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وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
٢٠١٤

ﺇﺻﺪﺍﺭ ٢٠١٦

امللخــص التنفيــذى

يعدأكثر المفاهيم شيوعا للبيئة هى أنها كل ما يحيط باإلنسان من ماء وهواء ونبات وتربة وكائناات حياة .واإلنساان
هو العنصر الحيوى الوحيد القادر على إحداث التغير البيئى واإلخالل بالتوازن اإليكولوجى الطبيعى ،فعالقة اإلنساان
بالبيئة عالقة إعتمادية فهو يتأثر ويؤثر فيها .ويبدو جليا أن مصلحة اإلنسان الفرد أو المجموعة تكمن فى تواجاد
ضمن بيئة سليمة لكى يستمر فى حياة صحية سليمة .وقد تضااع
نتيجة اإلس ار

اإلهتماام باعبعااد البيئياة فاى السانوات اعخيارة

فى إستغالل الموارد الطبيعية .تغير مفهاوم البيئاة تغيا ار كبيا ارخالل العقاود الثالثاة اعخيارة مان القارن

العشرين ،والعقاد اعول مان القارن الحاادى والعشارين وأصابحت مشااكل البيئاة ذات تاأثيرات عالمياة وهاو ماا التفتات
إليه جميع الجهات المعنية بالبيئاة .وفاى هاذا الصادد ،انعقاد فاى عاام  2002ماؤتمر اعمام المتحادة للبيئاة والتنمياة
ليعرض التطور فى الفكرة من بيئة اإلنسان عام  2792إلى فكرة البيئة والتنمية عام  2772ثم إلى مفهوم التنمياة
المستدامة عام  .2002فالعالقاة باين اإلنساان والبيئاة ت تقتصار علاى آثاار حالاة البيئاة علاى صاحة اإلنساان إنماا
للعالقة وجه أخر وهو أن البيئة هى خزانة الماوارد التاى يحولهاا اإلنساان بجهاد وماا يمتلكاه مان قادرات إلاى ثاروات
وهذا هو جوهر التنمية .ومن هنا ظهرت فكرة التنمية المستدامة وهدفها اعساسى هاو الوفااء بحاجاات البشار والحاد
من التدهور البيئى وادارة الموارد والتحاول إلاى السياساات الخضاراء :اإلقتصااد اعخضار ،والعماارة الخضاراء ،والمادن
ص اديقة البيئااة ،والعواصاام الخض اراء ،إضااافة إل اى المفاااهيم البيئيااة ف اى مجااال التصاانيع واإلنتااا مثاال :تقااويم اعثاار
البيئى ،واإلنتا اعنظ  ،وترشايد الطاقاة ،واعاادة اإلساتخدام والتادوير ،ومفااهيم اإل لتازام واإللازام ،ودعام نظام اإلدارة
البيئية ،وتفعيل سياسة التنمية المستدامة ،وغير ذلك.
وأمام هذا التطور الهائل فى المفاهيم والمجاتت البيئية المختلفة ،كان من المهم أن يلتقى هذا التطور ماع التشاريع
البيئى للمجتمع ،وانطالقا من ذلك فقد صدر القانون رقم ( )4لسنة  2774وتئحته التنفيذية والمعادل بالقاانون رقام
( )7لسنة  2007فى شأن البيئة ليسد الفراغ التشريعى فى المنظومات واعنشطة البيئية التى لم يوجد لها تشريع.
كما نصت المادة ( )44من دستور جمهورية مصر العربية والصادر عاام  2024علاى أن لكال شاخ

الحا فاى

بيئة صحية سليمة ،وحمايتها واجب وطنى .وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها ،وعدم اإلضرار بها،
واإلستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقي التنمية المستدامة ،وضمان حقو اعجيال القادمة فيها.
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وفى إطار التوجهات العالمية نحو اإلهتمام بالموضوعات البيئية ،والتى تصب فى جميع المجاتت الحياتياة ،وأهمياة
تقييم وقياس اآلداء البيئى عى دولاة ،صادر دليال اعداء البيئاى العاالمى الاذى ياتم إعاداد واصادار بواساطة مركاز
التشاريعات والسياساات البيئيااة التاابع لجامعااة ييال ومركااز شابكة معلومااات علاوم اعرض التااابع لجامعاة كولومبيااا
بالتعاااون مااع المنتاادى اإلقتصااادى العااالمى (دافااوس) ومركااز اعبحاااث المشااتركة بالمفوضااية اعوروبيااة .ويقااوم
الدليل هذا العام على عدد ( )20مؤشر بيئى تغطى عادد ( )7مجااتت بيئياة رئيساية وهاى (صاحة البيئاة ،نوعياة
الهواء ،الميا والصر الصحى ،الموارد المائية ،الزراعة ،الغابات ،المصايد ،التنوع البيولوجى والبيئات ،التغيارات
المناخية والطاقة) لتسهيل عملية المقارنات بين الدول لتق

كل دولة على الوضع البيئى الحقيقىالخا

بها.

واعمات لمبدأ الشفافية وح الجميع فى المعرفة فقد قامت وزارة البيئة بإصدار تقرير حالة البيئاة فاى مصار والاذى
يصدر للعام الحاادى عشار علاى التاوالى إعماات للماادة رقام ( )5مان الفصال الثاانى للقاانون رقام ( )4لسانة 2774
بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم ( )7لسانة  ،2007والتاى تان

علاى إعاداد تقريار سانوى يعكاس الوضاع

البيئى فى مصر وذلك فى إطار تنفيذ التوجيهات السياساية بضارورة إتخااذ كافاة اإلجاراءات للحفااظ علاى البيئاة مان
أجل توفير الحياة اآلمنة والصحة الجيدة للمواطن المصرىرغبة فى التوجه نحو التنمياة اإلقتصاادية الخضاراء ،ودعام
نظاام اإلدارة البيئيااة المتكاملااة ،وتفعياال سياسااة التنميااة المسااتدامة ،والتصاادى لظاااهرة تغياار المنااا  ،وتكاماال العماال
البيئى على المستوى القومى ،وتفعيل دور المرأة والشباب فى العمل البيئى.
والتقريار الاذى باين أيادينا ونقادم لاه ،يعارض حالاة البيئاة فاى مصار خاالل عاام  ،2024وهاو يرسام صاورة واضاحة
لعناصاااااااااار البيئااااااااااة اعساسااااااااااية وهااااااااااى (الهااااااااااواء ،والميااااااااااا  ،واعرض ،والبيئااااااااااة الحضاااااااااارية والصااااااااااناعية
والسياحية ،وصندو حماية البيئة) ،مع عرض لترتيب مصر فى دليل اعداء البيئى مقارنة بالسنوات السابقة.
ويشتمل التقرير على أربعة أبواب حياث يخات

البااب اعول باالهواء ويتضامن البااب الثاانى المياا العذباة والبحرياة

والباب الثالث اعرض بينما يشمل الباب الرابع موضوعات البيئة الحضرية والصاناعية وأخيا ار موقا

مصار فاى دليال

اعداء البيئى العالمى.
ويتن ا ولفصل ااالفصخولفصل ا

فبنوعياااة الهاااواءفوضاالفصل ابكةفصلقوميااةفل اااافماوه ا وفصل اوص فوصلت اىفبااانفنن ا م ف ا ف

،8991فحياابفبااادف اااا فص

ف((11فمحطااةف اااافلما ا ا فماوه ا وفنو يااةفصل اوص ،فمو ااةف ا اىفمن ا طافصلهم و يااةف

صلم تا اةفوتعاااف االشفصل اابكةفصلم هالفصخ

اىفإل اااصافصلمم ا صوفصلبيفياةفييما في ا

فنو يااةفصل اوص فوصلتاىفياات فبنا صفف اي ا ف

إ اااصافصلتق ا ي فصلبيفيااةفومت بعااةفناص فصل ي ا وفوتأهي ا ف ا اىفتح ا فصل اوص ف فوتنق ا فماوه ا وفنو يااةفصل اوص فإل اىفه ا في ف
ن

يي ف م فصله يم وفصلاابةفصلع لقةفوصلغ صو فوتنبئفصلمم صوفصل اةفب لشفصلماوه وف ا فتوصياافنتا فتفمتو اط وف
2

صلت كي ا صوفلك االفم ا فها ا نىفنك اايافصلكب ي ااو،فوه ا نىفنك اايافصلنيت ا وهي ،فوم كبا ا وفصل ا ا

فوصلتا اىفه ا وفيا اىفصلح اااواف

صلم ااموافب ا ا فف نونا ا فييم ا ا فها ا وفمتو ااط وفصلت كيا ا صوفصل اةب له اايم وفصلا ااابةفصلع لق ااةفوصلم تن اااقةف(PM2.5-
)PM10فن اىفم فصلحاوافصلم موافب فف نون فحيبفنظ وفنت فتفصل اافته و فصلمتو طفصل نوىفلت كي صوفصله ايم وف
صلا ااابةفصلم تن ااقةف(لصوفصلقطا ا فصخف االفما ا ف81فميك ومتا ا )فيا اىفصل ا اوص فصلمح اايطفب لمنا ا طافصلحضا ا يةفبن اابةف%841ف
وب لمن طافصلان يةفبن بةف%811ف فوبمق نةفصلمتو طفصل نوىفلت كي صوفصله ايم وفصلع لقاةفصلتاىفالفي يااففط ا ف ااىف
2.5فميك ومتفتالحظفوهوافن بةفته و ف%814فتق يب فب لمن طافصلحض يةفب ل بكة
كما فن ا فصلتق ي ا فإل اىف ي ا اكفكميااةفف ا فصخ فصلت اىفتا فصلتع ماالفمع ا في اىف ماي ا وفصلتاااوي فوصلكااب ف(411فنلااطفط ا ف
اللف

ف2184فب لمق نةفب211فنلطفط فلع ف2182فبن بةف ي اكف811ف)%فوبن صفف اىفللكفباغوفكميةفصخت بةف

صلع لقا ااةفصلكايا ااةفصلت ا اىفت ا ا فتهنا اابفإنبع ه ا ا 4111فط ا ا في ا اىفحا ااي فباغا ااوفكميا ااةفه ا ا نىفنك ا اايافصلكب يا ااوفصلت ا اىفت ا ا فتهنا اابف
إنبع ه 22ط فيضالف

ف864فط فييم في

فإنبع ه وفه نىفنك يافصلنيت وهي ف

وتضاام فصلتق يا فصلحااايبف ا فصل اابكةفصلقوميااةفلإنبع ها وفصلااان يةفوصلتاىفتعااافنحااافصخاوصوفصخ

اايةفلتهمياالفصلبي نا وف

فنو يةفصإلنبع ه وفصلا ا كفوحهم فويىف لصفصلاااافتا ف االلف الصفصلعا ف باطف اااف()1ف ا ك وفإلنتا فصخ اماك،ف
و ااف()2ف ك وفبت وكيم وي و،فو كتىفاابف م ف كتىفصل اوي فو ا فصلا يااة،فب إلضا يةفإلاىف باطفمحطاةف6ف
نكتا فوب فلتوليااافصلك با فب لمنظومااةفليااابإفإهما لىفصل ا ك وفصلمتااااةفب ل اابكةفصلقوميااةفل اااافصإلنبع ها وفصلااان يةف
()21ف كةفبعااف()868فما نة فوييم في
صإلنبع ها وفصلاا ا كفما فمااص

فنحم لفصله يم وفصلاابةفصلكاية،فتالحظفإن

ضفماحوظفياىفنحما لف

فصل ا ك وف اااللف ا ف2184ف ا فصخ اوص فصل ا بقةفحيابفيعتبا فللااكفمم ا فإيها بى،ف

وصل االىفيع ااافنح ااافنتا ا فتف يا ا اكف اااافم اااص

فصلت ااىفي اات ف ا ااا ف اوصضا ا يت فكنقا ا طف ا ااافلصتا اىفلا اابكةفصلقومي ااةفل ا اااف

صإلنبع ه وفصلان ية ف
وفافتط افصلتق ي فنيض فإلىفصإلنبع ه وفصلا ا كف

ف وصا فصلم كب وفحيبف صاوفن ااصافصلم كبا وفصلم ااةفياىفهميالف

صلمح يظا وفصلماا يةف اااللف ا ف2184فإلااىفحاوصلىف2.9فمايااو فم كبااةفمق نااةفبحاوصلىف2فمايااو فم كبااةف ا ف 2182ف
وييم في

فم وعفإ تباصلفصلت ك ي وفصلقايمةفب لق كفصلكبفى،فتا فإ اتباصلفحاوصلىف48.865فت ك اىففااي فباآ فهايااف

اوص صه فتم م فم فصل امةفمنلفباصيةفتن يلفصلم وعفبو ص كفصلم ليةفحتىفن يةف 2184فويىفإط ف طةفصلاو ص كفلاحاافما ف
تاوبفصل وص فبع ا فصلم كب و،فيقافت فيح

ف ااف81226فم كباةفبنا ي فوايا لفطبقا فلحااوافصإلنبع ها وفصلاوص اكفب لالفحاةف

صلتن يلي ااةفلقا ا نو فصلبيف ااةف فا ا ف()9فل اانةف2119فإهتا ا فصل حا ا
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فمن ا ا ف ااااف2614فم كب ااةف(نىفن فحا اوصلىف%21فما ا ف

صلم كبا وفك نااوفمحققااةفلاحاااوافصلبيفيااةفمق نااةفبن اابةف%22فلاعا فصل ا با)فبينما فلا فيهتا فصل حا

ف ااااف2822فم كبااةف

بن ي فواي ل
فبتغياار المنااا ،فصله ااوافصلما ا يةفلموصه ااةفصلتغي ا صوفصلمن يااةفوصلت اىفتتن ا ولفإ اااصاف

ف اوفص ااتع ضفصل ااالفصله ا نىفصل ا
تقا ا ي فصإلب ااالنفصلوطني ااةفإلت في ااةفصخما ا فصلمتح اااكفصإلط ي ااةفلتغيا ا فصلمنا ا ر،فكما ا فتطا ا افصل ا االفإلا اىفإها ا ص صوفصلت ي ااطف
وب وتوكولفكيوتوفوآليةفصلتنميةفصلنظي ة يىفإطا فآلياةفصلتنمياةفصلنظي اة،فتا فت اهيلف اااف()8فب نا متفنن اطةفآلياةفتنمياةف
نظي ةف()Program of Activitiesف اللف

ف2184فيىفمه لفتح ي فك ا كفصلط فاةفلياالفإهما لىفصلم ا و وف

صلم هاةفاولي فإلىف()25فم وعفتحقاف ضف فنوىفيعاىفيقا فبنحوف4.2فمايو فط فه نىفنك يافصلك بو فصلمكا يئف
وبإ ااتهم صوفتقااا فبنحااوف522فمايااو فاوال فوبنا صف ااىفللااكفوااالفإهما لىفصلم ا و وفصل عايااةفياىفصلح يظااةفإلاىف

()41فم وعفتحقاف ضف فنوىفيىفصإلنبع ه وفيقاا فبنحاوف5.4فماياو فطا فها نىفنك ايافصلك باو فصلمكا يئ،فوتكا اةف
إ تهم يةفتبادفحوصلى255فمايو فاوال فف اوصف تع ضفصل الفصلم ط فوصلتاأهي صوفصلضا كفلتغيا فصلمنا رف ااىفصلقط ا وف
صل م ااةفبماا ا ف اوصها ا ص صوفصلتكي ااطفمع ا ا ،فو ا اىففط ا ا وفصلمنا ا طافصل ا ا حاية،فوصل ص ي ااة،فوصلما اوص افصلم في ااة،فوصل ااي حة،ف
وصإل ااك فوصلطا ا ا،فوصلا ااحة فوتض اام فصل ا االفصلا ص ا ا وفوصلم ا ا و وفصإل ت ا ا ايةفب لتعا ا و فم االفصله ا ا وفصلوطني ااةف

وصخهنبية فوتضم فصلتق ي فصله وافصلمبلولةفصلمتعاقةفبتكنولوهي فوبحوبفتغي فصلمن رف اللف
ف

ف اوصف ااتع ضفصل ا االفصله ل اابفصل ا ا

ف 2184ف ف

فبحماياااة طبقاااة اعوزونف،فصخضا ا ص فصلبيفي ااةفوصلا ااحيةفصلن هم ااةف ا ا فتأك االفطبق ااةف

صخو و ،فوصلمم ا صوفصلبيفيااةفصل اااةفب ا إللت ص فبأحك ا فومق ا صوفب وتوكااولفمنتيريرلب ااأ فصل ااضفصلتااا يهىفإل اات الكف
صلم ا ا ا اوصافصلم ا ا ا ااتن اكفلطبقا ا ا ااةفصخو و في ا ا ا اىفصلقط ا ا ا ا وفصلم تا ا ا ا ااةفوصإل ا ا ا اات صتيهيةفصلما ا ا ا ا يةفلوفا ا ا ااطفإ ا ا ا اات اص فصلم ا ا ا اوصاف
صل يا وكاو ياو وك بونيةف()HCFC’Sفحيبفت ف اللف مىف2182فوف2184فصإللت ص فبأحك فب وتوكولفمنتلفو اا ف
ته ا و فصلن اابةفصلمناااو

ف اي ا فييم ا في ا

فإ ااتي صافصلم اوصافصل يا وياو وك بونيااةف( )386ODPفكم ا فتط ا افصل ااالف

إلىم وعفإ تباصلفوحاصوفصلتب يافصلم ك يةفصلتىفتعملفب لموصافصلكاو وياوفوك بونية،فوم وعفب وميافصلميهيل ف
تن ولفصل الفصل صبلفصل

فمت بعةفب ن متف اافم توي وفصلضوض ف اىفم توىف

فبالحماية من الضوضاءصل

مح يظ وفصلق كفصلكب ى،فحيبفت فإ تكم لف اافم توي وفصلضوض فصلبيفيةفم ف اللف ااف()21فمحطةف اافيىف
موصفلفتمهلفصلعايافم فصلمن طافلصوفصخن طةفصلم تا ةفحيبفنوضحوفنت فتفصل اافوهوافإ ت عفلم توي وفصلضوض ف
صلبيفيةفيى فمعظ فموصفلفصل اافبمح يظ وفصلق كفصلكبفى فوصلمن طافصلته يةفوصإلاص يةفوصلمن طافصلوصفعةف اى فصلط اف
صل في يةفنوفصل

يةف

فصلحاوافصلمناو

ف اي فيىفصلالفحةفصلتن يليةفلق نو فصلبيفةف ف ف()9فل نةف 2119فكم فت ي ف

نت فتففي وفصلضوض فيى فبيفةفصلعملفإلهم لى ف ااف()525فمن أك فت فصلت تي ف اي ف(ب أ فصلضوض فصلا ا كف
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ن )فبأي عفصله

فب لمح يظ وفصلم تا ةف اللف

ف،2184فحيبفباغوفن بةفصلمن آوفصلم ل ةف%42فم فإهم لىف

اافصلمن آو ف
فبالميا العذبة،فصله وافصلمبلولةفلحم يةفن فصلنيلفوصلمه فى فصلم فيةفم فصلتاوهب اطف

ويتن ولفصل الفصل م فصل

إاص ك فصلمي ا فإاص ك فمتك ماة ف ايمة فوحم ية فما ا

فم فصلتاوب فمل فتويي ف ام و فصلمي ش فصلم تا ة فب إلض ية فإلىف

إ تع صض فصلتق ي فلموفط فصلا يي فصلاحى فوصلان ى فوتأهي م ف اى فنو ية فصلمي ش فويى ف لص فصإلط فت فإيق طف
صلا طفصلان ىفلعااف()28فمن أكفبكميةفتبادف542فمايو ف /2

ف اىفن فصلنيلفوصلمه ىفصلم فيةفصلممايةفإليه،ف

اوصل ص فصلمن آوفبتحويلف لص فصلا طفلمحط وفمع لهةفصلا طفصلاحى فنوفإيق ية فن في فبعملفاوصف فمغاقة كم فت ف
فوبللك فيكو ف ااف
توييا فنوض ع ف اا ف( )9فمن آو فلتا ط فا ط فمط با فمع لت فبكمية ف 4.5فمايو ف /2
صلمن آوفصلتىفويقوفنوض

فونوف وفا ي ف()11فمن أكفم فإهم لىفصلمن آوفصلب لدف اا ف()812فمن أك فكم ف

تع ض فصلتق ي فلاوضل فصلح لى فلنو ية فمي ش فن فصلنيلفوللك فم ف الل فب صمت فصل اا فصلاوفى فصلتى فت اط فإلى ففي

صلمم صوفصلتىفتعب ف

فنو يةفصلمي ش فويى ف لصفصإلط فنوضحوفنت فتف اافنو يةفمي شفن فصلنيلفيى ف

فصلحيوى فصلممت
ف
ن فمتو طفت كي صوفصخك هي

ف

ف2184ف

( )BODفوصخك هي فصلم ت اكفكيمي في ف()CODفوت كي صوفصلمغلي وف

وصل او ياصو فه و فنفل فنو فيى فحاوا فصلم موا فب فف نونف فف اوفص ت ل فصلتق ي فيى ف ض فصلوضل فصلح لى فلابحي صوف
صلما يةفوللكفم ف اللفنت فتفب ن متفصل اافصلاوفىفلنو يةفصلمي شفوصل وص بفلابحي صوفوصللىفبانفتن يلشفمنلفنغ ط ف
 2119ف ف

ف اوصف ااتع ضفصل ااالفصل ا ا فصل ا

بالميااا الساااحلية والمناااط الساااحلية والبحريااةفح اوصابفصلبيفااةفصلبح يااةفوصلم اوصنئف

صلن يةفوصله وافصلمبلولةفلتقايالفآه ا فصل اابية فكما فتنا ولفصلتق يا فنو ياةفميا شفصلبحا فصلمتو اطفوصلبحا فصخحما فو ايهاىف
صل وي فوصلعقبةف اوصه ص صوفإاص كفصلمن طافصل حايةفوصلبح يةفوصلح ظف اي فم فصلتاوب فويىف الصفصلاااافوبح ا بفمم ا ف
صلتاوبف()Pollution Indexفلانقا طفصل ا نةف ااىفطاولفصل ا حلفصلماافىفلابحا فصلمتو اطف االلفصخ اوص فما ف8991ف
إلااىف2184فيتبااي فصإلن ا ضفياىفمم ا فصلتاااوبف االصفصلعا ف ا فصخ اوص فصل ا بقة ف ااىفصله ناابفصخ ا فنوضااحوفنتا فتف
صل اافيىفصلبح فصخحم ف ي اكفماحوظةفيىفت كي فصلكاو ييل-نفمق ناةفبا خ وص فصل ا بقة،ف اوصن ا ضفط ياطفياىفصخمونيا ف
وصلنت صوفت صمنوفملف ي اكفن بيةفيىفت كي فصلنيت وهي فصلكاى
فويبااي فصل ااالفصل ا

فب االتنوع البيولااوجى صله ااوافصلمبلولااةفيااىف ماي ا وفاااو فصلتنااوعفصلبيولااوهىفبوا ا هف ن فصلم ا لف

صلطبيعاىفصلمتهاااا فحياابفتا ف اااللف ا ف2182ففإ ااال فماا ف21فمنطقااةفمحميااةف(2فمحميا وفبح يااةفو ا حاية-ف1ف
محمي وفلأل صضىفصل طبة-ف9فمحمي وفيىف ين فوصلاح ص فصل فيةفوصلغ بياة-ف6فمحميا وفبيولوهياة)،فتغطاىفنكها ف
ما ف846111فكياااوفمتا فم باالفنوفحاوصلى%84.6فما فإهما لىفم ا حةفماا وبحاولفن يااةف ا ف،2184فتا فتقيااي ف
()264فنوعفم فنالفنكه فم ف()22111فناوعفياىفماا فوفاافن ااوفماا فإ ات صتيهيةفصلتناوعفصلبيولاوهىفصلوطنياةف
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و طةفصلعملف()NBSAPف(8991ف-ف)2182فحيبفوضعوف تةفن اصطف في يةفو طةف ملفوطنيةفتتألطفم فنحاف
ا فب نا متفلتاا ي فصلبحاوبفصلعامياةفوبا صمتفصل ااافصلبيفاى فولقاافتا فتحقياافنتا فتفم ماةفياىفاماتفصلتناوعفصلبيولاوهىف
اطفوصلب ا صمتفصإلهتم يااةفصإلفتا ا ايةفصلما ا ية فكم ا فن ا فإل اىفصلم ااااصوفصلموفعااةف ا اىفصلتنااوعفصلبيولااوهىف
ضاام فصل طا ف
وصلق فمةفصلحم ص فلألنوصعفصلم ااكفب إلنق صضفوصخنوصعفصلغ يبةفوصلغ ية
اوص ااتع ضفصل ااالفصله ا م فالتشااجير والغابااات واعحزمااة والمسااطحات الخض اراءفصله ااوافصلمبلولااةفلتنظااي فوا ا فنن ااطةف
صلت ااهي فو ص ااةفصخح مااةفوصلغ ب ا وفصل ااه ية،فوصلت اىفتضاامنوفم ا وعفصلح ا ص فصخ ض ا فحااولفصلط يااافصلاااصففىفلاق ا كف
صلكب ىفحيبفت فصإلنت

فم ف ص ةفصخ بقيةفصخولىفبطولف84فك فبا فم فتق طلفط يافصلقط مياةف-فصلعاي فصل ا نةفمالف

صلط يافصلاصفافىفوحتاىفتاق طلفط يافصلق كفصل وي فحيبفت ف ص ةف65فنلطف اه شفويات فح ليا فمت بعاةفن ما لفصلااي نةف
لتاااكفصلم حاااة،فكم ا فت ا فصإلنت ا فم ا فصلبنيااةفصخ

اايةفلأل اابقيهفصله نيااةفبطااولف1فك ا فبااا فم ا فتق ا طلفط يااافصلق ا كف-ف

صل ااوي فوحتااىفتقا طلفط يااافصلقا كف–فصإل اام ياية فنما فييما في ا

ف ف ص ااةفصلغ با وفصل ااه يةفبإ اات اص فميا شفصلاا طف

صلاااحىفصلمع لهااةفيإنااهفحتااىفن يااةف ا ف2182فباغااوفصلم ا ح وفصلم و ااةفما فصلغ با وف81فنلااطفياااص فيااىف24فغ بااةف
يىف82فمح يظة،ف الصف االوكف ااىفصلغ با وفصلتاىفيها ىفصلعمالفب ا فح ليا فوم ا حت ف82فنلاطفيااص ف الصفب إلضا يةفإلاىف
نن طةفصلت هي فو ص ةفصلم طح وفصل ض ص فوصلحاصفافب لمح يظ وفوصلم ت ي وفوصلماص
فو ضفصل الفصلت لفالتنمية الحضرية والصناعية والسياحية صله وافصلمبلولةفيىفمها لفتأ يالفصلماا فماا فم اتاصمةف
حيهاات فصلتع ا و فبااي فو ص كفصلبيفااةفوو ص كفصإل ااك فوصلم صيااافوصلمهتمع ا وفصلعم صنيااةفلتأ ياالفصلحاىفصله لاابفبماينااةفصل ااييف صياااف
حىفن ض فم تاص فااايافلابيفاةف فوف ماوفصلاو ص كفب لتن ايافمالفو ص كفصإل اك فوصلم صياافوصلمهتمعا وفصلعم صنياةفإل اتكم لف
اااافما فصخن ااطةفصلتن يليااةفلام ا وع فوياىفضااو فصلتنميااةفصلااان ية،فإ ت االفمعااالفصلنمااوفصلااان ىفإلااىف%6.9ف اااللف
صل باالفصله لاابفم ا فصلع ا فصلم ا لىف،2184/2182فوبااادف اااافصلمن ا طافصلااان يةف اااىفم ااتوىفصلهم و يااةف ا ف2182ف
(822فمنطقة)ففبإهم لىفم حةف(8962.82فنلطفياص )،فو اافصلما نلفصلمنتهةفبتااكفصلمنا طاف(1285فماانل)فياىف
حي فبادف اافصلما نلففتحوفصإلن

ف(2512فمانل)فوبللكفتالفن بةف ي اكف اافصلما نلفياىفصلمنا طافصلاان يةف

%21فتق يباف فوياىفمها لفصلتنمياةفصل اي حية،فحققاوفصل ااي حةفصلماا يةفتقاامففبن ياةف ا ف2184فباادف81فمالياي ف ا فإف
مق ب االف9.5فماي ااو ف ا ا فإفبن ي ااةف.2182فكما ا فحق ااافصلقطا ا عفصل ااي حىف ف اااصوفباغ ااوف2.5فمايا ا فاوال ف اااللف ا ا ف
،2184فمق بلف5.9فماي فاوال فيىف
وي اىفصل ااالفصلع ا فصل ا

ف2182

فبالطاقاااة،فف مااوفو ص كفصلبيفااةفبإااااص فموصيق ا وفبيفيااةفلعااااف()465فم ا و ف اااللف ا ف

2184فياىفمها لفصلم ا و وفصلبت وليااة،ف فوم ا و وفصلم ااإفصل ااي مىفلاوفااوطف ااىفماىإمك نيااةفوهااوافم ا و ف يتاى،ف
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فون م لفصلح ا فصإل تك ا يىفياىفصلبا فوصلبحا ،فوت ا يالوفصإلنتا ،فو مايا وفصلتك يا فوياالفصلم اتق وفب إلضا يةفإلىعاااف
()222فم وعفلمحط وفتموي فصلوفوا فوييما في ا
ما فحوصلى861151ف و

ف اللف

فمم ا صوفصلط فاة،فباادفإهما لىففاا صوفتولياافصلط فاةفصلك ب فياةفياىف

ف،2184فوب ي اكفتقا فبحوصلى2.8ف%ف ا فصلعا فصل ا بافت ا فيي ا فصلط فاةف

صلم فيةفبن بةفحوصلى%2.9فوصلط فةفصلهاياكفوصلمتهااكفبن بةفحوصلىف %1.9فوياىفإطا فم ا وعفصلط فاةفصلحيوياةفلاتنمياةف
صل ي يةفصلم تاصمة،فبادفإهم لىف اافوحاصوفصلبيوه فصلمن ليةفصلمن لشفحتىفص
ف اوصف تع ضفصل الفصلح اىف

ف951فوحاكفبهم نيةف

فمح يظة ف

ا فحماية وتحسين البيئاة الصاناعية موفاطفصلم ا و وفوصلبا صمتفصلح لياةفو اى:فم ا وعف

صلااتحك في اىفصلتاااوبفصلااان ىف(صلم حاااةفصله نيااة)فحياابفبااادف اااافصلم ا و وفصلما هااةفب لم ا وعفحتااىفاي اامب ف2184ف
ااو()22فم ا وعففلعااااف()22ف ا كةفو ااااف()826فمااانلفطااوبفط اااىفبتكا ااةفإهم ليااةفتبااادف224.19فمايااو فاوال ف
بتموياالف822.149فمايااو فاوال ،فوم ا وعفحم يااةفصلبيفااةفلاقطا عفصل ا

فوفطا عفصخ ما لفصلعا فصلااان ىفحياابفتقااو ف

إاص كفصلم ا وعفح ليا فبااإاص كفهااالبفبا صمتفي يااةفت اات يافمن ا فصلااان وفصلكبافىفوصلمتو ااطةفوصلاااغفىفلتوييااافنوضا

ف

ملفصلق نو ف
وتن ولفصل الفصله نىف
طبق فلتقاي صوف
حيبفيتولاف

فالمخلفات الصلبةفصلتىفتقا فكميت فصل نويةفيىفما فم في ياف

ف28فماياو فطا ف انويف ف

ف،2184فتقاا فكميةفصلم ا ا وفصلبااياةفصلااابةفياىفماا فبما في يااف ا ف28.5فماياو فطا ف انوي ،ف
فمح يظ وفإفاي فصلق كفصلكب ىف(صلق ك،فصلهي ك،فصلقايوبياة)فف1.4فماياو فطا ف انوي فتمهالفتق يبا فن ابةف

%45فم فصإلهم ا لى،فوتبادفن بف ماي وفصلمع لهاةفوصلتااوي فياىفماا ا فإلاىفح ا اوصلىف%9.5فما فإهما لىفصلم ا ا وف
صلباايااةفصلاااابةفصلتااىفياات فصلتع ماالفمع ا فكم ا فتضاام فصل ااالفصله ااوافصلمبلولااةفلتقاياالفص ه ا فصل ااابيةفلام ا ا وفوصلت اىف
إ تماوف اىفصإلنت

فم فصل يط كف اىفصلمق لبفصلعموميةفلاحافم فتااوبفصل اوص فباإفاي فصلقا كفصلكبا ىفنهنا فيتا كفنوبا وف

تاوبفصل وص فصلح ا،ففوصإلنت
ف اوصف ااتع ضفصل ااالفصله لاابف

فم فإن

فمحطةفمن ولةفصلو صافل امةفصخحي فصل م ليةفوصل فيةفبمح يظةفصلهي ك

ا فالم اواد والنفايااات الخطاارة،فوتن ا ولفصل ااالفصل ط ا فصل في اىفلام اوصافوصلن ي ا وفصل ط ا ك،ف

و ضفصلتأهي صوفصلض كفوم ط فصلتع ضفلاماوه وفصلعضويةفصله بتة،فوتن ولفصل االفكاللكفصلمم ا صوفصلبيفياةفصل ااةف
بحاا فصلكيم ويا وفصلاوص اكفلااابالاف ا فط يااافصإلي صها وفصلهم كيااةفحياابفتا ف اااللف االصفصلعا فا ص ااةف ااااف()822فإيا ص ف
هم كى فوياىفمها لفصلاا فصل ناىفلاإاص كفصلمتك مااةفلاماوصافصل طا ك،فتا فإاااص فصلااليلفصإل ا اىفصل ا

فباإاص كفم ا ا وف

صل يةفصلاحيةفيىفما فباا فما ف يفاةفصلمعوناةفصخلم نياةف()GIZفوب لتن ايافمالفو ص كفصلااحةفوو ص كفصلتعااي فصلعا لى ف
ويىفإط فصإلمته لفإلت فيةفب لفصلمعنيةفب لتحك فيىفنقلفصلن ي وفصل ط كف ب فصلحاوا،فتباي فن ف اااف احن وفصلن يا وف
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صل طا كفصلما كفبقنا كفصل ااوي ف()42ف ااحنةفبإهما لىفكميااةف()61264.24فطا فمتافى فكما ف ا ضفصل ااالفصلم ا و وف
صلم ت كةفملفصله وفصخهنبيةفلاتقايلفم فص ه فصل ابيةفلاموصافوصلن ي وفصل ط ك ف
فوتع ا ضفصل ااالفصل صباالف

ا فلصاااندو حماياااة البيئاااة،فبوا ا هفناصكفحكوميااةفلهاالبفصإل ااتهم صوفلم ا و وفصلبيفااةف

صلم ااتاصمةفوصلتا اىفت ااكلفصل ااا فوصلتموي االفلام ا ا و وفصلبيفي ااة،فو يا ا اكفصإللتا ا ص فبقا ا نو فصلبيف ااةف فا ا ف(،)4فوح ااافإ تما ا ف
صلقط ا ي فصلع ا فوصل ا

فلحاالفصلم ااكالوفصلبيفيااةفصلمت صياااكفبما ا فوتن ا ولفصل ااالفصلم ا و وفصلت اىفف ا فصلاااناواف

بتن يل ف اللف ا ف،2184فوتنق ا فإلاىفم ا و وففا فصلااناوافبتمويا ا فب لك مال،فوم ا و وف ا كفصلااناوافياىف
تمويا ،فإض يةفإلىفم و وفه فىفمن ف ت فوصلتىفالت صلفيىفطو فصلتن يل،فوم و وفصإلنت فصخنظطفب لتع و فملف
مكتبفصاللت ص فصلبيفىفبإتح افصلان و فف ف
ف اوصنطالفا فما فحا

فصلاولااةفو ااعي فصلاااصف فلإ تقا فب لوضاالفصلبيفااىفيااىفماا فوتحقيااافصإل ااتاصمةفصلبيفيااة،فتقااو فو ص كف

صلبيفاةفبمت بعاةفوا ص اةفصلتقا ي فصلاولياةفصلتاىفتعكا فصلح لاةفصلبيفياةفياىفصلعا ل فنهمالفوياىفماا ،فف ماوفصلاو ص كفبا ص ااةف
دلياال اعداء البيئااع العااالمىف2184فصلاالىفتضاام فإه ا ص فصلتقيااي فلعااااف()821فاولااةفو ااوفنكب ا ف اااافم ا فصلاااولفت ا ف
تغطيتهفما ف االلفصلااليلفمنالفباصياةفإاااص شفياىف ا ف 2116طبقا فلااليلفصخاص فصلبيفاىفصلعا لمىف()EPIفصلاا ا فياىف
اتوىفصلعا لمى،فحيابفها ف
ن وص ف،2184ف،2182ف،2181ف،2111ف2116فيقافتالحظفتقاا فت تيابفماا ف ااىفصلم ف
ت تيبفهم و يةفماا فصلع بياةفياىفصلم كا ف فا ف()51فما فباي ف821فاولاةف اما فصلاالياع ف،2184فبمهماوعفا ها وف
كايةف(،)%68.88فمتقامةف()81فم صك ف

ف

ف2182

وفى النهاية ت يسعنا إت أن نتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين فاى كافاة المجااتت والتخصصاات البيئياة باوزارة
البيئاة وجهازهاا التنفياذى والاو ازرات والمؤسساات العلمياة المختلفاة ،وكاذلك إلاى المجتماع المادنى والجمعياات اعهليااة
والقطاع الخا

الذين ت يألون جهدا فى العمل علاى الحفااظ علاى البيئاة واعماال فكار التنمياة المساتدامة مان أجال

الوصااول إل اى بيئااة نظيفااة للجيااال الحاليااة والمسااتقبلة راجااين أن نبااذل المزيااد ماان الجهااد والعماال ل رتقاااء ببيئتنااا
المصرية.
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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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اﻟﻤﻠﺨص اﻟﺘﻨﻔﯿذى

ﺍﻟﻔـﻬﺮﺱ

اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳍﻮﺍء
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء
 ١,١ﻤﻘدﻤﺔ

۱۹

٢,١ﻤﺼﺎدر ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط

۱۹

٣,١ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط

۲۰

٤,١اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط

۲۳

 ٥,١ﻤؤﺸرات ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء

۲٥

 ٦,١أﻫم ﻤؤﺸرات ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

٤٦

 ٧,١ﻨوﺒﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﺤﺎد ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

٤۷

 ٨,١اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

٥۱

 ٩,١اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ

٦۸

١٠,١اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ )اﻟﻤرﻛﺒﺎت(

۷۱

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ :اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ
١,٢ﻤﻘدﻤﺔ

۹٥

٢,٢اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ

۹٥

 ٣,٢اﻟرؤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ

۱۱۰

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺣﻤﺎﯾﺔ طﺒﻘﺔ اﻷوزون
 ١,٣ﻤﻘ ــدﻤﺔ

۱۱٥

 ٢,٣اﻷﻀرار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘﺂﻛل طﺒﻘﺔ اﻷوزون

۱۱٥

٣,٣اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

۱۱٦

 ٤,٣اﻟرؤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ

۱۲٤

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻀﻮﺿﺎء
١,٤ﻤﻘدﻤﺔ

۱۲۹
۱۱

 ٢,٤ﻤﻌدﻻت ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى
 ٣,٤اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﺎﺼـ ـ ــﺔ ﺒرﺼـ ـ ــد ﻤﺴـ ـ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀـ ـ ــوﻀـ ـ ــﺎء ﻟﻸﻨﺸـ ـ ــطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨل ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤل

)ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ-ﺘﺠﺎرﯿﺔ-ﺴﯿﺎﺤﯿﺔ( ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻓرع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز

۱۲۹
۱۳۹

 ٤,٤ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

۱۳۹

 ٥,٤اﻟرؤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ

۱٤۱

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﳌﻴﺎﻩ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
 ١,٥ﻤﻘدﻤﺔ

۱٤۹

 ٢,٥اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ٕواﺴﺘﺨداﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼر

۱٤۹

 ٣,٥ﺒراﻤﺞ رﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل

۱٥۱

 ٤,٥ﻤؤﺸرات ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻓﻰ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل وﻓروﻋﻪ

۱٥۲

 ٥,٥أﻨواع اﻟﺼرف وﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻛﻤﯿﺔ وﻨﺴب اﻟﺼرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

۱۷۱

 ٦,٥اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻰ اﻟﺼرف اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل

۱۷٤

 ٧,٥اﻟوﻀﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

۱۷۹

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
 ١,٦ﻤﻘدﻤﺔ

۲۱۹

 ٢,٦رﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط

۲۲۰

٣,٦ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺎﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ

۲۳٥

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻷﺭﺽ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ
١,٧ﻤﻘدﻤﺔ

۲٥٤

٢,٧اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر

۲٥۸

٣,٧اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻘوﻤﻰ

۲٦۱

٤,٧ﺤﺎﻟﺔ ٕواﺘﺠﺎﻩ اﻷﻨواع اﻟﺒرﯿﺔواﻟﺒﺤرﯿﺔﻓﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻰ

۲٦۳

 ٥,٧اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﺤﻤراء ﻟﻸﻨواع اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض

۲۷۲

 ٦,٧ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت

۲۷٦

 ٧,٧اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل أﻫﻤﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت

۲۸۰

۱۲

 ٨,٧اﻟﻤﻬددات اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ

۲۸۱

 ٩,٧اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ واﻟﻐﺎزﯿﺔ

۲۸۷

 ١٠,٧ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ

۲۸۹

 ١١,٧اﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط واﻹﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘدام

۲۹۱

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰﻣﺔ واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
١,٨ﻤﻘدﻤﺔ

۲۹۷

 ٢,٨ﺘطوﯿر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺤداﺌق واﻟﻤﯿﺎدﯿن اﻟﻌﺎﻤﺔ

۲۹۷

 ٣,٨إﻨﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎﺘل

۲۹۸

 ٤,٨اﻟدﻋم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺘوﻓﯿر اﻷﺸﺠﺎر

۳۰۰

 ٥,٨ﻤﺸروع اﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء ﺤول اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒري

۳۰۰

٦,٨اﻹﺴ ـ ــﺘﺨدام اﻷﻤن ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼ ـ ــرف اﻟﺼ ـ ــﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀـ ـ ـراء واﻟﻐﺎﺒﺎت

اﻟﺸﺠرﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر وآﺜﺎرﻫﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
 ٧،٨اﻟرؤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ

۳۰۱
۳۰٤

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
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نوعية اهلواء

 ١٫١ﻣﻘﺪﻣﺔ
إذا أ ارد اﻹﻨﺴﺎن أن ﯿﻨﻌم ﺒﺼﺤﺘﻪ ﻓﻼﺒد ﻤن اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﻷﻨﻪ أﻛﺴﯿر اﻟﺤﯿﺎة اﻟذى ﻨﺘﻨﻔﺴﻪ.

إن أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻟﻌبء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺸﻌوب اﻟﺒﻠدان اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ،وﻗد ﺘم رﺒط
ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻀﺎرة ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻤراض اﻟﺘﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌدﯿﺔ واﻷﻤراض

اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟوﻋﺎﺌﯿﺔ ،وﺴرطﺎن اﻟرﺌﺔ ،ﺤﯿث أﺜﺒﺘت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﺤد ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء
ﯿﻘﻠل ﻤن ﻋبء اﻟﻤرض اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻤراض.

وﺘﺘﺴﺒب ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻟوﻓﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ،وﻤن أﻛﺜر اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤزﻋﺠـﺔ

ﻓﻲ ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﻫو اﻟدﺨﺎن اﻟﻤﻨﺒﻌث ﻤن اﻟﺘﺒﻎ أو اﻟﺴﺠﺎﺌر ،واﻟذى ﯿﻘﺘل ﻤﻼﯿـﯿن اﻷﺸـﺨﺎص ﺴـﻨوﯿﺎً ،وﻤـن

اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘظل أﻋداد اﻟوﻓﯿﺎت ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘزاﯿـد ﻤﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ اﻷرﺒﻌـﺔ ﻋﻘـود اﻟﻘﺎدﻤـﺔ إذا اﺴـﺘﻤر وﺠـود ﻤﺜـل

ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺌﺔ ﺤﯿـث ﺘﺸـﯿر إﺤﺼـﺎءات ﻤﻨظﻤـﺔ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ إﻟـﻰ وﺠـود ﻤﻠﯿـون ﺤﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة ﺴـﻨوﯿﺔ
ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘﻠوث اﻟﻬواء.

إن ﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث ﯿﺘطﻠب وﻀﻊ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﺒﺸﺄن ﺠودة اﻟﻬواء ووﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل ،وﻗـواﻨﯿن ﻟﻤﻛﺎﻓﺤـﺔ ﺘﻠـوث اﻟﻬـواء
ﻓﻲ اﻟﻤدن ،وﻀواﺒط ﻟﻼﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻤﺼﺎدر طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ ﻤﺘﺠددة.

 ٢٫١ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﳍﻮﺍء ﺍﶈﻴﻂ

ﺘﻨﻘﺴم ﻤﺼﺎدر ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن ﻫﻤﺎ:

ﻤﺼﺎدر طﺒﯿﻌﯿﺔ :وﻫﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﻛون ﻟﻺﻨﺴﺎن ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺜل اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﺤراوﯿﺔ

وﻤﺎﯿﺼدر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻋواﺼف ﺘراﺒﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻷﺨرى.

ﻤﺼﺎدر ﻏﯿر طﺒﯿﻌﯿﺔ :وﻫﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻤن ﺼﻨﻊ اﻹﻨﺴﺎن وﻫو اﻟﻤﺘﺴﺒب اﻷول ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺜل

اﻟﺴﯿﺎراﺘوﻤﺎ ﯿﺼدر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻋوادم ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺤرق اﻟوﻗود ،ﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء...وﻏﯿرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﯿؤدﯩﺈﻟﯩﺈﻨﺒﻌﺎث

ﻏﺎزات وﺠﺴﯿﻤﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﺘﻨﺘﺸر ﻓﻲ اﻟﻬواء وﺘﺨل ﺒﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻲ ،وﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘﻛون اﻟﻤﻠوﺜﺎت

ﻓﻲ ﺸﻛل ﺠزﯿﺌﺎت ﺼﻠﺒﺔ أو ﺴﺎﺌﻠﺔ أو ﻏﺎزﯿﺔ.

وﯿﻤﻛن أﯿﻀﺎً ﺘﺼﻨﯿف اﻟﻤﻠوﺜﺎت إﻟﻰ ﻤﻠوﺜﺎت أوﻟﯿﺔ وﻤﻠوﺜﺎت ﺜﺎﻨوﯿﺔ،واﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﺒﺸﻛل

ﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻟﻤﺼدر،ﻤﺜل ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون اﻟﻤﻨﺒﻌث ﻤن ﻋوادم اﻟﺴﯿﺎرات أو ﻤن ﻤداﺨن اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ،

أﻤﺎ اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻛون ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض.

۱۹

 ٣٫١ﻣﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﳍﻮﺍء ﺍﶈﻴﻂ

ﺘﻘﺴم ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء إﻟﻰ ﺠزﺌﯿﯿن أﺴﺎﺴﯿﯿن ﻫﻤﺎ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎﺘﺎﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔواﻟﻐﺎزاﺘطﺒﻘﺎً ﻹرﺸﺎدات ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ) ،(WHOﺤﯿث ﺘم اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ ﺴت ﻤﻠوﺜﺎت رﺌﯿﺴﯿﺔ ﯿﺘﻘرر ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬواء
ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻠوث اﻟﻌﺎم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ،وﺘﻀم اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻷوﻟﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻏﺎزات ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ،ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ،أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ،اﻷوزون ،اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻤن  ١٠ﻤﯿﻛروﻤﯿﺘر ،واﻟرﺼﺎص.

وﻗد أوﻀﺤت ﺘﻠك اﻟدراﺴﺎت أن ﻫذﻩ اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﺘؤﺜر ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ

اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ ،وﯿﺠب اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼدي ﻟﻤﺼﺎدر ﻫذﻩ اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻟﻠﺘﻘﻠﯿل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻔﻨﯿﺔ
واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل إﻟﻰ اﻟﺤدود اﻟﻤﻘررة طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘرﻫﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ ﻋرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻠوﺜﺎت وﻤﺼﺎدرﻫﺎ واﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ارﺘﻔﺎع ﺘرﻛﯿزاﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط ﻋن
اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ واﻟﻤذﻛورة ﺒﺎﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) (٥ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ
 ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٩
 ١٫٣٫١ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ

ﺘﻌرف اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ) (Particulates Matterﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺤﻤﻠﻪ اﻟﻬواء ﻤن دﻗﺎﺌق ﺼﻠﺒﺔ ﺘﻨطﻠق

ﻤن ﻤﺼﺎدر ﻋدﯿدة ﺒﺄﺤﺠﺎم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺒﺘرﻛﯿب ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ ﯿﺘﺄﻟف ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت ﻋﻀوﯿﺔ وﻏﯿر ﻋﻀوﯿﺔ ،وﺘﻨﺘﺞ

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت إﻤﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻟﻠﺘرﻛﯿب اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ ﻟﺘﻠك اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت
دو اًر ﻛﺒﯿ اًر ﻓﻲ اﻵﺜﺎر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ،وﻛذﻟك ﻗطر ﺘﻠك اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت ﯿﻌد ﻋﺎﻤﻼً أﺴﺎﺴﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ

اﻟﻤﺤﯿطﺔ واﻟذى ﯿﺨﺘﻠف طﺒﻘﺎً ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼدر اﻟﻤﻨﺒﻌث ﻤﻨﻪ ،ﺤﯿث ﯿﺤدد ﻤﺴﺎر وﻤدى اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻟﺘﻠك
اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﻤن إﻨﺴﺎن وﺤﯿوان وﻨﺒﺎت.

وﻋﺎدة ﺘﻨﺘﺞ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿزﯿد ﻗطرﻫﺎ ﻋن  ٢,٥ﻤﯿﻛروﻤﺘر ﻤن اﺤﺘراق اﻟوﻗود ﻓﻲ ﻤﺤرﻛﺎت

اﻟﺴﯿﺎرات ،وﻤﺤطﺎت ﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء وﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺴﻤﻨت و ﻏﯿرﻫﺎ .أﻤﺎ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت ذات اﻟﻘطر أﻛﺒر ﻤن
 ٢,٥ﻤﯿﻛروﻤﺘر ﻓﺘﻨﺘﺞ ﻋﺎدة ﻤن ﺒﻌض اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺤرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﻏﯿر

اﻟﻤﻤﻬدة ،وﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻔس أن ﺘﺼل ﺘﻠك اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ وﯿﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ
ﺘﺄﺜﯿرات ﺼﺤﯿﺔ ﻀﺎرة ،ﻓﻌﻨد اﻟﺘﻌرض ﻟﻠﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﻘطر اﻟﻛﺒﯿر ﯿﺤدث ﺘﻬﯿﺞ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻫو

اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤرض اﻟرﺒو.

أﻤﺎ اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟدﻗﯿﻘﺔ ﻓﯿﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﻋدة ﻤﺸﻛﻼت أﺨطر ،وأﺸد ﺘﺄﺜﯿ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن،

ﻻﺴﯿﻤﺎ اﻷطﻔﺎل وﻤرﻀﻰ اﻟرﺒو واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻰ ﺤﯿث ﯿزداد ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ أداء اﻟرﺌﺘﯿن ﻤﺎ ﯿﺴﺒب

اﻟﺸﻌور ﺒﻀﯿق وﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔس ،ﻤﻤﺎ ﯿﺤد ﻤن اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻌرﻀﻪ ﻹﻟﺘﻬﺎﺒﺎت ﻤﺘﻛررة

ﺒﺎﻟرﺌﺘﯿن ،وﻨﻘص ﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻰ ﻤﺎﯿﺠﻌﻠﻪ ﻋرﻀﺔ ﻟﻌدوى أﻤراض اﻟﺼدر ﺒﺈﺴﺘﻤرار ،واﻹﺼﺎﺒﺔ
۲۰

اﻟﻤزﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟرﺒو ،واﻟﺸﯿﺨوﺨﺔ اﻟﻤﺒﻛرة ﻟﻠرﺌﺘﯿن وأﻤراض اﻟﻘﻠب ،وﯿﺘﻌدى ﺘﺄﺜﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﯿﺸﻤل ﺘدﻨﻰ اﻟرؤﯿﺔ ﻻﺴﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرق ،وﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤن ﻤﺸﻛﻼت.

 ٢٫٣٫١ﺍﳌﻠﻮﺛـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ:

ﺘﺘﻌدد ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﻤﺜل اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود اﻟﺒﺘروﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻨﺘﺎج اﻟطﺎﻗﺔ أﺤد أﻫم ﻫذﻩ

اﻟﻤﺼﺎدر ﻨظ اًر ﻹﺤﺘواء اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري ﻤﺜل اﻟﻔﺤم واﻟﺒﺘرول ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻏﯿر اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر وﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،وﻤﻨﻬﺎ:

 ١٫٢٫٣٫١ﻏﺎﺯﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﱪﻳﺖ

ﺘرﺘﺒط اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط أﺴﺎﺴﺎً ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت ﺤرق اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري

اﻟﻤﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﺴب ﻤن ﻋﻨﺼر اﻟﻛﺒرﯿت ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻤدة اﻟﻔوﺴﻔﺎﺘﯿﺔ وﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻤض

اﻟﻛﺒرﯿﺘﯿك ،واﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨطﻰ اﻟﺤدود اﻟﻤﻘررة ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ
وظﺎﺌف اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.

 ٢٫٢٫٣٫١ﻏﺎﺯ ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

ﯿﺘﻛون اﻟﻐﺎز ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤرق ﻏﯿر اﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠوﻗود ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرﻛﺒﺎت،وﯿﺘﻀﺢ ﺨطورة ﻫذا اﻟﻤﻠوث ﻤن

ﻗدرﺘﻪ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺘﺤﺎد ﻤﻊ ﻫﯿﻤوﺠﻠوﺒﯿن اﻟدم ﺒدﻻً ﻤن اﻷﻛﺴﺠﯿن ﻤﻤﺎ ﯿﻌﯿق وﺼول اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﺎﻓﻲ
ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء وﺨﻼﯿﺎ اﻟﺠﺴم ﻤﻤﺎ ﻗد ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ اﻟوﻓﺎة ﺤﺎل زﺒﺎدة ﺘرﻛﯿز اﻟﻐﺎز وﻓﺘرة اﻟﺘﻌرض.
 ٣٫٢٫٣٫١ﻏﺎﺯﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﱰﻭﺟﲔ

اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻬذا اﻟﻤﻠوث ﻫو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺤرق اﻟوﻗود ﺴواء ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ( ﻛﻤﺼﺎدر
ﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ )اﻟﻤرﻛﺒﺎت( ،وﻫو ﻏﺎز ﻨﺸﯿط ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺎً وﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﺼﺤﻲ ﺸدﯿد اﻟﺨطورة ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ

ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.
 ٤٫٢٫٣٫١ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ

ﻫو ﻏﺎز ﻨﺸﯿط ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺎً وﯿﻌﺘﺒر ﻤؤﻛﺴد ﻗوى ﯿﺘﻛون ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ اﻷرض ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﺘﻔﺎﻋﻼت ﺘﺘﻀﻤن

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن واﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﺎت اﻟﻤﺘطﺎﯿرة ﻓﻲ وﺠود اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻀوﺌﯿﺔ ،وﯿﺘﻀﺢ ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌرض ﻟﺘرﻛﯿزات ﻛﺒﯿرة ﻤﻨﻪ.
 ٥٫٢٫٣٫١ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
۲۱

ﯿﻌﺘﺒر ﻤن أﺤد أﺨطر اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻤﺘواﺠدة ﺒﺎﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط ﻨظ اًر ﻟﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴم وﺨﺎﺼﺔً

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ،وﻤﺼﺎدرﻩ ﻫﻲ اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤﺴﺎﺒك اﻟرﺼﺎص أو اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻓﯿﺤﺎﻟﺔ إﻀﺎﻓﺔ

اﻟرﺼﺎص اﻟﻌﻀوي )راﺒﻊ إﯿﺜﯿل اﻟرﺼﺎص( إﻟﻰ وﻗود اﻟﺒﻨزﯿن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺨرى.

ً
 ٣٫٣٫١ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍﺕ ﻣﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﳍﻮﺍء ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ:

ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم ) (١-١اﻟﺤدود اﻟﻘﺼوى اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻟﻤوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻠﺤق رﻗم ) (٥ﻤن

اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٩

اﻟﺠدول رﻗم ) (١-١اﻟﺤدود اﻟﻘﺼوى اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻟﻤوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط  -اﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) (٥ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ)ﻣﻴﻜﺮو ﺟﺮام/ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
اﻟﻤﻠﻮث

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
أول أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

٣٠٠

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 ٨ﺳﺎﻋﺔ

٣٥٠

 ٢٤ﺳﺎﻋﺔ

ﺳﻨﺔ

١٢٥

٥٠

-

-

١٥٠

 ٣٠ﻣﻠﻴﺠﺮام/ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

 ١٠ﻣﻠﻴﺠﺮام/ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

-

٦٠
-

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

٣٠٠

-

١٥٠

٦٠

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

٣٠٠

-

١٥٠

٨٠

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

١٨٠

١٢٠

-

-

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

١٨٠

١٢٠

-

-

اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

-

-

٢٣٠

١٢٥

اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

-

-

٢٣٠

١٢٥

اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

-

-

١٥٠

٧٠

أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

-

-

١٥٠

٧٠

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

-

-

٨٠

٥٠

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

-

-

٨٠

٥٠

اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

-

-

١٥٠

٦٠

اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻛﺪﺧﺎن

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

-

-

١٥٠

٦٠

اﻟﺮﺻﺎص

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

-

-

-

٠,٥

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ
اﻷوزون

اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ ٢,٥
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ

۲۲

أﻣﻮﻧﻴﺎ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

١

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

-

-

١٢٠

-

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

-

-

١٢٠

-

 ٤٫١ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﳍﻮﺍء ﺍﶈﻴﻂ

ﺒدأ إﻨﺸﺎء ﺸﺒﻛﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط ﻋﺎم  ١٩٩٨ﺒو ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺠﻬﺎزﻫﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻓﻲ إطﺎر

ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﺘﻬدف ﺘﻠك اﻟﺸﺒﻛﺔ إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻠوﺜﺎت واﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﯿﻬﺎ
وﻤن ﺜم اﻟﺤد ﻤن ﺘﻠوث اﻟﻬواء،واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ،واﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن ﻤﺨﺎطر

ﻤﺴﺒﺒﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء.

وﯿﺒﻠﻎ ﻋدد ﻤﺤطﺎت ﺸﺒﻛﺔ اﻟرﺼد ) (٨٨ﻤﺤطﺔ رﺼد ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ

ﺤﺴب اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻵﺘﻲ:

• اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻋددﻫﺎ ) (١٩ﻤﺤطﺔ.

• اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ واﻟﺴﻛﻨﯿﺔ وﻋددﻫﺎ ) (٣٧ﻤﺤطﺔ.

• اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤرورﯿﺔ وﻋددﻫﺎ ) (١٠ﻤﺤطﺎت.

• اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ وﻋددﻫﺎ ) (١ﻤﺤطﺔ.

• ﻤﻨﺎطق ذات طﺒﯿﻌﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ اﻷﻨﺸطﺔ وﻋددﻫﺎ ) (٢١ﻤﺤطﺔ.

وﺘﺘم ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺼد اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻤن ﺨﻼل إﺤدى اﻟطرق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

• اﻟطرﯿﻘﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزة آﻟﯿﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺼورة ﻟﺤظﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺤﯿث ﺘﻘوم اﻷﺠﻬزة
ﺒرﺼد اﻟﺘرﻛﯿزات ﻟﺤظﯿﺎً ،ﺜم إﺠراء اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒﯿﺔ ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘرﻛﯿزات اﻟﻤرﺼودة.

• اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ :ﺘﺘم ﻤن ﺨﻼل أﺠﻬزة ﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺘر ،وﻤن ﺜم ﺘﺤﻠﯿل ﺘﻠك اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻤل اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وذﻟك ﻟﺘﺤدﯿد ﻨﺴب اﻟﺘرﻛﯿزات.

وﯿﺒﯿن اﻟﺠدول ) (٢-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد .ﻛﻤﺎ ﺘوﻀﺢ ﺨرﯿطﺔ ) (١-١أﻤﺎﻛن ﺘوزﯿﻊ ﻫذﻩ

اﻟﻤﺤطﺎت ﺒﺎﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ.

ﺠدول ) (٢-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ

اﻟﻘﺎﻫرة

اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ

اﻟدﻟﺘﺎ

اﻟﺼﻌﯿد

ﺴﯿﻨﺎء وﻤدن اﻟﻘﻨﺎة

اﻟﻤﺠﻤوع

ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

٨

٣

٤

٣

١

١٩

ﻤﻨﺎطق ﻋﻤراﻨﯿﺔ وﺴﻛﻨﯿﺔ

١٥

٤

٨

٩

١

٣٧

ﻤﻨﺎطق ﻤرورﯿﺔ

٩

اﻟﻛﺒرى

١
۲۳

١٠

ﻤﻨﺎطق ﻤرﺠﻌﯿﺔ
ﻤﻨﺎطق ذات طﺒﯿﻌﺔ
ﻤﺘداﺨﻠﺔ

اﻟﻤﺠﻤوع

١
١٦

١

٢

٢

٤٨

٨

١٤

١٥

٢١
٣

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺨرﯿطﺔ ) (١-١ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط ﺒﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ

۲٤

١

٨٨

 ٥٫١ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳍﻮﺍء
ﺘﻌد اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤرﺠﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻹﻋداد اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ

ﯿﺨص ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء وﻛذﻟك اﻷﺴﺎس ﻟﺒﺤث ﻤدى اﻟﺘﻐﯿر ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،وذﻟك ﺒﻬدف:

• ﺘﺤدﯿد أﻫم ﻤؤﺸرات اﻟﺘﻠوث واﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﺤث ﺴﺒل اﻟوﺼول ﺒﺘﻠك اﻟﻤؤﺸرات
ﻟﻠﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻵﻤﻨﺔ.

• اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻟﻤؤﺸرات ﻓﻲ إﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤل ،وﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،وﺘﻘﺎرﯿر
ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،واﻟﻤؤﺸرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أداء اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺘﺤﺴن ﻓﻲ
ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ،وذﻟك ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء وﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ

اﻟﺘرﻛﯿزات ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﻤﻛن ﺘﻘﯿﯿم اﻟﺨطط واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء،
وﺘﻌﺘﺒر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻤن أﻫم اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ واﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﺒﯿﺌﻲ وﺘﺤدﯿد اﻟﺤﻤل اﻟﺒﯿﺌﻲ

ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻘﯿﯿم اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﺤدود اﻟﻘﺼوى اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻤﻠوﺜﺎت
اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط.

وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ ﻋرض ﻷﻫم ﻤؤﺸرات اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء اﻟﻤﺤﯿط ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤وﺘﺤﻠﯿل ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم
رﺼدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﺎم وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻸﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
 ١٫٥٫١ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﱪﻳﺖ

ﯿﺘﻛون ﻫذا اﻟﻐﺎز ﺴواء ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻛوﺤدات ﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ أو ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺤرﻛﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤرﻛﺒﺎت ،ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﻫو  ٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣ﻓﻲ اﻟﻬواء
ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ،و ٦٠ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣ﻛﺤد أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻓﻲ اﻟﻬواء ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ:
ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت أن ﻤﺘوﺴط اﻟﺘرﻛﯿز اﻟﺴﻨوى ﻓﻰ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى

اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻟم ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ) ٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣ﻓﻰ اﻟﻬواء ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى(.

وﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل ) (١-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨﺎطق

اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻤﻊ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات ﺒﺄﻋوام  ٢٠١١و ٢٠١٢و،٢٠١٣
واﻟذﯩﯿﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬوﺠود إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻠﺤوظﻔﻰ اﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﻋﺎم ٢٠١٤ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ

۲٥

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾّﺔ ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ )(2014-2011
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اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
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اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 50ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب(
50

40

30

20
15

15
10

8

10

0
2014

2012

2013

2011

اﻟﺳﻧﺔ

ﺸﻛل ) (١-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺨﻼل اﻷﻋوام)(٢٠١٤-٢٠١١

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿﻤﻛن إرﺠﺎع ذﻟك إﻟـﻰ ﺘﺤـول أﻛﺎﺴـﯿد اﻟﻛﺒرﯿـت اﻟﻤﻨﺒﻌﺜـﺔ ﻤـن اﻟﻤﺼـﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ إﻟـﻰ ﺠﺴـﯿﻤﺎت ﺼـﻠﺒﺔ ﻋﺎﻟﻘـﺔ
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟﻌواﻤل واﻟظروف اﻟﺠوﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻛدﻩ دراﺴﺎت ﺘﻨﺴﯿب اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻟﻤﺼﺎدرﻫﺎ.
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺒﺒﻌض اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ وﻫﻰ ﻤﻨﺎطق

)أﺒوزﻋﺒل – ﺸﺒ ار اﻟﺨﯿﻤﺔ – اﻟﺘﺒﯿن ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى– ﻤﻨطﻘﺔ ﻛﻔر اﻟزﯿﺎت – ﻤﻨطﻘﺘﻲ اﻟﻤﺎﻛس  -أﺒو ﻗﯿر
ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ – ﻛوم أﻤﺒو ﺒﺼﻌﯿد ﻤﺼر( ﯿﺘﺒﯿن وﺠود ﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﺤد اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤق رﻗم )(٥

ﻓﯿﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩وﻫو)٦٠

ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﺴﻨﺔ( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺴﺠﻠت ﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﻟﻌﺎم ٨) ٢٠١٤
ﻤﯿﻛروﺠرام /م.(٣

وﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺠل ﻟﻌﺎم  ٢٠١٢و ٢٠١٣ﯿﺘﻀﺢ وﺠود إﻨﺨﻔﺎض ﻋﺎم ﻗدرﻩ  %٥٥و%٦٣
ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(٢-١

۲٦

ﺸﻛل ) (٢-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺨﻼل اﻷﻋوام ﻤن
)(٢٠١٤-٢٠١٢
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻮﻣﻰ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ:
ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻛﻤﺘوﺴط ﯿوﻤﻲ ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً واﻟﺒﺎﻟﻎ )١٢٥

ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺤواﻟﻰ %٩٩,٨ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(٣-١
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار
اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ %1

اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة %1

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة %1

اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن %1

128

IGSR

اﻟﻌﯾن اﻟﺳﺧﻧﺔ

دﻣﯾﺎط

اﻟﻣﻧﺻورة

ﻗﮭﺎ

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن

80%
70%
60%

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
) 125ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﯾوم

134

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻌﺎدي

زراﻋﺔ

اﻟﻣﻌﺻرة

اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻘﻠﻠﻲ

اﻟﺳﻼم

90%

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

225
174

أﻛﺗوﺑر

ﺻﺎﻟﺔ 4

ﻣﻌﮭد ﻧﺎﺻر

ﺻﺎﻟﺔ 3

اﻟﺑدرﺷﯾن

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

ﺣﻠوان

100%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

More than Maximum
allowed conc.

100-125

50-75

75-100

25-50

1--25

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل ) (٣-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارﯿﻠﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻲ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل ) (٤-١اﻟﺘﻐﯿــر ﻓ ـﻲ ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺘرﻛﯿ ـزات اﻟﯿوﻤﯿــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــدار اﻷﺴــﺒوع ﺨــﻼل ﻋــﺎم ٢٠١٤
ﺒﺈﺤدى اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺤﻀرﯿﺔ )ﻤﺤطﺔ رﺼد اﻟﻘﻠﻠﻲ( واﻟﺘﻲ ﺘوﻀﺢ ﺤﺎﻟﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿـز واﻟﻛﺜﺎﻓـﺔ
۲۷

اﻟﻤرورﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار أﯿﺎم اﻷﺴﺒوع واﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻓﻲ أﯿﺎم اﻷﺠﺎزات وﻨﻬﺎﯿﺔ اﻷﺴﺒوع.
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوم ﻟﻐﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻷﺳﺑوع ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﻣﺣطﺔ اﻟﻘﻠﻠﻲ
16

اﻟﻘﻠﻠﻲ

14

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
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ﺸﻛل ) (٤-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﯿوم ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻷﺴﺒوع ﺒﻤﺤطﺔ رﺼد اﻟﻘﻠﻲ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻮﻣﻰ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:

ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻛﻤﺘوﺴط ﯿوﻤﻲ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺤواﻟﻰ %٩٩,٩ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻲ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ١٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم(
ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(٥-١

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار
اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ

ﻛﻔر اﻟزﯾﺎت

90%
80%
70%
60%

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
) 150ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﯾوم

اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى %1

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

161

اﻟﺗﺑﯾن

أﺑو زﻋﺑل

اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى

100%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

More than Maximum
allowed conc.

100-150

50-75

75-100

25-50

1--25

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل ) (٥-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻲ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟﻤﻨﺎطق
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۲۸

وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ) (٦-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻷﺴﺒوع ﺨﻼل ﻋﺎم

٢٠١٤ﺒﺈﺤدى اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ) ﻤﺤطﺔ رﺼد أﺒو زﻋﺒل(.

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوم ﻟﻐﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻷﺳﺑوع ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﻣﺣطﺔ أﺑو زﻋﺑل
9

أﺑو زﻋﺑل

8

6
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3

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
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ﻻﺛﻧ
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ﺸﻛل ) (٦-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﯿوم ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻷﺴﺒوع ﺒﺒﻌض ﻤﺤطﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ:

ﻛﺎن ﻤﻌدل ﺘواﻓق ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤطﺎت اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﻫو %١٠٠
ﺤﯿث ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز ﺘﻠك اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ٣٠٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﺴﺎﻋﺔ( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق

اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(٧-١

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻌﺎدي

زراﻋﺔ

اﻟﻣﻌﺻرة

اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

IGSR

اﻟﻌﯾن اﻟﺳﺧﻧﺔ

دﻣﯾﺎط

اﻟﻣﻧﺻورة

ﻗﮭﺎ

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ )300
ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﺳﻼم

أﻛﺗوﺑر

ﺻﺎﻟﺔ 4

ﻣﻌﮭد ﻧﺎﺻر

ﺻﺎﻟﺔ 3

اﻟﺑدرﺷﯾن

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

ﺣﻠوان
اﻟﻘﻠﻠﻲ

100%
90%
80%

60%
50%
40%

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

70%

30%
20%
10%
0%

More than Maximum
allowed conc.

250--300

200--250

150--200

100--150

50--100

1--50

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل )(٧-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺎﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺤﻀرﯿﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿوﻀـﺢ اﻟﺸـﻛل ) (٨-١اﻟﺘﻐﯿـر ﻓـﻲ ﻤﺘوﺴـطﺎت ﺘرﻛﯿزاﻟﺴـﺎﻋﺔﻋﻠﻰ ﻤـدار اﻟﯿـوم ﺨـﻼل ﻋـﺎم Diurnal )٢٠١٤

 (variation for 1 hour averagesﺒﺈﺤـدى اﻟﻤواﻗـﻊ اﻟﺤﻀـرﯿﺔ )ﻤﺤطـﺔ رﺼـد اﻟﻘﻠﻠـﻲ( ،ﺤﯿـث ﺘﻤﺜﻠـت

اﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓـﻲ ﻓﺘـرة اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺒﺸـري ﺨﺎﺼـﺔ ﺤرﻛـﺔ اﻟﻤرﻛﺒـﺎت )اﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ
۲۹

ﺼﺒﺎﺤﺎً – اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﺴﺎءاً(.
ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ )اﻟﻘﻠﻠﻰ(
20.0

اﻟﻘﻠﻠﻲ

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3
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اﻟوﻗت

ﺸﻛل ) (٨-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺒﺒﻌض ﻤﺤطﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺤﻀرى
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:

ﺘواﻓﻘت ﺒﺸﻛل ﻛﺎﻤل ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿز ﻟﻤدة ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ) ٣٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام/

م/٣ﺴﺎﻋﺔ( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺤﯿث ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %١٠٠ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل

).(٩-١

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﻛﻔر اﻟزﯾﺎت

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

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ )350
ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﺗﺑﯾن

أﺑو زﻋﺑل

ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ

اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى

100%

30%
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More than Maximum
allowed conc.

250--350

200--250

150--200

100--150

50--100

1--50

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل )(٩-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ) (١٠-١ﻤﻌدل اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
) (Diurnal variation for 1 hour averagesﺒﺈﺤدى اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﻤﺤطﺔ رﺼد أﺒو زﻋﺒل(
وﺘﺘﻤﯿز ﺘﻠك اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺒوﺠود اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻠوث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺤﯿث ﻟوﺤظ ﺘﺴﺠﯿل أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌدﻻت

ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸريٕ ،وان ﻛﺎﻨت ﻟم ﺘﺘﺨطﻰ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم
) (٩ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٩
۳۰

ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )أﺑوزﻋﺑل(
10. 0

أﺑو زﻋﺑل
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ﺸﻛل ) (١٠-١ﻤﻌدل اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺒﺒﻌض ﻤﺤطﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ٢٫٥٫١ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﱰﻭﺟﲔ

ﯿﻌﺘﺒرﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻤن أﻫم ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء وأﻛﺜرﻫﺎ ﺸﯿوﻋﺎً ،وﯿﻨﺘﺞ ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺤرق أﻨواع
اﻟوﻗود اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺘم ﻓﻰ درﺠﺎت اﻟﺤ اررة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ،وﻟوﻨﻪ ﺒﻨﻲ ﯿﻤﯿل إﻟﻰ اﻹﺤﻤرار وذو راﺌﺤﺔ ﻨﻔﺎذة ﺤﺎدة،
ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ  ٦٠ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣ﻓﻲ اﻟﻬواء ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي،
و ٨٠ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣ﻛﺤد أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻓﻰ اﻟﻬواء ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻠﺤق رﻗم )(٥
ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٩
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ:
ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﺘرﻛﯿزات اﻟﺘﻲ ﺘم رﺼدﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﺨﻼل

ﻋﺎم  ٢٣)٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣أﻗل ﻤن اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ٦٠ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣ﻓﻲ اﻟﻬواء

ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ( ،وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﻌﺎم
١٧) ٢٠١٣ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣ﯿﻼﺤظ ﺘﺴﺠﯿل ارﺘﻔﺎع ﻗدرﻩ  %٣٥ﺘﻘرﯿﺒﺎً ،وﻛذﻟك ﺘﺴﺠﯿل ﻨﺴﺒﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﻗدرﻫﺎ

 %٢٨ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﻌﺎم ٣٢) ٢٠١٢ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل)(١١-١
ﺤﯿث أن ﻋﺎم  ١٩٩٩ﻫو ﻋﺎم اﻷﺴﺎس.

۳۱

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ )(2014-1999
اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
2012

1999

2014

2013

70

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 60ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب(
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45
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0

2014

2012

2013

1999

اﻟﺳﻧﺔ

ﺸﻛل )(١١-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻀرﯿﺔ )(٢٠١٤ - ١٩٩٩
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن وﺤﺴﺎب اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﺒﺒﻌض اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

ﺒﺎﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ )أﺒوزﻋﺒل– اﻟﺘﺒﯿن ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى– ﻤﻨطﻘﺔ أﺒو ﻗﯿر  -ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺎﻛس ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ( ﻓﻘد ﺘواﻓﻘت
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ وﻫو )  ٨٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﺴﻨﺔ( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺘم ﺘﺴﺠﯿل ﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﻟﻌﺎم  ٢١) ٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠرام /م ،(٣وﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﺴﻨوي ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢١) ٢٠١٣ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣ﻟوﺤظ ﺜﺒﺎت اﻟﺘرﻛﯿز.

ﺸﻛل )(١٢-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )(٢٠١٤-٢٠١٢
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۳۲

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ:
ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻲ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻠﺤق رﻗم

) (٥ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩وﻫو )١٥٠
ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم( ﺤواﻟﻰ  %٩٩ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(١٣-١
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014

ﺣﻠوان %1

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ %2

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة %1

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ )150
ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﯾوم

266

278

199

ﺣﻠوان

اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

اﻟﺑدرﺷﯾن

اﻟﻣﻌﺻرة

ﺻﺎﻟﺔ 3

ﻣﻌﮭد ﻧﺎﺻر

اﻟﻣﻌﺎدي

اﻟﻘﻠﻠﻲ

زراﻋﺔ

أﻛﺗوﺑر

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

اﻟﺳﻼم

90%

اﻟﻌﯾن اﻟﺳﺧﻧﺔ

IGSR

دﻣﯾﺎط

اﻟﻣﻧﺻورة

ﻗﮭﺎ

ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

80%

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

100%

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

More than
Maximum allowed
conc.

125-150

100-125

50-75

75-100

1--25

25--50

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل ) (١٣-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻰ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (۱٤ -۱اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﯿﺰ  ۲٤ﺳﺎﻋﺔﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع ﺧﻼل ﻋﺎم  ۲۰۱٤ﺑﺈﺣﺪى
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ )ﻣﺤﻄﺔ رﺻﺪ اﻟﻘﻠﻠﻲ( واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى اﻟﺘﻐﯿﺮﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﯾﺎم
اﻷﺳﺒﻮع.
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوم ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻰ اﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻻﺳﺑوع ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﻣﺣطﺔ رﺻد اﻟﻘﻠﻠﻲ
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اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۳۳

ﻷر
ا

ﺸﻛل ) (١٤-١ﻤﻌدل اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﯿوم ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻷﺴﺒوع ﺒﻤﺤطﺔ رﺼد اﻟﻘﻠﻠﻲ

ﻌﺎء
ﺑ

اﻟﯾوم

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

30

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻛﻤﺘوﺴط  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

ﺤواﻟﻰ  %٩٩ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ واﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ١٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم( ﻛﻤﺎ ﻫو

ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(١٥-١

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
100%

80%

أﺑو زﻋﺑل %5

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ )150
ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﯾوم

244

ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

اﻟﺗﺑﯾن

أﺑو زﻋﺑل

90%

70%
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0%

More than
Maximum allowed
conc.

125-150

100-125

75-100

50-75

25--50

1--25

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل ) (١٥-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻰ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ) (١٦-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﺨﻼل اﻷﺴﺒوع ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﺎم ٢٠١٤
ﺒﻤﺤطﺔ رﺼد أﺒو زﻋﺒل.
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوم ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻰ اﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻻﺳﺑوع ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﻣﺣطﺔ رﺻد أﺑو زﻋﺑل
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۳٤

ا

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﻷرﺑ

ﺸﻛل ) (١٦-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻰ ﻟﻠﺘرﻛﯿزات ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻷﺴﺒوع ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

ﻌﺎء

اﻟﯾوم

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

25

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﺘواﻓﻘت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺒت  %٩٩ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻠﺤق رﻗم
) (٥ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ٣٠٠)١٩٩٤ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﺴﺎﻋﺔ( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات
اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(١٧-١
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

اﻟﻣﻌﺎدي

اﻟﻘﻠﻠﻲ

زراﻋﺔ

أﻛﺗوﺑر

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

اﻟﻌﯾن اﻟﺳﺧﻧﺔ

IGSR

دﻣﯾﺎط

اﻟﻣﻧﺻورة

ﻗﮭﺎ

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

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

ﺣﻠوان %1

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ %1

اﻟﺑدرﺷﯾن %5

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ )300
ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﺳﺎﻋﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح
ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم

اﻟﺳﻼم

ﺣﻠوان

اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

اﻟﺑدرﺷﯾن

اﻟﻣﻌﺻرة

ﺻﺎﻟﺔ 3

ﻣﻌﮭد ﻧﺎﺻر

100%

30%
20%
10%
0%

More than Maximum
allowed conc.

200--250

250--300

100--150

150--200

1--50

50--100

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل )(١٧-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺒﻌض اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ) (١٨-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم
ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺈﺤدى اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺤﻀرﯿﺔ )ﻤﺤطﺔ رﺼد اﻟﻘﻠﻠﻲ( ﺤﯿث ﺘزاﻤن زﯿﺎدة اﻟﺘرﻛﯿز ﻤﻊ زﯿﺎدة
ﻤﻌدل ﺤرﻛﺔ اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﯿوم ﺤﯿث ﯿﻤﺜل ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط أﺒرز ﻤﺼدر ﻟﻠﺘﻠوث.
ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ )اﻟﻘﻠﻠﻰ(
60.0

اﻟﻘﻠﻠﻲ

55.0
50.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

اﻟوﻗت

ﺸﻛل ) (١٨-١ﻤﻌدل اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺒﻤﺤطﺔ رﺼد اﻟﻘﻠﻠﻰ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۳٥

2:00

1:00

0:00

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

45.0

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
ﺘواﻓﻘت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺒت  %٩٩ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻠﺤق رﻗم

) (٥ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠)٢٠٠٩
ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﺴﺎﻋﺔ( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(١٩-١
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ

اﻟﺗﺑﯾن

أﺑو زﻋﺑل

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

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

أﺑوزﻋﺑل %1

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ )300
ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﺳﺎﻋﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح
ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم

100%

30%
20%
10%
0%

250--300

More than Maximum
allowed conc.

200--250

100--150

150--200

50--100

1--50

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

ﺸﻛل ) (١٩-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ) (٢٠-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺨﻼل ﻋﺎم Diurnal ) ٢٠١٤

 (variation for 1 hour averagesﺒﺈﺤدى اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )ﻤﺤطﺔ رﺼد اﻟﺘﺒﯿن( واﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ اﻟﻌدﯿد

ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻠوث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺤﯿث ﯿﻼﺤظ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺘرﻛﯿز ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﺴﺎﺌﯿﺔ وﺴﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح

اﻟﺒﺎﻛر.

ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم ﺧﻼل ﻋﺎم  2014ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻟﺗﺑﯾن(
15.0

اﻟﺗﺑﯾن

5.0

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3

10.0

0.0
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7:00
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5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

اﻟوﻗت

ﺸﻛل ) (٢٠-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۳٦

 ٣٫٥٫١ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

ﯿﻌﺘﺒر ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻤن اﻟﻐﺎزات اﻟﻀﺎرة واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘؤدى ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة ﻋﻨد اﻟﺘﻌرض
ﻟﻬﺎ ﺒﺘرﻛﯿزات ﻋﺎﻟﯿﺔ ،وﯿﻨﺒﻌث ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺤﺘراق ﻏﯿر اﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠوﻗود ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻤرﻛﺒﺎت أو ﻤن ﺤرق اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻷﺨرى ،وﯿﺒﻠﻎ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻐﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون واﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻠﺤق رﻗم ) (٥ﻤن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم )(٤
ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ٣٠)٢٠٠٩ﻤﻠﯿﺠرام/ﻤﺘر/٣ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴﺎﻋﺔ( و)١٠
ﻤﻠﯿﺠرام/ﻤﺘر /٣ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز  ٨ﺴﺎﻋﺎت(.
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ:
ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺤﯿث ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ

اﻟﺘواﻓق  %١٠٠ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ) ٣٠ﻤﻠﯿﺠرام/ﻤﺘر.(٣

وﯿوﻀﺢ ﺸﻛل ) (٢١-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل ﻋﺎم

.٢٠١٤
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز أول أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
100%
دﻣﯾﺎط

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

ﻣﯾدان اﻟﺟﯾزة

ﺻﺎﻟﺔ 4

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

ﺻﺎﻟﺔ 3
90%

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً )30
ﻣﻠﻠﯾﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب  /ﺳﺎﻋﺔ(

80%

60%
50%

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

70%

40%
30%
20%
10%
0%

أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً

10--20

20--30

1--10

اﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﻠﻠﯾﺟرام ﻟﻛل ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺸﻛل ) (٢١-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﻛﻤــﺎ ﯿوﻀــﺢ ﺸــﻛل ) (٢٢-١اﻟﺘﻐﯿــر ﻓــﻲ ﻤﺘوﺴــط ﺘرﻛﯿــز اﻟﺴــﺎﻋﺔ ﻟﻐــﺎز أول أﻛﺴــﯿد اﻟﻛرﺒــون ﻋﻠــﻰ ﻤــدار اﻟﯿــوم
ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ،٢٠١٤ﺤﯿــث ﺘﺒﺎﯿﻨــت ﻤﻌــدﻻت اﻟﺘرﻛﯿـزات ﻋﻠــﻰ ﻤــدار اﻟﺴــﺎﻋﺔ وﻛﺎﻨــت أﻏﻠــب اﻻرﺘﻔﺎﻋــﺎت ﺨــﻼل
ﻓﺘرات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤرورى.

۳۷

ﺸﻛل )(٢٢-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺒﻤﺤطﺘﻰ رﺼد اﻟﻘﺼر اﻟﻌﯿﻨﻰ وﻤﯿدان اﻟﺠﯿزة
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ:
ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ ﺘواﻓــق ﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻤﺘوﺴــطﺎت ﺘرﻛﯿ ـزات اﻟﺜﻤــﺎن ﺴــﺎﻋﺎت ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﺤ ـواﻟﻰ %٩٨ﻤــﻊ اﻟﺤــد

اﻷﻗﺼــﻰ اﻟﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﯿــﻪ ﻗﺎﻨوﻨـﺎً ) ١٠ﻤﻠﯿﺠرام/ﻤﺘــر ،(٣وﯿرﺠــﻊ ذﻟــك ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻻرﺘﻔــﺎع اﻟﻛﺜﺎﻓــﺔ اﻟﻤرورﯿــﺔ ﺒﺘﻠــك

اﻟﻤﻨﺎطق ﻤﻊ ﻋدم ﺘواﻓق ﺒﻌض ﻤﺤرﻛﺎت اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط ﺛﻣﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز أول أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﺎم 2014

80%

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ %13

ﻣطﺎر اﻟﻘﺎھرة ﺻﺎﻟﺔ)%1 (4

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 10ﻣﻠﻠﯾﺟرام /
ﻣﺗر ﻣﻛﻌب  8 /ﺳﺎﻋﺔ(

13

19

دﻣﯾﺎط

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

ﻣﯾدان اﻟﺟﯾزة
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
More than Maximum allowed
conc.

7.5-10

5-7.5

2.5 -5

1--2.5

اﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﯾﻠﻠﯾﺟرام/ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺸﻛل )(٢٣-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺜﻤﺎن ﺴﺎﻋﺎت ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۳۸

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح
ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻠﻠﯾﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺻﺎﻟﺔ 4

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

ﺻﺎﻟﺔ 3
70%

وﯿوﻀﺢ ﺸﻛل ) (٢٣-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﺘرﻛﯿزات ﻤﺘوﺴط اﻟﺜﻤﺎن ﺴﺎﻋﺎت ﻟﻐﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل
ﻋﺎم .٢٠١٤

 ٤٫٥٫١ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ

ﯿﻌﺘﺒر ﻏﺎز اﻷوزون ﻤﻠوث ﺜﺎﻨوي ﺤﯿث ﯿﺘﻛون اﻷوزون ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻟﺠو اﻟﻘرﯿﺒﺔ ﻤن ﺴطﺢ اﻷرض وﯿﺴﻤﻰ
ﺒﺎﻷوزون اﻷرﻀﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﻀوﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻌﻀوﯿﺔ وأﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻓﻲ
وﺠود أﺸﻌﺔ اﻟﺸﻤس .ﻟذا ﺘرﺘﻔﻊ ﺘرﻛﯿزات اﻷوزون اﻷرﻀﻲ ﺨﻼل ﺸﻬور اﻟﺼﯿف ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻟﺸﺘﺎء

وذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ زﯿﺎدة ﻋدد ﺴﺎﻋﺎت ﺴطوع اﻟﺸﻤس ،وﯿﻌﺘﺒر اﻷوزون ﻤن اﻟﻐﺎزات ذات اﻟﺨطورة ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ

اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﺴﺎﻫم ﺒدور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﺤدوث ظﺎﻫرة اﻟﻀﺒﺎب اﻟدﺨﺎﻨﻲ ﻋﻨد ارﺘﻔﺎع ﺘرﻛﯿزاﺘﻪ
ﺒﻨﺴب ﻛﺒﯿرة.

ﻟذا ﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩

ﺒﺎﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) (٥اﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﻘﺼوى ﻟﻐﺎز اﻷوزون ﺒﻤﺎ ﻻ ﯿزﯿد ﻋن ) ١٨٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘر ﻤﻛﻌب

ﻟﻤﺘوﺴطﺘرﻛﯿز ﺴﺎﻋﺔ واﺤدة( و) ١٢٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘر ﻤﻛﻌب ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز  ٨ﺴﺎﻋﺎت(.
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ:

ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﻗﺎﻨوﻨﺎً
وﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﺘﻘﺘرب ﻤن %٩٩ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ١٨٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘر ﻤﻛﻌب(.

وﯿوﻀﺢ ﺸﻛل ) (٢٤-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز اﻷوزون اﻷرﻀﻲ ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
120%

ﻣطﺎر اﻟﻘﺎھرة ﺻﺎﻟﺔ)%4 (4

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 180ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب /
ﺳﺎﻋﺔ(

460

100%

80%

60%

40%

20%

0%
أﻛﺛر ﻣن 180

60--120

120--180

1--60

اﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﯾﻛروﺟرام ﻟﻛل ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺸﻛل )(٢٤-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺒﻌض ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۳۹

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﺑﮭﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح
ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

دﻣﯾﺎط

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

ﺻﺎﻟﺔ 4

ﻗﮭﺎ

ﻛﻤﺎ ﯿوﻀﺢ ﺸﻛل ) (٢٥-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺨﻼل ﻋﺎم

ﺒدء ﻤن ﻓﺘرات ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺸروق وﺼوﻟﻬﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬﺎ
 ٢٠١٤واﻟذى ﯿﺘﻀﺢ ﻤﻨﻪ زﯿﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻟﺘرﻛﯿز ً
ﻓﻰ ﻓﺘرات ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟظﻬﯿرة )ﻓﺘرات ﺴطوع اﻟﺸﻤس وارﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﻓﻲ اﻟﯿوم واﻟﻤواﻛﺒﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻓﺘرات
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸرى(.
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
60.0
50.0

ﻗﮭﺎ
اﻟﻣطﺎر)ﺻﺎﻟﺔ (4

30.0

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ
دﻣﯾﺎط

20.0

اﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
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اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﺸﻛل ) (٢٥-١اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻰ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﯿوم ﺒﻤﺤطﺎت اﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ:
ﺒﻠﻐـت ﻨﺴـﺒﺔ ﺘواﻓـق ﻤﺘوﺴـط ﺘرﻛﯿــز اﻟﺜﻤـﺎن ﺴـﺎﻋﺎت ﺤـواﻟﻰ  %٩٤ﻤـﻊ اﻟﺤــد اﻷﻗﺼـﻰ اﻟﻤﻨﺼـوص ﻋﻠﯿـﻪ ﻗﺎﻨوﻨـﺎً

) ١٢٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘ ــر (٣ﺨ ــﻼل ﻋ ــﺎم  ،٢٠١٤وﯿوﻀ ــﺢ ﺸ ــﻛل ) (٢٦-١اﻟﺘوزﯿ ــﻊ اﻟﺘﻛـ ـراري ﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺜﻤ ــﺎن
ﺴﺎﻋﺎت ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

٤۰

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻣﺗوﺳط  8ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺗرﻛﯾزات ﻏﺎز اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
100%

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ %4

ﻣطﺎر اﻟﻘﺎھرة ﺻﺎﻟﺔ)%19 (2

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 120ﻣﯾﻛروﺟرام /
ﻣﺗر ﻣﻛﻌب  8 /ﺳﺎﻋﺔ(

180

437

80%
70%
60%
50%

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧطﻲ ﻣﺗوﺳطﺎت ال  8ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار
اﻟﻌﺎم
ﻣﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻗﺻﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط
اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺣطﺔ
ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

دﻣﯾﺎط

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

ﺻﺎﻟﺔ 4

ﻗﮭﺎ

90%

40%
30%
20%
10%
0%

More than Maximum allowed
conc.

90 - 120

60 - 90

30 - 60

1--30

اﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﯾﻛروﺟرام ﻟﻛل ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺸﻛل )(٢٦-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺜﻤﺎن ﺴﺎﻋﺎت ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ٥٫٥٫١ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ

ﻨظ ـ اًر ﻟﻠﻤوﻗــﻊ اﻟﺠﻐ ارﻓ ـﻲ واﻟظــروف اﻟطﺒﯿﻌﯿــﺔ ﻟﺠﻤﻬورﯿــﺔ ﻤﺼــر اﻟﻌرﺒﯿــﺔ ووﻗوﻋﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘــﺔ ﺤ ـزام اﻟﺼــﺤراء

اﻟﻛﺒــرى ﻟﺸــﻤﺎل أﻓرﯿﻘﯿــﺎ ﺤﯿــث ﻨــدرة اﻷﻤطــﺎر وارﺘﻔــﺎع درﺠــﺎت اﻟﺤـ اررة ﻨﺴــﺒﯿﺎً وﻫــو ﻤــﺎ ﯿﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ زﯿــﺎدة ﺘﻌﻠــق

ﺠﺴﯿﻤﺎت اﻷﺘرﺒﺔ ﺒـﺎﻟﻬواء اﻟﺠـوي ،وارﺘﻔـﺎع ﺴـﻤﺎﺤﯿﻪ ﺘﺒﻠـور ذرات اﻟﻤﻠوﺜـﺎت وﺘﻛـوﯿن اﻟﺠﺴـﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘـﺔ ،وزﯿـﺎدة
ﻨﺴــب اﻟﺠﺴــﯿﻤﺎت اﻟﻤرﺼــودة ﺒــﺎﻟﻬواء .وﻨظ ـ اًر ﻟﺘﻌــدد ﻤﺼــﺎدر اﻟﺘﻠــوث ﻻﺴــﯿﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨطــﺎق اﻟﻌﻤ ارﻨ ـﻲ ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة

اﻟﻛﺒرى واﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸـرة واﻟﻘرﯿﺒـﺔ ﻤـن اﻟﺤـزام اﻟﺴـﻛﺎﻨﻲ ،ﻟـذا ﺘﻌـد اﻟﺠﺴـﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻤؤﺸـر

اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﺘﻠوث اﻟﻬواء ﺒﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼـر اﻟﻌرﺒﯿـﺔ وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤـدن اﻟﻛﺒـرى ﻨظـ اًر ﻟﻠطﺒﯿﻌـﺔ اﻟﺠﻐراﻓﯿـﺔ وﺘﻤرﻛـز

اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﻤدن ،ﺤﯿث ﺘﺘﻛون ﺘﻠـك اﻟﺠﺴـﯿﻤﺎت ﻋـﺎدة ﻤـن ﻋـدة ﻋﻨﺎﺼـر واﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒﻠـور

وﺘﺘﺠﻤﻊ ﺠزﯿﺌﺎﺘﻬـﺎ ﻤﻛوﻨـﺔ ﺠﺴـﯿﻤﺎت ذات ﺤﺠـوم وأﻗطـﺎر أﻛﺒـر وذات ﺘﻛوﯿﻨـﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،وﺘﺘـدرج ﻓـﻰ ﻤﺴـﺘوﯿﺎت

ﺨطورﺘﻬﺎ طﺒﻘﺎً ﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت أﻗطﺎرﻫﺎ وﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ وﺒﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻟﻬواء وﻤن ﺜم ﺼﺤﺔ اﻟﻤواطﻨﯿن.
 ١٫٥٫٥٫١ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﺍﳌﺴﺘﻨﺸﻘﺔ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ١٠ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﱰ):(PM10

ﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻨﺘــﺎﺌﺞ رﺼــد اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوي ﻟﻌــﺎم  ٢٠١٤ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿــﺔ ﻤــﻊ اﻟﺤــد اﻷﻗﺼــﻰ ﻟﻤﺘوﺴــط

اﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻟﺴ ــﻨوي ) ٧٠ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام/م ،(٣ﯿﻼﺤ ــظ ﻤ ــن اﻟﺸ ــﻛل ) (٢٧-١وﺠ ــود ارﺘﻔ ــﺎع ﻓـ ـﻰ اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوي

ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت ﻟﻌﺎم  ١٧٣)٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣ﻋن ﺤدود اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎوز ﺒﻠﻎ  %١٤٧ﺘﻘرﯿﺒﺎً،

ﻛﻤ ــﺎ ﯿﺘﻀ ــﺢ ﻤ ــن اﻟﺸ ــﻛل ﺜﺒ ــﺎت اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوي ﻟﺘرﻛﯿ ــز ﻋ ــﺎم  ١٧٣)٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام/م (٣ﺒﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻟﻌ ــﺎم
١٧٢) ٢٠١٣ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام/م .(٣وﻫ ــو ﻤ ــﺎﯿﻌﺘﺒر ﻤؤﺸـ ـ اًر ﻹﺴ ــﺘﻤرار ﺘ ــﺄﺜﯿر اﻹﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت ﻤ ــن اﻟﻤﺼ ــﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ

واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ إﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﻤرﻛﺒـﺎت ٕواﻨﺘﺸـﺎر ﺒﻘـﺎع اﻟﺤـرق اﻟﻤﻛﺸـوف ﻟﻠﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻟﺒﻠدﯿـﺔ واﻟزراﻋﯿـﺔ واﻟﻘرﯿﺒـﺔ ﻤـن
٤۱

اﻟﻛﺘل اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ﻤﻊ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤد ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻟﻀﻌف اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻷﻤﻨﯿـﺔ وﻤـن ﺜـم اﻟﺴـﯿطرة ﻋﻠـﻰ
ﺘﻠك اﻟﻤﺼﺎدر ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻠوث.
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺷﻘﺔ  PM10ﺧﻼل أﻋوام  2013و  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم اﻷﺳﺎس 1999
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اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 70ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب(

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام  /م3
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اﻟﺳﻧﺔ

ﺸﻛل )(٢٧-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔاﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻤن  ١٠ﻤﯿﻛروﻤﺘر ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ ﺨﻼل
اﻷﻋوام )(٢٠١٤-٢١٠٣-١٩٩٩
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳊﻀﺮﻱ:
ﺒﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوي ﻟﻠﺘرﻛﯿـ ـزات ﺒﺎﻟﻤﻨ ــﺎطق اﻟﺤﻀـ ـرﯿﺔ ﻟﻌ ــﺎم  ١٦٨) ٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام/م (٣ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴ ــط
اﻟﺴﻨوي ﻟﻌﺎم اﻷﺴﺎس ١٩٢) ١٩٩٩ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣ﯿﺘﻀﺢ وﺠود اﻨﺨﻔﺎض ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %١٢,٥ﺘﻘرﯿﺒﺎً.
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ:
أوﻀﺤت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد ﺒﻤواﻗﻊ اﻟﺸﺒﻛﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻫﻰ ﻤﻨـﺎطق )أﺒوزﻋﺒـل– ﺸـﺒ ار اﻟﺨﯿﻤـﺔ –اﻟﺘﺒـﯿن
ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى– ﻤﻨطﻘــﺔ ﻛﻔــر اﻟزﯿ ـﺎت ﺒﺎﻟــدﻟﺘﺎ( وﺠــود ﺘﺠــﺎوز ﻛﺒﯿــر ﻟﻠﺤــد اﻷﻗﺼــﻰ اﻟﻤﺴــﻤوح ﺒــﻪ وﻫــو )٧٠
ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﺴﻨﺔ( ﺤﯿث ﺴﺠﻠت ﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﻋﺎم ) ١٩٦ﻤﯿﻛروﺠرام /م (٣ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠـﺎوز ﻗﺎرﺒـت %١٨٠
ﺘﻘرﯿﺒﺎً.
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ:
وﯿﺒﯿن اﻟﺠدول ) (٣-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ﺨﻼل اﻷﻋوام اﻟﺨﻤس

اﻷﺨﯿرة ) (٢٠١٤–٢٠١٠ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻌﺎم اﻷﺴﺎس  ١٩٩٩ﺒﻤﻨطﻘﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى واﻟدﻟﺘﺎ واﻟذى ﯿوﻀﺢ ﻤﺎ
ﯿﻠﻰ:

٤۲

أ .إﻨﺨﻔض اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن ﻋﺎم

 ١٩٩٩وﺤﺘﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٢٤ﺘﻘرﯿﺒﺎً )ﻤن  ٢٣٤اﻟﻰ  ١٧٧ﻤﯿﻛروﺠرام/م ، (٣ﻤﻊ ﺜﺒﺎت

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﺎﻤﻰ  ٢٠١٤ – ٢٠١٣ﺘﻘرﯿﺒﺎً.

ب .ﺴﺠل ﻤﺘوﺴط اﻟﺘرﻛﯿزات ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ ﺨﻼل ﻋﺎم ١٤٥)٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣اﻨﺨﻔﺎﻀﺎً ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻋن
اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوﯿﻔﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٩ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻨﺨﻔﺎض %٣ﺘﻘرﯿﺒﺎً ،وﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺘوﺴط اﻟﺘرﻛﯿز ﻟﻌﺎم٢٠١٣
ﯿﺘﻀﺢ وﺠود اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻠﺤوظ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %١٣ﺘﻘرﯿﺒﺎً.

ﺠدول ) (٣-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ) PM10ﻤﯿﻛروﺠرام/م (٣ﺨﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻋوام اﻷﺨﯿرة وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ
ﺒﺴﻨﺔ اﻷﺴﺎس  ١٩٩٩م

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨطﻘﺔ

١٩٩٩

٢٠١٠

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٤

٢٠١٣

اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ )ﻣﯿﻜﺮوﺟﺮام/م( ۳
اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى

۲۳٤

۱۲٦

۱۳٥

۱٥۷

۱۷۹

١٧٧

اﻟدﻟﺘﺎ

۱٥۰

۱۳۸

۱٤۰

۱٦۱

۱٦۷

١٤٥

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳊﻀﺮﻱ:
ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻟﺘواﻓق ﺤواﻟﻰ  %٦٥ﻓﻘط ﻤن أﯿﺎم اﻟرﺼد ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﺎم و ذﻟك ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻊ

اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ١٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم( ﻛﻤﺘوﺴط ﯿوﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل
).(٢٨-١

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺷﻘﺔ  PM10ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014

100%

90%

اﻟﺣدود اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎً
) 150ﻣﯾﻛروﺟرام/م(3

اﻟﻌﯾن اﻟﺳﺧﻧﺔ

دﻣﯾﺎط

ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم

ﻗﮭﺎ

اﻟﻣﻧﺻورة

ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن

اﻟﻣﻌﺎدي

زراﻋﺔ

اﻟﻘﻠﻠﻲ

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

اﻟﺳﻼم

اﻟﻣﻌﺻرة

اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة

ﻣﻌﮭد ﻧﺎﺻر

ﺣﻠوان

)Airport (Hall4

اﻟﺑدرﺷﯾن

ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
More than Maximum allowed
conc.

125-150

100-125

75-100

50-75

25-50
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ﺸﻛل ) (٢٨-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻰ ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺤﻀرى
ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

٤۳

 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ:
وﻗد ﺘواﻓﻘت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﻫو ) ١٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق

ذات اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٦٠ﻓﻘط ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻛل ).(٢٩-١
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺷﻘﺔ  PM10ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014

ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﺗرﻛﯾزات %
100%

90%

اﻟﺣدود اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎً
) 150ﻣﯾﻛروﺟرام/م(3

ﻛﻔر اﻟزﯾﺎت

اﻟﺗﺑﯾن

ﺷﺑرا اﻟﺧﯾﻣﺔ

أﺑو زﻋﺑل

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
More than Maximum allowed
conc.

125-150

100-125

75-100

50-75

25-50

1--25
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ﺸﻛل ) (٢٩-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻰ ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﺎﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ٢٫٥٫٥٫١ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﺔ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ٢٬٥ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﱰ )(PM2.5

ﺘﻨﺘﺞ ﻋﺎدة اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺼدرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿزﯿد ﻗطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ٢,٥ﻤﯿﻛروﻤﺘر  PM2.5ﻤن اﺤﺘراق اﻟوﻗود

ﻓﻲ ﻤﺤرﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ،و ﻤﺤطﺎت ﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء ،واﻟﻤﺼﺎﻨﻊ.

وﻗد ﺘم ﺘﻔﻌﯿل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد ﺒﻤﻨﺎطق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى وذﻟك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺘﻐﯿرﻓﻲ ﻤﻌدﻻت ﺘرﻛﯿزات

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺼدرﯿﺔاﻟﺘﻲ ﻻ ﯿزﯿد ﻗطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ٢,٥ﻤﯿﻛروﻤﺘر  ،PM2.5وﺒﺘﺤﻠﯿل ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟرﺼد
ودراﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ وﻫو ) ٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام /م/٣ﯿوم( ،ﺠﺎءت

اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

• ﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوي ﺒﻤﻨطﻘ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﻟﻌ ــﺎم  ١٠٢) ٢٠١٤ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام/م (٣ﺒﺎﻟﺤ ــد اﻷﻗﺼ ــﻰ

٣
ﻟﻠﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوي اﻟﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﯿــﻪ ﻗﺎﻨوﻨـﺎً ) ٥٠ﻤﯿﻛروﺠـرام/م ( ﯿﺘﻀــﺢ وﺠــود زﯿــﺎدة ﻗــدرﻫﺎ %١٠٤ﺘﻘرﯿﺒـﺎً

ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻛل ).(٣٠-١

٤٤

• وﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻤﺘوﺴــط اﻟﺘرﻛﯿ ـزات ﻤــﻊ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوي ﻟﻌــﺎم اﻷﺴــﺎس  ٧٨) ١٩٩٩ﻤﯿﻛروﺠ ـرام/م ،(٣ﯿﺘﻀــﺢ
وﺠود زﯿﺎدة ﻗدرﻫﺎ  %٣١ﺘﻘرﯿﺒﺎً ،وﻛذﻟك وﺠـود إﻨﺨﻔـﺎض ﻀـﺌﯿل ﻗـدر ﺒﻨﺴـﺒﺔ  %٢ﺘﻘرﯿﺒـﺎً ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴـط

اﻟﺴﻨوي ﻟﻌﺎم .٢٠١٣

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺻدرﯾﺔ  PM2.5ﺧﻼل أﻋوام  2013و  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم اﻷﺳﺎس 1999
200
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اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام  /م3

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ) 50ﻣﯾﻛروﺟرام  /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب(

50

0
1999

اﻟﺳﻧﺔ

ﺸﻛل )(٣٠-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺼدرﯿﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻤن  ٢,٥ﻤﯿﻛرون ﺨﻼل اﻷﻋوام
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ) ١٩٩٩و  ٢٠١٣و (٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ٦٫٥٫١ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ

ﯿﻌد اﻟرﺼﺎص أﺨطر وأﺸد أﻨواع اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﯿث ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺨﻼﯿﺎ اﻟﻤﺦ اﻟﺠذﻋﯿﺔ

ﻤﺴﺒﺒﺎً ﺘدﻤﯿر ﻫذﻩ اﻟﺨﻼﯿﺎ ﺒﺼورة ﻛﺒﯿرة ،وﻟﻬذا ﻓﻘد أﻫﺘﻤت و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع أدق طرق اﻟرﺼد

وأﺤدث أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻟرﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻬواء اﻟﺠوي ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺴﺎﺒك اﻟﻌﺎﻤل اﻷول

ﻛﺄﻫم ﻤﺼدر ﺼﻨﺎﻋﯿﻼﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟرﺼﺎص ،وﻗد ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤﺤددة ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﺒك ﺒﻌﯿداً

ﻋن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺄﻫوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻛﺎن ٕواﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﺒك ذات ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت ﺤدﯿﺜﺔ ،وذﻟك ﻟﻠﺤد ﻤن اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻋﻨﺼر
اﻟرﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ،وأﯿﻀﺎً ﺘم اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﺒﻨزﯿن اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤن اﻟرﺼﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤرﻛﺒﺎت
واﻨﺨﻔﻀت ﻤﻌدﻻت اﻟرﺼﺎص ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﺘﻠك اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤﻨذ ﻋﺎم  ٢٠٠٠وﺤﺘﻰ ﺘﺎرﯿﺨﻪ.

 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰﺍﺕ
ﺒدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺒواﻗﻊ ﻋدد )(١٧
ﻤوﻗﻊ ﻟﻠرﺼد ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺠﺎﻨب ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﺸﺒ ار اﻟﺨﯿﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﻘد ﺘﺒﯿن
ﺘﺴﺠﯿل ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻗدرﻩ  ٠,٢١ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ
ﺒﺠﺎﻨب ﺘﺴﺠﯿل ﻤﺤطﺔ رﺼد ﺸﺒ ار اﻟﺨﯿﻤﺔ ﻟﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﺒﻠﻎ  ٠,٢٥ﻤﯿﻛروﺠرام/م ٣وﻫو أﻗل ﻤن اﻟﺤد
٤٥

اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ،ﺤﯿث إن اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي ) ٠,٥ﻤﯿﻛروﺠرام/م/٣ﺴﻨﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺎطق
اﻟﺤﻀرﯿﺔ و) ١ﻤﯿﻛروﺠرام/م/٣ﺴﻨﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
ﺗرﻛﯾزات اﻟرﺻﺎص ﺑﻣﺣطﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
1.50

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ) 1ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾّﺔ

اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ) 0,5ﻣﯾﻛروﺟرام/م/(3ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾّﺔ
0.50
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ﺸﻛل ) (٣١-١اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟرﺼﺎص ﻟﻌﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ٦٫١ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳍﻮﺍء ﺍﶈﻴﻂ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٤

• ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻋﺎم ٢٠١٤ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻘﺎﻨون ﻛﻤﺘوﺴط
ﺴﻨوي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻛﻤﺘوﺴط ﯿوﻤﻲ ﻟﻐﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ
اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺤواﻟﻰ %٩٩,٨ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ و  %٩٩,٩ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎ.

• ﻛﺎن ﻤﻌدل ﺘواﻓق ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ
اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً  %١٠٠ﺘﻘرﯿﺒﺎً ﺤﯿث ﻟم ﺘﺤدث أى ﺘﺠﺎوزات ﻟﻠﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً .

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻛﻤﺘوﺴط ﯿوﻤﻲ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ
ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد ﺤواﻟﻰ  %٩٩ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻲ.

• ﺘواﻓﻘت إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﯿر ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ
اﻟرﺼد اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً.

• ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح
ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺤﯿث ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %١٠٠ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ) ٣٠ﻤﻠﯿﺠرام/ﻤﺘر.(٣

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺜﻤﺎن ﺴﺎﻋﺎت ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز أول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل
ﻋﺎم

 ٢٠١٤ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺤواﻟﻰ %٩٨ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً )١٠
٤٦

ﻤﻠﯿﺠرام/ﻤﺘر(٣

• ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﻗﺎﻨوﻨﺎً

وﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﺘﻘﺘرب ﻤن %٩٩ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ١٨٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘر

ﻤﻛﻌب(.

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﻓق ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺜﻤﺎن ﺴﺎﻋﺎت ﻟﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اﻷوزون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺤواﻟﻰ
 %٩٤ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ) ١٢٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘر (٣ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

• ﺠﺎءت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ  PM10ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﺤدود

اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎوز  %١٤٧ﺘﻘرﯿﺒﺎً وﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺎرب  %١٨٠ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻤن ﺤدود اﻟﻘﺎﻨون.

• ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻟﺘواﻓق ﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻊ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ PM10ﺤواﻟﻰ  %٨٧ﻓﻘط ﻤن أﯿﺎم اﻟرﺼد ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﺎم . ٢٠١٤

• ﺠﺎءت ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼدرﯿﺔ  PM2.5ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح
ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎوز  %١٠٤ﺘﻘرﯿﺒﺎً ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ.

• ﺠﺎءت ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات ﻟﻠرﺼﺎص ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي

ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ ،وﻛذﻟك ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ

ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻛﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي.

 ٧٫١ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﳍﻮﺍء ﺍﳊﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤

ﺘﻌﺘﺒر ﻨوﺒﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﺤﺎدة ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻤزﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ و اﻟﺘﻰ ﺘﺤدث ﺨﻼل أوﻗﺎت

ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻰ ﯿرﺘﺒط ﺤدوﺜﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺨﻼل ﻓﺼل اﻟﺨرﯿف ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد إﻨﺘﻬﺎء ﻤوﺴم ﺤﺼﺎد
زراﻋﺎت اﻷرز ﺒﻤﻨﺎطق اﻟدﻟﺘﺎ وﻟﺠوء اﻟﻤزارﻋﯿن ﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت ﺘﻠك اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل ﻋن طرﯿق اﻟﺤرق

اﻟﻤﻛﺸوف ،ﺒﻤﺎ ﯿﺴﻬم ﻓﻰ إرﺘﻔﺎع ﻨﺴب اﻟﺘﻠوث اﻟﻘرﯿب ﻤن ﺴطﺢ اﻷرض ﺒﺴﻤﺎء اﻟدﻟﺘﺎ ﻤﻊ ظروف اﻟرﯿﺎح

اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺘوﻗﯿت ﻤن اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﺘرﻛﯿز اﻟﻌواﻟق و اﻟﻤﻠوﺜﺎت.

وﺒدأت ﺘﻠك اﻟظﺎﻫرة واﻟﺘﻲ ﯿطﻠق ﻋﻠﯿﻬﺎ )اﻟﺴﺤﺎﺒﺔ اﻟﺴوداء(ﻛظﺎﻫرة ﻤزﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﻤﻨذ ﻋﺎم ١٩٩٨
ﺨﻼل ﻓﺼل اﻟﺨرﯿف ﻤﻤﺎدﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء إﻟﻰ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻟوﻀﻊ

اﻟﺤﻠول ﻟﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ،وﻗد أﻛدت ﺠﻤﯿﻊ اﻟدراﺴﺎت ﻟﻠﻤراﻛز اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺨﺒراء ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ أن
أﺴﺒﺎب ﺤدوث ﺘﻠك اﻟظﺎﻫرة ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻤل أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

٤۷

 ١٫٧٫١ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﳊﺮﺍﺭﻯ:

وﺘﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺒﺤدوث ﺘﻘﻠص ﻓﻲ اﻟطﺒﻘ ــﺔ اﻟﻬواﺌﯿﺔ اﻟﺤــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠوﺜـﺎت )أرﺘﻔﺎع اﻟﺨﻠط( إﻟﻰ ﻤﺴـﺘوﯿﺎت

دﻨﯿﺎ ﺘﺼل إﻟﻰ أﻗ ــل ﻤن  ٥٠ﻤﺘر ﻓوق ﺴـطﺢ اﻷرض ،ﺒﺠﺎﻨب اﺴﺘﻘرار ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺘﻘﻠب اﻟرﯿﺎح واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ

ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺸﻤـﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ واﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ،وزﯿـﺎدة ﻨﺴب اﻟرطـوﺒﺔ ﻟﺘﺼل إﻟﻰ
ﻤﻌدﻻت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا ﺨﻼل ﺒﻌض اﻷوﻗﺎت.
 ٢٫٧٫١ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ:

ﺘﺴﺎﻫم اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻬذﻩ اﻟﻨوﺒﺎت ﺒﺸﻛل واﻀﺢ ﻓﻲ إﻗﻠﯿم اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى
ﺤﯿث ﺘﻘﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺠﯿزة واﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺨﻔض ﻤﺴﺘطﯿل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻟﻨﯿل ﯿﻤﺘد ﻤن ﺸــﺒ ار
ﺸﻤﺎﻻً إﻟﻰ ﺤﻠوان ﺠﻨوﺒﺎً ،ﺤﯿث ﯿﺴﺎﻋد ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﻨﺨﻔض اﻟﺠوي اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ ﺤﯿﻨﻪ
ﻛﻤﺼب ﻟﻠرﯿﺎح اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻨـﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘؤدى إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺘﻠك

اﻟﻨوﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد اﻨﺨﻔﺎض ارﺘﻔﺎع طﺒﻘﺔ اﻟﺨﻠط.
وﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺮﯾﻒ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ –ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (۲۰۱٤ﻓﻘﺪ
ﺗﺒﯿﻦ اﻵﺗﻲ:
ً
ﺃﻭﻻ :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ:

• ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول ) (٤-١واﻟﺸﻛل ) (٣٢-١وﺠود ﺘﺒﺎﯿن ﺒﯿن ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻫواء اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ) ١ﺴﺒﺘﻤﺒر – ١٥ﻨوﻓﻤﺒر
 (٢٠١٤ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات أﻋوام  ٢٠٠٩و ٢٠١٢و.٢٠١٣

ﺠدول ) (٤-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺤﺎدة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد
ﺒﺄﻋوام ٢٠١٣ – ٢٠١٢ -٢٠٠٩
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف

)زﻳﺎدة  -اﻧﺨﻔﺎض(

ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ -٢٠١٣
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اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

٤۸
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻣن  10ﻣﯾﻛرون ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  15 -ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﻌﺎم  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋوام  2009و  2012و
 2013ﺑﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى
2009
2013

2012
2014

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3
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اﻟﻣﻌﺻرة

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

ﺣﻠوان

أﻛﺗوﺑر

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺣطﺔ

ﺸﻛل ) (٣٢-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺤﺎدة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﺒﺄﻋوام ٢٠١٣ - ٢٠١٢ -٢٠٠٩

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

• أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ﺒﻤﻨﺎطق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﺤﺎدة
ﻤن ﻋﺎم  ،٢٠١٤وﺠود ﺘﻔﺎوت ﺒﯿن ﻋدد أﯿﺎم ﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺘوﺴطﺎت ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﯿوﻤﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺸﻛل ) ،(٣٣-١ﻏﯿر أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯿر ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤواﻗﻊ.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻣن  10ﻣﯾﻛرون اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻛﻣﺗوﺳط ﯾوﻣﻲ )150

ﻣﯾﻛروﺟرام/م (3ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  15 -ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﻌﺎم  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋوام  2009و  2012و  2013ﺑﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3
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اﻟﺳﻼم

اﻟﻘﻠﻠﻲ

اﻟﻘﺎھرة
اﻟﺟدﯾدة

ﻣﻌﮭد ﻧﺎﺻر ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن

اﻟﻣﻌﺻرة

اﻟﻣﻌﺎدي

ﺣﻠوان

ﻗﺻر اﻟﻌﯾﻧﻲ

اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ

أﻛﺗوﺑر

اﻟﻣﺣطﺔ

ﺸﻛل )(٣٣-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋدد أﯿﺎم اﻟﺘﺠﺎوز ﻟﻠﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﯿوﻤﻲ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎًﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺤﺎدة ﻟﻌﺎم ٢٠١٤ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ
اﻟرﺼد ﺒﺄﻋوام ) (٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠٠٩ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

٤۹

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ:

• ﯿﺘﻀﺢ وﺠود ﺘﺤﺴن ﻨﺴﺒﻰ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﺒﻤﺤطﺘﻲ رﺼد دﻤﯿﺎط وﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻔﺘرة ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ارﺘﻔﻌت

ﻨﺴب اﻟﻤﺘوﺴطﺎت ﻋن ﻨظﯿرﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ ٢٠١٢و ٢٠١٣ﺒﻤﺤطﺔ رﺼد ﺸﺒﯿن اﻟﻛوم ،ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ

ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ) (٥-١واﻟﺸﻛل ).(٣٤-١

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎم ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻣن  10ﻣﯾﻛرون ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  15 -ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﻌﺎم  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋوام  2009و  2012و
 2013ﺑﻣﻧﺎطق اﻟدﻟﺗﺎ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3
2012
2014
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ﻛﻔر اﻟزﯾﺎت

اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى

ﻗﮭﺎ

دﻣﯾﺎط

ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم

اﻟﻣﻧﺻورة

اﻟﻣﺣطﺔ

ﺸﻛل ) (٣٤-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ﺒﺎﻟدﻟﺘﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺤﺎدة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ
اﻟرﺼد ﺒﺄﻋوام )(٢٠١٣ - ٢٠١٢-٢٠٠٩

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

• ﻛﻤــﺎ أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟرﺼــد ﺒﻤﻨــﺎطق اﻟــدﻟﺘﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤــدار ﻓﺘ ـرة ﻨوﺒــﺎت ﺘﻠــوث اﻟﻬ ـواء اﻟﺤــﺎدة ﻤــن ﻋــﺎم ٢٠١٤
وﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺘﺒﺎﯿن ﻨﺴب اﻟﺘﺠﺎوز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﯿوﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤـدار اﻷﯿـﺎم اﻟﺘـﻲ ﺤـدث ﺒﻬـﺎ ﺘﺠـﺎوز

ﻟﻠﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﺸﻛل ).(٣٥-١
ﺠدول ) (٥-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺘرﻛﯿزات ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺸﻘﺔ ﺒﺎﻟدﻟﺘﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺤﺎدة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﺒﺄﻋوام -٢٠٠٩
٢٠١٣ - ٢٠١٢
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف )زﻳﺎدة  -اﻧﺨﻔﺎض( ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ -٢٠١٣
٢٠١٤
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ذات اﻟﻘطر أﻗل ﻣن  10ﻣﯾﻛرون اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻛﻣﺗوﺳط ﯾوﻣﻲ ) 150ﻣﯾﻛروﺟرام/م (3ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن
 1ﺳﺑﺗﻣﺑر  15 -ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﻌﺎم  2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋوام  2009و  2012و  2013ﺑﻣﻧﺎطق اﻟدﻟﺗﺎ
2009
2013

2012
2014

اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﯾﻛروﺟرام/م3
70

61
57

60

56

54
50

42

40

40
32

32

30

25
19

20
12

14
10

10
3

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

ﻛﻔر اﻟزﯾﺎت

اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى

ﻗﮭﺎ

دﻣﯾﺎط

اﻟﻣﻧﺻورة

ﺷﺑﯾن اﻟﻛوم

اﻟﻣﺣطﺔ

ﺸﻛل ) (٣٥-١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋدد أﯿﺎم اﻟﺘﺠﺎوز ﻟﻠﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﯿوﻤﻲ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎًﺨﻼل ﻓﺘرة ﻨوﺒﺎت اﻟﺘﻠوث اﻟﺤﺎدة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺸﻛل ) -١ﻨو

اﻟرﺼد ﺒﺄﻋوام ) (٢٠١٣ - ٢٠١٢ -٢٠٠٩ﺒﻤﻨﺎطق اﻟدﻟﺘﺎ

اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

 ٨٫١ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻨظ ـ اًر ﻟطﺒﯿﻌــﺔ وﺤﺠــم اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﻛﺒــرى وﺘﻌــدد ﻤﺼــﺎدر اﻹﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ﺨﺎﺼــﺔ اﻟﻘدﯿﻤــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ،وﺘواﺠــدﻫﺎ داﺨــل

اﻟﻛﺘــل اﻟﺴــﻛﻨﯿﺔ ،ﻓﻘــد اﺴــﺘﺤدﺜت و ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ ﻤﻨظوﻤــﺔ ﻟرﺼــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤراﻗﺒــﺔ اﻟﻤﺼــدر اﻟرﺌﯿﺴ ـﻲ

)اﻟﻤداﺨن( ﻟﻠﺘﻠوث اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ،وذﻟـك ﺘطﺒﯿﻘـﺎً وﺘﻔﻌـﯿﻼً ﻟﻠﻤـﺎدة رﻗـم ) (٢٤ﻤـن ﻗـﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌـﺔ

رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩وﻛذﻟك اﻟﻤﺎدة رﻗم ) (٢٠ﻤن ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ
واﻟﺘ ـﻲ ﺘــﻨص ﻋﻠــﻰ "إﻟ ـزام اﻟﺸــرﻛﺎت ﺒﺈﻨﺸــﺎء ﺸــﺒﻛﺎت اﻟرﺼــد اﻟــذاﺘﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻤر ٕواﺘﺎﺤــﺔ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬــﺎ ﻟﺠﻬــﺎز ﺸــﺌون

اﻟﺒﯿﺌﺔ".

وﺘﻌﺘﺒر ﺸﺒﻛﺔ رﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ أﺤد اﻷدوات اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت
ﻋــن ﻨوﻋﯿــﺔ اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﺎدرة وﺤﺠﻤﻬــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﯿﺴــﺎﻫم ﺘﺤﻠﯿــل ﺘﻠــك اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت ﻓـﻲ إﻋطــﺎء ﺼــورة واﻀــﺤﺔ ﻋــن

ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻛن اﻟواﻗﻌـﺔ ﺒﻬـﺎ ﺘﻠـك اﻟﺸـرﻛﺎت ﻤـن ﺨـﻼل ﺤﺴـﺎب أﺤﻤـﺎل اﻟﺘﻠـوث اﻟﺼـﺎدرة ﻤﻨﻬـﺎ ،ﺤﯿـث
ﯿﻤﻛن إﺴﺘﺨدام اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ:

• ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻟﻤﻌﺪﻻﺗﮭﺎ.
• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮاﻓﻖ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
• إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
• إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة.
• اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ.
٥۱

ﺤﯿ ــث ﺘﻌﺘﻤ ــد ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت رﺼ ــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت اﻟﺼ ــﺎدرة ﻤ ــن اﻟﻤ ــداﺨن ﻋﻠ ــﻰ إﺴ ــﺘﺨدام أﺠﻬـ ـزة ﻤﺘﺨﺼﺼ ــﺔ ﻟرﺼ ــد

إﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ،وذﻟــك ﻟﺤﺴــﺎب ﻗــﯿم ﺘرﻛﯿــز ﺘﻠــك اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ،ﺤﯿــث ﯿــﺘم إرﺴــﺎل اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت ﻋــن
طرﯿق ﻤﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت إﻟﻰ ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻏرﻓﺔ اﻟﺘﺤﻛم اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﺒﻛل ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﺘوﻗﯿت.

وﻗــد ﺒــدأ ﺘﻨﻔﯿــذ اﻟﻤرﺤﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻟﻤﻨظوﻤــﺔ ﺒرﺼــد إﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺠﺴــﯿﻤﺎت اﻟﺼــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻤــن

ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـﻤﻨت ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿـﺔ ،وﻗـد ﺘﻠـﻰ ذﻟــك ﺘﻨﻔﯿـذ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿـﺔ ﻤـن ﺘطـوﯿر اﻟﺸـﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿــﺔ

ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل رﺒط ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤدة واﻟﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت وﺸرﻛﺎت اﻟﺼﻠب وﻤﺤطـﺎت
اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﺸﺒﻛﺔ رﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺘم رﺒط ﻋدد ) (٨ﺸرﻛﺎت ﻹﻨﺘﺎج اﻷﺴﻤدة ،وﻋدد

) (٣ﺸــرﻛﺎت ﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿــﺎت ،وﺸــرﻛﺘﻲ ﺼــﻠب اﻟﺴــوﯿس وﻋــز اﻟدﺨﯿﻠــﺔ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ رﺒــط ﻤﺤطــﺔ  ٦أﻛﺘــوﺒر

ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ إﺠﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺸـرﻛﺎت اﻟﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿـﺔ ﻟرﺼـد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ
) (٣٨ﺸرﻛﺔ ﺒﻌدد ) (١٦١ﻤدﺨﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠدوﻟﯿن ) (٦-١و ).(٧-١

ٕواﺴــﺘﻛﻤﺎﻻً ﻟﻠﻤﻨظوﻤــﺔ ﻓﺈﻨــﻪ ﺠــﺎرى ﻀــم ﻤﻌظــم اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻛﺒــرى ﻛﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴــﯿراﻤﯿك وﺼــﻨﺎﻋﺔ

ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟزﺠﺎج.

ﺠدول ) (٦-١ﻤواﻗﻊ رﺼد اﻹ ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ
واﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻗﺒل إﺼدار ﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﻲ ٢٠١١/٨/٢٨
اﻟﺤدود
م

اﻟﺸرﻛﺔ

١

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

ﻋدد ﻤواﻗﻊ
اﻟرﺼد اﻟذاﺘﻲ

اﻟﺤدود**
اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ

م

اﻟﺸرﻛﺔ

ﺒﺎﻟﻤﻠﯿﺠرام/م

٣

ﻋدد ﻤواﻗﻊ

اﻟﻤﺴﻤوح

اﻟرﺼد

ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ

اﻟذاﺘﻲ

ﺒﺎﻟﻤﻠﯿﺠرام/
م

٢

ﺸرﻛﺔ ﺒورﺘﻼﻨد طرﻩ

١٠

٣٠٠

١

٢٠٠

٢

ﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤرﯿﺔ ﺴﯿﻤﺒور
ﻟﻸﺴﻤﻨت

١٠

٣٠٠

٤

ﺸرﻛﺔ ﻤﺼر ﻗﻨﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت *

٣

ﺸرﻛﺔ ﺤﻠوان ﻟﻸﺴﻤﻨت

٨

٣٠٠

٦

اﻟﺸرﻛﺔ ﻻﻓﺎرج ﻟﻸﺴﻤﻨت

٤

ﺸرﻛﺔ اﻟﻘطﺎﻤﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٣

٣٠٠

٨

٥

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻸﺴﻤﻨت

٢

٣٠٠

٢

٢٠٠

٨

٣٠٠

٦

ﻟﻸﺴﻤﻨت

ﺸرﻛﺔ ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف
ﻟﻸﺴﻤﻨت

١٠

١٢

٥۲

ﺸرﻛﺔ ﺴﯿﻨﺎء ﻟﻸﺴﻤﻨت
اﻟرﻤﺎدى
ﺸرﻛﺔ ﺴﯿﻨﺎء ﻟﻸﺴﻤﻨت
اﻷﺒﯿض
ﺸرﻛﺔ ﻤﺼر ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف
ﻟﻸﺴﻤﻨت *

٣

٢

۲۰۰

٢

۱۰۰
ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥
دﻗﯾﻘﺔ *

٤

۲۰۰

١

٥۰

٤

۲۰۰

٢

۲۰۰

٩

۱۰۰
ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥
دﻗﯾﻘﺔ*

١٤

٣٠٠

ﺸرﻛﺔ اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٧

ﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٨

٨

ﺸرﻛﺔ أﺴﯿوط ﻟﻸﺴﻤﻨت*

١٦

٩

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت

١

٣٠٠

١٠

ﻤواد اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻸﺴﻤﻨت

٤

۱۰۰

٢٠

١١

ﺸرﻛﺔ وادى اﻟﻨﯿل ﻟﻸﺴﻤﻨت

٤

۱۰۰

٢٢

ﺸرﻛﺔ ﺠﻨوب اﻟوادى ﻟﻸﺴﻤﻨت

١٢

ﺸرﻛﺔ روﯿﺎل ﻟﻸﺴﻤﻨت

١

۱۰۰

٢٤

ﺸرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٢

١٣

ﺸرﻛﺔ ﺤﻠون ﻟﻸﺴﻤدة

١

۲۰۰

٢٦

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻸﺴﻤدة

١

۲۰۰

١٤

ﺸرﻛﺔ ﻤوﺒﻛو ﻟﻸﺴﻤدة

١

۲۰۰

٢٨

ﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة

١

۱۰۰

٤

۲۰۰

١٥

ﺸرﻛﺔ أﺒو زﻋﺒل ﻟﻸﺴﻤدة

٣

**۱۰۰

١

٤٥۰

١

٥۰

١٦

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة

٢

۱۰۰

 ١٠٠ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥
دﻗﯾﻘﺔ*

٤

۲۰۰

١٦

ﺸرﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٩

١٠٠

١٨

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿدى ﻟﻸﺴﻤﻨت*

٤

۱۰۰
ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥

أﺴﯿك اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٧

۱۰۰

٣

۱۰۰
۱۰۰

٣٠

)ﺘﯿﺘﺎن(

ﺸرﻛﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة

دﻗﯾﻘﺔ*

١

۱۰۰

٣٢

ﺸرﻛﺔ إﺒﯿك ﻟﻸﺴﻤدة

٢

٤٥۰

٣٤

ﺴﯿدى ﻛرﯿر ﻟﻠﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت

١

۱۰۰
٥۰۰

١٨

اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﻠﺒروﺒﻠﯿن

٢

۱۰۰

٣٦

ﺸرﻛﺔ أﺴود اﻟﻛرﺒون

٢

۳۰

١٩

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻠﺼﻠب

١

٥۰
٥۰۰
٤۰۰

٣٨

١٧

ﻤﺤطﺔ ﻛﻬرﺒﺎء اﻟﺴﺎدس
ﻤن أﻛﺘوﺒر

١

۱٥۰
٥۰۰

ﺸرﻛﺔ ﺤدﯿد ﻋز اﻟدﺨﯿﻠﺔ

٥

٥۰

اﻟﻤﺠﻤوع

۱٦۱

ﺠدول ) (٧-١ﻤواﻗﻊ رﺼد اﻹ ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ.
واﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻌد إﺼدار اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻼﺌﺤﺔ ﻓﻰ ٢٠١١/٨/٢٨
اﻟﺤدود

اﻟﺤدود**
م

اﻟﺸرﻛﺔ

١

اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

ﻋدد ﻤواﻗﻊ

اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ

اﻟرﺼد اﻟذاﺘﻲ

ﻗﺎﻨوﻨﺎ

م

اﻟﺸرﻛﺔ

ﺒﺎﻟﻤﻠﯿﺠرام/م

٣

١٠

١٠٠

اﻟرﺼد

ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ

اﻟذاﺘﻲ

ﺒﺎﻟﻤﻠﯿﺠرام/
م

٢

٥۳

ﻋدد ﻤواﻗﻊ

اﻟﻤﺴﻤوح

ﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤرﯿﺔ ﺴﯿﻤﺒور ﻟﻸﺴﻤﻨت

٢

٣

۱۰۰

١

٥٠
٢

۱۰۰
ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥
دﻗﯾﻘﺔ *

٤

۱۰۰

١

٥۰
۱۰۰

٢

ﺸرﻛﺔ ﺒورﺘﻼﻨد طرﻩ ﻟﻸﺴﻤﻨت

١٠

١٠٠

٤

ﺸرﻛﺔ ﻤﺼر ﻗﻨﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت *

٣

ﺸرﻛﺔ ﺤﻠوان ﻟﻸﺴﻤﻨت

٨

١٠٠

٦

اﻟﺸرﻛﺔ ﻻﻓﺎرج ﻟﻸﺴﻤﻨت

٤

ﺸرﻛﺔ اﻟﻘطﺎﻤﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٣

١٠٠

٨

ﺸرﻛﺔ ﺴﯿﻨﺎء ﻟﻸﺴﻤﻨت اﻟرﻤﺎدى

٤

٥

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻸﺴﻤﻨت

٢

١٠٠

٢

٢٠٠

١٠

ﺸرﻛﺔ ﺴﯿﻨﺎء ﻟﻸﺴﻤﻨت اﻷﺒﯿض

٢

۱۰۰

٦

ﺸرﻛﺔ ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف ﻟﻸﺴﻤﻨت

٨

١٠٠

١٢

ﺸرﻛﺔ ﻤﺼر ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف ﻟﻸﺴﻤﻨت *

٩

۱۰۰
ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥

٧

ﺸرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٨

١٠٠

١٤

ﺸرﻛﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت )ﺘﯿﺘﺎن(

٤

۱۰۰

٨

ﺸرﻛﺔ أﺴﯿوط ﻟﻸﺴﻤﻨت*

١٦

١٦

ﺸرﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٩

١٠٠

٩

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت

١

١٠٠

١٨

ﺸرﻛﺔاﻟﺴوﯿدى ﻟﻸﺴﻤﻨت*

٤

۱۰۰
ﻟﻣﺗوﺳط ۱٥

١٠

ﻤواد اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻸﺴﻤﻨت

٤

۱۰۰

٢٠

أﺴﯿك اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت

١٠٠

۷

١١

ﺸرﻛﺔ وادى اﻟﻨﯿل ﻟﻸﺴﻤﻨت

٤

۱۰۰

٢٢

ﺸرﻛﺔ ﺠﻨوب اﻟوادى ﻟﻸﺴﻤﻨت

٣

۱۰۰

١٢

ﺸرﻛﺔ روﯿﺎل ﻟﻸﺴﻤﻨت

١

۱۰۰

٢٤

ﺸرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت

٢

۱۰۰

١٣

ﺸرﻛﺔ ﺤﻠوان ﻟﻸﺴﻤدة

١

۱۰۰

٢٦

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻸﺴﻤدة

١

١٠٠

١٤

ﺸرﻛﺔ ﻤوﺒﻛو ﻟﻸﺴﻤدة

١

۲۰۰

٢٨

ﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة

١

۱۰۰

٤

۱۰۰

١٥

ﺸرﻛﺔ أﺒو زﻋﺒل ﻟﻸﺴﻤدة

٣

**۱۰۰

١

٤٥۰

١

٥۰

١٦

ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة

٢

۱۰۰

١٧

ﻤﺤطﺔ ﻛﻬرﺒﺎء اﻟﺴﺎدس

١

اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﻠﺒروﺒﻠﯿن

٢

١٨

ﻤن أﻛﺘوﺒر

١٠٠ﻟﻤﺘوﺴط ۱٥
دﻗﯾﻘﺔ*

٣٠

۱٥۰

٣٢

ﺸرﻛﺔ إﺒﯿك ﻟﻸﺴﻤدة

٣٤

ﺴﯿدى ﻛرﯿر ﻟﻠﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت

٣٦

ﺸرﻛﺔ أﺴود اﻟﻛرﺒون

٥۰۰
۱۰۰

٥٤

ﺸرﻛﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة

١

٢
١
٢

دﻗﯾﻘﺔ*

دﻗﯾﻘﺔ*

۱۰۰

٤٥۰
۱۰۰
٥۰۰
۳۰

٥۰
١٩

ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻠﺼﻠب

١

٢٨

٥۰۰

ﺸرﻛﺔ ﺤدﯿد ﻋز اﻟدﺨﯿﻠﺔ

٥

٥۰

۱۰۰
اﻟﻤﺠﻤوع

۱٦۱
٣

* ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن اﻟﻤداﺨن اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻔرن )اﻟﺒﺎي ﺒـﺎص – اﻟرﺌﯿﺴـﯿﺔ  -طﺎﺤوﻨـﺔ اﻟﺨـﺎم( ﯿـﺘم ﺤﺴـﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ١٠٠ﻤﻠﯿﺠـرام/م

ﻟﻤﺘوﺴ ــط رﺒ ــﻊ ﺴ ــﺎﻋﺔ ،واﻟﻤ ــداﺨن ﻏﯿ ــر ﻤرﺘﺒط ــﺔ ﺒ ــﺎﻟﻔرن )طﺎﺤوﻨ ــﺔ اﻷﺴ ــﻤﻨت – اﻟﻤﺒ ــردات( ﯿ ــﺘم ﺤﺴ ــﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ ١٠٠

ﻤﻠﯿﺠرام/م.٣

 ١٫٨٫١ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﳊﺎﱃ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ
:٢٠١٤

• رﺒــط ﻋــدد  ٣ﺸــرﻛﺎت أﺴــﻤﻨت :ﺒﺎﻟﺸــﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿــﺔ ﻟرﺼــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻫــم ﺸــرﻛﺎت )ﻤـواد اﻟﺒﻨــﺎء
ﻟﻸﺴﻤﻨت  -أﺴﯿك اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت  -ﺸرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻸﺴﻤﻨت( ،وزﯿﺎدة ﻋـدد ﻤـداﺨن ﺸـرﻛﺎت اﻷﺴـﻤﻨت

اﻟﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻟﺸــﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿــﺔ ﻟرﺼــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓ ـﻲ ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﺒﻨﺴــﺒﺔ  %١٦,٠٣ﻋــن اﻟﻌــﺎم
اﻟﺴﺎﺒق  ٢٠١٣ﻛﻤﺎ ﺘم دﻤﺞ ﺒﻌض اﻟﻤداﺨن ﺒﺄﺨرى وﻫﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

 ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ ﻟﻸﺴﻤﻨت :دﻤﺞ ﻤدﺨﻨﺘﻲ اﻟﺒﺎي ﺒﺎص وﻤدﺨﻨـﺔ طﺎﺤوﻨـﺔ اﻟﺨـﺎم ﻓـﻲ ﻤدﺨﻨـﺔ رﺌﯿﺴـﯿﺔ واﺤـدة
)وﺒذﻟك إﻨﺨﻔض ﻋدد اﻟﻤـداﺨن ﺒﺸـرﻛﺔ اﻟﻤﻨﯿـﺎ ﻟﻸﺴـﻤﻨت ﻤـن ) (٢ﻤدﺨﻨـﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٣إﻟـﻰ )(١

ﻤدﺨﻨﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم.(٢٠١٤

 ﺸــرﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿــﺔ ﻟﻸﺴــﻤﻨت :دﻤــﺞ ﻤــدﺨﻨﺘﻲ طﺎﺤوﻨــﺔ اﻟﺨــﺎم واﻟﺒــﺎي ﺒــﺎص ﺒﻤدﺨﻨــﺔ واﺤــدة رﺌﯿﺴــﯿﺔ ﺒﺨــط
اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺜﺎﻨﻲ وﺘم رﺒط رﺼد اﻟﻐـﺎزات) .وﺒـذﻟك إﻨﺨﻔـض ﻋـدد اﻟﻤـداﺨن ﺒﺸـرﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿـﺔ ﻟﻸﺴـﻤﻨت ﻤـن

) (١٠ﻤداﺨن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٣إﻟﻰ ) (٩ﻤداﺨن ﺨﻼل ﻋﺎم .(٢٠١٤

وﺒذﻟك ﯿﻛون ﻋدد ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد اﻟذاﺘﻲ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ ) (١٣١ﻤوﻗﻊ ﻟرﺼد إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿـﺔ

ﻟﻌــدد ) (٤٦ﺨــط إﻨﺘــﺎج ﺒﻌــدد ) (٢٤ﺸــرﻛﺔ أﺴــﻤﻨت ﻛﻤــﺎ ﺘــم رﺒــط ) (٤١ﻤدﺨﻨــﺔ ﻟرﺼــد اﻟﻐــﺎزات )أﻛﺎﺴــﯿد

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن  -ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت(.

• رﺒط ﺸرﻛﺘﻲ )اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة  -ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﻸﺴﻤدة( ﻟﻠﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
وﺘم زﯿﺎدة ﻋدد ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤدة اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم

 ٢٠١٤ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ  %٢٧,٧ﻋ ــن اﻟﻌ ــﺎم اﻟﺴ ــﺎﺒق  ،٢٠١٣ﺤﯿ ــث ﺒﻠ ــﻎ ﻋ ــدد ﻤواﻗ ــﻊ اﻟرﺼ ــد اﻟ ــذاﺘﻲ اﻟﻤﺘﺼ ــﻠﺔ
ﺒﺎﻟﺸ ــﺒﻛﺔ ) (١٨ﻤوﻗ ــﻊ ﻟرﺼ ــد إﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت اﻟﺠﺴ ــﯿﻤﺎت اﻟﺼ ــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿ ــﺔ ﻟﻌ ــدد ) (١٣ﺨ ــط إﻨﺘ ــﺎج ﺒﻌـ ـدد )(٨

ﺸرﻛﺎت أﺴﻤدة وﻋدد ) (١٢ﻤوﻗﻊ ﻟرﺼد اﻟﻐﺎزات.

• زﯿﺎدة ﻋدد ﻤداﺨن ﺸـرﻛﺎت اﻟﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿـﺎت اﻟﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿـﺔ ﻟرﺼـد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓـﻲ
ﻋ ــﺎم  ٢٠١٤ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ  %٤٠ﻟﺘﺼ ــﺒﺢ ) (٥ﻤواﻗ ــﻊ ﻟرﺼ ــد إﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت اﻟﺠﺴ ــﯿﻤﺎت اﻟﺼ ــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿ ــﺔ ﻟﻌ ــدد )(٥
٥٥

ﺨطوط إﻨﺘﺎج ﺒﻌدد ) (٣ﺸرﻛﺔ ﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت.

• ﻤﺤطـــﺎت ﺘوﻟﯿـــد اﻟﻘـــوى اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿـــﺔ ﻋــدد ) (١ﻤوﻗــﻊ ﻟرﺼــد اﻟﻐــﺎزات ﻤــن ﻤــداﺨن ﻤﺤطــﺔ اﻟﺴــﺎدس ﻤــن
أﻛﺘوﺒر.

• اﻟﺒــدء ﻓــﻲ رﺒــط ﺸــرﻛﺎت اﻟﺤدﯿــد واﻟﺼــﻠب ﺤﯿــث ﺘــم رﺒــط ﻋــدد ) (٦ﻤواﻗــﻊ ﻟرﺼــد إﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺠﺴــﯿﻤﺎت
اﻟﺼــﻠﺒﺔ واﻟﻐــﺎزات ﺒﻌــدد ) (٣ﺨطــوط إﻨﺘــﺎج ﺒﻌــدد ) (٢ﺸــرﻛﺔ ﺤدﯿــد وﺼــﻠب )ﺸــرﻛﺔ ﺤدﯿــد ﻋــز اﻟدﺨﯿﻠــﺔ
وﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻠﺼﻠب(.
 ٢٫٨٫١ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:

• ﯿــﺘم ﺘﺼــﻨﯿف اﻟﺸــرﻛﺎت اﻟﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸــﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿــﺔ ﻟرﺼــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ طﺒﻘ ـﺎً ﻟﻠﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ
ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩طﺒﻘﺎً ﻟﻠﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ)(٨-١

ﺠدول ) (٨-١ﺘﺼﻨﯿف اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ
 ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٩

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ

اﻟﻤﻠوث

 ٣٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م.٣
 ٢٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م.٣
اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ

 ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م.٣
 ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻟﻤﺘوﺴط رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ.

ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻤﻨت

 ٥٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻟﻤﺘوﺴط رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ.

ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻤدة اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿﻨﯿﺔ

ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻤدة اﻟﻔوﺴﻔﺎﺘﯿﺔ

ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن

 ٦٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت

 ٤٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ

 ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م٣

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ

١٢٥ﻤﻠﯿﺠرام /م٣

ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت

 ٤٥٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري
 ١٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م٣

ﻓﻠورﯿد اﻟﻬﯿدروﺠﯿن

٥ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ

 ٣٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

٥٦

ﻤﺤطﺎت ﺘوﻟﯿد اﻟﻘوى اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ

ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤدﯿد واﻟﺼﻠب

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن

 ٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت

 ٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن

 ١٥٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ

 ٥٠ﻤﻠﯿﺠرام /م٣

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن

 ٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت

 ٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري

 ٣٫٨٫١ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ :٢٠١٤

ﺒﻨ ــﺎءاً ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت اﻟرﺼ ــد اﻟ ــذاﺘﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻤر ﻋﻠ ــﻰ ﻤ ــدار٢٤ﺴ ــﺎﻋﺔ ﻹﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت اﻟﺠﺴ ــﯿﻤﺎت اﻟﺼ ــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿ ــﺔ

واﻟﻐﺎزات اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼـد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى

اﻟﺠﻤﻬورﯿـﺔ ﻓﻘـد ﺘـم ﺘﻘﯿـﯿم اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت ﺒﻨـﺎءاً ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس ﻤـدى ﺘواﻓـق اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﺎدرة ﻤـﻊ اﻟﺤـدود اﻟﻘﺼـوى

اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم )(٩

ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٩

 ١٫٣٫٨٫١ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﲰﻨﺖ:
 .١ﻤدى ﺘواﻓق إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿـﺔ ﻤـﻊ اﻟﻤﻌـﺎﯿﯿر اﻟـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨون رﻗـم
) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (۹ﻟﺴﻨﺔ  ۲۰۰۹ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺘﻀﻤن:

• ﺑﻠﻐ��ﺖ ﻧﺴ��ﺒﺔ اﻟﺘﻮاﻓ��ﻖ  %٩٧,١٤ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﺘﺒــﻊ اﻟﺤــد اﻟﻘــﺎﻨوﻨﻲ
 ٣٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(۳٦-۱

• ﺑﻠﻐ��ﺖ ﻧﺴ��ﺒﺔ اﻟﺘﻮاﻓ��ﻖ  %۹۸٫٤٥ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﺘﺒــﻊ اﻟﺤــد اﻟﻘــﺎﻨوﻨﻲ
 ٢٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(۳۷-۱

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  % ٨٩,٥٢ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﺘﺒــﻊ اﻟﺤــد اﻟﻘــﺎﻨوﻨﻲ
 ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٣٨-١

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٧٩,٤٨ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﺘﺒــﻊ اﻟﺤــد اﻟﻘــﺎﻨوﻨﻲ
 ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻟﻤﺘوﺴط رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٣٩-١

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %١٧ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﺘﺒــﻊ اﻟﺤــد اﻟﻘــﺎﻨوﻨﻲ ٥٠
ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻟﻤﺘوﺴط رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٠-١
٥۷

ﺸﻛل ) (٣٦-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹ ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ
 ٣٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٣٧-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ
 ٢٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٣٨-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﺨﻼل
ﻋﺎم ٢٠١٤

٥۸

ﺸﻛل ) (٣٩-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ ١٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﻟﻤﺘوﺴط
رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٤٠-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ ٥٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﻟﻤﺘوﺴط
رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

 .٢ﻤدى ﺘواﻓق إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻐﺎزات ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨون رﻗـم ) (٤ﻟﺴـﻨﺔ ١٩٩٤
واﻟﻤﻌدﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺘﻀﻤن:

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %٨٤,٩٧ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤداﺨن اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ
اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ  ٦٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤١-١

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٩٥,٠٩ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﺜــﺎﻨﻲ أﻛﺴــﯿد اﻟﻛﺒرﯿــت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘــﻲ
ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ  ٤٥٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٢-١

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٩٢,٩٧ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﺜــﺎﻨﻲ أﻛﺴــﯿد اﻟﻛﺒرﯿــت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘــﻲ
ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ  ٤٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٣-١

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %٧٤,١٢ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤداﺨن اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ
اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ  ٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام /م ٣ﻋﯿﺎري ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٤-١
٥۹

اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻜﺮاري ﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺎﺳﯿﺪ اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  600ﻣﻠﯿﺠﺮام/م3
ﻋﯿﺎري
50.77%

60%
50%
40%

22.5%

20%

15.1%
11.7%

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت 600
ﻣﻠﯿﺠﺮام /ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﯿﺎري

30%

10%
0%
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 600

ﻣﻦ  201إﻟﻰ 400

ﻣﻦ  401وﺣﺘﻰ 600

ﻣﻦ  0إﻟﻰ 200

ﻣﻠﯿﺠﺮام /ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺸﻛل ) (٤١ -١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ٦٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﻋﯿﺎري ﺨﻼل
ﻋﺎم ٢٠١٤

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﻣن ﻣداﺧن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ٤٥۰ﻣﻠﯾﺟرام/م ۳ﻋﯾﺎري

50.09%
اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ ﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ٤٥۰
ﻣﻠﯾﺟرام/ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻋﯾﺎري

37.8%

60%
50%
40%

20%
7.2%

5.0%

اﻟﻧﺳﺑﺔ %

30%

10%
0%

أﻛﺑر ﻣن ٤٥۰

ﻣن  ۱٥۱إﻟﻰ ۳۰۰

ﻣن  ۳۰۱إﻟﻰ ٤٥۰

ﻣن  ۰إﻟﻰ ۱٥۰

ﻣﻠﯾﺟرام /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
ﺸﻛل ) (٤٢ -١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ ٤٥٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﻋﯿﺎرى ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

٦۰

ﺸﻛل ) (٤٣ -١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ٤٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﻋﯿﺎري ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت أﻛﺎﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﻣن ﻣداﺧن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ٥۰۰ﻣﻠﯾﺟرام/م ۳ﻋﯾﺎري

62.52%

70%
60%

اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ ﻟﻺﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
 ٥۰۰ﻣﻠﯾﺟرام/ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
ﻋﯾﺎري

50%
40%
20%

11.6%
0.0%

0.7%

أﻛﺑر ﻣن ۷٥۰

ﻣن ٥۰۱إﻟﻰ ۷٥۰

اﻟﻧﺳﺑﺔ %

30%
10%
0%
ﻣن ۲٥۱اﻟﻰ٥۰۰

ﻣن  ۰إﻟﻰ۲٥۰

ﻣﻠﯾﺟرام /ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
ﺸﻛل ) (٤٤ -١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ٥٠٠ﻤﻠﯿﺠرام  /م ٣ﻋﯿﺎري ﺨﻼل
ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺧﻦ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﲰﻨﺖ:

ﺑﺤﺴﺎب أﺣﻤﺎل اﻟﺘﻠﻮث ﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤـن اﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ اﻟﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿـﺔ

ـﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻤﻠﯿـ ــﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿـ ــل اﻹﺤﺼـ ــﺎﺌﻲ ﻟﺘﻠـ ــك
ﻟرﺼـ ــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـ ــﺎت اﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺴـ ــﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿـ ــﺔ وﺒﻨـ ـ ً
اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت ،ﻓﻘـد أوﻀـﺤت اﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﺴـﺌوﻟﯿﺔ ﻋـدد ﺴـﺘﺔ ﻤـن اﻟﺸـرﻛﺎت اﻟﻛﺒـرى ﻟﻸﺴـﻤﻨت )اﻟﻘوﻤﯿـﺔ  -أﺴــﯿوط -

طـرﻩ -اﻟﺴــوﯿس – اﻟﻤﺼـرﯿﺔ  -اﻟﻌرﺒﯿــﺔ( ﻋــن  %٦٠ﻤــن إﺠﻤــﺎﻟﻲ اﻟﺤﻤــل اﻟﺒﯿﺌــﻲ ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﺎدرة وﺘﻌﺘﺒــر
ﻤن أﻛﺒر ﻤﻨﺘﺠﯿن اﻷﺴﻤﻨت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٦-۱
٦۱

ﺸﻛل ) (٤٦-١اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸرﻛﺎت ﻓﻰ أﺤﻤﺎل إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن اﻟﻤداﺨن ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

٢٫٣٫٨٫١ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﲰﺪﺓ:
 .١ﻤدى ﺘواﻓق اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدﻟﺔ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺘﻀﻤن:

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٩٩,٩٦ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺠﺴــﯿﻤﺎت اﻟﺼــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن ﺸــرﻛﺎت

اﻷﺴــﻤدة واﻟﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸــﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿــﺔ ﻟرﺼــد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ وﻫــم ﺸــرﻛﺎت )ﻤوﺒﻛــو ،ﺤﻠ ـوان ،أﺒــو
زﻋﺒل ،اﻟوطﻨﯿﺔ ،اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،اﻟﻤﺼرﯿﺔ( ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٧-١

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎت  ۱۰۰ﻣﻠﯾﺟرام/ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺸﻛل رﻗم ) (٤٧-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﺒﻌض ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤدة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٩٩,٤ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﺜــﺎﻨﻲ أﻛﺴــﯿد اﻟﻛﺒرﯿــت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن ﺸــرﻛﺔ اﻟﺴــوﯿس
ﻟﻸﺴﻤدة واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٨-١
٦۲

ﺸﻛل رﻗم ) (٤٨-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺔ اﻟﺴوﯿس ﻟﻸﺴﻤدة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %٩٥,١ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴـﯿد اﻟﻛﺒرﯿـت اﻟﺼـﺎدرة ﻤـن ﻤـداﺨن ﺸـرﻛﺔ أﺒـو زﻋﺒـل
ﻟﻸﺴﻤدة واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٩-١

ﺸﻛل رﻗم ) (٤٩-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺔ أﺒو زﻋﺒل ﻟﻸﺴﻤدة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %٩٩,٧٦ﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت ﻓﻠورﯿـد اﻟﻬﯿـدروﺠﯿن اﻟﺼـﺎدرة ﻤـن ﻤـداﺨن ﺸـرﻛﺔ أﺒـو زﻋﺒـل
ﻟﻸﺴﻤدة واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٥٠-١

٦۳

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٠-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻓﻠورﯿد اﻟﻬﯿدروﺠﯿن ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺔ أﺒو زﻋﺒل ﻟﻸﺴﻤدة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

 ٣٫٣٫٨٫١ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﱰﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ:
 .١ﻤــدى ﺘواﻓــق اﻹ ﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﻤــﻊ اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟ ـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻨون رﻗــم ) (٤ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٩٤
واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (۹ﻟﺳﻧﺔ  ۲۰۰۹ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺘﻀﻤن:

• ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘواﻓق  %٩٧,٢٧ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺔ أﺴود
اﻟﻛرﺒون اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٥١-١

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎت  ۳۰ﻣﻠﯾﺟرام/ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

ﺸﻛل رﻗم ) (٥١-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺔ أﺴود اﻟﻛرﺒون ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %١٠٠ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت أﻛﺎﺴــﯿد اﻟﻨﯿﺘــروﺠﯿن ﻤــن ﺒﻌــض ﻤــداﺨن ﺸــرﻛﺔ ﺴــﯿدى ﻛرﯿــر
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٥٢-١

٦٤

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت أﻛﺎﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن ﻣن ﻣداﺧن ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )ﺳﯾدي ﻛرﯾر(
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ﻣﻠﯾﺟرام  /ﻣﺗر ﻛﻌب
ﺸﻛل رﻗم ) (٥٢-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻤن ﺒﻌض ﻤداﺨن ﺸرﻛﺔ ﺴﯿدى ﻛرﯿر ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

 ٤٫٣٫٨٫١ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ:
 .١ﻤــدى ﺘواﻓــق اﻹ ﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﻤ ـﻊ اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟ ـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻨون رﻗــم ) (٤ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٩٤
واﻟﻤﻌدﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺘﻀﻤن:

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٩٩,٨ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﺠﺴــﯿﻤﺎت اﻟﺼــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن ﺸــرﻛﺎت

اﻟﺤدﯿد واﻟﺼﻠب واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻫﻤﺎ ﺸرﻛﺘﻲ )ﻋز اﻟدﺨﯿﻠﺔ،

اﻟﺴوﯿس ﻟﻠﺼﻠب( ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل).(٥٣-١

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٣-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻟﺤدﯿد واﻟﺼﻠب ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %١٠٠ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت أﻛﺎﺴــﯿد اﻟﻨﯿﺘــروﺠﯿن اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن ﺸــرﻛﺔ اﻟﺴــوﯿس
ﻟﻠﺼﻠب اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٥٤-١

٦٥

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٤-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛراري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻟﺤدﯿد واﻟﺼﻠب ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

• ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق %١٠٠ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﺜــﺎﻨﻲ أﻛﺴــﯿد اﻟﻛﺒرﯿــت اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤــداﺨن ﺸــرﻛﺔ اﻟﺴــوﯿس
ﻟﻠﺼﻠب اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٥٥-١

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٥-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻤن ﻤداﺨن ﺸرﻛﺎت اﻟﺤدﯿد واﻟﺼﻠب ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

 ٥٫٣٫٨٫١ﳏﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ :٢٠١٤
 .١ﻤــدى ﺘواﻓــق اﻹ ﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﻤــﻊ اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟ ـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻠﻘــﺎن وﻨــرﻗم ) (٤ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٩٤
واﻟﻤﻌدﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩ﺒﺸﺄن ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﺘﻀﻤن:

• ﺒﻠﻐـت ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘواﻓــق  %٩٨,٣ﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت أﻛﺎﺴــﯿد اﻟﻨﯿﺘــروﺠﯿن اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤﺤطــﺔ ﻛﻬرﺒــﺎء  ٦أﻛﺘــوﺒر
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ). (٥٦-۱

٦٦

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٦-١اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘﻛرارى ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻤن ﻤداﺨن ﻤﺤطﺔ ﻛﻬرﺒﺎء  ٦أﻛﺘوﺒر ﺨﻼ ل ﻋﺎم ٢٠١٤

 ٤٫٨٫١ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
 .١ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت:

• اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺿﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪاﺧﻦ ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤﻨت ﻟﻠﺸﺒﻛﺔ ﻟرﺼـد اﻟﺠﺴـﯿﻤﺎت اﻟﺼـﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿـﺔ وﻗﯿـﺎس ﻤﻌـدل
اﻟﺘدﻓق وذﻟك ﻟطواﺤﯿن اﻷﺴﻤﻨت ﺒﺨطوط اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟﻰ  ٤۰ﺧﻂ إﻧﺘﺎج.

• اﺳ����ﺘﻜﻤﺎل رﺻ����ﺪ ﻛﺎﻓ����ﺔ اﻟﻤﻠوﺜ ــﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠ ــﺔ ﻋ ــن ﺼ ــﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴ ــﻤﻨت ﻤ ــن أﻛﺎﺴ ــﯿد اﻟﻛﺒرﯿ ــت وأﻛﺎﺴ ــﯿد

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن وأول أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻤـل اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿـﺔ ﻛـدرﺠﺎت اﻟﺤـ اررة واﻟﻀـﻐط اﻟﺠـوي
وﻤﻌــدل اﻟﺘــدﻓق ﻟﻌــﺎدم ﺠﻤﯿــﻊ اﻟﻤــداﺨن اﻟﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸــﺒﻛﺔ واﻟﺘـﻲ ﺴــﯿﺘم رﺒطﻬــﺎ وذﻟــك ﻟﺤﺴــﺎب اﻷﺤﻤــﺎل

اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘرﻛﯿز اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻛﻤﺎ ورد ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﻤﻌدﻟﺔ.

 .٢ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻤدة:

• اﺴــﺘﻛﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت اﻟرﺼ ــد اﻟــذاﺘﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻤر ﻹﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت ﻤ ــداﺨن اﻟﺸــرﻛﺎت ورﺒطﻬ ــﺎ ﺒﺎﻟﺸ ــﺒﻛﺔ وﺘﺸ ــﻤل
)اﻟﺠﺴـ ــﯿﻤﺎت اﻟﺼـ ــﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿـ ــﺔ  -أﻛﺎﺴـ ــﯿد اﻟﻨﯿﺘـ ــروﺠﯿن  -أﻛﺎﺴـ ــﯿد اﻟﻛﺒرﯿـ ــت  -ﻓﻠورﯿـ ــد اﻟﻬﯿـ ــدروﺠﯿن -

ﻛﺒرﯿﺘﯿد اﻟﻬﯿدروﺠﯿن – اﻟﻌواﻤل اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ(.

 .٣ﺸرﻛﺎت اﻟﺒﺘروﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت:

• اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺪاﺧﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ.

 .٤ﺸرﻛﺎت ﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ

• اﺴﺘﻛﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ.

 .٥ﺸرﻛﺎت اﻟﺤدﯿد واﻟﺼﻠب

• اﺴﺘﻛﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺒﻛﺔ.

 .٦ﻀم ﻗطﺎﻋﺎت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺒرى أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﻛﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ:
• ﺸرﻛﺎت إﻨﺘﺎج اﻟﺴﯿراﻤﯿك واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋددﻫﺎ  ٢٨ﻤﺼﻨﻊ.
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• ﺸرﻛﺎت ﺘﻛرﯿر اﻟﺒﺘرول وﺘﺼﻨﯿﻌﻪ.

• ﻗطﺎﻋﺎت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أﺨرى )ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟرﺼﺎص ،اﻷﻟﻤوﻨﯿوم ،اﻟزﺠﺎج .(...
 ﺃﲪﺎﻝ ﺍﳉﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ:
ﺘﻼﺤظ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ أﺤﻤﺎل اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤداﺨن اﻟﺸرﻛﺎت

ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻋن اﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﯿث ﯿﻌﺘﺒر ذﻟك ﻤؤﺸر إﯿﺠﺎﺒﻲ ،واﻟذى ﯿﻌد أﺤد ﻨﺘﺎﺌﺞ زﯿﺎدة ﻋدد

اﻟﻤداﺨن اﻟﺘﻲ ﯿﺘم رﺼدﻫﺎ ٕواﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﻨﻘﺎط رﺼد ذاﺘﻲ ﻟﻠﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٧-١اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن أﺤﻤﺎل إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺨﻼل أﻋوام  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩و ٢٠١٠و٢٠١١
و٢٠١٢و٢٠١٣و٢٠١٤

 ٩٫١ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ:
 ١٫٩٫١ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺮﻕ ﻗﺶ ﺍﻷﺭﺯ:
ﻓﻲ إطﺎر ﺠﻬود و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯿـﺔ وﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـك اﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن ﻤﺤﺼـول اﻷرز )ﻗـش
اﻷرز( ﻓﻘد ﻛﺎن ﻻﺒد ﻤن ﺘﻘدﯿر وﺘﻘﯿﯿم ﺤﺠم ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن ﻤﻠوﺜﺎت أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺤرﻗﻪ ،ﻟذا ﻓﻘد ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ
ﺘﺠرﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ﻟﺘﻘـدﯿر واﺴـﺘﺤداث ﻤﻌﺎﻤـل ﻤﺼـري ﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت ﻗـش اﻷرز

ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤرﻗﻪ ﺒﺎﻟطرق اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ وذﻟك ﻻﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻘـدﯿر ﺤﺠـم اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﺎدرة وﻗـد أﺜﻤـرت اﻟﺠﻬـود
اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﻤــت ﻓـﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺼـرﯿﺔ واﻷﺠﻨﺒﯿــﺔ ﻋــن اﺴــﺘﺤداث أول
ﻤﻌﺎﻤل إﻨﺒﻌﺎث ﻤﺼري ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺤرق ﻗش اﻷرز .

وﻗد ﺘم ﺘﻘدﯿر أﺤﻤﺎل اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة أﺜﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺤرق ﻗش اﻷرز ﻟﻛل ﻤن )أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت -
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أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن  -اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ( ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول ).(٩-١
ﺠدول رﻗم ) (٩-١ﻤﻌﺎﻤل اﻹ ﻨﺒﻌﺎث ﻟﻠﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﺤرق ﻗش اﻷرز ﺒﺎﻟطرق اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ

اﻟﻤﻠوث

ﻤﻌﺎﻤل اﻹ ﻨﺒﻌﺎث )ﻛﯿﻠوﺠرام/طن(

اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ

١٠

ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت

٠‚٠٦٨٥

أﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن

٠‚٤٠٩

 ٢٫٩٫١ﺣﺠﻢ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﳍﻮﺍء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺶ ﺍﻷﺭﺯ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﺲ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺮﻕ:

ﺘﻼﺤظ ﺘﻀﺎﻋف ﻛﻤﯿﺔ ﻗش اﻷرز اﻟﺘـﻰ ﺘـم اﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻟﺘـدوﯿر واﻟﻛـﺒس )ﻤـن  ٢٠٠أﻟـف
طــن ﻟﻠﻌــﺎم  ٢٠١٣إﻟــﻰ ٤٠٠أﻟــف طــن ﻟﻠﻌــﺎم  (٢٠١٤ﻛﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ ﻓـﻰ أﺸــﻛﺎل أرﻗــﺎم )-١ ،٥٨-١
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك زادت اﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻤن اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻟﻛل ﻤن )NOx- -T.S.P
(٦٠-١ ،٥٩
ً
 (SO2ﺨـﻼل ﻫــذا اﻟﻌــﺎم ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق )ﻛﻤـﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ ﺒﺎﻟﺠـدول ) ( (٩-١و ذﻟــك ﻤــن ﺨــﻼل
ﺒراﻤﺞ و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

• إﺒرام ﺒروﺘﻛول ﺘﻌﺎون ﻤﻊ و ازرة اﻟزراﻋﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ  ٢٠٠,٠٠٠طن ﻗش أرز.
• ﺘﺤوﯿل  ١٠٠,٠٠٠طن ﻗش إﻟﻰ ﺴﻤﺎد وأﻋﻼف ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤزارع اﻟﺼﻐﯿر.

• ﺠﻤﻊ وﻛﺒس  ١٠٠,٠٠٠طن ﻤن ﺨﻼل ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ.

ﺠدول رﻗم ) (١٠-١ﺘﻘدﯿر إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻷﺤﻤﺎل اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم ﺨﻔﻀﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗش اﻷرز
ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم

ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ

ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ

ﺘﺠﻨب إﻨﺒﻌﺎﺜﻬﺎ ﻤن اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت

ﺘم ﺘﺠﻨب إﻨﺒﻌﺎﺜﻬﺎ ﻤن أﻛﺎﺴﯿد

ﺘم ﺘﺠﻨب إﻨﺒﻌﺎﺜﻬﺎ ﻤن أﻛﺎﺴﯿد

اﻟﺼﻠﺒﺔ )طن(

اﻟﻛﺒرﯿت )طن(

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن )طن(

٢٠٠٤

٦١٥٠٠

٦١٥

٤

٢٥

٢٠٠٥

٧٠٥٠٠

٧٠٥

٥

٢٩

٢٠٠٦

٧٨٥٠٠

٧٨٥

٥

٣٢

٢٠٠٧

١٠٦٠٠٠

١٠٦٠

٧

٤٣

اﻟﻌﺎم

ﻛﻤﯿﺔ ﻗش اﻷرز اﻟﺘﻲ ﺘم
اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
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٢٠٠٨

١٩١٠٠٠

١٩١٠

١٣

٧٨

٢٠٠٩

٣٧٤٠٠٠

٣٧٤٠

٢٦

١٥٣

٢٠١٠

٦٠٠٠٠٠

٦٠٠٠

٤١

٢٤٥

٢٠١١

٣٦٥٢٧٤

٣٦٥٣

٢٥

١٤٩

٢٠١٢

٣١٢٠٠٠

٣١٢٠

٢١

١٢٨

٢٠١٣

٢٠٠٠٠٠

٢٠٠٠

١٤

٨٢

٢٠١٤

٤٠٠٠٠٠

٤٠٠٠

٢٧

١٦٤

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٨-١ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺨﻔﺎض اﻟﺤﻤل اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﻠﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ) (TSPﺒﺎﻟطن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗش اﻷرز

ﺸﻛل رﻗم ) (٥٩-١ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺨﻔﺎض اﻟﺤﻤل اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ) (SO2ﺒﺎﻟطن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗش اﻷرز

۷۰

ﺸﻛل رﻗم ) (٦٠-١ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺨﻔﺎض اﻟﺤﻤل اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻷﻛﺎﺴﯿد اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ) (NOxﺒﺎﻟطن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗش اﻷرز

 ١٠٫١ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ )ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ(
ﺘﺤﺘل اﻟﻌوادم اﻟﺼﺎدرة ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل واﻟﻤواﺼﻼت اﻟﻨﺼﯿب اﻷﻛﺒر ﻤن ﺘﻠوث اﻟﻬواء ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘـﺎﻫرة
اﻟﻛﺒ ــرى اﻟ ــذى ﯿﻌ ــﺎﻨﻲ ﻤ ــن ﻛﺜﺎﻓ ــﺔ ﺴ ــﻛﺎﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿ ــﺔ ،أدت ﺒ ــدورﻫﺎ إﻟ ــﻰ زﯿ ــﺎدة ﻓـ ـﻲ أﻋ ــداد اﻟﻤرﻛﺒ ــﺎت ﻋ ــن اﻟطﺎﻗ ــﺔ

اﻻﺴﺘﯿﻌﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠطرق واﻟﻛﺒﺎري واﻷﻨﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻏﯿـر ﻤﻤﻬـدة وﻤﻬﯿـﺄة ﻹﺴـﺘﻘﺒﺎل ﻫـذا اﻟﻛـم اﻟﻬﺎﺌـل ﻤـن اﻟﻤرﻛﺒـﺎت
اﻟﺘـﻰ ﺘﺠــوب ﺸـوارع اﻟﻘــﺎﻫرة ﯿوﻤﯿـﺎً ،وﺒﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔــﺎض ﻟﻤﺘوﺴــط ﺴــرﻋﺔ اﻟﻤرﻛﺒــﺎت وﺤــدوث اﻟﻛﺜﺎﻓــﺎت اﻟﻤرورﯿــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﯿــﺔ اﻟﺘ ـﻰ ﺘﺸــﻬدﻫﺎ ﺸ ـوارع وﻤﯿــﺎدﯿن اﻟﻌﺎﺼــﻤﺔ ﯿوﻤﯿ ـﺎً ،وزﯿــﺎدة ﻛﻤﯿــﺔ اﻟﻐــﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜــﺔ ﻤــن ﻋ ـوادم اﻟﻤرﻛﺒــﺎت

ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘوﻗف اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن اﻻزدﺤـﺎم اﻟﻤـرورى واﻟﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻟﺨﺎطﺌـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل ﺒﻌـض ﻗﺎﺌـدي

اﻟﻤرﻛﺒﺎت.

وطﺒﻘﺎً ﻟﻠرﺼد اﻟﺴﻨوي ﻷﻋـداد اﻟﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﺘـﻲ ﯿـﺘم ﺘرﺨﯿﺼـﻬﺎ واﻟـذى ﺘﻘـوم ﺒﺘﻨﻔﯿـذﻩ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤـرور ﺒـو ازرة

اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﺘم ﺘﺼﻨﯿف اﻟﻤرﻛﺒﺎت طﺒﻘﺎً ﻟﻨوع اﻟﺘرﺨﯿص ،ﻓﺈﻨﻪ زادت أﻋداد اﻟﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻤرﺨﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﯿـﻊ

اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤إﻟﻰ ﺤواﻟﻰ  ٧,٩ﻤﻠﯿون ﻤرﻛﺒﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺤواﻟﻲ  ٧ﻤﻠﯿـون ﻤرﻛﺒـﺔ ﻋـﺎم
 ٢٠١٣ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٦١-١
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زﯾﺎدة اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )(2014-2008
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اﻟﺳﻧﺔ

ﺸﻛل ) (٦١-١زﯿﺎدة اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ
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ﻛﻤــﺎ أوﻀــﺢ اﻟرﺼــد اﻟﺴــﻨوي ﻷﻋــداد اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺘ ـﻲ ﯿــﺘم ﺘرﺨﯿﺼــﻬﺎ أن أﻋــداد اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ )اﻟﻤﻼﻛ ـﻲ(
اﻟﻤرﺨﺼـﺔ ﺒﺠﻤﯿــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظــﺎت اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ﺒﻠـﻎ ﺤﺘــﻰ ﻨﻬﺎﯿــﺔ ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﺤـواﻟﻰ  ٣,٧ﻤﻠﯿــون ﻤرﻛﺒــﺔ وﻫـﻰ ﺘﻤﺜــل

اﻟﻌدد اﻷﻛﺒر ﻤن إﺠﻤـﺎﻟﻲ أﻋـداد اﻟﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻤرﺨﺼـﺔ ﺒﺠﻤﯿـﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظـﺎت اﻟﻤﺼـرﯿﺔ  ،ﺘﻠﯿﻬـﺎ اﻟـدراﺠﺎت اﻟﻨﺎرﯿـﺔ

ﺤﯿــث ﯿﺼــل ﻋــددﻫﺎ إﻟــﻰ  ٢,٣ﻤﻠﯿــون د ارﺠــﺔ  ،ﺜــم ﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﻨﻘــل واﻟﻤﻘطــورة ﺤﯿــث ﯿﺼــل ﻋــددﻫﺎ إﻟــﻰ ١,١

ﻤﻠﯿون ﻤرﻛﺒﺔ ﻨﻘل وﻤﻘطورة  ،ﺜم اﻷﺘوﺒﯿﺴـﺎت ﺤﯿـث ﯿﺼـل ﻋـددﻫﺎ إﻟـﻰ  ٠,٤ﻤﻠﯿـون أﺘـوﺒﯿس  ،وأﺨﯿـ اًر ﻤرﻛﺒـﺎت

اﻷﺠرة )اﻟﺘﺎﻛﺴﻰ– اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎص( ﺤﯿث ﯿﺼل ﻋـددﻫﺎ إﻟـﻰ  ٠,٢ﻤﻠﯿـون ﻤرﻛﺒـﺔ أﺠـرة ﻛﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ ﺒﺎﻟﺸـﻛل
رﻗم ).(٦٢-١
أﻋداد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻧوع اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ااﻟﻣﺻرﯾﺔ

ﻣﻠﯾون ﻣرﻛﺑﺔ
4

3.7
3
2.3

0.2
أﺧرى

اﻷﺟرة

1

1.1

0.4

0.2

2

اﻷﺗوﺑﯾﺳﺎت

ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻧﻘل
واﻟﻣﻘطورة

اﻟدراﺟﺎت
اﻟﻧﺎرﯾﺔ

اﻟﻣرﻛﺑﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺸﻛل ) (٦٢-١أﻋداد اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻨوع اﻟﺘرﺨﯿص
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0

وأوﻀـﺢ اﻟرﺼـد اﻟﺴــﻨوي ﻷﻋـداد اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺘـﻲ ﯿــﺘم ﺘرﺨﯿﺼـﻬﺎ أﯿﻀـﺎً أن إﺠﻤـﺎﻟﻲ أﻋــداد اﻟﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻤرﺨﺼــﺔ

ﺒﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻛﺒـرى ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﯿـﺔ ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﺤـواﻟﻰ  ٣,٥ﻤﻠﯿـون ﻤرﻛﺒـﺔ ﺘﺠـوب ﺸـوارع اﻟﻘـﺎﻫرة ﯿوﻤﯿـﺎً ﺒﻨﺴـﺒﺔ
 ،%٤٤,٣ﺒﯿﻨﻤـﺎ إﺠﻤــﺎﻟﻲ أﻋــداد اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﻤرﺨﺼــﺔ ﺒﺒـﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظــﺎت اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ﺤـواﻟﻰ  ٤,٤ﻤﻠﯿــون ﻤرﻛﺒــﺔ

ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٥٥,٧ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ رﻗم ).(٦٣-١
أﻋداد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ

3.5

4.4

إﻗﻠﯾم اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ

ﺸﻛل ) (٦٢-١أﻋداد اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ ﺒﻛل ﻤن إﻗﻠﯿم اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى وﺒﺎﻗﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺤدا
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وأن ﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ )اﻟﻤﻼﻛـﻲ( داﺨــل إﻗﻠــﯿم اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﺘﺼــل إﻟــﻰ ﺤـواﻟﻰ  %٦٣ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺒــﺎﻗﻲ

اﻟﻤرﻛﺒﺎت واﻟﺘﻰ ﺘﺼل ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ إﻟـﻰ ﺤـواﻟﻰ  ،%٣٧ﺒﯿﻨﻤـﺎ ﺘﺼـل ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ ﺒﺒـﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظـﺎت إﻟـﻰ ﺤـواﻟﻰ %٣٤
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤرﻛﺒﺎت واﻟﺘﻰ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺤواﻟﻰ  %٦٦ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٦٤-١
ﻋدد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﻼﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣرﺧﺻﺔ اﻷﺧرى داﺧل إﻗﻠﯾم اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى وﺑﺎﻗﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ
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0

ﺸﻛل ) (٦٢-١أﻋداد اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤﻼﻛﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌدد اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤرﺨﺼﺔ اﻷﺨرى داﺨل إﻗﻠﯿم اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى وﺒﺎﻗﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت
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وﻤــن اﻟﺴــﺎﺒق ﻨﺠــد أن اﻟزﯿــﺎدة اﻟﻤطــردة ﻓـﻲ أﻋــداد اﻟﻤرﻛﺒــﺎت أظﻬــرت اﻟﺤﺎﺠــﺔ اﻟﻤﻠﺤــﺔ إﻟــﻰ أﻫﻤﯿــﺔ اﻟﺘوﺠــﻪ ﻨﺤـو

اﻟﻨﻘــل اﻷﺨﻀــر اﻟﺼــدﯿق ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ ،وﺘﺸــﺠﯿﻊ اﺴــﺘﺨدام وﺴــﺎﺌل اﻟﻨﻘــل اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻠرﻛــﺎب ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ وﻀــﻊ

اﻟﺨطط واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت داﺨل اﻟﻤدن اﻟﻤزدﺤﻤﺔ وﻛذﻟك ﻋﻨد إﻨﺸﺎء اﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدة ،وذﻟك ﻟﺘﺨﻔﯿف ﺤدة اﻻﺨﺘﻨﺎﻗـﺎت
اﻟﻤرورﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ درﺠﺎت اﻟﺤ اررة وﻛذﻟك ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻠوث.
 ١٫١٠٫١ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﻌﻮﺍﺩﻡ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ:

وﻓﻰ ظل زﯿﺎدة ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ٕواﻗﻠـﯿم اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻛﺒـرى ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ وﻤـﺎ ﯿﺘﺒـﻊ ذﻟـك ﻤـن
زﯿﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠـﻰ وﺴـﺎﺌل اﻟﻨﻘـل واﻻزدﺤـﺎم اﻟﻤـرورى اﻟﺸـدﯿد واﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﺎدرة ﻤـن اﻟﻤرﻛﺒـﺎت ،ﻓـﺈن اﻟدوﻟـﺔ

ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟــو ازرات واﻟﻬﯿﺌــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺘﻘــوم ﺒﺘﻨﻔﯿــذ ﺒﻌـض اﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﻘوﻤﯿــﺔ اﻟﻬﺎﻤــﺔ ﻟﻤواﺠﻬــﺔ ﻫــذﻩ اﻟزﯿــﺎدة
ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن وﻤﺎ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن أزﻤﺎت ،وﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺸروﻋﺎت:
١٫١٫١٠٫١ﺷﺒﻜﺔ ﻣﱰﻭ ﺃﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﯿﻌــد ﻫــذا اﻟﻤﺸــروع أﺤــد اﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﻘوﻤﯿــﺔ اﻟﻬﺎﻤــﺔ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﻨﻔــذﻫﺎ وزارة اﻟﻨﻘــل ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ
ﺒﻬــدف ﺘﺸــﺠﯿﻊ اﺴــﺘﺨدام وﺴــﺎﺌل اﻟﻨﻘــل اﻟﺠﻤــﺎﻋﻰ اﻟﺼــدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ ،واﻟﺘـﻰ ﺘﺤﻘــق اﻟﺴــﯿوﻟﺔ اﻟﻤرورﯿــﺔ ،وﺘﺤــد ﻤــن

اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ ،وﺘﻘﻠل ﻤن إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻤرﻛﺒﺎت.

أﺠﻤﻌــت ﺠﻤﯿــﻊ اﻟد ارﺴــﺎت اﻟﺘـﻰ ﺘﻤــت ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﻟﺘﻨﻔﯿــذ ﻫــذا اﻟﻤﺸــروع اﻟﻘــوﻤﻰ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة ﺘﻨﻔﯿــذ ﺸــﺒﻛﺔ
ﺨطوط ﻤﺘرو أﻨﻔﺎق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺘﺘﻛون ﻤن ﺴت ﺨطوط ﻫﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

 .١اﻟﺨط اﻷول ) :ﺤﻠوان – اﻟﻤرج اﻟﺠدﯿدة( ﺒطول  ٤٤ﻛم وﺘم ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ ﻤﻨذ ﻋﺎم .١٩٨٧
 .٢اﻟﺨط اﻟﺜﺎﻨﻲ) :ﺸﺒ ار اﻟﺨﯿﻤﺔ – اﻟﻤﻨﯿب( ﺒطول  ٢١,٥ﻛم وﺘم ﺘﺸﻐﯿﻠﻪ ﻤﻨذ ﻋﺎم .١٩٩٦

 .٣اﻟﺨــط اﻟﺜﺎﻟــث ) :ﻤطــﺎر اﻟﻘــﺎﻫرة –إﻤﺒﺎﺒــﺔ– ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة( ﺒطــول  ٤٥,٥ﻛــم ،وﻗــد ﺘــم ﺘﺸــﻐﯿل اﻟﻤرﺤﻠــﺔ
اﻷوﻟــﻰ ﻤﻨــﻪ ﻓ ـﻰ ﻓﺒ ارﯿــر  ٢٠١٢واﻟﻤرﺤﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿــﺔ ﻓ ـﻲ ﻤــﺎﯿو  ،٢٠١٤وﺴــﯿﺘم اﻟﺒــدء ﻓ ـﻰ ﺘﻨﻔﯿــذ اﻟﻤــرﺤﻠﺘﯿن

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟراﺒﻌﺔ ﺒداﯿﺔ ﻤن ﻋﺎم .٢٠١٥

 .٤اﻟﺨط اﻟراﺒﻊ ):ﻏرب اﻟطرﯿق اﻟداﺌري ﺨﻠف درﯿم ﻻﻨـد – اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﺠدﯿـدة( ﺒطـول  ٤٢ﻛـم ،وﺴـﯿﺘم اﻟﺒـدء
ﻓﯩﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻋﺎم .٢٠١٦

 .٥اﻟﺨط اﻟﺨﺎﻤس ) :ﻤدﯿﻨﺔ ﻨﺼر – اﻟﺴﺎﺤل( ﺒطول  ٢٤ﻛم وﺘم اﻟﺒدء ﻓـﻰ اﻟد ارﺴـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﻨﻔﯿـذ ﻫـذا
اﻟﺨط ﻓﻲ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤن ﻋﺎم .٢٠١٤

 .٦اﻟﺨــط اﻟﺴــﺎدس ) :اﻟﻤﻌــﺎدي اﻟﺠدﯿــدة – اﻟﺨﺼــوص( ﺒطــول  ٣٠ﻛــم وﺘــم اﻟﺒــدء ﻓ ـﻰ اﻟد ارﺴــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﻫذا اﻟﺨط ﻓﻲ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤن ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺘﺘﻛون ﺸﺒﻛﺔ ﻤﺘرو أﻨﻔﺎق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ ﻤـن اﻟﺨـط اﻷول اﻟـذى ﯿﻤﺘـد ﻤـن ﺤﻠـوان إﻟـﻰ اﻟﻤـرج اﻟﺠدﯿـدة،
۷٤

واﻟﺨط اﻟﺜﺎﻨﻰ اﻟذى ﯿﻤﺘد ﻤن ﺸﺒ ار اﻟﺨﯿﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﯿب ،واﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿـﺔ ﻤـن اﻟﺨـط اﻟﺜﺎﻟـث وﺘﻤﺘـد ﻤـن

اﻟﻌﺘﺒﺔ وﺤﺘﻰ ﻤﺤطﺔ ﻫﺎرون ﺒﻤﺼر اﻟﺠدﯿدة.

ﺼورة ) (١-١إﻤﺘداد ﺨطوط ﻤﺘرو أﻨﻔﺎق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى

ﺼورة ) (٢-١ﻋرﺒﺎت اﻟﺨط اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث ﻟﻤﺘرو أﻨﻔﺎق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى

وﻗــد أﺼــﺒﺤت ﺸــﺒﻛﺔ ﻤﺘــرو أﻨﻔــﺎق اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﻛوﺴــﯿﻠﺔ ﻨﻘــل ﺠﻤــﺎﻋﻲ ﻫــﻲ اﻟﺤــل اﻷﻤﺜــل ﻟﻠوﻓــﺎء ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠــﺎت
اﻟﻨﻘــل ﻓ ـﻰ اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ،ﻛﻤــﺎ ﯿوﺠــد ﺒﻨﻬﺎﯿــﺔ ﻛــل ﺨــط ﻤﺤطــﺔ ﺘﺒﺎدﻟﯿــﺔ ﺘﺤﺘــوى ﻋﻠــﻰ وﺴــﺎﺌل اﻟﻨﻘــل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ
ﻟﺘﺨﻔﯿف اﻟﻌبء اﻟﻤرورى ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق اﻟﻘﺎﻫرة.

وﻤــن اﻟﻀــروري اﺴــﺘﻛﻤﺎل ﺘﻨﻔﯿــذ ﺸــﺒﻛﺔ ﺨطــوط ﻤﺘــرو أﻨﻔــﺎق اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى اﻟﺘـﻰ أوﺼــت ﺒﻬــﺎ اﻟد ارﺴــﺎت اﻟﺘـﻲ

أﺠرﯿت ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘوﺴـﻊ ﻓـﻲ إﻨﺸـﺎء ﺨطـوط ﺠدﯿـدة ﻟﻤﺘـرو اﻷﻨﻔـﺎق ﺒﺠﻤﯿـﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظـﺎت
اﻟﻤﺼـرﯿﺔ واﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺄﻋﻤــﺎل اﻹﺼــﻼح واﻟﺼــﯿﺎﻨﺔ واﻟﺘﺠدﯿــد ﻟﻌرﺒــﺎت اﻟﻤﺘــرو وﺨطــوط اﻟﺴــﯿر اﻟﺤﺎﻟﯿــﺔ ﻤــن أﺠــل

ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺔ ﻤﻤﯿـزة ﻟﻠﻤـواطن ﺘﺸـﺠﻌﻪ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﺨدام وﺴـﺎﺌل اﻟﻨﻘـل اﻟﻌﺎﻤـﺔ وﺘـرك اﻟﺴـﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺼـﺔ ،وﻫـذا اﻷﻤـر

ﯿؤدي إﻟﻰ ﺨﻔض ﺤدة اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻤرورﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸـوارع واﻟﻤﯿـﺎدﯿن واﻟطـرق اﻟﺴـرﯿﻌﺔ وﻤـﺎ ﯿﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻟﺘـوﺘر
۷٥

اﻟﻌﺼــﺒﻲ اﻟــذى ﯿﺼــﯿب اﻟﻤ ـواطﻨﯿن ﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻟﻘﯿــﺎدة ﻟﺴــﺎﻋﺎت طوﯿﻠــﺔ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺨﻔــض اﺴــﺘﻬﻼك اﻟوﻗــود
وﺨﻔض اﻟﺘﻠوث اﻟﺼﺎدر ﻤن ﻋوادم اﻟﻤرﻛﺒﺎت.

 ٢٫١٫١٠٫١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﯿﻌــد ﻫــذا اﻟﻤﺸــروع أﯿﻀ ـﺎً أﺤــد اﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﻘوﻤﯿــﺔ اﻟﻬﺎﻤــﺔ اﻟﺘ ـﻲ ﺘﻨﻔــذﻫﺎ و ازرة اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت

اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ ﺒﻬــدف اﻟــﺘﺨﻠص ﻤــن ﻤرﻛﺒــﺎت اﻷﺠـرة اﻟﻘدﯿﻤــﺔ اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻛــﺔ اﻟﻐﯿــر ﺤﻀــﺎرﯿﺔ،واﻟﺘﻲ ﺘﺴــﺘﻬﻠك ﻛﻤﯿــﺎت أﻛﺒــر

ﻤن اﻟوﻗود ،وﯿﻨﺒﻌث ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ ﻤن اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ،وﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻌطﯿل اﻟﻤرور ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺘﺤﺴـﯿن
ﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻟﻠﻤواطن اﻟﻤﺼري.

وﻗــد ﺘــم اﺴــﺘﺒدال ﺤ ـواﻟﻰ  ٤١,١٦٥ﺘﺎﻛﺴ ـﻲ ﻗــدﯿم ﺒ ـﺂﺨر ﺠدﯿــد ٕواﺨ ـراﺠﻬم ﺘﻤﺎﻤ ـﺎً ﻤــن اﻟﺨدﻤــﺔ ﻤﻨــذ ﺒداﯿــﺔ ﺘﻨﻔﯿــذ

اﻟﻤﺸــروع ﺒــو ازرة اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ ﺤﺘــﻰ ﻨﻬﺎﯿــﺔ  ،٢٠١٤ﺤﯿــث ﺘــﺘم ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ أﻋﻤــﺎل اﻟﺘﺨرﯿــد ٕواﻋــﺎدة اﻟﺘــدوﯿر ﻟﻠﺘﺎﻛﺴــﯿﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺒدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺸروع ﻤن ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤن و ازرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ.

ﺼورة ) (٤-١ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺔ

ﺼورة ) (٣-١اﻟﺘﺎﻛﺴﻰ اﻟﺠدﯿد

ﺼورة ) (٥-١ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﺘدوﯿر اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻊ

ﺼورة ) (٦-١ﻤرﺤﻠﺔ ﻛﺒس اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻊ

وﯿﻌد اﻟﻤﺸروع اﻟﻘوﻤﻲ ﻻﺴﺘﺒدال اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﻘدﯿﻤـﺔ ﺒـﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻛﺒـرى اﻟـذى ﺘﺒﻨﺘـﻪ اﻟﺤﻛوﻤـﺔ اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ﻤـن
اﻟﻤﺸـ ــروﻋﺎت اﻟﻘوﻤﯿـ ــﺔ اﻟ ارﺌـ ــدة اﻟﺘ ـ ـﻲ ﺤﻘﻘـ ــت ﻨﺠـ ــﺎح ﻛﺒﯿـ ــر وﻛـ ــﺎن ﻟﻬـ ــﺎ ﻤـ ــردود إﯿﺠـ ــﺎﺒﻲ ﻤـ ــن اﻟﻨﺎﺤﯿـ ــﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿـ ــﺔ

واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻤن اﻟﻀروري ﺘﻌﻤﯿم ﻓﻛرة اﻟﻤﺸروع ﻟﯿﺸﻤل اﺴﺘﺒدال ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻤﻀﻰ
۷٦

ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻋﺸرون ﻋﺎم ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺴـﺘﺒدال وﺴـﺎﺌل اﻟﻨﻘـل اﻷﺨـرى ﻤﺜـل

اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎﺼﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ،واﻟﻤوﺘوﺴﯿﻛﻼت ذات اﻟﻤﺤرﻛﺎت ﺜﻨﺎﺌﯿﺔ اﻷﺸواط ،وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘـل اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻛـﺔ

اﻟﺘﻲ ﯿﺼدر ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺠم ﻛﺒﯿر ﻤن اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.

وﻛ ــذﻟك ﻤ ــن اﻟﻀـ ــروري إﻗﺎﻤ ــﺔ ﻤﻨﺸـ ــﺄة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠ ــﺔ وﻤﺘﺨﺼﺼـ ــﺔ ﻓـ ـﻰ ﺘﺨرﯿـ ــد ٕواﻋ ــﺎدة ﺘـ ــدوﯿر اﻟﻤرﻛﺒ ــﺎت اﻟﻘدﯿﻤـ ــﺔ
اﻟﻤﻛﻬﻨ ــﺔاﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴ ــﺒب ﻓ ــﻲ ﺘﻠ ــوث اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ وﺘﻌطﯿ ــل اﻟﻤرورﺒﺠﻤﯿ ــﻊ أﻨواﻋﻬﺎ)ﺘﺎﻛﺴ ــﯿﺎت–ﻤﯿﻛروﺒﺎﺼ ــﺎت– ﺴ ــﯿﺎرات

ﻤﻼﻛﻲ– اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﻟﺤوادث –ﻤوﺘوﺴﯿﻛﻼت– وﻏﯿرﻫـﺎ( ،ﻋﻠـﻰ أن ﯿ ارﻋـﻰ ﻓﯿﻬـﺎ ﺠﻤﯿـﻊ اﻻﺸـﺘراطﺎت

اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺨرﯿد ٕواﻋﺎدة اﻟﺘدوﯿر اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤن اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤﻛﻬﻨﺔ.
 ٣٫١٫١٠٫١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲣﺮﻳﺪ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺃﺗﻮﺑﻴﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ

ﻓﻲ إطﺎر ﺨطـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻠـﺘﺨﻠص ﻤـن اﻟﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻘدﯿﻤـﺔ اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻛـﺔ اﻟﻤﻠوﺜـﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌـﺔ واﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻬﻠك ﻛﻤﯿـﺎت ﻛﺒﯿـرة
ﻤــن اﻟوﻗــود وﺘﺘﺴــﺒب ﻓـﻲ ﺘﻌطﯿــل اﻟﻤـرور ،ﻫــذا ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺘﺤﺴــﯿن ﻤﺴــﺘوى اﻟﺨــدﻤﺎت اﻟﺘـﻲ ﺘﻘــدم ﻟﻠﻤ ـواطن

اﻟﻤﺼــري ،ﻓــﺈن ﻫﯿﺌــﺔ اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة ﻗﺎﻤــت ﺒﺘﺨرﯿــد اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟﻘدﯿﻤــﺔ واﻟﻤﻨﺘﻬﯿــﺔ اﻟﺼــﻼﺤﯿﺔ
وﺘورﯿد وﺘﺸﻐﯿل أﺘوﺒﯿﺴﺎت ﺠدﯿدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 .١ﺘم ﺘﺨرﯿد ﺤواﻟﻰ  ١٠٣٢أﺘوﺒﯿس ﻗدﯿم ٕواﺨراﺠﻬم ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ.

 .٢ﺘم ﺘورﯿد وﺘﺸﻐﯿل ﻋدد  ٧٠٠أﺘوﺒﯿس ﯿﻌﻤل ﺒﻤﺤرك ﯿطـﺎﺒق ﻓـﻲ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘـﻪ اﻟﻤواﺼـﻔﺎت اﻷورﺒﯿـﺔ ﯿـورو III
ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن  ٢٠٠٩وﺤﺘﻰ  ٢٠١٣ﻤن ﺨﻼل ﺒﻨك اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘوﻤﻲ.

 .٣ﺘم ﺘورﯿد وﺘﺸـﻐﯿل ﻋـدد  ١٣٥أﺘـوﺒﯿس ﯿﻌﻤـل ﺒﻤﺤـرك ﯿطـﺎﺒق ﻓـﻲ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘـﻪ اﻟﻤواﺼـﻔﺎت اﻷورﺒﯿـﺔ ﯿـوروIII
ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤن ﺨﻼل ﺒﻨك اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘوﻤﻲ ،وﯿوﺠد ﻋدد  ١٥أﺘوﺒﯿس ﻤﺎ زاﻟوا ﺘﺤت اﻟﺘورﯿد.

 .٤ﺘم ﺘورﯿد وﺘﺸـﻐﯿل ﻋـدد  ١٩٧أﺘـوﺒﯿس ﯿﻌﻤـل ﺒﻤﺤـرك ﯿطـﺎﺒق ﻓـﻰ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘـﻪ اﻟﻤواﺼـﻔﺎت اﻷورﺒﯿـﺔ ﯿـوروIII

ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺤﺔ ﻤن دوﻟﺔ اﻹﻤـﺎرات اﻟﻌرﺒﯿـﺔ اﻟﻤﺘﺤـدة ،وﯿوﺠـد ﻋـدد  ٤٠٣أﺘـوﺒﯿس ﻤـﺎ

زاﻟوا ﺘﺤت اﻟﺘورﯿد.

وﺒذﻟك ﯿﻛون إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﺠدﯿدة ﺒﺎﻟﻬﯿﺌﺔ ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن أﻋﻤﺎل اﻟﺘورﯿد ﺤواﻟﻰ  ١٤٣٥ﻤن إﺠﻤـﺎﻟﻲ
 ٣٠٦٦أﺘوﺒﯿس أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،%٤٧وﻤﺎ زاﻟت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨرﯿد واﻹﺤﻼل ﻤﺴﺘﻤرة ﺤﯿث ﺴﯿﺘم ﺘﺨرﯿـد اﻷﺘوﺒﯿﺴـﺎت

اﻟﺘﻰ ﺘﺠﺎوزت أﻋﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ  ٢٠ﻋﺎم وذﻟك ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻤرور.

ﺼورة ) (٧-١اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﺠدﯿدة ﺒﺎﻟﻬﯿﺌﺔ

۷۷

وﻫﻨـﺎك ﺘوﺠـﻪ ﻤـن ﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة ﺒﺘﻨﻔﯿـذ ﻤﺸـروع ﺘﺠرﯿﺒـﻲ داﺨـل إﺤــدى ﺠ ارﺠـﺎت ﻫﯿﺌـﺔ اﻟﻨﻘـل اﻟﻌـﺎم ﻹﺴــﺘﺨدام

ﻤرﻛﺒﺎت ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء ،ﺤﯿث ﺴﯿﺘم إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺔ ﺸﺤن داﺨل إﺤدى اﻟﺠراﺠﺎت ودﻋم ﻫذا اﻟﺠراج ﺒـﺄﺘوﺒﯿس

أو إﺜﻨﯿن ﯿﻌﻤل ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء ،ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘوم اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺒﺘﺸﻐﯿل ﻫذﻩ اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت ﺘﺤت ظروف اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻟﻤدة ﻻ
ﺘﻘــل ﻋــن ﺴــﺘﺔ أﺸــﻬر ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﯿل اﻟﺘﺠرﺒــﺔ ،وﺒﻌــد اﻟﺘﺄﻛــد ﻤــن ﻨﺠــﺎح اﻟﻤﺸــروع اﻟﺘﺠرﯿﺒ ـﻲ ﯿﻤﻛــن ﺘﻌﻤﯿﻤــﻪ ﺒﺒــﺎﻗﻰ

ﺠراﺠﺎت اﻟﻬﯿﺌﺔ.

وﻤــن اﻟﻀــروري ﻓـﻰ ظــل اﻟظــروف اﻻﻗﺘﺼــﺎدﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿــﺔ اﻟﺘـﻰ ﺘﻤــر ﺒﻬــﺎ اﻟــﺒﻼد وﻨﻘــص اﻟوﻗــود اﻟﺘﻘﻠﯿــدي اﻟﺘوﺠــﻪ

إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام ﺒداﺌل اﻟوﻗود ﻓﻰ اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن ﻤردود ﺒﯿﺌﻲ ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﻻ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻠوﺜﺎت ﺘـؤﺜر ﻋﻠـﻰ
ﺼﺤﺔ اﻟﻤواطﻨﯿن ،وﻤردود اﻗﺘﺼﺎدي ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺨﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوﻗود اﻟﺘﻘﻠﯿدي.

وﯿﻌــد اﺴــﺘﺨدام ﻤرﻛﺒــﺎت ﺘﻌﻤــل ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒــﺎء ٕواﻨﺸــﺎء ﻤﺤطــﺎت ﺸــﺤن ﻟﻬــﺎ ﺘﻌﻤــل ﺒﺎﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﯿﺔ ﻤــن أﻫــم ﺒــداﺌل

اﻟوﻗود اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﺠﻪ إﻟﯿﻬﺎ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺤﺎﻟﯿﺎً ،وﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ أﻫﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﺠـﺎدة واﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ
ﺘﻔﻌﯿــل ﻫــذﻩ اﻟﻤﻨظوﻤــﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿــز اﻟﻤﻨﺘﺠــﯿن واﻟﻤﺴــﺘوردﯿن ﻋﻠــﻰ ﺘورﯿــد ﻫــذﻩ اﻟﻨوﻋﯿــﺔ ﻤــن اﻟﻤرﻛﺒــﺎت وﻛــذﻟك ﺘﺤﻔﯿــز

اﻟﻤواطﻨﯿن ﻋﻠﻰ ﺸراﺌﻬﺎ.

 ٢٫١٠٫١ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ:
ﻛﻤﺎ ﺘﺤدﺜﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﺒﻌض اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘوﻤﯿﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔذﻫﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻤواﺠﻬـﺔ اﻟزﯿـﺎدة ﻓـﻰ ﻋـدد

اﻟﺴﻛﺎن وﻤﺎ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن أزﻤﺎت ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤدث اﻷن ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋن اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺘـﻰ ﺘﻨﻔـذﻫﺎ و ازرة
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق واﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺼـﺎدرة ﻤـن اﻟﻤرﻛﺒـﺎت ،وﻤـن ﻫـذﻩ
اﻟﺒراﻤﺞ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

١٫٢٫١٠٫١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
ﺘــم اﻟﺒــدء ﻓ ـﻰ ﺘﻨﻔﯿــذ ﻫــذا اﻟﻤﺸــروع ﻤﻨــذ ﻋــﺎم  ٢٠٠٩ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ ﻛــل ﻤــن ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻷﻤــم اﻟﻤﺘﺤــدة اﻹﻨﻤــﺎﺌﻲ

) (UNDPوﻤرﻓـ ــق اﻟﺒﯿﺌـ ــﺔ اﻟﻌـ ــﺎﻟﻤﻲ ) ،(GEFﺒﻬـ ــدف إﻋـ ــﺎدة ﺘﺨطـ ــﯿط ﻤﻨظوﻤـ ــﺔ اﻟﻨﻘـ ــل ﻓ ـ ـﻰ ﻤﺼـ ــر ﻟﺨﻔـ ــض
اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﻤﻠوﺜﺔ ﻟﻠﻬواء ﻤن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ،ورﻓﻊ ﻛﻔـﺎءة اﺴـﺘﻬﻼك اﻟوﻗـود ﺒـﻪ ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺘﺸـﺠﯿﻊ اﺴـﺘﺨدام
وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺘﻬﺎ ،وﯿﺘﻀﻤن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺸروع اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻷﺘﯿﺔ:

 .١إﻨﺸــﺎء ﺨطــوط أﺘــوﺒﯿس ﺤدﯿﺜــﺔ ﻤرﺘﻔﻌــﺔ اﻟﻤﺴــﺘوى ﯿﻘــوم ﺒﺘﺸــﻐﯿﻠﻬﺎ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻟ ـرﺒط اﻟﻤــدن اﻟﺠدﯿــدة

)٦أﻛﺘوﺒر – اﻟﺸﯿﺦ زاﯿد( ﺒﺎﻟﺨط اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺘرو اﻷﻨﻔﺎق ،وذﻟك ﻟﺘﺨﻔﯿف ﺤدة اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻤرورﯿﺔ ،وﺘﻘﻠﯿل
اﺴﺘﺨدام اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺼﺔ.

۷۸

 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن إﻋــداد ﺠﻤﯿــﻊ اﻟﺘﺼــﻤﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺨطــوط اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟﺠدﯿــدة ،وﻛــذﻟك اﻟﺠ ارﺠــﺎت
واﻟﻤواﻗف اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ،وﻤﺤطﺎت اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت ﻓﻰ ﻤدن  ٦أﻛﺘوﺒر واﻟﺸﯿﺦ زاﯿد ،ﻤن ﺨﻼل إﺠراء زﯿـﺎرات

ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤدن ﻟﻌﻤل اﻟرﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﺤﻲ ﻟﻠﻤواﻗﻊ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ.

ب .اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن إﻋــداد ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻟﺘﺸــﻐﯿل ،واﻟﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻟﻔﻨﯿــﺔ ﻟﻸﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟﺠدﯿــدةٕ ،واﻋــداد اﻟﻤﺴــﺎرات
اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﺨطوط اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت.
ج .ﺘوﻗﯿ ــﻊ ﺒروﺘوﻛ ــول ﺘﻌ ــﺎون ﺒ ــﯿن اﻷرﺒ ــﻊ ﺠﻬ ــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ ــﺔ ﺒﺘﻨﻔﯿ ــذ اﻟﻤﺸ ــروع وﻫـ ـﻰ ﺠﻬ ــﺎز ﺸ ــﺌون اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ،
وﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺠﯿزة ،وﻫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿـﺔ اﻟﺠدﯿـدة ﺒـو ازرة اﻹﺴـﻛﺎن واﻟﻤ ارﻓـق واﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻌﻤراﻨﯿـﺔ،

واﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻤﺘرو اﻷﻨﻔﺎق ﺒو ازرة اﻟﻨﻘل.

د .ﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً إﺠراء ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿن ﻟﺘﻤوﯿل وﺘﺸﻐﯿل ﺨطوط اﻷﺘوﺒﯿس.
 .٢إﻨﺸﺎء ﻤﺴﺎرات ﻟﻠﻤﺸﺎة واﻟدراﺠﺎت ﺒﻤدﯿﻨﺘﻲ اﻟﻔﯿوم وﺸﺒﯿن اﻟﻛوم ﺒﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻔﯿوم واﻟﻤﻨوﻓﯿﺔ ﻟﺘﺸـﺠﯿﻊ ﻫـذﻩ
اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ،وﺘﺸﺠﯿﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺠﻤﯿﻊ وﺒﯿﻊ ٕواﺼﻼح اﻟدراﺠﺎت ﺒﺘﻠك اﻟﻤﻨﺎطق.
 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .اﻟﺘﻨﺴـﯿق ﻤـﻊ اﻟﺴـﺎدة اﻟﻤﺤــﺎﻓظﯿن واﻟﺴـﺎدة اﻟﻤﺴـﺌوﻟﯿن ﻓـﻰ ﺘﻠـك اﻟﻤﺤﺎﻓظـﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿــذ اﻟﻤﺸـروع ،ﺤﯿـث ﺘــم
ﺘوﻗﯿــﻊ ﻋــدد ) (٢ﺒروﺘوﻛــول ﺘﻌــﺎون اﺤــدﻫﻤﺎ ﻤــﻊ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻤﻨوﻓﯿــﺔ ﻓ ـﻰ ﯿﻨــﺎﯿر  ٢٠١٤واﻷﺨــر ﻤــﻊ

ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻔﯿــوم ﻓ ـﻰ ﺴــﺒﺘﻤﺒر  ٢٠١٤ﻟﺘﺤدﯿــد أﻨﺸــطﺔ اﻟﻤﺸــروع ،ﻤﺴــﺌوﻟﯿﺎت و ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ وﻤﺤﺎﻓظ ـﺎت

اﻟﻤﻨوﻓﯿــﺔ واﻟﻔﯿــوم ،ﻛﻤــﺎ ﺘ ـم اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن إﻋــداد ﻛ ارﺴــﺔ اﻟﺸــروط واﻟﻤواﺼــﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿــﺔ اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘﻨﻔﯿــذ
أﻋﻤـ ــﺎل اﻟﺘطـ ــوﯿر واﻻرﺘﻘـ ــﺎء اﻟﻌﻤ ارﻨ ـ ـﻲ ﻟﻤﺴـ ــﺎرات اﻟﻤﺸـ ــﺎة واﻟـ ــدراﺠﺎت ﺒطـ ــول ﻤﺴـ ــﺎر  ١٤ﻛـ ــم ﺒﻬـ ــذﻩ

اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت.

ب .ﺘم اﻻﺘﻔـﺎق ﺒـﯿن إدارة اﻟﻤﺸـروع وﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻟﻤـﻨﺢ اﻟﺼـﻐﯿرةﻋﻠﻰ ﺘﻤوﯿـل اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻟﻌـدد ﻤـن اﻟﻤﺸـروﻋﺎت

اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺸطﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀـﻤن ﺘﻨﻔﯿـذ ﻋـدد ﻤـن اﻷﻨﺸـطﺔ
اﻟﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸــروع ﻤﺜــل )أﻋﻤــﺎل ﺘﺼــﻨﯿﻊ وﺤــدات اﻨﺘظــﺎر اﻟــدراﺠﺎت – ﺘﺴــوﯿق وﺘﺸــﺠﯿﻊ اﺴــﺘﺨدام

اﻟدراﺠﺎت– ﺤﻤﻠﺔ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎة – ﺘطوﯿر ﺒﻌض ﻤﺤﻼت ﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟدراﺠﺎت(.

ج .ﺘم اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺼـﻐﯿرة ﻟﺒﺤـث ﺴـﺒل اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﻤﺸـﺘرك ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﯿـذ
ﺤﻤﻠــﺔ ﻟﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﺴــﺘﺨدام اﻟــدراﺠﺎت ﺒــدﻻً ﻤــن اﻟﻤوﺘوﺴــﯿﻛﻼت واﻟﺘــوك ﺘــوك ووﺴــﺎﺌل اﻟﻨﻘــل اﻷﺨــرى
ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت.

 .٣إﻋﺎدة ﺘﻨظﯿم ﺨدﻤﺎت اﻨﺘظﺎر اﻟﺴﯿﺎرات ﺒوﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻤﻊ رﺒط اﻟﺠراﺠﺎت ﺒﺸﺒﻛﺔ ﻤﺘطـورة ﻟـﻺدارة
واﻟﺘﺸﻐﯿل ،وذﻟك ﻟﺘﻘﻠﯿل ﻋدد اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﺸوارع واﻟﻤﯿﺎدﯿن وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﻨﺘظﺎر ﻓﻲ ﺠ ارﺠـﺎت ﻓـوق

وﺘﺤت ﺴطﺢ اﻷرض ﺨﺎرج وﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ ،ﻤـﻊ ﺘـوﻓﯿر ﺨدﻤـﺔ ﻨﻘـل ﻤﺠﺎﻨﯿـﺔ ﺒواﺴـطﺔ اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎﺼـﺎت ﺘﻘـوم

ﺒﻨﻘل اﻷﻓراد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺠراﺠﺎت إﻟﻰ وﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ أو أﻗرب ﻤﺤطﺔ ﻟﻤﺘرو اﻷﻨﻔﺎق.
۷۹

 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .ﺘوﻗﯿـﻊ ﺒرﺘوﻛـول ﺘﻌـﺎون ﺒــﯿن ﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة وو ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ ﻓـﻲ ﯿﻨــﺎﯿر  ٢٠١٤ﻟﺘﻨﻔﯿـذ ﻤﺸـروع ﺘﺼــﻤﯿم
وﺘورﯿد وﺘرﻛﯿب وﺼـﯿﺎﻨﺔ إﺸـﺎرات إﻟﻛﺘروﻨﯿـﺔ ﻤﺘﻐﯿـرة اﻟرﺴـﺎﺌل ) (VMSﻹﻋطـﺎء ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻋـن ﺘـواﻓر

أﻤﺎﻛن اﻻﻨﺘظﺎر ﻓﻰ اﻟﺠراﺠﺎت ﺒﻤﻨطﻘﺔ وﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة ،وﯿﺘﻀـﻤن اﻟﺒروﺘوﻛـول ﺒﯿـﺎن
ﺒﺄﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺸروع واﻟﻔواﺌد اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ وﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺌوﻟﯿﺎت ﻛل ﺠﻬﺔ.

ب .اﻟﺘﻌﺎﻗـد ﻤـﻊ ﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺘﺤـﺎﻟف ﺸـرﻛﺎت ) (TECNIC , THETIS , FAMEاﻟﺘـﻲ ﻓـﺎزت ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼـﺔ

اﻟدوﻟﯿــﺔ اﻟﺘ ـﻲ طرﺤﺘﻬــﺎ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة ﻟﺘﻨﻔﯿــذ اﻟﻤﺸــروع ،ﺤﯿــث ﺘﻘــوم ﺤﺎﻟﯿ ـﺎً ﻫــذﻩ اﻟﺸــرﻛﺎت ﺒﺘﺼــﻨﯿﻊ
ﻤﻛوﻨ ــﺎت اﻹﺸ ــﺎرات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿ ــﺔ ﻓـ ـﻲ إﯿطﺎﻟﯿ ــﺎ وﺸ ــﺤﻨﻬﺎ إﻟ ــﻰ ﻤﺼ ــر ،ﺒﺎﻹﻀ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﺘﻨﻔﯿ ــذ اﻷﻋﻤ ــﺎل

اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﻤن ﺤﻔر وﺼب ﺨرﺴﺎﻨﺎت اﻟﻘواﻋد ،واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺜﺒﯿت وﺘﺸـﻐﯿل اﻹﺸـﺎرات
ﻓﻲ اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ وﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ.

ج .ﻗﺎﻤت ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة ﺒﺘـوﻓﯿر ﻤﻘـر ﻟﻤرﻛـز اﻟـﺘﺤﻛم ﻓـﻲ ﺘﺸـﻐﯿل اﻹﺸـﺎرات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿـﺔ وﺘﺠﻬﯿـزﻩ طﺒﻘـﺎً
ﻟﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺘـم إﻋـدادﻫﺎ ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺘـوﻓﯿر ﺨطـوط ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺸـﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤـول

) (SIM cardsاﻟﻼزﻤﺔ ﻟرﺒط ﻤواﻗﻊ اﻹﺸﺎرات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ واﻟﺠراﺠﺎت وﻤرﻛز اﻟﺘﺤﻛم.

د .ﺴــﯿﺘم ﺘوﺼــﯿل ﻤﺼــدر ﻛﻬرﺒــﺎء آﻤــن ﻟﻤواﻗــﻊ اﻹﺸــﺎرات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿــﺔ وﻟﻠﺘرﻛﯿﺒــﺎت اﻟﺘ ـﻲ ﺴــﯿﺘم وﻀــﻌﻬﺎ
ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠراﺠﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒروﺘوﻛول اﻟذى ﺘم ﺘوﻗﯿﻌﻪ ﺒﯿن ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة وو ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ.

 .٤ﺘﺤﺴــﯿن ﻛﻔــﺎءة اﺴــﺘﻬﻼك اﻟوﻗــود ﺒﻘطــﺎع اﻟﻨﻘــلٕ ،وادارة وﺘﺸــﻐﯿل ﺸــﺎﺤﻨﺎت اﻟﺒﻀــﺎﺌﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟطــرق اﻟرﺌﯿﺴــﯿﺔ
ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﺘﺸ ــﺠﯿﻊ إﻨﺸ ــﺎء ﻤﺤط ــﺎت ﺘﺒﺎدﻟﯿ ــﺔ ﻟﻠﺒﻀ ــﺎﺌﻊ ﻋﻠ ــﻰ أطـ ـراف اﻟﻤ ــدن ،ﯿ ــﺘم ﻓﯿﻬ ــﺎ ﺘﻔرﯿ ــﻎ ﺤﻤ ــوﻻت
اﻟﺸــﺎﺤﻨﺎت اﻟﻛﺒﯿ ـرة وﻨﻘﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ داﺨــل اﻟﻤــدن ﻤــن ﺨــﻼل ﺴــﯿﺎرات ﻨﻘــل ﺼــﻐﯿرة ﻟﻠﺤــد ﻤــن ﺴــﯿر اﻟﻠورﯿــﺎت

اﻟﻛﺒﯿرة داﺨل اﻟﻤدن.

 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .إﻋداد ﺘﻘرﯿر ﻋن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟﺘوﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟوﺼول إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟد ارﺴـﺎت اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺨـﻼل اﻟﻔﺘـرة ﻤـن

ﻋﺎم  ٢٠٠٠إﻟﻰ  ٢٠١٢ﻟﺘطوﯿر ﻋﻤﻠﯿـﺔ ﻨﻘـل اﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﻘـوﻤﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟطـرق واﻟﺴـﻛﺔ

اﻟﺤدﯿد واﻟﻨﻘل اﻟﻨﻬري.

ب .إﻋداد دراﺴﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋـن ﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻨﻘـل ﺒﺄﻨواﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺼـر ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻤـﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤـرور

ﺒ ــو ازرة اﻟداﺨﻠﯿ ــﺔ ،ﺤﯿ ــث ﺘﻀ ــﻤﻨت اﻟد ارﺴ ــﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨ ــﺎت اﻟﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﻌ ــدد وﺘﺼ ــﻨﯿف ﺴ ــﯿﺎرات اﻟﻨﻘ ــل طﺒﻘـ ـﺎً

ﻟﻠﺤﺠــم ،وﺴــﻨﺔ اﻟﺼــﻨﻊ ،وﻨــوع اﻟوﻗــود ،ﻓ ـﻲ ﻛــل ﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻤــن ﻤﺤﺎﻓظــﺎت ﻤﺼــر واﻟﻤﺴــﺠﻠﺔ ﺒــﺎﻹدارة

اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤرور ،وﻫﻰ ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻛﻤﯿﺔ إﻨﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠوﺜﺎت ٕواﺴﺘﻬﻼك اﻟوﻗـود ﻟﺴـﯿﺎرات اﻟﻨﻘـل
ﻓﻲ ﻤﺼر.

ج .ﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً إﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر ﻋن ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘل واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻨﻘـل اﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺸـﺎﺤﻨﺎت ﻓـﻲ ﻤﺼـر،
وﻛذﻟك اﻟﺨﺒرة اﻟدوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إدارة ﻨﻘل اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطرق.
۸۰

 .٥إﺠـراء د ارﺴــﺔ ﻤﯿداﻨﯿــﺔ ﻟﺘﻘــدﯿر ﺤﺠــم اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﻤﻠوﺜــﺔ ﻟﻠﻬـواء اﻟﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻤــن اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺼــﻐﯿرة اﻟﻤﻼﻛـﻲ
واﻟﺘﺎﻛﺴﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى.

 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .إﻋداد اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋن ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﯿﺎس اﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺼﻐﯿرة
)ﻤﻼﻛﻲ وأﺠرة( ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى.

ب .إﻋــداد ﻤﺴــودة ﺘﻘرﯿــر ﻋــن ﺤﺴــﺎب ﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻹﻨﺒﻌــﺎث ﻟﻠﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺼــﻐﯿرة اﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻤــل ﺒــﺎﻟﺒﻨزﯿن ﻓـﻲ
اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﻟﻛل ﻛﯿﻠوﻤﺘر ﺴﯿر.

ج .ﺘﻨﻔﯿ ــذ ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ ﺘ ــدرﯿﺒﻲ ﻋ ــن ﻗﯿ ــﺎس ﻤﻌﺎﻤ ــل اﻹﻨﺒﻌ ــﺎث ﻟﻠﻤرﻛﺒ ــﺎت اﻟﺼ ــﻐﯿرة وط ــرق ﺘﺤﻠﯿ ــل وﻤﻌﺎﻟﺠ ــﺔ
اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﯿن ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ.

د .ﯿــﺘم ﺤﺎﻟﯿ ـﺎً ﺤﺴــﺎب وﻋﻤــل ﻨﻤــوذج ﻟ ـدورة اﻟﻘﯿــﺎدة ) ،(Drive Cycleوﻛــذﻟك ﺘﺤﻠﯿــل ﻤﺴــﺎرات اﻟﻘﯿــﺎدة
ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ.

ﺼورة ) (٨-١ﻤﺴﺎر اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﺠدﯿدة

ﺼورة ) (٩-١ﻤﺴﺎر اﻟدراﺠﺎت ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﻔواﺼل واﻟﻌﻼﻤﺎت

ﺼورة ) (١٠-١ﻨظﺎم اﻹﺸﺎرات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﻤﺘﻐﯿرة اﻟرﺴﺎﻟﺔ

ﺼورة ) (١١-١اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻟﻨﻘل اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ

اﻷرﻀﯿﺔ

۸۱

وﯿﻌد ﻫذا اﻟﻤﺸروع أﺤد اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻔـذﻫﺎ و ازرة اﻟﺒﯿﺌـﺔ ﺒﻬـدف ﺘﺸـﺠﯿﻊ اﺴـﺘﺨدام وﺴـﺎﺌل اﻟﻨﻘـل

اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ اﻟﺼــدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ وذات اﻟﺨدﻤــﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿـزة واﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻘــق اﻟﺴــﯿوﻟﺔ اﻟﻤرورﯿــﺔ ،وﯿﺘطﻠــب اﻟﺘوﺴــﻊ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﯿــذ

ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ ﺒﺎﻟدوﻟــﺔ ﺒﺘــوﻓﯿر وﺴــﺎﺌل ﻨﻘــل ﺠﻤــﺎﻋﻰ ﻟﻠرﻛــﺎب ﺘﻛــون ﺼــدﯿﻘﺔ

ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وذات ﺨدﻤﺔ ﻤﺘﻤﯿزة ﺒﺸﻛل ﯿﺠذب أﺼـﺤﺎب اﻟﺴـﯿﺎرات اﻟﻤﻼﻛـﻲ وﯿﺸـﺠﻌﻬم ﻋﻠـﻰ ﺘـرك ﺴـﯿﺎراﺘﻬم اﻟﺨﺎﺼـﺔ

واﺴــﺘﺨدام وﺴــﺎﺌل اﻟﻨﻘــل اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ ،وﻓـﻰ اﻟﻨﻬﺎﯿــﺔ ﯿﻛــون اﻟﻬــدف ﻫــو ﺨﻔــض اﺴــﺘﻬﻼك اﻟوﻗــود وﺒﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﺨﻔــض

اﻟﺘﻠوث اﻟﺼﺎدر ﻤن ﻋوادم اﻟﻤرﻛﺒﺎت.

 ٢٫٢٫١٠٫١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﺣﻀﺮﻯ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺘــم اﻟﺒــدء ﻓ ـﻰ ﺘﻨﻔﯿــذ ﻫــذا اﻟﻤﺸــروع ﻤﻨــذ ﻋــﺎم  ٢٠١٠ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻟوﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻔرﻨﺴــﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ ) ، (AFDﺒﻬــدف

ﺘطوﯿر ﺸﺒﻛﺔ ﻤواﺼﻼت ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺘﻛﺎﻤل واﻟﺘﻨوع واﻟﺘﻨظﯿم وﺘﻛون ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﺨﻔض ﻤﻌدﻻت اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ٕواﻨﺒﻌـﺎث ﻏـﺎزات اﻹﺤﺘﺒـﺎس اﻟﺤـراري ﻤـن ﻗطـﺎع اﻟﻨﻘـل ﻓـﻲ ﻤﺼـر ،وﯿﺘﻀـﻤن
ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺸروع اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻷﺘﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﺘﻛﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻛوﻨﺎت ﻤﺸروع إﺴﺘداﻤﺔ اﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﻤﺼر:

 .١دﻋــم إﻋــداد ٕوادارة اﻟﺘﻌﺎﻗــدات ﻤــﻊ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻟﺘﻘــدﯿم ﺨــدﻤﺎت ﻨﻘــل اﻟرﻛــﺎب ﺒﺎﻟﺤــﺎﻓﻼت ﻓ ـﻰ اﻟﻘــﺎﻫرة
اﻟﻛﺒرى.

 .٢دﻋم ﺘﺴوﯿق وﺘﺤدﯿث ﺨدﻤﺎت ﻨﻘل اﻟرﻛﺎب اﻟﺘﻰ ﺘدﯿرﻫﺎ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة.
 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .إﻋداد ﺨطﺔ ﻋﻤل ﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘطوﯿر أﻋﻤﺎل اﻹدارة واﻟﺘﺸﻐﯿل واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﺒﺠراج اﻟﻨﺼر
اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﻟﯿﻛون ﺠراج ﻨﻤوذﺠﻲ وﺼدﯿق ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ )ﺠراج أﺨﻀر(.

ب .اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﺸرﻛﺔ اﻟﺒﺴـﯿوﻨﻲ وﻫـﻰ إﺤـدى اﻟﺸـرﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ واﻟﺘـﻰ ﻟﻬـﺎ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺨﺒـرة ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﻤﻊ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﻟﺘورﯿد ﻤﻌدات اﻟﻔﺤص واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ وﺘﻨﻔﯿذ أﻋﻤﺎل اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.

 .٣دﻋــم ﻗﯿــﺎس وﻋﻤــل ﻨﻤــﺎذج ﻟﺘﺤدﯿــد ﻤﻌــﺎﻤﻼت اﻹﻨﺒﻌــﺎث ﻟﺜــﺎﻨﻰ أﻛﺴــﯿد اﻟﻛرﺒــون وﻤﻠوﺜــﺎت اﻟﻬ ـواء اﻷﺨــرى
اﻟﺼﺎدرة ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎﻤﺔ )أﺘوﺒﯿس – ﻤﯿﻨﻰ ﺒﺎص – ﻤﯿﻛروﺒﺎص(.
 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .ﻗﯿـﺎم اﻟﻤﺸــروع ﺒﺘﺤﻠﯿــل اﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ وﺘﺤدﯿــد اﻟﻤﺸــﺎﻛل واﻟــدروس اﻟﻤﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﻟد ارﺴــﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿــﺔ اﻟﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ
اﻟﺘـ ـﻰ ﻨﻔ ــذﻫﺎ ﺠﻬ ــﺎز ﺸ ــﺌون اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﻤﺸ ــروع إﺴ ــﺘداﻤﺔ اﻟﻨﻘ ــل ﻓـ ـﻰ ﻤﺼـ ـرﻟﻘﯿﺎس اﻹﻨﺒﻌﺎﺜ ــﺎت

اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻗﺒـل اﻟﺒـدء ﻓـﻰ ﻗﯿـﺎس اﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﺼـﺎدرة ﻤـن وﺴـﺎﺌل اﻟﻨﻘـل اﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤﻛون.

ب .اﻟﺘﻌﺎﻗ ــد ﻤ ــﻊ ﺸ ــرﻛﺔ ﺴ ــﯿﺘس اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿ ــﺔ ﻹﺠـ ـراء اﻟد ارﺴ ــﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿ ــﺔ ﻹﺴ ــﺘﻨﺘﺎج ﻤﻌﺎﻤ ــل إﻨﺒﻌ ــﺎث ﻟﻤرﻛﺒ ــﺎت
اﻟﺴوﻻر ،ﺤﯿث ﻗﺎﻤت اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺈﻋداد ﺘﻘرﯿر ﻋن ﻤراﺤل ﺘﻨﻔﯿذ اﻟدراﺴﺔ وﻫﻰ:

• إﺠـراء أﻋﻤــﺎل ﺤﺼــر ﻤــروري ﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم ﻟﻠرﻛــﺎب ﻋﻠــﻰ أرض اﻟواﻗــﻊ ،وذﻟــك ﺒﺎﻟﺘﻨﺴــﯿق
۸۲

ﺒــﯿن ﻛــل ﻤــن إدارة اﻟﻤﺸــروع واﻹدارة اﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻟﻠﻤــرور ﺒــو ازرة اﻟداﺨﻠﯿــﺔ وﻫﯿﺌــﺔ اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة

اﻟﻛﺒــرى ،ﻟﻠﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒوﺴــﺎﺌل اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم اﻟﻤﺴــﺠﻠﺔ ﺒــﺈدارات اﻟﻤــرور ﻓ ـﻲ

اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى وﺨطوط
ﺴﯿرﻫﺎ.

• ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﻤن اﻷﺠﻬزة اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﻗﯿﺎس إﺴﺘﻬﻼك اﻟوﻗود وﻗﯿﺎس إﻨﺒﻌﺎث اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤرﻛﺒﺎت أﺜﻨﺎء ﺴﯿرﻫﺎ.

• ﻋﻤل ﻨﻤﺎذج ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿﯿم ﺴﻨوي ﻹﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم.

ج .ﺘورﯿ ــد اﻟﺠﻬ ــﺎز اﻟ ــذى ﺴﯿﺴ ــﺘﺨدم ﻓـ ـﻲ إﺠـ ـراء اﻟد ارﺴ ــﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿ ــﺔ ﻟﺤﺴ ــﺎب ﻤﻌﺎﻤ ــل اﻹﻨﺒﻌ ــﺎث ﻟﻤرﻛﺒ ــﺎت
اﻟﺴـوﻻر وﺘﺴـﻠﯿﻤﻪ ﻟﻔرﯿـق اﻟﻌﻤـل اﻟﻤﺨـﺘص ﺒـﺎﻟﻤرﻛز اﻟﻔﻨـﻲ ﻟﻌـﺎدم اﻟﻤرﻛﺒـﺎت ﺒﺠﻬـﺎز ﺸـﺌون اﻟﺒﯿﺌـﺔ ﻟﺒـدء
ﺘﻨﻔﯿذ اﻟدراﺴﺔ.

د .ﺘﺤدﯿد ﻋدد ) (١٢٧ﻤرﻛﺒﺔ ﻤن ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘل اﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻟﯿـﺘم إﺠـراء اﻟد ارﺴـﺔ ﻋﻠﯿﻬـﺎ ﺨـﻼل اﻟﻔﺘـرة ﻤـن
أﻏﺴــطس  ٢٠١٤إﻟــﻰ أﻏﺴــطس  ،٢٠١٥وﻗــد ﺘــم إرﺴــﺎل ﺘوزﯿــﻊ اﻟﻤرﻛﺒــﺎت واﻟﻤﺴــﺎرات اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺤــرك
ﻋﻠﯿﻬﺎ واﻟﻤواﻋﯿد اﻟﺘﻲ ﺴﯿﺘم ﺨﻼﻟﻬﺎ إﺠراء اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت إﻟﻰ ﻛـل ﻤـن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤـرور وﻫﯿﺌـﺔ اﻟﻨﻘـل

اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺴﻬﯿل ﻤﻬﻤﺔ ﻓرﯿق اﻟﻌﻤل.

ه .إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ) (١٥أﺘوﺒﯿس و) (١٢ﻤﯿﻨﻰ ﺒﺎص ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﺨﻼل
ﻋﺎم .٢٠١٤

 .٤ﺘﺤدﯿــد ﻤﻨﻬﺠﯿــﺎت ﻤﺒﺴــطﺔ ﻟﺘﻘﯿــﯿم إﻤﻛﺎﻨﯿــﺔ ﺘطﺒﯿــق أﻟﯿــﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻨظﯿﻔــﺔ ) (CDMﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﻨﻘــل ﻓ ـﻲ
اﻟﻘﺎﻫرة.

 ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﻛون:

أ .إﻋداد دراﺴﺔ ﻋن ﻗطﺎع اﻟﻨﻘل اﻟﺤﻀري ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻫرة ﻟﺘﺴـﻬﯿل ﺘﺤدﯿـد أﻨﺸـطﺔ ﻤﺸـروﻋﺎت ﺘﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ
ﺘﻘﻠﯿل إﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻹﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤراري.

 ٣٫٢٫١٠٫١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﳌﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺘﻌد ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺴرﻓﯿس اﻟﻘدﯿﻤـﺔ )اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎﺼـﺎت( اﻟﺘـﻲ ﺘﺠـوب ﺸـوارع اﻟﻘـﺎﻫرة ﻤـن أﻛﺜـر أﻨـواع اﻟﻤرﻛﺒـﺎت ﺘﻠوﺜـﺎً

ﺤﯿــث ﯿﻨﺒﻌــث ﻋﻨﻬــﺎ ﻛﻤﯿــﺎت ﻛﺜﯿﻔــﺔ ﻤــن اﻟﻤﻠوﺜــﺎت اﻟﺘـ ـﻲ ﺘــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﺼــﺤﺔ اﻹﻨﺴــﺎن وﺘﺴــﺒب ﻟــﻪ اﻟﻌدﯿــد ﻤ ــن

اﻷﻤراض اﻟﺼدرﯿﺔ وأزﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔس ،ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤـن ﺘﻠـوث ﺒﯿﺌـﻲ ﯿـؤﺜر ﻋﻠـﻰ ﻫـواء اﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ
وﯿﺤد ﻤن اﻟرؤﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق.

وﺘزﯿــد ﺤــدة ﻤﺸــﻛﻠﺔ ﺘﻠــوث اﻟﻬ ـواء ﺒﻌ ـوادم ﻫــذا اﻟﻨــوع ﻤــن اﻟﻤرﻛﺒــﺎت ﻨﺘﯿﺠــﺔ ﺘﻘــﺎدم أﺴــطول ﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺴ ـرﻓﯿس
وﺒﻘﺎﺌﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﺨدﻤـ ــﺔ ﺒـ ــﺎﻟرﻏم ﻤـ ــن اﻨﺨﻔـ ــﺎض ﻛﻔـ ــﺎءة ﻤﺤرﻛﺎﺘﻬـ ــﺎ وزﯿـ ــﺎدة ﻤﻌـ ــدﻻت إﺴـ ــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠوﻗـ ــود ﻤﻘﺎرﻨـ ــﺔ

ﺒﺎﻟﻤﯿﻛروﺒﺎﺼــﺎت اﻟﺤدﯿﺜــﺔ وﺒﺎﻟﺘ ــﺎﻟﻲ زﯿــﺎدة ﻤﻌ ــدﻻت اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﻐﺎزﯿــﺔ اﻟﻀ ــﺎرة اﻟﺼــﺎدرة ﻤﻨﻬ ــﺎ ،ﻟــذﻟك ﻗﺎﻤ ــت
۸۳

ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة ﺒﺎﻟﺘﻨﺴــﯿق ﻤــﻊ ﻛــل ﻤــن و ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ واﻟﺼــﻨدوق اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ ﻟد ارﺴــﺔ آﻟﯿــﺔ ﺘﻨﻔﯿــذ ﺘﺨرﯿــد
ٕواﺤــﻼل ﻋــدد ) (١٠٠٠ﻤﯿﻛروﺒــﺎص ﻗــدﯿم ﺒ ـﺂﺨر ﺠدﯿــد ﯿﻌﻤــل ﺒﺎﻟﻐــﺎز اﻟطﺒﯿﻌ ـﻲ ،وﺒﺎﻟﻔﻌــل ﺘــم ﺘوﻗﯿــﻊ ﺒروﺘوﻛــول

ﺘﻌــﺎون ﺜﻼﺜ ـﻲ اﻷط ـراف ﺒــﯿن ﻛــل ﻤــن ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة وو ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ واﻟﺼــﻨدوق اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ ﻓ ـﻲ ١٥
ﻤــﺎﯿو  ٢٠١٤ﻟﺘﻨﻔﯿــذ اﻟﻤﺸــروع اﻟﺘﺠرﯿﺒ ـﻲ ﻟﺘﺨرﯿــد ٕواﺤــﻼل ﻋــدد  ١٠٠٠ﻤﯿﻛروﺒــﺎص ﻗــدﯿم ﺒ ـﺂﺨر ﺠدﯿــد ﯿﻌﻤــل
ﺒﺎﻟﻐــﺎز اﻟطﺒﯿﻌ ـﻲ ،ﺤﯿــث ﻗــدﻤت و ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ دﻋــم ﻗــدرﻩ  ٥ﻤﻠﯿــون ﺠﻨﯿــﻪ ﻤﺼــري ﻟﺘﺤوﯿــل اﻟﻤﯿﻛروﺒــﺎص اﻟﺠدﯿــد

ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ.

ﻫ ــذا وﻗ ــد ﺘ ــم اﻻﺤﺘﻔ ــﺎل ﺒﺈﺴ ــﺘﺒدال أول ) (٢٠ﻤﯿﻛروﺒ ــﺎص ﻗ ــدﯿم ﺒ ــﺄﺨر ﺠدﯿ ــد ﯿﻌﻤ ــل ﺒﺎﻟﻐ ــﺎز اﻟطﺒﯿﻌـ ـﻲ ٕواﺨـ ـراج

اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎﺼﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ ،وﻤن اﻟﻤﺨطط ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﯿـذ اﻟﻤﺸـروع اﻟﺘﺠرﯿﺒـﻲ
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ذات اﻟﻤﺸروع اﻟﺘﺠرﯿﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺎت أﺨرى.

ﺼورة ) (١٣-١اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎص اﻟﻘدﯿم

ﺼورة ) (١٢-١اﻟﻤﯿﻛروﺒﺎص اﻟﺠدﯿد

 ٤٫٢٫١٠٫١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﲎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻤ ارﻛــز اﻟﻔﺤــص اﻟﻔﻨــﻲ واﻟﺒﯿﺌ ـﻲ ﻟﻠﻤرﻛﺒــﺎت ﻫ ـﻰ ﻤ ارﻛــز ﻓﺤــص ﻤﺘﻛﺎﻤﻠــﺔ وﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ ﯿﻤوﻟﻬ ـﺎ وﯿــدﯿرﻫﺎ اﻟﻘطــﺎع

اﻟﺨــﺎص وﺘﺤــت إﺸ ـراف و ازرﺘ ـﻲ اﻟداﺨﻠﯿــﺔ واﻟﺒﯿﺌــﺔ ،وﺘﻘــوم ﺒــﺈﺠراء ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻟﻔﺤــص اﻟﻔﻨ ـﻲ واﻟﺒﯿﺌ ـﻲ اﻟﻨﻤــوذﺠﻲ

ﻟﻠﺴﯿﺎرات )اﻷﻤن واﻟﻤﺘﺎﻨﺔ – اﻷﻨوار – اﻟﻔراﻤل – ﺘﺸﺨﯿص اﻷﻋطـﺎل – ﻓﺤـص اﻟﻌﺎدم(ﻋﻨـد ﺘﺠدﯿـد اﻟﺘـرﺨﯿص

اﻟﺴﻨوي ﻟﻠﻤرﻛﺒﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر ﻤراﻛز اﻟﻔﺤص اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﯿﺌـﻲ ﻟﻠﻤرﻛﺒـﺎت أﺤـد اﻟﺤﻠـول اﻟﺒدﯿﻠـﺔ ﻟﺘطـوﯿر ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻓﺤـص
ﻋـﺎدم اﻟﻤرﻛﺒــﺎت ﺒوﺤــدات اﻟﻤــرور اﻟـذى ﺴــﺒق أن ﻗﺎﻤــت ﺒﺘﻨﻔﯿــذﻩ و ازرﺘـﻲ اﻟداﺨﻠﯿـﺔ واﻟﺒﯿﺌــﺔ ﺒﻬــدف اﻟﺴــﯿطرة ﻋﻠــﻰ

ﻋوادم اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل وﺘﺤﺴﯿن ﻤﻨظوﻤﺔ ﻓﺤص ﻋﺎدم اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ،وﻨظـ اًر ﻷن
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺤص ﻋﺎدم اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﺒوﺤدات اﻟﻤـرور ﻛﺎﻨـت ﻻ ﺘـﺘم ﺒﺎﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻤطﻠوﺒـﺔ وﻟـم ﯿﺘﺤﻘـق اﻟﻬـدف ﻤـن ﺘﻨﻔﯿـذ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻔﺤص ﻟذﻟك ﺘم اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻓﻰ إﻨﺸﺎء ﻫذﻩ اﻟﻤراﻛز.

ﻫذا وﻗد ﻗﺎﻤت و ازرة اﻟﺒﯿﺌـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴـﯿق ﻤـﻊ ﻗطـﺎع اﻟﺸـرطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺒـو ازرة اﻟداﺨﻠﯿـﺔ ﺒﺘﻘـدﯿم اﻟـدﻋم اﻟﻔﻨـﻲ ﻓـﻰ

إﻋداد ﻛراﺴﺔ اﻟﺸروط واﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻤ ارﻛـز ،وذﻟـك ﻤـن ﺨـﻼل وﻀـﻊ اﻟﻤواﺼـﻔﺎت
اﻟﻔﻨﯿــﺔ ﻷﺠﻬ ـزة اﻟﻔﺤ ــص اﻟﺒﯿﺌ ـﻲ ،وﺘﻘ ــوم و ازرة اﻟداﺨﻠﯿــﺔ ﺤﺎﻟﯿـ ـﺎً ﺒﺎﻟﺘﻨﺴــﯿق واﻹﺘﻔ ــﺎق ﻤــﻊ دوﻟ ــﺔ اﻹﻤــﺎرات اﻟﻌرﺒﯿ ــﺔ
۸٤

اﻟﻤﺘﺤدة ﻹﻨﺸﺎء ﻋدد  ٣ﻤراﻛز ﻟﻠﻔﺤص اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤرﻛﺒﺎت ﺒﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺠﯿزة واﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﺒـدﻋم
ﻤــﺎدى ﻛﺎﻤــل ،ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻘــوم اﻟ ـو ازرة ﺒﺎﻟﺘﻨﺴــﯿق ﻤــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ ﻟﺘــوﻓﯿر اﻷ ارﻀ ـﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻹﻨﺸــﺎء ﻫــذﻩ

اﻟﻤراﻛز ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن  ٥إﻟﻰ  ٧ﻓدان.

 ٥٫٢٫١٠٫١ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺤﺺ ﻋﺎﺩﻡ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﯿﺘم ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﯿذ ﺤﻤﻼت ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛل ﻤن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤرور واﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻟﺸرطﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒو ازرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ ،ﻟﻔﺤص ﻋﺎدم اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﺒﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻛﺒـرى
ٕواﯿﻘﺎف اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺴﺤب ﺘراﺨﯿﺼﻬﺎ وﺘﺤرﯿر ﻤﺤﺎﻀر ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ اﻟﺤدود اﻟواردة ﺒﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻻﺌﺤﺘﻪ

اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ،ﺤﯿث ﯿـﺘم ﻤـﻨﺢ ﺼـﺎﺤب اﻟﺴـﯿﺎرة ﻤﻬﻠـﺔ ﺸـﻬر ﻹﺼـﻼح اﻟﻤﺤـرك ٕواﻋـﺎدة اﻟﻔﺤـص ﻤـرة أﺨـرى ﺒـﺎﻟﻤرﻛز

اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻌﺎدم اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠو ازرة ،ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ إﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺤدود اﻟواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻘـﺎﻨون
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻗﺒل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤرﻛﺒﺔ ﻤرة أﺨرى.

ﻛﻤــﺎ ﯿــﺘم ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ أﯿﻀ ـﺎً ﺘﻨﻔﯿــذ ﺤﻤــﻼت ﺘوﻋﯿــﺔ ﻟﻘﺎﺌــدي اﻟﻤرﻛﺒ ـﺎت ﺘﺤــﺜﻬم ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﯿــﺔ ﻀــﺒط
اﻟﻤﺤرك ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺘم ﺴﺤب اﻟرﺨﺼﺔ ودﻓﻊ اﻟﻐراﻤﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻀﺒط اﻟﻤﺤرك ﻤـن ﺨﻔـض

ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء وﺘﺴﺒب اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻤراض.

ﺼورة ) (١٤-١ﻓﺤص اﻟﻌﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق

ﺘم إﺴﺘﺌﻨﺎف ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﺒﻌـد ﺘذﺒـذب ﻤـﺎ ﺒـﯿن اﻟﺘﻔﻌﯿـل واﻟﺘوﻗـف ﻨﺘﯿﺠـﺔ اﻟظـروف اﻷﻤﻨﯿـﺔ

اﻟﺘ ـﻲ ﻤــرت ﺒﻬــﺎ اﻟــﺒﻼد ﺒﻌــد أﺤــداث ﺜــورة  ٢٥ﯿﻨــﺎﯿر وﻛــذﻟك أﺤــداث ﺜــورة  ٣٠ﯿوﻨﯿــو ٕ ٢٠١٣واﻨﺸــﻐﺎل ﻤﻌظــم
اﻹدارات اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺸرطﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎم أﺨرى ﺼﻌﺒﺔ ،ﺤﯿث ﺘـم زﯿـﺎدة ﻋـدد ﺤﻤـﻼت اﻟﻔﺤـص ﻋﻠـﻰ اﻟطرﯿـق

إﻟــﻰ ﻋــدد ) (١٥ﺤﻤﻠــﺔ أﺴــﺒوﻋﯿﺎً ﺘﺘﻀــﻤن ﺘﻨﻔﯿــذ ﺤﻤــﻼت ﻤــﻊ اﻟﻛﻤــﺎﺌن اﻟﺜﺎﺒﺘــﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻟﻠﻤــرور
وﻫــذﻩ اﻟﺤﻤــﻼت ﯿــﺘم ﺘﻨﻔﯿــذﻫﺎ ﻷول ﻤ ـرة ،وﺘﻨﻔﯿــذ ﺤﻤــﻼت ﻤﺘﺤرﻛــﺔ ﺒﺎﻟﺸ ـوارع واﻟﻤﯿــﺎدﯿن وﻋﻠــﻰ اﻟطــرق اﻟﺴ ـرﯿﻌﺔ

ﻛﺎﻷﺘﻲ:

۸٥

 .١ﺘﻨﻔﯿذﻋدد ) (٥ﺤﻤﻼت أﺴﺒوﻋﯿﺔ ﻤﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤرور ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺴرﯿﻌﺔ )ﻛﻤﺎﺌن ﻤﺘﺤرﻛﺔ ﺒﻤواﻗـﻊ

طرﯿــق أﺴــﯿوط اﻟﻐرﺒ ـﻲ– طرﯿــق إﺴــﻛﻨدرﯿﺔ اﻟﺼــﺤراوي– طرﯿــق إﺴــﻛﻨدرﯿﺔ اﻟز ارﻋ ـﻲ– طرﯿــق اﻟﺴــوﯿس –

طرﯿق اﻹﺴﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ(.

 .٢ﺘﻨﻔﯿ ــذ ﻋ ــدد ) (٥ﺤﻤـ ــﻼت أﺴ ــﺒوﻋﯿﺔ ﻤ ــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻟﺸ ــرطﺔ اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ واﻟﻤﺴـ ــطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿ ــﺔ ﺒﺎﻟﺸ ـ ـوارع

واﻟﻤﯿﺎدﯿن )ﻛﻤﺎﺌن ﻤﺘﺤرﻛـﺔ ﺒﻤواﻗـﻊ طرﯿـق ﺤﻠـوان اﻟز ارﻋـﻲ– طرﯿـق ﺸـﺒﯿن اﻟﻛـوم – ﻤﯿـدان اﻟﻛﯿـت ﻛـﺎت–

اﻟﻤﻨﯿب(.

 .٣ﺘﻨﻔﯿذ ﻋدد ) (١ﺤﻤﻠﺔ أﺴﺒوﻋﯿﺔ ﻤـﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻤـرور اﻟﻘـﺎﻫرة )ﻛﻤـﺎﺌن ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺒﻤواﻗـﻊ أﺜـر اﻟﻨﺒـﻲ– ﻛﻠﯿـﺔ
اﻟزراﻋﺔ – ﺸﺒرا(.

 .٤ﺘﻨﻔﯿذ ﻋدد ) (٢ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤرور اﻟﺠﯿزة )ﻛﻤﺎﺌن ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤواﻗﻊ اﻟﻤﻨﯿب –اﻟﻛﯿت ﻛﺎت(.

 .٥ﺘﻨﻔﯿ ــذ ﻋ ــدد ) (٢ﺤﻤﻠ ــﺔ ﻤ ــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤ ــﺔ ﻟﻤ ــرور اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿ ــﺔ )ﻛﻤ ــﺎﺌن ﺜﺎﺒﺘ ــﺔ ﺒﻤواﻗ ــﻊ اﻟﻘﻨ ــﺎطر اﻟﺨﯿرﯿ ــﺔ –
اﻟﻌﺒور(.

ﻫــذا وﻗــد ﺘــم ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﻓﺤــص ﻋــدد  ١٠٧٧٦ﻤرﻛﺒــﺔ ﺒﻨ ـزﯿن ودﯿــزل طﺒﻘ ـﺎً ﻟﺤــدود اﻹﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟ ـواردة

ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻘــﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌــﺔ رﻗــم  ٩ﻟﺴــﻨﺔ ٢٠٠٩إﺠﺘــﺎز اﻟﻔﺤــص ﻤﻨﻬــﺎ ﻋــدد  ٧٦٠٤ﻤرﻛﺒــﺔ ﺒﻨـزﯿن ودﯿــزل
ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻟـم ﯿﺠﺘـﺎز اﻟﻔﺤـص ﻋـدد  ٣١٧٢ﻤرﻛﺒـﺔ ﺒﻨـزﯿن ودﯿـزل ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻔﺤـص ﻋـدد  ٧٠٥٤ﻤرﻛﺒـﺔ دﯿـزل وﺒﻨـزﯿن

إﺠﺘــﺎز اﻟﻔﺤــص ﻤﻨﻬــﺎ ﻋــدد  ٥٤٩٥ﻤرﻛﺒــﺔ ﺒﻨ ـزﯿن ودﯿــزل ﺒﯿﻨﻤــﺎ ﻟــم ﯿﺠﺘــﺎز اﻟﻔﺤــص ﻋــدد  ١٥٥٩ﻤرﻛﺒــﺔ ﺒﻨ ـزﯿن
ودﯿزل ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٣

وﻤـ ــن اﻟﻤﺨطـ ــط ﻓ ـ ـﻲ اﻟﻤرﺤﻠـ ــﺔ اﻟﻘﺎدﻤـ ــﺔ ﺘورﯿـ ــد أﺠﻬ ـ ـزة ﻟﻔﺤـ ــص ﻋـ ــﺎدم ﻤرﻛﺒـ ــﺎت اﻟﺒﻨ ـ ـزﯿن واﻟـ ــدﯿزل ﺘﺘواﻛـ ــب ﻤـ ــﻊ

اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﻫـذا اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻟﯿﺸـﻤل اﻟﻤـدن
واﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻔروع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وذﻟـك ﻟﺘﺤﻘﯿـق اﻟﻤراﻗﺒـﺔ اﻟﺘﺎﻤـﺔ ﻹﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟﻤرﻛﺒـﺎت

ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ.

وﺒﺘﺤﻠﯿــل ﻋﯿﻨــﺔ ﻋﺸ ـواﺌﯿﺔ ﻤــن اﻟﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺘ ـﻰ ﺘــم ﻓﺤﺼــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟطــرق ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﺘﺒــﯿن أن ﻤﻌظــم

ﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﺒﻨ ـزﯿن واﻟــدﯿزل اﻟﺘ ـﻰ ﺘﺠــوب ﺸ ـوارع اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﻗــد ﻤﻀــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻨﻌﻬﺎ أﻛﺜــر ﻤــن  ٢٠ﻋــﺎم

وﺘﺤدﯿـداً ﻤـﺎ ﺒــﯿن  ١٩٧١إﻟـﻰ  ،٢٠٠٠وﯿﻨﺒﻌــث ﻋﻨﻬـﺎ ﻛﻤﯿــﺎت ﻛﺒﯿـرة ﻤـن اﻟﻤﻠوﺜــﺎت ﻛﻤـﺎ ﻫــو ﻤوﻀـﺢ ﺒﺎﻟﺠــداول
واﻷﺸﻛﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.

ﺠدول ) (١١-١أﻋداد ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺒﻨزﯿن واﻟدﯿزل اﻟﺘﻰ ﺘم ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق طﺒﻘﺎً ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ

ﺴﻨﺔ

-١٩٥١

-١٩٦١

-١٩٧١

-١٩٨١

-١٩٩١

-٢٠٠١

-٢٠١١

-١٩٥١

اﻟﺼﻨﻊ

١٩٦٠

١٩٧٠

١٩٨٠

١٩٩٠

٢٠٠٠

٢٠١٠
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أﻋداد ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑﻧزﯾن واﻟدﯾزل اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺣﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺻﻧﻊ
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ﺸﻛل ) (٦٥-١أﻋداد ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺒﻨزﯿن واﻟدﯿزل اﻟﺘﻰ ﺘم ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق طﺒﻘﺎً ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺠدول ) (١٢-١أﻋدادﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺒﻨزﯿن واﻟدﯿزل اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ واﻟﻐﯿر ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎً اﻟﺘﻰ ﺘم ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق طﺒﻘﺎً ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ
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ﺴﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ

أﻋداد ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑﻧزﯾن واﻟدﯾزل اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ واﻟﻐﯾر وﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎً طﺑﻘﺎً ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺻﻧﻊ
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ﺳﻧﺔ اﻟﺻﻧﻊ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺸﻛل ) (٦٦-١أﻋداد ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺒﻨزﯿن واﻟدﯿزل اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ واﻟﻐﯿر ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﺒﯿﺌﯿﺎًاﻟﺘﻰ ﺘم ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿق طﺒﻘﺎً ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺼدر :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ

۸۷

وﻤن ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﯿﺘﻀﺢ أن ﻤﻌظم اﻟﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺘﺠـوب ﺸـوارع وﻤﯿـﺎدﯿن اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻛﺒـرى وﻛـذﻟك

اﻟطرق اﻟﺴرﯿﻌﺔ ﻤرﻛﺒﺎت ﻗدﯿﻤﺔ وﻤﺘﻬﺎﻟﻛﺔ وﯿﻨﺒﻌث ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﻤﻠوﺜﺎت ،وﻫذا اﻷﻤر ﯿﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴـﻠط

اﻟﻀ ــوء ﻋﻠ ــﻰ أﻫﻤﯿـ ـﺔ وﻀ ــرورة ﺘﻌ ــدﯿل ﻗـ ـواﻨﯿن اﻟﻤ ــرور اﻟﺘ ــﻲ ﯿﺠ ــب أن ﺘﺤ ــدد اﻟﻌﻤ ــر اﻻﻓﺘ ارﻀـ ـﻲ ﻟﻠﻤرﻛﺒ ــﺎت
طﺒﻘﺎًﻷﻨواع ﺘرﺨﯿﺼﻬﺎ وﺒﺸرط أﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﻫذا اﻟﻌﻤر ﻷى ﻨوع ﻤن اﻟﻤرﻛﺒﺎت أﻛﺜر ﻤن  ٢٠ﻋﺎم.
 ٦٫٢٫١٠٫١ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺤﺺ ﺃﺗﻮﺑﻴﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻲ إطﺎر ﺨطﺔ و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻠﺤـد ﻤـن ﺘﻠـوث اﻟﻬـواء ﺒﻌـﺎدم اﻟﻤرﻛﺒـﺎت ،ﻓﺈﻨـﻪ ﯿـﺘم ﺴـﻨوﯿﺎً ﻤﻨـذ ﻋـﺎم  ٢٠٠٧وﺤﺘـﻰ

اﻷن ﺘﻨﻔﯿذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻔﺤص ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم.

ﺘم ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺴﻨوي ﻟﻔﺤص ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ ﯿﺼل

ﻋددﻫﺎ إﻟﻰ  ٣٢١٨أﺘوﺒﯿس ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻔﺤص ﻋـدد  ٣٢٣١أﺘـوﺒﯿس ﻋـﺎم  ٢٠١٣وﻓﺤـص ﻋـدد  ٣٣٧٣أﺘـوﺒﯿس

ﻋﺎم  ،٢٠١٢وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔﺤص ﻟﻸﺘوﺒﯿﺴﺎت ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻨﺠـﺎح ﺤـواﻟﻰ  %٤٥ﻤـن إﺠﻤـﺎﻟﻲ أﻋـداد

اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻟﻬﯿﺌــﺔ اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم ﺒﯿﻨﻤــﺎ ﻛﺎﻨــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟﺘـﻲ ﻟــم ﺘﺠﺘــﺎز اﻟﻔﺤــص ﺤـواﻟﻰ %٣٣
وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﻤﻌطﻠﺔ ﺤواﻟﻰ  %٢٢ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ أﻋداد اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ

ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠدول رﻗم ) (١٣-١واﻟﺸﻛل رﻗم ).(٦٧-١

ﺘــم إﺨطــﺎر ﻫﯿﺌــﺔ اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم ﺒﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻔﺤــص وأرﻗــﺎم اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟ ارﺴــﺒﺔ  ،ﺤﯿــث ﺘــم إﻋــداد ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻹﻋــﺎدة
ﻓﺤــص ﻛــل ﻤــن اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟ ارﺴــﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺤــص اﻟﺒﯿﺌ ـﻲ واﻟﻤﻌطﻠــﺔ  ،وذﻟــك ﺒﻌــد إﺠ ـراء ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻹﺼــﻼح
واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ٕواﻋﺎدة ﺘﺸﻐﯿﻠﻬﺎ ﻤرة أﺨرى ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ.

ﺠدول ) (١٣-١ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺤص أﺘوﺒﯿﺴﺎت ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم
اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت
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ﻨﺎﺠﺢ
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۸۸

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﺣص أﺗوﺑﯾﺳﺎت ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم
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ﺸﻛل ) (٦٧-١ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﺤص اﻷﺘوﺒﯿﺴﺎت ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
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ﻤــن اﻟﻤﺨطــط ﺨـﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٥أن ﯿــﺘم ﺘﻨﻔﯿــذ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻟﻔﺤــص ﺠﻤﯿــﻊ اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻟﻬﯿﺌــﺔ اﻟﻨﻘــل اﻟﻌــﺎم
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ وﺠﻤﻌﯿﺎت ﻨﻘل اﻟرﻛﺎب أﺴوة ﺒﻤـﺎ ﯿـﺘم ﻤـﻊ أﺘوﺒﯿﺴـﺎت ﻫﯿﺌـﺔ اﻟﻨﻘـل اﻟﻌـﺎم ﺒﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة،

ﻛﻤـﺎ ﺴـﯿﺘم اﻟﺘﻨﺴـﯿق ﻤــﻊ ﻫﯿﺌـﺔ اﻟﻨﻘـل اﻟﻌــﺎم ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫرة ﻟـدﻋم ﺠ ارﺠـﺎت اﻟﻬﯿﺌــﺔ ﺒﻛـل ﻤـﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠــﻪ ﻤـن أﺠﻬـزة اﻟﻔﺤــص

اﻟﺒﯿﺌــﻲ وأﺠﻬ ـزة ﻗﯿــﺎس ﻛﻔــﺎءة اﻟﻔ ارﻤــل وﻤﻌــدات ﻀــﺒط اﻟﻤﺤرﻛــﺎت ٕوادﺨــﺎل ﻨظــم اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺠ ارﺠــﺎت

ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺠراﺠﺎت ﻨﻤوذﺠﯿﺔ.

 ٣٫١٠٫١ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ

 .١اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز اﻟﻔﺤص اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﻠﻤرﻛﺒﺎت ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼـرﯿﺔ واﻟﺘـﻲ ﺘـدار ﺒﻤﻌرﻓـﺔ
اﻟﻘطــﺎع اﻟﺨــﺎص وﺘﺤــت إﺸـراف ﻛــل ﻤــن و ازرﺘـﻲ اﻟداﺨﻠﯿــﺔ واﻟﺒﯿﺌــﺔ  ،وذﻟــك ﻟرﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة ﺒـراﻤﺞ ﻓﺤــص ﻋــﺎدم

اﻟﻤرﻛﺒﺎت.

 .٢اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ ﺘﻌﻤﯿم ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸروﻋﺎت اﺴﺘﺒدال اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ أﻨواﻋﻬﺎ أﺴوة ﺒﻤﺎ ﺘم ﺒﻤﺸروع اﺴﺘﺒدال
اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺒﺄﺨرى ﺠدﯿدة.

 .٣اﻟﺘوﺠـﻪ إﻟــﻰ ﺘﺤﺴــﯿن ﻨوﻋﯿـﺔ وﻗــود اﻟــدﯿزل اﻟﻤﺴــﺘﺨدم ﻓـﻲ ﻤﺼــر ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤـﻊ و ازرة اﻟﺒﺘــرول واﻟﺜــروة اﻟﻤﻌدﻨﯿــﺔ
ﻟﯿﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻷوروﺒﯿﺔ ﻟﻠوﻗود ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺨﻔض ﻤﺤﺘوى اﻟﻛﺒرﯿت  ،وذﻟك ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء ﻤﻌﺎﻤل
ﺘﻛرﯿــر ﺠدﯿــدة أو ﺘﺤــدﯿث ﻤﻌﺎﻤــل اﻟﺘﻛرﯿــر اﻟﺤﺎﻟﯿــﺔ ﻟﺨﻔــض ﻤﺤﺘــوى اﻟﻛﺒرﯿــت اﻟﻤوﺠــود ﺒــﺎﻟوﻗود ﻟﯿﺘواﻓــق ﻤــﻊ

اﻟﻤواﺼ ــﻔﺔ اﻷوروﺒﯿ ــﺔ ﯿ ــورو  ، IVوﻛ ــذﻟك اﺴ ــﺘﯿراد وﻗ ــود ذو ﺠ ــودة ﻋﺎﻟﯿ ــﺔ ﻨظـ ـ اًر ﻷن أﺴ ــﻌﺎر وﻗ ــود اﻟ ــدﯿزل
ﺒﻨوﻋﯿﺎﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺴوى ﻓروق طﻔﯿﻔﺔ

 .٤اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام ﺒداﺌل اﻟوﻗود اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﺒﺎﻟﻤرﻛﺒﺎت ٕوادﺨﺎل ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء.

۸۹

 .٥اﻟﺘوﺠــﻪ إﻟــﻰ ﺘﻨﻔﯿــذ ﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﻨﻘــل اﻷﺨﻀــر واﻟﻤﺴــﺘدام واﻟﻨﻘــل اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ ﺠﻤﯿــﻊ اﻟــو ازرات
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

 .٦اﻟﺘوﺠــﻪ ﻟﺘﺸــﺠﯿﻊ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓ ـﻲ ﻤﻨظوﻤــﺔ اﻟﻨﻘــل اﻟﺠﻤــﺎﻋﻲ واﻟﺘوﺠــﻪ ﻻﺴــﺘﺨدام اﻟﻨﻘــل اﻟﻨﻬــري ﻓ ـﻰ ﻨﻘــل
اﻟرﻛﺎب واﻟﺒﻀﺎﺌﻊ.

 .٧ﺘﻔﻌﯿــل ﺠﻬــﺎز ﺘﻨظــﯿم اﻟﻨﻘــل اﻟﺤﻀــري ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﻟﺘﻨظــﯿم ﻗواﻋــد ﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻓـﻲ ﻤﻨظوﻤــﺔ
اﻟﻨﻘل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠرﻛﺎب.

 .٨ﺘﻨﻔﯿذ ﺤﻤﻼت ﺘوﻋﯿﺔ ﻟﻘﺎﺌدي اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﺒﺸﺄن أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻓـﻰ ﺘﺤﺴـﯿن اﻟوﻀـﻊ اﻟﺒﯿﺌـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل أﻫﻤﯿـﺔ

اﻟﻔﺤ ـ ــص اﻟﻔﻨـ ـ ـﻲ واﻟﺼ ـ ــﯿﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤرﻛﺒ ـ ــﺎت ،وﻛ ـ ــذﻟك اﺴ ـ ــﺘﺨدام وﺴ ـ ــﺎﺌل اﻟﻨﻘ ـ ــل اﻟﺠﻤ ـ ــﺎﻋﻰ ﻟﻠرﻛ ـ ــﺎب )اﻟﻤﺘ ـ ــرو –

اﻷﺘوﺒﯿﺴــﺎت–اﻟﻘطــﺎرات( ،واﻟﺤــد ﻤــن ﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻘﯿــﺎدة ﻟﻠﺴــﯿﺎرات اﻟﻤﻼﻛ ـﻲ ﻟﺘﺨﻔﯿــف اﻟﺤﻤــل اﻟﺒﯿﺌ ـﻲ واﻻزدﺤــﺎم
اﻟﻤروري.

۹۰

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:

• ﺑﯿﺎﻧﺎت رﺻﺪ ﻣﺤﻄﺎت رﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ.

• ﻗﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩وﻻﺌﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ.
• دراﺴﺔ ﺠرد اﻟﻤﻠوﺜﺎت – ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟﯿﺎﺒﺎﻨﻲ )اﻟﺠﺎﯿﻛﺎ(.

• ﻤواﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ) (EPAوﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ) (WHOﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
• اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤرور – و ازرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ.

• ﻗطﺎع اﻟﺸرطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ – و ازرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ.

• ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘل اﻟﻌﺎم – ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.

• ﻤﺸروع اﺴﺘﺒدال اﻟﺘﺎﻛﺴﯿﺎت اﻟﻘدﯿﻤﺔ – وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

• ﺒراﻤﺞ ﻓﺤص ﻋﺎدم اﻟﻤرﻛﺒﺎت – ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ.

• ﻤوﻗﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻸﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘرﻨت.

۹۱

الفصل الثانى

التغريات املناخية

 ١٫٢ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤـن ظـﺎﻫرة ﺘﻐﯿـر اﻟﻤﻨـﺎخ واﻟﺘﻛﯿـف ﻤﻌﻬـﺎ،

ﻓﻀ ـﻼً ﻋــن اﻟﺘﻤوﯿــل وﻨﻘــل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿــﺎت وﺒﻨــﺎء اﻟﻘــدرات ﻗﻀــﯿﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬــﺎ وزارة اﻟﺒﯿﺌــﺔ دوﻟﯿ ـﺎً ٕواﻗﻠﯿﻤﯿ ـﺎً

وﻤﺤﻠﯿﺎً ﻤن أﺠل ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺠو اﻷرض وﺘﺤﻘﯿق ﺒﯿﺌﺔ أﻓﻀل ﻟﻸﺠﯿـﺎل اﻟﻘﺎدﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﯿراﻋـﻰ ﻤﺒـدأ اﻟﻤﺴـﺌوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸـﺘرﻛﺔ
واﻟﺠﻬـــود اﻟﻤﺒذوﻟـــﺔ ﺘﺠـــﺎﻩ إﺠـــراءات اﻟﺨﻔـــض اﻟطـــوﻋﻰ ﻻ ﻨﺒﻌﺎﺜـــﺎت ﻏـــﺎزات اﻻﺤﺘﺒـــﺎس اﻟﺤـــرارى وﺘﺤﻘﯿـــق اﻟﺘﻨﻤﯿـــﺔ

اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.

وﺘﺴﺘﺤوذ ﺤﯿث أن ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم دول اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺎطﺒﺔ ،ﺤﯿث ﻟوﺤظ ﻓﻰ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة

اﺨﺘﻼل ﻓﻰ اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻛﺎﻟﺤرارة ،وأﻨﻤﺎط اﻟرﯿﺎح ،واﻷﻤطﺎر ،اﻟﺘﻰ ﺘﻤﯿـز ﻛـل ﻤﻨطﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷرض.

وﺘؤدى وﺘﯿرة وﺤﺠم اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿـﺔ اﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـدى اﻟطوﯿـل إﻟـﻰ ﺘـﺄﺜﯿرات ﻫﺎﺌﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻨظﻤـﺔ اﻟﺤﯿوﯿـﺔ

اﻟطﺒﯿﻌﯿــﺔ ،وﻟــذا ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻤــن اﻷﻫﻤﯿــﺔ ﺒﻤﻛــﺎن ﻗﯿــﺎم ﺒﻌــض اﻟــدول اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒطــرح ﻫــذﻩ اﻟﻘﻀــﯿﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓــل

اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﻤﺠﻠس اﻷﻤن ،وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎﻨﻰ اﻟﻛﺒرى ).(G8

وﻨظ ارً ﻷﻫﻤﯿﺔ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻗﺎﻤت دول اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺎﻟﺘوﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻ ﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻹطﺎرﯿﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ

ﺒﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﺎم  ،١٩٩٢وﺒروﺘوﻛول ﻛﯿوﺘو ﻋﺎم  ،١٩٩٧وﺘﻘوم وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺠﻬـﺔ اﻻﺘﺼـﺎل اﻟوطﻨﯿـﺔ

ﻻ ﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ وﺒروﺘوﻛول ﻛﯿوﺘو ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤواد اﻻ ﺘﻔﺎﻗﯿﺔ وﻛذا ﻤواد ﺒروﺘوﻛول

ﻛﯿوﺘو.

وﻤﻨــذ ذﻟــك اﻟﺤــﯿن ﺘﺴــﻌﻰ ﻤﺼــر ﺠﺎﻫــدة ﻤــن ﺨــﻼل اﻟﻌﻤــل اﻟﺒﯿﺌ ـﻰ اﻟﺒﺤﺜ ـﻰ واﻟﺘطﺒﯿﻘ ـﻰ إﻟــﻰ ﺘﻔﻌﯿــل دورﻫــﺎ اﻟ ـوطﻨﻰ

واﻹﻗﻠﯿﻤﻰ واﻟدوﻟﻰ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻻﺤﺘﺒـﺎس اﻟﺤـرارى اﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـن اﻟﺘﻐﯿـرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿـﺔ ﺤﯿـث ﺘﻘـوم ﻤﺼـر ﺒﺘﻨﻔﯿـذ

ﻛﺎﻓﺔ اﻻ ﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻ ﻨﻀﻤﺎم ﻟﻼ ﺘﻔﺎﻗﯿﺔ .

 ٢٫٢ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
 ١٫٢٫٢ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ

ﯿﺄﺘﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸروع اﻹﺒﻼغ اﻟوطﻨﻰ اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻰ إطﺎر ﺘﻨﻔﯿذ ﻨص اﻟﺒﻨد رﻗم ) (١٢ﻤن اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤـدة اﻹطﺎرﯿـﺔ

اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺘﻐﯿـر اﻟﻤﻨـﺎخ ﺒﺸـﺄن "إﺒـﻼغ اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﯿـذ" ،اﻟﻔﻘـرة رﻗـم ) (١اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻘﯿـﺎم ﻛـل طـرف ﺒـﺈﺒﻼغ
ﻤــؤﺘﻤر اﻷط ـراف ﺒﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺤــول ﺤﺼــر اﻻﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ﻟﻐــﺎزات اﻻﺤﺘﺒــﺎس اﻟﺤ ـرارى وﻋــرض اﻟﺘــداﺒﯿر اﻟﻤﺘﺨــذة ﻟﺘﻨﻔﯿــذ

أﻫداف اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن ﺘﻠك اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت.

وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺼدد ﺘم ﺘﺸﻛﯿل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿر أﻋﻤﺎل ﻤﺸروع اﻹﺒﻼغ اﻟوطﻨﻰ اﻟﺜﺎﻟث ﺒﻘرار ﻤن وزﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻀم ﻤﻤﺜﻠﯿن

ﻋــن اﻟــو ازرات واﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ وﻤﻨظﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤــدﻨﻰ واﻟﺨﺒ ـراء اﻟــوطﻨﯿﯿن ﻓ ـﻰ ﻤﺠــﺎل ﺘﻐﯿــر اﻟﻤﻨــﺎخ ﺒرﺌﺎﺴــﺔ
۹٥

اﻷﺴﺘﺎذ اﻟدﻛﺘور ﻤﺼطﻔﻰ ﻛﻤﺎل طﻠﺒـﺔ ﺨﺒﯿـر اﻟﺒﯿﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻰ ،ﺤﯿـث ﺘﺘﻤﺜـل أﻨﺸـطﺔ اﻟﻤﺸـروع ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻓـﻰ
اﻵﺘﻰ:

 .۱اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﻛﺘﺎﺒــﺔ ﺒروﺘوﻛــوﻻت اﻟﺘﻌــﺎون ﻟﻛــل اﻟــو ازرات واﻟﻬﯿﺌــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴــﯿق ﺤــول ﻛﯿﻔﯿــﺔ ﻛﺘﺎﺒــﺔ ٕوارﺴــﺎل
اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت ﻤــن ﺨــﻼل ﻨﻤــﺎذج ﺠﻤــﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌﻤﻠﯿــﺔ ﺤﺼــر اﻻﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ﻟﻐــﺎزات اﻻﺤﺘﺒــﺎس اﻟﺤ ـرارى،
وذﻟــك ﻟﺴــﻬوﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ واﻟﺘــدﻗﯿق واﻟرﺼــد ﻤﻤــﺎ ﯿﺘرﺘــب ﻋﻠﯿــﻪ اﺴــﺘداﻤﺔ ﺘﻐذﯿــﺔ ﻗﺎﻋــدة اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت اﻟوطﻨﯿــﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت

اﻟﻤﻌﺘﻤدة.

 .٢اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن اﻟﻔﺼــل اﻟﺨــﺎص ﺒﺤﺼــر اﻻﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت وﻛــذا ﺘﻠﺨــﯿص اﻟﻔﺼــل اﻟﺨــﺎص ﺒﺎﻟﻤﺨــﺎطر واﻟﺘﻛﯿــف ﺘوطﺌــﺔ
ﻟﻠﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻹﺼدار اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﻨﻬﺎﺌﻰ.

 .٣ﻋﻘــد ﺤﻠﻘــﺎت ﻋﻤ ــل ﻨﻘﺎﺸــﯿﺔ ﻤ ــﻊ اﻟﺨﺒ ـراء اﻟ ــوطﻨﯿﯿن اﻟﻤﻌﻨﯿــﯿن ﺒﺤﺼــر ﻏ ــﺎزات اﻻﺤﺘﺒــﺎس اﻟﺤـ ـرارى ﺨــﻼل ﻋ ــﺎم
 ،٢٠١٤ﻟﻤراﺠﻌﺔ ﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺤﺼر ٕوادﺨﺎل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﻘﺎﻋدة اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻹﺨﺘﺒﺎر ﻤدى دﻗﺘﻬﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻌﻬﺎ.

 .٤ﺘــم اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن إﻋــداد ﺒروﺘوﻛــوﻻت ﺘﻌــﺎون ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒــﯿن ﺠﻬــﺎز ﺸــﺌون اﻟﺒﯿﺌــﺔ وﻋــدد ﻤــن اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ ﻤﺜــل:
ﺠﻬ ــﺎز ﺘﻨظ ــﯿم ﻤرﻓ ــق اﻟﻛﻬرﺒ ــﺎء وﺤﻤﺎﯿ ــﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘﻬﻠك ،ووزارات اﻟﺒﺘ ــرول واﻟﺘﻨﻤﯿ ــﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ــﺔ واﻟز ارﻋ ــﺔ واﺴﺘﺼ ــﻼح

اﻷ ارﻀـﻰ ،واﻟﻨﻘـل ،واﻟداﺨﻠﯿـﺔ ،واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿــﺔ ،ﺒﻬـدف ﺘﺠﻤﯿـﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨـﺎت اﻟﻤطﻠوﺒـﺔ ﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت

اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼر واﻟﻤزﻤﻊ إﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﺒﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ اﻟﺒروﺘوﻛوﻻت ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

 .٥اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﻋﻤﻠﯿــﺔ ﺤﺼــر اﻻﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ﺒواﺴــطﺔ اﻟﺨﺒ ـراء اﻟــوطﻨﯿﯿن واﺴــﺘﻼم ﻨﻤــوذج اﻟﺤﺴــﺎﺒﺎت طﺒﻘ ـﺎً ﻟﻠــدﻻﺌل
اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﺒواﺴطﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﺒﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ).(IPCC 1996 guidelines

 .٦اﺴــﺘﻛﻤﺎل إدﺨــﺎل ﺒﯿﺎﻨــﺎت اﻟﺤﺼــر إﻟــﻰ ﻗﺎﻋــدة اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت ﺒﻤﺴــﺎﻋدة اﻟﺨﺒ ـراء اﻟــوطﻨﯿﯿن وﺘﺼــﻤﯿم ﻨﻤــوذج ﺤﺴــﺎﺒﻰ
ﻟﺤﺼر ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى وﻋﻘد ﻋدة ﺠﻠﺴﺎت ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ.

 .٧اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ٳﻨﺸﺎء أول ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻟﺤﺼر ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ﻟﻤﺼر.
 ٢٫٢٫٢ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻛﻴﻮﺗﻮ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
 إﺠراءات اﻟﺘﺨﻔﯿف:

 .١ﻤﺸروع ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات ﻟﺨﻔض اﻻ ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت
Low Emission Capacity Building (LECB) Project

ﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺸروع ﻓـﻰ إطـﺎر ﺒرﻨـﺎﻤﺞ دوﻟـﻰ ﯿﺸـﻤل  ٢٥دوﻟـﺔ ﻤـن أﺒرزﻫـﺎ اﻟﺼـﯿن ،واﻷرﺠﻨﺘـﯿن ،وﻤﺎﻟﯿزﯿـﺎ ،واﻟﻤﻛﺴـﯿك،

واﻟﻔﻠﺒــﯿنٕ ،واﻨدوﻨﯿﺴــﯿﺎ ،وﻤــن اﻟــدول اﻟﻌرﺒﯿــﺔ اﻟﻤﻐــرب ،وﻟﺒﻨــﺎن ،وﻤﺼــر ،وﯿﺴــﺎﻫم ﻓ ـﻰ دﻋــم اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻛــل ﻤــن اﻻﺘﺤــﺎد
۹٦

اﻷورﺒــﻰ ،واﻟﺤﻛوﻤــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻨﯿــﺔ ،واﻟﺤﻛوﻤــﺔ اﻷﺴــﺘراﻟﯿﺔ ،وﯿﻘــوم ﺒﺈدارﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟــدوﻟﻰ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻷﻤــم اﻟﻤﺘﺤــدة
اﻹﻨﻤﺎﺌﻰ ﺒﻛل دوﻟﺔ.

وﯿﻬــدف اﻟﻤﺸــروع ﺒﺸــﻛل ﻋــﺎم إﻟــﻰ ﺒﻨــﺎء اﻟﻘــدرات اﻟوطﻨﯿــﺔ ﻓـﻰ ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻟــم ﺘﺘطــرق إﻟﯿﻬــﺎ اﻟﻤﺸــروﻋﺎت أو اﻟﺒ ـراﻤﺞ

اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻤﺜل ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻت إﻋداد اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ،وﺤﺼر ﻏﺎزات
اﻻﺤﺘﺒـ ــﺎس اﻟﺤ ـ ـرارىٕ ،واﺠ ـ ـراءات اﻟﺨﻔـ ــض اﻟﻤﻼﺌﻤـ ــﺔ ﻟﻠظـ ــروف اﻟوطﻨﯿـ ــﺔ )ٕ ،(NAMAsواﺠ ـ ـراءات اﻟﻘﯿـ ــﺎس واﻹﻗ ـ ـرار
واﻟﺘــدﻗﯿق ) ،(MRVواﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘزﻤــﺔ وطﻨﯿ ـﺎً ﻟﺨﻔــض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ) ،(INDCsوﯿﻌﻨــﻰ اﻟﻤﺸــروع ﺨــﻼل ﻤرﺤﻠــﺔ

اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ،إﯿﻤﺎﻨﺎً ﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟدور

اﻟذى ﯿﻘوم ﺒﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻰ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﯿﺴـﻬم اﻟﻤﺸـروع ﻓـﻰ ﺘﺄﻫﯿـل

اﻟﺠﻬ ــﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــﺘوى اﻷﻓـ ـراد واﻟﻤؤﺴﺴ ــﺎت ذات اﻟﺼ ــﻠﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸ ــطﺔ اﻟﺘـ ـﻰ ﯿﻨ ــﺘﺞ ﻋﻨﻬ ــﺎ اﻨﺒﻌﺎﺜـ ـﺎت ﻟﻐ ــﺎزات

اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى.

وﺘﺸﺘﻤل أﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

أ .ﺤﺼر وﺘﻘﯿﯿم اﻟﺠﻬود اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻤت ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت.

ب .اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )اﻟو ازرات واﻟﻬﯿﺌﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت
اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ،واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻨﺤﺔ وﺸرﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻰ ﻹﻨﺸﺎء ﻨظﺎم وطﻨﻰ ﻟﺤﺼر
اﻧﺒﻌﺎثات ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ج .ﺘﺄﻫﯿل وﺘدرﯿب اﻟﺨﺒراء اﻟوطﻨﯿﯿن ﻋﻠﻰ:

 -ﺼﯿﺎﻏﺔ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﺘﻨﻤوﯿﺔ أﻗل اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺒون.

 ﺘﻨظﯿم إﺠراءات ﻗﯿﺎس ٕواﻗرار وﺘدﻗﯿق ﺠﻬود ﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻟﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ دوﻟﯿﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺼر. -اﻟﺘــروﯿﺞ ﻟﻔــرص ﺨﻔــض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت اﻟوطﻨﯿــﺔ ﻓـﻰ ﻤﺨﺘﻠــف اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿــﺔ واﻻﺴــﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ﻟﺘــوﻓﯿر اﻟــدﻋم

اﻟﻔﻨـﻰ واﻟﻤــﺎﻟﻰ واﻟﺘﻘﻨـﻰ اﻟــﻼزم ﻟﺘﻨﻔﯿــذﻫﺎ ﻤـن ﺨــﻼل اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﺎﻨﺤـﺔ واﻟــدول اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘـﻰ ﺘﻠﺘــزم ﺒﻤﻘﺘﻀــﻰ
اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﺒﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت وﻤﺴﺎﻋدة اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﯿل وﺒﻨـﺎء ﻗـدراﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل
ﻤﻊ ﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت.

 -إﻋداد ﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻌﺘزﻤﺔ وطﻨﯿﺎً ﻟﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺒواﺴطﺔ اﻟﺨﺒراء اﻟوطﻨﯿﯿن وﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓـﺔ

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ،ﻟﺘﻘﯿﯿم ﻓرص ﺨﻔض اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ﻤن ﻤﺨﺘﻠـف ﻤﺼـﺎدرﻫﺎ
ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻗطﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘل واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ،ﻋﻠـﻰ أن ﯿـﺘم إﻋـداد ﻫـذا اﻟﺘﻘرﯿـر ﻋﻠـﻰ

ﻨﺤو ﺸﺎﻤل وﺸﻔﺎف ﯿﻀﻤن ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدوﻟﻰ ﻓﻰ ﺠﻬود ﺨﻔض اﻻﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت ﻟﻠﺤـد ﻤـن ارﺘﻔـﺎع درﺠـﺔ

ﺤ اررة ﺠو اﻷرض وﻤﺎ ﻟﻪ ﻤن آﺜﺎر ﺴـﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـف اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﻤﻬـددة ،وﺒﻤـﺎ ﻻ ﯿﺘﻌـﺎرض ﻤـﻊ اﻟﺤﻔـﺎظ
۹۷

ﻋﻠ ــﻰ ﺤﻘ ــوق اﻟ ــدول اﻟﻨﺎﻤﯿ ــﺔ ﻓـ ـﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿ ــﺔ واﻟﺘﻘ ــدم ،ﺘﺄﺴﯿﺴـ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺒ ــﺎدئ اﻟﻤﺴ ــﺌوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺸ ــﺘرﻛﺔ ﻤ ــﻊ ﺘﺒ ــﺎﯿن

اﻷﻋﺒﺎء.

 ﻨﺸر وﺘوطﯿد اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻛﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎاﻟﻤﺘﺠ ــددة ﻛﺎﻟﺸ ــﻤس واﻟرﯿ ــﺎح واﻟﻤﺨﻠﻔ ــﺎت اﻟﺤﯿوﯿ ــﺔ ،ﻓﻀـ ـﻼً ﻋ ــن اﺴ ــﺘﺒدال أﻨـ ـواع اﻟوﻗ ــود اﻟﺒ ــدﯿل ﻛﺎﻟﻤﺨﻠﻔ ــﺎت

اﻟزراﻋﯿـﺔ ،واﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻟﺼـﻠﺒﺔ ،واﻟطﻔﻠـﺔ اﻟزﯿﺘﯿـﺔ ) ،(Oil Shaleﺒـﺎﻟوﻗود اﻟﺤﻔـرى )اﻟﺘﻘﻠﯿـدى( ﻓـﻲ اﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ
ﻛﺜﯿﻔﺔ اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﻤﺼﺎﻨﻊ اﻷﺴـﻤﻨت واﻷﺴـﻤدة واﻟﺤدﯿـد واﻟﺼـﻠب ،وﻛـذﻟك إﺤـﻼل اﻟوﻗـود ﻓـﻰ ﻤرﻛﺒـﺎت
اﻟﻨﻘل ،وﺘطوﯿر اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺒﻨظم اﻟﻨﻘل اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ،واﺴﺘرﺠﺎع ﻏـﺎز اﻟﺸـﻌﻠﺔ ﺒﻤﺼـﺎﻓﻰ ﺘﻛرﯿـر

اﻟﺒﺘرول ) (Flare Gas Recoveryواﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻛﻤﺼدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ.

 آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ:
ﻛﺎﻧﺖ أﺑﺮز اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ:
 .۱ﺘم ﺘﺴﺠﯿل ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎً طﻤوﺤﺎً ﻷﻨﺸطﺔ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ) (Program of Activitiesﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤

ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﯿﺼل إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ دوﻟﯿﺎً إﻟﻰ  ٢٥ﻤﺸروﻋﺎً ﺘﺤﻘق ﺨﻔﻀﺎً

ﺴﻨوﯿﺎً ﻓﻌﻠﯿﺎً ﯿﻘدر ﺒﻨﺤو  ٤,٢ﻤﻠﯿون طن ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد ﻛرﺒون ﻤﻛﺎﻓﺊ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو  ٥٧٣ﻤﻠﯿون

دوﻻر.

وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟدورﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸروﻋﺎت ،ﺘم اﺨﺘزال
 .٢ﻓﻰ ظل اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون،
ً
ﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺸروﻋﺎت آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺘوﻗﻔت ﻋن اﺴﺘﻛﻤﺎل إﺠراءات اﻟﺘﺴﺠﯿل

ﻟﻌدة أﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ ﻋدم اﻟﺠدوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺴوﯿق ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون اﻟﻤﺘوﻗﻊ إﺼدارﻫﺎ ،وﺘم

إﻨﺸﺎء ﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺸروﻋﺎت أﺨرى ﻟﺘﻛون ﻨواة ﻹﺠراءات اﻟﺨﻔض اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠظروف اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺘﯿﺢ ﻤﻌرﻓﺔ

ﻓرص اﻟﺨﻔض وﺘﻌزﯿزﻫﺎ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺼل إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻓظﺔ إﻟﻰ  ٤٠ﻤﺸروﻋﺎً
ً
ﺘﺤﻘق ﺨﻔﻀﺎً ﺴﻨوﯿﺎً ﻓﻰ اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﯿﻘدر ﺒﻨﺤو  ٥,٤ﻤﻠﯿون طن ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد ﻛرﺒون ﻤﻛﺎﻓﺊ ،ﺒﺘﻛﻠﻔﺔ
اﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤواﻟﻰ  ٧٥٥ﻤﻠﯿون دوﻻر ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻰ:

• ﻋدد  ٢٥ﻤﺸروﻋﺎً ﺘم ﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ دوﻟﯿﺎً ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﻨﻔﯿذى اﻟدوﻟﻰ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ.

• ﻋـدد  ١٥ﻤﺸـروع ﺤـﺎزت ﻋﻠـﻰ ﺨطﺎﺒـﺎت اﻟﻤواﻓﻘـﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿـﺔ ) (Letter of Approvalﻤـن اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟوطﻨﯿـﺔ
ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ وﻻ ﺘزال ﻓﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘدﻗﯿق اﻟدوﻟﻰ ).(Validation

۹۸

ﺠدول رﻗم ) (١-٢ﺘطور ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺸروﻋﺎت آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ دوﻟﯿﺎً ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ٢٠١٤ – ٢٠٠٥
٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠٠٦ ٢٠٠٥

اﻟﺴﻨﺔ

ﻋدد اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﺼﻔر

٢

١

١

ﺼﻔر

٣

٤

٩

٤

١

ﺼﻔر

٢

٣

٤

٤

٧

١١

٢٠

٢٤

٢٥

اﻟﺘطور اﻟﺘراﻛﻤﻰ

اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ
٢٥

ﺸﻛل ) (١-٢اﻟﺘطور اﻟﺘراﻛﻤﻰ ﻟﻤﺸروﻋﺎت آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ دوﻟﯿﺎً ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ٢٠١٤ – ٢٠٠٥
ﺠدول ) (٢-٢ﻤﺸروﻋﺎت آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ دوﻟﯿﺎً ﺨﻼل ﻋﺎم٢٠١٤
م

ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺨﻔض اﻟﺴﻨوى

)طن ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون

اﺴم اﻟﻤﺸروع

اﻟﻤﻛﺎﻓﺊ(

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات

)ﻤﻠﯿون دوﻻر(

ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺘﺴﺠﯿل

ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت )ﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻰ ﻛل ﻤن
٢٥

٦٠١٤

ﻤﺼر وﻋﻤﺎن واﻟﺴﻌودﯿﺔ( ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺸرﻛﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻛرﺒوﻨﯿﺔ

)ﻟﻠﺠزء اﻷول ﻤن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ(

 CESﺒﺄﯿرﻟﻨدا )ﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺠزء اﻷول ﻤن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻰ اﻟﺴﻌودﯿﺔ(

۹۹

٢

 ٢٨ﻤﺎرس ٢٠١٤

ﺠدول ) (٣-٢اﻟﻤوﻗف اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺸروﻋﺎت آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﻨﻬﺎﯿﺔ ٢٠١٤
ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺨﻔض اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺴﻨوﯿﺎً

ﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﺒﯿﺎن

اﻟﻌدد

إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﺒﺎﻟﺤﺎﻓظﺔ

٤٠

٥,٤

اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ دوﻟﯿﺎً

٢٥

٤,٢

٥٧٣

١٥

١,٢

١٨٢

اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ وﻓﻰ
ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘدﻗﯿق

)ﻤﻠﯿون طن ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون اﻟﻤﻛﺎﻓﺊ(

)ﻤﻠﯿون دوﻻر(
٧٥٥

 ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد

 .۱اﻟﺘﻌرﯿف :ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘدم ﻤن ﺸـرﻛﺔ ﺠوﻟـد ﺴـﺘﺎﻨدرد ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻤـﻊ اﻟﻠﺠـﺎن اﻟوطﻨﯿـﺔ ﻵﻟﯿـﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻨظﯿﻔـﺔ ﻓـﻰ
ﻤﺠﺎل اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون اﻟﺘﻰ ﺘﻬدف ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

 .٢ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﻫﻰ ﻛﯿﺎن ﻻ ﯿﻬدف ﻟﻠرﺒﺢ ،ﯿﺘم دﻋﻤﻪ ﺒواﺴطﺔ أﻛﺜر ﻤن  ٨٠ﻤﻨظﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴ ــﺘوى اﻟﻌ ــﺎﻟم ،ﺘﻬ ــﺘم ﻓـ ـﻰ اﻟﻤﻘ ــﺎم اﻷول ﺒﺘﻌزﯿ ــز ﺘطﺒﯿﻘ ــﺎت ﻤﻌ ــﺎﯿﯿر اﻟﺘﻨﻤﯿ ــﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘداﻤﺔ ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﻨط ــﺎق اﻟﺒﯿﺌـ ـﻰ
واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ واﻻﻗﺘﺼــﺎدى ،وﺘﺤﻘﯿــق ﺨﻔــض ﺤﻘﯿﻘ ـﻰ وﻤﺴــﺘدام وﻗﺎﺒــل ﻟﻠﻘﯿــﺎس ﻓ ـﻰ اﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ﻏــﺎزات اﻻﺤﺘﺒــﺎس

اﻟﺤرارى.

 .٣اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿـﺔ ﻟﻠﻛرﺒـون  :ﺗﻤﺘ�ﺪ إﻟ�ﻰ ﻣﺠ�ﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗ�ﺔ اﻟﻤﺘﺠ�ﺪدة ،وﻛﻔ�ﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﺸﺠﯿﺮ ،واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت.

 .٤ﻤﻤﯿزات ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون :

أ .إﺠراءات أﻗل ﺘﻌﻘﯿداً ﻤن آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﻓﻰ اﻟوﻗت واﻟﺘﻛﻠﻔﺔ.

ب .اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺸﻬﺎدات اﻟﺨﻔض اﻟطوﻋﯿﺔ ) ،(VERsاﻟﺘﻰ ﯿﻤﻛن ﺘداوﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ )وﺘﻀم

اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻬﯿﺌﺎت واﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘرﻏب ﻓﻰ ﺨﻔض اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻛرﺒوﻨﯿﺔ ﻟﻬﺎ وﺘﻌزﯿز ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤﺜل اﻟﺒﻨك

اﻻﺴﺘراﻟﻰ اﻟوطﻨﻰ ،وﺸرﻛﺔ ﻨوﻛﯿﺎ ،وﺸرﻛﺔ ﻨﯿوز ،وﺒﺎﻨﺎﺴوﻨﯿك...إﻟﺦ(.

 .٥اﻟﻔواﺌد اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون :
أ .إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ دﺨول اﻟﻤﺸروع ﻋﻠﻰ اﻟﺘوازى ﻓﻰ ﻛل ﻤن دورة آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ وذﻟك
ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺴﺠﯿﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون اﻟطوﻋﯿﺔ )(VERs
ﺤﺘﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺸروع ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻨظﯿﻔﺔ.
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ب .ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن وأﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ
ﺠﺎﻨب آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ،ﻟﺘﺠﺎوز اﻟوﻀﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﻌد ﻋﺎم  ٢٠١٢ﻤن ﺤﯿث ﺘدﻨﻰ
أﺴﻌﺎر اﻟﺸﻬﺎدات ﻨظ ًار ﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋن ﺘﺸﺎﺒﻪ دورة ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺸروع ﻤﻊ دورة آﻟﯿﺔ

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ.

ج .إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إدراج ﻤﺸروﻋﺎت ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون اﻟطوﻋﯿﺔ.

د .إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إدراج ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻀﻤن آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن وﺠود ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﻋﻠﻰ
ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون اﻟﺼﺎدرة ﻟزﯿﺎدة ﺴﻌرﻫﺎ.

ه .إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﺴﺘﺨدام ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون اﻟطوﻋﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘرﻏب ﻓﻰ ﺨﻔض اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻛرﺒوﻨﯿﺔ
ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﻌزز ﻤن ﺼﺎدراﺘﻬﺎ.
 .٦اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت:

ﺘم ﺘوﻗﯿﻊ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺒﯿن ﻛل ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ وﺸرﻛﺔ ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ،ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻤﻬﺎم

اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

• ﻤﻬﺎم ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد:

أ .دﻋم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﺘطﺒﯿﻘﺎت ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﻘﯿﯿم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠوﻟد
ﺴﺘﺎﻨدرد وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻨﺎ ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻟظروف اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﺘﻘدﯿم اﻟﺘدرﯿب اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘطﺒﯿق ﺘﻠك

اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﺘدﺨل ﻀﻤن اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون.

ب .إﻤداد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﺘﻘرﯿر ﺴﻨوى ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻀﻤن
ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻘرﯿر ﺘﻘوم ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﺒﺈرﺴﺎﻟﻪ ﻋﻘب ﺘﺴﺠﯿل ﻛل ﻤﺸروع ﺒﺤد أﻗﺼﻰ ٣٠

ﯿوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺘﺴﺠﯿل ،وﺘﻘرﯿر آﺨر ﻋﻘب ﺒدء إﺼدار ﺸﻬﺎدات اﻟﻛرﺒون اﻟطوﻋﯿﺔ ﺒﺤد أﻗﺼﻰ  ٣٠ﯿوﻤﺎً

ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻹﺼدار.

ج .ﺘﻠﺘزم ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﺒﻀرورة ﺘﻀﯿﻤن ﻤﺴﺘﻨدات اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﻛﺎﺤد اﻟﺸروط اﻟواﺠﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺸروع.

د .إﺼدار ﻨﺸرات ﺼﺤﻔﯿﺔ ٕواﻋﻼﻤﯿﺔ ﺒﺸﻛل رﺒﻊ ﺴﻨوى ﺤول ﻤدى ﻨﺠﺎح وﺘطور ﻤذﻛرة اﻟﺘﻔﺎﻫم اﻟﻤوﻗﻌﺔ
واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺠﺎرﯿﺔ أواﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ.
ه .إﺘﺎﺤﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻠوﺠو اﻟﺨﺎص ﺒﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﺒواﺴطﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ.
• ﻤﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ:

أ .اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون ﻓﻰ إطﺎر ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﻓﻰ ﻤﺼر.
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ب .اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ﻓﻰ ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﺠﻬﯿز اﻟﻨﺸرات اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ واﻹﻋﻼﻤﯿﺔ ﺒﺸﺄن ﻤدى ﻨﺠﺎح وﺘطور
ﻤذﻛرة اﻟﺘﻔﺎﻫم اﻟﻤوﻗﻌﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ.

 .٧اﻟﺨطوات اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ:

أ .ﺘم إﻋداد ﺤﺎﻓظﺔ ﻤﺒدﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘزم ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون ﯿﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻤﺸروع
اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻌﻀوى ) (Compostﺒﺸرﻛﺔ ﺴﯿﻛم ﺤﯿث ﯿﺠرى ﺘﺠﻬﯿز اﻟوﺜﯿﻘﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸروع ،ﻛﻤﺎ ﺘم
ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺔ اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺸوع ) ،(Stakeholders Meetingوذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﺘواﻓﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻵﻟﯿﺔ

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ ﺒﺘﻠك اﻟﻤﺴﺘﻨدات ﻋﻘب اﺴﺘﯿﻔﺎﺌﻬﺎ ﻻﺴﺘﺼدار ﺨطﺎب ﻋدم اﻟﻤﻤﺎﻨﻌﺔ.

ب .ﺘم ﻋﻘد ﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﻊ ﻫﯿﺌﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إدراج اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻟدﯿﻬﺎ أو اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺠدﯿدة ﻀﻤن اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون.

ج .ﺘم ﻋﻘد ﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﻊ ﻫﯿﺌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إدراج
ﻤﺸروع ﻤﺤطﺔ ﻗﻨﺎطر أﺴﯿوط اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟذى ﺴﺒق ﺘﻘدﯿﻤﻪ ﻛﻤﺸروع ﻀﻤن آﻟﯿﺔ

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ وﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺨطﺎب ﻋدم اﻟﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻀﻤن اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون.

د .ﺘم ﻋﻘد ﺤﻠﻘﺔ ﻋﻤل ﺘدرﯿﺒﯿﺔ ﻋﺒر اﻻﻨﺘرﻨت  Webinar Trainingﺨﻼل دﯿﺴﻤﺒر  ،٢٠١٣ﺸﺎرﻛت ﻓﯿﻬﺎ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﻫﯿﺌﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة ،وﻫﯿﺌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ

ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء ،وﻤﻛﺘب اﻻﻟﺘزام اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺒﺎﺘﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﺸرﻛﺔ ﺴﯿﻛم ،واﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ،وﺼﻨدوق ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،واﻟﺒورﺼﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ( ،ﺤﯿث ﺘﻨﺎوﻟت ﺤﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون ﻓﻰ إطﺎر ﺠوﻟد ﺴﺘﺎﻨدرد ،اﻟﺘﻰ ﺘرﻛز ﺒﺸﻛل ﺨﺎص ﻋﻠﻰ أﺒﻌـﺎد اﻟﺘﻨﻤﯿـﺔاﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

 -اﻟﺘــدرﯿب ﻋﻠ ـﻰ ﺘطﺒﯿﻘــﺎت ﻤﻌــﺎﯿﯿر ﺘﻘﯿــﯿم اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﺴــﺘداﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺠوﻟــد ﺴــﺘﺎﻨدرد وﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻤﻼﺌﻤــﺔ ﺒﻤــﺎ

ﯿﺘﻤﺎﺸـﻰ ﻤــﻊ اﻟظــروف اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ،واﻟﺘــدرﯿب ﻋﻠـﻰ ﻛﯿﻔﯿــﺔ ﺘطﺒﯿــق ﺘﻠــك اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﻤﻘدﻤــﺔ

ﻟﺘدﺨل ﻀﻤن اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون.

 -اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون.

 ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺠدﯿدة وﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون. ﺘوﻀﯿﺢ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إدراج ﻤﺸروﻋﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل )ﻤﺜل اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤدرﺠﺔ ﺒﺤﺎﻓظﺔ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ(ﻟﻺﻓﺎدة ﺒﺎﻟﺴوق اﻟطوﻋﯿﺔ ﻟﻠﻛرﺒون  ،ﺤﯿث ﺘم ﺘوﻀﯿﺢ أﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﻤﺸروﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة.

 ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺤﻠﻘﺔ ﻋﻤل ﺘﺨﺼﺼﯿﺔ أﺨرى.۱۰۲

 ٣٫٢٫٢ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﲟﺼﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ

ﯿﻌرف اﻟﺘﻛﯿف وﻓﻘﺎً ﻟﺴﻛرﺘﺎرﯿﺔ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﯿﺔ ﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ  UNFCCCﺒﺄﻨﻪ "اﻟﺘﻌدﯿل ﻓﻰ

اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ أو اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤؤﺜرات ﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ أو ﻤﺘوﻗﻌﺔ أو ﻵﺜﺎرﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﯿﻘﻠل ﻤن اﻟﻀرر أو

اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﻔرص اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ" ،وﯿﺘﻤﺜل اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻰ:
• زﯿﺎدة درﺠﺔ اﻟﺤ اررة ﻋن ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ.
• ارﺘﻔﺎع ﻤﻨﺴوب ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر.

وﻗد أﺼدرت ﻤﺼر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ،واﻟﺤد ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻟﻛوارث اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ اﺴﺘﻌراض ﻷﻫم اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ:
 .١ﻗطﺎع اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ:
ارﺘﻔﺎع ﻤﻨﺴوب ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺴﯿؤدى إﻟﻰ:

أ .ﺘدﻤﯿر أﺠزاء ﻀﻌﯿﻔﺔ ﻤن اﻟﺸرﯿط اﻟرﻤﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﻠﻰ اﻟذى ﯿﺤﻤﻰ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻀﺤﻠﺔ واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻷراﻀﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ.

ب .ﺘﻐﯿﯿر ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ،وﺘﺄﺜر ﻤﻌظم أﺴﻤﺎك اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ.

ج .ﺘﻬدﯿد ﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻷﺴﻛﻨدرﯿﺔ وﺒورﺴﻌﯿد ،وﺘﺄﺜر اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ ﻤن ﺠراء ﺘدﻫور
اﻟﺸواطﺊ وﻤﻠوﺤﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ.

د .ﺘﺄﺜر اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟدﻟﺘﺎ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ﺒﺎﻟﻐﻤر ﻨﺘﯿﺠﺔ ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر ،وﺘوﻗف اﻷﻨﺸطﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،وأﻨﺸطﺔ اﻟﻨﻘل واﻟﻤواﻨﺊ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ وﺘدﻤﯿرﻫﺎ ﻤن ﺠراء ﻫذا اﻟﻐﻤر.

ه .ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﯿﻌد اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺼﺨرى ﻟﻠﺴﺎﺤل ﺤﺎﺠ اًز طﺒﯿﻌﯿﺎً ،ﻟﻛن اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ
ﺘﺘﺄﺜر وﯿزداد إﺒﯿﻀﺎﻀﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻠوث وارﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة.

 .٢ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ:
ﺘﻌﺘﻤد أﻛﺜر ﻤن  %٧٠ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻟرى ﻤﺘدﻨﯿﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ،اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻰ ﻓﻘد ﻛﺒﯿر

ﻟﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ ،وﺘدﻫور إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻷراﻀﻰ واﻟﻤﺸﺎﻛﻼت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن ﺘﻤﻠﺢ اﻟﺘرﺒﺔ ،ﺤﯿث ﯿؤﺜر ارﺘﻔﺎع درﺠﺔ اﻟﺤ اررة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺒﻤﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻰ:
أ .زﯿﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎﺌﻰ ﻟﻠﻤﺤﺼول.

ب .اﻨﺨﻔﺎض إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﻘﻤﺢ واﻟذرة اﻟﺸﺎﻤﯿﺔ واﻷرز واﻟطﻤﺎطم وﻗﺼب اﻟﺴﻛر واﻟﺒطﺎطس وﻓول
اﻟﺼوﯿﺎ.
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ج .زﯿﺎدة اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻤراض اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ واﻹﺼﺎﺒﺎت اﻟﺤﺸرﯿﺔ.

د .ﺘدﻫور ﺼﺤﺔ اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ وﻗدرﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤن اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻠﺤوم واﻨﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻷﺒﻘﺎر واﻟدواﺠن.

ه .زﯿﺎدﻩ ﻫﺠرة اﻷﺴﻤﺎك إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل واﺘﺠﺎﻫﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤق أﻛﺒر داﺨل اﻟﻤﯿﺎﻩ وﺘﺄﺜر إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻤزارع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ
ﺴﻠﺒﺎً.

 .٣ﻗطﺎع اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ:
أ .ﺘﺘﺄﺜر اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺒﺎﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﻌذﺒﺔ ،واﻟزﯿﺎدة
اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ،وارﺘﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ،إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻋدم إﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف.

ب .ﯿؤﺜر ارﺘﻔﺎع ﻤﻨﺴوب ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر ﻋﻠﻰ ﺨزاﻨﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل ﻤﻤﺎ ﯿزﯿد
ﻤﻠوﺤﺘﻬﺎ و ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﯿر ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨدام.

 .٤ﻗطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ:
ﺘؤﺜر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ وﺠذب اﻟﺴﺎﺌﺤﯿن ﻤﻤﺎ ﯿﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻨظ اًر ﻟﺘﻌرﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

أ .اﻨﺨﻔﺎض اﻹﻗﺒﺎل اﻟﺴﯿﺎﺤﻰ ﻓﻰ ﻓﺼل اﻟﺼﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ.

ب .ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر ﺒﻤﺎ ﯿﻬدد اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،وﺸﺒﻛﺎت طرق اﻟﺸرﯿط اﻟﺴﺎﺤﻠﻰ ﻤﻤﺎ
وﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ واﻟداﺨﻠﯿﺔ ﺘﺄﺜﯿرات ﻤدﻤرة.

ج .ﺘﻌرض اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر إﻟﻰ اﻟﺘدﻫور واﻻﺒﯿﻀﺎض ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺘﻔﺎع درﺠﺔ
ﺤ اررة اﻟﻤﯿﺎﻩ وزﯿﺎدة اﻟﺘﻠوث.

د .ﺘدﻫور اﻵﺜﺎر ﺒﺎﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻷﺜرﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ،ﻨظ اًر ﻟﻛﺜﺎﻓﺔ ﺘرﻛﯿز ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ،وارﺘﻔﺎع
ﻤﻨﺎﺴﯿب اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ ﻓﻰ ﺘرﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎطق اﻷﺜرﯿﺔ ،واﻟظروف اﻟﺠوﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﻛﺎﻟﻌواﺼف اﻟﺘراﺒﯿﺔ وزﯿﺎدة

ﻤﻌدﻻت اﻷﻤطﺎر.
 .٥ﻗطﺎع اﻹﺴﻛﺎن واﻟطرق:
أ .اﻹﺴﻛﺎن:

 ﺘﻌــرض اﻟﻤﻼﯿــﯿن ﻤــن اﻟﻘــﺎطﻨﯿن ﺒﺸــﻤﺎل اﻟــدﻟﺘﺎ ﻟﻠﺘﻬﺠﯿــر ﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻟﻐﻤــر اﻟ ـذى ﻗــد ﯿﻨــﺘﺞ ﻤــن ارﺘﻔــﺎع ﻤﺴــﺘوىﺴطﺢ اﻟﺒﺤر.
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 ﺘ ـواﺘر ﻤوﺠــﺎت اﻟﺤــر اﻟﺸــدﯿدة ،وﺘﻐﯿــر ﻤﻌــدﻻت ﻫطــول اﻷﻤط ـﺎر ،وﺘﻌــرض اﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺴــﻛﻨﯿﺔ واﻟﻤﻨﺸ ـﺂتاﻟﺘﻰ ﺸﯿدت ﻋﻠﻰ ﻤﺨرات اﻟﺴﯿول ﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻔﯿﻀﺎﻨﺎت واﻟﺴﯿول.

 ارﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﻋن ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﯿؤدى إﻟﻰ زﯿﺎدة اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﺴﺘﺨدامأﺠﻬزة اﻟﺘﺒرﯿد واﻟﺘﻬوﯿﺔ داﺨل اﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ.

ب .اﻟطرق:

• ﺘزاﯿد ﺼﻼﺒﺔ ﻤﺎدة اﻷﺴﻔﻠت ﻤﻤﺎ ﯿؤدى إﻟﻰ ﺘﺸوﻩ اﻟطرق وﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ.

• ﺘؤﺜر اﻷﻤطﺎر اﻟﻐزﯿرة واﻟﺴﯿول ﻋﻠﻰ اﻟطرق ،وﺘﺘﻌرض ﺒﻌض اﻟﻤﻨﺎطق ﻓﻰ ﺴﯿﻨﺎء وﻏرﺒﻰ اﻟﺒﺤر
اﻷﺤﻤر إﻟﻰ ﺴﯿول ﻗوﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدى إﻟﻰ ﺘﺤطﻤﻬﺎ وﺘﻠﻔﻬﺎ.
 .٦ﻗطﺎع اﻟﺼﺤﺔ:
ﺘﻌﺘﺒر زﯿﺎدة اﻷﻤراض اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎرﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﻛﻀرﺒﺎت اﻟﺸﻤس وﺴرطﺎن اﻟﺠﻠد ٕواﻋﺘﺎم اﻟﻌﯿن ﻤن اﻵﺜﺎر
اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ.
أﻤﺎ اﻵﺜﺎر ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

أ .ظﻬور أﻤراض اﻷﻨﯿﻤﯿﺎ وﺴوء اﻟﺘﻐذﯿﺔ.

ب .ﺘﺄﺜر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻗﻠﺔ ﺘواﻓر اﻟﻤﯿﺎﻩ.
ج .اﻷﻤراض اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟطﻔﯿﻠﯿﺎت واﻟﺤﺸرات اﻟﺘﻰ ﯿؤدى ارﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة إﻟﻰ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ.

د .ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤراض اﻟﻤﻌدﯿﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻷﺤداث اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ اﻟﻀﺎرﺒﺔ اﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻛﺎﻟﺴﯿول
واﻟﻌواﺼف واﻟﻔﯿﻀﺎﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺘؤدى إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺠﯿر وﻨﻘص اﻟﻐذاء واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻨﻘﯿﺔ.

 إﺠراءات اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ:
 .١اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ:

أ .ﺘم ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟوﻀﻊ ﺨطﺔ
اﻹدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻛﺄﻓﻀل اﻷﺴﺎﻟﯿب ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘﻛﺎﻤل
ﯿﺘﻀﻤن إﺠراءات اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ.

ب .ﯿﻘوم ﻤﻌﻬد ﺒﺤوث اﻟﺸواطﺊ ﺒدراﺴﺎت ﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﺜﺒﯿت اﻟﻛﺜﺒﺎن اﻟرﻤﻠﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺤﻤﺎﯿﺔ
طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺎطر ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر.

ج .ﺘﻘوم اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺸواطﺊ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟرى واﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺸواطﺊ
اﻟﻤﺼرﯿﺔٕ ،واﻋداد اﻟﺨطط اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻨﺸطﺔ وﻤﺸروﻋﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺸواطﺊ ،وﺘطوﯿر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ،
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ٕواﻋداد اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﺂﻛل واﻟﻨﺤر ،ﻛﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﺈﺼﻼح وﺘرﻤﯿم
ﺤواﺠز ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺸواطﺊ.
 .٢ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ:
ﺘﻘوم و ازرة اﻟزراﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻓر ﻤﻊ اﻟﻤرﻛز اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤوث اﻟزراﻋﯿﺔ ﺒﺈﺠراءات ﻟﻠﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿرات
اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ ،واﻟﺘﻰ ﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
أ .ﺘﻐﯿﯿر ﻤواﻋﯿد اﻟزراﻋﺔ ﻟﻛل ﻤﺤﺼول.

ب .اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤﺤﺎﺼﯿل ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻻرﺘﻔﺎع درﺠﺔ اﻟﺤ اررة وﻤﺘواﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ .

ج .دﻋم ﻗدرات اﻟﺒﻨك اﻟوطﻨﻰ ﻟﻠﺠﯿﻨﺎت وﺒﻨوك اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻷﺨرى ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻷﻛﺜر ﻫﺸﺎﺸﺔ
ﻛﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﺤراوﯿﺔ.

 .٣ﻗطﺎع اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻟرى:
أﺼدرت ز ارة واﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻟرى اﻟﺨطﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤواﺠﻬﺔ ﻨﻘص
اﻟﻤﯿﺎﻩ ،وﺘؤﺴس اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤن

اﻟﺘﻠوث ،وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤوارد ﻤﺎﺌﯿﺔ ﺠدﯿدة .وﻤن أﻫم ﺘداﺒﯿر ٕواﺠراءات اﻟﺘﻛﯿف اﻟﺘﻰ ﺘم ارﺴﺎؤﻫﺎ ﻓﻰ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
أ .زﯿﺎدة ﺘﺴﻌﯿرة اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻟﺘرﺸﯿد اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺴواء ﻓﻰ اﻟرى أو اﻟﺸرب.

ب .إﻋﺎدة اﺴﺘﺨدام ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺒﻌد ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
ج .ﺘﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻤﺔ.

 ٤٫٢٫٢ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﱰﺷﺎﺩﻳﺔ

 .١ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺎء ﻨظم اﻷﻤن اﻟﻐذاﺌﻰ اﻟﻤرﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻨوب ﻤﺼر:
Building Resilient Food Security Systems to Benefit the Southern Egypt Region

ﺤﺼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ  World Food Programﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﺼﻨدوق اﻟﺘﻛﯿف ﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺸروع اﻟذى

ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﺤﯿرة ﻨﺎﺼر وزﯿﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﯿف ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺠﻨوب ﻤﺼر ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ واﻷﻤن

اﻟﻐذاﺌﻰ ،ﺤﯿث ﺘم إﺨﺘﯿﺎر ﻤﺤﺎﻓظﺎت )أﺴﯿوط ،وﺴوﻫﺎج ،وﻗﻨﺎ ،واﻷﻗﺼر ،وأﺴوان ،وﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺤﯿرة ﻨﺎﺼر( ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟزراﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔٕ ،واﻨﺘﺎج ﻤﺤﺎﺼﯿل ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻟدرﺠﺎت اﻟﺤ اررة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ،وﻨﻘل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﺠدﯿدة ،وﻨﻘل اﻟﻤﻌرﻓﺔ

إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻘرى اﻟﻔﻘﯿرة ﺒﺼﻌﯿد ﻤﺼر ،وﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻤؤﺴﺴﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹدارة
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اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ .وﺘﺼل ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻟﻰ أﻛﺜر ﻤن  ٦ﻤﻼﯿﯿن دوﻻر ﻟﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﺨﻼل  ٤ﺴﻨوات ﺘﺒدأ
ﻋﺎم  ٢٠١٢وﺘﻨﺘﻬﻰ ﻋﺎم .٢٠١٦

 .٢اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻗﻠﯿﻤﻰ ﻟﻼ ﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻰ ل دﻋم اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ واﻟﺘﻛﯿف ﻤﻌﻬﺎ

Clima South

ﺘم اﻟﺒدء ﻓﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷورﺒﻰ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻓﻰ دول ﺠﻨوب اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻰ اﻟﻌﺸر وﻫﻰ:

اﻟﺠزاﺌر ،ﻤﺼر ،إﺴراﺌﯿل ،اﻷردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،اﻟﻤﻐرب ،اﻷراﻀﻰ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ ،ﺴورﯿﺎ ،ﺘوﻨس .وﯿﻬدف اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ

إﻟﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

أ .ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺨﻔض اﻟﻛرﺒون ،واﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ ﻏﯿر اﻟﻛرﺒوﻨﯿﺔ ﻓﻰ دول ﺠﻨوب اﻟﻤﺘوﺴط.

ب .ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات اﻟوطﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠق
ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ و اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻌﻬﺎ.

ج .ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻔﺎوﻀﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

د .ﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﻓﻀل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺒﯿن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻰ ودول ﺠﻨوب اﻟﻤﺘوﺴط.
 .٣ﻤﺸروع ﺘﻘﯿﯿم وﺘطوﯿر اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼدى ﻵﺜﺎر ارﺘﻔﺎع ﻤﻨﺴـوب ﺴـطﺢ اﻟﺒﺤـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺤرﻛـﺔ اﻟﺒﺸـرﯿﺔ ﻓـﻰ
ﻤﺼر

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

أ .ﺘﻘ ــوم اﻟﻤﻨظﻤ ــﺔ اﻟدوﻟﯿ ــﺔ ﻟﻠﻬﺠـ ـرة ﺒﺎﻟﺘﻌ ــﺎون ﻤ ــﻊ و ازرة اﻟﻘ ــوى اﻟﻌﺎﻤﻠ ــﺔ واﻟﻬﺠـ ـرة ،و و ازرة اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ ،وﻤﻌﻬ ــد ﺒﺤ ــوث
اﻟﺸـ ـواطﺊ ،وﻋ ــدد ﻤـ ــن اﻟﺸ ــرﻛﺎء ﻏﯿـ ــر اﻟﺤﻛ ــوﻤﯿﯿن ﺒﺘﻨﻔﯿـ ــذ ﻫ ــذا اﻟﻤﺸـ ــروع ﻟد ارﺴـ ـﺔ اﻵﺜـ ــﺎر اﻟﺒﯿﺌﯿ ــﺔ واﻹﻨﺴـ ــﺎﻨﯿﺔ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻬﺠرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن ارﺘﻔﺎع ﻤﻨﺴوب ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر.

ب .ﯿﻬــدف اﻟﻤﺸــروع إﻟــﻰ إﺠ ـراء ﻋــدد ﻤــن اﻟﺘﻘﯿﯿﻤــﺎت اﻟﺴ ـرﯿﻌﺔ ﻟﺘطــوﯿر ﻓﻬــم اﻵﺜــﺎر واﻟﻌواﻗــب اﻟﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ ﻻرﺘﻔــﺎع
ﻤﻨﺴوب ﺴطﺢ اﻟﺒﺤر ﻋﻠﻰ ﻗﻀـﺎﯿﺎ اﻟﻬﺠـرة واﻷﻤـن اﻹﻨﺴـﺎﻨﻰ ﻓـﻰ اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺴـﺎﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻓـﻰ دﻟﺘـﺎ ﻨﻬـر

اﻟﻨﯿــل واﻟﻤــدن اﻟﺴــﺎﺤﻠﯿﺔ ،وﻗ ـد ﺘــم إﺨﺘﯿــﺎر ﺜﻼﺜ ـﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﻤﺤﻠﯿــﺔ ﻛﻨﻤــوذج ﯿ ـﺘم اﻟﺘطﺒﯿــق ﻋﻠﯿــﻪ ﻤــن ﻤﺤﺎﻓظــﺔ

اﻷﺴــﻛﻨدرﯿﺔ )ﺨﻠــﯿﺞ أﺒــوﻗﯿر – ﻤﯿﻨــﺎء ﺸــرق – ﻤﻨطﻘــﺔ اﻟﻤﻛــس( ،ﺴــﺘﺘﺄﺜر ﺠﻤﯿﻌﻬــﺎ ﺒﺎرﺘﻔــﺎع ﺴــطﺢ اﻟﺒﺤــر ،وﻫــﻰ
ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻓﻰ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺼﯿد.

۱۰۷

 ٥٫٢٫٢ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﲝﻮﺙ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ
ﺘﻨص اﻟﻤﺎدة ) (٤ﻤن اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﯿﺔ ﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ،اﻟﻔﻘرات ) (٥،٣،١ﻋﻠﻰ" :اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻌﺎون

ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر وﺘطﺒﯿق وﻨﺸر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﻨﻘل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺨﻔض أو
ﺘﻤﻨﻊ اﻻ ﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺼدر ﻤن ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى.

وﺘﻘوم اﻟدول اﻷطراف اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺒﺘوﻓﯿر ﻤوارد ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺠدﯿدة ٕواﻀﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﻰ
ﺘﺘﻛﺒدﻫﺎ اﻟدول اﻷطراف اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻻ ﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻻ ﺘﻔﺎﻗﯿﺔ.

وﺘﻠﺘزم اﻟدول اﻷطراف اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺒﺘﺸﺠﯿﻊ وﺘﺴﻬﯿل وﺘﻤوﯿل ﻨﻘل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ واﻟدراﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ  Know howودﻋم

ﺘطوﯿر اﻟﻘدرات اﻟذاﺘﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ.

وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﺘﺴﻌﻰ و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وﺒﺤوث ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 .١ﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﺘوﻓﯿر طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ وآﻤﻨﺔ وﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻟدﻋم اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدى ،وﺨﻔض اﻨﺒﻌﺎﺜﺎت
ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ،واﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟظﺎﻫرة ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻛﯿف ﻤﻌﻬﺎ ،ﻤن ﺨﻼل

ﺤﺸد اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠدﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﻰ ﻟﻠﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻨﺤو ﺘﻔﻌﯿل اﻟﺸراﻛﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ وﻨﻘل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ

).(Know how

 .٢طرح ﺤﻠول ﻏﯿر ﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ) (innovativeﻟﻠﻤﺸﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.

 .٣ﺘﻌظﯿم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻷﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ )ﺘﺨﻔﯿف –
ﺘﻛﯿف( ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

 اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻰ:
 .١ﺘﻨﻔﯿــذ ﻤﺸــروع ﺘﺤﺴــﯿن ﻛﻔــﺎءة اﻟطﺎﻗــﺔ ﻓ ـﻰ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤــول ﻤــن ﻤرﻓــق اﻟﺒﯿﺌــﺔ اﻟﻌــﺎﻟﻤﻰ ) ،(GEFوﯿﻘــوم ﺒﺘﻨﻔﯿــذﻩ
ﻤﻨظﻤـ ــﺔ اﻷﻤـ ــم اﻟﻤﺘﺤـ ــدة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿـ ــﺔ اﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﯿﺔ ) (UNIDOﺒﺎﻟﺘﻌـ ــﺎون ﻤـ ــﻊ و ازرة اﻟﺒﯿﺌـ ــﺔ ،وو ازرة اﻟﺘﺠـ ــﺎرة واﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﺔ

واﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﺼــﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴــطﺔ ،واﺘﺤــﺎد اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼ ـرﯿﺔ .وﯿﻬــدف اﻟﻤﺸــروع إﻟــﻰ ﻨﺸــر اﻟــوﻋﻰ ﺒﺘرﺸــﯿد

اﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻟﻠطﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯿﻬـدف إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة
وﺒﻨـﺎء ﻗـدرات اﻟﻤـوظﻔﯿن اﻟﺤﻛـوﻤﯿﯿن واﻟﻌـﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﻘطـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل ﻨظـم إدارة اﻟطﺎﻗـﺔ ،ﺒﻤـﺎ ﯿﺤﻘـق ﺨﻔﻀـﺎً

ﻤﻠﻤوﺴﺎً ﻓﻰ اﻨﺒﻌﺎﺜـﺎت ﻏـﺎزات اﻻﺤﺘﺒـﺎس اﻟﺤـرارى ،واﻟﺘـﻰ ﺘﺴـﺒب ظـﺎﻫرة اﻻﺤﺘﺒـﺎس اﻟﺤـرارى اﻟﻌـﺎﻟﻤﻰ ،ﻛﻤـﺎ ﯿﺴـﻌﻰ

اﻟﻤﺸــروع ﻤــن ﺨــﻼل اﻟﺨﺒ ـراء اﻟــوطﻨﯿﯿن إﻟــﻰ وﻀــﻊ اﺴــﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وطﻨﯿــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﯿن ﻛﻔــﺎءة اﻟطﺎﻗــﺔ ﻓـﻰ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻤــن
ﺨﻼل ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
۱۰۸

أ .اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟــوطﻨﻰ ﻟﺘﺤدﯿــد ﻤؤﺸـرات ﻗﯿــﺎس اﻟطﺎﻗــﺔ ،وﺼــﯿﺎﻏﺔ
ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ.

ب .رﻓ ــﻊ ﻤﺴ ــﺘوى اﻟ ــوﻋﻰ ﺒﺸـ ــﺄن ﺘﺤﺴ ــﯿن ﻛﻔ ــﺎءة اﻟطﺎﻗـ ــﺔٕ ،وادارة
اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ج .ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات ﻟدﻋم ﺨدﻤﺎت ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ.
د .إﺘﺎﺤ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــرص اﻟﺘﻤوﯿ ـ ــل ﻟ ـ ــدﻋم ﻤﺸ ـ ــروﻋﺎت ﺘﺤﺴ ـ ــﯿن ﻛﻔ ـ ــﺎءة
اﻟطﺎﻗﺔ.

اﻟﻨظم اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.
ه .ﺘطﺒﯿق ﻨظم إدارة اﻟطﺎﻗﺔ وﺘﻌظﯿم ﻛﻔﺎءة ُ
وﯿﻤﺜـ ــل ﻤﺘﺨـ ــذو اﻟﻘ ـ ـرار ﺒﻘطـ ــﺎع اﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﺔ )اﻟﻤـ ــدراء( ،واﻟﺨﺒ ـ ـراء

اﻟﻬﻨدﺴﯿﯿن ،وﺸـرﻛﺎت ﺘورﯿـد اﻟﻤﻌـدات ،واﻟﺨﺒـراء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﯿن،
وﻤؤﺴﺴـ ــﺎت ﺼـ ــﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴـ ــﺎت ،واﻟﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـ ــﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿـ ــﺔ

ﺘم إطﻼق ﻤﺸـروع ﺘﺤﺴـﯿن ﻛﻔـﺎءة اﻟطﺎﻗـﺔ

ﺒﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﯿﻨﺎﯿر /ﻛـﺎﻨون اﻟﺜـﺎﻨﻰ

ﻋــــــﺎم  ٢٠١٣ﻋــــــن طرﯿــــــق ﺘﺨﺼــــــﯿص
اﻟﺘﻤوﯿــــــــل اﻟــــــــﻼزم ﻟﺘﻨﻔﯿــــــــذ اﻟﻤﺸــــــــروع

ﻋﺒـر ﺼــﻨدوق اﻟﺒﯿﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿــﺔ ﺒﻤــﺎ ﯿﻌــﺎدل

 ٣,٩٥٠,٠٠٠دوﻻ ارً أﻤرﯿﻛﯿﺎً ،ﻓﻀﻼً ﻋـن
ﺘﺨﺼـــﯿص ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺎت ﻤـــن ﻗﺒـــل اﻟﻨظـــراء

اﻟﻤﺼـــرﯿﯿن ﺒﻤـــﺎ ﯿﻌـــﺎدل ٢٤,١٢١,٠٠٠

دوﻻ ارً أﻤرﯿﻛﯿـــﺎً ،وذﻟـــك ﻓـــﻰ ﺼـــورة ﻤـــوارد
ﻨﻘدﯿﺔ وﻋﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء.

ﺒﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ ﺒﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻤﺸروع.

 .٢ﺘﺸــﻛﯿل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻋﻤــل ﻤــﻊ وزارة اﻟﺴــﯿﺎﺤﺔ ﻟوﻀــﻊ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﺴــﺘﺨدام اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﺠدﯿــدة واﻟﻤﺘﺠــددة ﻓ ـﻰ اﻟﻤﻨﺸــﺂت
اﻟﻔﻨدﻗﯿــﺔ اﻟــذى ﯿﺴــﺘﻬدف ﺨﻔــض اﺴــﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗــﺔ ،وﺘﻘﻠــﯿص اﻨﺒﻌﺎﺜ ـﺎت ﻏــﺎزات اﻻﺤﺘﺒــﺎس اﻟﺤ ـرارى واﻟﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ
ﺘﻔﻌﯿل ﺘداﺒﯿر ٕواﺠراءات اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ وﺘﻘوم ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌﻤل ﺒﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﻬﺎم اﻵﺘﯿﺔ:
أ .وﻀﻊ ﺨطﺔ اﻟﻌﻤل ﻤﻊ و ازرة اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ﻟدﻤﺞ اﻟﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻤﻊ ﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﺼوﻻً ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ
اﻟﺨﻀراء.

ب .ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻤطﻠوﺒﺔ.

ج .ﺘﻘدﯿم ﺘﻘﺎرﯿر دورﯿﺔ ﻋن اﻹﻨﺠﺎزات وﻤﺎ ﯿﺴﺘﺠد ﻤن أﻋﻤﺎل ﻗد ﺘط أر أﺜﻨﺎء إﻨﻌﻘﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﻊ و ازرة
اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ.

 ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤوث واﻟﺘطوﯿر:
ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺼر ﻤن ﺨﻼل اﻟﺨﺒراء اﻟوطﻨﯿﯿن واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن إﻟﻰ إﺘﺎﺤـﺔ اﻟﻔـرص اﻟﻤواﺘﯿـﺔ ﻟﻠﻨﻬـوض ﺒﻤﺴـﺘوى وﻋـدد
اﻷﺒﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠــﺎل د ارﺴــﺔ ظــﺎﻫرة اﻟﺘﻐﯿـرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿــﺔ وﺘﺄﺜﯿراﺘﻬــﺎ اﻟﺴــﻠﺒﯿﺔ ،وﺘﻛـرﯿس اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﻟﻤﻘوﻤــﺎت
واﻟﻌواﻤل اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺘواﻓرة ،وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺼدد ﺘﻬﺘم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺠـﺎد ﺒـﺎﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة أن ﺘﻛـون

اﻷﺒﺤﺎث اﻟﻤﻘدﻤﺔ ذات ﺠدوى اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻸﺠﻬزة واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﺴﺘﯿﻌﺎﺒﻬﺎ ﻤﺎدﯿﺎ واﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ ﻋﺒـر
اﻷﺠﯿﺎل .وﺘﻬﺘم و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻷﺠل ذﻟك ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 .١إﻋداد اﻟﺨطط اﻟﻼزﻤﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻰ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ.
۱۰۹

 .٢إﻋــداد وﺘطــوﯿر اﻟﺨطــط اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒــدﻤﺞ ﻗﻀــﺎﯿﺎ اﻟﺘﻐﯿـرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿــﺔ ﻀــﻤن ﻤ ارﺤــل اﻟﺘﻌﻠــﯿم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

 .٣اﻗﺘ ـراح ﻤﺸــروﻋﺎت ﺒﺤﺜﯿــﺔ ﺒﺸــﺄن اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﺠﻬــود وﺒ ـراﻤﺞ اﻟﺘﺨﻔﯿــف ﻤــن اﻟﺘﻐﯿ ـرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿــﺔ واﻟﺘﻛﯿــف ﻤﻌﻬــﺎ
ود ارﺴــﺔ ﻤﺨﺎطرﻫــﺎ وآﺜﺎرﻫــﺎ اﻟﺴــﻠﺒﯿﺔ وﺘﻔﻌﯿــل اﻷﺒﺤــﺎث اﻟﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿــﺎت اﻟﻤﺘطــورة ﻓــﻰ ﻤواﺠﻬــﺔ ظــﺎﻫرة

اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ،واﻟﺘﻰ ﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

أ .ﻤﺸروع ﺘﺤول اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ إﻟﻰ وﻗود ﻟﻤﺤرﻛﺎت اﻟﻤرﻛﺒﺎت.

ب .ﻤﺸروع ﺤﺼر ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﺘﺸﯿﯿد واﻟﺒﻨﺎء.

ج .ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات اﻟوطﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎل ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿـﺎ اﻟﺘﻐﯿـر اﻟﻤﻨـﺎﺨﻰ ﻤـن ﺨـﻼل إﻋـداد ﻗﺎﻋـدة ﺒﯿﺎﻨـﺎت دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿـﺔ ﺤـول
أﺤدث اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ظروف اﻟدوﻟﺔ.

 ٣٫٢ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻋﻘب ﺼدور ﻗرار ﻤؤﺘﻤر اﻷطراف اﻟﻌﺸرﯿن ) (COP 20اﻟذى ﻋﻘد ﻓﻰ ﻤدﯿﻨﺔ ﻟﯿﻤﺎ ﻓﻰ دﯿﺴﻤﺒر ﻋﺎم ٢٠١٤

"ﺒﻘﯿﺎم ﻛﺎﻓﺔ أطراف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدوﻟﻰ ﺒﺘﺤﻤل ﺠزء ﻤن اﻟﺘزاﻤﺎت ﺨﻔض ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى وﺼوﻻً إﻟﻰ ﺤل
ﻋﺎدل ﺒﻤؤﺘﻤر اﻷطراف اﻟﻘﺎدم ﺒﺒﺎرﯿس  ،"٢٠١٥أﺼﺒﺢ ﻟزاﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻤﺔ أن ﺘﻨﻬض ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

أوﻻً :ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨﻔﯿف:

 .١إﻋداد ﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻤﺸروﻋﺎت ﺨﻔض ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ﻟﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ أﻤﺎﻨﺔ اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ﺒﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم
اﻟﻤﺘﺤدة ﻛﻤﺸﺎرﻛﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﺨﻔض ﻫذﻩ اﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎت.

 .٢ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬدف وﻀﻊ ﻨظﺎم ﻟﺤﺼر ﻏﺎزات اﻻﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى ﯿﻤﻛن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ إﻨﺸﺎء
ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت وطﻨﯿﺔ ﻟﻨﻤذﺠﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤطﻠوب ﺨﻔﻀﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﯿﺎً :ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻛﯿف:

 .١رﻓﻊ اﻟوﻋﻰ ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ،وﺤﻔـز اﻟﻤـواطﻨﯿن ﻟـﻶداء دور ﻓﺎﻋـل ﺘﺠـﺎﻩ
اﻟﺤد ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ.

 .٢دﻤﺞ ﺨطط وﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻘوﻤﯿﺔ وﺨطط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

 .٣ﺘﻔﻌﯿل اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻛﯿف واﻟﺤد ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ وﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺨطط ﻋﻤل ﻗطﺎﻋﯿﺔ.

 .٤ﺘﻘﯿــﯿم اﻟﺘﻛــﺎﻟﯿف اﻟﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻟﻠﺘﻛﯿــف ﻤــﻊ اﻟﻤﻨــﺎخ ﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﺸــﺎﻤل ،ﺒﻤــﺎ ﻓ ـﻰ ذﻟــك اﻷﻀ ـرار واﻟﺨﺴــﺎﺌر ،وﺘﻘــدﯿر
اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف واﻟﻔواﺌد.

۱۱۰

 .٥ﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻘطﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺨﺎطر واﻟﻛوارث اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ.

 .٦اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء وﺘﻔﻌﯿل ﻤﺠﻠس وطﻨﻰ ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ.
 .٧اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻘرﯿر اﻹﺒﻼغ اﻟوطﻨﻰ اﻟﺜﺎﻟث ﻟﻤﺼر.

 .٨ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻘدرة اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﺘوﻓﯿر طﺎﻗﺔ ﻨظﯿﻔﺔ وآﻤﻨﺔ وﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻟدﻋم اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدى.

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

 .١اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻰ اﻟراﺒﻊ اﻟﺼﺎدر ﻋن اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ٢٠٠٧ : IPCC
 .٢اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻹطﺎرﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ وﺒروﺘوﻛول ﻛﯿوﺘوwww.unfccc.int .

 .٣ﺘﻘرﯿر اﻹﺒﻼغ اﻟوطﻨﻰ اﻟﺜﺎﻨﻰ  ،٢٠١٠اﻟﺼﺎدر ﻋن و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ.

 .٤اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻛﯿف ﻤﻊ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ – ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ،ﻤﺼر .٢٠١١
 .٥ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔhttp://www.who.int/ar .
 .٦ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.

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

 .٧ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة اﻹﻨﻤﺎﺌﻰwww.undp.org .

 .٨ﻤرﻓق اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰhttp://www.undp.org/gef .
 .٩ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻰhttp://www.wfp.org .

 .١٠ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ – ﻤﺸروع ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔhttp://www.ieeegypt.org .
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الفصل الثالث

محاية طبقة األوزون

 ٣.١ﻣﻘﺪﻣﺔ

اﻷوزون ﻤرﻛب ﻏﺎزى ﯿﺘﻛون ﻤن ﺜﻼث ذرات أوﻛﺴﺠﯿن وﯿوﺠد ﻓﻰ طﺒﻘﺔ اﻹﺴﺘراﺘوﺴﻔﯿر اﻟﺘﻰ ﺘﺤﯿط ﺒﺎﻟﻐﻼف

اﻟﺠوى ﻋﻠﻰ إرﺘﻔﺎع ﯿﺘراوح ﻤﺎ ﺒﯿن  ٢٠و ٣٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر وﯿﺘراوح ﺴﻤك طﺒﻘﺔ اﻻوزون ﻤن  ٨-٢ﻛﯿﻠو ﻤﺘر،

وﻫﻰ ﺘﻘوم ﺒدور اﻟﻤرﺸﺢ اﻟطﺒﯿﻌﻰ واﻟدرع اﻟواﻗﻰ اﻟذى ﯿﺤﯿط ﺒﺎﻹرض ﻟﯿﺤﻤﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﺠزء اﻟﻀﺎر ﻤن اﻷﺸﻌﺔ
ﻓوق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺸﻤس ) (Ultra Violet –Bذات اﻷﻀرار اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﺒﺼﺤﺔ اﻷﻨﺴﺎن

واﻟﺤﯿوان ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ،ﻛﻤﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ وﻫذا ﯿؤدى إﻟﻰ ﺨﻠل ﻓﻰ اﻟﺘوازن اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﺒﯿﻌﺔ

واﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻟذﻟك ﯿرى اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻨﻪ ﺒدون طﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﺈن اﻟﺤﯿﺎة ﺘﻔﺎرق ﻛوﻛب اﻷرض وﯿﻌﺒرون

ﻋن ذﻟك ﺒﻌﺒﺎرة "ﻻ أوزون ـــ ﻻ ﺤﯿﺎة".

 ٢٫٣ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﺂﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ

ﯿﺄﺘﻰ ﻤﺼدر اﻟﺘﻬدﯿد ﻟﻬذﻩ اﻟطﺒﻘﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ أﻋﻤﺎل وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ إﺒﺘدﻋﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ ﺘطور اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤدﻨﯿﺔ ٕواﺴﺘﺤداث
ﻤواد ﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﺠدﯿدة ،ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﯿﺎدة إﻨﺒﻌﺎث اﻟﻐﺎزات ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻹﺴـﺘﻨﻔﺎد طﺒﻘـﺔ اﻷوزون ،ﺤﯿـث أن

اﻷﺸــﻌﺔ ﻓــوق اﻟﺒﻨﻔﺴــﺠﯿﺔ ) (Ultra Violet –Bاﻟﺘـﻰ ﺘــﺄﺘﻰ ﻤــن اﻟﺸــﻤس إﻟــﻰ ﺴــطﺢ اﻷرض ﻟﻬــﺎ ﺘــﺄﺜﯿرات ﻀــﺎرة
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ـ ـ إﺼـﺎﺒﺔ اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﺴـرطﺎن اﻟﺠﻠـد وﻛﺘﺎ ارﻛـت اﻟﻌـﯿن وﻨﻘـص اﻟﻤﻨﺎﻋـﺔ ،ﻛﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘـؤﺜر ﻓـﻰ

ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻀوﺌﻰ ) (Photosynthesisﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﺨﻀراء ﻤﻤـﺎ ﺘﻘﻠـل ﻤـن ﻨﻤـو اﻟﻨﺒـﺎت ٕواﻨﺘـﺎج اﻟﻤﺤﺎﺼـﯿل
اﻟزراﻋﯿﺔ ،اﻷﻤر اﻟذى ﯿﻬدد ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺴﻼﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ.

وﻗد ﺘم اﻟﺘﺨﻠص اﻟﺘدرﯿﺠﻰ ﻤن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻨت ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟزراﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم ،وﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً إﺴﺘﻛﻤﺎل ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﺨﻠص اﻟﺘدرﯿﺠﻰ ﻤن إﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد
اﻟﻬﯿدروﻛﻠورﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿﺔ ) (HCFC'sﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ اﻷوزون وﻤﻛﺎﻓﺤﺔ

اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ واﻹﺤﺘﺒﺎس اﻟﺤرارى واﻟذى ﯿﺸﻛل ﺨط اًر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً وﺘﺤدﯿﺎً ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن ﺠﻤﯿﻊ اﻟدول.

وﻗد إﺠﺘﺎزت ﻤﺼر ﺒﻨﺠﺎح اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﻓرﻀﻬﺎ اﻹﻟﺘزام ﺒﺄﺤﻛﺎم ﺒروﺘوﻛول ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ طﺒﻘﺔ اﻷوزون ،ﻓﺤﻘﻘت اﻟﺨﻔض اﻟﻤﺴﺘﻬدف ﻤن إﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟوﺠود

ﻀواﺒط وﺴﯿﺎﺴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﯿل اﻹﻤﺘﺜﺎل ﻷﺤﻛﺎم ﺒروﺘوﻛول ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل دون اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺎﻟﺒراﻤﺞ
اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ أو اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻷوﻟوﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺤﯿث ﻗﺎﻤت و ازرة
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺒداﺌل ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون،

وأﻨﺸطﺔ ﻨﻘل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔٕ ،واﺴﺘﺒدال اﻟﻤﻌدات واﻷﺠﻬزة اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺒﺄﺨرى ﺤدﯿﺜﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻤواد ﺼدﯿﻘﺔ
ﻟﻸوزون ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﻨﻔﯿذ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺒداﺌل اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺸراﺌﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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وﻻ ﺘﻌﻨـ ـﻰ ﻫ ــذﻩ اﻹﻨﺠ ــﺎزات أن ﻤﺴ ــﯿرة اﻟﻌﻤ ــل ﻗ ــد ﺒﻠﻐ ــت ﻤﻨﺘﻬﺎﻫ ــﺎ ،أو أن ﺠﻤﯿ ــﻊ اﻹﻟﺘ ازﻤ ــﺎت ﺒﺄﺤﻛ ــﺎم ﺒروﺘوﻛ ــول

ﻣﻮﻧﺘﺮﯾ��ﺎل ﻗــد ﺘـم ﺘﻨﻔﯿــذﻫﺎ ،ﻓﻤــﺎ ازﻟــت اﻟﺠﻬــود ﺘﺒـذل ﻟﻠــﺘﺨﻠص اﻟﻛﺎﻤــل ﻤــن إﺴـﺘﺨدام اﻟﻤـواد اﻟﻤﺴــﺘﻨﻔدة ﻟــﻸوزون ﻓـﻰ
ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت إﻤﺘﺜﺎﻻ ﻷﺤﻛﺎم ﺒروﺘوﻛول ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 ٣٫٣ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺘﺘﻤﺜل اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ اﻹﻟﺘـزام ﺒﺄﺤﻛـﺎم وﻤﻘـررات ﺒروﺘوﻛـول ﻣﻮﻧﺘﺮﯾ�ﺎل ﺒﺸـﺄن اﻟﺨﻔـض اﻟﺘـدرﯿﺠﻰ ﻹﺴـﺘﻬﻼك

اﻟﻤ ـ ـواد اﻟﻤﺴـ ــﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘـ ــﺔ اﻷوزون وﺼـ ــوﻻً إﻟـ ــﻰ اﻟـ ــﺘﺨﻠص اﻟﺘـ ــﺎم وﻓﻘ ـ ـ ـﺎ ﻟﻠﺠـ ــداول اﻟزﻤﻨﯿـ ــﺔ اﻟﻤﺤـ ـ ـددة ﺒـ ــﺎﻟﺒروﺘوﻛول
واﻟﺘﻌــدﯿﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟﺘــﻰ أدﺨﻠــت ﻋﻠﯿــﻪ ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸﻛ ــل رﻗــم ) (١-٣اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟزﻤﻨـﻰ ﻟوﻗــف إﺴــﺘﺨدام اﻟﻤـواد

اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿﺔ ) (HCFC'sاﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون.

ﺸﻛل ) (١-٣اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟزﻤﻨﻰ ﻟوﻗف إﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿﺔ
) (HCFC'sاﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون

 ١٫٣٫٣ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳍﺎﻟﻮﻥ

ﯿﻘوم ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻬﺎﻟوﻨﺎت ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﻟدﯿﻬﺎ ﻤﺨزون راﻛد ﻨﺘﯿﺠﺔ إﺘﻤﺎم اﻟﺘﺤ ـ ـ ــول إﻟﻰ ﺒداﺌل

أﺨـرى ﻓـﻰ أﻨظﻤـﺔ ﻤﻛﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺤرﯿـق ،وﯿــﺘم ﺘﺴـﻠﯿم اﻟﻛﻤﯿــﺎت اﻟﻤﺠﻤ ـ ــﻌﺔ إﻟــﻰ ﺒﻨـك اﻟﻬـ ـ ــﺎﻟون اﻟـذى ﺘــم إﻨﺸ ـ ـ ــﺎؤﻩ ﺒﺸــرﻛﺔ

ﺤﻠ ـوان ﻟﻠﺼ ــﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨدﺴـ ــﯿﺔ  -ﻤﺼـﻨﻊ  ٩٩اﻟﺤـ ـرﺒﻰ ﺴــﺎﺒﻘﺎً ﻟﺘﺠﻤﯿـﻊ اﻟﻬﺎﻟوﻨـﺎت وﺘـدوﯿرﻫﺎ ٕواﻋـﺎدة اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓـﻰ
اﻹﺤﺘﯿﺎﺠــﺎت اﻟﻀــرورﯿﺔ ﻓـﻰ ﻤﺨﺘﻠــف اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺤﯿوﯿــﺔ ﺒﺎﻟدوﻟــﺔ ،واﻟﺸﻛ ــل رﻗــم ) (٢-٣ﯿوﻀــﺢ أﺴــﻠوب ﺘﺠﻤﯿــﻊ
وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻬﺎﻟوﻨﺎت ٕواﻋﺎدة ﺘدوﯿرﻫﺎ.
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ﺸﻛل ) (٢-٣أﺴﻠوب ﺘﺠﻤﯿﻊ وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻬﺎﻟوﻨﺎت ٕواﻋﺎدة ﺘدوﯿرﻫﺎ

ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﻬﺎﻟوﻨﺎت ﻓﻰ ﺒﻌض أﻨظﻤﺔ اﻹطﻔﺎء اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﻌدات اﻟﺤرﺠﺔ ﺒﺎﻫظﺔ اﻟﺜﻤن وﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠطـﺎﺌرات واﻟﺴـﻔن واﻟـدﺒﺎﺒﺎت وأﻨظﻤـﺔ اﻹﺘﺼـﺎﻻت واﻟﺤﺎﺴـﺒﺎت اﻵﻟﯿـﺔ اﻟﻤرﻛزﯿـﺔ وﻏﯿرﻫـﺎ ﻤـن

اﻟﻤﻌــدات اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿــﺔ اﻟﻤﺘطــورة واﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ اﻷﻫﻤﯿــﺔ ﻤــن اﻟﻨﺎﺤﯿــﺔ اﻹﺴــﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وذﻟــك ﻟﺤــﯿن إﺘﻤــﺎم اﻟﺘﺤــول ﻹﺴــﺘﺨدام
ﺒداﺌل ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘـﺔ اﻷوزون ﺨـﻼل اﻟﺴـﻨوات اﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ،وﯿوﻀـﺢ ﺸـﻛل رﻗـم ) (٣-٣اﻟﺨﻔـض اﻟﺘـدرﯿﺠﻰ ﻓـﻰ

ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻬﺎﻟون اﻟﺘﻰ ﺘم إﺴﺘﯿرادﻫﺎ.

ﺸﻛل ) (٣-٣اﻟﺨﻔض اﻟﺘدرﯿﺠﻰ ﻓﻰ اﻹﺴﺘﯿراد اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻬﺎﻟون
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 ٢٫٣٫٣ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻳﺮﻭﺳﻮﻻﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

ﯿﻘــوم ﺠﻬــﺎز ﺸــﺌون اﻟﺒﯿﺌــﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ و ازرة اﻟﺼــﺤﺔ ﺒﺘﺤوﯿــل ﺨطــوط إﻨﺘــﺎج اﻟﺸــرﻛﺎت اﻟﻤﺼــﻨﻌﺔ ﻟﻸﯿروﺴــوﻻت

اﻟطﺒﯿــﺔ اﻟﺘ ـﻰ ﺘﺴــﺘﻬﻠك  ١٦٣طــن ﻤــن اﻟﻤ ـواد اﻟﻤﺴــﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘــﺔ اﻷوزون ) (CFC'sﻛﻤـ ـواد داﻓﻌــﺔ ﻟﻌﺒ ـوات ﺒﺨﺎﺨــﺎت
ﻋ ـﻼج أﻤراض اﻟرﺒو واﻟﺤﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺼدرﯿﺔ إﻟﻰ أﺨـرى ﺒدﯿﻠـﺔ ﻏﯿـر ﻤﺴـﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘـﺔ اﻷوزون ،وﯿـﺘم اﻟﺘﻨﺴـﯿق ﻤـﻊ إدارة

ﺸﺌون اﻟﺼﯿدﻟﺔ ﺒـو ازرة اﻟﺼـﺤﺔ وﺸـرﻛﺎت اﻷدوﯿـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻨﻔﯿـذ اﻹﺴـﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿـﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺒدﯿﻠـﺔ واﻟﺘـﻰ
ﺘﺘﻀــﻤن ﻋﻘــد دورات ﺘدرﯿﺒﯿــﺔ وورش ﻋﻤــل وﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘوﻋﯿــﺔ ﻟﻸطﺒــﺎء واﻟﺼــﯿﺎدﻟﺔ ﺒﺎﻷﯿروﺴــوﻻت اﻟﺘــﻰ ﺘﺴــﺘﺨدم ﺒــداﺌل

اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون ،وﺘﻨﻔﯿذاً ﻟﻬذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘم اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﯿذ ﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺸﻐﯿل وﻨﻘل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
ﻟﻠﺸ ــرﻛﺎت اﻟﻤﺴ ــﺘﻔﯿدة وﺘوﻓﯿ ــق أوﻀ ــﺎع ﺸ ــرﻛﺎت اﻷدوﯿ ــﺔ ﻟﻌ ــدد ) (٣ﻤﻨ ــﺘﺞ ﻤ ــن إﺠﻤ ــﺎﻟﻰ ﻋ ــدد ) (٤ﻤﻨ ــﺘﺞ ﻟﺘﺼ ــﻨﯿﻊ

ﻤﻨﺘﺠﺎت أﯿروﺴوﻻت طﺒﯿﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﺒداﺌل ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون وﺘوﻀﺢ اﻟﺼورة رﻗم ) (١-٣وﺤدة ﻤلء

ﻋﺒـوات أﯿروﺴــوﻻت طﺒﯿــﺔ ﺘﺴــﺘﺨدم ﺒــداﺌل ﻟﻠﻤـ ـ ـ ـ ـواد اﻟﻤﺴــﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘــﺔ اﻷوزون ﻓــﻰ ﻋ ــﻼج أﻤـراض اﻟرﺒــو واﻟﺤﺴﺎﺴــﯿﺔ

اﻟﺼــدرﯿﺔ ،وﻗــد ﺘــم إﺨﺘﺒــﺎر ﺼــﻼﺤﯿﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘــﻰ ﺘﺴــﺘﺨدم ﺒــداﺌل ﻟﻠﻤـواد اﻟﻤﺴــﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘــﺔ اﻷوزون وﻨزوﻟﻬــﺎ

اﻷﺴواق ،وﻤن اﻟﻤﻨﺘظر اﻹﻨﺘﻬﺎء اﻟﻛﺎﻤل ﻤن ﺘﺤوﯿل ﺨطوط أﻨﺘﺎج ﺸرﻛﺎت اﻷدوﯿﺔ ﺒﻨﻬﺎﯿﺔ ﻋﺎم .٢٠١٥

ﺼورة ) (١-٣وﺤدة ﻤلء ﻋﺒوات أﯿروﺴوﻻت طﺒﯿﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﺒداﺌل ﻟﻠﻤواد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون

 ٣٫٣٫٣ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﱪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

ﯿﺘم إﺤﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺒﺔ وﺘﻔﻌﯿل اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤظر إﺴﺘﯿراد اﻟﻤـواد اﻟﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ ) (CFC'sاﻟﻤﺴـﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘـﺔ

اﻷوزون ،وذﻟــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤــدﯿث ﺒروﺘوﻛــوﻻت اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﻤوﻗﻌــﺔ ﻤــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟرﻗﺎﺒﯿــﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿــﺔ ﻛﺎﻟﻬﯿﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻤــﺔ

ﻟﻠرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺎدرات واﻟـواردات وﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤــﺎرك ،ﻛﻤــﺎ ﺘــم اﻹﺸ ـراف ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻔﯿــذ ﺘﻌــدﯿل وﺤــدات اﻟﺘﺒرﯿــد ﻟﻌــدد
۱۱۸

) (١٢٥ﻋرﺒــﺔ ﺴــﻛﺔ ﺤدﯿــد ﻤﻛﯿﻔــﺔ واﻟﺘ ـﻰ ﻛﺎﻨــت ﺘﺴــﺘﺨدم ﻤ ـواد ) (CFC'sاﻟﻤﺴــﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘــﺔ اﻷوزون ﻟﺘﻌﻤــل ﺒﻤ ـواد

أﺨـرى ﺼــدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ ،وذﻟــك ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻤــﻊ ﻤﻨظﻤــﺔ اﻷﻤــم اﻟﻤﺘﺤـدة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ) ،(UNIDOوﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل

رﻗم ) (٤-٣اﻟﺨﻔض اﻟﺘـدرﯿﺠﻰ ﻓـﻰ ﻛﻤﯿـﺎت اﻟﻤـواد اﻟﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ ) (CFC'sاﻟﻤﺴـﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘـﺔ اﻷوزون اﻟﺘـﻰ
ﺘم إﺴﺘﯿرادﻫﺎ.

ﺸﻛل ) (٤-٣اﻟﺨﻔض اﻟﺘدرﯿﺠﻰ ﻓﻰ اﻹﺴﺘﯿراد اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻤواد اﻟﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿﺔ )(CFC's

 ٤٫٣٫٣ﺍﻹﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳍﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )(HCFC's
ﺘم إﻋداد إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟوﻗف إﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿﺔ ) (HCFC'sاﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌدﯿد
ﻤن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻫﻤﻬﺎ ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓـوم اﻟﻌـزل اﻟﺤـرارى ﻟﻠﺜﻼﺠـﺎت ،ﻗطـﺎع اﻟﺘﺒرﯿـد واﻟﺘﻛﯿﯿـف ،وﺘﻨﻔﯿـذاً

ﻟﻬذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل:

أ .ﺘــوﻓﯿر ﻤﻌ ــدات وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿ ــﺎ ﺤدﯿﺜ ــﺔ ﺘﺴ ــﺘﺨدم ﺨﺎﻤ ــﺎت ﺼــدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺼ ــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌ ــزل اﻟﺤـ ـرارى ﻟﻠﺸ ــرﻛﺎت
اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗف إﺴﺘﺨدام ﻤﺎدة ) (HCFC-141bاﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون.

ب .اﻟﺒــدء ﻓــﻰ ﺘﻨﻔﯿــذ اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟــوطﻨﻰ ﻹﺴــﺘﺨدام ﺒــداﺌل ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿــﺔ ﺼــدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل إﻋــداد د ارﺴــﺔ ﻋــن
إﺴــﺘﻬﻼﻛﺎت ﻤﺼــر ﻤــن ﻏــﺎز ) (HCFC-22ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼــﯿﺎﻨﺔ ﻟﻘطــﺎع اﻟﺘﺒرﯿــد واﻟﺘﻛﯿﯿــف،

ﺤﯿث ﺘم ﺤﺼر ﻤراﻛز اﻟﺘدرﯿب اﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻛﯿﯿف واﻟﺘﺒرﯿد واﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟﻘـوى اﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ واﻟﻬﺠـرة
ووزراة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻛﯿﯿف ،ذﻟك ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘد إﺠﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺘﻨﺴـﯿﻘﯿﺔ

ﻤــﻊ ﻤﻤﺜﻠــﻰ ﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﺘﺒرﯿــد واﻟﺘﻛﯿﯿــف ﻟد ارﺴــﺔ اﻟﺒــداﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻟﻐــﺎز ) (HCFC-22اﻟﻤﺴــﺘﺨدم ﻓــﻰ ﻗطــﺎع

اﻟﺘﺒرﯿــد واﻟﺘﻛﯿﯿــف ،ﺒﺤﻀــور ﺨﺒـراء وﻤﺴﺘﺸــﺎرﯿن ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎل اﻟﺘﻛﯿﯿــف واﻟﺘﺒرﯿــد وﻤﻤﺜﻠـﯿن ﻤــن ﻫﯿﺌــﺔ اﻟﻤواﺼــﻔﺎت
اﻟﻤﺼـرﯿﺔ وﻤﻨظﻤــﺔ اﻷﻤــم اﻟﻤﺘﺤــدة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ) (UNIDOوﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻷﻤــم اﻟﻤﺘﺤــدة ﻟﻠﺒﯿﺌــﺔ )(UNEP
وذﻟك ﺘﻤﻬﯿداً ﻟوﻗف إﺴﺘﺨدام ﻏﺎز ) (HCFC-22اﻟﻤﺴﺘﻨﻔد ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﺘﻛﯿﯿف واﻟﺘﺒرﯿد.
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وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٥-٣ﻤﻌـدل اﻹﺴـﺘﻬﻼك اﻟﺴـﻨوى ﻟﻐـﺎز ) (HCFC-22واﻟـذى ﯿﺴـﺘﺨدم ﻋﻠـﻰ ﻨطـﺎق واﺴـﻊ
ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﺘﺒرﯿد واﻟﺘﻛﯿﯿف وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٦-٣ﻤﻌدل اﻹﺴﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨوى ﻟﻤـﺎدة ) (HCFC-141اﻟﺘـﻰ
ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓوم اﻟﻌزل اﻟﺤرارى وﻫﻤﺎ أﻛﺜر أﻨواع اﻟﻤواد اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿﺔ إﺴﺘﺨداﻤﺎً ﻓﻰ اﻟﺴـوق

اﻟﻤﺼرى.

ﺸﻛل ) (٥-٣ﻤﻌدل اﻹﺴﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺎدة )(HCFC-22

ﺸﻛل ) (٦-٣ﻤﻌدل اﻹﺴﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺎدة )(HCFC-141b

۱۲۰

 ٥٫٣٫٣ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱮ ﻹﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﱪﻳﺪ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺍﻟﺸﻴﻠﺮﺍﺕ( ﺍﻟﱴ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ

ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )(CFC's

ﯿﻬدف اﻟﻤﺸروع إﻟـﻰ دﻋـم ﻋـدد ﻤـن اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿـﺔ واﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻹﺴـﺘﺒدال وﺤـدات اﻟﺘﺒرﯿـد اﻟﻤرﻛزﯿـﺔ )اﻟﺸـﯿﻠرات(
اﻟﺘـ ــﻰ ﺘﺴـ ــﺘﺨدم ﻏـ ــﺎز ﻓرﯿـ ــون ) (CFC-11أو ) (CFC-12اﻟﻤﺴـ ــﺘﻨﻔدﯿن ﻟطﺒﻘـ ــﺔ اﻷوزون ﺼـ ــورة رﻗـ ــم )(٢-٣
ﺒوﺤدات ﺠدﯿدة ﺘﻌﻤـل ﺒﻔرﯿون ﺼدﯿق ﻟﻠﺒﯿﺌـﺔ ﺼـورة رﻗـم ) (٣-٣وﺘﺸـﻤل اﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ اﻹدارﯿـﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸـﻔﯿﺎت واﻟﻔﻨـﺎدق

وﺸرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.

ﺼورة ) (٢-٣وﺤدة ﺘﺒرﯿد ﻤرﻛزﯿﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻐﺎز ) (R-12اﻟﻤﺴﺘﻨﻔد ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون

ﺼورة ) (٣-٣وﺤدة ﺘﺒرﯿد ﻤرﻛزﯿﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻐﺎز ) (R-134aﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﻨﻔد ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون

وﯿﺘﻤﺜــل اﻟــدﻋم ﻓــﻰ ﺸــﻛل ﻤﻨﺤــﺔ ﺘﻐــطﻰ ﺠ ــزء ﻤــن ﺘﻛﻠــﻔﺔ اﻹﺴــﺘﺒدال وﺘﻌﺘﻤــد ﻗﯿﻤــﺔ اﻟﻤﻨﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻨــوع وﺤــدة اﻟﺘﺒرﯿــد
وﻤدى ﺘوﻓﯿرﻫﺎ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋ ــم اﻟﻔﺎﺌ ــدة ﻋﻠﻰ ﻗرض اﻟﺒﻨـك اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻌﻤــﻠﯿﺔ اﻹﺴﺘﺒدال ﺒﻔﺘرة ﺘﻤوﯿل
۱۲۱

ﺒﺤد أﻗﺼﻰ  ٢٤ﺸﻬر ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ  ٣ﺸﻬور ﺴﻤﺎح وﺒﺴﻌر ﻓﺎﺌدة  ،%١٤ﺘﺘﺤﻤل  %٥٠ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة

ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم ) (١-٣اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻤوﯿﻠﻰ ﻟوﺤدات اﻟﺘﺒرﯿد اﻟﻤرﻛزﯿﺔ.
ﺠدول ) (١-٣اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻤوﯿﻠﻰ ﻟوﺤدات اﻟﺘﺒرﯿد اﻟﻤرﻛزﯿﺔ
اﻟﺘﻤوﯿل

اﻹﻤﺘﺼﺎص

اﻟطرد اﻟﻤرﻛزى

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟذاﺘﯿﺔ

%١٥

%٢٨

اﻟﻤﻨﺤﺔ

%٣٥

%٢٢

اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤﺼرﻓﻰ

%٥٠

%٥٠

 ٦٫٣٫٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻭﻣﻴﺪ ﺍﳌﻴﺜﻴﻞ

ﯿﻬدف اﻟﻤﺸروع اﻟذى ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ و ازرة اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ ﺘدرﯿب اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻛﺒرى وﺼﻐﺎر اﻟﻤزارﻋﯿن ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﺤول ﻹﺴﺘﺨدام اﻟﺒداﺌل اﻟﺼدﯿﻘﺔ واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘرﺒﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ وﺘﺒﺨﯿر اﻟﺤﺒوب اﻟﻤﺨزوﻨﺔ
واﻟﻔراﻏﺎت ،وذﻟك ﺒﻬدف اﻟﺨﻔض اﻟﺘدرﯿﺠﻰ وﺼوﻻً ﻟوﻗف إﺴﺘﺨدم ﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون
وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٧-٣اﻟﺨﻔض اﻟﺘدرﯿﺠﻰ ﻓﻰ إﺴﺘﯿراد ﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺸروع.

ﺸﻛل ) (٧-٣اﻟﺨﻔض اﻟﺘدرﯿﺠﻰ ﻓﻰ اﻹﺴﺘﯿراد اﻟﺴﻨوى ﻟﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل

وﻗــد ﺘــم ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٢اﻹﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﺘطﺒﯿــق ﻤــﺎدﺘﻰ اﻻﺠروﺴــﯿﻠون ) اﻟﻛﻠــوروﺒﻛرﯿن ١ +و ٣داى ﻛﻠــورو

ﺒــروﺒﯿن ( واﻟــﺒﻼدﯿن ) داى ﻤﯿﺜﯿــل داى ﺴــﻠﻔﯿد ( ﻓــﻰ ﻤﺴــﺎﺤﺔ  ١٢٠ﻓــدان وﯿﺠــرى ﺤﺎﻟﯿـﺎً ﺘﺴــﺠﯿﻠﻬﻤﺎ ﻟــدى ﻟﺠﻨــﺔ

اﻟﻤﺒﯿــدات ﺒــو ازرة اﻟز ارﻋــﺔ  -وﻗــد أوﺼــت اﻟﺘﻘــﺎرﯿر اﻟﺼــﺎدرة ﻤــن ﻤرﻛــز اﻟﺒﺤــوث اﻟزراﻋﯿــﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﯿــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺒــداﺌل
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ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘرﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﺼﯿل )اﻟﻔراوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرى  /اﻟﻤﺸﺎﺘل – اﻟطﻤﺎطم اﻟﺸـﯿرى – اﻟﻔﻠﻔـل – زﻫـور اﻟﻘطـف –

اﻟﻨﺒﺎﺘـﺎت اﻟطﺒﯿـﺔ  -اﻷﻋﺸـﺎب – ﺨـس اﻟﺘﺼـدﯿر– اﻟﺒطـﯿﺦ( ،ﻛﻤـﺎ ﺘـم اﻹﻨﺘﻬـﺎء ﻤـن ﺘطﺒﯿـق ﻤـﺎدة اﻷﻛوﻓﯿـوم ﻓــﻰ

ﺸون ﺒﻨك اﻹﺌﺘﻤﺎن اﻟزراﻋﻰ  -ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ  ٣٧٢أﻟف أردب ﻗﻤﺢ  ،وﻛﻤﯿﺔ  ٢٧٠٠طن ﻓﻰ اﻟﺼواﻤﻊ – وﻫذﻩ
اﻟﻤﺎدة ﺘﻤﺜل أﻫﻤﯿـﺔ ﻛﺒﯿـرة ﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻟﺤﺒـوب اﻟﻤﺨزوﻨـﺔ )ﺨﺎﺼـﺔ اﻟﻘﻤـﺢ( وﺘﺒﺨﯿـر اﻟﻔ ارﻏـﺎت ،وﻗـد ﻛﺎﻨـت اﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ

ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻟﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل ) %١٠٠إﺒﺎدة ﻟﺠﻤﯿﻊ أطوار اﻟﺤﺸرات( .وﻗد طور اﻟﻤﺸروع ﺒدﯿل ﻤﺤﻠﻰ

ﻟﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل وﻫو اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗش اﻷرز ﻹﻨﺘﺎج ﻤﺤﺼول اﻟﻔ اروﻟﺔ.

ﻛﻤــﺎ ﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة ﻟﻠﺠﻬــود اﻟﺘــﻰ ﺘﺒــذل ﻹﯿﺠــﺎد ﺒــداﺌل ﻟﻤــﺎدة ﺒروﻤﯿــد اﻟﻤﯿﺜﯿــل اﻟﻤﺴــﺘﺨدم ﻓــﻰ ﺘﺒﺨﯿــر اﻟﺘﻤــور
وﻋﻤﻠﯿـ ــﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠـ ــﺔ واﻟﺘﻌﻘـ ــﯿم اﻟﻼزﻤـ ــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـ ــﺎت اﻟﻤﺴـ ــﺘوردة أو اﻟﻤﺼـ ــدرة )إﺴـ ــﺘﺨداﻤﺎت اﻟﺤﺠـ ــر اﻟز ارﻋـ ــﻰ

ٕواﺠراءات ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟﺸﺤن(.

وﺘوﻀﺢ اﻟﺼور أرﻗﺎم ) (٨-٣) ،(٧-٣)، (٦-٣)، (٥-٣) ، (٤-٣اﻟطرق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺴﺘﺨدام ﺒـداﺌل ﻤـﺎدة

ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل.

ﺼورة ) (٤-٣اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗش اﻷرز

ﺼورة ) (٥-٣ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻤﺎدة

ﺼورة ) (٦-٣ﺤﻘن اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻤﺎدة

ﺼورة ) (٧-٣اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤرارﯿﺔ ﻛﺈﺤدى ﺒداﺌل

) (Basamidﻛﺒدﯿل ﻟﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل

) (Metham Sodiumﻛﺒدﯿل ﻟﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل

ﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل
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ﺼورة ) (٨-٣اﻟﺘطﻌﯿم ﻛﺄﺤد ﺒداﺌل ﻤﺎدة ﺒروﻤﯿد اﻟﻤﯿﺜﯿل

 ٤٫٣ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:

ﺘﺸـ ـ ـ ـ ــﻬد اﻟﻤرﺤﻠـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠـ ـ ـ ـ ــﺔ إﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﻛﻤﺎل ﺘﻨﻔﯿـ ـ ـ ـ ــذ اﻹﺴـ ـ ـ ـ ــﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠـ ـ ـ ـ ــﺘﺨﻠص اﻟﺘـ ـ ـ ـ ــدرﯿﺠﻰ ﻤـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻤ ـ ـ ـ ـ ـواد
اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿـ ـ ـ ـ ــﺔ ) (HCFC'sﻓـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺠﻤﯿـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻘطﺎﻋـ ـ ـ ـ ــﺎت ،ﺤﯿـ ـ ـ ـ ــث ﺘـ ـ ـ ـ ــم ﺘﺠﻤﯿـ ـ ـ ـ ــد إﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﯿراد اﻟﻤ ـ ـ ـ ـ ـواد

اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿ ــﺔ إﻋﺘﺒ ــﺎ اًر ﻤ ــن ﺒداﯿ ــﺔ ﻋ ــﺎم  ٢٠١٣وﺴ ــﯿﺘم اﻹﻟﺘـ ـزام ﺒ ــﺎﻟﺨﻔض اﻟﺘ ــدرﯿﺠﻰ ﻹﺴ ــﺘﯿراد ﻤ ــﺎدة

) (HCFC-141bاﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﻔوم ﺤﯿث ﺘم ﺘورﯿـد ﻤﻌـدات ﺤدﯿﺜـﺔ ﻟﻌـدد ) (٩ﺸـرﻛﺎت وطﻨﯿـﺔ ﺘﺼـﻨﻊ

ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔوم واﻟﻌزل اﻟﺤرارى ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤول ﻹﺴﺘﺨدم ﺒـداﺌل ﺼـدﯿﻘﺔ وﻏﯿـر ﻤﺴـﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘـﺔ اﻷوزون،
وﻤــن اﻟﻤﻨﺘظــر اﻹﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﺘوﻓﯿــق أوﻀــﺎع ﻫــذﻩ اﻟﺸــرﻛﺎت ﺒﻨﻬﺎﯿــﺔ ﻋــﺎم  .٢٠١٦وﺨــﻼل اﻟﺴــﻨوات اﻟﻤﻘﺒﻠــﺔ ﺴــﯿﺘم

اﻹﻟﺘ ـزام ﺒــﺎﻟﺨﻔض اﻟﺘــدرﯿﺠﻰ ﻹﺴــﺘﯿراد ﻤــﺎدة ) (HCFC-22اﻟﻤﺴــﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘــﺔ اﻷوزون واﻟﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻓــﻰ ﻗطــﺎع

اﻟﺘﺒرﯿد واﻟﺘﻛﯿﯿف ،ﺤﯿث ﺘم ﺘﺸﻛﯿل ﻓرﯿق ﻋﻤل ﯿﻀم ﺨﺒراء ﻤﺘﺨﺼﺼﯿن ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻛﯿﯿف واﻟﺘﺒرﯿد وﻤﻤﺜﻠﯿن ﻋن

ﻫﯿﺌــﺔ اﻟﻤواﺼــﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺴــﯿﺔ اﻟﻤﺼ ـرﯿﺔ وﻤﺼــﺎﻨﻊ أﺠﻬ ـزة اﻟﺘﻛﯿﯿــف واﻟﺘﺒرﯿــد وذﻟــك ﻹﻋــداد رؤﯿــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ٕواﺨﺘﯿــﺎر

اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿ ــﺔ اﻟﺼ ــدﯿﻘﺔ اﻟﺘـ ـﻰ ﺘﻌﺘﻤ ــد ﻋﻠـ ـﻰ ﺒ ــداﺌل اﻟﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌ ــﺔ اﻟﻤﺼـ ـرﯿﺔ ﺘﻤﻬﯿ ــداً ﻟﺤظ ــر إﺴ ــﺘﯿراد ﻏ ــﺎز ﻓرﯿ ــون

) (HCFC-22اﻟﻤﺴﺘﻨﻔد ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون.

وﺘﻌﺘﻤد اﻟو ازرة ﻓﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺘﻰ:
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• ﺘﺴ ــﻬﯿل اﻹﻤﺘﺜ ــﺎل ﻷﺤﻛ ــﺎم ﺒروﺘوﻛ ــول ﻣﻮﻧﺘﺮﯾ���ﺎل ﻟﺤﻤﺎﯿ ــﺔ طﺒﻘ ــﺔ اﻷوزون وذﻟ ــك دون اﻟﻤﺴ ــﺎس ﺒ ــﺎﻟﺒراﻤﺞ
اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ أو اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻷوﻟوﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

• اﻟﻤﻌﺎوﻨـ ــﺔ ﻓ ـ ـﻰ ﺘوﻓﯿـ ــق أوﻀـ ــﺎع اﻟﺸـ ــرﻛﺎت اﻟوطﻨﯿـ ــﺔ اﻟﺘ ـ ـﻰ ﺘﺴـ ــﺘﺨدام اﻟﻤ ـ ـواد اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿـ ــﺔ
) (HCFC'sاﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون ﻟﻛﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﺒداﺌل ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.

• اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟرﻗﺎﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ٕواﻤدادﻫﺎ ﺒﺄﺠﻬزة ﺘﺤﻠﯿل ﻏﺎزات اﻟﺘﺒرﯿد وﻋﻘد اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ
ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻷﺠﻬزة.
• اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﺒراﻤﺞ اﻹﺴﺘرﺠﺎع واﻟﺘدوﯿر ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون.

• ﺘﻛﺜﯿف ﺤﻤﻼت اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﺒداﺌل اﻟﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺸراﺌﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

• ﺘﻘﯿﯿــد إﺴــﺘﯿراد اﻟﻤ ـواد اﻟﻬﯿدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺒوﻨﯿــﺔ ) (HCFC'sوﻛــذا اﻟﻤﻌــدات اﻟﺘــﻰ ﺘﻌﺘﻤــد ﻓــﻰ ﺘﺸــﻐﯿﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺨدام اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔدة ﻟطﺒﻘﺔ اﻷوزون.
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الفصل الرابع
الضوضاء

١٫٤ﻣﻘﺪﻣﺔ
أﺼﺒﺤت اﻟﻀوﻀﺎء ﻤن اﻟﺴﻤﺎت اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤدن اﻟﻛﺒرى وﻋواﺼم اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت وﺘﻌﺘﺒر واﺤدة ﻤن أﻛﺒر وأﺨطر
ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ ﺤﯿﺎﺘﻨﺎً اﻟﯿوﻤﯿﺔ ،وﻟوﺤظ ﻓﻰ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة إرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﺒﺼورة ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ

اﻟزﯿﺎدة اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ وﻋدم وﺠود ﺘﺨطﯿط ﻋﻤراﻨﻰ ﺴﻠﯿم ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت

اﻟﺨﺎطﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺤدث ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻤﺜل إﺴﺘﺨدام آﻻت اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ ﻓﻰ ﻏﯿر اﻟﻀرورةٕ ،واﺴﺘﺨدام ﻤﻛﺒرات اﻟﺼوت ﻓﻰ
اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ.

وﺘﺸﯿر اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻟﻤواطن وﺘﺼﯿﺒﻪ ﺒﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻤراض ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ

إﻟﻰ ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺴﻤﻊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘؤدى أﯿﻀﺎً إﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺘﺸﻤل إرﺘﻔﺎع ﻀﻐط اﻟدم

واﻀطراﺒﺎت اﻟﻨوم واﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤراض اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘؤﺜر اﻟﻀوﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻌﻠم ،وﻫﻨﺎك دراﺴﺎت ﻋدة أوﻀﺤت أن اﻟﺸﺒﺎب اﻟذﯿن ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻠﻤوﺴﯿﻘﻰ اﻟﺼﺎﺨﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة دون ﺘوﻗف
ﻟﻤدة ﺴﺎﻋﺔ أو أﻛﺜر ﯿﺼﺎﺒون ﺒﻔﻘدان اﻟﺴﻤﻊ اﻟﻤؤﻗت اﻟذى ﯿﺘﺤول ﺒﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺴﻤﻊ داﺌم.

وﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﻘوم وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺘﻨﻔﯿذ دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﺨطﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻀوﻀﺎء ،ﺤﯿث ﻗﺎﻤت ﺒﺈﺴﺘﻛﻤﺎل

ﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺼد ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى

واﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدة ﺒﻬدف ﺘﻘﯿﯿم اﻟوﻀﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ٕواﻋداد اﻟﺨطط واﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺘﺨﺎذ
اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺨﻔض ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺘﻰ ﯿﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤواطﻨﯿن ،ﻛﻤﺎ ﺘﺘوﻟﻰ اﻟوزارة اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟدورﯿﺔ

ﻟﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻤن إﺠراءات ﻟﻠﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻔﯿذ دورﻫﺎ
ﻓﯩرﻓﻊ اﻟوﻋﻰ اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟدى اﻟﻤواطن ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻀوﻀﺎء.

 ٢٫٤ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺻﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﻓﻰ إطﺎر أﻋﻤﺎل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺼد ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ،ﺘم إﺴﺘﻛﻤﺎل رﺼد

ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋدد٢٨ﻤﺤطﺔ رﺼد

ﻓﻰ ﻤواﻗﻊ ﺘﻤﺜل اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق ذات اﻷﻨﺸطﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل ) (١-٤ﺘوزﯿﻊ ﻤﺤطﺎت رﺼد

ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء طﺒﻘﺎً ﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﻤﻨﺎطق اﻟواردة

ﺒﺎﻟﺠدول رﻗم ) (٣ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم )(٤

ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٤واﻟﻤﻌدل ﺒرﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ  ،٢٠٠٩واﻟذى ﯿﺘﻀﻤن
اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

۱۲۹

ﺸﻛل ) (١-٤ﺘوزﯿﻊ ﻤﺤطﺎت رﺼد اﻟﻀوﻀﺎء طﺒﻘﺎً
ﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﻤﻨﺎطق ﺒﺎﻻﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺠدول ) (١-٤اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺤد اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ )أ( ﺒﺎﻟدﯿﺴﯿﺒل
LAeq
ﻟﯿﻼً
ﻨﻬﺎراً

ﻨوع اﻟﻤﻨطﻘﺔ

ﻤن  ٧ﺼﺒﺎﺤﺎً إﻟﻰ ١٠ﻟﯿﻼً

ﻤن  ١٠ﻟﯿﻼً إﻟﻰ  ٧ﺼﺒﺎﺤﺎً

٥٠

٤٠

٥٥

٤٥

٦٠

٥٠

ﻤﻨﺎطق ذات ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻠﻀوﻀﺎء
ﻀواﺤﻰ ﺴﻛﻨﯿﺔ ﻤﻊ وﺠود ﺤرﻛﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ وأﻨﺸطﺔ ﺨدﻤﯿﺔ
ﻤﺤدودة

ﻤﻨﺎطق ﺴﻛﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤدﯿﻨﺔ وﺒﻬﺎ أﻨﺸطﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ
ﻤﻨﺎطق ﺴﻛﻨﯿﺔ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق أﻗل ﻤن  ١٢ﻤﺘر ﺒﻬﺎ
ﺒﻌض اﻟورش أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ

٥٥

٦٥

اﻹدارﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ أو اﻟﻤﻼﻫﻰ
اﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋرﻀﻬﺎ  ١٢ﻤﺘر ﻓﺄﻛﺜر ،أو
ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔﺔ وﺒﻬﺎ ﺒﻌض
اﻷﻨﺸطﺔ اﻷﺨرى

ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺜﻘﯿﻠﺔ

٧٠

٦٠

٧٠

٧٠

وﺘﻬدف إﺠراءات اﻟرﺼد إﻟﻰ ﺘﻘﯿﯿم اﻟوﻀﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺨذة ﻤن اﻟﺠﻬﺎت

اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن اﻟﻀوﻀﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻰ ﺘم إﺠراء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد ﺒﻬﺎ ،وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻗﯿﺎﺴـﺎت ﻤﺴـﺘوﯿﺎت
اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤
 ١٫٢٫٤ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوى ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿوﺿﺎء ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﯾوم ) اﻟﻧﮭﺎر-اﻟﻠﯾل( ﻟﻌﺎﻣﻲ
 2014-2013ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ
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ﻣﺻﻧﻊ أﺑو اﻟﯾزﯾد  6 -أﻛﺗوﺑر

ﻣﺣطﺔ ﻛﮭرﺑﺎء ﺟﻧوب  -ﺣﻠوان

50

ﻣﺳﺗوي اﻟﺿوﺿﺎء اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ dB

ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون

85

ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺣطﺔ

ﺸﻛل )(٢-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر ،اﻟﻠﯿل( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ
۱۳۰

 ﺘم رﺼـد ﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻟﻠﻤﻨـﺎطق اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ذات اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺜﻘﯿﻠــﺔ ﻓــﻰ ﺜــﻼث ﻤواﻗــﻊ ﺒــﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﻫــﻰ )ﺤﻠ ـوان– ﻤدﯿﻨــﺔ
٦أﻛﺘوﺒر – ﻤﺴطرد( ،وأﺸﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻛﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ ﺒﺎﻟﺸـﻛل)-٤
 (٢إﻟــﻰ إرﺘﻔــﺎع ﻤﺴ ـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﻟﻔﺘرﺘــﻰ اﻟﯿــوم )اﻟﻨﻬــﺎر ،اﻟﻠﯿــل(
ﻋن اﻟﺤدود واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻘـﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌـﺔ ﺨـﻼل
ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼـد ﻋـدا ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤﺼـﻨﻊ أﺒـو
اﻟﯿزﯿــد ﺤﯿــث ﺠــﺎءت ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﻟﻔﺘ ـرة اﻟﻠﯿــل ﻟﻬــذﻩ اﻟﻤﻨطﻘــﺔ
ﺼورة ) (١-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﻓــﻰ ﺤــدود اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻘــﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌـﺔ رﻗــم )(٩
ﺒﻤﺼﻨﻊ أﺒو اﻟﯿزﯿد  -أﻛﺘوﺒر
ﻟﺴ ــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﺒﯿﻨﻤـ ــﺎ ﺘﻌـ ــدت ﻤﺴـ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـ ــﺎء ﻟﻔﺘ ـ ـرة اﻟﻨﻬـ ــﺎر ﻫـ ــذﻩ
اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر.
 ﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻨﺘــﺎﺌﺞ رﺼــد ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ ﻟﻌــﺎم ٢٠١٤ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬــﺎ ﻟﻠﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ،ﺘﺒــﯿن إﻨﺨﻔــﺎض ﻓ ـﻰ
ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرﺘﻰ)اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﯿل(ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺒﻤﻘدار ﯿﺼل إﻟﻰ  ٧دﯿﺴﯿﺒل ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴـﺎﺒق ﻓـﻰ
ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤﺤطـﺔ ﻛﻬرﺒـﺎء ﺠﻨـوب ﺒﺤﻠـوان ،ﻛﻤـﺎ إﻨﺨﻔﻀـت ﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻟﻔﺘرﺘـﻰ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻫــذا
اﻟﻌ ــﺎم ﺒﻤﻘ ــدار ﯿﺼ ــل إﻟ ــﻰ  ٢دﯿﺴ ــﯿﺒل ﻋ ــن ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻟﻌ ــﺎم اﻟﺴ ــﺎﺒق ﻓ ــﻰ ﻤوﻗ ــﻊ اﻟرﺼ ــد ﺒﺸ ــرﻛﺔ اﻟﺨ ــزف واﻟﺼ ــﯿﻨﻰ
ﺒﻤﺴطرد ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯿوﺠد أى ﺘﻐﯿﯿر ﻤﻠﺤوظ ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻤوﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﻤﺼﻨﻊ أﺒو اﻟﯿزﯿد.
 ﺘراوﺤـت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﻓـﻰ ﺠﻤﯿــﻊ ﻤواﻗــﻊ ﻤﺤطــﺎت اﻟرﺼــد اﻟﺘ ـﻰ ﺘﻤﺜــل ﺒﻌــض
اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺒﯿن ) (٨٦-٧٦دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ اًر و)(٨٣-٦٩دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً.
٢٫٢٫٤ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﻃـﺮﻕ ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﺃﻛـﱪ ﻣـﻦ  ١٢ﻣـﱰ ﺃﻭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ

ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ
أ.

اﻟﻤﻨطﻘﺘﯿن اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

ﺸﻛل )(٣-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر ،اﻟﻠﯿل( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋرﻀﻬﺎ
 ١٢ﻤﺘر ﻓﺄﻛﺜر ،أو ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔﺔ وﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻷﺨرى ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺘﯿن اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
۱۳۱

 ﺘﺠــﺎوزت ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺤــدود اﻟ ـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻘــﺎﻨون
اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ رﻗ ــم ) (٩ﻟﺴ ــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘ ــﻲ اﻟﻨﻬ ــﺎر واﻟﻠﯿ ــل ﻓـ ـﻰ ﺠﻤﯿ ــﻊ ﻤواﻗ ــﻊ
ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋرﻀﻬﺎ أﻛﺒر ﻤن  ١٢ﻤﺘر

أو ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻨطﻘﺘﯿن اﻟﺸـﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸـرﻗﯿﺔ
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﻛل ). (٣-٤

 ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻌـ ــﺎم اﻟﺴـ ــﺎﺒق ،ﺘﺒ ـ ــﯿن ﻋـ ــدم وﺠـ ــود أى ﺘﻐﯿﯿ ـ ــر ﻤﻠﺤـ ــوظ ﻓ ـ ـﻰ ﻤﺴ ـ ــﺘوﯿﺎت
اﻟﻀوﻀــﺎء ﺒﺠﻤﯿــﻊ ﻤواﻗــﻊ اﻟرﺼــد ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﻋــن اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق
ﺤﯿــث ﺘراوﺤــت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ ﺒــﯿن
) (٨٤–٧٥دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ اًر و ) (٨٢–٧٤دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً.

ﺼورة )(٢-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤرﻛز
اﻟﻘوﻤﻰ ﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ

ب .اﻟﻤﻨطﻘﺘﯿن اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ واﻟﻐرﺒﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

ﺸﻛل )(٤-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻲ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر  ،اﻟﻠﯿل( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋرﻀﻬﺎ  ١٢ﻤﺘر ﻓﺄﻛﺜر  ،أو
ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔﺔ وﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻷﺨرى ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺘﯿن اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ واﻟﻐرﺒﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

 ﺘﺠﺎوزت ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺤـدود اﻟـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻘـﺎﻨون

اﻟﺒﯿﺌــﺔ رﻗــم ) (٩ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘــﻲ )اﻟﻨﻬــﺎر واﻟﻠﯿــل( ﻓ ـﻰ ﺠﻤﯿــﻊ ﻤواﻗــﻊ
ﻤﺤطــﺎت اﻟرﺼــد ﺒﺎﻟﻤﻨــﺎطق اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ طــرق ﻋرﻀــﻬﺎ أﻛﺒــر ﻤــن ١٢

ﻤﺘ ــر أو ﻤﻨـ ــﺎطق ﺼـ ــﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼ ــﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔـ ــﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘـ ــﺔ اﻟﺠﻨوﺒﯿـ ــﺔ
واﻟﻐرﺒﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤-٤

 ﺒﻤﻘﺎرﻨـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻨﺘـ ـ ـ ـ ــﺎﺌﺞ رﺼـ ـ ـ ـ ــد ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم
٢٠١٤ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺒق ،ﺘﺒـﯿن إﻨﺨﻔـﺎض ﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء
۱۳۲

ﺼورة )(٣-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﺒﻤدرﺴﺔ ﺼﻘر ﻗرﯿش

ﻓ ـﻰ ﻤوﻗــﻊ اﻟرﺼــد ﺒﻤﻛﺘﺒــﺔ اﻟﻤﻌــﺎدى ﺒﻤﻘــدار ﯿﺼــل إﻟــﻲ  ٥دﯿﺴــﯿﺒل ﻨﻬــﺎ اًر و  ٣دﯿﺴ ـﯿﺒل ﻟــﯿﻼً ﻋــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻌــﺎم
اﻟﺴﺎﺒق ،ﻛذﻟك إﻨﺨﻔﻀت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻤوﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﺸرﻛﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺸرب ﺒرﻤﺴﯿس ﺒﻤﻘدار ٢
دﯿﺴــﯿﺒل ﻨﻬــﺎ اًر و ٢دﯿﺴــﯿﺒل ﻟــﯿﻼً ﻋــن ﻤﺜﯿﻼﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ،ﺒﯿﻨﻤــﺎ إرﺘﻔﻌــت ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﺒﻤﻘــدار ٢
دﯿﺴـﯿﺒل ﻨﻬــﺎ اًر وﻟـﯿﻼً ﻓــﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟﻤﺤطــﺔ ﺒﻤدرﺴـﺔ ﺼــﻘر ﻗـرﯿش ﻋــن اﻟﻌـﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ،وﻻ ﯿوﺠـد ﺘﻐﯿﯿــر ﻤﻠﺤـوظ ﻓــﻰ
ﻤوﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﺤﻰ ﺒﺎب اﻟﺸﻌرﯿﺔ.
 ﺘراوﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺤطﺎت ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺒﯿن ) (٨٥-٧٤دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ اًر
و) (٨١-٧٢دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً.
ج .ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺠﯿزة

ﺸﻛل )(٥-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر،اﻟﻠﯿل( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋرﻀﻬﺎ  ١٢ﻤﺘر ﻓﺄﻛﺜر ،أو
ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔﺔ وﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﻨﺸطﺔ اﻷﺨرى ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺠﯿزة

 ﺘﺠ ــﺎوزت ﻤﺴ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀ ــﺎء اﻟﺤ ــدود اﻟـ ـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤ ــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿ ــﺔ
ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌـﺔ رﻗـم ) (٩ﻟﺴـﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘـﻲ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻓـﻰ ﺠﻤﯿـﻊ
ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠـﻰ طـرق ﻋرﻀـﻬﺎ

أﻛﺒ ـ ــر ﻤ ـ ــن  ١٢ﻤﺘ ـ ــر أو ﻤﻨ ـ ــﺎطق ﺼ ـ ــﻨﺎﻋﯿﺔ ذات ﺼ ـ ــﻨﺎﻋﺎت ﺨﻔﯿﻔ ـ ــﺔ
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺠﯿزة وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٥-٤

 ﺒﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ رﺼ ــد ﻤﺴ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀ ــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿ ــﺔ ﻟﻌ ــﺎم ٢٠١٤
ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬ ــﺎ ﻟﻠﻌ ــﺎم اﻟﺴ ــﺎﺒق ،ﺘﺒ ــﯿن إرﺘﻔ ــﺎع اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﻨﺘ ــﺎﺌﺞ

ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻟﻔﺘرﺘـﻰ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﺒﻤﻘـدار ﯿﺼـل

إﻟﻰ  ٦دﯿﺴﯿﺒل ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤﺴﺘﺸـﻔﻰ

ﺼورة )(٤-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﺒﺎﻟﻤرﻛز اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤوث

دار اﻟﻔؤاد ،ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن ﻋدم وﺠود ﺘﻐﯿﯿر ﻤﻠﺤـوظ ﻓـﻰ ﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻓـﻰ ﺒـﺎﻗﻰ اﻟﻤواﻗـﻊ اﻟﺘـﻰ ﺘـم اﻟرﺼـد ﺒﻬـﺎ
۱۳۳

ﻓﻰﻤﻨﺎطق واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋرﻀﻬﺎ أﻛﺒر ﻤن  ١٢ﻤﺘر ﺒﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﺠﯿـزة  ،ﺤﯿـث ﺘراوﺤـت ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى
ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤواﻗﻊ ﺒﯿن) (٨٤-٧٧دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ اًر و) (٨٢-٧٥دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً .

٣٫٢٫٤ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺃﻗـﻞ ﻣـﻦ  ١٢ﻣـﱰ  ،ﺑﻬـﺎ ﺑﻌـﺾ

ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻼﻫﻰ
أ .ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

ﺸﻛل )(٦-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر،اﻟﻠﯿل(ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق أﻗل ﻤن  ١٢ﻤﺘر ،ﺒﻬﺎ ﺒﻌض
اﻟورش أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻹدارﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ أو اﻟﻤﻼﻫﻰ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة



ﺘﺠﺎوزت ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺤدود اﻟواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون

اﻟﺒﯿﺌــﺔ رﻗــم ) (٩ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘ ـﻰ اﻟﻨﻬــﺎر واﻟﻠﯿــل ﻓ ـﻰ ﺠﻤﯿــﻊ ﻤواﻗــﻊ

ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق أﻗـل ﻤـن  ١٢ﻤﺘـر ،ﺒﻬـﺎ
ﺒﻌـ ـ ــض اﻟـ ـ ــورش أو اﻷﻨﺸـ ـ ــطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿـ ـ ــﺔ أو اﻷﻨﺸـ ـ ــطﺔ اﻹدارﯿـ ـ ــﺔ أو

اﻷﻨﺸ ــطﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﻫرة ،وذﻟ ــك ﻛﻤ ــﺎ ﻤوﻀ ــﺢ ﻓـ ـﻰ

اﻟﺸﻛل ).(٦-٤


ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻌـﺎم ٢٠١٤ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬـﺎ

ﻟﻠﻌـ ــﺎم اﻟﺴـ ــﺎﺒق ،ﺘﺒـ ــﯿن إﻨﺨﻔـ ــﺎض اﻟﻤﺘوﺴـ ــط اﻟﺴـ ــﻨوى ﻟﻨﺘـ ــﺎﺌﺞ ﻤﺴـ ــﺘوﯿﺎت

اﻟﻀوﻀــﺎء ﺒﻤﻘــدار ﯿﺼــل إﻟــﻰ  ٤دﯿﺴــﯿﺒل ﻟﻔﺘرﺘــﻲ اﻟﻨﻬــﺎر واﻟﻠﯿــل ﻋــن

ﺼورة )(٥-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﺒﻘﺼر ﺜﻘﺎﻓﺔ روض اﻟﻔرج

ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ﺒﻤوﻗــﻊ اﻟرﺼــد ﺒﻤدرﺴــﺔ إﺴــﻤﺎﻋﯿل اﻟﻘﺒــﺎﻨﻲ ﻋــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ،ﺒﯿﻨﻤﺎإرﺘﻔﻌــت ﻤﺴــﺘوﯿﺎت

اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرﺘﻲ اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﯿل ﺒﻤﻘدار ﯿﺼل إﻟﻰ  ٦دﯿﺴﯿﺒل ﺒﻤوﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﻘﺼر ﺜﻘﺎﻓﺔ روض اﻟﻔرج ،وﻟم ﯿﺤدث

أى ﺘﻐﯿﯿــر ﻤﻠﺤــوظ ﻓــﻰ ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﺒﻤوﻗــﻊ اﻟرﺼــد اﻟﻛــﺎﺌن ﺒﻤﻛﺘــب ﺒرﯿــد دﯿــر اﻟﻤــﻼك وﺘراوﺤــت ﻨﺘــﺎﺌﺞ

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوىﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺤطﺎت ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺒﯿن ) (٨٤-٧١دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ اًر و ) (٨١-٦٨دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً.
۱۳٤

ب.

ﻤﺤﺎﻓظﺘﻰ)اﻟﺠﯿزة  ،اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ(

ﺸﻛل )(٧-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر،اﻟﻠﯿل(ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرق أﻗل ﻤن  ١٢ﻤﺘر ،ﺒﻬﺎ
ﺒﻌض اﻟورش أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻹدارﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ أو اﻟﻤﻼﻫﻰ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺘﻰ )اﻟﺠﯿزة،اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ(

 ﺘﺠﺎوزت ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺤدود اﻟواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻘـﺎﻨون
اﻟﺒﯿﺌــﺔ رﻗ ــم ) (٩ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘ ــﻰ اﻟﻨﻬــﺎر واﻟﻠﯿ ــل ﻓــﻰ ﺠﻤﯿ ــﻊ ﻤواﻗ ــﻊ

ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ طـرق أﻗـل ﻤـن  ١٢ﻤﺘـر ،ﺒﻬـﺎ
ﺒﻌض اﻟورش أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ اﻹدارﯿﺔ أو اﻷﻨﺸطﺔ
اﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻰ اﻟﺠﯿزة واﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫـوﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸـﻛل
).(٧-٤
 ﺒﻤﻘﺎرﻨـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻨﺘـ ـ ـ ـ ــﺎﺌﺞ رﺼـ ـ ـ ـ ــد ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم
ﺼورة )(٦-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﺒﺸﺒﻛﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﻬرم
٢٠١٤ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ،ﺘﺒﯿن وﺠود إرﺘﻔﺎع طﻔﯿـف ﺒﻤﺴـﺘوﯿﺎت
اﻟﻀوﻀــﺎء ﻟﻔﺘ ـرة اﻟﻠﯿــل ﺒﻤﻘــدار ﯿﺼــل إﻟــﻰ  ٣دﯿﺴــﯿﺒل ﺒﻤوﻗــﻊ اﻟرﺼــد
ﺒﻤﺤطﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺼرف ﻗﻠﯿوب ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯿوﺠد ﺘﻐﯿﯿر ﻤﻠﺤوظ ﻓﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﻤواﻗﻊ اﻟﻤﺤطﺎت ﻓﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء
ﻫــذا اﻟﻌــﺎم ﻋــن اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ﺤﯿــث ﺘراوﺤــت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﺒــﯿن ) (٨٢–٧٢دﯿﺴــﯿﺒل ﻨﻬــﺎ اًر و )–٦٩
 (٧٩دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً.

۱۳٥

 ٤٫٢٫٤ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺑﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ
أ .ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوى ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿوﺿﺎء ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﯾوم ) اﻟﻧﮭﺎر-اﻟﻠﯾل( ﻟﻌﺎﻣﻲ 2014-2013
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﮭﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
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ﻣﺳﺗوي اﻟﺿوﺿﺎء اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ dB

ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون :
 60دﯾﺳﯾﺑل ﻧﮭﺎراً &  50دﯾﺳﯾﺑل ﻟﯾﻼً

80

45

ﻣدرﺳﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎت

ﻣﺣطﺔ ﻣﯾﺎه اﻟروﺿﺔ

ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺣطﺔ

ﺸﻛل )(٨-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر،اﻟﻠﯿل( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤدﯿﻨﺔ وﺒﻬﺎ أﻨﺸطﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ
ووﺴط اﻟﻤدﯿﻨﺔ



ﺘﺠﺎوزت ﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء اﻟﺤـدود اﻟـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻘـﺎﻨون

اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ رﻗ ــم ) (٩ﻟﺴ ــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘـ ـﻰ اﻟﻨﻬ ــﺎر واﻟﻠﯿ ــل ﻓـ ـﻰ ﺠﻤﯿ ــﻊ ﻤواﻗ ــﻊ

ﻤﺤطـ ــﺎت اﻟرﺼـ ــد ﺒﺎﻟﻤﻨـ ــﺎطق اﻟﺴـ ــﻛﻨﯿﺔ اﻟﺘ ـ ـﻰ ﺒﻬـ ــﺎ أﻨﺸـ ــطﺔ ﺘﺠﺎرﯿـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ

ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة  ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﻛل ). (٨-٤


ﺒﻤﻘﺎرﻨ ـ ــﺔ ﻨﺘ ـ ــﺎﺌﺞ رﺼ ـ ــد ﻤﺴ ـ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀ ـ ــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿ ـ ــﺔ ﻟﻌ ـ ــﺎم ٢٠١٤

ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ،ﺘﺒﯿن وﺠود إﻨﺨﻔﺎض طﻔﯿف ﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﺴـﺘوﯿﺎت
اﻟﻀوﻀــﺎء ﻫــذا اﻟﻌــﺎم ﺒﻤﻘــدار ﻻ ﯿﺘﻌــدى  ٣دﯿﺴــﯿﺒل ﻟﻔﺘ ـرة اﻟﻨﻬــﺎر و٢

دﯿﺴﯿﺒل ﻟﻔﺘرة اﻟﻠﯿل ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺘـﻰ ﺘـم

ﺼورة ) (٧-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﺒﻤﺤطﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟروﻀﺔ

اﻟرﺼــد ﺒﻬــﺎ ﻓـﻰ اﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺴــﻛﻨﯿﺔ اﻟﺘـﻰ ﺒﻬــﺎ ﺒﻌــض اﻷﻨﺸــطﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿــﺔ ،ﺤﯿــث ﺘراوﺤــت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى
ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد ﺒﯿن ) (٧٣-٧٢دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ اًر و) (٦٩–٦٧دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼً.

۱۳٦

 ٥٫٢٫٤ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﻰ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌـﺔ ﺑﺎﻟﻀـﻮﺍﺣﻰ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻣـﻊ ﻭﺟـﻮﺩ ﺣﺮﻛـﺔ ﺿـﻌﻴﻔﺔ

ﻭﺃﻧﺸﻄﺔﺧﺪﻣﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ

أ -ﻤﺤﺎﻓظﺘﻰ )اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ(

ﺸﻛل )(٩-٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻔﺘرﺘﻰ اﻟﯿوم )اﻟﻨﻬﺎر،اﻟﻠﯿل( ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﻀواﺤﻰ اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ ﻤﻊ وﺠود ﺤرﻛﺔ
ﻀﻌﯿﻔﺔ وأﻨﺸطﺔ ﺨدﻤﯿﺔ ﻤﺤدودة

 ﺘﺠــﺎوزت ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺤــدود اﻟ ـواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ

ﻟﻘ ــﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ رﻗ ــم ) (٩ﻟﺴ ــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻟﻔﺘرﺘـ ـﻰ اﻟﻨﻬ ــﺎر واﻟﻠﯿ ــل ﻓـ ـﻰ

ﺠﻤﯿـ ــﻊ ﻤواﻗـ ــﻊ ﻤﺤطـ ــﺎت اﻟرﺼـ ــد ﺒﺎﻟﻤﻨـ ــﺎطق اﻟواﻗﻌـ ــﺔ ﺒﺎﻟﻀـ ـ ـواﺤﻰ

اﻟﺴــﻛﻨﯿﺔ اﻟﺘ ـﻰ ﺒﻬــﺎ ﺤرﻛــﺔ ﻀــﻌﯿﻔﺔ وأﻨﺸــطﺔ ﺨدﻤﯿــﺔ ﻤﺤــدودة ﻓــﻰ
ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٩-٤

 ﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻨﺘــﺎﺌﺞ رﺼــد ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ ﻟﻌــﺎم ٢٠١٤
ﺒﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ،ﺘﺒﯿن إﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ

ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرﺘـﻰ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـلﺒﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤدرﺴـﺔ

ﺼورة ) (٨-٤ﻤﺤطﺔ اﻟرﺼد اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ
ﺒﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺴوﯿدى – اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﺎﻟث

ﻋﻤر ﺒن اﻟﺨطﺎب ﺒﻤدﯿﻨـﺔ اﻟﻌﺒـور ﺒﻤﻘـدار ﯿﺼـل إﻟـﻰ ﺤـواﻟﻰ  ٦دﯿﺴـﯿﺒل ﻋـن ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺒق ،ﺒﯿﻨﻤـﺎ إرﺘﻔﻌـت

ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﻟﻔﺘ ـرة اﻟﻠﯿــل ﺒﻤﻘــدار ﯿﺼــل إﻟــﻰ  ٢دﯿﺴــﯿﺒل ﺒﻤوﻗــﻊ اﻟرﺼــد ﺒﻤؤﺴﺴــﺔ اﻟﺴــوﯿدى ﺒــﺎﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﺜﺎﻟث ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯿوﺠد ﺘﻐﯿﯿر ﻤﻠﺤوظ ﻓﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرة اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺤطﺔ.

 ﺘراوﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل اﻟﻀواﺤﻰ اﻟﺴﻛﻨﯿﻪ ﺒﯿن )٦٦
 (٦٨-دﯿﺴﯿﺒل ﻨﻬﺎ ار  ٦٢ ،دﯿﺴﯿﺒل ﻟﯿﻼ .

۱۳۷

ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺷﺒﻜﺔ ﺭﺻﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﲟﺤﺎﻓﻈـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜـﱪﻯ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

 ﺘﺒــﯿن إرﺘﻔــﺎع ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻤﻌظــم ﻤواﻗــﻊ اﻟرﺼــد ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺎت اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى ﺒﺎﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ
واﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺘﺠﺎرﯿــﺔ واﻹدارﯿــﺔ واﻟﻤﻨــﺎطق اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻲ طــرق رﺌﯿﺴــﯿﺔ أو ﻓرﻋﯿــﺔ ﻋــن اﻟﺤــدود واﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟ ـواردة

ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌـﺔ رﻗـم ) (٩ﻟﺴـﻨﺔ  ،٢٠٠٩ﻛﻤـﺎ ﺘﺒـﯿن ﻤـن ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟرﺼـد ﻟﻌـﺎﻤﻲ ،٢٠١٣

 ٢٠١٤ﻋدم وﺠـود ﺘﻐﯿﯿـر ﻤﻠﺤـوظ ﻓـﻰ ﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻟﻔﺘرﺘـﻰ اﻟﯿـوم )اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل( ﻓـﻰ ﻤﻌظـم اﻟﻤﻨـﺎطق
ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎم.

 ﻛﻤﺎ ﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد وﺠود إرﺘﻔﺎع ﻟﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿـﺔ ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﺒﻌـض ﻤواﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﻋـن
ﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 .١إرﺘﻔﻊ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻛـل ﻤـن ﻓﺘرﺘـﻲ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟﻤﺤطـﺔ

ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﻔـؤاد ﻋـن ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺒق ﺒﺤـواﻟﻲ  ٦دﯿﺴـﯿﺒل ،وذﻟـك ﻨﺘﯿﺠـﺔ وﺠـود ﺒﻌـض اﻹﻨﺸـﺎءات
اﻟﺘﻰ ﺘﻤت ﻫذا اﻟﻌﺎم داﺨل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺼر اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻤوﻗﻊ اﻟﻤﺤطﺔ .

 .٢إرﺘﻔـﻊ اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﻤﺴـﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻟﻛـل ﻤـن ﻓﺘرﺘـﻲ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼــد

ﺒﻘﺼر ﺜﻘﺎﻓﺔ روض اﻟﻔرج ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﺒﻤﻘدار ﯿﺼل إﻟﻲ  ٦دﯿﺴﯿﺒل ،وﻗد ﯿرﺠـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ زﯿـﺎدة
اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺘﺠــﺎرى اﻟﻐﯿــر ﻤــرﺨص ﺒﻤﯿــدان اﻟﺴــوق اﻟﻘــدﯿم ،ﺤﯿــث ﯿﻨﺘﺸــر اﻟﺒﺎﻋــﺔ اﻟﺠــﺎﺌﻠﯿن ﻤﺘﺠــﺎوزﯿن ﺤــرم

اﻟطرﯿق ﻤﻤﺎ ﯿؤدى إﻟـﻲ ﺤـدوث ﺸـﻠل ﻤـروروى ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻲ وﺠـود ﻤوﻗـف ﻋﺸـواﺌﻲ ﻟﺴـﯿﺎرات اﻟﺴـﯿرﻓﯿس
واﻟﺘوﻛﺘوك أﻤﺎم ﻗﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

 وﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد أﯿﻀﺎً وﺠود إﻨﺨﻔﺎض ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿـﺔ ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﺒﻌـض ﻤواﻗـﻊ اﻟرﺼـد
ﻋن ﻤﺜﯿﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 .١إﻨﺨﻔض اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀـﺎء ﻟﻔﺘرﺘـﻲ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـدﺒﻤﺤطﺔ
ﻛﻬرﺒــﺎء ﺠﻨــوب ﺒﺤﻠ ـوان ﻋــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ﺒﻤﻘدارﯿﺼــل إﻟــﻰ  ٧دﯿﺴــﯿﺒل ،وذﻟــك ﻨﺘﯿﺠــﺔ ﻤﻨــﻊ ﻤــرور

ﺴــﯿﺎرات اﻟﻨﻘــل اﻟﺜﻘﯿــل ﻓ ـﻰ ﺸــﺎرع اﻟﻛــورﻨﯿش ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟ ـﻰ ﺘوﻗــف ﻤﺤطــﺔ اﻟﻛﻬرﺒــﺎء ﻟﻔﺘ ـرات طوﯿﻠــﺔ ﺘﻤﻬﯿــداً

ﻹﺤﻼﻟﻬﺎ.

 .٢إﻨﺨﻔض اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرﺘﻲ اﻟﻨﻬـﺎر واﻟﻠﯿـل ﻫـذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤﻛﺘﺒـﺔ

اﻟﻤﻌﺎدى ﻋـن ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺒق ﺒﻤﻘـدار  ٥دﯿﺴـﯿﺒل ﻨﻬـﺎ ارً و ٣دﯿﺴـﯿﺒل ﻟـﯿﻼً ،وﻗـد ﯿرﺠـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ ﺨﻔـض
ﻤﻌدﻻت إﻨﺘظﺎر ﺴﯿﺎرات اﻟﻨﻘل اﻟﺨﻔﯿف ﺒﺸﺎرع اﻟﻨﺼر اﻟذى ﺘﻘﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ .

 .٣إﻨﺨﻔض اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرﺘﻲ اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﯿل ﻫذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤدرﺴـﺔ

إﺴـﻤﺎﻋﯿل اﻟﻘﺒــﺎﻨﻲ ﻋــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺒق ﺒﻤﻘــدار ﯿﺼــل إﻟــﻰ  ٤دﯿﺴــﯿﺒل ،وذﻟــك ﻨﺘﯿﺠــﺔ إﻨﻬــﺎء أﻋﻤــﺎل ﻤــد
ﻤﺘرو اﻷﻨﻔﺎق وأﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔر واﻹﻨﺸﺎء ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ وﺠود ﺴﯿوﻟﺔ ﻤرورﯿﺔ.

 .٤إﻨﺨﻔض اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻔﺘرﺘﻲ اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﯿل ﻫذا اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﻤوﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﺒﻤدرﺴـﺔ

ﻋﻤر ﺒن اﻟﺨطﺎب ﺒﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻌﺒور ﻋـن ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺒق ﺒﻤﻘـدار  ٥دﯿﺴـﯿﺒل ﻨﻬـﺎ ارً و ٤دﯿﺴـﯿﺒل ﻟـﯿﻼً ،وﻗـد
ﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ إﻨﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻹﻨﺸﺎءات ﻟﻤﻌظم اﻷﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ.
۱۳۸

 ٣٫٤ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔﺑﺮﺻﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
)ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﲡﺎﺭﻳﺔ -ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ

ﺸﻛل ) (١٠-٤ﯿوﻀﺢ ﻋدد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻔروع ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
ﻤﺼدر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت :ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ )اﻟﻔروع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ(

ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤـل إﻟـﻰ أن إﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻋـدد اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻟﺘـﻰ ﺘـم اﻟﺘﻔﺘـﯿش ﻋﻠﯿﻬـﺎ )ﺒﺸـﺄن

اﻟﻀوﻀـﺎء اﻟﺼـﺎدرة ﻋﻨﻬـﺎ( ﺒـﺄﻓرع اﻟﺠﻬـﺎز ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظـﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻫـو  ٥٢٥ﻤﻨﺸـﺄة ﻤوزﻋــﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﺸﻛل ) ،(١٠-٤ﺤﯿث ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻀوﻀﺎء أﻋﻠـﻰ
ﻤــن اﻟﺤــدود اﻟﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ ﻓ ـﻰ اﻟﻼﺌﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿــﺔ ﻟﻘــﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌــﺔ رﻗــم ) (٩ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠٠٩ﻫ ـﻰ %٤٣ﺘﻘرﯿﺒ ـﺎً ﻤــن

إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﺎم.

٤٫٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘــم ﺤﺴــﺎب اﻟﻨﺴــب اﻟﻤﺌوﯿــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸــﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻤــن إﺠﻤــﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘ ـﻰ ﻗﺎﻤــت ﻤﺤﺎﻓظــﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ

ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺘﺠﺎرﯿﺔ أو ﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺘﺨﺘﻠف أﻋداد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻰ ﺘﻘـوم

ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﯩﻛل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋن اﻷﺨرى ،وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺸﺎط

ﻛل ﻤﻨﺸﺄة:

۱۳۹

١٫٤٫٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2014
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
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اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت

ﺸﻛل ) (١١-٤اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت

ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﻌدد ) (١٢ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤إﻟﻰ أن إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ )ﺒﺸﺄن اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ( ﻫو  ٨٩٨٢ﻤﻨﺸﺄة ،وﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل ) (١١-٤ﻨﺴب
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ،ﺤﯿث ﺠﺎءت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻀوﻀﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ
اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت  ٣٤٦ﻤﻨﺸﺂة ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٧٣ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺠﺎء أﻛﺒر ﻋدد ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت

اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت  ٧٤٠ﻤﻨﺸﺄة ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 ٢٫٤٫٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺸﻛل ) (١٢-٤اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت
۱٤۰

ﯿﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎﺒﺸﺄن اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻋدد )(١٢

ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻫو  ٥٣٤٢٤ﻤﻨﺸﺄة ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (١٢-٤ﻨﺴب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻰ ﻛل

ﻤﺤﺎﻓظﺔ ،وﺠﺎء أﻛﺒر ﻋدد ﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻀوﻀﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت ﻋدد
 ٦٠٨٤ﻤﻨﺸﺄة ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٧٩ﻤن أﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ.
 ٣٫٤٫٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺸﻛل ) (١٣-٤اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت

وﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﺒﻌدد ) (١١ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤إﻟﻰ أن إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ
اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎﺒﺸﺄن اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎﻫو  ٥٠٥٢ﻤﻨﺸﺄة ،ﯿﺒﯿن اﻟﺸﻛل )(١٣-٤ﻨﺴب اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻤﺤﺎﻓظﺔ،وﺠﺎء أﻛﺒر ﻋدد ﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻀوﻀﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺘﻰ
ﺴﺠﻠت ﻋدد  ٩٠٨ﻤﻨﺸﺄة ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٩٠ﻤن أﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺘﻔﺘﯿش ﻋﻠﯿﻬﺎ.

 ٥٫٤ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺘﺘﻀﻤن اﻟﺨطﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺨﻔض ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻹﺠراءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 .١ﺘطوﯿر ﺸﺒﻛﺔ رﺼد اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﺘﺤدﯿﺜﻬﺎ وزﯿﺎدة ﻋدد ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼـد اﻟﻤﺘﻨﻘﻠـﺔ ﻟﺘﻐطﯿـﺔ ﻤﺤﺎﻓظـﺎت اﻟوﺠـﻪ
اﻟﺒﺤــرى ﺒﻬــدف إﺴــﺘﻛﻤﺎل اﻟﺨ ـراﺌط اﻟﻛﻨﺘورﯿــﺔ ﻟﺒــﺎﻗﻰ أﺤﯿــﺎء ﻤﺤﺎﻓظــﺎت اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى واﻟﺘ ـﻰ ﺘﺴــﺎﻫم ﻓ ـﻰ إﻋــداد
اﻟﺨطــط اﻟﻔﻨﯿــﺔ ﻟﺨﻔــض اﻟﻀوﻀــﺎء ﻓــﻰ اﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺘــﻰ ﺘﻌــﺎﻨﻰ ﻤــن اﻟﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻤرﺘﻔﻌــﺔ واﻟﺘــﻰ ﺘــرد إﻟــﻰ اﻟــو ازرة

ﺸﻛﺎوى ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ.

۱٤۱

 .٢ﺘرﻛﯿــب ﻤﺤطــﺎت رﺼــد ﻀوﻀــﺎء ﻓـﻰ اﻟﻤــدن ذات اﻟطــﺎﺒﻊ اﻟﺴــﯿﺎﺤﻰ )اﻟﻐردﻗــﺔ –ﺸــرم اﻟﺸــﯿﺦ – اﻷﻗﺼــر( ﺒﻬــدف
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤدن ﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻀوﻀﺎء.

 .٣إﻤداد اﻟﻔروع اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺤدﯿﺜﺎً ﺒﺄﺠﻬزة ﻗﯿﺎس ﻀوﻀﺎء ﻟﺘطوﯿر اﻟﻌﻤل ﺒﻬذﻩ اﻟﻔروع .

 .٤اﻟﺘﻨﺴــﯿق ﻤــﻊ و ازرﺘ ـﻰ اﻟداﺨﻠﯿــﺔ واﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸــﺄن ﺘﻔﻌﯿــل اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺼــﺎدرة ﻋــن
اﻟﻤرﻛﺒﺎت واﻟواردة ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌدل رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ. ٢٠٠٩

 .٥ﺘﺤ ــدﯿث ٕواﺴ ــﺘﻤرار ﺨط ــط اﻟﺘﻌ ــﺎون ﻤ ــﻊ ﺸ ــرطﺔ اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ واﻟﻤﺴ ــطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿ ــﺔ ،وﺘﻛﺜﯿ ــف ﺤﻤ ــﻼت اﻟﺘﻔﺘ ــﯿش ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀوﻀﺎء ٕواﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻀد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿن.

 .٦إﺴﺘﻛﻤﺎل ﺤﻤﻼت اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤد ﻤن اﻟﻀوﻀﺎء ﻓﻰ اﻟﻤدارس واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻷﻨدﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ.

 .٧إﺴﺘﻛﻤﺎل ﺨطط اﻟﺘدرﯿب ﻹﻋداد اﻟﻛوادر ﻓﻰ ﻤﺠﺎل إﺠراء ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟﻀوﻀﺎء ﻟﺘﺸﻤل اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯿـﺎس ﻓـﻰ
اﻟو ازرات واﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿل اﻟرﺼد اﻟذاﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂت ورﻓﻊ اﻟوﻋﻰ ﺒﻘﻀﯿﺔ اﻟﺤد ﻤن اﻟﻀوﻀﺎء.

ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
اﻟﻀوﻀﺎء....ﻫﻰ اﻷﺼوات ﻏﯿر اﻟﻤرﻏوب ﻓﻰ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ.
اﻟﻀوﻀــــﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿــــﺔ .....ﻫـ ــﻲ اﻷﺼ ـ ـوات اﻟﻀـ ــﺎرة وﻏﯿـ ــر اﻟﻤرﻏـ ــوب ﻓـ ــﻲ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎاﻟﺼـ ــﺎدرة ﻤـ ــن ﺠﻤﯿـ ــﻊ اﻷﻨﺸـ ــطﺔ
اﻟﺒﺸرﯿﺔوﺘﺸ ــﻤل اﻟﻀوﻀ ــﺎء اﻟﺼ ــﺎدرة ﻤ ــن وﺴ ــﺎﺌل اﻟﻨﻘ ــل واﻟﻤواﺼ ــﻼت واﻟﻤط ــﺎرات و اﻷﻨﺸ ــطﺔ اﻟﺼ ــﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺎﻋ ــﺔ
اﻟﺠﺎﺌﻠﯿن وأى أﻨﺸطﺔ أﺨرى ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ.
 ....LAeqﻤﺘوﺴط ﻤﺴﺘوى اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟﻘﯿﺎس .A
 ....Ldayﻤﺘوﺴط ﻤﺴﺘوى اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻟﻨﻬﺎر.
 ....Lnightﻤﺘوﺴط ﻤﺴﺘوى اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻟﻠﯿل.
دﯿﺴﺒﯿل .... dBﻫو وﺤدة ﻗﯿﺎس ﻤﺴﺘوى اﻟﺼوت.

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:

EnvironmentalNoise, Bruel &Kjaerwww.b&ksv.com -١
 -٢اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم ) (٩ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٩
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الباب الثانى
املياه

الفصل اخلماس

امليماه العذبة

1.5مقدمة
عاش ال نسان المصرى وأرسى دعائم حضارته على ضفاف النيل ، .غير أن الزيادة المستمرة فى تعداد

السكان والرغبة الدائبة فى رفع مستوى المعيشة وزيادة الطلب على المياه للوفاء بمتطلبات األنشطة
التنموية والخدمية المختلفة مع ثبات اليراد الطبيعى للنهر (بناء على ال تفاقيات المبرمة بعد بناء السد

العالى) إنتهت إلى ال نخفا

بحصة الفرد من المياه تحت حد الفقر المائى .و تفاقمت األزمة فى الفترة

األخيرة بظهور مشكلة الشروع فى بناء السدود األ ثيوبية على النيل األزرق مما يؤثر سلبا على اليراد
الطبيعى لمصر من نهر النيل .و من هنا أصبح أمام المواطن المصرى والحكومات المصرية المتتالية
تحديات ال يمكن الختالف عليها هى أن نصيب البالد من مياه النيل ال يفى بمتطلبات المواطنين واألهم
من ذلك أن الضغط المتزايد على موارد المياه يؤدى فى النهاية إلى تلوث واضح فى البيئة المائية يتفاقم

يوما بعد يوم مما يجعل من مهمة إيقافه أو حتى تحسين أوضاعه مسألة يصعب التحكم فيها أو السيطرة

عليها.

وبالرغم من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية وتعظيم إستخدامها إال أنها تتعر

لمخاطر التلوث

والتدهور النوعى .ولعل أهم مصادر التلوث األساسية والمسببة لتدهور نوعية المياه هو صرف المخلفات

الصناعية و الزراعية بالضافة الى الصرف الصحى مباشرة إلى المجارى المائية المكشوفة (النيل وفرعيه،

الترع ،المصارف).

وتوضح القياسات الدورية لنوعية المياه التى تقوم بها معامل وزارة البيئة ،ومعامل وزارة الصحة والسكان،
ومعامل وزارة الموارد المائية والرى أن نهر النيل ومعظم المجارى المائية تتعر

فى مناطق عديدة منها

إلى التلوث نتيجة صرف مخلفات الصرف الصحى عليها إما بدون معالجة أو بمعالجة إبتدائية ال تتماشى
مع المعايير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظمة .وال تزال تغطية القرى بشبكات الصرف

الصحى ومحطات المعالجة محدودة ،مما أدى ذلك إلى تزايد صرف مخلفات القرى والعزب بدون معالجة
إلى المجارى المائية ،وخاصة المصارف الزراعية .لذا نرى ضرورة التوجه إلى إعادة الستخدام لحوالى
 % 53من المياه المستغلة.

 5.5املوارد املائية وإستخدامتها فى مصر
 1.5.5املوارد املائية املصرية:

تنحصر الموارد المائية المصرية من المصادر التالية:
أ .مياه نهر النيل

ب .المياه الجوفية

( 5555مليار م/3عام).
( 555مليار م/3عام).
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ج .مياه األمطار

( 353مليار م/3عام).

ه .تحلية مياه البحر

( 321مليون م/3عام).

د .إعادة إستخدام المياه ( 3353مليار م/3عام).

شكل ( )1-3الموارد المائية المصرية
المصدر  :وزارة الموارد المائية والرى

 5.5.5اإلستخدامات املائية فى مصر خالل 5112

تنحصر اإلستخدامات المائية بمصر خالل عام  2132طبقا لمصادر بيانات و ازرة الموارد المائية والرى
كالتالى:

أ .الزراعة

( 52535مليار م/3سنة).

ب .الفاقد بالبخر

( 255مليار م/3سنة).

د .الصناعة

(  352مليار م/3سنة).

ج .اإلستخدامات المنزلية ( .5.5مليار م/3سنة).
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شكل ( )2-3إستخدامات المياه بمصر
المصدر  :وزارة الموارد المائية والرى

 3.5برامج رصد نوعية مياه نهر النيل

نظر لتزايد األنشطة التنموية التى تتم فى مصر فإنه كان من الضرورى متابعة ورصد التغيرات الطارئة على
ا
نوعية مياه نهر النيل من جراء تلك األنشطة ،وبالتالى فقد تم وضع عدد من برامج الرصد الدورى التى تهدف

إلى قياس المؤشرات التى تعبر عن نوعية المياه والتى تشمل المؤشرات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية
ويتم فى إطار تلك البرامج رصد نوعية المياه السطحية والجوفية من خالل شبكات للرصد على مستوى

الجمهورية والتى تتبع عدد من الو ازرات المعنية بنوعية المياه وهذه الشبكات كما يلى:

أ .شبكة و ازرة الموارد المائية والرى وتشمل  232موقع رصد على نهر النيل والترع والمصارف باإلضافة
إلى  213نقطة مراقبة لرصد نوعية المياه الجوفية.

ب .شبكة و ازرة الصحة والسكان وتشمل  352موقع لرصد مياه نهر النيل وفرعيه وبعض الترع الرئيسية مثل "
المحمودية – اإلسماعيلية – اإلبراهيمية" وكذلك بعض الترع الكبيرة التى تخرج من نهر النيل مباشرة عند

القناطر الخيرية ويغذيها الرياح التوفيقى والرياح المنوفى مثل ( بحر مويس  -الباجورية – والقاصد -

بحر شبين) وكذلك بعض النقاط التى توجد على بحر يوسف بمحافظة بنى سويف إلى جانب  21نقطة

فى محافظة الفيوم تقع جميعها على ترعة بحر يوسف ،يقوم بالرصد مركز الرصد البيئى ودراسات بيئة

العمل التابع لو ازرة الصحة والسكان بصفة دورية كل شهر.
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ج .شبكة و ازرة البيئة وتشمل  5.موقع رصد على نهر النيل باإلضافة إلى ثالث نقاط من بحيرة السد العالى
(ناصر) ،حيث يقوم بالرصد كال من المعمل المركزى ومعامل الفروع اإلقليمية لجهاز شئون البيئة ،ويتم
الرصد فى  35محافظة (أسوان – األقصر  -قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – القاهرة
– الجيزة – القليوبية – المنوفية  -الغربية – الدقهلية – دمياط  -البحيرة – كفر الشيخ).

 2.5مؤشرات نوعية املياه فى نهر النيل وفروعه
 1.2.5نوعية مياه نهر النيل من أسوان إىل القاهرة

أوضحت نتائج رصد نوعية المياه فى نهر النيل عام  ،2132ما يلى:
أ .متوسط تركيز المواد العضوية ممثال باألكسجين الحيوى الممتص كان أقل من الحدود المسموح بها
(( 5 )BODملجم/لتر) فى جميع المحافظات ،ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة للحد من مصادر التلوث
على نهر النيل ،لكن ترتفع تركيزات ( )BODأمام مصبات بعض المصارف الزراعية مثل (مصرف

المزالوة بسوهاج ،مصرف المحيط بالمنيا ،ومصرف اهناسيا ببنى سويف) والصرف الصناعى بمنطقة
التبين والحوامدية ،حيث تصل فى بعض األحيان إلى ما يقرب من  21جزء فى المليون.

شكل ( )5-3مقارنة بين متوسط تركيز األكسجين الحيوى الممتص ( )BODللمحافظات من أسوان للقاهرة
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شكل ( )4-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الحيوى الممتص ( )BODللمحافظات من
أسوان للقاهرة فى الفترة من 2114 - 2111

ب .أوضحت المتوسطات السنوية لنتائج األحمال العضوية بنهر النيل فى المسافة بين أسوان إلى القاهرة
الكبرى (قبل قناطر الدلتا) ممثلة فى األكسجين الحيوى الممتص ) )BODكان أقل من الحد المسموح به

بالقانون (أال يزيد عن  5جزء فى المليون) خالل الفترة الماضية من  2133إلى  .2132حيث كان

أعلى متوسط تركيز بمحافظة المنيا للعام  2132وقدره  5,5جزء فى المليون (مليجرام/لتر) يليه متوسط
التركيز السنوى بالقاهرة الكبرى حيث قدر ب  553مليجرام/لتر.

ج .أوضحت النتائج أن متوسط تركيز المواد العضوية ممثال فى األكسجين المستهلك كيميائيا فى حدود قيم
العام الماضى  .%35±و هناك زيادة قليلة فى التركيز عن الحدود المسموح بها ( 31جزء فى المليون)
فى كل من منطقة القاهرة الكبرى ومحافظات سوهاج .وقدر المتوسط السنوى بحوالى  335.مليجرام/لتر

فى القاهرة و  3352مليجرام/لتر بمحافظة سوهاج.
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شكل ( )3-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الكيميائى المستهلك ()COD
للمحافظات من أسوان للقاهرة
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د .أوضحت نتائج الرصد أن متوسطات التركيز السنوى لألكسجين الذائب فى جميع المحافظات المطلة

على نهر النيل بين أسوان حتى القناطر الخيرية أعلى من الحد المسموح به بالقانون (ال يقل عن 5

مليجرام/لتر) ،وهذا يدل على جودة نوعية المياه .حيث بلغ أقل متوسط سنوى بمحافظة أسوان (553
مليجرام /لتر) ،ويمكن أن يعزى ذلك ألن مياه النهر تتدفق من خالل بوابات السد العالى بعمق قد يصل

لحوالى  51م تحت سطح بحيرة ناصر ،و /أو بسبب إرتفاع درجات الح اررة فى أسوان عن باقى
المحافظات وهذا يمكن أن يقلل من ذوبانية األكسجين .وتعتبر المتوسطات المقاسة للعام  2132مقاربة

لنتائج العام السابق.

شكل ( )6-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الذائب ))DO
للمحافظات من أسوان للقاهرة
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شكل ( )7-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الذائب ( )DOللمحافظات من أسوان
للقاهرة فى الفترة من 2114 -2111

ه .أوضحت نتائج المتوسطات السنوية لتركيز األمالح الذائبة بنهر النيل من أسوان حتى القاهرة زيادة
مطردة وذلك نتيجة ما يستقبله نهر النيل من المصارف الزراعية التى تصرف عليه .وكانت عند أسوان

 385مليجرام/لتر حتى وصلت إلى  228مليجرام/لتر بالقاهرة الكبرى فى حدود المسموح به بالقانون (أال
تزيد عن  511مليجرام  /لتر) .وذلك نتيجة إستقبال نهر النيل العديد من مصبات المصارف الزراعية

والتى يصل عددها إلى  55مصرف زراعى باإلضافة إلى الصرف الصناعى لعدد  .منشآت صناعية
ومياه التبريد لعدد من محطة كهرباء.
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شكل ( )8-3مقارنة متوسط تركيز األمالح الذائبة ( )TDSللمحافظات من أسوان للقاهرة

و .تركيزات المغذيات ( األمونيا والنترات والفوسفات) كانت فى الحدود المسموح بها فى  %.1من عدد نقاط

الرصد ،حيث كانت تركيزات األمونيا أقل من الحد المسموح به (1،5ملجم/لتر) ،إال أنها تعدت هذا الحد

أمام المصارف الزراعية المخلوطة بالصرف الصحى المعالج .وأشارت النتائج أيضا إلى أن تركيز
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الفوسفات تراوح بين ( 1525 -15135مليجرام/لتر) ،فى حين الحد المسموح به فى القانون (أال تتعدى 3
مليجرام/لتر).

ز .أظهرت النتائج أن المتوسط السنوى لتركيز الفلوريدات جاءت فى الحدود المسموح بها فى كل نقاط الرصد
حيث تراوح متوسط تركيز الفلوريدات فى المحافظات المختلفة مابين ( 152. - 15118ملجم/لتر).

ح .لم يستدل على وجود أى تركيزات للمعادن الثقيلة (الرصاص والكروم والكادميوم) حيث كانت القراءات أقل
من أقل قراءة لألجهزة المستخدمة وذلك فى معظم نقاط الرصد ،وكان متوسط تركيزات الحديد يتراوح بين

 15113مليجرام و  1552مليجرام وهذه التركيزات أقل من الحد المسموح به والذى يحدد بتركيز أقل من 3
مليجرام /لتر .أما المنجنيز فكان أقصى تركيز  153مليجرام بينما المسموح به  155مليجرام .

خريطة ( )1-3مصادر التلوث الصناعى والزراعى المخلوط بالصرف الصحى
على نهر النيل وفرعيه
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 أهم مصادر التلوث على نهر النيل ( أسوان – القاهرة(
يطل على نهر النيل ،من أسوان حتى القاهرة تسع محافظات يسكنها حوالى  25مليون نسمة ولهذا فقد زودت
كافة أراضى الوادى بمجموعة من المصارف الزراعية يبلغ عددها  55مصرفا تخدم زماما قدره  255مليون
فدان وجميع هذه المصارف تصب مرة أخرى فى مجرى نهر النيل .وتعانى بعض من هذه المصارف من

زيادة عالية لألحمال العضوية الناتجة عن الصرف المباشر لمياه الصرف الصحى غير المعالج للقرى التى

ال تتمتع بخدمات صرف صحى أو نتيجة صرف مياه محطات المعالجة اإلبتدائية ومن أشد هذه المصارف
تلوثا  :مصارف خور السيل ،ومصرف البربا بمحافظة أسوان.

ونظ ار لتعاظم النشاط السياحى فى اآلونة األخيرة (قبل  )2133وانتعاش الحركة السيياحية النيليية فقيد تيم زييادة
عدد المراكب السياحية من والى مدينة األقصر وأسوان بدرجة كثافة عاليية مميا جعيل نهير النييل بتليك المنطقية

أكثر عرضه للتلوث وتشمل هذه األنشطة :

أ .صييرف وغسيييل ماكينييات تشييغيل المركبييات المتحركيية ميين زيييوت وشييحوم إلييى النهيير وهيى ميواد ذات درجيية
خطورة عالية وال يتم معالجتها بسهولة.

ب .صرف المخلفات عن األنشطة اآلدميية لمركبيات السيياحة النيليية فيى النهير وبعييدا عين محطيات المعالجية
التى أنشئت لهذا الغرض وفى بعض المراكب ال تتوفر وحدات مدمجة لمعالجة المخلفات بهذه العائمات.
جدول ( )1-3المصارف الملوثة لنهر النيل
المجرى المائى

المصدر
مصرف خور السيل
بأسوان

أهم مصادر التلوث
محطتى معالجة صرف صحى كيما ( ،)1كيما ()2

صرف صناعى مباشر

شركة مصر إدفو للورق ،ومصنع سكر إدفو

بأسوان

مصرف البربا بأسوان
نهر النيل

شركة كوم أمبو
.1

صرف صناعى مباشر

شركة سكر قوص بمحافظة قنا

.2

بمحافظة قنا

شركة قنا لصناعة الورق بقوص

 .5شركة سكر أرمنت

صرف صناعي مباشر

مصنع السكر والصناعات التكاملية بجرجا

(محافظة سوهاج)
صرف صناعي غير

مصنع سكر أبو قرقاص

مباشر (محافظة المنيا)
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 5.2.5نوعية مياه نهر النيل فرع دمياط

يمر فرع دمياط بين خمسة محافظات هى (المنوفية  -القليوبية – الغربية – الدقهلية  -دمياط) ،ويستقبل فرع
دمياط تصرفات مصارف زراعية هى مصارف عمر بك والسرو األعلى وواحد األعلى ،هذه المصارف

محملة بمياه الصرف الصحى المعالج والغير معالج باإلضافة لصرف معاطن الكتان على مصرف عمر بك

بمدينة سمنود على البر الغربى لفرع دمياط إما محطات واحد األعلى فترفع مياه المصرف عند مدينة شربين
على البر الشرقى وهذه الطلمبات متوقفة بسبب التلوث الزائد من الصرف الصناعى ،ويتم صرف مياه

المصرف حاليا على البحر المتوسط بمدينة جمصة.

خريطة رقم ( )2-3دلتا مصر موضح عليها مصادر التلوث على فرعى النيل (رشيد ودمياط)

أوضحت نتائج رصد نوعية المياه فى نهر النيل (فرع دمياط) فى عام  ، 2132طبقا لنتائج تحاليل مركز

الرصد البيئى التابع لو ازرة الصحة والسكان ومعامل جهاز شئون البيئة بالمحافظات المختلفة ما يلى:

أ .أن متوسط تركيز المواد العضوية ممثال باألكسجين الحيوى الممتص كان أقل من الحدود المسموح بها
(( )BODاال يزيد عن  5ملجم/لتر) فى جميع المحافظات ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة للحد من
مصادر التلوث على نهر النيل فرع دمياط ،أو الصرف الصحى على المصارف التى تصرف على فرع

دمياط.
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شكل ( )9-3مقارنة متوسط التركيز السنوى للكسجين الحيوى الممتص ( )BODبفرع دمياط

شكل ( )11-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الحيوى الممتص ( )BODبفرع دمياط
خالل الفترة من 2114-2111

ب .أوضحت النتائج أن متوسط تركيز المواد العضوية ممثال فى األكسجين المستهلك كيميائيا فى حدود

القانون بكل من محافظتى دمياط والقليوبية ،بينما أن هناك زيادة فى متوسط التركيز عن الحدود

المسموح بها فى كل من محافظات الدقهلية والمنوفية والغربية إال أن التركيز إنخفض عن نظيره فى

العام الماضى فيما عدا محافظة الغربية.
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شكل ( )11-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الكيميائى المستهلك ()COD
بفرع دمياط
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شكل ( )12-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسيجين الكيميائى المستهلك ()COD
بفرع دمياط فى الفترة من 2114-2111

ج .أوضحت نتائج الرصد أن متوسطات التركيز السنوى لألكسيجين الذائب فى جميع المحافظات المطلة
على نهر النيل (فرع دمياط) أعلى من الحد المسموح به بالقانون (أال يقل عن  5مليجرام/لتر) ،وهذا

يدل علي جودة نوعية المياه بفرع دمياط .حيث بلغت أقل قيمة للمتوسط السنوى بمحافظة القليوبية (
 552مليجرام /لتر) ،وأعلى قيمة للمتوسط السنوى بمحافظتى المنوفية والغربية (  553مليجرام/لتر).
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شكل ( )15-3مقارنة متوسط التركيز السنوى للكسجين الذائب ( )DOبفرع دمياط خالل 2114

شكل ( )14-3مقارنة متوسط التركيز السنوي لل كسيجين الذائب ( )DOبفرع دمياط فى
الفترة من  2111حتى 2114

د .أوضحت المتوسطات السنوية لنتائج األكسجين الذائب ( )DOخالل الفترة من  2133حتى 2132

لنهر النيل فى المسافة بفرع دمياط فى حدود المسموح به بالقانون (أال يقل عن  5جزء فى المليون)

فى كل المحافظات فيما عدا المنوفية حيث بلغ متوسط األكسيجين الذائب عام 555( 2133
مليجرام/لتر).

ه .أوضحت نتائج المتوسطات السنوية لتركيز األمالح الذائبة بفرع دمياط زيادة مطردة وذلك نتيجة ما
يستقبله الفرع من مصارف زراعية التى تصرف عليه .وكانت عند القناطر الخيرية (251

مليجرام/لتر) حتى وصلت إلى ( 355مليجرام/لتر) بدمياط نهاية الفرع ،وجميعها فى حدود المسموح
به بالقانون (أال تزيد عن  511مليجرام/لتر).
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شكل ( )13-3مقارنة متوسط التركيز للمالح الذائبة ( )TDSبفرع دمياط

و .تركيزات المغذيات (األمونيا والفوسفات) كان فى الحدود المسموح بها فى  %.1من عدد نقاط الرصد
بفرع دمياط ،حيث كانت تركيزات األمونيا أقل من الحد المسموح به ( 1،5ملجم/لتر) ،إال أنها تعدت

هذا الحد أمام مصرف عمر بيك والسرو األعلى .وأشارت النتائج أيضا إلى أن تركيز الفوسفات تراوح
بين ( 1558-15125مليجرام/لتر) ،فى حين الحد المسموح به فى القانون (أال تتعدى 3

مليجرام/لتر).

ز .أظهرت النتائج أن المتوسط السنوى لتركيز للفلوريدات جاءت فى الحدود المسموح بها فى كل نقاط
الرصد حيث تراوح متوسط تركيز الفلوريدات فى المحافظات المختلفة مابين (1,25- 1,35

ملجم/لتر).

ح .أوضحت متوسطات تركيزات للمعادن الثقيلة (الرصاص والكروم والكادميوم) بفرع دمياط فى حدود
القانون حيث كانت متوسط تركيز الرصاص تتراوح بين (15118 -15115مليجرام/لتر) والحد
المسموح به ( 1513مليجرام/لتر) ،ومتوسط تركيزات الكروم تتراوح بين (1513 -15113
مليجرام/لتر) والحد المسموح به ( 1515مليجرام /لتر) ،متوسط تركيزات الكاميوم تتراوح بين
( 151115 -151112ملجرام/لتر) والمسموح به ( 15113مليجرام/لتر).
ط .كان متوسط تركيزات الحديد يتراوح بين ( 151.مليجرام و  1558مليجرام) وهذه التركيزات أقل من
الحد المسموح به والذى يحدد بتركيز أقل من (3مليجرام/لتر) .أما المنجنيز فكان أقصى تركيز
( 1535مليجرام) بينما المسموح به ( 155مليجرام).
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 أهم مصادر التلوث على نهر النيل فرع دمياط
جدول ( )2-3أهم مصادر التلوث على نهر النيل فرع دمياط
المجرى المائى
فرع دمياط

أهم مصادر التلوث

المصدر

صرف صحى عشوائى لبع

مصرف عمر بك (غربية)
السرو األعلى (دقهلية)

قرى وكتل سكنية بالغربية

وصرف معاطن الكتان
صرف صحى عشوائى لبع

قرى وكتل سكنية بالدقهلية

 3.2.5نوعية مياه نهر النيل فرع رشيد

يمر فرع رشيد بين خمسة محافظات هى (المنوفية  -الجيزة – الغربية – البحيرة  -كفر الشيخ) ،يستقبل
الفرع رشيد تصرفات ثالث مصاريف زراعية وهى الرهاوى وسبل وتال ،وهم محملين بالصرف الصحى

المعالج والعشوائى ،مما يؤدى لتكرار ظاهرة إرتفاع نسبة األمونيا وانخفاض األكسجين الذائب بفرع رشيد
ويتسبب فى ظاهرة نفوق األسماك والتى تظهر أثناء فترة أقل اإلحتياجات المائية فى شهرى ديسمبر ويناير

من كل عام .باإلضافة إلى أالف األقفاص السمكية بنهاية الفرع خلف قناطر ادفينا بمحافظتى كفر الشيخ
والبحيرة .ونذكر فيما يلى عرضا لحالة المصارف الرئيسية:

أ .مصرف الرهاوى وفروعه تمتد من مدينة العياط جنوبا ليصب على فرع رشيد بطول  52كيلو متر ويخدم
زمام نحو  325ألف فدان ويبلغ إجمالى تصرفه  2مليون م/3اليوم – ولهذا المصرف العديد من الفروع

المتصلة به والتى من أهمها مصرف المحيط ومصرف اللبينى والجنابية اليمنى وتستقبل المصارف

الفرعية لمصرف الرهاوى تصرفات ( )5محطات لتنقية الصرف الصحى .ولعل أهم مصادر التلوث عليه
هى:

 محطة زنين (بطاقة  331ألف م/3اليوم).

 محطة أبو رواش (بطاقة  352مليون م/3اليوم) بعد التوسعة.
 الصرف الصحى غير المعالج من مجموعة الكتل السكانية والعشوئيات المنتشرة ( 33قرية) على
إمتداد المصرف وفروعه بمحافظة الجيزة.
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خريطة ( )5-3مصادر التلوث الصحى والصناعى على مصرف الرهاوى ومنه إلى
فرع رشيد

ب .مصرف سبل بمحافظة المنوفية والذى يبلغ طوله  25521كيلو متر ويخدم زمام  321ألف فدان ويبلغ
إجمالى تصرفه  252مليون م/3اليوم .وتتمثل مصادر التلوث الرئيسية من الصرف الصحى غير المعالج
والذى يقدر قيمته بي 351ألف م/3اليوم من داخل الكتل السكنية والعشوائيات بمحافظة المنوفية على إمتداد

مصرف منوف الذى يصب على مصرف سبل باإلضافة إلى صرف العشوائيات على طول المصرف.

ج .مصرف تـال بمحافظة المنوفية حيث يبلغ طوله  3.55كيلو متر ويخدم زماميا زراعيا  335ألف فدان
وبتصرفات يومية إلى الفرع تبلغ  25.5مليون م/3اليوم وذلك من مجموع المصارف الفرعية الرئيسية مثيل
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دنشواى وقصر نصر الدين وشونيى وأبو العز وجميعها تستقبل مصادر التلوث الناتجة من صرف صحيى
خيام من  52قريية وتجمعات سكنية بقيمية إجماليية  .1ألف م/3اليوم بمحافظتى المنوفية والغربية.

 2.2.5نوعية مياه نهر النيل فرع دمياط

وقد أوضحت نتائج رصد نوعية المياه فى نهر النيل (فرع رشيد) فى عام  ،2132طبقا لنتائج تحاليل مركز

الرصد البيئى التابع لو ازرة الصحة والسكان ومعامل جهاز شئون البيئة بالمحافظات المختلفة ما يلى :
أ .متوسط تركيز المواد العضوية ممثال باألكسجين الحيوى الممتص ( )BODكان أعلى من الحدود
المسموح بها ( 5ملجم/لتر) فى فرع رشيد ويتزايد التركيز كلما اقتربنا من المصب .ويعود ذلك للصرف

الزراعى المخلوط بالصرف الصحى المعالج من مصارف الرهاوى وسبل وتال ،ويظهر التلوث جليا بعد
مصرف الرهاوى والذى يبعد عن قناطر الدلتا بحوالى  31كيلومتر .وتعتبر تلك النتائج هى السمة الغالبة
خالل الفترة الماضية من  2133إلى .2132

شكل ( )16-3مقارنة متوسط التركيز السنوى للكسجين الحيوى الممتص ( )BODبفرع رشيد فى 2114
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شكل ( )17-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الحيوى الممتص ()BOD
بفرع رشيد فى الفترة من  2111حتى 2114

ب .أوضحت النتائج أن متوسط تركيز المواد العضوية ممثال فى األكسجين المستهلك كيميائيا أعلى من حدود
المسموح فى جميع نقاط الرصد.

شكل ( )18-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الكيميائى المستهلك ( )CODبفرع رشيد
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شكل ( )19-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الكيميائى المستهلك ()COD
بفرع رشيد فى الفترة من 2114-2111

ج .كما أوضحت المتوسطات السنوية لنتائج األحمال العضوية ممثلة باألكسجين الكيميائى
المستهلك ( )CODخالل الفترة من  2133حتى  2132لفرع رشيد ،أن جميع المتوسطات أعلى

من الحدود المسموح به بالقانون (أال يزيد عن  31جزء فى المليون) ،وذلك بعد مصب مصرف
الرهاوى الذى يبعد  31كم بعد قناطر الدلتا.

شكل ( )21-3مقارنة تركيز األ كسجين الحيوى الممتص واأل كسجين الكيميائى المستهلك فى عينات الرصد
لفرع رشيد أكتوبر 2114

د .الرسم التخطيطى يوضح زيادة التركيزات للمواد العضوية بعد مصبات المصارف الثالث فى عينات الرصد
التى أخذت فى شهر أكتوبر  ،2132وذلك قبل السدة الشتوية ويزيد التلوث أثناء السدة الشتوية (فترة أقل
911

اإلحتياجات المائية) حيث تقل كميات المياه العاذبة المنصرفة بعد قناطر الدلتا .ويتضح أن مصرف
الرهاوى أكبر وأخطر مصدر للتلوث.

ه .أوضحت نتائج الرصد أن متوسطات التركيزات السنوية لألكسجين الذائب فى جميع نقاط الرصد بفرع رشيد
أقل من الحد المسموح به بالقانون (ال يقل عن  5مليجرام/لتر) ،فيما عد نقاط الرصد قبل مصب مصرف
الرهاوى.

شكل ( )21-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الذائب ) )DOبفرع رشيد

و .كما أوضحت المتوسطات السنوية لنتائج األكسجين الذائب ( )DOخالل الفترة من  2133حتى 2132
لفرع رشيد أن معظم المتوسطات أقل من الحدود المسموح به بالقانون (أال يقل عن  5جزء فى المليون) فى

كل المحافظات فيما عدا بعد قناطر الدلتا قبل مصرف الرهاوى (بمحافظة الجيزة) .أال أنه يوجد تحسن
طفيف فى نتائج األكسيجين الذائب وذلك لزيادة السعة اإلستيعابية لمحطة تنقية أبو رواش من ( 211ألف
م 3إلى  352مليون م/3يوم) والذى يصب على مصرف الرهاوى.
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شكل ( )22-3مقارنة متوسط التركيز السنوى لل كسجين الذائب ))DO
بفرع رشيد فى الفترة من 2114-2111

ز .يتضح من متوسطات تركيز المواد األمونيا أنها أعلى من الحدود المسموح بها ((ِ 155 )NH4ملجم/لتر)
فى جميع المحافظات ويعود ذلك إلى التلوث الناتج من المصارف الزراعية المحملة بالصرف الصحى
المعالج وغير المعالج على نهر النيل فرع رشيد.
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شكل ( )25-3مقارنة متوسط تركيز األمونيا بفرع رشيد لعام 2114

ح .يتضح زيادة متوسط تركيز األمونيا بمحافظة كفر الشيخ أعلى من من باقى المحافظات ويمكن أن يرجع
ذلك للتلوث من األقفاص السمكية باإلضافة إلى التلوث القادم من المصارف التى تصب على فرع رشيد.

ط .يزيد تركيز األمونيا بعد مصرف الرهاوى وتصل تركيز األمونيا إلى أكثر من  21مليجرام/لتر خالل فترة
أقل اإلحتياجات المائية (السدة الشتوية) شهور ديسمبر ،يناير ،فبراير من كل عام مما يتسبب فى ظاهرة
نفوق األسماك بفرع رشيد ،لكن بمتابعة الوضع يمكن أن يؤدى رفع كفاءة محطات معالجة الصرف
911

الصحى وتوصيل الخدمة للقرى المحرومة بزمام المحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الغربية  -كفر

الشيخ) وازالة األقفاص السمكية بفرع رشيد إلى تحسن نوعية المياه به.
 1.2.2.5أهم مصادر التلوث على نهر النيل فرع رشيد

جدول ( )5-3أهم مصادر التلوث على نهر النيل فرع رشيد
المجرى

المصدر

المائى

مصرف الرهاوى

(بمحافظة الجيزة)
فرع رشيد

مصرف سبل

(بمحافظة المنوفية)
مصرف تال

(بمحافظة الغربية)

أهم مصادر التلوث
صرف صحى معالج من عدد  7محطات صرف صحى بقدرة
إستيعابية  1.7مليون م/5يوم ،بالضافة إلى الصرف
الصحى العشوائى من القرى والكتل السكنية
صرف صحى معالج من عدد  6محطات صرف صحى

بمراكز محافظة المنوفية ،و صرف صحى عشوائى لبع
قرى وكتل سكنية بالمنوفية

صرف صحى معالج من عدد  6محطات صرف صحى

و صرف صحى عشوائى لبع

قرى وكتل سكنية بالمنوفية

 وصــف املشـكلة
أ .الصرف بأنواعه سواء الصحى أو الزراعى أو الصناعى من أهم مسببات التلوث على نهر النيل
والمجارى المائية ،لما يحمله الصرف بأنواعه من ملوثات عضوية وغير عضوية ومعادن ثقيلة حيث

تنتج هذه الملوثات عن اإلستخدام اآلدمى والعمليات الصناعية باإلضافة إلى المبيدات التى يحملها

الصرف الزراعى نتيجة مكافحة اآلفات .

ب .وتعد مكافحة التلوث بصفة عامة على نهر النيل من أهم أولويات المرحلة الحالية لما تمر به البالد من
فقر مائى ،األمر الذى إستلزم وضع خطط وأهداف محددة فيما بين الو ازرات المعنية لتحسين نوعية مياه
نهر النيل والمجارى المائية العذبة بصفة خاصة لما لها من أهمية بالغة كونها مصدر مياه الشرب

والرى الرئيسى.

وزرة البيئة هى الجهة المنوط بها إيقاف الصرف
ج .تم اإلتفاق فيما بين الو ازرات المعنية على أن تكون ا
الصناعى الملوث المخالف الناتج عن العمليات الصناعية.

911

 5.5أنواع الصرف ومقارنة بني كمية ونسب الصرف املختلفة
 1.5.5مياه الصرف الزراعى

يبلغ عدد المصارف الرئيسية التى تصب فى النيل نحو  52مصرفا من أسوان إلى القاهرة وفرعي النيل

(دمياط ورشيد) ،وتحمل نحو 3355مليار م/3سنويا من مياه الصرف المحملة بالمبيدات والكيماويات،
والتى تتمثل خطورتها فى أن الكثير منها ال يتحلل فى المياه ،باإلضافة إلى الصرف المباشر العشوائى
من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى وقد بلغت نسبة الصرف الزراعى %52من إجمالى
كمية الصرف المباشر على نهر النيل.
 5.5.5مياه الصرف الصحى

تبلغ كمية مياه الصرف الصحى التى يتم صرفها على نهر النيل وفرعيه مباشر عن طريق محطات

معالجة الصرف الصحى بالوجه القبلى باإلضافة إلى عدد  2مصارف بالوجه البحرى (الرهاوى  -سبل
– تال – عمر بك)  852مليون م 3سنويا وبنسبة تقدر بي  %5من إجمالى كمية الصرف على نهر
النيل وفرعيه مباشرة ،األمر الذى يحتم علينا اإلهتمام بهذه الكمية واإلتجاه إلى معالجتها ،حيث أن
أغلب كمية الصرف الصحى المعالج معالجة إبتدائية فقط ،باإلضافة إلى تأثر محطات معالجة
الصرف الصحى بإختالطها بمياه الصرف الصناعى وما يحمله من مواد ومركبات كيمائية مختلفة،
مما له تأثير سلبى على المعالجة البيولوجية.
 3.5.5مياه التربيد حملطات الكهرباء

يبلغ عدد محطات الكهرباء التى تلقى بمياه التبريد على نهر النيل والترع مباشرة ( )32محطة بكمية

صرف تقدر بي  252مليار متر مكعب/عام ،بنسبة  %22من إجمالى الصرف على نهر النيل ،وتعتبر

مياه التبريد أقل خطورة من تأثير الصرف الصناعى على نوعية مياه نهر النيل حيث تمثل فى الغالب

تلوث حرارى لنهر النيل وليس ملوث عضوى أو غير عضوى لذلك تعتبر هذه المياه مطابقة كيميائيا
ومخالفة فقط فى إرتفاع درجات الح اررة عن الحدود المسموح بها بالقانون.

 2.5.5مياه الصرف الصناعى

تأتى مياه الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية فى المرتبة األخيرة من حيث كمية المخلفات السائلة

حيث تبلغ  %3من إجمالى الصرف المباشر على نهر النيل بمعدل  351مليون م/3عام إال أن

خطورة الصرف الصناعى أكبر على نوعية مياه نهر النيل الحتوائه على العديد من المركبات العضوية
وغير العضوية والمعادن الثقيلة طبقا لنوع الصناعة.
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إجمالى الصرف السنوى على نهر النيل
( 18.922مليار م)5
صرف زراعى

محطات صرف صحى (وجه

صرف مياه التبريد لمحطات

قبلي)

الطاقة  14محطة  %22من

 68مصرف

صناعية )

إجمالى الصرف 4.2مليار م

 112منشأه

 %1من إجمالي الصرف

 %3من إجمالى الصرف

 15.7مليار م5

(مياه تبريد  +عمليات

5

 4 +مصارف (دلتا)

 %72من إجمالى الصرف

صرف صناعى

 131مليون م5

 872مليون م5

منشآت تم توفيق أوضاعها  08منشأه

منشآت لم يتم توفيق أوضاعها
 22منشأه

 17منشأه
تم إيقاف الصرف
نهائيا

 9منشآت
تم توفيق أوضاعها
( صرف مطابق )

 9منشآت
صرف مباشر
(أولوية أولى)

 4منشآت

 9منشآت

تصرف على
الترع

صرف غير مباشر

(أولوية ثانية)

 1منشآت
لصناعة السكر

 2منشأه
لصناعة الورق

(أولوية أولى)

(أولوية أولى)

 1منشآت
بمنطقة قويسنا
الصناعية
(أولوية أولى)

شكل ( )24-3إجمالى الصرف على نهر النيل وفروعه وأنواع وكميات الصرف

911

 2منشأه لصناعة
السكر
(أولوية ثالثة)

جدول ( )5-3محطات الكهرباء وكميات الصرف
م

اسم المحطة

المحافظة مستقبل الصرف

موقع الصرف

كمية الصرف
 /يوم

كمية الصرف
 /عام

1

محطة كهرباء شمال القاهرة

القليوبية

ترعة

ترعة السماعيلية

91111

52831111

2

محطة كهرباء زاوية غزال بدمنهور

البحيرة

ترعة

ترعة الخندق

2161111

788411111

5

محطة كهرباء السيوف

البحيرة

ترعة

ترعة المحمودية

721111

262811111

4

محطة كهرباء المحمودية

البحيرة

ترعة

ترعة المحمودية

328111

192721111

3

محطة كهرباء كفر الدوار

البحيرة

ترعة

ترعة المحمودية

1181111

594211111

6

محطة كهرباء النوبارية

البحيرة

ترعة

ترعة النوبارية

1441111

323611111

دمياط

نهر النيل

فرع دمياط

2246411

819956111

نهر النيل

نهر النيل

2119511

775344311

نهر النيل

31111

18231111

71111

23331111
29211111

محطة كهرباء دمياط  -بكفر

7

البطيخ

8

محطة كهرباء طلخا

الدقهلية

9

محطة كهرباء سقيل

الجيزة

نهر النيل

11

محطة كهرباء الكريمات

الجيزة

نهر النيل

نهر النيل

11

محطة كهرباء جنوب القاهرة

القاهرة

نهر النيل

نهر النيل

81111

12

محطة كهرباء شب ار الخيمة

القليوبية

نهر النيل

نهر النيل

71111

23331111

أسيوط

نهر النيل

نهر النيل

376111

211241111

أسيوط

نهر النيل

نهر النيل

452111

137681111

15

14

محطة كهرباء أسيوط الجديدة
(الوليدية)
محطة كهرباء أسيوط
البخارية(الحمراء)
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شكل( )23-3توزيع نسب الصرف بالنسبة لكمية الصرف الجمالى على نهر النيل وفرعية

 5.5اجلهود املبذولة للتحكم فى الصرف الصناعى على نهر النيل
طبقا لما تم اإلتفاق عليه بالمجموعة الو ازرية لحماية نهر النيل والمشكلة برئاسة و ازرة الرى والموارد المائية
وعضوية و ازرة اإلسكان وو ازرة البيئة ،تم تكليف وزارة البيئة بمتابعة موقف الصرف الصناعى مع إعطاء

األولوية لتلك المنشآت التى تصب مباشرة على نهر النيل والترع.
 الوضع عند بداية التكليف (يونيه )2114

أ .طبقا للجهود السابقة للو ازرة والتوجه نحو إيقاف الصرف نهائيا فقد تم فى السنوات الماضية إيقاف الصرف

الصناعى ومياه التبريد لعدد  53منشأة بكمية تبلغ  525مليون م/3عام على نهر النيل والمجارى المائية
المؤدية إليه ،والزام المنشآت بتحويل هذا الصرف لمحطات معالجة الصرف الصحى أو إيقافه نهائيا بعمل

دوائر مغلقة .

ب .كما تم توفيق أوضاع عدد  .منشآت لتصرف صرف مطابق معالج بكمية  255مليون م/3عام .وبذلك

يكون عدد المنشآت التى وفقت أوضاعها وأوقفت صرفها عند بداية التكليف  81منشأة من إجمالى

المنشآت البالغ عددها  312منشأة.

ج .تتعاون و ازرة البيئة مع و ازرة اإلسكان ومحافظة المنوفية فى إنشاء محطة مركزية لمعالجة الصرف

الصناعى للمنطقة الصناعية بقويسنا بطاقة إستيعابية  31ألف م/3يوم حيث تقدر كمية الصرف الصناعى
بمنطقة قويسنا الصناعية بحوالى  25552مليون م/3عام ،األمر الذى إستدعى النظر فى إنشاء محطة

مركزية لمعالجة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة ،والتى يوجد بها وحدة إلزالة الكروم الخاص

بعمليات دباغة الجلود .وسوف تستقبل المحطة الصرف الصناعى والصحى لجميع الشركات الواقعة
بمنطقة قويسنا الصناعية البالغ عددها ( )383منشأة تتنوع طبيعة أنشطتها ما بين صناعية وحرفية وذلك
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طبقا ألخر تفتيش تم على المنطقة الصناعية فى الفترة من  .2132/2/ 31-3وكذلك ستقوم بخدمة
بعض القرى المجاورة.

د .بناءا عليه قامت الو ازرة بالعمل على عدة محاور ،األول يتعلق بإيقاف صرف المنشآت الصناعية المباشر
على نهر النيل أيا كان مصدره (مياه تبريد  /عمليات صناعية) ،والمحور الثانى يركز على دعم الجهود
الحالية إليقاف الصرف الصناعى بالمناطق شديدة التلوث بصرف النظر عن نوع المجرى المائى المتلقى
للصرف (مثل صرف المنطقة الصناعية بقويسنا) ،بينما يختص المحور الثالث بإنشاء منظومة للرصد

اللحظى إلحكام المتابعة والرقابة على التزام المنشآت الصناعية.
 1.5.5الصرف الصناعى املباشر على نهر النيل

تقوم الو ازرة بالعمل على حل مشكلة الصرف الصناعى المباشر ومياه التبريد المتبقى الناتج عن عدد  .منشآت على

النحو الموضح بالجدول التالى :

جدول ( )4-3الجراءات التى تقوم بها الوزارة لحل مشكلة الصرف الصناعى المباشر ومياه التبريد
الصرف المطابق/
م

اسم المنشأة

الذى تم إيقافه

م/5عام

صناعى
م/5عام

تبريد

م/5عام

م/5عام

1

1

11.826.111

3.841.111

1

2

مصنع الورق بقوص

1

1

1

7.511.111

1

1

5

سكر أدفو

1

1

1

1

8.641.111

216.111

4

سكر أرمنت

1

1

1

1

17.281.111

216.111

3

سكر قوص

1

1

1

1

17.281.111

216.111

6

سكر دشنا

1

1

1

1

13.121.111

216.111

7

سكر نجع حمادى

1

1

1

1

8.641.111

216.111

8

سكر الحوامدية

1

347.311

1

1

347.311

1

9

سكر جرجا

1

1

1

1

911.111

1

1

شركة مصر أدفو للب
الورق والطباعة

الجمالى

تبريد

صرف مخالف له خطة

صرف مخالف ليس له خطة

1

صناعى

تبريد

م/5عام

م/5عام
1

1.181.111 68.417.311 15.141.111 11.826.111 347.311

صناعى

14.767.311

مــــياه تبــــــريــد

81.255.311

 %النسبة المئوية

1

صناعى

5.7

14.7

915

88.9

83.2

7.5

تشمل مجموعة المنشآت الصناعية التى تصرف صرف مباشر على نهر النيل  5منشأة لصناعة السكر

تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ،وعدد  2منشأة تعمل فى

صناعة الورق لها خطط توفيق أوضاع بيئية (ورق قوص  ،ورق إدفو).
وقد تعاونت و ازرة التموين والتابع لها الشركات السابقة مع و ازرة البيئة فى مواجهة المشكلة ونتج عن الجهود

المبذولة ما يلى:

 .3التحكم فى  %51من حجم الصرف السائل لشركة الحوامدية وهو أخطر أنواع الصرف لشركات السكر
الحتوائه على العديد من الملوثات العضوية وغير العضوية لتنوع العمليات الصناعية حيث أن الشركة

لها ثالث مواسير تصرف على نهر النيل (صرف صناعى مصنع التقطير – مياه تبريد لمصنع

الكيماويات – مياه التبريد لمصنع التكرير) بإجمالى كمية صرف  351.55111م/3عام ومن خالل

إستقراء نتائج التحاليل تبين أن مياه التبريد لمصنعى التكرير والكيماويات مطابق للقانون فيما عدا حياد
بسيط لدرجات الح اررة بينما صرف مصنع التقطير بعد المعالجة كان مخالفا للصرف على نهر النيل

حيث بلغت مؤشرات التلوث المستويات التالية:

جدول ( )3-3مؤشرات التلوث لمصنع التقطير بعد المعالجة
الحدود فى القانون

المؤشر

ميلليجرام/لتر

األكسجين الكيميائى المستهلك COD

521

11

األكسجين الحيوى الممتص BOD

213

6

المعادن الثقيلة

لم يستدل

---

ميلليجرام/لتر

ونتيجة لجهود الو ازرة المبذولة لحث الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية تم تحسين كفاءة المعالجة بمصنع

التقطير ،حيث تم إيقاف صرف مصنع التقطير بغلق الماسورة الخاصة بالصرف نهائيا مما أدى إلى خفض
أحمال التلوث على نهر النيل على النحو التالى:

أ .خفض حمل األكسجين الكيميائى المستهلك  CODبنسبة  355طن/عام.

ب .خفض حمل األكسجين الحيوى الممتص  BODبنسبة  335طن/عام.

ج .إعادة تأهيل محطة المعالجة واعادة إستخدام المياه التى تم معالجتها داخل العملية الصناعية مره أخرى
للمصانع الثالثة.

 .2تقديم شركات السكر والورق  5منشآت لبرامج توفيق األوضاع البيئية وهذه الشركات تعمل بشكل

موسمى فى الفترة من يناير إلى مايو من كل عام ومعظم الصرف من النوع الذى يشكل حمل عضوى
وقليل منه يمثل حمل غير عضوى ومع ذلك فلقد تم االتفاق مع بعضها على خطط لتوفيق األوضاع 2

منشأه تمثل نسبة  %88من إجمالي الصرف الصناعي المباشر وجارى اإلتفاق مع باقى الشركات على
911

إجراءات التوافق البيئى تمثل  % 553من إجمالى الصرف والمعوق األساسى لهذه الشركات هو ضعف
القدرة الفنية والهياكل التمويلية لهذه الشركات المملوكة للقطاع العام.

 .3هذا وقد أثمرت جهود المتابعة عن إلزام شركة مصر إدفو للورق بتوفيق أوضاعها بحلول يونيو القادم
حيث يمثل صرف الشركة حوالى  %51من حجم الصرف للشركات التى لديها خطط لتوفيق األوضاع.

 خطوات العمل احلالية:
أ .تقوم و ازرة البيئة بتقديم الدعم الفنى لتدقيق برامج توفيق األوضاع لتلك المصانع التى قدمت برامج التوافق

البيئى ومساعدة الشركات األخرى المتعثرة فى إعداد هذه البرامج ( % 553من إجمالى الصرف الصناعى

المباشر).

ب .فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لبرامج مكافحة التلوث الصناعى والتابع لو ازرة البيئة والممول من اإلتحاد
األوروبى والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي والبنك األوروبى لالستثمار ،سوف يتم التفاوض حول تضمين
برامج هذه الشركات فى آليات التمويل والمعوق الوحيد هو المأله المالية لهذه الشركات.

ج .اإلتفاق مع و ازرة الرى والموارد المائية على تطبيق تعديالت قانون نهر النيل فور صدوره مع إستثناء تلك
المشروعات المشاركة ببرنامج التوافق البيئى.
 5.5.5الصرف الصناعى غري املباشر على نهر النيل
أ .وتشمل مجموعة المنشآت التى تصرف على مصارف تؤدى إلى مياه عذبة وعددها  .منشآت ( منها
عدد  2منشأة لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ،وعدد  5منشأة تقع بمنطقة

قويسنا الصناعية).

ب .بالنسي ي ييبة لمصي ي يينعى السي ي ييكر (أبي ي ييو قرقي ي يياص – كي ي ييوم أمبي ي ييو) سي ي يييتم إعي ي ييادة تأهيي ي ييل محط ي ي يات المعالجي ي يية
الخاص يية بهم ييا وك ييذا ،أبي يراج التبري ييد م يين خ ييالل تطوي ييع الحل ييول الفني يية التي يى ت ييم التوص ييل إليه ييا لمص ييانع

الس ييكر الت ي يى تصي ييرف مباش ي يرة علي ييى نهي يير النيي ييل عي يين طريي ييق مركي ييز إستش ييارات وبح ييوث التنميي يية لجامع يية
القاهرة مع العمل على إيجاد تسهيالت إئتمانية مناسبة لكافة مصانع السكر.

ج .بالنس ي يبة للمنشي ييآت الواقعي يية بالمنطقي يية الصي ييناعية بقويسي يينا فإني ييه يي ييتم متابعتهي ييا دوريي ييا ،باإلضي ييافة لمتابعي يية
م ارحي ييل تنفيي ييذ محطي يية المعالج ي ية المركزيي يية لمعالجي يية الصي ييرف الصي ييناعى للمنطقي يية الصي ييناعية ،حيي ييث تي ييم

اإلنته ي ي يياء م ي ي يين أعم ي ي ييال اإلنش ي ي يياءات والكهروميكانيك ي ي ييا بالمحط ي ي يية ،وم ي ي يين المتوق ي ي ييع اإلنته ي ي يياء م ي ي يين تنفي ي ي ييذ
محط ي ي ي ية المعالجي ي ي يية المركزيي ي ي يية المجمعي ي ي يية بنهايي ي ي يية شي ي ي ييهر مي ي ي ييارس  ،2135حيي ي ي ييث سي ي ي يييتم ربي ي ي ييط صي ي ي ييرف

المصي ي ييانع علي ي ييى المحطي ي يية المركزيي ي يية وبالتي ي ييالى إنهي ي يياء مشي ي ييكلة صي ي ييرف هي ي ييذه الشي ي ييركات غيي ي يير المباشي ي يير
بالمنوفية.
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 3.5.5منظومة الرصد اللحظى ()Online Monitoring
أ .قامت الو ازرة بتخصيص مبلغ ( 355مليون جنيها) وتم إعداد الشروط المواصفات الخاصة بشراء عدد 5
محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل ،لتكون نواة بداية إنشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية مياه

نهر النيل.

ب .بني ي يياءا علي ي ييى لقي ي يياء السي ي يييد رئي ي يييس الجمهوريي ي يية بي ي ييوزير البيئي ي يية واسي ي ييتعراض موقي ي ييف الصي ي ييرف الصي ي ييناعى
المباش ي يير عل ي ييى نه ي يير الني ي ييل واإلجي ي يراءات الت ي ييى تتخ ي ييذها ال ي ييو ازرة ،فق ي ييد تفض ي ييل س ي يييادته بالتص ي ييديق عل ي ييى
تخصييييص مبلي ييغ  31ملييييون جني ي يه مييين صيييندوق تحيي ييا مصي يير ،لكيييى تق ييوم الي ييو ازرة بتنفييييذ شيييبكة الرصي ييد

اللحظ ييى (Network

Monitoring

بالمصانع على نهر النيل .

)Onlineعليييى مخ ييارج الص ييرف الص ييناعى وميييياه التبري ييد

ج .ت ي ييم إقتي ي يراح تع ي ييديل الم ي ييادة  2مك ي ييرر م ي يين مش ي ييروع ق ي ييانون تع ي ييديل عقوب ي ييات مخالف ي يية ق ي ييانون حماي ي يية نه ي يير
الني ي ييل ،وذل ي ييك ب ي ييإل ازم المنش ي ييآت الص ي ييناعية التي ي يى تص ي ييرف عل ي ييى نه ي يير الني ي ييل والمج ي ييارى المائي ي يية بتركي ي ييب
أجه ي يزة الرصي ييد الي ييذاتى وتوصي يييلها علي ييى شي ييبكة رصي ييد نوعي يية ميي يياه نهي يير النيي ييل والمجي ييارى المائيي يية ،وذلي ييك
ليتم مراقبة مخالفة الصرف المخالف الناتج عن المصانع لحظيا .
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 ٧٫٥ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﱃ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﺤﲑﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ

ﺘﻤﺜــل اﻟﺒﺤﯿـرات اﻟﻤﺼــرﯿﺔ أﻫﻤﯿــﺔ إﻗﺘﺼــﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻟﻤﺼــر ،ﻟﻤــﺎ ﺘﺘﻤﯿــز ﺒــﻪ ﻤــن أﻋﻤــﺎق ﻀــﺤﻠﺔ وﺤرﻛــﺔ ﻤﯿــﺎﻩ ﻫﺎدﺌــﺔ

وﺨﺼــوﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿ ــﺔ ﻤﻤ ــﺎ ﯿﺴ ــﺎﻋد ﻋﻠ ــﻰ ﺘرﺒﯿ ــﺔ اﻷﺴ ــﻤﺎك ﻓﯿﻬ ــﺎ ٕواﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺎ ﺤﺎﻀ ــﻨﺔ طﺒﯿﻌﯿ ــﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ــف أﻨـ ـواع اﻷﺴ ــﻤﺎك

اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺄوى ﻟﻤﺌﺎت اﻵﻻف ﻤن اﻟطﯿور اﻟﻤﻬﺎﺠرة.

وﯿﻀم ﺤوض اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻰ ﺸﻤﺎل ﻤﺼر ﺨﻤﺴﺔ ﺒﺤﯿرات ﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﻫﻰ ﻤن اﻟﺸرق إﻟﻰ اﻟﻐرب )اﻟﺒردوﯿل –

اﻟﻤﻨزﻟﺔ – اﻟﺒرﻟس – إدﻛو  -ﻤرﯿوط( وﺠﻤﯿﻌﻬـﺎ ﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴـط ﻓﯿﻤـﺎ ﻋـدا ﻤرﯿـوط وﺘﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻟﺒﺤﯿـرات

أﻫﻤﯿــﺔ إﻗﺘﺼــﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﻐــﺔ ﺤﯿــث ﯿﺒﻠــﻎ إﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ ﻤــن اﻷﺴــﻤﺎك ﻨﺤــو  %٧٧ﻤــن اﻹﻨﺘــﺎج اﻹﺠﻤــﺎﻟﻰ ﻟﺠﻤﻬورﯿــﺔ ﻤﺼــر

اﻟﻌرﺒﯿﺔ.

ـزء ﻛﺒﯿـرة ﻤﻨﻬـﺎ
وﺘﺘﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺒﺤﯿرات ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﺤدﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠص ﻤﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ ﺠـراء اﻟـردم واﻟﺘﺠﻔﯿـف ﻷﺠ ا

وﻛذﻟك إﻨﺴداد اﻟﺒواﻏﯿز وﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻠوث اﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻤـن ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻟﺘوﺴـﻊ ﻓـﻰ اﻷﻨﺸـطﺔ اﻟزراﻋﯿـﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤـزارع

اﻟﺴــﻤﻛﯿﺔ ،ﻛﻤــﺎ إﻨﻬــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﺼــب ﻨﻬــﺎﺌﻰ ﻟﻌــدد ﻤــن اﻟﻤﺼــﺎرف اﻟرﺌﯿﺴــﯿﺔ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻨﺘﺸــﺎر اﻟﻨﺒﺎﺘــﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿــﺔ

واﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﺎﺌﻘﺎً ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺎﺌﻰ ﻟﻤﯿﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﺒﺤﯿرات وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل واﻟظروف ﺘؤدى إﻟﻰ ﺘﺄﺜﯿرات ﻀﺎرة ﻟﻬذﻩ

اﻟﺒﺤﯿـرات وﺘﺸــﻛل ﺨطـ اًر ﻋﻠــﻰ اﻷﺤﯿــﺎء اﻟﺒﺤرﯿــﺔ وﺘــؤﺜر ﺒﺎﻟﺴــﻠب ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨــوع اﻟﺒﯿوﻟــوﺠﻰ ﻓـﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺒﺤﯿـرات اﻷﻤــر

اﻟذى ﺒﺎت ﻤن اﻟﻀرورى إﯿﺠﺎد آﻟﯿـﺔ ٕواﺴـﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻟـﻺدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺒﺤﯿـرات ،وﻟﻬـذﻩ اﻷﺴـﺒﺎب ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻓﻘـد

ﻗﺎﻤ ــت و ازرة اﻟﺒﯿﺌ ــﺔ ﺒﺘﻨﻔﯿ ــذ ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ ﻟرﺼ ــد ﻨوﻋﯿ ــﺔ اﻟﻤﯿ ــﺎﻩ واﻟرواﺴ ــب ﺒ ــﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸ ــﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻨ ــذ أﻏﺴ ــطس ٢٠٠٩

)اﻟﺒردوﯿــل – اﻟﺒ ـرﻟس – اﻟﻤﻨزﻟــﺔ – إدﻛــو– ﻤرﯿــوط( وﺒواﻗــﻊ أرﺒﻌــﺔ رﺤــﻼت ﺴــﻨوﯿﺔ )أﻏﺴــطس ،ﻨــوﻓﻤﺒر ،ﻓﺒ ارﯿــر،

ﻤــﺎﯿو( ،وﻗــد ﺘــم إﻀــﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤﯿ ـرات اﻟﻤ ـرة واﻟﺘﻤﺴــﺎح ﺜــم ﺒﺤﯿرﺘ ـﻰ ﻗــﺎرون واﻟرﯿــﺎن ﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻟرﺼــد ﻋــﺎﻤﻰ ، ٢٠١٠
 ٢٠١١ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

وﯿﻬدف ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻟﻰ إﻨﺸـﺎء ﻗﺎﻋـدة ﺒﯿﺎﻨـﺎت ﯿـﺘم اﻹﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﯿﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺘﻨﻔﯿـذ أﺴـﻠوب اﻹدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺒﺤﯿـرات

اﻟﻤﺼرﯿﺔ واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟدورﯿﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ورواﺴب اﻟﻘﺎع ﺒﻬذﻩ اﻟﺒﺤﯿرات واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤﻠوﺜﺎت
اﻟﻤــؤﺜرة ﻋﻠﯿﻬــﺎ ﻓ ـﻰ اﻷوﻗــﺎت واﻷﻤــﺎﻛن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒﻐــرض اﻟﺤــد ﻤــن اﻟﻤﻠوﺜــﺎت ووﻗــف اﻟﺘــدﻫور اﻟﻤﺴــﺘﻤر ووﻀــﻊ

اﻟﺨطـط اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺘﻬــﺎ وﺤـل ﻤﺸــﺎﻛﻠﻬﺎ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬــﺎ ﺘﻨﻤﯿــﺔ ﻤﺴـﺘداﻤﺔ ،وﻓﯿﻤــﺎ ﯿﻠـﻰ إﺴـﺘﻌراض ﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ رﺼــد ﻨوﻋﯿــﺔ

اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤
 ١٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﺍﻟﱪﺩﻭﻳﻞ:

ﺘﻘﻊ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺠﻨـوب ﺴـﺎﺤل اﻟﺒﺤـر اﻟﻤﺘوﺴـط ﻓـﻰ ﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﺸـﻤﺎل ﺴـﯿﻨﺎء وﺘﻤﺘـد ﺒطـول  ٨٥ﻛـم ﺘﻘرﯿﺒـﺎً ﺸـرق

ﻗﻨــﺎة اﻟﺴــوﯿس وﯿﺼــل أﻗﺼــﻰ ﻋــرض ﻟﻬــﺎ  ٢٢ﻛــم ،وﺘﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺎﺤﺘﻬﺎ ﺤـواﻟﻰ  ٦٥٠ﻛــم ،٢وﯿﺘـراوح اﻟﻌﻤــق ﺒﻬــﺎ ﺒــﯿن
 ٣ - ٠,٣ﻤﺘر ،وﯿﻔﺼل اﻟﺒﺤﯿرة ﻋن اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺸرﯿط ﺴﺎﺤﻠﻰ رﻤﻠﻰ ﺒﻌرض ﯿﺘراوح ﻤن  ١٠٠م إﻟﻰ  ١ﻛم

ﺤﯿث ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﺤر ﻋن طرﯿق ﻓﺘﺤﺘﺎن ﺼﻨﺎﻋﯿﺘﺎن ) ﺒواﻏﯿز( ﯿﺘم ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎدل اﻟﻤﯿﺎﻩ أﺜﻨﺎء اﻟﻤد واﻟﺠزر.
١٧٩

ﺨرﯿطﺔ ) (٤-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل(

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﺒﯿن ) (٨,٥٥ – ٨,٣٦ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ).(٨,٤٣

 .٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻘﯿم درﺠـﺎت اﻟﺤـ اررة ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢٤,٨٣ – ٢٣,٤٣درﺠـﺔ ﻤﺌوﯿـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٤,٨درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن )٦٣,٥٨ – ٤٠,٠٩ﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة )٤٨,٨٢
ﺠم/ﻟﺘر(.

 .٤ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٦,٢٢ – ٥,٣٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم )٥,٨٦
ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة ،وﯿوﻀ ــﺢ اﻟﺸ ــﻛل رﻗ ــم ) (١٨-٥اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷﻛﺴ ــﺠﯿن اﻟ ــذاﺌب ﺒﺒﺤﯿـ ـرة

اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم.٢٠١٤

١٨٠

ﺸﻛل) (٢٧-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷ ﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤواد اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤـﺘص ) (BODﻤـﺎ ﺒـﯿن ) –
 ٠,٨٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٠,٦٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٢٨-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى

ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٢٨-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺳﻧوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺤﯿوﯿﺎً ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ
ﺒــﯿن ) ٢١,٣٧ – ١٤,٦١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة ) ١٧,٦٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﻫــذﻩ اﻟﻘــﯿم ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ

ﺘرﻛﯿـزات ال  ،BODﺤﯿــث ﯿﻤﻛــن ان ﯿﻌــزي ذﻟــك اﻟــﻲ وﺠــود ﺘﻠــوث ﺒﺴــﯿط ﺒﻤـواد ﺒﺘروﻟﯿــﺔ ﻤــن ﻤ ارﻛــب اﻟﺼــﯿد
١٨١

ﺒﺒﻌض اﻻﻤﺎﻛن  ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٢٩-٥اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك

) (CODﺒﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٢٩- ٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺳﻧوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٧ﺘـ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ـ ــط اﻟﺴ ـ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ـ ــز اﻟﻤﻐ ـ ــذﯿﺎت ﻤ ـ ــﺎ ﺒ ـ ــﯿن ) ٠,٠٢٥ – ٠,٠٠٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ـ ــر ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط ٠,٠١١
ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر( و ) ١,٤٨ - ٠,٨٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺒﻤﺘوﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط  ١,٠٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر( و )٣٠,٨٣ – ١٩,٤٧

ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘــر ﺒﻤﺘوﺴــط  ٢٤,٦٩ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘــر( ﻟﻛــل ﻤــن اﻷﻤوﻨﯿــﺎ واﻟﻨﯿﺘــروﺠﯿن اﻟﻛﻠــﻰ واﻟﻔوﺴــﻔور اﻟﻛﻠــﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺠﺎءت اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﻸﻋـداد اﻟﺒﻛﺘﯿرﯿـﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺒﺼـورة ﻤﻠﺤوظـﺔ ﺤﯿـث ﺘراوﺤـت ﺒـﯿن )١٢٦,٦٧ – ١

ﺨﻠﯿـ ـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ـ ـ ــط  ١٥,٢٦ﺨﻠﯿـ ـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ـ ــل( و ) ٣,٥٠–١ﺨﻠﯿـ ـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ـ ـ ــط ١,٣١

ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل( و ) ٢٧٥ –٢ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ــط  ٥٣,٨٦ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل( وذﻟ ــك ﻟﻛ ــل ﻤ ــن ﺒﻛﺘﯿرﯿـ ـﺎ
)اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ – اﻟﺒ ارزﯿﺔ  -اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٣٠-٥

١٨٢

ﺸﻛل ) (٣٠-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺼر اﻟزﻨك – اﻟرﺼﺎص – اﻟﻨﺤﺎس – اﻟﻤﻨﺠﻨﯿز – اﻟﻨﯿﻛل – اﻟﻛروم – اﻟﻛﺎدﻤﯿوم – اﻟزﺌﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب

وﻛ ـ ــﺎن ﻗ ـ ــﯿم ﺘﻠ ـ ــك اﻟﻤﺘوﺴـ ـ ــطﺎت )– ٥,٢٤ – ٤,٩٧ – ٥,٢٣ – ٩,٩٦ – ٢٠,١٩ – ٥٨,٧٣ – ٦٠,٦٩

 ٠,٠٥ – ٠,٥١ﻤﯿﻛروﺠـرام /ﻟﺘــر( ﻋﻠــﻰ اﻟﺘرﺘﯿــب .وﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎم ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك زﯿــﺎدة ﻓ ـﻰ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى

ﻟﺘرﻛﯿ ــز ﻋﻨﺼ ــرى اﻟﺤدﯿ ــد واﻟزﻨ ــك ﻨظـ ـ اًر ﻟوﺠودﻫﻤ ــﺎ اﻟطﺒﯿﻌـ ـﻰ ﻓـ ـﻰ ﻤﻛوﻨ ــﺎت اﻟﺘرﺒ ــﺔ ﺒ ــﺎﻟﺒﺤﯿرة ،وﺒﻤﻘﺎرﻨ ــﺔ ﻫ ــذﻩ

اﻟﺘرﻛﯿ ــزات ﺒﺎﻟﻤﺴ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ــﺔ ﻟﺠ ــودة ﻤﯿ ــﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿـ ـرات ﻓ ــﺈن ﺠﻤﯿ ــﻊ اﻟﻤﺤط ــﺎت داﺨ ــل اﻟﺒﺤﯿـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟﺤ ــدود

اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻟﯿﺎً.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﻤﺠﻤـوع ﺘرﻛﯿـزات ﻤرﻛﺒـﺎت ﺜﻨـﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿـل ﻤﺘﻌـددة اﻟﻛﻠـور ) (PCBsﻤـﺎﺒﯿن )–١,٧٥
 ٢٣,٩٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ١٠,١٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( وﻫو ﻓﻰ اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻟﯿﺎً.

 .١١ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﻛﻠﯿﺔ ) (TPﻓﻰ اﻟﺤـدود اﻟﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻟﯿـﺎً ﺤﯿـث ﺘـراوح
ﻤﺎﺒﯿن ) ٩,٩٠ – ٠,٦٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ١,٩٠ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘـراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ اﻟﻛﻠﯿـﺔ ذات اﻷﺼـل اﻟﺒﺘروﻟـﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )١,١٢ –٠,١٤
ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٠,٦١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( وﻫﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً.

 ٢٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﺇﺩﻛﻮ:

ﺘﻘ ــﻊ ﺒﺤﯿـ ـرة إدﻛ ــو ﺒﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ اﻟﺒﺤﯿـ ـرة ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــﺎﻓﺔ  ٣٥ﻛ ــم ﻤ ــن ﻤدﯿﻨ ــﺔ اﻹﺴ ــﻛﻨدرﯿﺔ وﺘـ ـرﺘﺒط ﺒﺤﯿـ ـرة إدﻛ ــو ﺒ ــﺎﻟﺒﺤر

اﻟﻤﺘوﺴــط ﺨــﻼل ﻓﺘﺤــﺔ ﻀــﯿﻘﺔ ﺘﻌــرف ﺒﺒوﻏــﺎز اﻟﻤﻌدﯿــﺔ وﺘﺤﺼــل ﺒﺤﯿـرة إدﻛــو ﻤﺜﻠﻬــﺎ ﻓـﻰ ذﻟــك ﻤﺜــل ﺒﺤﯿـرات ﻤﺼــر

اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﻤﺨزوﻨﻬــﺎ ﻤــن اﻟﻤﯿــﺎﻩ ﻤــن ﻤﺼــدر رﺌﯿﺴ ـﻰ وﻫــو اﻟﻤﺼــﺎرف اﻟﺘ ـﻰ ﺘﻠﺘﻘ ـﻰ ﺒﻬــﺎ وﺘﺼــب إﻟﯿﻬــﺎ ﻤﯿــﺎﻩ

اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻨزرﻋﺔ ﺤوﻟﻬﺎ ،إﻀﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﺘﺘﺒﺎدل ﺒﺤﯿـرة إدﻛـو ﺒﻌـض ﻤﯿﺎﻫﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻤﯿـﺎﻩ
١٨٣

ﺨﻠﯿﺞ أﺒو ﻗﯿر ﻤن ﺨﻼل ﺒوﻏﺎز اﻟﻤﻌدﯿﺔ وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻓﺘﺤﺔ  ٢٠ﻤﺘر ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴـط وﺘﺴـﻤﺢ ﺒﻤـرور
وﺘﻨ ــوع اﻷﺴ ــﻤﺎك ﻓ ــﻰ اﻟﺒﺤﯿـ ـرة وﻻ ﯿزﯿ ــد ﻋﻤﻘﻬ ــﺎ ﻋ ــن  ١,٥ﻤﺘ ــر ،وﺘﺤ ــﺎط ﺒﺤﯿـ ـرة إدﻛ ــو ﺒـ ـﺎﻟﻤزارع اﻟﺴ ــﻤﻛﯿﺔ واﻟﻘ ــرى

واﻷ ارﻀـﻰ اﻟزراﻋﯿــﺔ ﺤﯿــث ﺘﻌـد اﻟﺒﺤﯿـرة ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﺨـزان ﻟﻤﯿــﺎﻩ اﻟــرى اﻟﻤﻨﺼـرﻓﺔ ﻤــن اﻷ ارﻀـﻰ اﻟزراﻋﯿــﺔ ,واﻟﻤﺼــﺎرف

اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻐذﯿﺔ ﻫﻰ اﻟﺒوﺼﯿﻠﻰ واﻟﺨﯿرى ٕوادﻛو ﻤن اﻟﺸﻤﺎل وﻤﺼرف ﺒرﺴﯿق ﻤن اﻟﺠﻨوب ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺼرﯿف
اﻟﻤ ازرع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ وﻛذا اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ.

ﺨرﯿطﺔ ) (٥-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﺒﺤﯿرة إدﻛو(

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﺒﯿن ) (٨,٦٢ – ٧,٩١ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ).(٨,٤٣

 .٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻘﯿم درﺠـﺎت اﻟﺤـ اررة ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢٤,٣٨ – ٢٣,٢٠درﺠـﺔ ﻤﺌوﯿـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٣,٧٣درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٦,٤٩ – ٠,٨ﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة ) ٢,٣٤ﺠـم/
ﻟﺘر(.

 .٤ﺘ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷﻛﺴ ــﺠﯿن اﻟـ ـذاﺌب ﻤ ــﺎ ﺒ ــﯿن ) ١٤,٤٣ – ٢,٧٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم
ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٩,٨٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٣١-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﺒﺒﺤﯿرة

إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

١٨٤

ﺸﻛل) (٣١-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠــﺎء اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ٢٩,٧٣– ٤,٨٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـرة ) ١٠,٦٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم )(٣٢ -٥
اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) ( ٣٢-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ
١٨٥

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ
ﺒــﯿن ) ٣١٦ – ٢٩,٣٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة ) ٧٨,٢٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﻫــذﻩ اﻟﻘ ــﯿم ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴ ــب ﻤ ــﻊ

ﺘرﻛﯿ ـزات ال  ،BODﺤﯿــث ﯿﻤﻛــن ان ﯿﻌــزي ذﻟــك اﻟــﻲ وﺠــود ﺘﻠــوث ﻨــﺎﺘﺞ ﻤــن اﻗﻔــﺎص اﻻﺴــﺘزراع اﻟﺴــﻤﻛﻲ

ﺒــﺎﻟﺒﺤﯿرة واﻟﺘﻐذﯿــﺔ ﻏﯿــر اﻟﺴــﻠﯿﻤﺔ ﺒﻬــﺎ ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم ) (٣٣-٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن
اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ) (CODﺒﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٣٣-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺳﻧوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻐذﯿﺎت ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٢,٠٨ – ٠,٠٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر ﺒﻤﺘوﺴط  ٠,٧٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( و

 ٧,٤٩- ٣,٦٥ ) .٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر ﺒﻤﺘوﺴط  ٥,٢٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( و ) ٩٣٦,١٩ – ٣٨٠,٦٤ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر ﺒﻤﺘوﺴط
٦١٢,٠٤

ﻤﯿﻛروﺠ ارم/ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.ﺘراوح

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻤﺎ ﺒﯿن )١٧٠٠٠ – ٢٠٣,٣٣ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط ٣٠٨٦,٤٨
ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( و ) ٧٥٠٠ – ١٩٠ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط  ١٥٢٢,٠٦ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( و )٢٤٧٥ – ٩٠

ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط  ٤٩٢,٦٤ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( وذﻟك ﻟﻛل ﻤن ﺒﻛﺘﯿرﯿﺎ )اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ – اﻟﺒ ارزﯿﺔ -
اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٣٤-٥

١٨٦

ﺸﻛل ) (٣٤-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺎﺼر اﻟزﻨك – اﻟرﺼﺎص– اﻟﻤﻨﺠﻨﯿز – اﻟﻨﺤـﺎس – اﻟﻨﯿﻛـل – اﻟﻛـروم – اﻟﻛـﺎدﯿوم – اﻟزﺌﺒـق ﻋﻠـﻰ اﻟﺘرﺘﯿـب

وﻛﺎن ﻗﯿم ﺘﻠك اﻟﻤﺘوﺴطﺎت )–١,١٣ –٦,٤٢ –٦,٨٢ –١٦,٢١ –١٥,٧٥ –٢٢,٧٠ –٦٢,٩٧ –٩٠,٧٠

 ٠,٠٩ﻤﯿﻛروﺠ ـرام /ﻟﺘــر( ﻋﻠــﻰ اﻟﺘرﺘﯿــب ،وﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎم ﻓﻘــد ﻛــﺎن اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻠﺘرﻛﯿــز ﻗﻠﯿــل ،ﻓﯿﻤــﺎ ﻋــدا
اﻟزﯿﺎدة ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز ﻋﻨﺼرى اﻟﺤدﯿد واﻟزﻨك ﻨظ اًر ﻟوﺠودﻫﻤﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﻤﺠﻤـوع ﺘرﻛﯿـزات ﻤرﻛﺒـﺎت ﺜﻨـﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿـل ﻤﺘﻌـددة اﻟﻛﻠـور ) (PCBsﻤـﺎﺒﯿن )–٢,٠١
 ٤,٧٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ٣,٧٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر .

 .١١ﺘراوﺤ ـ ـ ــت اﻟﻤﺘوﺴ ـ ـ ــطﺎت اﻟﺴ ـ ـ ــﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿـ ـ ـ ـزات ﻤرﻛﺒ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺒﯿ ـ ـ ــدات اﻟﻛﻠﯿ ـ ـ ــﺔ) (TPﻤ ـ ـ ــﺎﺒﯿن ) ١,٥٩ – ٠,٨٦
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ١,٣٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر.

 .١٢ﺘراوﺤـت اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴـﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ذات اﻷﺼـل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن ) –٠,٥٦
 ١,٠٦ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ٠,٧٨ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر.

 ٣٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﺍﻟﱪﻟﺲ:

ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﻤن أﻗدم اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ وأﻋرﻗﻬﺎ وﺘﻌد ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺒر اﻟﺒﺤﯿرات اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓـﻰ ﻤﺼـر ﺤﯿـث ﺘﻘـﻊ ﻓـﻰ

أﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎل اﻟدﻟﺘﺎ وﺘﺘوﺴط ﺒﯿن ﻓرﻋﻰ رﺸﯿد ودﻤﯿﺎط وﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض اﻟﻤﺘوﺴط ﻋن طرﯿق ﻓﺘﺤﺔ ﺒوﻏـﺎز

اﻟﺒرﻟس وﺒﺎﻟﻨﯿل ﺒواﺴطﺔ ﻗﻨﺎة ﺒرﻤﺒﺎل ،وﺘﻤﺘد اﻟﺒﺤﯿرة ﺒطول ) ٧٠ﻛم( ﺘﻘرﯿﺒﺎً وﯿﺘراوح ﻋرﻀﻬﺎ ﻤن ) ٦إﻟﻰ  ١٧ﻛم(

وﯿﺘراوح ﻋﻤق اﻟﺒﺤﯿرة ﺒﯿن ) ٠,٤إﻟﻰ ٢م( وﺘﺒﻠـﻎ اﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ اﻟﻛﻠﯿـﺔ ﻟﺒﺤﯿـرة اﻟﺒـرﻟس ﺤـواﻟﻰ ) ٤٦٣,٨ﻤﻠﯿـون ﻤﺘـر.(٢

وﯿﺼــب ﻓــﻰ اﻟﺒﺤﯿ ـرة أﻛﺒــر ﻋــدد ﻤــن اﻟﻤﺼــﺎرف ﻤﻘﺎرﻨ ـﺔ ﺒﺒﻘﯿــﺔ اﻟﺒﺤﯿ ـرات اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ وﻫــﻰ )ﺸــرق اﻟﺒ ـرﻟس -ﻏــرب

اﻟﺒرﻟس -ﺘﯿرﻩ -ﻤﺼﺎرف ))١١ ، (٩) ، (٨) ، (٧اﻟﻬوﻛﺴﺎ(  -ﻫﺎوﯿس اﻟﺨﺎﺸﻌﺔ – زﻏﻠول  -ﺒﺤر ﻨﺸرت(.

١٨٧

ﺨرﯿطﺔ ) (٦-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس(

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﺒﯿن ) (٨,٦٥ –٧,٩١ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ).(٨,٣٦

 .٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻘﯿم درﺠـﺎت اﻟﺤـ اررة ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢٤,١٣ – ٢٢,٣٣درﺠـﺔ ﻤﺌوﯿـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٣,٢٠درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤﻠوﺤـﺔ ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢٣,٧٦ – ٠,٧٠ﺠم/ﻟﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة )٤,٦٥
ﺠم/ﻟﺘر( ﺤﯿث ﺘﻤﯿل ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒـﺎﻟﺒﺤﯿرة ﻟﻠﻤﻠوﺤـﺔ ﺒـﺎﻟﻘرب ﻤـن اﻟﺒوﻏـﺎز ﺒـﺎﻟﺠزء اﻟﺸـﻤﺎﻟﻰ ﻤـن اﻟﺒﺤﯿـرة ﻨﺘﯿﺠـﺔ
ﺘﺒﺎدل اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﯿن اﻟﺒﺤﯿرة واﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط.

 .٤ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٨,٦٥ – ٧,٩٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة
) ٨,٣٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( .وﯿوﻀ ــﺢ اﻟﺸ ــﻛل رﻗ ــم ) (٣٥-٥اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷﻛﺴ ــﺠﯿن اﻟ ــذاﺌب ﺒﺒﺤﯿـ ـرة

اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘراءات ﻓﻰ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤﺢ ﺒﻪ دوﻟﯿﺎً.

١٨٨

ﺸﻛل ) (٣٥-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠــﺎء اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ٢٦,٩٣ – ٦,٥٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـرة ) ١٢,٨١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم )(٣٦-٥

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺣﯾوي اﻟﻣﻣﺗص ﻓﻰ ﺑﺣﯾرة اﻟﺑرﻟس
Av.2014
30
25
15
10

ﻣﻠﺟم  /ﻟﺗر

20

5
0

اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس
۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

ﺸﻛل ) (٣٦-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ
ﺒــﯿن ) ٣٠٧,١٠ – ٤٠,٦٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـرة ) ١٠٧,٠٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم

) (٣٧-٥زﯿــﺎدة ﻤﻠﺤوظــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿــﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠك ) (CODﺒﺒﺤﯿـ ـرة
اﻟﺒرﻟس ﻋﻨد اﻟﻤﺤطﺔ ) (١١ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻟﻬوﻛﺴﺎ )ﻤﺼرف .(١١

١٨٩

ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻰ ﺑﺣﯾرة اﻟﺑرﻟس
Av.2014

ﻣﻠﺟم  /ﻟﺗر
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اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس اﻟﺑرﻟس
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ﺸﻛل ) (٣٧-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻐذﯿﺎت ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢,٩٤ – ٠,٠٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط  ٠,٨٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( و
) ١٠,١٥ – ٢,٨٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ـ ـ ــر ﺒﻤﺘوﺴـ ـ ـ ــط  ٤,٤٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ـ ـ ــر( و ) ٦٤٢,٦١ – ١٧٤,٦٣ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘـ ـ ـ ــر
ﺒﻤﺘوﺴط  ٣٨٢,٢٦ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﻛل ﻤن ﺒﻛﺘﯿرﯿـﺎ )اﻟﻘوﻟـون اﻟﻛﻠﯿـﺔ – اﻟﺒ ارزﯿـﺔ  -اﻟﺴـﺒﺤﯿﺔ( ﻤـﺎ ﺒـﯿن )٥٣

–  ٢٠٦٠٠ﺨﻠﯿــﺔ١٠٠/ﻤــل ﺒﻤﺘوﺴ ــط  ٣٠١٥ﺨﻠﯿــﺔ١٠٠/ﻤــل( و ) ٢٧٠٠ – ١٦ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤــل ﺒﻤﺘوﺴ ــط

 ٥٢٤ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل( و ) ١٦٦٣ – ١ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ــط  ٣٦٦ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل( ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺘ ـ ـواﻟﻰ

وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم ) (٢٩-٥زﯿــﺎدة طﻔﯿﻔــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻤﺤطــﺔ رﻗــم ) (٧وذﻟــك ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺘوﺴــط ﻤﺼــب ﻤﺼـ ـرﻓﻰ

) (٩ ،٨ﺒﯿﻨﻤـ ــﺎ ﺴـ ــﺠﻠت ﻤﺤطﺘـ ــﻰ ) (٩, ٥أﻗـ ــل اﻟﻤﺤطـ ــﺎت ﺘﻠوﺜ ـ ـﺎً ﺒﺎﻟﺒﻛﺘﯿرﯿـ ــﺎ وذﻟـ ــك ﻟﺒﻌـ ــدﻫﻤﺎ ﻋـ ــن ﻤﺼـ ــﺒﺎت

اﻟﻤﺼﺎرف.

ﺸﻛل ) (٣٨-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
١٩٠
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ رﺼــد اﻟﻌﻨﺎﺼــر اﻟﺜﻘﯿﻠــﺔ أن أﻋﻠــﻰ ﻤﺘوﺴــط ﺘرﻛﯿــز ﺴــﻨوى ﺘــم ﺘﺴــﺠﯿﻠﻪ ﻛــﺎن ﻟﺘرﻛﯿــز ﻋﻨﺼــر
اﻟﺤدﯿد ﺘﻼﻩ ﻋﻨﺎﺼر اﻟزﻨك – اﻟرﺼﺎص – اﻟﻛروم  -اﻟﻨﺤﺎس – اﻟﻤﻨﺠﻨﯿز – اﻟﻨﯿﻛل  -اﻟﻛﺎدﯿوم – اﻟزﺌﺒق
ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب وﻛـﺎن ﻗـﯿم ﺘﻠـك اﻟﻤﺘوﺴـطﺎت )٢٢ – ٣١,٧ – ٣٩,١٤ – ٥٠,٤١ – ١٢٣,١١ – ١٧٩,٤٥
–  ٠,١ – ٢,١ – ٩,٥ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام /ﻟﺘ ــر( ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘرﺘﯿ ــب وﺒوﺠ ــﻪ ﻋ ــﺎم ﻓﻘ ــد ﻛ ــﺎن ﻫﻨ ــﺎك زﯿ ــﺎدة ﻓ ــﻰ ﻤﺘوﺴ ــط

اﻟﺘرﻛﯿز اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼرى اﻟﺤدﯿد واﻟزﻨك ﻨظ اًر ﻟوﺠودﻫﻤﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة ،وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذﻩ
اﻟﺘرﻛﯿـ ـزات ﺒﺎﻟﻤﺴ ــﺘوﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ــﺔ ﻟﺠ ــودة ﻤﯿ ــﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿـ ـرات ﻓ ــﺈن ﺠﻤﯿ ــﻊ اﻟﻤﺤط ــﺎت داﺨ ــل اﻟﺒﺤﯿـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟﺤ ــدود

اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻟﯿﺎً.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺠﻤوع ﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻨـﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿـل ﻤﺘﻌـددة اﻟﻛﻠـور ) (PCBsﻤـﺎﺒﯿن )– ٠,٣٧
 ٧,١٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٦٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( وﻫو ﻓﻰ اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻟﯿﺎً.

 .١١ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤﺒﯿدات اﻟﻛﻠﯿﺔ ) (TPﻓﻰ اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻟﯿـﺎً ﺤﯿـث ﺘراوﺤـت ﻤـﺎﺒﯿن
) ١,٨٧ – ٠,٠٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٠,٤٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ اﻟﻛﻠﯿـﺔ ذات اﻷﺼـل اﻟﺒﺘروﻟـﻰ ﻤـﺎﺒﯿن )١,١١ – ٠,٣١
ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٠,٦٢ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( وﻫﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً.
 ٤٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ:

ﺒﺤﯿ ـرة اﻟﻤﻨزﻟــﺔ ﻫــﻰ أﻛﺒــر اﻟﺒﺤﯿ ـرات اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤــن ﺤﯿــث اﻟﻤﺴــﺎﺤﺔ ﺤﯿــث ﺘﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺎﺤﺔ اﻟﺒﺤﯿ ـرة ﺤ ـواﻟﻰ  ١٠٠أﻟــف

ﻓــدان ،وﺘﻘــﻊ ﺠﻨــوب ﺴــﺎﺤل اﻟﺒﺤــر اﻟﻤﺘوﺴــط ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﻨــب اﻟﺸ ـرﻗﻰ ﻟﻨﻬــر اﻟﻨﯿــل )ﻓــرع دﻤﯿــﺎط( ،وﺘﻌﺘﺒــر اﻟﺒﺤﯿ ـرة

ﺤوض ﻤﺎﺌﻰ ﻀﺤل ﯿﺘـراوح ﻤﺘوﺴـط ﻋﻤـق اﻟﻤﯿـﺎﻩ ﺒﻬـﺎ  ١,١٥ﻤﺘـر ،وﺘﺘﺼـل اﻟﺒﺤﯿـرة ﺒـﺎﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴـط ﻋـن طرﯿـق
ﺒوﻏﺎزى اﻟﺠﻤﯿل )اﻟﺠدﯿد واﻟﻘدﯿم( واﻟذى ﯿﺴﻤﺤﺎن ﺒﺘﺒﺎدل اﻟﻤﯿﺎﻩ واﻷﺤﯿﺎء ﺒﯿن اﻟﺒﺤﯿرة واﻟﺒﺤر ،وﺘﻌد اﻟﺒﺤﯿرة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ

ﺨـزان ﻟﻤﯿــﺎﻩ اﻟﺼــرف اﻟز ارﻋــﻰ ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺎت )اﻟدﻗﻬﻠﯿــﺔ  -اﻟﺸـرﻗﯿﺔ  -دﻤﯿــﺎط  -ﺒورﺴــﻌﯿد( ﺤﯿــث ﯿﺼــب ﻓــﻰ اﻟﺒﺤﯿـرة

أرﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎرف رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻰ )ﺒﺤر اﻟﺒﻘـر -ﺤـﺎدوس -اﻟﺴـرو -ﻓﺎرﺴـﻛور( ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺼـرف اﻟﻤـزارع اﻟﺴـﻤﻛﯿﺔ

اﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ،وﯿﺸﻐل ﻨﺸﺎط اﻹﺴﺘزراع اﻟﺴﻤﻛﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﺒﺤﯿرة ﺤﯿث ﯿﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﺘـﺎج اﻟﺴـﻤﻛﻰ ٦٠
أﻟف طن ﺴﻨوﯿﺎً وﺘﻤﺜل أﺴﻤﺎك اﻟﺒﻠطﻰ أﻛﺜر ﻤن  %٦٥ﻤن أﻨواع اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ اﻟﺒﺤﯿرة.

١٩١

ﺨرﯿطﺔ ) (٦-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ(

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﺒﯿن ) (٨,٦٧ – ٧,٦٠ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ).(٨,٢٢

 .٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻘﯿم درﺠـﺎت اﻟﺤـ اررة ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢٣,٨٣ – ٢١,١٣درﺠـﺔ ﻤﺌوﯿـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٢,٥٨درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘـراوح اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤﻠوﺤــﺔ ﻤــﺎ ﺒــﯿن ) ٦,٥٤ – ١,٤٩ﺠــم /ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة )٣,٦٥
ﺠم/ﻟﺘر( ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

 .٤ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷﻛﺴ ــﺠﯿن اﻟـ ـذاﺌب ﻤ ــﺎ ﺒ ــﯿن )  ٨,٣٦ – ٠,٠٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم
ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٥,٥١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٣٩-٥ﻋدم وﺠود أﻛﺴﺠﯿن ذاﺌب ﺒﺎﻟﻤﺤطـﺔ رﻗـم )(١

ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻟﺒﻘر )أﻛﺒر ﻤﺼدر ﺘﻠوث ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﯿرة(.

ﺸﻛل ) (٣٩-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

١٩٢

 .٥ﺘ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ٢٧٦,٩٥ – ٥,٩٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٥١,٠٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ،وﯿوﻀـﺢ اﻟﺸـﻛل رﻗـم )(٤٠-٥

زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﻤﺘوﺴـط ﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﺤﯿـوى اﻟﻤﻤـﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿـرة اﻟﻤﻨزﻟـﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎم ٢٠١٤
ﻋﻨد اﻟﻤﺤطﺔ رﻗم ) (١ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻟﺒﻘر.

ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺣﯾوي اﻟﻣﻣﺗص ﻓﻰ ﺑﺣﯾرة اﻟﻣﻧزﻟﺔ
AV.2014
300
250
150
100

ﻣﻠﺟم  /ﻟﺗر

200

50
0
اﻟﻣﻧزﻟﺔ  ۱۱اﻟﻣﻧزﻟﺔ  ۱۰اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۹

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۸

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۷

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ٦

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ٥

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ٤

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۳

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۲

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۱

ﺸﻛل ) (٤٠-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٦ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ ﺒـﯿن
) ٣١٥,٠٥ – ٣٩,٦٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة ) ١١١,٩٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم )-٥
 (٤١زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﺒﺒﺤﯿـرة اﻟﻤﻨزﻟـﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎم

 ٢٠١٤ﻋﻨد ﻤﺤطﺘﻰ ) (١١,١وذﻟك ﻟوﻗوﻋﻬﻤﺎ أﻤﺎم ﻤﺼرﻓﻰ ﺒﺤر اﻟﺒﻘر وﺤﺎدوس ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب.
ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻰ ﺑﺣﯾرة اﻟﻣﻧزﻟﺔ
AV.2014
350
300
200
150
100
50
0
اﻟﻣﻧزﻟﺔ  ۱۱اﻟﻣﻧزﻟﺔ  ۱۰اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۹

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۸

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۷

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ٦

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ٥

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ٤

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۳

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۲

اﻟﻣﻧزﻟﺔ ۱

ﺸﻛل ) (٤١-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ
١٩٣

ﻣﻠﺟم  /ﻟﺗر

250

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻐذﯿﺎت ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٣,٤١ – ٠,٠٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط  ٠,٧١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( و
) ٩,٤٠ – ٢,٩٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر ﺒﻤﺘوﺴــط  ٤,٢٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( و ) ٧٩٧,٤٥ – ٦١,٥١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘــر ﺒﻤﺘوﺴــط
 ٣٠٩,١٢ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻷﻋـداد اﻟﺒﻛﺘﯿرﯿـﺎ )اﻟﻘوﻟـون اﻟﻛﻠﯿـﺔ – اﻟﺒ ارزﯿـﺔ  -اﻟﺴـﺒﺤﯿﺔ( ﻤـﺎ ﺒـﯿن )١٥٨٧٥٠ – ٤٣
ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط  ١٤٦٢٣ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤـل( و ) ٦٣٠٠٠ – ١١ﺨﻠﯿـﺔ١٠٠/ﻤـل ﺒﻤﺘوﺴـط ٥٨٣٩,٧٧

ﺨﻠﯿـﺔ١٠٠/ﻤــل( و ) ٤٧٥٠ – ١ﺨﻠﯿـﺔ١٠٠/ﻤــل ﺒﻤﺘوﺴــط  ٥٢٠ﺨﻠﯿـﺔ١٠٠/ﻤــل( ﻋﻠــﻰ اﻟﺘـواﻟﻰ ,وﻗــد ﺴــﺠﻠت

اﻟﻤﺤطــﺔ رﻗــم ) ١أﻤــﺎم ﻤﺼــرف ﺒﺤــر اﻟﺒﻘــر( ﺸــرق اﻟﺒﺤﯿ ـرة زﯿــﺎدة ﻤﻠﺤوظــﺔ ﻓــﻰ أﻋــداد ﺒﻛﺘرﯿــﺎ اﻟﻘوﻟــون اﻟﻛﻠﯿــﺔ
ﺘﻔوق اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﺼرف اﻟﻤﻠوﺜﺔ ،وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٤٢-٥

ﺸﻛل ) (٤٢-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ رﺼــد اﻟﻌﻨﺎﺼــر اﻟﺜﻘﯿﻠــﺔ أن أﻋﻠــﻰ ﻤﺘوﺴــط ﺘرﻛﯿــز ﺴــﻨوى ﺘــم ﺘﺴــﺠﯿﻠﻪ ﻛــﺎن ﻟﺘرﻛﯿــز ﻋﻨﺼــر
اﻟﺤدﯿد ﺘـﻼﻩ ﻋﻨﺎﺼـر اﻟزﻨـك – اﻟرﺼـﺎص – اﻟﻨﺤـﺎس – اﻟﻤﻨﺠﻨﯿـز – اﻟﻨﯿﻛـل – اﻟﻛـروم – اﻟﻛـﺎدﯿوم – اﻟزﺌﺒـق

ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب وﻛـﺎن ﻗـﯿم ﺘﻠـك اﻟﻤﺘوﺴـطﺎت )– ٦,١٥ – ١٠,٤٥ – ١٦,٦٤ – ٢٣,٦٤ – ٨٣,٤ – ٨٧,١

 ٠,٠٧٥ – ٠,٨١ – ٦,١٤ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب وﺒوﺠﻪ ﻋـﺎم ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك زﯿـﺎدة ﻓـﻰ اﻟﻤﺘوﺴـط

اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻨﺼرى اﻟﺤدﯿد واﻟزﻨك ﻨظ اًر ﻟوﺠودﻫﻤﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺠﻤوع ﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻨـﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿـل ﻤﺘﻌـددة اﻟﻛﻠـور ) (PCBsﻤـﺎﺒﯿن )– ٠,٨٢
 ٢,٤٠ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٥٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١١ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـ ـزات ﻤرﻛﺒ ــﺎت اﻟﻤﺒﯿ ــدات اﻟﻛﻠﯿ ــﺔ) (TPﻤ ــﺎﺒﯿن ) ٠,٨٢ – ٠,٢٨ﻨـ ـﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٠,٥٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴــﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿــﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ذات اﻷﺼــل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )– ٠,٦١
 ١,٦٤ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٠,٨٣ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

١٩٤

 ٥٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﻣﺮﻳﻮﻁ:

ﺘﻘﻊ ﺒـﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﻓﻰ أﻗﺼﻰ ﻏرب ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ ﺸﻤﺎل ﻤﺼر وﺘﻨﻘﺴم اﻟﺒـﺤﯿرة إﻟﻰ ﻋدة أﺤواض ﻤﻘطﻌﺔ ﺒ ـواﺴطﺔ
طــرق وﺠﺴــور ﻛﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﺘﺼــل ﻤﺒ ــﺎﺸرة ﺒـﺎﻟﺒ ــﺤر اﻟﻤﺘوﺴــط ،وﻟﻛــن ﺘــﺘم ﻋﻤﻠﯿــﺔ ﻀــﺦ اﻟﻤﯿــﺎﻩ اﻟ ازﺌــدة إﻟــﻰ اﻟﺒ ــﺤر

اﻟﻤﺘوﺴط ﻋن طرﯿق ﻤﺤطﺔ رﻓﻊ اﻟﻤﻛس ,ﺘﻌﺘﺒـر ﺒـﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺤوض ﻤﺎﺌﻰ ﻀﺤل ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎﻗﻪ ﺒـﯿن  ٠,٣ﻤﺘر
و  ٦,٣ﻤﺘــر ﺒـ ـﻤﺘوﺴط  ٠,٨٣ﻤﺘ ـ اًر ،ﯿﻌﺘﺒـ ـر ﻤﺼ ـرﻓﻰ اﻟﻘﻠﻌــﺔ واﻟﻌﻤــوم وﻛــذﻟك ﺘرﻋ ـﺔ اﻟﻨوﺒ ــﺎرﯿﺔ اﻟﻤﺼــﺎدر اﻟرﺌﯿﺴــﯿﺔ

ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ ﻓﻰ ﺒـﺤﯿرة ﻤرﯿوط ،ﯿﺤد اﻟﺒـﺤﯿرة ﺒـﻌض اﻟﻤ ازرع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ واﻟﻘرى اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ واﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ ،وﺘﺒـﻠﻎ ﻤﺴـﺎﺤﺔ
اﻟﺒ ــﺤﯿرة ﺤﺎﻟﯿــﺎ ﺤ ـواﻟﻰ  ٦٨,٨ﻛﯿﻠــو ﻤﺘ ـر ١٧) ٢أﻟــف ﻓــدان( ,وﯿﻤﺜــل اﻟﻐطــﺎء اﻟﻨﺒ ــﺎﺘﻰ ﺒ ــﻬﺎ ﺤ ـواﻟﻰ  %٦٣,١ﻤــن

اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒـﺤﯿرة .

ﺨرﯿطﺔ ) (٨-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط(

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﻤﺎ ﺒﯿن ) (٨,٦٩ – ٧,٩٤ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ).(٨,٣٣

 .٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻘﯿم درﺠـﺎت اﻟﺤـ اررة ﺨـﻼل ﻋـﺎم  ٢٠١٤ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٢٤,٧٠ – ٢٣,٣٠درﺠـﺔ ﻤﺌوﯿـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٣,٦٦درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴـ ــط اﻟﺴـ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـ ــز اﻟﻤﻠوﺤـ ــﺔ ﻤـ ــﺎ ﺒـ ــﯿن ) ٥,٨٧ – ١,٩٤ﺠـ ــم /ﻟﺘـ ــر( ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ﻋـ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـ ـرة
)٣,٦٤ﺠم/ﻟﺘر( ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

١٩٥

 .٤ﺘ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟ ـذاﺌب ﻤــﺎ ﺒــﯿن )  ١١,٤٠ – ٠,٠٠ﻤﻠﺠــم /ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم
ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٥,٨٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٤٣-٥ﻋدم وﺠـود أﻛﺴـﺠﯿن ذاﺌـب ﻓـﻰ ﻤﯿـﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿـرة ﻋﻨـد

اﻟﻤﺤطﺔ ) (٣ﻟﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﻤﺼرف اﻟﻘﻠﻌﺔ )أﻛﺒر ﻤﺼدر ﺘﻠوث ﻟﻠﺒﺤﯿرة(.

ﺸﻛل) (٤٣-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠــﺎء اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ٢٢١,٩٩ – ١٦,٢٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـرة ) ٦٧,٠٠ﻤﻠﺠــم /ﻟﺘــر( ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﺤﯿــث
ﺴــﺠﻠت زﯿــﺎدة ﻤﻠﺤوظــﺔ ﻓــﻰ ﻤﺘوﺴــط ﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻋﻨــد ﻤﺤطﺘــﻰ )(٦ ،٣

ﻟﺘﺄﺜرﻫﻤــﺎ ﺒﻤﯿــﺎﻩ ﻤﺼــرف اﻟﻘﻠﻌــﺔ وأﻤــﺎم ﻤﺤطــﺔ طﻠﻤﺒــﺎت اﻟﻤﻛــس ﻤﺘــﺄﺜرة ﻤــن اﻟﺴــﯿب اﻟﻨﻬــﺎﺌﻰ ﻟﻤﺤطــﺔ اﻟﺘﻨﻘﯿــﺔ
اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻟﻠﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٤٤-٥

١٩٦

ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺣﯾوي اﻟﻣﻣﺗص ﻓﻰ ﺑﺣﯾرة ﻣرﯾوط
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ﺸﻛل ) (٤٤-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٦وﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤواد اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ) (CODﻤﺎ ﺒﯿن
) ٦٢٩,٢١ – ٦٢,٣٢ﻤﻠﺠــم /ﻟﺘ ــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة ) ١٧٠,٣٦ﻤﻠﺠــم /ﻟﺘ ــر( ،وﺠ ـﺎء أﻋﻠ ــﻰ ﻤﺘوﺴ ــط
ﺘرﻛﯿز ﻋﻨد ﻤﺤطﺘﻰ ) (٦, ٣ﻟﺘﺄﺜرﻫﻤﺎ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﻤﺼـرف اﻟﻘﻠﻌـﺔ أﻤـﺎم ﻤﺤطـﺔ طﻠﻤﺒـﺎت اﻟﻤﻛـس ﻤﺘـﺄﺜرة ﻤـن اﻟﺴـﯿب

اﻟﻨﻬـﺎﺌﻰ ﻟﻤﺤطـﺔ اﻟﺘﻨﻘﯿـﺔ اﻟﻐرﺒﯿـﺔ ﻟﻠﺼــرف اﻟﺼـﺤﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘرﺘﯿـب ﻛﻤـﺎ ﻫــو ﻤوﻀـﺢ ﻓـﻰ اﻟﺸـﻛل رﻗــم )(٤٥-٥
ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻰ ﺑﺣﯾرة ﻣرﯾوط
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ﺸﻛل ) (٤٥-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ
١٩٧

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤﻐـذﯿﺎت ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ١٢,٢٠ – ٠,١٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط  ١,٨٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر(

و ) ٢٠,٣٥ – ٢,٥٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر ﺒﻤﺘوﺴ ــط  ٦,٠٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( و ) ١٩٤٢,١١ – ٦٦,٢١ﻤﯿﻛروﺠـ ـرام /ﻟﺘ ــر

ﺒﻤﺘوﺴط  ٤٥٩,١٦ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻸﻋداد اﻟﺒﻛﺘﯿرﯿﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒﺼورة ﻤﻠﺤوظﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒـﺎﻟﺒﺤﯿرة ﺤﯿـث ﺘراوﺤـت
ﺒ ـ ـ ــﯿن ) ٣٢٠٠٠٠ – ٢٤٥ﺨﻠﯿ ـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤ ـ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ـ ـ ــط  ٤٤٧٨١ﺨﻠﯿ ـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤ ـ ـ ــل( و )٢١٢٥٠٠ – ٣٨

ﺨﻠﯿ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط  ٢٨٠٣٢ﺨﻠﯿ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤ ـ ــل( و ) ٦٥٧٥٠,٠٠ – ٣٧ﺨﻠﯿ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط
 ١٣٩٣٢ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( وذﻟك ﻟﻛل ﻤـن ﺒﻛﺘﯿرﯿـﺎ )اﻟﻘوﻟـون اﻟﻛﻠﯿـﺔ – اﻟﺒ ارزﯿـﺔ  -اﻟﺴـﺒﺤﯿﺔ( ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـواﻟﻰ ،وﻗـد

ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺤطﺘﯿن ) (٦ ،٣أﻋﻠـﻰ ﺘﻠوﺜـﺎً ﺒﺄﻋـداد ﺒﻛﺘﯿرﯿـﺎ اﻟﻘوﻟـون اﻟﻛﻠﯿـﺔ ﻟﺘﺄﺜرﻫﻤـﺎ ﺒﻤﯿـﺎﻩ ﻤﺼـرف اﻟﻘﻠﻌـﺔ وﻤﺤطـﺔ

اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل ).(٤٦-٥

ﺸﻛل ) (٤٦-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺎﺼـر اﻟزﻨـك – اﻟرﺼــﺎص– اﻟﻨﺤـﺎس– اﻟﻤﻨﺠﻨﯿــز  -اﻟﻨﯿﻛـل – اﻟﻛــروم – اﻟﻛـﺎدﯿوم – اﻟزﺌﺒــق ﻋﻠـﻰ اﻟﺘرﺘﯿــب

وﻛﺎن ﻗﯿم ﺘﻠك اﻟﻤﺘوﺴطﺎت – ٦,٨٥ – ٧,٥٩ – ١٥,٢٣ – ١٧,٣٠ – ٢٦,٩٧ –١٢٨,٧٧ – ١٣٤,٥٠

 ٠,٠٩ – ٢,٤٢ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘــر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘرﺘﯿ ــب  ،وﺒوﺠــﻪ ﻋ ــﺎم ﻓﻘ ــد ﻛــﺎن ﻫﻨ ــﺎك زﯿ ــﺎدة ﻓــﻰ ﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺘرﻛﯿ ــز

اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼرى اﻟﺤدﯿد واﻟزﻨك ﻋن ﺒﺎﻗﻰ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻨظ اًر ﻟوﺠودﻫﻤﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺠﻤوع ﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻨـﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿـل ﻤﺘﻌـددة اﻟﻛﻠـور ) (PCBsﻤـﺎﺒﯿن )– ٢,٧١
 ١٧,٦٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٥,٦٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.
١٩٨

 .١١ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـزات ﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻤﺒﯿـدات اﻟﻛﻠﯿـﺔ ) (TPﻤـﺎﺒﯿن ) ٦,٦٦ – ٠,٨٦ﻨـﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٢,٩٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴــﻨوﯿﺔ ﻟﻠﺘرﻛﯿــز اﻟﻛﻠــﻰ ﻟﻠﻤ ـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿــﺔ ذات اﻷﺼــل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )– ٠,٥٤
 ١,٩١ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٠٥ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

 ٦٫٧٫٥ﺍﻟﺒﺤﲑﺍﺕ ﺍﳌﺮﻩ )ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﺮﻯ(:

ﺘﻌﺘﺒــر اﻟﺒﺤﯿ ـرات اﻟﻤــرﻩ اﻟﻛﺒــرى واﻟﺼــﻐرى اﻟرﻛﯿ ـزة اﻷﺴﺎﺴــﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺤﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻹﺴــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ﻛﻤــﺎ ﺘﻌــد

اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرﻩ ﺠزءاً ﻤن اﻟﻤﻤر اﻟﻤﻼﺤﻰ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴوﯿس ﺤﯿث ﯿﻘطﻊ ﻤﺠـرى ﻗﻨـﺎة اﻟﺴـوﯿس اﻟﺒﺤﯿـرات اﻟﻤـرﻩ ﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ
 ٣٨ﻛﯿﻠو ﻤﺘر )ﻤن اﻟﻛﯿﻠو  ٩٧ﺤﺘﻰ اﻟﻛﯿﻠو  ،(١٣٥وﺘﺸﺘرك ﻓـﻰ ﺤـدودﻫﺎ ﻛـل ﻤـن ﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﺴـوﯿس و ﻤﺤﺎﻓظـﺔ

اﻹﺴــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ،وﺘﻤﺘــد ﺸـواطﺊ اﻟﺒﺤﯿـرات اﻟﻤـرة ﻟﻤﺴــﺎﻓﺔ  ٥٠ﻛﯿﻠــو ﻤﺘــر ﻤــن اﻟدﻓرﺴـوار ﺸــﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻹﺴــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ
إﻟــﻰ ﻛﺒرﯿــت ﺠﻨوﺒ ـﺎً ﺤﯿــث ﺘﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺎﺤﺔ اﻟﺒﺤﯿ ـرات اﻟﻛﺒــرى  ١٩٤ﻛــم) ٢ﺤ ـواﻟﻰ  ٤٦١٩٠ﻓــدان( وﺘﻘــﻊ ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺔ

اﻹﺴ ــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ،ﺒﯿﻨﻤ ــﺎ ﺘﺒﻠ ــﻎ ﻤﺴ ــﺎﺤﺔ اﻟﺒﺤﯿ ــرات اﻟﻤ ــرﻩ اﻟﺼ ــﻐرى  ٤٠ﻛ ــم) ٢ﺤـ ـواﻟﻰ  ٩٥٢٥ﻓ ــدان( ،وﯿﺼ ــب ﻋﻠـ ـﻰ

اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرﻩ ﻤﺼﺎرف اﻟﻤﻼرﯿﺎ  ١و ٢و ٣و ٤واﻟﻤﺼرف اﻟرﺌﯿﺴﻰ وﻤﺼرف اﻟﺴﯿل.

ﺨرﯿطﺔ ) (٩-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرﻩ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﺒﯿن ) (٨,٢ – ٨,١ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ).(٨,١٥
١٩٩

 .٢ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟدرﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٢٦,٩ – ١٩,١درﺠﺔ ﻤﺌوﯿـﺔ( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٣,٦درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤﻠوﺤـﺔ ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٤١,٢٩ – ١٣,٧١ﺠم/ﻟﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴـط ﺴـﻨوى ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة
) ٣٨,٣٩ﺠم/ﻟﺘر(.

 .٤ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟـذاﺌب ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٧,٨٤ – ٦,٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة
) ٧,٣٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم ) (٤٧-٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟــذاﺌب ﺒــﺎﻟﺒﺤﯿرات

اﻟﻤرﻩ ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٤٧-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠ ـﺎء اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ٤,٤٦ – ٢,٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة ) ٣,٨٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ،وﯿوﻀـﺢ اﻟﺸـﻛل رﻗـم )(٤٨-٥

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

٢٠٠

ﺸﻛل ) (٤٨-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ
ﺒــﯿن ) ٣٤,٧١–٦,١٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﺴــﻨوى ﻋــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـرة ) ١٣,٠٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم

) (٤٩-٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿــﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠك ) (CODﺒــﺎﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤ ـرﻩ ﺨــﻼل ﻋــﺎم
.٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٤٩-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

٢٠١

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤﻐـذﯿﺎت ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٠,٣٦ – ٠,٠٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط ٠,٢١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( و

) ٥,٥ -١,٤٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ــر ﺒﻤﺘوﺴـ ــط  ٢,٣١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ــر( و ) ١٦٣,٦ – ٣٥,٣٤ﻤﯿﻛروﺠ ـ ـرام /ﻟﺘـ ــر ﺒﻤﺘوﺴـ ــط
 ٦٩,٨٣ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺘ ـ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴـ ـ ــط اﻟﺴـ ـ ــﻨوى ﻟﻠﻌـ ـ ــد اﻟﺒﻛﺘﯿـ ـ ــرى ﻤـ ـ ــﺎ ﺒـ ـ ــﯿن )  ٦٢٢,٥ – ١,٧٥ﺨﻠﯿـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ـ ــط ٦٠
ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل( و ) ٤٨٦,٦٧ –١ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ــط  ٤٦,٣٦ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل( و )٢٤٠ – ١,٢٥

ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط  ٢٨ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( وذﻟـك ﻟﻛـل ﻤـن ﺒﻛﺘﯿرﯿـﺎ )اﻟﻘوﻟـون اﻟﻛﻠﯿـﺔ – اﻟﺒ ارزﯿـﺔ  -اﻟﺴـﺒﺤﯿﺔ(
ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٥٠-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿـﺎ اﻟﻘوﻟـون اﻟﻛﻠﯿـﺔ ﻟﻠﺒﺤﯿـرات

اﻟﻤرﻩ ﻟﻌﺎم .٢٠١٤

ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﻤﺮة

ﺸﻛل ) (٥٠-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺎﺼــر اﻟزﻨــك – اﻟﻨﯿﻛــل – اﻟﻨﺤــﺎس  -اﻟﻛوﺒﻠــت –اﻟرﺼــﺎص  -اﻟﻤﻨﺠﻨﯿــز – اﻟﻛــروم– اﻟﻛــﺎدﯿوم – اﻟزﺌﺒــق

ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿـب وﻛـﺎن ﻗـﯿم ﺘﻠـك اﻟﻤﺘوﺴـطﺎت ٠,٤٩ – ٠,٩١ – ١,١٣ – ١,٤ –١,٧٦ – ٨,٥٥ – ٣٨,٥٧
–  ٠,١٥ -٠,١٧ – ٠,٣٦ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘـر ﻋﻠــﻰ اﻟﺘرﺘﯿــب ،وﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎم ﻓﻘــد ﻛــﺎن اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻠﺘرﻛﯿــز

ﻗﻠﯿل ﺠداً ﻟﻤﻌظم اﻟﻌﻨﺎﺼر ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋداً اﻟزﯿﺎدة اﻟﺒﺴﯿطﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز ﻋﻨﺼرى اﻟﺤدﯿد واﻟزﻨك ﻋن ﺒﺎﻗﻰ اﻟﻌﻨﺎﺼر
ﻨظ اًر ﻟوﺠودﻫﻤﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺠﻤوع ﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻨﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿل ﻤﺘﻌددة اﻟﻛﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﯿن ) – ٣,٧٥
 ٨,٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٥,٠٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١١ﺘراوﺤــت اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ـزات ﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﻤﺒﯿــدات اﻟﻛﻠﯿــﺔ ) (TPﻤــﺎﺒﯿن ) ١,٨ – ١,١١ﻨ ـﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٣٩ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

٢٠٢

 .١٢ﺘراوﺤـت اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴـﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ذات اﻷﺼـل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )– ٠,٢٣
 ١,٢١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٠,٧١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

 ٧٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ:

ﺘﻘــﻊ ﺒﺤﯿ ـرة اﻟﺘﻤﺴــﺎح ﺒﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻹﺴــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ،وﺘﻌﺘﺒــر اﻟﺒﺤﯿ ـرة ﺒﯿﺌــﺔ طﺒﯿﻌﯿــﺔ ﻤﻤﯿ ـزﻩ ذات إﻤﻛﺎﻨﯿــﺎت واﻋــدة ﻛﻤرﻛــز

ﺴﯿﺎﺤﻰ رﺌﯿﺴﻰ ﻟﻠﺘﻨزﻩ واﻟرﺤﻼت وﻫﻰ ﻀﻤن أﻫم اﻟﺒﺤﯿرات ﻓﻰ ﻤﺼر ﻛﻤﺼدر ﻹﻨﺘﺎج اﻷﺴﻤﺎك ،وﻫﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋن

ﺤوض طﺒﯿﻌﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺤواﻟﻰ  ١٥ﻛم ) ٢ﺤواﻟﻰ  ١٩٠٠ﻓدان( ﯿﺼل ﻤﺘوﺴط ﻋﻤق اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒـﻪ ﺤـواﻟﻰ ١٠
ﻤﺘــر ،وﺘﺘﺼــل اﻟﺒﺤﯿ ـرة ﺒﻤﺴــطﺤﯿن ﻤــﺎﺌﯿﯿن ﻫﻤــﺎ اﻟﺒرﻛــﺔ اﻟﻐرﺒﯿــﺔ )اﻟﺼــﯿﺎدﯿن( واﻟﻤﺠــرى اﻟﻤﻼﺤ ـﻰ ﻟﻘﻨــﺎة اﻟﺴــوﯿس،
وﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎدر ﻟﺘﻐذﯿﺔ ﺒﺤﯿـرة اﻟﺘﻤﺴــﺎح ﺒﺎﻟﻤﯿـﺎﻩ وﻫـﻰ )ﻗﻨـﺎة اﻟﺴـوﯿس  -ﻤﺼـرﻓﻰ اﻟﻤﺤﺴـﻤﺔ واﻟـوادى  -ﺘرﻋـﺔ

اﻹﺴـ ــﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ( ،ﻛﻤـ ــﺎ ﺘﺘـ ــﺄﺜر ﻨوﻋﯿـ ــﺔ اﻟﻤﯿـ ــﺎﻩ ﺒـ ــﺎﻟﺒﺤﯿرة ﺒطرﯿـ ــق ﻏﯿـ ــر ﻤﺒﺎﺸـ ــر ﺒﻨوﻋﯿـ ــﺔ اﻟﻤﯿـ ــﺎﻩ ﺒﻤﺼـ ــﺎرف اﻟﺒﻬﺘﯿﻤ ـ ـﻰ

وأﺒوﺠﺎﻤوس اﻟﻠذان ﯿﺘﺠﻤﻌﺎن ﻤﻊ ﻤﺼرف اﻟﻤﺤﺴﻤﺔ ﻤﻛوﻨﯿن ﺒرﻛﺔ اﻟﺼﯿﺎدﯿن اﻟﺘﻰ ﺘﻘـﻊ ﻏـرب اﻟﺒﺤﯿـرة وﺘﺘﺼـل ﺒﻬـﺎ

ﻋن طرﯿق ﺒوﻏﺎز ﻛوﺒرى اﻟﺘﻤﺴﺎح.

ﺨرﯿطﺔ ) (١٠-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺤﯿرة اﻟﺘﻤﺴﺎح

ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﲝﲑﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٤ﻣﺎ ﻳﻠﻰ-:

 .١ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ﺒﯿن ) (٨,٣٤ – ٧,٥٨ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ).(٨,٠٧

 .٢ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟـ ـدرﺠﺎت اﻟﺤـ ـ اررة ﺨ ــﻼل ﻋ ــﺎم  ٢٠١٤ﻤ ــﺎ ﺒ ــﯿن ) ٢٤,٨ – ٢٢,٧٥درﺠ ــﺔ ﻤﺌوﯿ ــﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة  ٢٣,٦٢درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٣٨,٥٨ – ٦,٧٦ﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة )٢٨,٨٤
ﺠم/ﻟﺘر(.

٢٠٣

 .٤ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟـذاﺌب ﺒـﺎﻟﺒﺤﯿرة ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ١٠,٣٦ – ٦,٤٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﻋﺎم ) ٨,٠٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸـﻛل رﻗـم ) (٥١-٥اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟـذاﺌب ﺒﺒﺤﯿـرة

اﻟﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤
ﺸﻛل ) (٥١-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠــﺎء اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ١٢,٩٢ – ٢,١٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة ) ٤,٩٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ،وﯿوﻀ ــﺢ اﻟﺸ ــﻛل رﻗ ــم )(٥٢-٥

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿرة اﻟﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٥٢-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷ ﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ
٢٠٤

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ
ﺒــﯿن ) ٥٠,٧٥ – ١٠,٢٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋ ـ ـ ـ ـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـرة ) ١٨,٤١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸـ ـ ـﻛل رﻗــم

) (٥٣-٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿــﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠك ) (CODﺒﺒﺤﯿ ـرة اﻟﺘﻤﺴــﺎح ﺨــﻼل ﻋــﺎم
.٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٥٣-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻐذﯿﺎت ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ٠,٨٧ – ٠,٠٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط  ٠,٢٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( و

) ٥,٣١ -٠,٨٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ــر ﺒﻤﺘوﺴـ ــط  ٢,٠٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ــر( و ) ٣١٩,٢٧ – ٣٩,٥ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘـ ــر ﺒﻤﺘوﺴـ ــط
 ١٣٦,٥٢ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﻠﻌ ــد اﻟﺒﻛﺘﯿ ــرى ﻤ ــﺎ ﺒ ــﯿن ) ٢٨٠٧,٥ – ٢١,٢٥ﺨﻠﯿ ــﺔ١٠٠/ﻤ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ــط ٤٩٨,٣
ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( و ) ٢٢٤٥ – ١,٢٥ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط  ٢٦٣,٥٥ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( و )١٤١٢,٥ – ٣

ﺨﻠﯿــﺔ١٠٠/ﻤــل ﺒﻤﺘوﺴــط  ١٧٩,٦٨ﺨﻠﯿــﺔ١٠٠/ﻤــل( وذﻟــك ﻟﻛــل ﻤــن ﺒﻛﺘﯿرﯿ ـﺎ )اﻟﻘوﻟــون اﻟﻛﻠﯿــﺔ – اﻟﺒ ارزﯿــﺔ -
اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ وذﻟك ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٥٤-٥

٢٠٥

ﺸﻛل ) (٥٤-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة اﻟﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺎﺼ ـر اﻟزﻨــك – اﻟﻨﺤــﺎس – اﻟﻨﯿﻛــل – اﻟﻛوﺒﻠــت – اﻟرﺼــﺎص– اﻟﻤﻨﺠﻨﯿــز– اﻟﻛــروم – اﻟﻛــﺎدﯿوم – اﻟزﺌﺒــق

ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب وﻛﺎن ﻗﯿم ﺘﻠك اﻟﻤﺘوﺴطﺎت – ٠,٨٣ –٠,٨٤ –٠,٩٢ – ١,٢ – ١,٩٢ – ٨,٥٩ – ٢٦,٨١
 ٠,١١ -٠,١٢ – ٠,١٩ﻤﯿﻛروﺠ ـرام /ﻟﺘــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺘرﺘﯿــب  ،وﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎم ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻤﺘوﺴــط اﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﺴــﻨوى

ﻗﻠﯿــل ﺠــدا ﻓــﻰ ﻤﻌظــم اﻟﻌﻨﺎﺼــر ،ﻓﯿﻤــﺎ ﻋــداً اﻟزﯿــﺎدة اﻟﺒﺴــﯿطﺔ ﻓ ـﻰ ﺘرﻛﯿــز ﻋﻨﺼــرى اﻟﺤدﯿــد واﻟزﻨــك ﻋــن ﺒــﺎﻗﻰ
اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻨظ اًر ﻟوﺠودﻫﻤﺎ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘرﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺠﻤوع ﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻨﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿل ﻤﺘﻌددة اﻟﻛﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﯿن ) – ١,٤٢
 ٦,٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ) ٣,٢٩ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١١ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـزات ﻤرﻛﺒـﺎت اﻟﻤﺒﯿـدات اﻟﻛﻠﯿـﺔ ) (TPﻤـﺎﺒﯿن ) ٢,٣٢ – ٠,٧٥ﻨـﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٣٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘراوﺤـت اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴـﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ذات اﻷﺼـل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )– ٠,٢٩
 ١,٤١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٠,٧٧ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

 ٨٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﻗﺎﺭﻭﻥ:

ﺘﻘــﻊ ﺒﺤﯿـ ـرة ﻗ ــﺎرون ﻓـ ـﻰ أﻋﻤ ــق ﺠــزء ﻤ ــن ﻤ ــﻨﺨﻔض اﻟﻔﯿـ ـوم ﻋﻠ ــﻰ ﺒﻌــد ﺤـ ـواﻟﻰ  ٨٣ﻛﯿﻠ ــوﻤﺘر ﺠﻨ ــوب ﻏ ــرب ﻤدﯿﻨ ــﺔ

اﻟﻘـﺎﻫرة ،ﺘﻌـد اﻟﺒﺤﯿـرة ﻤـن أﺸـﻬر اﻟﺒﺤﯿـرات اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ،ﺤﯿــث ﺘﺘﺠـﺎوز أﻫﻤﯿﺘﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ،ﻓﺒﺤﯿـرة ﻗـﺎرون ﻤﺤطــﺔ

ﻟﻠطﯿور اﻟﻤﻬـﺎﺠرة ﻓـﻰ ﻓﺼـل اﻟﺸـﺘﺎء ﻓـﻰ ﻨﺼـف اﻟﻛـرﻩ اﻟﺸـﻤﺎﻟﻰ ،أﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﯿد اﻟﻤﺤﻠـﻰ ﻓﻠﻬـﺎ أﻫﻤﯿـﺔ ﻛﺒـرى ﻓـﻰ
ﻛوﻨﻬﺎ ﺨزان ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ ﻟﻤﻨﺨﻔض اﻟﻔﯿوم ،ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺎن ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺘﻌد ﻤﺼدر ﻤن ﻤﺼﺎدر

اﻷﻤﻼح واﻷﺴﻤﺎك ،ﺤﯿث ﺘﺤﯿط اﻟﺼﺤﺎرى ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸـﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﯿﻨﻤـﺎ ﺘﺤـﯿط ﺒﻬـﺎ اﻷ ارﻀـﻰ اﻟزراﻋﯿـﺔ ﻤـن
٢٠٦

اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﺠﻨوﺒﯿــﺔ .ﯿﻌــد ﻤﺼ ـرﻓﻰ اﻟــﺒطس واﻟ ـوادى اﻟﻤﻐــذﯿﺎن اﻟرﺌﯿﺴــﯿﺎن ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺒﻌــض اﻟﻤﺼــﺎرف اﻟﺼــﻐﯿرة

ﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ،ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺤوض ﻤﺎﺌﻰ ﻀﺤل ،وﺘﺘﻤﯿز أﻋﻤﺎق اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻓﻰ ﺘﻠـك اﻟﺒﺤﯿـرة ﺒﺎﻹﻨﺴـﯿﺎﺒﯿﺔ،
ﺤﯿث اﻟﺘدرج ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻷﻛﺜر ﻋﻤﻘﺎً ﻓﻰ وﺴط اﻟﺒﺤﯿـرة ﻏـرب ﺠزﯿـرة اﻟﻘـرن ،وﺘﻘـل ﺘﻠـك اﻷﻋﻤـﺎق ﻛﻠﻤـﺎ إﺘﺠﻬﻨـﺎ إﻟـﻰ
اﻟﺸ ـواطﺊ وﺒــﺎﻟﻘرب ﻤــن ﻤﺼــﺒﺎت اﻟﻤﺼــﺎرف وﺨﺎﺼ ـﺔ ﻤﺼــرف اﻟــﺒطس .وﻗــد ﺘــم اﻹﻋــﻼن ﻋــن ﻤﺤﻤﯿــﺔ ﻗــﺎرون
اﻟطﺒﯿﻌﯿ ــﺔ ﺒﻘـ ـرار اﻟﺴ ــﯿد رﺌ ــﯿس ﻤﺠﻠ ــس اﻟ ــوزراء رﻗ ــم ) (٩٤٣ﻟﺴ ــﻨﺔ  ١٩٨٩واﻟﻤﻌ ــدل ﺒ ــﺎﻟﻘرار رﻗ ــم ) (٢٩٥٤ﻟﺴ ــﻨﺔ

 ١٩٩٧ﺒﻤﺴ ــﺎﺤﺔ ﺤـ ـواﻟﻰ  ١٣٨٥ﻛ ــم ٢ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻤﺴ ــطﺢ ﻤ ــﺎﺌﻰ ﺒﻤﺴ ــﺎﺤﺔ ﺤـ ـواﻟﻰ  ٢٣٥ﻛ ــم ٥٥) ٢أﻟ ــف ﻓ ــدان(

ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟ ـﻰ ﺤ ـواﻟﻰ  ١١٠٠ﻛــم ٢ﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓـﻰ ﺠﺒــل ﻗط ارﻨ ـﻰ واﻟﺒــﺎﻗﻰ ﺤ ـواﻟﻰ  ٥٠ﻛــم ٢وﻫ ـﻰ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺸ ـرﯿط
ﻀﯿق ﺠﻨوب اﻟﺒﺤﯿرة.

ﺨرﯿطﺔ ) (١١-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷس اﻟﻬﯿ ــدروﺠﯿﻨﻰ ﺒ ــﯿن ) (٨,٩٤ – ٨,٣٤ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﺴ ــﻨوى ﻋ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة
).(٨,٧٣

 .٢ﺘـراوح اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟـدرﺠﺎت اﻟﺤـ اررة ﺨــﻼل ﻋــﺎم  ٢٠١٤ﻤــﺎ ﺒــﯿن ) ٢١,٩ – ٢٠درﺠــﺔ ﻤﺌوﯿــﺔ( ﺒﻤﺘوﺴــط
ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٣,٠٣درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

 .٣ﺘ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴـ ــط اﻟﺴـ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـ ــز اﻟﻤﻠوﺤـ ــﺔ ﻤـ ــﺎ ﺒـ ــﯿن ) ٣٥,٨٩ – ٢٤,١٩ﺠم/ﻟﺘـ ــر( ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ﻋـ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـ ـرة
) ٣٣,١١ﺠم/ﻟﺘر(.

 .٤ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟـذاﺌب ﺒـﺎﻟﺒﺤﯿرة ﻤـﺎ ﺒـﯿن ) ١٠,٧١ – ٥,٤٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﺴﻨوي ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة ) ٨,٢٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ،وﯿوﻀـﺢ اﻟﺸـﻛل رﻗـم ) (٥٥-٥اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻷﻛﺴـﺠﯿن

اﻟذاﺌب ﺒﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

٢٠٧

ﺸﻛل ) (٥٥-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎء ﻤﺘوﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ﺘرﻛﯿ ــز اﻟﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠ ــﺔ ﻓـ ـﻰ اﻷﻛﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤ ــﺘص ) (BODﻤ ــﺎ ﺒ ــﯿن
) ٧,٨٩ – ٢,٥٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ﻋـ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿ ـ ـرة ) ٤,٦٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـ ــر( .وﯿوﻀـ ــﺢ اﻟﺸـ ــﻛل رﻗـ ــم )(٥٦-٥
اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٥٦-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

٢٠٨

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ

ﺒﯿن ) ٤٠,٥٦ –٣٥,٥٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٣٨,٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸ ـ ـﻛل رﻗـم )-٥

 (٥٧اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ) (CODﺒﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٥٧-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴـط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤﻐـذﯿﺎت ﻤـﺎ ﺒـﯿن )١,١٧ – ٠,٠٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط  ٠,٢٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( و
) ٤,١٩ – ٢,٦٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر ﺒﻤﺘوﺴط  ٣,٥٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( و ) ٢٧٤,٩٨ – ١٠٥,٢٦ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر ﺒﻤﺘوﺴط
 ١٥٥,٤ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺘ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴـ ــط اﻟﺴـ ــﻨوى ﻟﻠﻌـ ــد اﻟﺒﻛﺘﯿـ ــرى ﻤـ ــﺎ ﺒـ ــﯿن ) ٦٦٥,١٣ – ٧,٤ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ١٥٠,٩٢

ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل( و ) ٥٥٥,٨٨ – ٤,١٧ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ــط  ١١١,٨٨ﺨﻠﯿـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ــل( و )– ١٨

 ٨٨٦,٦٧ﺨﻠﯿــﺔ١٠٠/ﻤ ـل ﺒﻤﺘوﺴــط  ٢٢٩,٤٠ﺨﻠﯿــﺔ١٠٠/ﻤــل( وذﻟــك ﻟﻛــل ﻤــن ﺒﻛﺘﯿرﯿ ـﺎ )اﻟﻘوﻟــون اﻟﻛﻠﯿــﺔ –

اﻟﺒ ارزﯿــﺔ  -اﻟﺴــﺒﺤﯿﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻟﺘ ـواﻟﻰ ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗـم ) (٥٨-٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻠﻌــد اﻟﺒﻛﺘﯿــرى ﻟﺒﻛﺘرﯿــﺎ

اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

٢٠٩

ﻗﺎرون

ﺸﻛل ) (٥٨-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺎﺼ ــر اﻟرﺼ ــﺎص – اﻟﻤﻨﺠﻨﯿ ــز – اﻟﻛ ــروم – اﻟﻨﯿﻛ ــل – اﻟزﻨ ــك – اﻟﻨﺤ ــﺎس – اﻟﻛ ــﺎدﻤﯿوم – اﻟزﺌﺒ ــق ﻋﻠ ــﻰ

اﻟﺘرﺘﯿــب وﻛﺎﻨ ـت ﻗــﯿم ﺘﻠــك اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت – ٤,٤٩ –١٤,٢٩ – ١٤,٩١ – ٢٩,٢٥ – ٤٣,٢٥ – ٤٥,٠٣
 ٠,٣٥ – ١,٩٤ – ٤,٧٨ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب.

 .١٠ﺘـراوح اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻤﺠﻤــوع ﺘرﻛﯿـزات ﻤرﻛﺒــﺎت ﺜﻨــﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿــل ﻤﺘﻌــددة اﻟﻛﻠــور ) (PCBsﻤــﺎﺒﯿن )– ١,٦
 ٤,٣٦ﻨﺎﻨوﺠرام  /ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢,٩٩ﻨﺎﻨوﺠرام  /ﻟﺘر(.

 .١١ﺘراوﺤــت اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـزات ﻤرﻛﺒــﺎت اﻟﻤﺒﯿــدات اﻟﻛﻠﯿــﺔ ) (TPﻤــﺎﺒﯿن ) ٥,٠٤ – ٠,٥٩ﻨــﺎﻨوﺠرام/
ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ١,٦٨ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘراوﺤـت اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴـﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿـﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ذات اﻷﺼـل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )– ٠,٤٧
 ١,١٤ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٠,٦٧ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

 ٩٫٧٫٥ﲝﲑﺓ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ:

ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﻤﺤﻤﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﺠﻨوب ﻏرب ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون وﺘﻤﺜل ﻤﻊ ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون اﻟﺨ ازﻨﯿن

اﻟوﺤﯿدﯿن ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻔﯿوم .وﺘﺘﻛون اﻟﺒﺤﯿرة ﻤن ﻤﺴطﺤﯿن ﻤﺎﺌﯿﯿن ﻤﺘﺼﻼن ﻋﺒر ﻗﻨﺎة

ﻤﻛﺸوﻓﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺒﺤﯿرة ﺒﻘﻌﺔ ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ وﺴط ﻤﻨﺨﻔض ﺼﺤراوى ﺤﯿث ﺘﺤﯿط اﻟﺼﺤﺎرى ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة ﻤن ﻛل
اﻟﺠواﻨب إﻻ أﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘدﯿن اﻷﺨﯿرﯿن ﺒدأت إﺴﺘﺼﻼح ﺒﻌض اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ وﺒﻨﺎء ﻗرى ﻓﻰ ﺸﻤﺎل ﻏرب
اﻟﻤﺴطﺢ اﻟﺜﺎﻨﻰ ،ﻤن وﺠﻪ آﺨر ﻓﻘد ﻟوﺤظ ﺘزاﯿد ﻨﺸﺎط اﻟﻤزارع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺸﻤﺎل ﺸرق اﻟﻤﺴطﺢ اﻟﺜﺎﻨﻰ

٢١٠

ﺒﺎﻟﻘرب ﻤن ﻗﻨﺎة اﻟﺘوﺼﯿل ﺒﯿن اﻟﻤﺴطﺤﯿن ،وﯿﻤﺜل ﻤﺼرف اﻟوادى اﻟﻤﺼدر اﻟوﺤﯿد ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ ﺤﯿث ﺘﻤر اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻋﺒر
ﻨﻔق ﻤﻐطﻰ ﯿﺼب ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸرﻗﻰ ﻟﻠﻤﺴطﺢ اﻷول.

ﺨرﯿطﺔ ) (١٢-٥ﻤواﻗﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن

وﻗد أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 .١ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷس اﻟﻬﯿ ــدروﺠﯿﻨﻰ ﺒ ــﯿن ) (٨,٨٣ – ٨,٤٦ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﺴ ــﻨوى ﻋ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة
).(٨,٦٧

 .٢ﺘـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟـ ـدرﺠﺎت اﻟﺤـ ـ اررة ﺨ ــﻼل ﻋ ــﺎم  ٢٠١٤ﻤ ــﺎ ﺒ ــﯿن ) ٢٤,٢ – ٢١,١٨درﺠ ــﺔ ﻤﺌوﯿ ــﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٢٣,٠١درﺠﺔ ﻤﺌوﯿﺔ(.

٢١١

 .٣ﺘـ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ـ ــط اﻟﺴ ـ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ـ ــز اﻟﻤﻠوﺤ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎ ﺒ ـ ــﯿن )٢٢,٢٢ – ١,٦٢ﺠم/ﻟﺘ ـ ــر( ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط ﻋ ـ ــﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـ ـرة
)١١,٧٨ﺠم/ﻟﺘر(.

 .٤ﺘ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟ ـذاﺌب ﻤــﺎ ﺒــﯿن ) ٩,٩٩ – ٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﺴــﻨوى ﻋــﺎم
ﻟﻠﺒﺤﯿـ ـرة ) ٨،٨٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( ،وﯿوﻀ ــﺢ اﻟﺸ ــﻛل رﻗ ــم ) (٥٩-٥اﻟﻤﺘوﺴ ــط اﻟﺴ ــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿ ــز اﻷﻛﺴ ــﺠﯿن اﻟ ــذاﺌب
ﺒﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٥٩-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٥ﺠــﺎء اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻌﻀــوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓ ـﻰ اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﺤﯿــوى اﻟﻤﻤــﺘص ) (BODﻤــﺎ ﺒــﯿن
) ٤,٧٧ – ٢,٥٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٣,٧٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم )(٦٠-٥

اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) (BODﺒﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٦٠-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ
٢١٢

 .٦ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴـﻨوى ﻟﺘرﻛﯿـز اﻟﻤـواد اﻟﻌﻀـوﯿﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻛﺴـﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿـﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠك ) (CODﻤـﺎ
ﺒﯿن ) ٣٣,٦٩ – ٢٨,٥٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴـط ﺴـﻨوى ﻋـﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿـرة ) ٣١,٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( ،وﯿوﻀـﺢ اﻟﺸـﻛل رﻗـم

) (٦١ -٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﺘرﻛﯿــز اﻷﻛﺴــﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿــﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠك ) (CODﺒﺒﺤﯿ ـرة وادى اﻟرﯿــﺎن ﺨــﻼل
ﻋﺎم.٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٦١-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٧ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻐذﯿﺎت ﻤﺎ ﺒـﯿن ) ٠,٦٦ – ٠,٠٧ﻤﻠﺠـم/ﻟﺘـر ﺒﻤﺘوﺴـط  ٠,١٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘـر( و
)٣,٤٧ – ١,٣٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر ﺒﻤﺘوﺴ ــط  ٢,٣٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘ ــر( و ) ١٦٦,٠٤ – ٥٠,٨٧ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘ ــر ﺒﻤﺘوﺴ ــط
 ٧٣,٤٤ﻤﯿﻛروﺠرام /ﻟﺘر( ﻟﻛل ﻤن اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

 .٨ﺘـ ـ ـراوح اﻟﻤﺘوﺴ ـ ــط اﻟﺴ ـ ــﻨوى ﻟﻠﻌ ـ ــد اﻟﺒﻛﺘﯿ ـ ــرى ﻤ ـ ــﺎ ﺒ ـ ــﯿن ) ٣٩٦– ٦,٣٣ﺨﻠﯿ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط ١١٨,٥٩

ﺨﻠﯿـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ــل( و ) ١٧٤,٧٥ – ٤ﺨﻠﯿـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ــل ﺒﻤﺘوﺴـ ـ ــط  ٤٦,٥٧ﺨﻠﯿـ ـ ــﺔ١٠٠/ﻤـ ـ ــل( و )– ١١,٥
 ٢١١,٢٥ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل ﺒﻤﺘوﺴط  ٦٧,٥٦ﺨﻠﯿﺔ١٠٠/ﻤل( وذﻟك ﻟﻛل ﻤن ﺒﻛﺘﯿرﯿﺎ )اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ – اﻟﺒ ارزﯿﺔ
 -اﻟﺴــﺒﺤﯿﺔ( ﻋﻠــﻰ اﻟﺘـواﻟﻰ ،وﯿوﻀــﺢ اﻟﺸــﻛل رﻗــم ) (٦٢-٥اﻟﻤﺘوﺴــط اﻟﺴــﻨوى ﻟﻠﻌــد اﻟﺒﻛﺘﯿــرى ﻟﺒﻛﺘرﯿــﺎ اﻟﻘوﻟــون

اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

٢١٣

ﺸﻛل ) (٦٢-٥اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرة وادى اﻟرﯿﺎن ﺨﻼل ﻋﺎم ٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ  -اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟرﺼد اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 .٩أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﺴـﻨوى ﺘـم ﺘﺴـﺠﯿﻠﻪ ﻛـﺎن ﻟﻌﻨﺼـر اﻟﺤدﯿـد ﺘـﻼﻩ
ﻋﻨﺎﺼر اﻟرﺼﺎص – اﻟﻛروم – اﻟﻤﻨﺠﻨﯿز – اﻟزﻨك – اﻟﻨﺤﺎس – اﻟﻨﯿﻛل– اﻟﻛﺎدﻤﯿوم – اﻟزﺌﺒق ﻋﻠﻲ اﻟﺘرﺘﯿـب

وﻛ ـ ــﺎن ﻗ ـ ــﯿم ﺘﻠ ـ ــك اﻟﻤﺘوﺴ ـ ــطﺎت – ١,٦٥ -١١,٣٢ – ٥,٥٢ -١٤,٩٢ – ٢٧,٦٣ – ١٨,٨٦ – ٣٢,١٢

 ٠,٢٣ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب.

 .١٠ﺘراوح اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻤﺠﻤوع ﺘرﻛﯿزات ﻤرﻛﺒﺎت ﺜﻨـﺎﺌﻰ اﻟﻔﯿﻨﯿـل ﻤﺘﻌـددة اﻟﻛﻠـور ) (PCBsﻤـﺎﺒﯿن )– ٢,٤٩
 ٤,٦١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٣,٤٠ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١١ﺘـ ـراوح ﻤﺘوﺴ ــط ﺘرﻛﯿـ ـزات ﻤرﻛﺒ ــﺎت اﻟﻤﺒﯿ ــدات اﻟﻛﻠﯿ ــﺔ ) (TPﻤ ــﺎﺒﯿن ) ٢,٢٩ – ٠,٩٥ﻨ ــﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴ ــط
ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ١,٦٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻟﺘر(.

 .١٢ﺘراوﺤ ـت اﻟﻤﺘوﺴــطﺎت اﻟﺴــﻨوﯿﺔ ﻟﺘرﻛﯿــز اﻟﻤ ـواد اﻟﻬﯿدروﻛرﺒوﻨﯿــﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ذات اﻷﺼــل اﻟﺒﺘروﻟــﻰ ﻤــﺎﺒﯿن )–٠,٣٠
 ٠,٦٨ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻋﺎم ﻟﻠﺒﺤﯿرة ) ٠,٤٥ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﺎﻟﯿل اﻟﺒﺤﯿرات ﯿﺘﻀﺢ:
اﻟﻤرﻩ اﻗل اﻟﺒﺤﯿرات ﺘﻠوﺜﺎً ،ﺤﯿث ﻻﯿوﺠـد ﻤﺼـﺎدر ﺘﻠـوث ﻋﻠـﻰ ﺒﺤﯿـرة اﻟﺒردوﯿـل ،اﻤـﺎ
 .١ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل واﻟﺒﺤﯿرات ّ
اﻟﻤرﻩ ﻓﯿﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻤﺠرى ﻗﻨﺎة اﻟﺴوﯿس ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤﺘﺠددﻩ ﺒﺈﺴﺘﻤرار.
اﻟﺒﺤﯿرات ّ
 .٢ﺒﺤﯿـ ـرة اﻟﻤﻨزﻟ ــﺔ ﺘﻌﺘﺒ ــر ﻤ ــن اﻛﺒ ــر اﻟﺒﺤﯿـ ـرات واﻛﺜرﻫ ــﺎ ﺘﻠوﺜـ ـﺎً ،ﻟﻤ ــﺎ ﺘﺴ ــﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤ ــن اﻟﻤﺼ ــﺎرف اﻟزراﻋﯿ ــﺔ ،وﺨﺎﺼ ــﺔ

ﻤﺼــرف ﺒﺤراﻟﺒﻘــر اﻻﻛﺜــر ﺘﻠوﺜ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻻطــﻼق ﺒــﯿن اﻟﻤﺼــﺎرف اﻟزراﻋﯿــﺔ .ﻟــذا ﺘﻘــوم و ازرة اﻟﺒﯿﺌــﺔ وﺒﺎﻟﺘﻌــﺎون

واﻟﺘﻨﺴــﯿق ﻤــﻊ و ازرة اﻟز ارﻋــﺔ )ﻫﯿﺌــﺔ اﻟﺜــروة اﻟﺴــﻤﻛﯿﺔ( ،وو ازرة اﻟــري واﻟﻤ ـوارد اﻟﻤﺎﺌﯿــﺔ وو ازرة اﻻﺴﻛﺎن)اﻟﺸــرﻛﺔ
٢١٤

اﻟﻘﺎﺒﻀــﺔ ﻟﻤﯿــﺎﻩ اﻟﺸ ـ ـ ـرب واﻟﺼــرف اﻟﺼــﺤﻲ( ،ﺒوﻀــﻊ ﺨط ـ ـﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿــف ﺤــدة اﻟﺘﻠــوث ﻤــن ﺨــﻼل ﻋــدة ﻤﺤــﺎور
ﻤﻨﻬﺎ:

• رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻤﺤطﺎت اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻰ ﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎرف ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ.

• ﺘطوﯿر

• ﻋﻤل ﻗﻨوات داﺨل اﻟﺒﺤﯿرة ﻟزﯿﺎدة ﺴرﻋﺔ دورة اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرة.

• ﺘوﻓﯿق اﻷوﻀﺎع اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﺘﻰ ﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎرف ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﯿرة

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

 .١اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوى ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟرﺼد ﻤﻠوﺜﺎت ﻤﯿﺎﻩ اﻟﻨﯿل وﻓروﻋﻪ )و ازرة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻛﺎن( ﻟﻸﻋوام
ﻤن  ٢٠١١إﻟﻰ .٢٠١٤

 .٢ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﺎﻟﯿل ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل وﻓروﻋﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﻔروع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻤل اﻟﻤرﻛزى اﻟﺘﺎﺒﻌﯿن
ﻟﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤن  ٢٠١١إﻟﻰ .٢٠١٤

 .٣ﺨطﺔ و ازرة اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻟرى ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل وﻓروﻋﻪ ﻤن اﻟﺘﻠوث.
 .٤اﻟﺨطﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻤن  ٢٠٠٢إﻟﻰ . ٢٠١٧

 .٥ﺘﻘرﯿر ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر .٢٠١٣

 .٦اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون  ٤٨ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٢

 .٧ﺘوﺼﯿﺎت ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﺸﺄن اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻟﺠودة ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺸرب.

٢١٥

الفصل السادس

املناطق الساحلية والبحرية

 ١٫٦ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﯿﺒﻠﻎ طول اﻟﺴواﺤل اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻤﺎﯿﻘرب ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻻف ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤﻨﻬﺎ  ١١٥٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط

ﻤﻤﺘدة ﻤن اﻟﺴﻠوم ﻏرﺒﺎً إﻟﻰ رﻓﺢ ﺸرﻗﺎً وﺤواﻟﻰ  ١٨٥٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﺘﻐطﻰ ﺴواﺤل اﻟﺒﺤر اﻻﺤﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﺤوض

اﻟرﺌﯿﺴﻰ ﻟﻠﺒﺤر اﻻﺤﻤر )ﺤواﻟﻰ  ١٢٠٠ﻛم( وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ )ﺤواﻟﻰ  ٦٥٠ﻛم(.

ﻤﺼدرً داﺌﻤﺎً ﻟﻠﺜروات وﻨﻘطﺔ ﺠذب ﻤﺤورﯿﺔ
ا
وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ

ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺜل اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﻤﺸروﻋﺎت

اﻟﺜروة اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﺘﺼدﯿر واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤرة ،وﻫﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻤﺎ ﺘﺘﻌرض ﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻟﻠﺘﻠوث ﻤن ﻋدة
ﻤﺼﺎدر ﺒرﯿﺔ وﺒﺤرﯿﺔ ،ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو زراﻋﯿﺔ أو ﺤﻀرﯿﺔ أو ﻋﻤراﻨﯿﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻋرض

اﻟﺒﺤر ﻤﺜل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﺴﺘﻛﺸﺎف واﻟﺘﻨﻘﯿب ﻋن اﻟﻨﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻰ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻠوث اﻟذى ﻗد ﯿﻨﺘﺞ ﻋن

اﻟﻌﺎﺌﻤﺎت اﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻗد ﺤرﺼت وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل

اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟرﺼد اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ
اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ.

إﯿﻤﺎﻨﺎً ﺒدور وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ٕواﻨطﻼﻗﺎً ﻤن ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص،

وﻨظرً ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ اﻟﻤﺘزاﯿدة اﻟﺘﻰ ﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺤل اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت زراﻋﯿﺔ أو ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو
ا

ﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﻨظ ارً ﻟﻠزﯿﺎدة اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘطردﻩ ﻓﻰ اﻟﻤدن اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎﻤت وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  ١٩٩٨ﺒﺎﻟﺒدء

ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟرﺼد اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺒﻤﻨﺤﺔ ﻤن اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟدﻨﻤﺎرﻛﯿﺔ ،ﺜم ﺘﺒﻨت وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ ﻫذا

اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ.

وﯿﻨﻔذ ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ أرﺒﻊ رﺤﻼت ﻤوﺴﻤﯿﺔ )ﻤﺎرس – ﻤﺎﯿو – ﯿوﻟﯿو – ﺴﺒﺘﻤﺒر( ﻓﻰ اﻟﻌﺎم ﻟرﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ

اﻟﺒﺤر ﺤﯿث ﯿﺘم ﻗﯿﺎس اﻵﺘﻰ:

 .١اﻟﺸواﻫد اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ "اﻟطﻘس ،ﺒﻘﻊ اﻟزﯿت ،اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺨطرة....إﻟﺦ".

 .٢اﻟظروف اﻟﻬﯿدروﺠراﻓﯿﺔ ﻤﺜل " درﺠﺔ اﻟﺤرارة ،اﻷ ﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ،اﻟﻤﻠوﺤﺔ ،اﻟﺘوﺼﯿل اﻟﻛﻬرﺒﻰ ،اﻷس
اﻟﻬﯿدروﺠﯿن".

 .٣اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى )اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟوﻨﯿﺔ – اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻛروﯿﺔ اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ – ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻹﯿﺸﯿرﺸﯿﺎﻛوﻻى( ﺤﯿث ﺘﻌﯿش ﺘﻠك
اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ ﻓﻰ أﻤﻌﺎء وﻤﻌدة اﻹ ﻨﺴﺎن واﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ووﺠودﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﯿﻌﺘﺒر ﻤؤﺸر ﻟوﺠود ﺘﻠوث ﺒﺎﻟﺼرف
اﻟﺼﺤﻰ ،وﯿﺘم ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻷوروﺒﯿﺔ ١٩٨٨/واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺼرﯿﺔ  ١٩٩٦/وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
أ ٥٠٠ .ﺨﻠﯿﺔ ١٠٠/ﻤل ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤوذﺠﯿﺔ ).(Total Coli form
۲۱۹

ب ١٠٠ .ﺨﻠﯿﺔ ١٠٠/ﻤل ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻹﯿﺸﯿرﺸﯿﺎﻛوﻻى ).(E.Coli

ج ١٠٠ .ﺨﻠﯿﺔ ١٠٠/ﻤل ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ اﻟﺒرازﯿﺔ ).(faecal streptococci

 .٤اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻬﯿدروﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ )ﻛﻠوروﻓﯿل_أ ،اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ( اﻷﻤﻼح اﻟﻤﻐذﯿﺔ )اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ،
اﻟﻨﺘرات ،اﻟﻨﺘرﯿت ،اﻷﻤوﻨﯿﺎ ،اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻨﺸط واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ واﻟﺴﯿﻠﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ(.

ﺤﯿث إﺴﺘﺨدﻤت ﻛل ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻛﻤؤﺸرات ﯿﻤﻛن اﻹﺴﺘدﻻل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﯿﺔ وﺠودة اﻟﻤﯿﺎﻩ

اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟظروف اﻟﻤؤﺜرﻩ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻰ اﻷوﻗﺎت واﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 ٢٫٦ﺭﺻﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ:

ﺤﺘﻰ ﻋﺎم  ١٩٩٨ﻟم ﺘﻛن ﻫﻨﺎك أى دراﺴﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒطول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر

اﻟﻤﺘوﺴط ﻻ ﺴﯿﻤﺎ ﺒﻌض اﻟدراﺴﺎت ﻓﻰ أﻤﺎﻛن ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤﺜل ﺨﻠﯿﺞ أﺒوﻗﯿر أو اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﺸرﻗﻰ أو ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻤﻛس،
وﺘﻌﺘﺒر اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻰ أول دراﺴﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘم ﺒطول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻤن اﻟﺴﻠوم إﻟﻰ

رﻓﺢ ،ﺤﯿث ﺘم اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﻤﻌﻬد اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺒﺤوث ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻹﺠراء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد وذﻟك
ﺒﺄﺨذ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻟﻌدد ) (٣٠ﻤوﻗﻊ ﺘﻐطﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤؤﺜرة ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ واﻟﻤواﻨﺊ
واﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘرى اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• ﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺜل ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻛس ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.

• اﻟﻤدن اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻤﺜل اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،دﻤﯿﺎط ،ﺒورﺴﻌﯿد واﻟﻌرﯿش.
• اﻟﻤواﻨﺊ ﻤﺜل ﻤﯿﻨﺎء اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،دﻤﯿﺎط ،ﺒورﺴﻌﯿد واﻟﻌرﯿش.
• اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻤﺜل ﻤﺎرﯿﻨﺎ ﺒﻐرب اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ.
• ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻓرﻋﻲ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل )ﻓرﻋﻰ رﺸﯿد ودﻤﯿﺎط(.

• ﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺼﺒﺎت وﻓﺘﺤﺎت اﻟﺒﺤﯿرات )ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ،اﻟﺒرﻟس ،إدﻛو واﻟﻤﻨزﻟﺔ(.
وﻗد ﻗﺴﻤت ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أرﺒﻊ ﻗطﺎﻋﺎت وﻫم:

 −اﻟﻘطﺎع اﻟﻐرﺒﻰ :ﯿﻤﺘد ﻤن اﻟﺴﻠوم ) ( Me1إﻟﻰ ﻤﺼرف ﻏرب اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ ).( Me8
 −ﻗطﺎع اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ :ﯿﻤﺘد ﻤن اﻟﻬﺎﻨوﻓﯿل ) ( Me9إﻟﻰ ﺒوﻏﺎز اﻟﻤﻌدﯿﺔ ).( Me25

 −ﻗطﺎع اﻟدﻟﺘﺎ :ﯿﻤﺘد ﻤن رﺸﯿد ) ( Me29إﻟﻰ ﺸرق اﻟﺠﻤﯿل ).( Me40

 −اﻟﻘطﺎع اﻟﺸرﻗﻲ :ﯿﻤﺘد ﻤن ﺒورﺴﻌﯿد ) ( Me41إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ رﻓﺢ ) .( Me47a

و ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم ) (١أﺴﻤﺎء اﻟﻤﺤطﺎت واﻟرﻤز اﻟدال ﻋﻠﯿﻬﺎ.

۲۲۰

ﺠدول ) (١-٦أﺴﻤﺎء ورﻤوز ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط
اﻟﻤﺤطﺔ

اﻟرﻤز

اﻟﻤﺤطﺔ

اﻟرﻤز

اﻟﺴﻠوم

Me1

ﺴﯿدى ﺠﺎﺒر

Me17b

ﻤطروح

Me2

اﻟﻤﻨﺘزة

Me19

ﺒﺎﺠوش

Me4a

ﻏرب أﺒو ﻗﯿر

Me20

ﻤﺎرﯿﻨﺎ

Me6

ﺸرق أﺒو ﻗﯿر

Me21

ﺴﯿدى ﻛرﯿر

Me7a

ﻤﺤطﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء

Me23

اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ

Me8

اﻟﻤﻌدﯿﺔ

Me25

اﻟﻬﺎﻨوﻓﯿل

Me9

رﺸﯿد ١

Me29

ﺒﯿطﺎش

Me10

رﺸﯿد ٢

Me31

اﻟدﺨﯿﻠﺔ

Me10a

اﻟﺒرج

Me33

اﻟﻤﻛس

Me11

دﻤﯿﺎط

Me35

اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﺸرﻗﻰ

Me12

اﻟﺠﻤﯿل – ﻏرب

Me39

اﻟﻤﻌﻬد اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻌﻠوم اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺼﺎﯿد

Me14

اﻟﺠﻤﯿل – ﺸرق

Me40

اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺸرﻗﻰ ﻤن اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﺸرﻗﻰ

Me15

ﺒورﺴﻌﯿد

Me41

اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻐرﺒﻰ ﻤن اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﺸرﻗﻰ

Me16

اﻟﻌرﯿش

Me44

اﻟﺸﺎطﺒﻰ

Me17a

رﻓﺢ

Me47a

۲۲۱

ﺨرﯿطﺔ ) (١-٦ﻤواﻗﻊ اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒرﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط

وﺘوﻀﺢ اﻟﺨرﯿطﺔ رﻗم ) (١-٦ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ،وﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ

اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 .١اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ:

أ .ﻛﺎﻨت ﺠﻤﯿﻊ ﻗﯿم اﻷس اﻟﻬﯿدروﺠﯿﻨﻰ ) (pHﺨﻼل ﻋﺎم ) (٢٠١٤ﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ وﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟطﺒﯿﻌﻰ
ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر ،وﺘراوﺤت اﻟﻘﯿم ﺒﯿن ) .(٨,٤٣ ، ٧,٨٢

ب .أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﺼد أن أﻗل ﻤﺘوﺴط ﻟدرﺠﺔ اﻟﺤ اررة ﻛﺎن ﺨﻼل رﺤﻠﺔ ﺸﻬر ﻤﺎرس ﻓﻰ ﻤﺤطﺔ دﻤﯿﺎط
اﻟﺠدﯿدة ﺒﯿﻨﻤﺎ أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﺤ اررة ﻛﺎن ﺨﻼل ﺸﻬر ﯿوﻟﯿو ﻓﻰ ﻤﺤطﺔ دﻤﯿﺎط اﻟﺠدﯿدة أﯿﻀﺎً ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك
ﻟﻔﺼول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻠﻌب دو اًر ﻫﺎﻤﺎً ﻓﻰ ﺘوزﯿﻊ درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﺨﻼل اﻟﻌﺎم ،وﺘ اروﺤت درﺠﺎت
اﻟﺤ اررﻩ ﺒﯿن ) .( ٢٦,٧٦ ، ٢٢,٥٦

۲۲۲

ج .ﺴﺠﻠت ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط إﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﻰ أﻤﺎم ﻤﺼﺒﺎت اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ "ﻤﺼب
ﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻌدﯿﺔ ،ﻤﺼب ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒرج وﻤﺼب ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﺒورﺴﻌﯿد"،

وﻛذﻟك أﻤﺎم ﻤﺼﺒﺎت دﻟﺘﺎ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل )ﻤﺼب ﻓرع رﺸﯿد( وﻛذﻟك أﻤﺎم ﻤﺼب اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ وﺨﻠﯿﺞ اﻟﻤﻛس وﻤﺤطﺔ

ﻛﻬرﺒﺎء أﺒوﻗﯿر ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺄﺜر ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺎطق ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﻟﻨﻬر اﻟﻨﯿل أو ﺸﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﯿرات.

وﺠﺎءت ﺒﺎﻗﻰ ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤﻠوﺤﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻘﯿم ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن ) ، ٣٢،٧٥
 ٣٨،٣٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( .وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (١-٦ﺘوزﯿﻊ ﻤﺘوﺴط ﻗﯿم اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى

ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط.

ﺸﻛل ) (١-٦ﺘوزﯿﻊ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

د .ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘدة ﻤن اﻟﺴﻠوم وﺤﺘﻰ اﻟﺒﯿطﺎش ﺒﻐرب اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ

وﻛذﻟك ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘدة ﻤن اﻟﻌرﯿش وﺤﺘﻰ رﻓﺢ وﻛذﻟك ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،أﻤﺎ أﻗل درﺠﺔ
ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺴﺠﻠت ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ وﻫذا ﻨﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻛوﻨﻬﺎ أﻤﺎم ﻤﺼﺒﺎت ﻨﻬر اﻟﻨﯿل واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ.

ه .ﺒﻘﯿﺎس ﺘرﻛﯿز اﻻﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ) (DOﻓﻘد ﺠﺎء اﻟﺘرﻛﯿز أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﺔ دوﻟﯿﺎً ) ٤ﻤﻠﺠم /ﻟﺘر( ﺒﺠﻤﯿﻊ ﻨﻘﺎط اﻟرﺼد ﺒطول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ، ،ﺤﯿث
ﺘراوح ﺒﯿن ) ٦,٥٦ - ٥,١٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( .وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٢-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻋﻠﻰ

طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم .٢٠١٤

۲۲۳

ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾز ) (DOﻓﻰ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻌﺎم ۲۰۱٤
اﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح
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ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (٢-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب  DOﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

 .٢اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﺒﻛﺘرﯿوﻟوﺠﯿﺔ
ﺘم ﻋﻤل اﻟﺘﺤﺎﻟﯿل اﻟﺒﻛﺘرﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻌدد ﺴﺒﻌﺔ وﻋﺸرون ﻤﺤطﺔ رﺼد ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط
ﺒﻘﯿﺎس ﺜﻼث دﻻﻻت ﺒﻛﺘروﻟوﺠﯿﺔ وﻫم ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ وﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻹﯿﺸرﺸﯿﺎﻛوﻻى وﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ
ﺒﻐرض ﺘﺤدﯿد ﻤدى ﺘﺄﺜر اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒوﺠود ﺘﻠوث ﺒرازى.

وﻗد ﺤددت اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺼرﯿﺔ واﻷوروﺒﯿﺔ أﻨﻪ ﻻ ﯿﺠب أن ﺘزﯿد أﻋداد ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻋن  ٥٠٠ﻤﯿﻛروب

ﻟﻛل  ١٠٠ﻤل ﻤﯿﺎﻩ ،وﻛل ﻤن ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻹﯿﺸرﺸﯿﺎﻛوﻻى وﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ ﻋن  ١٠٠ﻤﯿﻛروب ﻟﻛل ١٠٠
ﻤل ﻤﯿﺎﻩ.

وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﻘد ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﻬذا اﻟﻌﺎم ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎً ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺸرة أﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻛﻤﺎ

ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(٣-٦

۲۲٤

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺪ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮى ﻟﺒﻜﺘﺮﯾﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام  ۲۰۰۷إﻟﻰ ۲۰۱٤
ﻋﺎم۲۰۱٤
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ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (٣-٦ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﺘوﺴط اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل اﻷﻋوام  ٢٠٠٧إﻟﻰ ٢٠١٤

وﻗد أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺘﺒﺎﯿن واﻀﺢ ﻓﻰ أﻋداد اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ ﺘراوﺤت ﻤﺎ ﺒﯿن ﻤﺤطﺎت ﻨظﯿﻔﺔ ﺠداً ﻟم ﯿزد ﻓﯿﻬﺎ

اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻋن اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺤطﺎت )ﻤطروح ،اﻟﺴﻠوم ،ﺒﺎﺠوش ،ﻤﺎرﯿﻨﺎ ،ﺴﯿدى ﻛرﯿر،

اﻟﻬﺎﻨوﻓﯿل ،اﻟﺒﯿطﺎش ،اﻟﻤﻨﺘزﻩ ،دﻤﯿﺎط اﻟﺠدﯿدة ،اﻟﻌرﯿش ،رﻓﺢ( إﻟﻰ ﻤﺤطﺎت ﻤﻘﺒوﻟﺔ اﻟﻨظﺎﻓﺔ ﯿزد ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌد

اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻋن اﻟﺤدود ﺒﻘﻠﯿل ﻤﺜل ﻤﺤطﺎت )اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ ،ﻤﺤطﺔ ﻋﻠوم اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺼﺎﯿد ،اﻟﺸﺎطﺒﻰ ،ﺴﯿدى ﺠﺎﺒر،

ﻤﻨطﻘﺔ ﻏرب أﺒوﻗﯿر ،ﺠﻤﺼﺔ ،اﻟﺠﻤﯿل ،ﺒورﺴﻌﯿد( .ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻌدت ﺒﻌض اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺘﻌدﯿﺎً
ﻛﺒﯿ اًر وﻫﻰ ﻤﺤطﺎت )اﻟدﺨﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻛس ،ﻏرب ﻤﯿﻨﺎء اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ،ﺸرق أﺒوﻗﯿر ،رﺸﯿد  ،اﻟﺒرج( وﻗد ﯿرﺠﻊ ذﻟك

إﻟﻰ ﺼرف ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ أو اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻲ أو اﻷﺜﻨﯿن ﻤﻌﺎً ﻓﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺎطق .وﯿوﻀﺢ ﺸﻛل رﻗم

) (٤-٦اﻟﻌد اﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻰ ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎم .٢٠١٤

۲۲٥

ﻣﺗوﺳط اﻟﻌد اﻟﺑﻛﺗﯾري ﻟﺑﻛﺗرﯾﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻌﺎم ۲۰۱٤
ﺑﻛﺗرﯾﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺣد اﻻﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳوح ﺑﮫ

1000000

10000
1000
100

اﻟﻌدد ﻟﻛل  ۱۰۰ﻣل

100000

10
1

ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (٤-٦ﻤﺘوﺴط اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

 .٣اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ
ﺘم دراﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻤﺜل اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ،اﻟﻛﻠورﻓﯿل_أ،

اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻷﻤﻼح اﻟﻤﻐذﯿﺔ وﺠﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
أ .اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ) : ( BOD

ﯿﻌﺘﺒر اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوى اﻟﻤﻤﺘص ﻤؤﺸ اًر ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب اﻟﻼزم ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠل اﻟﺤﯿوى ﻟﻠﻤواد

اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ اﻟﻤﺎء ﺒواﺴطﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻟﻠﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟدﻗﯿﻘﺔ وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺄﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻤواد اﻟﻌﻀوﯿﺔ
اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠل ﺤﯿوﯿﺎ ﻗل ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب.

وﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺴﺠل ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوي اﻟﻤﻤﺘص ﻟﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒطول اﻟﺴﺎﺤل

اﻟﻤﺼري ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط أﻗل اﻟﻘﯿم ) ١,٥٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺴﺠﻠت ﻫﻲ
) ٤,٨٥ﻤﻠﺠم  /ﻟﺘر( ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوي اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت ﻫو ) ٣,٢٧ﻤﻠﺠم /

ﻟﺘر( .وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻗﯿم ﺘرﻛﯿزات اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﺤﯿوي اﻟﻤﻤﺘص ﻓﻲ اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.
ب .اﻷ ﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﻤﺘص ):(COD

ﯿﻌرف اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﻤﺘص ﺒﺄﻨﻪ ﻫو ﻛﻤﯿﺔ اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻼزﻤﺔ ﻷﻛﺴدة ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤواد اﻟذاﺌﺒﺔ واﻟﻐﯿر
ذاﺌﺒﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻤؤﻛﺴد ﻗوى وﺤ اررة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﻌطﻰ ﻤؤﺸر ﻋن اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ
ﻟﻸﻛﺴﺠﯿن.

۲۲٦

وﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿزات اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ اﻟﻤﻤﺘص ﻤﺎ ﺒﯿن ) ٥,١٣ﻤﻠﺠم  /ﻟﺘر( ﻓﻰ

اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ) ١٣,٨٨ﻤﻠﺠم  /ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى اﻟﻌﺎم

) ٩.٨٥ﻤﻠﺠم  /ﻟﺘر( وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻰ اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻟﻛل ﻨﻘﺎط اﻟرﺼد.
ج .اﻷﻤوﻨﯿﺎ) :(NH4-N

ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻤوﻨﯿﺎ أﺤد ﺼور ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن واﻟﺘﻰ ﺘوﺠد ﻓﻰ ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻟزراﻋﻰ،
وﺘﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻹﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻤﻨﻬﺎ.

أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻨﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻓﻰ ﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ،ﻛﻤﺎ ﺴﺠﻠت ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻰ
ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﺒﻤﺤطﺎت )اﻟدﺨﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻛس ،اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻐرﺒﻰ ،اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﺸرﻗﻰ ،ﻤﺤطﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء( وﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ

اﻟدﻟﺘﺎ ﺒﻤﺤطﺘﻰ )ﺸرق وﻏرب اﻟﺠﻤﯿل( وﻛذﻟك ﺒﻤﺤطﺔ ﺒورﺴﻌﯿد ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ) .(٥-٦وﺘراوح
ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﯿن ) ٠,٠٢٩ – ٠,٠٠٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.
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ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (٥-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

د .اﻟﻨﺘرات) :(NO3-N
اﻟﻨﺘرات ﻤن اﻟﻤﻐذﯿﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟدﻗﯿﻘﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻰ اﻟﻨواﺘﺞ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ وﻫﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ

اﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻷﻛﺴدة ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر.

۲۲۷

ﺠﺎء ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات ﻤﻨﺨﻔض ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻐرﺒﻰ واﻟﻘطﺎع اﻟﺸرﻗﻰ وﺒﻌض ﻤﺤطﺎت ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ واﻟدﻟﺘﺎ ﻤن

ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ،وأظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻟﻨﺘرات ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﺒﻤﺤطﺎت

)اﻟدﺨﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻛس ،اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻐرﺒﻰ ،ﻤﺤطﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء( وﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ ﺒﻤﺤطﺎت )اﻟﻤﻌدﯿﺔ ،دﻤﯿﺎط ،ﺸرق وﻏرب
اﻟﺠﻤﯿل( وﻛذﻟك ﻤﺤطﺔ ﺒورﺴﻌﯿد ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ) ،(٦-٦وﻗد ﺘرﺠﻊ اﻟزﯿﺎدة ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات إﻟﻰ
ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟزراﻋﻰ اﻟﻤﻨﺼرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤطﺎت طﻠﻤﺒﺎت اﻟﻤﻛس ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ أو ﻤﺼﺒﺎت ﻓرﻋﻰ

ﻨﻬر اﻟﻨﯿل واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ .وﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن

) ٠,٠٧٠ – ٠,٠١٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.
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ﺸﻛل ) (٦-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ه .اﻟﻨﯿﺘرﯿت ):(NO2-N
اﻟﻨﯿﺘرﯿت ﯿﻌﺘﺒر ﻋﺎدة ﻛﻤؤﺸر ﻟﻠﺘﻠوث ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ،وﻫﻨﺎك ﻋواﻤل ﻋدﯿدة ﺘﻠﻌب دور ﻫﺎم ﻓﻰ ﺘرﻛﯿزﻩ
ﻤﺜل ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب وﻤﻌدل اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻀوﺌﯩﻲ وﻛذﻟك ﻛﻤﯿﺔ وﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ.

ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘرﯿت ﻤﺎ ﺒﯿن ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠداً وﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺒﺠﻤﯿﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﻓﯿﻤﺎ ﻋدًا

ﺒﻌض اﻟﻤﺤطﺎت وﻫﻰ )اﻟدﺨﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻛس ،اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻐرﺒﻲ ،أﺒوﻗﯿر ،ﻤﺤطﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء ،اﻟﻤﻌدﯿﺔ( وﺘراوح ﻤﺘوﺴط
ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘرﯿت ﺒﯿن )  ٠,٠٢١ – ٠,٠٠٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.

۲۲۸

و .اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب) :(DIN
ﯿﻼﺤظ ﻤن دراﺴﺔ اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻐﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب ﺒطول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺸرﻗﻰ واﻟﻐرﺒﻰ

ﺴﺠل ﺘرﻛﯿزات ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﯿﻌﺘﺒر ﻓﻘﯿر ﻓﻰ ﻤﺤﺘواﻩ ﻤن اﻷﻤﻼح اﻟﻤﻐذﯿﺔ ) ،(Oligotrophicﻛﻤﺎ ﺴﺠﻠت ﻤﻨطﻘﺔ
اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ وﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ ﺘرﻛﯿزات ﻤرﺘﻔﻌﻪ ﻨﺴﺒﯿﺎً .وﺘراوح ﻤﺘوﺴط اﻟﺘرﻛﯿز ﺒﯿن ) ٠,١٢ – ٠,٠٢٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.

ز .اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ) :(TN
ﯿﺘﻤﯿز ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوم وﺤﺘﻰ اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﻰ إذ ﻤﺎ ﺘﻤت ﻤﻘﺎرﻨﺘﺔ

ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻷﺨرى ﻟﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط )ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ واﻟدﻟﺘﺎ واﻟﻘطﺎع اﻟﺸرﻗﻰ( واﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت ﺘرﻛﯿزات

ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت )ﺒﯿطﺎش ،اﻟدﺨﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻛس ،اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻐرﺒﻰ ،ﻤﺤطﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء ،اﻟﻤﻌدﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﯿل

وﺒورﺴﻌﯿد( ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ) ،(٧-٦وﻗد ﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟزراﻋﻰ اﻟﻤﻨﺼرﻓﺔ

ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺎطق ،وﺘراوﺤت ﻗﯿم اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﺒﯿن ) ٠,٢٢ – ٠,٠٦١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( .واﺘﻀﺢ ﻤن ﻗﯿم

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ أن اﻟﺼورة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯿوﺠد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺒﺎﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻫﻰ
اﻟﺼورة اﻟﻌﻀوﯿﺔ.
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اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن اﻟﻛﻠﻲ
0.25
0.20

0.10
0.05
0.00

ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (٧-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

۲۲۹

ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر

0.15

ح .اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻨﺸط ) :(PO4-P
ﻋﻨﺼر اﻟﻔوﺴﻔور ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻠﻌب دور أﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﻨﻤو وﺘﻛﺎﺜر اﻟﻌواﻟق اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ،وﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ

ﺘواﺠدﻩ ﺒﺘرﻛﯿزات ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ ظﺎﻫرة اﻹزدﻫﺎر ).(Eutrophication

ﺠﺎء ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻨﺸط ﻓﻰ ﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﻤﻨﺨﻔض إﻻ أﻨﻪ ﺴﺠل ﺘرﻛﯿزات ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻓﻰ

ﻤﺤطﺎت )اﻟدﺨﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻛس ،اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻐرﺒﻰ ،ﺸرق وﻏرب اﻟﺠﻤﯿل ،ﺒورﺴﻌﯿد( ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻟﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف

ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺠﺎورة .وﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻨﺸط ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن )٠,٠١٩ – ٠,٠٠٢٦
ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.

ط .اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ):(TP
ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل ﻋدﯿدة ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻰ اﻟﺼورة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔوﺴﻔور وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌواﻤل اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻓﺈن

ﻤوت وﺘﺤﻠل اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﺴوف ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘواﺠد اﻟﻔوﺴﻔور ﺒﺼورة ذاﺌﺒﺔٕ ،واﻤﺎ

أن ﯿﺘرﺴب ﻓﻰ اﻟﻘﺎع أو ﯿﺘم إﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻷﺤﯿﺎء اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟدﻗﯿﻘﺔ.

ﻫذا وﻗد ﺘﻼﺤظ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﺴﺠﻠت ﻗﯿم ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وأﻗل ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺜﻼﺜﺔ
اﻷﺨرى ،وﻗد ﺴﺠﻠت ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ وﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ "اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘد ﻤن ﻤﺤطﺔ اﻟﻬﺎﻨوﻓﯿل اﻟﻰ ﻤﺤطﺔ اﻟﺠﻤﯿل"

إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ اﻟﺘرﻛﯿز ﻟﺒﻌض اﻟﻤﺤطﺎت ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻟﺘﺄﺜر اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺴﺠل

اﻟﻘطﺎع اﻟﺸرﻗﻰ ﺘرﻛﯿزات أﻗل ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ واﻟدﻟﺘﺎ وأﻛﺒر ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﻐرﺒﻰ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل

رﻗم ) ،(٨-٦وﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن )– ٠,٠١١

 ٠,٠٧٠ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( .ﻛﻤﺎ إﺘﻀﺢ ﻤن ﻗﯿم اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ أن ﻤﺤﺘوى اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤن اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻌﻀوى أﻋﻠﻰ ﻤن
اﻟﻔوﺴﻔور اﻟذاﺌب اﻟﻨﺸط ﺒﺎﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط.

۲۳۰
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ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (٨-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ي.اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت اﻟﻨﺸط ):(SiO4
ﯿﺘﺄﺜر ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﺒﺘﺼرﻓﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﻤن اﻷﻨﻬﺎر وﻤن اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ وﻛذﻟك
ﻨﺸﺎط اﻷﺤﯿﺎء اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻤﺜل اﻟدﯿﺎﺘوﻤﺎت.

وﻗد أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﯿﻘﺎرب ﻤﺘوﺴط اﻟﺘرﻛﯿز ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع
اﻟﻐرﺒﻰ ﻟﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺴﺠل ﻤﺘوﺴط اﻟﺘرﻛﯿز ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ ﻀﻌف ﺘﻠك اﻟﻘﯿم ،إﻻ أن
ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ زادت ﺜﻼث ﻤرات ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻐرﺒﯿﺔ ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻟﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﻟﻨﻬر اﻟﻨﯿل .وﺘراوح

ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت اﻟﻨﺸط ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن ) ٠,٦٥٠ – ٠,٠٢٧ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.
ك .اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ و اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ:

وﺠد أن ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ واﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﯿن واﺴﻊ ،وﻫذا اﻟﺘﻐﯿﯿر ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ إﻟﻰ أﺨرى ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ
ﻤﻌدﻻت وﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف .ﺤﯿث وﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ ﻓﻰ ﻤﺤطﺔ ﺒﺎﺠوش )ﻤﻨطﻘﺔ

ﻤرﺠﻌﯿﺔ( ) ٠,٥ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ،وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ذﻟك ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻷﺨرى وﺠد أن ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ ﯿزداد

إﻟﻰ  ٥ﻤرات ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ و ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدﻟﺘﺎ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺼل إﻟﻰ  ٤ﻤرات ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ وﺘراوح
ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن ) ٨,٤٧ –٠,٥ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(.

۲۳۱

وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈن ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ واﻟدﻟﺘﺎ وﺒورﺴﻌﯿد ﻗد أظﻬرت ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ وﻫذا
ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻨﺸط واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى واﻟﺴﯿﻠﯿﻛﺎت واﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻰ

وﺠود ﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻟﻰ ﻤن اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ.

وﻗد وﺠد أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺤﺘوى اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﺒﺎﻗﻰ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى )ﻤﺤﺘوﯿﺎت اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن،

اﻟﻔوﺴﻔور ،اﻟﺴﯿﻠﯿﻛﺎت واﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ( وﯿﻌﻛس ﻫذا اﻟدور ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،ﻫذا

وﻗد ﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن )٥٦,١٨ – ١٨,٤٩

ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( .وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ ﺸﻛل رﻗم ) (٩-٦ﯿوﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ واﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻟﻌﺎم
.٢٠١٤
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ﻛﻠوروﻓﯾل_أ ) ﻣﯾﻛروﺟرام /ﻟﺗر(

اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ) ﻣﻠﺟم /ﻟﺗر(
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ﻣﺣطﺎت اﻟر ﺻد

ﺸﻛل ) (٩-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﻛل ﻤن اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ واﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ل .اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ:
ﺘم ﺠﻤﻊ ﻋدد ) (١٠ﻋﯿﻨﺎت ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴطﺤﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎم ) ٢٠١٤ﻤﺎرس  ،ﻤﺎﯿو  ،ﯿوﻟﯿو ،

ﺴﺒﺘﻤﺒر( ﻤن ) (١٠ﻤواﻗﻊ وﻫﻰ )اﻟﺴﻠوم ,ﺒﺎﺠوش ,اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ ,ﻤﯿﻨﺎء اﻟدﺨﯿﻠﺔ ,ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻤﻛس ,اﻟﻤﻌدﯿﺔ ,رﺸﯿد,

اﻟﺒرﻟس ,اﻟﺠﻤﯿل ,واﻟﻌرﯿش( وﺘم رﺼد ﻋدد ) (٨ﻋﻨﺎﺼر ﺜﻘﯿﻠﺔ وﻫﻰ )اﻟﺤدﯿد واﻟﻤﻨﺠﻨﯿز واﻟﻨﺤﺎس واﻟزﻨك واﻟﻛروم
واﻟﻨﯿﻛل واﻟرﺼﺎص واﻟﻛﺎدﻤﯿوم( ﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

۲۳۲

• ﻋﻨﺼر اﻟﺤدﯿد:
ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟﺤدﯿد ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒرج ﺒﻤﻘدار ) ٥٠,٦٢ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺎﺠوش ) ١٦,٦٣ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت

) ٢٧,٨٧ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر(.

• ﻋﻨﺼر اﻟﻤﻨﺠﻨﯿز:
ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟﻤﻨﺠﻨﯿز ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻛس ﺒﻤﻘدار ) ٤,٦٧ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(
ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ ) ١,٣٨ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت

) ١,٨٧ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر(.

• ﻋﻨﺼر اﻟﻨﺤﺎس:
ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟﻨﺤﺎس ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ رﺸﯿد ﺒﻤﻘدار ) ١٠,٣٩ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﻠوم ) ٤,٠٤ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت

) ٥,٤٠ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر(.
• ﻋﻨﺼر اﻟزﻨك:

ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟزﻨك ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒرج ﺒﻤﻘدار ) ٧,٨١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ

ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻌدﯿﺔ ) ٢,٢٠ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت

) ٧,٧٤ﻤﻠﯿﺠرام  /ﻟﺘر(.
• ﻋﻨﺼر اﻟﻛروم:

ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟﻛروم ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻛس ﺒﻤﻘدار ) ٣,١١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻌدﯿﺔ ) ١,٦١ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت

) ٢,١٢ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر(.
• ﻋﻨﺼر اﻟﻨﯿﻛل:
ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟﻨﯿﻛل ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﻛس ﺒﻤﻘدار ) ٣,٤٦ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ

ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌرﯿش ) ١,٦٤ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت
) ٢,٣٣ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر(.
۲۳۳

• ﻋﻨﺼر اﻟرﺼﺎص:
ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟرﺼﺎص ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﻏرب اﻟﺠﻤﯿل ﺒﻤﻘدار )٢,٨٣
ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ رﺸﯿد ) ٠,٦١ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى

ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤطﺎت ) ١,٤٩ﻤﻠﯿﺠرام/ﻟﺘر(.
• ﻋﻨﺼر اﻟﻛﺎدﻤﯿوم:

ظﻬر أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز ﻟﻠﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻌﻨﺼر اﻟﻛﺎدﻤﯿوم ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺎﺠوش ﺒﻤﻘدار ) ٠,٤٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(

ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻨت أﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ ) ٠,١٣ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( وﻛﺎن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺠﻤﯿﻊ

اﻟﻤﺤطﺎت ) ٠,٢٤ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر(

وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈن ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿزات ﻤﻌظم اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻻ ﺘزال ﺒﻌﯿدة ﻋن ﺤدود اﻟﺘرﻛﯿزات اﻟﺨطرة.
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق وﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﺒﻛﺘروﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺴﺠﻠت ﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت
رﺼد اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿزات ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﺘﻐﯿرات ،وﻗد ﺘم ﺘﺤدﯿد ﻋدد ﺜﻤﺎﻨﻰ ﻤﺤطﺎت ﻋﻠﻰ

طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺴﺠﻠت ﺘرﻛﯿزات ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟدراﺴﻪ وﻫم ﻤﺤطﺎت )اﻟدﺨﯿﻠﺔ –

اﻟﻤﻛس – اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻐرﺒﻰ – أﺒوﻗﯿر – ﻤﺤطﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء – اﻟﺒرج – اﻟﺠﻤﯿل – ﺒورﺴﻌﯿد( وذﻟك ﯿرﺠﻊ ﻟﺘﺄﺜر ﺘﻠك

اﻟﻤﻨﺎطق ﺒﻛﻤﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟزراﻋﻰ واﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻤن ﻤﺨﺎرج اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﻤﺼب ﻓرﻋﻰ
ﻨﻬر اﻟﻨﯿل .وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﯿﻤﻛن ﺘﺼﻨﯿف اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺘوﺴط ﻤن ﺤﯿث ﻤﺤﺘوى

اﻷﻤﻼح اﻟﻤﻐذﯿﺔ ) (Mesotrophicﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﻌض اﻟﻤﻨﺎطق ﻛﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻐرﺒﻰ ﻓﻬو ﯿﻌﺘﺒر ﻓﻘﯿر ﻓﻰ ﻤﺤﺘوى اﻷﻤﻼح

اﻟﻤﻐذﯿﺔ ) (Oligotrophicوﺒﻌض ﻤﺤطﺎت ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ واﻟدﻟﺘﺎ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺒﻤﺤﺘوى اﻷﻤﻼح اﻟﻤﻐذﯿﺔ

).(Eutrophic
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ﻣؤﺷر اﻟﺗﻠوث ) (Pollution Indexﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻻﻋوام  1998اﻟﻰ 2014
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ﺸﻛل ) (١٠-٦ﻤؤﺸر اﻟﺘﻠوث ) (Pollution Indexﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل اﻷﻋوام  ١٩٩٨إﻟﻰ ٢٠١٤

وﺒﺤﺴﺎب ﻤؤﺸر اﻟﺘﻠوث ) (Pollution Indexﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻤﺼرى ﻟﻠﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل
اﻷﻋوام ﻤن  ١٩٩٨إﻟﻰ  ٢٠١٤ﯿﺘﺒﯿن اﻹﻨﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻤؤﺸر اﻟﺘﻠوث ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻋن اﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ
ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(١٠-٦
 ٣٫٦ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺧﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ:

ﻨظ اًر ﻷن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌص اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ

ﻛﺎﻨت ﻤﺤدودة ﻟﻠﻐﺎﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻐﯿر ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎﯿد واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﺘﺘﺄﺜر ﺒدرﺠﺔ ﺘدﻫور

اﻟظروف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﺈن ﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻻﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟذى ﺒدأ ﻋﺎم  ١٩٩٨ﺘﻀﻤﻨت

أﻫداﻓﻪ ﻤﺎﯿﻠﻰ:

• ﺘﺤدﯿد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻤن اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ وزﯿﺎدة اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻰ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.

• إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋن اﻟوﻀﻊ ﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻤن اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻟﻛﻔﺎءة
واﻟﺠودة وﯿﻤﻛن اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻰ اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق.
۲۳٥

ﻗﺎم ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺼﺎﯿد ﺒﺘﻨﻔﯿذ أرﺒﻊ رﺤﻼت ﺤﻘﻠﯿﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻟرﺼد ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺴواﺤل

اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤوﺴﻤﯿﺔ ﻓﻰ ) (٢٢ﻤﺤطﺔ رﺼد ﺘﻐطﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ
واﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ ﺒواﻗﻊ ) (٨ﻤﺤطﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر و) (٨ﻤﺤطﺎت ﻋﻠﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس و) (٦ﻤﺤطﺎت

ﻋﻠﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ .وﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم ) (٢-٦رﻤوز وأﺴﻤﺎء اﻟﻤﺤطﺎت ﻋﻠﻰ طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر
وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ.

ﺠدول ) (٢-٦ﻤﺤطﺎت اﻟرﺼد ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس
اﻻﺴم )ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس(
اﻟﺴوﯿس – ﻗﻨﺎة اﻟﺴوﯿس
اﻟﺠﻨوﺒﻰ) ﺒور ﺘوﻓﯿق(

اﻟﺴوﯿس – أﻤﺎم ﺴﺎﺤل ﻤﻌﻬد
ﻋﻠوم اﻟﺒﺤﺎر ﺒﺎﻟﺴوﯿس

اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر
اﻟرﻤز
SU1
SU2

ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﯿﻨﺎ اﻟﺼﯿد ﺒﻌﺘﺎﻗﺔ

SU3

ﻤﯿﻨﺎء اﻟﻌﯿن اﻟﺴﺨﻨﺔ

SU5-a

اﻟﻌﯿن اﻟﺴﺨﻨﺔ

SU5

أرس ﻏﺎرب – ﺠﻨوب اﻟﻤدﯿﻨﺔ
)ﺤﻘول اﻟﺒﺘرول(
أرس ﺸﻘﯿر – أﻤﺎم اﻟﻤﯿﻨﺎء
اﻟطور– اﻟﺸﺎطﺊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤدﯿﻨﺔ
ﺨﺎرج ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤد

SU7
SU9

SU13

اﻻﺴم )اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر(
اﻟﻐردﻗﺔ – أﻤﺎم ﺸﯿراﺘون
اﻟﻐردﻗﺔ

ﺴﻔﺎﺠﺎ – اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ
ﻟﻠﻤدﯿﻨﺔ

ﺴﻔﺎﺠﺎ – أﻤﺎم ﺸرﻛﺔ ﻓوﺴﻔﺎت
اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر

اﻟﺤﻤراوﯿن – ﺸﻤﺎل اﻟﻤﯿﻨﺎء
اﻟﻘﺼﯿر– أﻤﺎم ﻤﻨطﻘﺔ
إﺴﺘﺨراج اﻟﻔوﺴﻔﺎت
اﻟﻘﺼﯿر – أﻤﺎم ﻤﯿﻨﺎء
اﻟﻔوﺴﻔﺎت
ﻤرﺴﻰ ﻋﻠم – أﻤﺎم اﻟﻤﯿﻨﺎء
ﺨﺎرج ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤد
ﺒﺌر ﺸﻼﺘﯿن – أﻤﺎم ﻤﯿﻨﺎء
ﺼﯿد اﻷﺴﻤﺎك

۲۳٦

ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ
اﻟرﻤز

اﻻﺴم )ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ(

اﻟرﻤز

RE4

ﺸرم اﻟﺸﯿﺦ )ﻤﺤﻤﯿﺔ أرس ﻤﺤﻤد(

AQ1

RE7

ﻤدﺨل ﻤﯿﻨﺎء ﺸرم اﻟﺸﯿﺦ

AQ2

RE8

داﺨل ﻤﯿﻨﺎء ﺸرم اﻟﺸﯿﺦ

AQ3

RE10

ﻨﺨﻠﺔ اﻟﺘل – ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ

AQ5

RE11

أرس ﻨوﺒﺎر – ﺨﺎرج ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤد

AQ8

RE12
RE14

RE15

ﻨوﯿﺒﻊ )ﻤرﺴﻰ ﻤﻛﯿﻠﺒﺔ( – ﻓﻰ
ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ

AQ11

ﺨرﯿطﺔ ) (٢ -٦ﻤواﻗﻊ اﻟﻤﺤطﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒرﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎة اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ

وﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 .١اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﻔﯿزﯿﺎﺌﯿﺔ:

أ .ﻛﺎﻨت ﻗﯿم اﻟـ pHداﺌﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻘﻠوى اﻟﻀﻌﯿف وﻫﻰ داﺌﻤﺎً ﻤﺴﺘﻘرة وﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎً ،وﺠﺎء ﻤﺘوﺴط ﻗﯿم

اﻟـ pHﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ) (٨,٢واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ) (٨,٢٣وﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ) .(٨,٢٣ﻛﺎﻨت ﻗﯿم اﻟـpH
ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻓﺼول اﻟﺴﻨﺔ.

ب .أوﻀﺤت اﻟﺘﻐﯿرات ﻓﻰ درﺠﺔ ﺤ اررة اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻋدم وﺠود ﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﺤ اررﯿﺔ )(no thermal stratification

ﺤررة اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر
ﺒﺴﺒب ﻀﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤق ﻋﻠﻰ ﺨط اﻟﺴﺎﺤل ﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟدراﺴﺔ .وﺴﺠﻠت درﺠﺔ ا

اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺸﻬر ﯿوﻟﯿو وأﻗل ﻗﯿﻤﺔ ﺨﻼل ﺸﻬر ﻤﺎرس،

وﺘراوﺤت اﻟﻘﯿم اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟدرﺠﺎت ﺤ اررة ﺒﯿن ) (٣٢,٧٦ – ٢١,٣٦ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،وﺒﯿن )– ٢٢,٨٨

 (٢٧,٨٨ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) (٣٤,٤١ – ٢٤,٠٨ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر.

۲۳۷

إرﺘﺒطت اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻛﺒﯿرة ﻓﻰ درﺠﺔ اﻟﺤ اررة ﺒﺸﻛل ﺘﺎم ﺒﺎﻟظروف اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘرﺘﺒط اﻟﺘﻐﯿرات اﻟطﻔﯿﻔﺔ
ﺒﻌواﻤل أﺨرى ﻤﺜل ﺤرﻛﺔ اﻷﻤواج واﻟظروف اﻟﻬﯿدرودﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻗت ﺠﻤﻊ اﻟﻌﯿﻨﺎت.

ج .ﺴﺠﻠت ﻗﯿم اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﺘﻐﯿرات ﻤﺤدودة ﺒﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺤﯿث ﺘراوﺤت ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘرﻛﯿزات اﻟﻤﻠوﺤﺔ
ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن ) ٤٢,٧٨ – ٤١,٧ﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،وﺒﯿن ) ٤١,١٨ – ٤٠,١٨ﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﯿﺞ

اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ٤٤,١٤ – ٣٩,٩٧ﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر .ﺘﺘزاﻤن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟطﻔﯿﻔﺔ ﻟﻘﯿم اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﺒﺼﻔﺔ

رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺤدود ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻠوﺤﺔ
ﯿﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﺤرﻛﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻟﻛل ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق .وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ ﺸﻛل رﻗم ) (١١-٦ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ ﻤﺘوﺴط

ﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٤
ﻣﺗوﺳط ﺗرﻛﯾزاﻟﻣﻠوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻻﺣﻣر وﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﺳوﯾس واﻟﻌﻘﺑﺔ ﻟﻌﺎم ۲۰۱٤
اﻟﻣﻠوﺣﺔ

45
44
43
41

ﺟم/ﻟﺗر

42
40
39
38
37
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ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (١١-٦ﺘوزﯿﻊ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻤﻠوﺤﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

د .وﺼﻠت اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻤل ﻋﺎﻤود اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻟﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس وﻤﻨطﻘﺔ رأس ﻏﺎرب وﻤﺤطﺔ رأس ﺸﻘﯿر.

ه .ﯿﻌﺘﺒر اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب واﺤداً ﻤن أﻫم وأﻓﻀل اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻛﺘل اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺘﻘﯿﯿم درﺠﺔ
اﻟﺘﻠوث ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ .ﻋﻤوﻤﺎً ﻻ ﯿوﺠد ﺘﻐﯿرات ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟرأﺴﻰ ﻟﻸﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ

اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .واﻟﺼورة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺒﯿن أن اﻟﻤﯿﺎﻩ ذو ﻤﺤﺘوى ﻋﺎﻟﻰ ﻤن اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب
وﺠﯿدة اﻟﺘﻬوﯿﺔ ﻤﻊ إﺘﺠﺎﻩ ﻟﻨﻘﺼﺎن طﻔﯿف ﻓﻰ ﻤﺤﺘوى اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻤﻊ زﯿﺎدة اﻟﻌﻤق .ﻓﻔﻰ ﺨﻠﯿﺞ

اﻟﺴوﯿس ﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﻟﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﺒﯿن )٩,٢٢ – ٦,٢٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺒﯿن
) ٦,٨٣ – ٦,٠٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺒﯿن ) ٧,١٥ – ٦,١١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( وﺒذﻟك ﺠﺎءت ﺠﻤﯿﻊ ﻗﯿم
۲۳۸

اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ) ٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻰ ﺸﻛل رﻗم )(١٢-٦
ﯿوﻀﺢ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ.
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟذاﺋب

اﻟﺣد اﻷدﻧﻲ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ

ﻣﻠﺟم /ﻟﺗر
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ﻣﺣطﺎت اﻟرﺻد

ﺸﻛل ) (١٢-٦ﺘوزﯿﻊ ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻛﺴﺠﯿن اﻟذاﺌب ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

 .٢اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﺒﻛﺘرﯿوﻟوﺠﯿﺔ

ﯿﺘم ﻗﯿﺎس ﻛل ﻤن ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤوذﺠﯿﺔ وﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻹﯿﺸرﺸـﯿﺎﻛوﻻى وﺒﻛﺘرﯿـﺎ اﻟﻘوﻟـون اﻟﺴـﺒﺤﯿﺔ ﺒﻐـرض

ﺘﺤدﯿد ﻤدى ﺘﺄﺜر اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒوﺠود ﺘﻠوث ﺒرازى ،ﻛﻤﺎ أن وﺠود ﻫذﻩ اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟطﺒﯿﻌﯿـﺔ ﯿـدل ﻋﻠـﻰ إﺤﺘﻤـﺎل
وﺠـ ــود ﻤﺴـ ــﺒﺒﺎت اﻷﻤ ـ ـراض اﻟﺒﻛﺘﯿرﯿـ ــﺔ )اﻟﻛـ ــوﻟﯿ ار  ،اﻟﺴـ ــﺎﻟﻤوﻨﯿﻠﻼ  ،اﻟﺸـ ــﯿﺠﯿﻼ  (..... ،واﻟﻔﯿروﺴـ ــﯿﺔ )ﻓﯿروﺴـ ــﺎت

اﻹﺴﻬﺎل  ،اﻟﻨزﻻت اﻟﻤﻌوﯿﺔ  (....،واﻟطﻔﯿﻠﯿﺔ )اﻟﺒﻠﻬﺎرﺴﯿﺎ  ،اﻟدوﺴﻨﺘﺎرﯿﺎ اﻷﻤﯿﺒﯿﺔ  (.....،ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ.

ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ ﻓﻘــد أظﻬــرت اﻟﺘﺤﺎﻟﯿــل اﻟﺒﻛﺘرﯿوﻟوﺠﯿــﺔ ﻟﻌــدد ) (٤رﺤــﻼت ﻋﻠــﻰ ﻤــدار ﻋــﺎم  ٢٠١٤أن ﻤﺴــﺘوﯿﺎت

اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻋﻠﻰ اﻟﺸواطﺊ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﺘﻌدت اﻟﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺒﻌـض اﻟﻤﺤطـﺎت ﻓـﻰ
رﺤﻠـﺔ أو أﻛﺜــر ﻋﻠــﻰ ﻤــدار اﻟﻌــﺎم وﻛــذﻟك ﻓــﻰ ﻨــوع أو أﻛﺜــر ﻤــن أﻨـواع اﻟﺒﻛﺘرﯿــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ ﺒﺎﻷﺸــﻛﺎل رﻗــم

أ.

) (١٥-٦) ، (١٤-٦) ، (١٣-٦واﻟﻤﺤطﺎت ﻫﻰ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 Su1ﺴــﺠﻠت أﻋــداد ﺒﻛﺘرﯿــﺔ ﺘﻌــدت اﻟﺤــد اﻟﻤﺴــﻤوح ﺒــﻪ ﻟﺒﻛﺘرﯿــﺎ اﻟﻘوﻟــون اﻟﺴــﺒﺤﯿﺔ ﻓﻘــط ﺤﯿــث ﺴــﺠﻠت ﻤﺘوﺴــط

ﺴﻨوى ﻗﯿﻤﺘﻪ ) ٢٧٧ﻤﯿﻛروب ﻟﻛل  ١٠٠ﻤل(.

ب) Su1a .اﻟﺴوﯿس – ﺸﺎطﺊ رﻛس( ﺴﺠﻠت أﻋـداد ﺒﻛﺘرﯿـﺔ ﺘﻌـدت اﻟﺤـد اﻟﻤﺴـﻤوح ﺒـﻪ ﻟﺒﻛﺘرﯿـﺎ اﻟﻘوﻟـون اﻟﺴـﺒﺤﯿﺔ
ﻓﻘط ﺤﯿث ﺴﺠﻠت ﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻗﯿﻤﺘﻪ ) ١٦٨ﻤﯿﻛروب ﻟﻛل  ١٠٠ﻤل(.

۲۳۹

ج) Su1b .اﻟﺴــوﯿس – ﺸــﺎطﺊ اﻟﻛﺒ ــﺎﻨون( ﺴــﺠﻠت أﻋــداد ﺒﻛﺘرﯿ ــﺔ ﺘﻔــوق اﻟﺤ ــد اﻟﻤﺴــﻤوح ﺒــﻪ ﻟ ــﺜﻼث أﻨ ـواع ﻤ ــن

اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ  ،ﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻷﯿﺸرﺸﯿﺎﻛوﻻى وﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﻟﺘـﺄﺜر اﻟﻤﻨطﻘـﺔ
ﺒﻤﺼرف اﻟﻛﺒﺎﻨون اﻟذى ﯿﻘﻊ ﺸﻤﺎل اﻟﺸﺎطﺊ وﯿﺤﻤل ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﺎزر.

د) Su2 .اﻟﺴوﯿس – أﻤﺎم ﺴﺎﺤل ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻟﺒﺤﺎر ﺒﺎﻟﺴوﯿس( ﺴﺠﻠت أﻋداد ﺒﻛﺘرﯿﺔ ﺘﻌدت اﻟﺤد اﻟﻤﺴـﻤوح ﺒـﻪ
ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ ﻓﻘط ﺤﯿث ﺴﺠﻠت ﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ﻗﯿﻤﺘﻪ ) ٢٠٥ﻤﯿﻛروب ﻟﻛل  ١٠٠ﻤل(.

ه) Su3 .اﻟﺴــوﯿس – ﻤﯿﻨــﺎء اﻷدﺒﯿــﺔ( ﺴــﺠﻠت أﻋــداد ﺒﻛﺘرﯿــﺔ ﺘﻌــدت اﻟﺤــد اﻟﻤﺴــﻤوح ﺒــﻪ ﻟﺒﻛﺘرﯿــﺎ اﻟﻘوﻟــون اﻟﺴــﺒﺤﯿﺔ
) ٣٦٩ﻤﯿﻛروب ﻟﻛل  ١٠٠ﻤل(.

و) Su7 .رأس ﻏ ــﺎرب  -اﻟﻤدﯿﻨ ــﺔ( ﺴ ــﺠﻠت أﻋ ــداد ﺒﻛﺘرﯿ ــﺔ ﺘﻔ ــوق اﻟﺤ ــد اﻟﻤﺴ ــﻤوح ﺒ ــﻪ ﻟﺒﻛﺘرﯿ ــﺎ اﻟﻘوﻟ ــون اﻟﺴ ــﺒﺤﯿﺔ
) ٢٥١ﻤﯿﻛروب ﻟﻛل  ١٠٠ﻤل(.

ﺸﻛل رﻗم ) (١٣-٦ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻗﯿم اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺨﻼل اﻷرﺒﻊ رﺤﻼت ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ز .ﻟم ﺘﺴﺠل اﻟدراﺴﺔ اﻟﺒﻛﺘرﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـواطﺊ اﻟﻤﺼـرﯿﺔ ﻟﻤﺤطـﺎت ﺨﻠـﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒـﺔ واﻟﺒﺤـر اﻷﺤﻤـر ﻟﻌـدد )(٤
رﺤﻼت ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻋﺎم  ٢٠١٤أى ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤن اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻓﻰ اﻷﻋوام اﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ،وﯿرﺠـﻊ

ذﻟك ﻟﺘراﺠﻊ أﻋداد اﻟﺴﯿﺎح واﻟزاﺌرﯿن واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺤﻰ واﻟﺸﺎطﺌﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺠود ﻋـدد ﻤـن
اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸواطﺊ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﻛـذﻟك ﻓـﻰ ﺸـرم اﻟﺸـﯿﺦ – ﻤﺎرﯿﻨـﺎ ﺸـﺎرم )(Aq2

ﺤﯿث ﺘم ﻋﻤل رﺼﯿف ﺨـﺎص ﻤـزود ﺒﻨظـﺎم ﻟﺴـﺤب اﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻵدﻤﯿـﺔ ﻟﻠﻤ ارﻛـب اﻟﺴـﯿﺎﺤﯿﺔ واﻟﺘـﻰ ﻛﺎﻨـت ﺘﻠﻘـﻰ

ﻓــﻰ اﻟﺒﺤــر ،وﻋﻠﯿــﻪ وﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ ﯿﻌﺘﺒــر اﻟﺴــﺎﺤل اﻟﻤﺼــرى ﻟﺨﻠــﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒــﺔ واﻟﺒﺤــر اﻷﺤﻤــر وﺨﻠــﯿﺞ اﻟﺴــوﯿس
۲٤۰

ﻨظﯿــف وﻏﯿــر ﻤﻠــوث ﻤــن وﺠﻬــﺔ اﻟﻨظــر اﻟﺒﻛﺘرﯿوﻟوﺠﯿــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــدار ﻫــذا اﻟﻌــﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎﻋــدا ﻤﺤطــﺔ Su1b

)اﻟﺴوﯿس – ﺸﺎطﺊ اﻟﻛﺒﺎﻨون( واﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت أﻋداد ﺒﻛﺘرﯿﺔ ﺘﻔوق اﻟﺤد اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻟـﺜﻼث أﻨـواع ﻤـن اﻟﺒﻛﺘرﯿـﺎ
ﺒﻛﺘرﯿ ــﺎ اﻟﻘوﻟ ــون اﻟﻛﻠﯿ ــﺔ ،ﺒﻛﺘرﯿ ــﺎ اﻷﯿﺸرﺸ ــﯿﺎﻛوﻻى وﺒﻛﺘرﯿ ــﺎ اﻟﻘوﻟ ــون اﻟﺴ ــﺒﺤﯿﺔ  ،وﯿرﺠ ــﻊ ذﻟ ــك ﻟﺘ ــﺄﺜر اﻟﻤﻨطﻘ ــﺔ

ﺒﻤﺼرف اﻟﻛﺒﺎﻨون اﻟذى ﯿﻘﻊ ﺸﻤﺎل اﻟﺸﺎطﺊ وﯿﺤﻤل ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﺎزر.

ﺸﻛل رﻗم ) (١٤-٦ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻗﯿم اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻷﯿﺸرﺸﯿﺎﻛوﻻى ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺨﻼل اﻷرﺒﻊ رﺤﻼت ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ﺸﻛل رﻗم ) (١٥-٦ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻗﯿم اﻟﻌد اﻟﺒﻛﺘﯿرى ﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ اﻟﻘوﻟون اﻟﺴﺒﺤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺨﻼل اﻷرﺒﻊ رﺤﻼت ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

۲٤۱

 .٣اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ

ﺘﻀـﻤﻨت اﻟﻤﺘﻐﯿـرات اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿـﺔ اﻟﻤﻘﺎﺴــﺔ ﺨــﻼل ﻓﺘـرة اﻟد ارﺴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿــﺔ ﻛـل ﻤــن اﻟﻛﻠورﻓﯿــل-أ و اﻟﻤـواد اﻟﻌﺎﻟﻘــﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ

واﻟﺸــﻔﺎﻓﯿﺔ واﻷﻤوﻨﯿــﺎ واﻟﻨﯿﺘرﯿﺘــﺎت واﻟﻨﺘـرات واﻟﻨﯿﺘــروﺠﯿن اﻟﻛﻠــﻰ واﻟﻔوﺴــﻔور اﻟﻨﺸــط واﻟﻛﻠــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴــﻠﯿﻛﺎت

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .وﻗد إﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
أ .اﻷﻤوﻨﯿﺎ :NH4-N

وﺠدت اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻟﻠﻤﺤطﺎت ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺼﺎﯿد

ﺒﺎﻟﺴوﯿس ) (Su2و ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﺘﺎﻗﺔ ) (Su3وﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻓﻰ ﻤﺤطﺎت ﺸﻤﺎل ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس

ﺒﯿن ) ٠,٣٧ – ٠,٠٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( وﺒﺎﻗﻰ ﻤﺤطﺎت ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﺒﯿن ) ٠,٠٢ – ٠,٠١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( .ﺤﯿث ﻛﺎﻨت

ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ
ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(١٦-٦

ﻛﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻋﻤوﻤﺎً ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﯿث ﺘراوح ﻤﺘوﺴط
اﻟﺘرﻛﯿز ﺒﻬﻤﺎ ) ٠,٠٢ – ٠,٠١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ٠,٠٧ – ٠,٠١) ،ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ.

وﯿرﺠﻊ اﻟﻌﺎﻤل اﻟرﺌﯿﺴﻰ اﻟﻤﺴؤول ﻋن ﺘواﻓر اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻫو اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺒﺸرى وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺤﻠل اﻟﻤواد

اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس.

ﺸﻛل رﻗم ) (١٦-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻷﻤوﻨﯿﺎ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

۲٤۲

ب .اﻟﻨﺘرات :NO3-N
ﺠﺎء ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات ﻤﻨﺨﻔض ﻓﻰ ﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت رﺼد ﺨﻠﯿﺢ اﻟﻌﻘﺒﺔ واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺤﯿث ﺘراوح اﻟﺘرﻛﯿز ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٤ﺒﯿن ) ٠,٠٣٣ – ٠,٠١٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ٠,٠٩٩ – ٠,٠١٢)،ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ

ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(١٧-٦

ﻛﻤﺎ أظﻬر ﻨﻤط ﺘوزﯿﻊ اﻟﻨﺘرات ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس أن اﻟﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ إﺴﺘﻤر ﻓﻰ اﻹرﺘﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻋن اﻟﺠزء

اﻟﺠﻨوﺒﻰ ﺤﯿث ﺴﺠﻠت ﻤﺤطﺔ ) (SU2اﻟﺴوﯿس – أﻤﺎم ﺴﺎﺤل ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم اﻟﺒﺤﺎر ﺒﺎﻟﺴوﯿس أﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿز
)٠,٧٣

ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ،وﺘراوح ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن )٠,٧٣ – ٠,٠١٣

ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(.

ﺸﻛل ) (١٧-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﺘرات ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ج .اﻟﻨﯿﺘرﯿت :NO2-N
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻨﯿﺘرﯿت ﻤرﻛب ﻤن ﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى وﻫو ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻤرﻛب ﻏﯿر ﻤﺴﺘﻘر ﺒﺴﺒب ﻤوﻗﻌﻪ
اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﯿن ﻋﻤﻠﯿﺎت أﻛﺴدة اﻷﻤوﻨﯿﺎ وأﺨﺘزال اﻟﻨﺘرات.

ﺨﻼل اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻨﺎد اًر ﻤﺎ ﻛﺎن ﯿوﺠد ﻤرﻛب اﻟﻨﯿﺘرﯿت ﺒﻛﻤﯿﺎت ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻓﻰ اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ طول

ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس .ﺤﯿث ﺘراوح
ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘرﯿت ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن ) ٠,٠٦٩ – ٠,٠٠٣٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،ﺒﯿن )٠,٠٠٣٦
–  ٠,٠٠٤٧ﻤﻠﺠم /ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ٠,٠٠٨٥ – ٠,٠٠٢٢ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر.

۲٤۳

د .اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻐﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب :DIN
أﺸﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻓﻰ اﻟﻤرﻛﺒﺎت ﻏﯿر اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻤﻨﺨﻔض ﺠداً ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤر
اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋداً اﻟﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﺤﯿث
ﺘراوﺤت ﻗﯿم اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب ﺒﯿن ) ١,١٧٢ – ٠,٠٣٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،وﺒﯿن
وﺒﻨﺎء
) ٠,٠٥٣ – ٠,٠٣١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ٠,١٢٥ – ٠,٠٣٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر.
ً

ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﯿﻤﻛن ﺘﺼﻨﯿف ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ إﻟﻰ ﻤﺘوﺴطﺔ اﻟوﻓرة

اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ) ، (Oligotrophic to Mesotrophicأﻤﺎ اﻟﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻫﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟوﺤﯿدة
اﻟﺘﻰ ﺘﻌرﻀت إﻟﻰ ﺘرﻛﯿزات ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻤن اﻷﺸﻛﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى إﻟﻰ ﺤد ﯿﺠﻌل ﻤﯿﺎﻫﻬﺎ
ﺘﺼﻨف ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ذات وﻓرة ﻏذاﺌﯿﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ) (Eutrophicﻤﻤﺎ ﯿﻌﻛس اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ
وﺼرف ﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻹﺜراء ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﺒﺎﻷﻤﻼح اﻟﻤﻐذﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ه .اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ :TN
ﺴﺠل ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﺘﺒﺎﯿن ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤواﻗﻊ اﻟرﺼد ،ﻛﻤﺎ ﺠﺎء اﻟﺘرﻛﯿز ﻤﻨﺨﻔض ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ
وﺠﻤﯿﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺴﺠل اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﺘرﻛﯿزات ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ

اﻟﺴوﯿس وﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻟﺠزء اﻟﺠﻨوﺒﻰ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ) ،(١٨-٦وﻗد ﯿرﺠﻊ

ذﻟك ﻟﻛﺜرة اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺎطق .ﺘراوﺤت ﻗﯿم اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﺒﯿن ) ٢,٩٥ – ٠,٧٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ
اﻟﺴوﯿس ،وﺒﯿن )١,٤١ – ٠,٦٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ١,١٧ – ٠,٧٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر.

ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻗﯿم اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﻠﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ،واﻟﻔﺎرق اﻟﻛﺒﯿر ﺒﯿن اﻟـﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب

واﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ ﻫو ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻓﻰ اﻟﺼور

اﻟﻌﻀوﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﺤرﻛﺔ ودﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ اﻟﻌواﻟق اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ،ﺤﯿث أن ﺴرﻋﺔ إﺴﺘﻬﻼك
ﻛﻼ ﻤن اﻷﻤوﻨﯿوم واﻟﻨﺘرات واﻟﻨﯿﺘرﯿﺘﺎت ﺒواﺴطﺔ اﻟﻌواﻟق اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﺘﻛون

ﻛﺒﯿرة .وﻓﻰ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻓﺎن ﻤﻌدل إﺴﺘﻬﻼك ﺼور اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻌﻀوى ﺒواﺴطﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﯿﺴﯿر ﺒﺼورة
أﺒطﺄ ﺒﻛﺜﯿر ﻤن إﺴﺘﻬﻼك ﺼور اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺒﻌض اﻟﻤواد اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘوى
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﺘﻘﺎوم اﻟﺘﺄﻛل ﺒواﺴطﺔ اﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ وﺘﺒﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء أو ﺘﻐوص إﻟﻰ اﻟﻘﺎع.

۲٤٤

ﺸﻛل ) (١٨-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

و .اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻨﺸط :PO4-P
ﻋﻨﺼر اﻟﻔوﺴﻔور ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘص ﺒﺴرﻋﺔ ﻛﺒﯿرة ﺒواﺴطﺔ اﻟطﺤﺎﻟب واﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ ،وﻫذا ﯿﻤﻛن أن ﯿﻔﺴر
اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻰ ﻟوﺠود اﻟﻔوﺴﻔور ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر ﻤرﺘﺒطﺎً ﺒﺎﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ.
ﺠﺎء ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻨﺸط ﻓﻰ ﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت رﺼد اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠداً،

ﻟدرﺠﺔ أن ﺘرﻛﯿزاﺘﻪ ﻗﺎرﺒت ﻤن اﻟﺘﻼﺸﻰ أو أﺼﺒﺤت أﻗل ﻤن ﺤﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺠﻬﺎز وﺘراوح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔﺎت
اﻟﻨﺸط ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن ) ٠,٠٠٩ – ٠,٠٠٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،وﺒﯿن ) ٠,٠٠٦ – ٠,٠٠٣ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(
ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ٠,٠٠٦ – ٠,٠٠٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر.

ز .اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ :TP
ﺴﺠل اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻰ ﻟﻠﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎً ،ﺤﯿث ﺘراوﺤت ﻗﯿم ﺘرﻛﯿز

اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﺒﯿن ) ٠,٠٨١ – ٠,٠٢١ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،وﺒﯿن ) ٠,٠٣٢ –٠,٠١٩ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر(
ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن )  ٠,١٥٧ – ٠,٠١٦ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر ،ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻛل رﻗم ).(١٩-٦

۲٤٥

ٕواﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻨﺠد أن اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻔﻌﺎل أﻗل ﻓﻰ

ﺘرﻛﯿزﻩ ﻤن اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻨﻰ أن اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻌﻀوى واﻟﻤﻌﻠق ﯿﻤﺜﻼن اﻟﺠزء اﻷﻛﺒر ﻤن

ﺼور اﻟﻔوﺴﻔور ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻟﻤﻌظم ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺸﻛل ) (١٩-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻔﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤
ﻓﻲ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻻﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﺨﻼل اﻻرﺒﻊ رﺤﻼت ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

ح .اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت اﻟﻨﺸط :SiO4
إﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻛﻤؤﺸر ﺠﯿد ﯿﻤﻛن اﻹﺴﺘدﻻل ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ وﺠود ﺼرف ﻟﻤﯿﺎﻩ ﻋذﺒﺔ إﻟﻰ
ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﻋدﻤﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼر ﻏذاﺌﻰ أﺴﺎﺴﻰ ﯿدﺨل ﻓﻰ ﺒﻨﺎء أﺠﺴﺎم اﻟدﯿﺎﺘوﻤﺎت واﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒر

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن ﺤﻠﻘﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ.

ﻋﻤوﻤﺎً ﻓﺈن اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻰ واﻟزﻤﻨﻰ ﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ ﯿﺘﻐﯿر ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ إﻟﻰ

أﺨرى ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻟدراﺴﺔ ،ﺤﯿث ﺘراوح ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت ﺒﯿن ) ٠,١٩ – ٠,٠٣٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس،
وﺒﯿن ) ٠,١ – ٠,٠٤٥ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ٠,٢٤٥ –٠,٠٤ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر.
ط .اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ و اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ:
إﺴﺘﺨدم اﻟﻛﻠورﻓﯿل_أ اﻟﻤوﺠود ﻓﻰ اﻟﻬﺎﺌﻤﺎت اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ﻛﺼﺒﻐﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﯿﻤﻛن اﻹﺴﺘدﻻل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﯿوى ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ.

ﺤﯿث ﺴﺠﻠت ﺘرﻛﯿزات اﻟﻛﻠورﻓﯿل_أ ﻓﻰ اﻟﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس اﻟﻘرﯿﺒﺔ ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﺴوﯿس ﻗﯿم أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﺤطﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺠزء اﻟﺠﻨوﺒﻰ ﻤن ﺨﻠﯿﺞ
۲٤٦

اﻟﺴوﯿس ،وﯿﺘﺒن ﻫذا ﻤن اﻟﻘﯿم اﻟﻤطﻠﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس واﻟﺘﻰ ﺘراوﺤت ﺒﯿن )١,٧ – ٠,٧٦

ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﻟﻠﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،وﻛﺎﻨت ﺒﯿن ) ٠,٤٦ – ٠,٣٣ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﻟﻠﺠزء اﻟﺠﻨوﺒﻰ

ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس.

ٕواﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠورﻓﯿل_أ ﺒﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻓﻘد ﻟوﺤظ زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻤﺤﺘواﻩ ﺒﻤﺤطﺔ

ﻋﺘﺎﻗﺔ ) (Su3ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوى ) ١,٧ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( وﻗد ﯿرﺠﻊ ذﻟك ﺒﻼ ﺸك إﻟﻰ وﺠود ﻤﺼﺎدر ﻏﻨﯿﺔ ﺒﺎﻷﻤﻼح

اﻟﻤﻐذﯿﺔ ﺘﺼب ﻤن ﺨﻼل اﻟﺼرف اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ و اﻟﺼﺤﻰ وﻛذﻟك ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻟﻤﯿﻨﺎء واﻟﻨﻘل اﻟﺒﺤرى ﻓﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻤﻨﺎطق ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﺎم ،وﺒذﻟك ﺘوﻓر اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﻌواﻟق اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ.

وﻗد ظﻬر إﻨﺨﻔﺎض واﻀﺢ ﻟﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺤطﺎت اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﺤﯿث ﺘراوح

اﻟﺘرﻛﯿز ﺒﯿن ) ٠,٦٧ – ٠,١٦ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،وﺒﯿن ) ٠,٤ – ٠,٢١ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻟﺘر( ﻟﻠﺒﺤر

اﻷﺤﻤر.

وﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺔ وﺠد أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺤﺘوى اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﺒﺎﻗﻰ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى )ﻤﺤﺘوﯿﺎت

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ،اﻟﻔوﺴﻔور ،اﻟﺴﯿﻠﯿﻛﺎت واﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ( وﻫذا ﯿﻌﻛس اﻟدور اﻟﻐﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘراوح ﺘرﻛﯿز اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس وﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ﺒﯿن

) ٣٨,٥٦ – ١٨,٥٨ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ٢١,٦٨ – ١٧,٥٧) ،ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ٣٢,٥٤ – ١٩,٠٩) ،ﻤﻠﺠم/ﻟﺘر( ﻋﻠﻰ
اﻟﺘواﻟﻰ .وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل رﻗم ) (٢٠-٦اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ واﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٤

ﺸﻛل ) (٢٠-٦ﻤﺘوﺴط ﺘرﻛﯿز ﻛل ﻤن اﻟﻛﻠوروﻓﯿل_أ واﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس واﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

۲٤۷

ٕواﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﯿم اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺴﻨوى ،ﻟﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟظروف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟوﻓرة

اﻟﻐذاﺌﯿﺔ) (Eutrophicatioﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم أى اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻤﻤﯿزة ﻓﻰ اﻟﺴﻨوات ٢٠١٤-١٩٩٨
وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺘﻐﯿرة ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻰ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ وﻗد أﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺎت ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

•

ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎل ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس )اﻟﻤﻨطﻘﺔ :(A

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺘرات واﻟﻨﯿﺘرﯿﺘﺎت واﻷﻤوﻨﯿﺎ وﺘزاﻤﻨت اﻟزﯿﺎدة ﻓﻰ اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب
ٕواﻨﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻨﺸط واﻟﻛﻠﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
 ﻨﻘﺼﺎن طﻔﯿف ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠورﻓﯿل-أ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ زﯿﺎدة ﺘرﻛﯿزﻩ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻤﯿن )٢٠١٠
–  (٢٠١١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﯿﻠﯿﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق.
•

ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻨوب ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس )اﻟﻤﻨطﻘﺔ :(B

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺘرات واﻟﻨﯿﺘرﯿﺘﺎت واﻷﻤوﻨﯿﺎ وﺘزاﻤﻨت اﻟزﯿﺎدة ﻓﻰ اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن ﻏﯿر اﻟﻌﻀوى اﻟذاﺌب
ٕواﻨﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

 ﻨﻘﺼﺎن ﻤﻠﺤوظ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠورﻓﯿل-أ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ زﯿﺎدة ﺘرﻛﯿزﻩ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻤﯿن )٢٠١٠
–  (٢٠١١ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﺴﯿﻠﯿﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق.

 ﻋﻤوﻤﺎً ﻓﺈن ﻫﻨﺎك زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻰ اﻵﺜﺎر اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻤن اﻟﺠزء اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ

اﻟﺴوﯿس) ،(Su1 - Su3رأس ﻏﺎرب ) (Su7ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ )ب( ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن
اﻟﻤواﻗﻊ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨطﻘﺔ).ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ ﺘﺤﺴن ﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ أرس ﻏﺎرب(.

 ﻻ ﯿوﺠد إﺨﺘﻼﻓﺎت ﻤﺤﺴوﺴﺔ ﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻬﯿدروﺠراﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻨﺎطق اﻟدراﺴﺔ ﺴوى
إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻤواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس.

•

وﻗد إﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺎت ﺒﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘرﯿﺘﺎت واﻟﻨﺘرات ﻤﻊ إﻨﺨﻔﺎض طﻔﯿف ﻓﻰ ﺼور اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻷﺨرى ﻤﻤﺎ
ﯿﻌﻛس زﯿﺎدة طﻔﯿﻔﺔ ﻓﻰ ﻨﺸﺎط وﺘﺄﺜﯿر اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﻓﻰ ﺤﯿن أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘزال
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ذات اﻟوﻓرة اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿرة ).(oligotrophic

 إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻠﺤوظ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠورﻓﯿل-أ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔﺎت واﻟﺴﻠﯿﻛﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق.

۲٤۸

•

وﻗد إﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺎت ﻓﻰ ﻤﺤطﺎت اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻛﻠورﻓﯿل-أ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

 إﻨﺨﻔﺎض طﻔﯿف ﻓﻰ اﻷﻤوﻨﯿﺎ واﻟﻨﺘرات ﺘزاﻤﻨت ﻤﻊ زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن اﻟﻛﻠﻰ .

 زﯿﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿز اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻔوﺴﻔور اﻟﻛﻠﻰ و اﻟﺴﻠﯿﻛﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒق ﻤﻤﺎ
ﯿﻌﻛس اﻟزﯿﺎدة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸرى ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎم.

۲٤۹

الباب الثالث
األرض

الفصل السابع

التنوع البيولوجى

 ١٫٧ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺘﺤﺘل ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو ﻤﻠﯿون ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ واﻟﻤﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ  ٤ﻤﻨﺎطق

ﺠﻐراﻓﯿﺔ )وادى اﻟﻨﯿل ،اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ ،اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ وﺴﯿﻨﺎء( ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﺼﺤراء ﺘﻐطﻰ %٩٢

ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼر ،ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟـ  %٨اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻫﻰ أراﻀﻰ ﻤزروﻋﺔ ﻤﺤﺼورة أﺴﺎﺴﺎً ﻓﻰ وادى اﻟﻨﯿل وﻏرﺒﻪ

وﺒﻌض اﻟواﺤﺎت اﻟﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ .وﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻰ ﻟﻠﺴﻛﺎن ﻏﯿر اﻟﻤﺘﺴﺎوى ﻤن أﻫم

اﻟﺘﺤدﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺘواﺠﻪ ﻤﺼر ﺤﯿث ﯿﻌﯿش ﻤﻌظﻤﻬم ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻻ ﺘزﯿد ﻋن  %٦ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ،وﻗد
ﺒرزت ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻀر ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘوﻏل اﻟﻌﻤراﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ وﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﺼﺤر وﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻓﻘد
ﻤﺘواﺼل ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ وﻨﻘص ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤﻨﻬﺎ .وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻰ اﻟﻔرﯿد اﻟذى ﯿﺘوﺴط

أﻓرﯿﻘﯿﺎ وآﺴﯿﺎ ،ﺘﻌد ﻤﺼر ﻤوطﻨﺎً ﯿﻀم ﺘﻨوﻋﺎً واﺴﻌﺎً ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻟﺒرﯿﺔ ،إِذ ﺘﻤﺜل

اﻟﻔﺼﺎﺌل اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ اﻟﻌدﯿدة ﻓﻰ ﻤﺼر ﻛﻼً ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻹﺴﺘواﺌﯿﺔ وﺒﯿﺌﺎت اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض اﻟﻤﺘوﺴط

واﻟﺘﻰ ﯿﻌود ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻼﯿﯿن اﻟﺴﻨﯿن ،ﻓﻤﺼر ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻨوع ﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓرﯿد ﻤن ﻨوﻋﻪ ﯿﺴﻬم ﻓﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد

وﯿرﻗﻰ ﺒﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿﺸﺔ اﻹﻨﺴﺎن.

ﻛﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﺘوﻓﯿر اﻟﻌدﯿد ﻤن ﺨدﻤﺎت اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ) ،ﺤﯿث ﺘم ﺘﻘدﯿر ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ

اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ وأﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻤن

اﻟﺘﺂﻛل ﺒﻨﺤو ٨٠ﻤﻠﯿون ﺠﻨﯿﻪ ﻤﺼرى ﻟﻛل ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻗدرت اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼرى

اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إﻨﺨﻔﺎض أﻋداد اﻟﻤﻠﻘﺤﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ إﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺒﯿدات ﺒﻘﯿﻤﺔ  ١٣,٥ﻤﻠﯿون ﺠﻨﯿﻪ
ﻤﺼرى(.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﻛﺎﺴب اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟواﻀﺤﺔ ﻤن اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ،إﻻ أن اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﺸﯿر

إﻟﻰ أن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ إﻨﺨﻔﺎض وأن اﻟﻀﻐوط اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺎرس ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻰ ﺘزاﯿد ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن

اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺠﻬود اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم إﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ واﻹﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺴﺘدام ﻟﻬﺎ .وﯿﻌﺎﻨﻰ

ﻓﻀﻼ
اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻤن ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘدﻫور ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،واﻟﻔﺼﺎﺌل ،واﻷﻨواع ً

ﻋن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘدﻫور اﻟﺘﻰ ﯿﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨوع اﻟوراﺜﻰ أﯿﻀﺎ ،وﻫذﻩ اﻟﺨﺴﺎﺌر إﻨﻤﺎ ﻨﺘﺠت ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن

اﻟﺘﻬدﯿدات واﻟﺘﻰ ﺘﻀم ﺨﺴﺎرة وﺘﺠزؤ اﻟﻤوطن اﻟطﺒﯿﻌﻰ واﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط واﻹﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘدام ﻟﻠﻤوارد

اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ،واﻟﺘﻠوث واﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر واﻟﺘرﻓﯿﻬﻰ واﻟرﻋﻰ ٕواﻨﺘﺸﺎر اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ وﺘﺠﺎرة اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﺘﻐﯿر
اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ وﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻻ ﺘزال ﻫذﻩ اﻟﻀﻐوط ﻓﻰ إزدﯿﺎد ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن
۲٥٤

اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺨص اﻟﺘزاﯿد اﻟﺴﻛﺎﻨﻰ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻬدﯿدات اﻷﺨرى ،ﻓﺈن

اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ﺴوف ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ ﻋواﻗب وﺨﯿﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ.

ﻟﻠﻤ َواطن اﻟﻬﺎﻤﺔ وﺨﺴﺎرة اﻷﻨواع ،وأﺤد أﻗوى اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤﻨﺎطق
ﯿﺘﺴﺒب اﻟﺘﻠوث ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘدﻫور َ
اﻟدﻟﺘﺎ اﻟرطﺒﺔ ،ﺤﯿث أن إﺴﺎءة إﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺒﯿدات واﻹﻓراط ﻓﻰ إﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺘﺴﺒب ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻰ ﺨﺴﺎرة
اﻷﻨواع اﻟﻨﺎدرة ،وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻟﻤﺒﯿدات ﺘﻠك اﻟﺘﻰ ﯿﺘم إﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻛﻠﻘﺎﺤﺎت وﻋواﻤل ﺘﺤﻛم ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ.

ﻛﺒﯿرً ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻔﺼﺎﺌل اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ،وﻻ
ﺨطرً وﺘﻬدﯿداً ا
ا
ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ
ﺘزال اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺎﻟﯿﺎً ﻋن اﻟﻔﺼﺎﺌل واﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ ٕوان وﺠدت ﻓﻬﻰ ﻏﯿر
ﻓورً ﻨظ ارً ﻟﺘداﺨل ﺘﻠك اﻷﻨواع ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻟﻠﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎج
ﻤﺘﺎﺤﺔ اﻹﺴﺘﺨدام ا

ﻟﺒﺤوث ودراﺴﺎت طوﯿﻠﺔ اﻷﺠل ،وأﯿﻀﺎً ﻟﻌدم وﺠود ﺘﻨﺴﯿق ﻤﺘﻛﺎﻤل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل

ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﺠﻬود اﻟﻤﻨﻔردة اﻟﺘﻰ ﺘﺒذل وﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒل وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻰ

اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻤﻨﻊ وﺠود أﻨواع ﺠدﯿدة ﻻ ﺘزال ﻤﺤدودة ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﻰ .ﻫذا

وﯿﺘطﻠب ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ زﯿﺎدة اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ

اﻟﻼزﻤﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺘطﻠب اﻷﻤر ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

وﯿﺘﺴﺒب اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ﻓﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐوط اﻟﻤذﻛورة أﻋﻼﻩ وﺘﻘﻠل ﻤن

اﻹﺨﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻸﻓراد وﺼﻨﺎع اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ ،وﯿﺘطﻠب اﻷﻤر إﺠراء ﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻨظﺎﻤﯿﺔ وﻛﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻛﯿﻔﯿﺔ
وﻤدى ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟطﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ ﻓﻰ ﺘوﻓﯿر ﺨدﻤﺎت اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.

وﺒﺤﻠول ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٤ﺘم ﺘﻘﯿﯿم ) (٣٦٤ﻨوع ﻤن أﺼل أﻛﺜر ﻤن  ٢٢٠٠٠ﻨوع ﻓﻰ ﻤﺼر ،وﺘﺘوﻓر
ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻨواع ﻓﻘط ﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺜدﯿﯿﺎت ) ١١١ﻨوع( ،اﻟﺤﺸرات )اﻟﻔراﺸﺎت

ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻰ ٦٣ :ﻨوع واﻟﯿﻌﺴوﺒﯿﺎت  ٤٠ :ﻨوع( ،واﻟطﯿور ) ٤٣ﻨوع( ،ﻨﺒﺎﺘﺎت ) ١٠٤ﻨوع( ،وﻫﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت

اﻟﺘﻰ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ ﺘزاﯿد ﺨطر اﻹﻨﻘراض ،وﯿﺘطﻠب اﻷﻤر ﺒذل ﻤﺠﻬودات ﻛﺒﯿرة ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻘﯿﯿم ﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻷﺼﻨﺎف واﻷﻨواع اﻟﺘﻰ ﻟم ﯿﺘم ﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﺒﻌد وذﻟك ﻟﺘﺤدﯿد ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎ ،وﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﺘﻨوع
اﻟوراﺜﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﯿل واﻟﻤوارد اﻟوراﺜﯿﺔ اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ.

ﻤن ﺒﯿن  ٣٦٤ﻨوع ﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿم ،ﻓﺈن ﻨﺴﺒﺔ  ١٥٢) %٤١ﻨوع( ﺘﻌد ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ،ﻋﻠﻰ
۲٥٥

اﻟرﻏم ﻤن ﺘﺒﺎﯿن ذﻟك ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺼﻨﺎف ،وﻤن ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺜدﯿﯿﺎت واﻟﺤﺸرات واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة،

ﻓﺈن ﻤﺎ ﺒﯿن ﻨﺴﺒﺔ  %٢٥إﻟﻰ %٧٠ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻨواع ﺘواﺠﻪ ﺨطر اﻹﻨﻘراض ،وﺘواﺠﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت

اﻟطﺒﯿﺔ واﻟﻌطرﯿﺔ ﺨطر اﻹﻨﻘراض اﻷﻛﺒر.

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻵﺨر ،ﻓﺈن ﻤﻌدﻻت ﺨﺴﺎرة اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻨوع اﻟوراﺜﻰ ﻏﯿر ﻤﻌروﻓﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎً )ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﻰ( ﻓﻀﻼً ﻋن ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ،وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻟواﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻨوع اﻟوراﺜﻰ

ﻓﻰ ﻤﺼر ﻫﻰ ﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻨوع اﻟوراﺜﻰ ﻟﻠﻘطن ﻤﻨذ ﺨﻤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻨوع

اﻟوراﺜﻰ ﻓﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻓﻰ أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل ٕواﻨﺘﺎج اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك ﺒﺸﻛل ﺠزﺌﻰ إﻟﻰ
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻹﻨﺘﺎج ،وﻫﺠر اﻟﻤﻨﺎطق اﻟرﯿﻔﯿﺔ واﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺘﻤدﻨﺔ .وﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون

ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺠﯿﻨﻰ ﻟﺘﻠك اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل واﻟﻤﺎﺸﯿﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻟﻐذاﺌﻰ .وﻋﻠﻰ ﻨﺤو
ﻤﺴﺘﻤر ،ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺼر ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﺼﯿل )اﻟﻘﻤﺢ ،واﻟذرة ،واﻷرز ،واﻟﺒطﺎطس( ﺒﻨﺴﺒﺔ  % ٥٠ﻤن

إﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ١٤ ،ﻨوع ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت و اﻟطﯿور ﺒﻨﺴﺒﺔ  % ٩٠ﻤن اﻟﺒروﺘﯿﻨﺎت اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ.

وﺘﺘﻨوع اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻋدد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ ذات

اﻟدرﺠﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻤن اﻟﻨﺠﺎح .وﯿﺘم ﺘﺤﻘﯿق ﺒﻌض ﻤن اﻟدرﺠﺎت اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺠﺎح ﻤﻊ دﻋم ﺘﺨطﯿطﺎت

إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟوطﻨﻰ وﺨطﺔ اﻟﻌﻤل ،واﻹ ﺘﻔﺎﻗﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون،

واﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟوطﻨﻰ ،واﻟدﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﻰ ﻤن أﺠل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ،واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎن

اﻟﺘرﺒﯿﺔ ،واﻟزراﻋﺔ ،واﻹﺴﺘﺼﻼحٕ ،وادارة اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔٕ ،وادارة ﺘﺠﺎرة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒرﯿﺔ ٕواﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ،واﻟزراﻋﺔ
اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ودﻋم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ،واﻟدﺨول اﻟﻤﻨﺘظم ﻟﻸﻨواع واﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ،ﻤﻤﺎ ﯿﻌزز ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻨوع واﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔٕ ،وادارة آﺜﺎر اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨوع
اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺨﻔﯿف واﻟﺘﻬﯿﺌﺔ.

وﻗد أﻋدت ﻤﺼر إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟوطﻨﯿﺔ وﺨطﺔ اﻟﻌﻤل ) (٢٠١٧ - ١٩٩٨) (NBSAPﺤﯿث
وﻀﻌت ﺴﺘﺔ أﻫداف رﺌﯿﺴﯿﺔ وﺨطﺔ ﻋﻤل وطﻨﯿﺔ ﺘﺘﺄﻟف ﻤن أﺤد ﻋﺸر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘدﻋﯿم اﻟﺒﺤوث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺒراﻤﺞ

اﻟرﺼد اﻟﺒﯿﺌﻰ .وﻟﻘد ﺘم ﺘﺤﻘﯿق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ دﻤﺞ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻀﻤن اﻟﺨطط واﻟﺒراﻤﺞ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﺘطوﯿر اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻨظم اﻟﻛﺜﯿر ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ،
وﺒﻨﺎء وﺘطوﯿر ﺸﺒﻛﺔ ﻋﻤل اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ) ،(PAsوﺒﻨﺎء ﻗطﺎع ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﺔ ) (NCSﺤﯿث ﯿﻛون
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اﻟﻬﯿﻛل اﻟﻤؤﺴﺴﻰ اﻟﻤﺴﺌول ﻋن ﺘﻨﺎﺴق أﺠﻨدة اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ اﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﻌﻤوم ورﻓﻊ اﻟوﻋﻰ
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص.

وﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ،٢٠١٣أﻋﻠﻨت ﻤﺼر  ٣٠ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺤﻤﯿﺔ ،ﺘﻐطﻰ أﻛﺜر ﻤن  ١٤٦٠٠٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ أو

ﺤواﻟﻰ  %١٤,٦ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼر .وﻤﻊ ذﻟك ،ﻻ ﺘﻠﺒﻰ اﻟﺘﻐطﯿﺔ ﻫدف آﯿﺸﻰ ) CBD 2020ﻫدف
آﯿﺸﻰ  :١١ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  %١٧ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻷرﻀﯿﺔ و %١٠ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ( .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم

ﻤن اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ،وﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺸﻛﻼت واﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻛﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ

ﻋودة اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن اﻟﻤدرﺒﯿن ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ،وﺘﻘﯿﯿم ﻤﻌدﻻت اﻷداء ﺒﺎﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻨواع اﻟﻬﺎﻤﺔ،

إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم إﻛﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐطﯿﺔ وﺤﺎﻟﺔ ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻌﻤل ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤواﻗﻊ اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘوﻓر اﻹﺴﻬﺎﻤﺎت اﻟﻬﺎﻤﺔ وﺘﻤﺜﯿل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﺎت ﻓﻰ ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ).(PAs

وﻓﻰ ﺨﺎرج اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ،ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ أﻨﺸطﺔ ﻤﺤدودة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨواع ﺨﺎرج اﻟﻤواﻗﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤوارد

اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐذاء واﻟزراﻋﺔ وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨواع اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ واﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ،ﻓﻘد ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ ﺠﻬود ﻤﺤدودة ﻤن

أﺠل إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل ﺒﻌض ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻤﺘوطﻨﺔ ﻟزﯿﺎدة أﻋدادﻫﺎ ﻓﻰ ﻤواطﻨﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤن أﺠل
ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ ﻤن اﻹﻨﻘراض ﻤﺜل )إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل أﺸﺠﺎر اﻟﺴﯿﺎل ﺒﻤﺤﻤﯿﺔ ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن  -إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﯿل أﺸﺠﺎر

اﻟﻤﺎﻨﺠروف ﺒﻤﺤﻤﯿﺔ وادى اﻟﺠﻤﺎل(

وأدى ﻏﯿﺎب اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻰ إﻟﻰ إﻋﺘﻤﺎد ﺒروﺘوﻛول ﻛﺎرطﺎﺠﻨﺔ ﺤول اﻷﻤﺎن

اﻟﺤﯿوى واﻟذى ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺼﺤﺔ اﻹ ﻨﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﯿق ﻤﻔﺎﻫﯿم

اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻹﺤﯿﺎﺌﯿﺔ وﺘﻨظﯿم ﺘداول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤورة وراﺜﯿﺎً ﻋﺒر اﻟﺤدود ) ،(GMOsوﻤن اﻟﻤﺄﻤول أن ﺘﺘم

اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺴﻼﻤﺔ اﻹﺤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟوطﻨﻰ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻓﻰ أﻗرب وﻗت ﻤن أﺠل اﻟﺠﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ.

وﻤن اﻟﻌواﻤل اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺼر ﻟﻺﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ وﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ) CBDأﻫداف آﯿﺘﺸﻰ ﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ( :ﻨﻘص اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ ،واﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن

اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ،واﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻀﻌﯿف ﻟﻠﻘواﻨﯿن اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،ﻀﻌف دﻤﺞ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨوع اﻟﺤﯿوى داﺨل اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻷﺨرى ،وﺘﻀﺎرب اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺘﻰ ﺘﺤﻛم أﻛﺜر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ.
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وﻋﻠﻰ ﻀوء اﻹ ﻟﺘزام اﻟﻤﺼرى ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﻫداف اﻷﻟﻔﯿﺔ ) (MDGsﺒﺤﻠول ،٢٠١٥

ﺘم إﻨﺸﺎء اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻠﺠﺎن اﻟوطﻨﯿﺔ )اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،واﻹدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ ،واﻟﺘﻐﯿر

اﻟﻤﻨﺎﺨﻰ ،واﻷراﻀﻲ اﻟرطﺒﺔ واﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ( وذﻟك ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﺠﺎﻨس ﺒﯿن اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت ،واﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت

وﺨطط اﻟﻌﻤل اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻋن طرﯿق ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻤﺜل اﻹﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،وﺨﻔض ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ،وﺘدﻋﯿم اﻟﻤرأة ،وﺘﺤﺴﯿن ﺠودة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم .وﻗد

أﻋدت ﻤﺼر اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻤﺜل اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﯿﺌﺔ

اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٥واﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٦واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ ﻓﻰ

ﻋﺎم  .٢٠٠٧وﯿﺘم إﺴﺘﻛﻤﺎل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻵﻟﻔﯿﺔ ) (MDGsﻓﻰ ﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ )- ٢٠٠٨
 (٢٠١١ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﺘﺤت رﻋﺎﯿﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻤﻤﺎ ﯿوﻀﺢ اﻹ ﻟﺘزام اﻟﺤﻛوﻤﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿق

أﻫداف اﻷ ﻟﻔﯿﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن زﯿﺎدة ﺠﻬود اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو واﻀﺢ ،ﻋن
طرﯿق اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻰ ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ) ،(PAsواﻹﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠوﻫرى ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺘﻰ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ،إﻻ أن ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺨطط ﺘوﻗﻔت ﺒﺴﺒب ﻨﻘص ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺒﺸرﯿﺔ.

 ٢٬٧ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ

ﺘﻘﻊ ﻤﺼر ﺠﻐراﻓﯿﺎً ﻓﻰ ﻤوﻗﻊ ﻤﻤﯿز وﻓرﯿد ﺒﯿن أﻓرﯿﻘﯿﺎ وآﺴﯿﺎ واﻟﻘرﯿب ﻤن أوروﺒﺎ ،ﺤﯿث ﺘطل ﻋﻠﻰ ﺸﺎطﺊ اﻟﺒﺤر

اﻟﻤﺘوﺴط ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل )  ٩٧٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر( واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻓﻰ اﻟﺸرق ) ١,١٠٠ﻛﯿﻠوﻤﺘر ( .وﺘﻐطﻰ اﻟدوﻟﺔ
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن واﺤد ﻤﻠﯿون ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ ﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤن ﻤﻨﺎطق ﺠﻐراﻓﯿﺔ(١) :
وادى اﻟﻨﯿل ودﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل (٢) ،اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ (٣) ،اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ (٤) ،ﺴﯿﻨﺎء .وﯿﻤﻛن أﯿﻀﺎً ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺒﻼد

إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﻨﺎطق ﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﻫﻰ (١) :اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺘﻛون ﺒور) ﻗﺎﺤﻠﺔ( ﺒﺸﻛل ﻋﺎﻟﻰ ﻤﻊ ﺤﻠول اﻟﺸﺘﺎء

أﯿﻀﺎ ﻗﺎﺤﻠﺔ/ﺠﺎﻓﺔ ﺒﺸﻛل
اﻟرطب ،واﻟﺼﯿف اﻟﺤﺎر وﻨدرة ﻓﻰ ﻫطول اﻷﻤطﺎر (٢) ،ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﯿﻨﺎء اﻟﺘﻰ ﺘﻛون ً
ﻋﺎﻟﻰ وﺘﺘﻤﯿز ﺒﺸﺘﺎء ﺒﺎرد وﺼﯿف ﺤﺎر ﻤﻊ ﻤﻌدﻻت ﻫطول أﻤطﺎر أﻗل ﻤن  ٣٠ﻤﻠم/ﺴﻨﺔ (٣) ،اﻟﺤزام اﻟﺸﺎطﺊ
ﺒطول اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط (٤) ،اﻟﺤزام اﻟﺸﺒﻪ ﺸﺎطﺊ واﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ )وادى اﻟﻨﯿل ،دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل(.

وﺘﻌد ﻤﺼر اﻟﻨﻘطﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻹﻟﺘﻘﺎء اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺤﯿوﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ :

أ .ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﺤول اﻹﻗﻠﯿﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط/اﻟﺼﺤراء :واﻟﺘﻰ ﺘﺸﻐل ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻐﯿرة ﻋﻠﻰ طول ﺸﺎطﺊ
اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط.
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ب .اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﺼﺤراء اﻟﺴﻨدﯿﺎن :ﺘﻀم اﻟﺼﺤ ارى ذات اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻛﺒﯿرة واﻟﺘﻰ ﺘﺸﻐل اﻟﺠزء اﻷﻛﺒر
ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼر.

ج .اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺘﯿراﻨو/إﯿراﻨﯿﺎن :ﺘﺸﻐل ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻐﯿرة ﻓﻰ ﻤرﺘﻔﻌﺎت ﺴﯿﻨﺎء وﺒﻌض اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻓﻰ
اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل :ﺠﺒﺎل اﻟﺠﻼﻟﺔ(.

د .اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ :ﺘﺸﻤل ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﺒﺎل ﻋﻠﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻨوب اﻟﺸرﻗﻰ ﻟﻤﺼر.

ﺨرﯿطﺔ ) (١-٧اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻰ ﺸﻤﺎل أﻓرﯿﻘﯿﺎ واﻟﺠﻨوب اﻟﻐرﺒﻲ ﻤن أﺴﯿﺎ

ﺘﻐطﻰ اﻷراﻀﻰ اﻟﺒور ﻤﺴﺎﺤﺔ  %٩٢ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼر ﻓﯿﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻷراﻀﻰ اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﺤواﻟﻰ  % ٨واﻟﺘﻰ

ﺘﻨﺤﺼر ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟدﻟﺘﺎ ووادى اﻟﻨﯿل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺒﻀﻌﺔ واﺤﺎت ﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ .ﯿﻌد ﺘوزﯿﻊ

ﺴﻛﺎن ﻤﺼر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻏﯿر ﻤﺘﺴﺎوى ،ﺤﯿث ﯿﻌﯿش ﺤواﻟﻰ  %٩٦ﻤن اﻟﻤﺼرﯿﯿن ﻋﻠﻰ أﻗل ﻤن  % ٦ﻤن

اﻷراﻀﻰ.

وﻟﻤﺼر ﻨطﺎق ﺤﯿوى ﺜرى ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﻤوطن ﻟﺘﻨوع ﻓرﯿد ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺎت ﻤﺜل :أﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف ،واﻟﺸﻌﺎب

اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ،واﻟﺠﺒﺎل ،واﻟﻛﺜﺒﺎن اﻟرﻤﻠﯿﺔ ،واﻟواﺤﺎت ،واﻷودﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ

واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ،واﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻹﺴﺘواﺌﯿﺔ واﻟﺒﺤر ﻤﺘوﺴطﯿﺔ اﻟﺒﻌض ﻤن ﺘﻠك اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ

ﻤﻼﯿﯿن اﻟﺴﻨﯿن ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﻫﯿﺎﻛل اﻟﺤﯿﺘﺎن ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻤوﻗﻊ اﻟﺘراث اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ
ﻤﺤﻤﯿﺔ وادى اﻟرﯿﺎن )ﻤﺜﺎل ﻤن  ٤٢ﻤﻠﯿون ﺴﻨﺔ وﻻ ﯿﻤت ﻟﻠﺤﺎﻀر ﺒﺼﻠﺔ( ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﺘﻤﺜل اﻟﻤواﻗﻊ اﻷﺨرى

اﻟﻌﺼر اﻟﺤﺠرى ﻤﻨذ ﺤواﻟﻰ  ١٠،٠٠٠ﺴﻨﺔ .وﺘﻤﺜل ﺒﻌض أﻨواع اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﺒﻘﺎﯿﺎ ﻨﻤو ﻤزدﻫر ﻓﻰ
۲٥۹

اﻟﻔﺘرات اﻟﻘدﯿﻤﺔ ﺤﯿث ﺘﻛون اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ أﻗل ﺸدة ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن ﺘﻠك اﻷﻨواع ﯿظل ﻓﻰ ﻤواﻗﻌﻬﺎ

اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ .وﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ،ﺘﺘواﺠد أﻋداد ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻤن أﺸﺠﺎر اﻟﻌرﻋر ﻓﻰ اﻟﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺴﻬﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﺸﻤﺎل
ﺴﯿﻨﺎء ﻤﺜل ﺠﺒل اﻟﻤﻐﺎرة ،وﺠﺒل ﻟﺒﻨﻰ ،وﺠﺒل اﻟﺤﻼل.

وﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﻤواﺌل اﻹﺴﺘواﺌﯿﺔ ،ﯿﻤﻛن ﺘﺼﻨﯿف ﻤﺼر إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺘﺎن ﻤن اﻟﻤواطن اﻟﻛﺒرى ﻷﻓرﯿﻘﯿﺎ(١) :
اﻷ ارﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﺔ و) (٢اﻷراﻀﻰ اﻟﺼﺤراوﯿﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﯿﻛون اﻟﺘﻨوع اﻹﺴﺘواﺌﻰ ﻤﻨﺨﻔض ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
ﺒﻤرﺘﻔﻊ داﺨل ﺤدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ .ﺘﻤﺜل اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻏرﺒﻰ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط و

اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ،واﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ ،ﺠﺒل ﻋﻠﺒﺔ ،اﻟﻤواطن اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﻠك أﻛﺒر ﺘﻨوع ﻓﻰ اﻷﻨواع

اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ واﻟزﻫرﯿﺔ .وﯿﻨﺘﺞ ﺘ ارﻛم اﻟﺸﺒورة اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ وواﺤﺎت اﻟﻀﺒﺎب ﻓﻰ ﺠﺒل ﻋﻠﺒﺔ – اﻟذى ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺼرى

اﻷوﺤد ﻟﻠﺒﯿﺌﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺨطر اﻹﻨﻘراض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻨدوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺒرﯿﺔ  ،WWFﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
ﯿﻛون ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ﻨﻔﺴﻪ وﺒﺤﯿرات اﻟدﻟﺘﺎ واﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻫﻰ اﻟداﻋم ﻟﻌدد ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻤﻬﻤﺔ .

وﯿﺴﺘﻔﯿد اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﺒﺤرى ﻓﻰ ﻤﺼر ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻤطﯿن ﻤﺴﺘﻘﻠﯿن ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺘﺎم ،وﻫﻤﺎ اﻟﺒﺤرﯿن
اﻷﺤﻤر واﻟﻤﺘوﺴط .وﺘﻛون اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤرﯿن ﻤﻌﺘدﻟﺔ وﻤﺘﺸﺎرﻛﺔ ﻤﻊ ﻤﻌظم اﻟدول اﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻓﻰ
اﻟﻤﻨطﻘﺔ .وﺘﻛون اﻷﻨواع اﻟﻤﺘوطﻨﺔ ﻗﺎﺼرة ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻤواطن ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ،ﺤﯿث ﺘﺸﻤل اﻟﺸﻌﺎب

اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ وأﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف اﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺜل أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﻬﺎﻤﻪ ﻓﻰ اﻟﺤد ﻤن آﺜﺎر اﻟﺘﻐﯿرات
اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ .وﯿﺨﻠق اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﯿن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻀﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس واﻷﻋﻤﺎق اﻟﺴﺤﯿﻘﺔ ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻤﻬﻤﺔ ﺠداً ﻤن اﻟﻤواطن.

وﺘﻤﺘﻠك ﺘﻠك اﻟﻤواطن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻔرﯿدة وأﻛﺜر ﻤن  ٢٢٠٠٠ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت واﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺘم

ﺘﻌرﯿﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،واﻟﻛﺜﯿر ﻤﻨﻬﺎ ﯿظل ﻤوﻀﻊ ﻟﻠﺒﺤث اﻹﻀﺎﻓﻰ .وﻟﻛن ﻟﯿس ﺒﺎﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻛﺎﻓﺊ ﻤﻊ

اﻟﻔﻘﺎرﯿﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻹﺴﺘواﺌﯿﺔ ،واﻟﻔطرﯿﺎت ،واﻟﺒﻛﺘرﯿﺎ .وﺘﻛون اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺘوطﻨﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﻌﻘول

ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺠﻔﺎف اﻟﺸﻤﺎل اﻷﻓرﯿﻘﻰ ﺨﻼل  ٥٠٠٠ﺴﻨﺔ اﻷﺨﯿرة ،واﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒب اﻟﺘﺠزﺌﺔ ٕواﻨﻌزال اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ،ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ

ﺒﺘطور اﻟﻌدﯿد ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔرﯿدة .وﺘﺘواﺠد اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻌزوﻟﺔ ﻤن اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ واﺤﺎت اﻟﺼﺤراء

اﻟﻐرﺒﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﻤم ﺠﺒﺎل ﺴﯿﻨﺎء .وﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﺜرى ﻟﺠﺒل ﻋﻠﺒﺔ ﻫو اﻟﻤرﻓﺄ ﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻨﻤﺎط

اﻟﻤﺘوطﻨﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎج ﺒﺤث أﻛﺜر ﻤن أﺠل ﺘﻘﯿﯿم ﺘﻔردﻫﺎ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻤﻊ اﻟواﺤﺎت اﻟﻀﺒﺎﺒﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻓﻰ

أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨوب.

ورﻏم اﻟﺘﺼﺤر واﻟﺠﻔﺎف ،ﺘﺘﺄﻟف ﻤﺼر ﻤن أﻛﺜر ﻤن  ٢١٤٥٠ﻨوع و ٢٢٠ﻨوع ﺘﺤت ﻨوﻋﻰ ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت
۲٦۰

اﻟﻤﺘوطﻨﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ١٧٥ﻨوع وﻨوع ﻓرﻋﻰ ﻤن اﻟطﺤﺎﻟب ،و ١١١ﻤن اﻟﺜدﯿﯿﺎت ) ٤٠ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻬددة
ﺒﺎﻹﻨﻘراض( و ٩ﻤن اﻟﺒرﻤﺎﺌﯿﺎت ،وأﻛﺜر ﻤن  ١٠٠٠ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ،و ٨٠٠ﻤن اﻟرﺨوﯿﺎت ١٠٠٠ ،ﻤن

اﻟﻘﺸرﯿﺎت ،وأﻛﺜر ﻤن  ٣٢٥ﻨوع ﻤن اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ،و ١٥٠٠٠ –١٠٠٠٠ﻨوع ﻤن اﻟﺤﺸرات ) ﺸﺎﻤﻠﺔ ٦٣

ﻨوع ﻤن اﻟﻔراﺸﺎت( و ٢٤٢٠ﻨوع ﻤن اﻟﻔطرﯿﺎت .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻻﻻف ﻤن اﻟطﺤﺎﻟب واﻟﺒﻛﺘﯿرﯿﺎ ،واﻟﻔﯿروﺴﺎت،

وﻫﻨﺎك ﺠزء ﻤﻬم ﻤن ﺘﻠك اﻷﻨواع ﻤوﺠودة ﻓﻰ ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺠزء ﺠوﻫرى ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻨوع
وﻫو ﻤﺎ ﺘم ﺤﺼرﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻷﻛﺜر رطوﺒﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ،وﺸﺒﻪ ﺠزﯿرة ﺴﯿﻨﺎء وﺠﺒل ﻋﻠﺒﺔ.

وﺘﺤﺘوى اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﻨﺒﺎﺘﻰ اﻷﻗل ﻓﻰ ﻤﺼر) .وﺘم ﺘوﺜﯿق اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻓﻰ ﻤﺼر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺠﯿد

ﻓﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻛﺘب اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ،واﻷﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯿر ﻤﻨذ أواﺴط اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن( .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك،

ﺘﻘدر أﻨواع اﻟطﺤﺎﻟب ﺒﺤواﻟﻰ  ١٥٠٠ﻨوع ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﺘﻘﺘرب اﻷﻨواع اﻟزراﻋﯿﺔ ﻤن  ٢١٠٠ﻨوع ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 ١٠٠٠ﻨوع ﻤن اﻷﻨواع اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟزﯿﻨﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ،ﯿﺠب أن ﺘﻛون ﻫﻨﺎك أوﻟوﯿﺔ ﻟﻠﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ

اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟزراﻋﻰ واﻟطﺤﺎﻟب ﻤن أﺠل اﻹﻋداد ﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ.

 ٣٬٧ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ

ﺼﺤﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻤؤﺸر ﻀرورى ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺼﺤﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،وﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸر ،واﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ ،واﻷﻤن

واﻟرﺨﺎء .وﯿﻛون اﻟﺘﻌرﯿف اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻘﯿم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺤﯿوى ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻘدﻤﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻨﺴﺒﻰ ﻟﺠﻨﻰ اﻟﻤﻛﺎﺴب ﻓﻰ ﻤﺼر .وﻤﻨذ اﻷزﻤﻨﺔ اﻟﻘدﯿﻤﺔ ،إﻋﺘﻤدت ﻤﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ

ﻟدﻋم ﺤﻀﺎرﺘﻬﺎ .وﺘﻛون اﻹﺴﻬﺎﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻰ ﺠوﻫرﯿﺔ ﺤﯿث ﯿﺘم ﺒﻨﺎء

اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻰ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺼﺎدر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ .وﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ أﺴﺎس اﻟزراﻋﺔ،
واﻟﻤﺼﺎﯿد اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ،وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟدﻋﻤﻪ ﺘطور اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠدﯿدة )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺘﻰ

ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ( ،وﻗد دﻋﻤت اﻟﻤوارد اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻓﻰ

اﻟﻤﺎﺸﯿﺔ.

وﯿﺘم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺒﺎﺸر رﺒط أى ﺠزء ﻤﻬم ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻤﺼر ) (GDPﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺼﺎدر

اﻟﺤﯿوﯿﺔ .ﻓﻔﻰ ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻛﺎن اﻹﻨﺘﺎج اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤن اﻟزراﻋﺔ ﯿﻤﺜل ﺤواﻟﻰ  %١٣,٢ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ

اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻤﺼر ) ٨١,٣ﻤﻠﯿﺎر ﺠﻨﯿﻪ ﻤﺼرى( وﯿﺸﻤل  %٣٢ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ )أﻛﺜر ﻤن  ٦ﻤﻼﯿﯿن
وظﯿﻔﺔ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ واﻟﻤﺼﺎﯿد اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ( وﺘﺸﻛل اﻟﺼﺎدرات اﻟزراﻋﯿﺔ ﺤواﻟﻰ  %٢٠ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺼدﯿر.

وﺘﻤﺘد ﻗﺎﻋدة اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻟﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺜروة اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ،واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﺨﻠوطﺔ .وﺘﺄﺘﻰ
۲٦۱

اﻟﻤوارد اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻤن اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ،وﻗﻨﺎة اﻟﺴوﯿس واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة اﻟﻌظﻤﻰ .وﺘﺸﻤل ﻤﺼﺎدر

اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺤﯿرات اﻟﻤﻨزﻟﺔ ،واﻟﺒرﻟسٕ ،وادﻛو ،وﻤرﯿوط ،وﺒﺤﯿرات اﻟﺒردوﯿل وﺒورﻓؤاد اﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺸرﻗﻰ اﻟدﻟﺘﺎ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺘﺸﻤل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻔﯿوم ﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون وﻤﻨﺨﻔﻀﺎت وادي اﻟرﯿﺎن

)اﻷول( و)اﻟﺜﺎﻨﻰ( ،واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﯿﺔ اﻟﺼﻐر واﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻰ اﻹﺴﺘزراع اﻟﺴﻤﻛﻰ.

وﺘﻌد اﻟﻤﺼﺎﯿد اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ﻤﺼدر ﻛﺒﯿر ﻟﻠﻐذاء ،واﻟﻌواﺌد واﻟﺘوظﯿف ،وﻗد ﺘم ﺤﺼر إﻨﺘﺎج اﻷﺴﻤﺎك اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ
ﻤﺼر ﻓﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﻤن ﻛل اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ ﺤواﻟﻰ  ٧٧١٥١٥طنٕ .واﻨﺘﺠت اﻟﻤﺼﺎﯿد اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻤﺎ
ﯿﻘرب ﻤن ﺤواﻟﻰ  ١٣٣١٧٣طن )ٕ ،(%١٧,٢٦واﻨﺘﺠت اﻷرﺒﻊ ﺒﺤﯿرات اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﻀﺤﻠﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺤواﻟﻰ

 ١٤٤٧١٠طن ) ،(%١٨,٧٥واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ ﺤواﻟﻰ  ٣٣٠٨طن ) ،(%٠,٤واﻟﺒﺤﯿرات اﻷرﻀﯿﺔ ﺤواﻟﻰ
٣٥٨٥٤طن ) .(%٤,٦٥وﻨظﺎم ﻨﻬر اﻟﻨﯿل اﻟذى ﯿﺴﺘوﻋب ﺤواﻟﻰ  ١١١٦٠٦طن ) ،(%١٤,٤٧واﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨدم اﻟزراﻋﺔ اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ﺤواﻟﻰ  ٣٤٢٨٦٤طن ) .(%٤٤,٤٣وﺒﺸﻛل إﺠﻤﺎﻟﻰ إﻨﺘﺠت اﻟﻤﺼﺎﯿد

اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  ٢٠٠١ﺤواﻟﻰ  ٤٢٨٦٥١طن أو  % ٥٥,٦ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ إﻨﺘﺎج اﻷﺴﻤﺎك اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر.
ً
 ١٫٣٫٧ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭ

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوى اﻟﺼﺎدر ﻤن ﻗﺒل اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘطوﯿر اﻟﻤوارد اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ،ﻓﺈن إﻨﺘﺎج اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻋﺎم
 ٢٠١٠ﺒﻠﻎ  ٩٧١٠٠٠طن ﺘﻘرﯿﺒـ ـ ـ ـﺎً ،واﻟذى أﺴﻬﻤت ﻓﯿﻪ اﻟﻤزارع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ ﺒﺤـ ـ ـ ـ ـ ـواﻟﻰ  ،%٦١واﻟﻤ ـ ـ ـ ـوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ

)ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،واﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ،واﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط( ﺒﺤواﻟﻰ  %٣٨ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺴﻤﻛﻰ.

وﯿﻌد اﻟدﺨل اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤن اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﺔ ،أﺤد اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠدﺨل اﻟﻘوﻤﻰ.
وﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘطورات اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ ﻓﻰ ﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﺘﻌدﯿل اﻟﺘطوﯿرات

واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻓﻰ اﻟﻤراﻓق اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻔﯿد ﻛل ﻤن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن واﻟﺴﺎﺌﺤﯿن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء.
وﺘﺄﺘﻰ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﺘﺼﻨﯿف ﻤﺼﺎدر ﻤﺼر ﻤن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ،وﻗد ﻨﻤﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻰ

ﻤن  ١,٤ﻤﻠﯿون زاﺌر ﻓﻰ  ١٩٨٢إﻟﻰ  ١٤,٧ﻤﻠﯿون زاﺌر ﻓﻰ ﻋﺎم  ،٢٠١٠ﺒﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوى ﺤواﻟﻰ .%١٦,٥
وﺘﻤﺜل اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺤﺔ  %١١,٣ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ،و %١٩,٢ﻤن أرﺒﺎح اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺎﻟﻰ

اﻷﺠﻨﺒﻰ و %١٢,٦ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿﻛون اﻟﻨﻤو اﻷﻛﺒر ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨوات
اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﺤﯿث ﺘﺴﺘﻤر اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻓﻰ اﻹرﺘﻔﺎع .وﻫﻨﺎك ﺘﺤول واﻀﺢ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت

اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ،وﺘﺤول ﻤن اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ -ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل اﻷﻗﺼر -إﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ )ﺤواﻟﻰ
 %٥٠ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺴﯿﻨﺎء( .وﺘﺴﺘﻘﺒل اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﺤواﻟﻰ  ٥ﻤﻠﯿون زاﺌر ﺴﻨوﯿﺎ )ﺘﻘدﯿر ﻋﺎم ،(٢٠١٠
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وﺘﺴﻤﺢ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ ﻟﻠزاﺌرﯿن ﺒﺎﻹﻨﺨراط ﻓﻰ أﻨﺸطﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺜل اﻟﻐوص ،واﻟﺴﻔﺎرى،
وﻤراﻗﺒﺔ اﻟطﯿور ،وزﯿﺎرة اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﻔرﯿدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ ،واﻟﺴﻤﺎت اﻟﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌددة.

وﯿوﻀﺢ اﻟﺸﻛل ) (١-٧إﺴﻬﺎم اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘوظﯿف ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة ﻤن .٢٠٢٤- ٢٠٠٤

ﺸﻛل ) (١-٧إﺴﻬﺎم اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘوظﯿف ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة ﻤن ٢٠٢٤- ٢٠٠٤

 ٤٫٧ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺇﲡﺎﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ

ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟوطﻨﻰ اﻷول ﻓﻰ ﻤﺼر ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻨظﺎم

اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن ﻋﺎم  ١٩٩٦وﻋﺎم  ١٩٩٨ﻛﺠزء ﻤن ﺘﻘﯿﯿم اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻤﯿﺎت .ﻟﯿﺴﺘﺨدم
ﻛﺄداة أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺼون اﻟﺘﻨوع اﻟﺤﯿوى ،وذﻟك ﺒﻬدف ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻤﻨﺎطق ﺠﻐراﻓﯿﺎ وﺘطوﯿر ﺸﺒﻛﺔ

اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر.
وﺘﺴﺘﻌرض اﻟﺨرﯿطﺔ ) (٢-٧ﺘوزﯿﻊ وﺘﻘﺴﯿم اﻟﺒﯿﺌﺎت ﻓﻰ ﻤﺼر ،وﺘﺸﻤل  ٢٢ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤﺜل ﻤﻨﺎطق اﻟﺠزر ،واﻟواﺤﺎت ،واﻟﻛﺜﺒﺎن ،واﻟﺼﺨور اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻟرﺴوﺒﯿﺔ،

واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ،واﻟﻘﻨوات اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﻌذﺒﺔ ،واﻟﯿﻨﺎﺒﯿﻊ اﻟداﻓﺌﺔ )اﻟﻌﯿن اﻟﺴﺨﻨﺔ – ﻋﯿون ﻤوﺴﻰ( ،واﻟﺸﻌﺎب

اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ،وأﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف .وﻗد ﺘم اﻟﺘﻘﺴﯿم اﻟﻔرﻋﻰ ﻟﻛل اﻟﺒﯿﺌﺎت داﺨل اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ،ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤرﻓوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺘوطن ﻓﯿﻬﺎ.
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ﺨرﯿطﺔ ) (٢-٧اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر

 ١٫٤٫٧ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

ﺘﻐطﻰ اﻟﻤواطن اﻟﺠﺎﻓﺔ وﺸﺒﻪ اﻟرطﺒﺔ أﻛﺜر ﻤن  %٩٠ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،

وﺘﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻤن اﻷﻤطﺎر اﻟﺘﻰ ﺘﻬطل ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ )ﺤواﻟﻰ
 ٢٠٠ﻤﻠﻠﻰ ﺴﻨوﯿﺎً( وﯿﻛون ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻰ إﻨﺘﺸﺎر اﻟﻐطﺎء اﻷﺨﻀر واﻟﺘﻨوع اﻟزﻫرى.

وﯿﻤﺘد ﺘﺄﺜﯿر اﻷﻤطﺎر اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ اﻟﻰ ﺤواﻟﻰ ٦٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر داﺨل اﻟﺒﻼد .وﻗد ﺘم ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻓﻰ

اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺼﺤراوﯿﺔ ٢٧٩ :ﻓﻰ ﺸﻤﺎل ﺴﯿﻨﺎء ،و ٤٧٢ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ،و ٣٢٨ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ٦٦ ،

ﻓﻰ ﺤﻼﯿب ،و ٢٥٠ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ و ٢٨٠ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ .وﯿﺘم رﺒط ﻤﻌظم اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

ﺒﺎﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻓﻰ ﺴﯿﻨﺎء ،واﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ واﻟﺼﺤﺎرى اﻟﻐرﺒﯿﺔ واﻟﺸرﻗﯿﺔ .وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻰ
ﺘﺸﻐل ﺤواﻟﻰ ﺜﻠﺜﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﺒﻼد ) ٦٨١أﻟف ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ( ﺒﯿﺌﺔ ﻗﺎﺴﯿﺔ ،وﻗد ﺘم ﺘﺴﺠﯿل  ٢٣٣ﻨوع ﻨﺒﺎﺘﻰ

)ﺤوﻟﯿﺔ وﻤﻌﻤرة( ،ﺘﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ  ١٥١ﺠﻨس و ٤٧ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺴﻠوم .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿض ،ﺘﻛون اﻟﺤدود

اﻟﺼﺤراوﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺠﺎﻓﺔ ﺠداً ،وﯿﻛون اﻹﺨﻀرار ﻨﻤطﻰ ﻤﺜل اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ )٢٣أﻟف ﻛﯿﻠو
ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ( ،وﺘﻨﺘﺸر اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﻠﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴﺎﺤل .و ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺸﺒﻪ ﺠزﯿرة ﺴﯿﻨﺎء ) ٦١أﻟف ﻛم

ﻤرﺒﻊ( ،ﺘﻤﺜل ﺠﺒﺎل ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺜرﯿن اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﺘﻛوﯿن اﻷﺴﺎﺴﻰ واﻷودﯿﺔ وﺒﻌض اﻟواﺤﺎت ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء
اﻟﺸرﻗﯿﺔ وﺴﯿﻨﺎء.
۲٦٤

وﯿﺸﻤل اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ اﻟﻤﺴﺠل ﻓﻰ ﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿد  -وﻫﻰ ﻤﺤﻤﯿﺔ ﺼﺤـ ـ ـ ـ ـراوﯿﺔ  ٢٥١ -ﻨوع ﻨﺒﺎﺘـ ـ ـﻰ ﻤﻨﻬﺎ
) ١ﻤﺘوطن ،و ١١ﻤﻬددة ،و ١٧ﺘﺤت ﺨطر اﻹﻨﻘراض( ،وﺘﺸﻤل  ٣٢٤ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ،و ٣٩ﻨوع ﻤن
اﻟطﯿور ﻤﻨﻬﺎ ) ٤ﻤﺘوطﻨﺔ ،و ١ﺘﺤت اﻟﺨطر اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ،و ١٩ﻨﺎدرة ( ،و ١٠ﺜدﯿﯿﺎت ﻤﻨﻬﺎ ) ١ﻤﺘوطن ،و ٢ﺘﺤت

ﺨطر اﻹﻨﻘراض  ،و ٤ﻨﺎدرة ( ،و ٣٣ﻤن اﻟزواﺤف ﻤﻨﻬﺎ ) ٣ﺘﺤت ﺨطر اﻹﻨﻘراض ،و ١٢ﺘﺤت اﻟﺘﻬدﯿد

اﻟﺒﯿﺌﻰ( ،و ٢٤٢ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺤﺸرﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ) (٢ﺘﺤت ﺨطر اﻹﻨﻘراض .وﺒﻌرض اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻟﻤﺤﻤﯿﺔ وادى

اﻟﻌﻼﻗﻰ ﻨﺠد ﺤواﻟﻰ  ١٣٩ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤﻨﻬﺎ ) ٩٨ﻤﻨﻬﺎ أﺼﺒﺢ ﻤﻨﻘرض ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻰ  ٢٠٠٠و ،٢٠٠٦و٦
أﻨواع ﯿﺘم إﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻟرﻋﻰ اﻟﺠﺎﺌر واﻟﻌﺸواﺌﻰ( ،و ١٥ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺔ )ﺸﺎﻤل اﻟﻤﺎﻋز اﻟﺠﺒﻠﻰ واﻟﻐزﻻن،
واﻟﻀﺒﺎع ،واﻟﻘط اﻟرﻤﻠﻰ ،واﻟﺜﻌﺎﻟب ،واﻷراﻨب اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ،واﺒن آوى ،واﻟﺤﻤﺎر اﻟﺒرى( ،و ١٠٠ﻨوع ﻤن اﻟطﯿور.

وﯿﺸﻤل اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﺤﻤﯿﺔ ﺴﯿوة  ٥٣ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ،و ٢٨ﻤن اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﺒرﯿﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ٨أﻨواع

ﻨﺎدرة ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض )اﻟﻔﻬد ،واﻟﻀﺒﺎع اﻟﻤﺨططﺔ ،واﻟﻐزال اﻟﻤﺼرى ،واﻟﻐزال اﻷﺒﯿض ،واﻟﺜﻌﻠب اﻷﺤﻤر،
واﻟﻘط اﻟﺒرى وﺜﻌﻠب اﻟﻔﻨك ،واﻟﻛﺎراﻛﺎل( ،و ٣٢ﻤن أﻨواع اﻟزواﺤف ،و ١٦٤ﻤن أﻨواع اﻟطﯿور ،و ٣٦ﻨوع ﻤن

اﻟﺤﺸرات وﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻔﻘﺎرﯿﺎت( .وﻓﻰ وادي اﻟﺠﻤﺎل وﺤﻤﺎطﺔ ،ﺘم ﺘﺴﺠﯿل  ١٤٠ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ
ﺘﺸﻤل  ٣٢ﻨوع ﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻰ اﻟطب اﻟﺘﻘﻠﯿدى ،و ٢٤ﻨوع ﻤن اﻟﺜدﯿﯿﺎت ،و ٢٩ﻨوع ﻤن اﻟزواﺤف واﻟﺒرﻤﺎﺌﯿﺎت و٤٥

ﻨوع ﻤن اﻟطﯿور .وﻫﻨﺎك اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم ﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﺼﺤراوﯿﺔ .وأﺤد ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺸرات ﯿﻔﯿد ﺒﺨﺴﺎرة  %٤٠ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺸرﯿن ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ﻓﻰ وادى

اﻟﻌﻼﻗﻰ ﺒﺴﺒب اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺸدﯿد واﻟرﻋﻰ اﻟﺠﺎﺌر .وﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون اﻟﻤؤﺸر اﻵﺨر ﻫو إﺨﺘﻔﺎء ﻨوع اﻟﻨﻤور ،واﻟذى

ﺘم رؤﯿﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘدﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﯿنٕ .واﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺎﻨت اﻟﺼﺤراء اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻫﻰ اﻟﻤوطن
ﻟﺴﺘﺔ ﻤن أﻨواع اﻟوﻋل اﻟﺼﺤراوى )اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﺜدﯿﯿﺔ اﻟﺒرﯿﺔ( ﺤﺘﻰ أواﺴط اﻷرﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن:
اﻟﻐزﻻن اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ،وﻏزال اﻟدورﻛﺎس ،واﻟﺒﻘر اﻟوﺤﺸﻰ اﻟﻤﻌﻘوف ،وﻏزال اﻟرﯿم ،واﻟﻤﻬﺎة ،واﻟﺤﻤﺎر اﻟوﺤﺸﻰ اﻷﻓرﯿﻘﻰ،
وﻟﻛن ﻨﺘﯿﺠﺔ أﻨﺸطﺔ اﻟﺼﯿد واﻟﺠﻔﺎف ﻓﻘد أﺨﺘﻔﻰ اﻟﻐزال اﻟﺠﺒﻠﻰ ،واﻟﺒﻘر اﻟوﺤﺸﻰ ،واﻟﻤﻬﺎة ،واﻟﺤﻤﺎر اﻟوﺤﺸﻰ

اﻷﻓرﯿﻘﻰ ﺒﺼورة ﺘﺎﻤﺔ .وﺤﺎﻟﯿﺎً ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻛﺒش اﻷروى وﻏزال اﻟرﯿم ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض .وﯿﺘم ﺘوزﯿﻊ

اﻟﻐزال اﻟﻤﺼرى ﻋﻠﻰ ﻨﺤو واﺴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻐزال اﻟرﯿم ،واﻟﺘﻰ ﻗد ﺘم )ﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ( ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺤدودة ﻤن
اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﺴﯿوة.
 ٢٫٤٫٧ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ

ﺘﺘرﻛز اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﺜﻼث ﻤﻨﺎطق ﻓﻰ ﻤﺼر :ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ،واﻟﻌوﯿﻨﺎت ،وﻋﻠﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر،
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وﺘﻐطﻰ ﺤواﻟﻰ  %٠,٧ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟﻤﺼرﯿﺔ وﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﻔرﯿد واﻟذى ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤواطن

اﻟﻤوﺠودة داﺨل ﻨطﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ،ﻤﺜل ﻗﻤم اﻟﺠﺒﺎل ،اﻷودﯿﺔ اﻟﺼدﻋﯿﺔ ،واﻟﻤﻨﺤدرات اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ،واﻷودﯿﺔ اﻟﺼﺤراوﯿﺔ،

واﻷودﯿﺔ واﻟﻛﻬوف اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ .وﻫﻨﺎك أﻛﺜر ﻤن  ٦٠٠ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻗد ﺘم ﺘوﺜﯿﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺠﺒﺎل ﻤﺼر .وﻤن ﺘﻠك

اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ٧٠ﻨوع ﻤﺘوطن وﻤﻬدد ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻓﻰ ﺠﺒﺎل ﻋﻠﺒﺔ وﺴﺎﻨت ﻛﺎﺜرﯿن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻗد ﺘم ﻓﻘدﻩ .وﺤﺘﻰ
اﻟﯿوم ،ﺘﺸﻤل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ  ٤٧٢ :ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت

ﺸﺎﻤﻠﺔ ) ٣٠ﻤﺘوطﻨﺔ ﺘﻤﺜل  %٥٠ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻤﺘوطﻨﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﻤﺼر ،و ١٤٠ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ( ،و

 %٨٥ﻤن اﻟطﺤﺎﻟب ،وﻓﻰ ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺜرﯿن ﻫﻨﺎك  ٤١ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺎت ،و ٣٦ﻤن أﻨواع اﻟزواﺤف ٥٠ ،ﻤن

أﻨواع اﻟطﯿور و ٣٣ﻤن أﻨواع اﻟﻔراﺸﺎت .وﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ ،ﺘﻛون اﻟﺠﺒﺎل ﻫﻰ اﻟﻤوطن ﻟ ـ ـ  ٤٥٨ﻤن
اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﻋﻠﺒﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺘﺘﺄﻟف ﻤن  ٣٦١ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤﻨﻬﺎ ) ٣ﻤﺘوطﻨﺔ( ،و  ٣٦ﻤن

اﻷﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺎت ،و ٣٨ﻤن أﻨواع اﻟزواﺤف واﻟﺒرﻤﺎﺌﯿﺎت و ٦٠ﻤن أﻨواع اﻟطﯿور .وﻓﻰ ﺤﻤﺎطﺔ ،ﻫﻨﺎك  ١٥٠ﻤن

اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ ،وﻓﻰ اﻟﻌوﯿﻨﺎت ﻫﻨﺎك ٧١ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ )ﻤﻨﻬﺎ  ٤٠ﻨوع أﺼﺒﺢ ﻤﻨﻘرض ﻓﻰ اﻟﻌﺸرﯿن ﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ( ،و ١٢ﻨوع ﻤن اﻟﺜدﯿﺎت ،و ١٢ﻨوع ﻤن اﻟزواﺤف ،و ٣٠ﻨوع ﻤن اﻟطﯿور ،و ٢٤ﻨوع ﻤن اﻟﻔﻘﺎرﯿﺎت.
وﯿﻤﺜل اﻟﺠﻠف اﻟﻛﺒﯿر ﻤوطن  ٦٤ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت .وﺘﺸﻤل أﻛﺜر اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﺸﯿوﻋﺎً اﻟﻐزال اﻷﺒﯿض )ﻏزال

اﻟﻠﯿﺒﺘوﺴﯿروس( ،واﻟوﻋل اﻟﻨوﺒﻰ ،واﻟﻘط اﻟﺒرى ،وﻗط اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ،وﻗط أم اﻟرﯿﺸﺎت )اﻟﻛﺎراﻛﺎل( ،واﻟوﺒر
اﻟﺼﺨرى.
 ٣٫٤٫٧ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ

ﯿوﺠد إﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻰ اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ )اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ( ﻤﻨذ أواﺨر  ،١٩٨٠وﯿﻌزى ﻫذا

اﻹﻨﺨﻔﺎض إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻰ طرأت ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻷراﻀﻰ واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺘواﺼل ﻓﻘدان

اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻨﺸﺎء ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻛﻨﯿﺔ ﺠدﯿدة .وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺼدد ﺘم ﻓﻘد ﺤواﻟﻰ ﺤول  ٢٨٦أﻟف ﻓدان

) ١ﻓدان =  ١,٠٣٨ﻫﻛﺘﺎر( ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن  ١٩٩٠وﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ  ،١٩٩٦وﺘﺸﯿر اﻟﺘﻘدﯿرات إﻟﻰ أﻨﻪ ﯿﺘم ﻓﻘد

ﺤواﻟﻰ  ٤٧,٧أﻟف ﻓدان ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ ﻛل ﻋﺎم ،ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﺨﺎل ﻤﺤﺎﺼﯿل وأﺼﻨﺎف ذات
إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺘﺤﻘق ﻋواﺌد إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ،واﻟﺘﻰ ﺘم إﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﺨﻼل اﻟدورات اﻟزراﻋﯿﺔ

اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﺨﺘﻔﺎء اﻷﺼﻨﺎف اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ وأﯿﻀﺎً أدى إﻟﻰ ﺘﺂﻛل اﻟﺘﻨوع اﻟوراﺜﻰ اﻟﻨﺒﺎﺘﻰ

ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ .وﺤﺎﻟﯿﺎً ،ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺼر ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﺼﯿل زراﻋﯿﺔ )اﻟﻘﻤﺢ واﻟذرة واﻷرز
واﻟﺒطﺎطس( ﻟﺘﻐطﯿﺔ  ٪٥٠ﻤن إﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ و ١٤ﻨوع ﻤن اﻟﺜدﯿﯿﺎت واﻟطﯿور ﻟﺘوﻓﯿر ٪٩٠ﻤن

إﺤﺘﯿﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺒروﺘﯿﻨﺎت اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ.
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ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻤﺜل ﺴوﺴﺔ اﻟﻨﺨﯿل واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة اﻟﻐﺎزﯿﺔ وﻛذﻟك اﻹﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻔرط ﻟﻸﺴﻤدة
واﻟﻤﺒﯿدات إﻟﻰ إﺨﺘﻔﺎء اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟزراﻋﻰ )اﻟﺒوم ،اﻟﻤﻠﻘﺤﺎت( ،ﺤﯿث ﺘﺸﯿر إﺤﺼﺎﺌﯿﺎت

و ازرة اﻟزراﻋﺔ إﻟﻰ ﺤدوث زﯿﺎدة ﻓﻰ إﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻤدة ﻤن  ٧٠٧,٤أﻟف طن ﻓﻰ ﻋﺎم  ٢٠٠١إﻟﻰ  ٩٩٦أﻟف

طن ﻓﻰ ﻋﺎم  ٢٠٠٣وأرﺒﻌﺔ ﻤﻼﯿﯿن طن ﻓﻰ ﻋﺎم  .٢٠٠٥ﻫذا وﻗد ﻗدرت ﺨﺴﺎﺌر اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼرى ﺒﻨﺤو
 ١٣,٥ﻤﻠﯿﺎر ﺠﻨﯿﻪ/ﺴﻨوﯿﺎً ﺒﺴﺒب إﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺒﯿدات ،ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻬم ﻓﻰ ﻓﻘدان اﻟﻤﻠﻘﺤﺎت ،ﺤﯿث ﺘﻌﺘﻤد ﻤﻌظم

اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻛﻠﯿﺎً أو ﺠزﺌﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﯿﺢ اﻟﺤﺸرى ﻓﻰ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ.
 ٤٫٤٫٧ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ

ﻫﻨﺎك ﺴﺘﺔ ﻤﻨﺎطق أرﻀﯿﺔ رطﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻰ ﻤﺼر وﻫﻰ :ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،وﺒﺤﯿرة ﻨﺎﺼر ،واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻤرة ،ووادى

اﻟﻨطرون ،وﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون ،ووادى اﻟرﯿﺎن .وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻫﻨﺎك اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ اﻷﺼﻐر

اﻟﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻋﺒر دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل ووادﯿﻪ ،وﻓﻰ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ .وﺘﻛون اﻟواﺤﺎت ﻫﻰ اﻟﻤﺼدر

اﻟوﺤﯿد ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ ،وﺘﻛون اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﻤﻐرة ،وﺴﯿوة ،ووادي اﻟرﯿﺎن ،واﻟﺒﺤرﯿﺔ،
واﻟﻔراﻓرة ،اﻟداﺨﻠﺔ ،واﻟﺨﺎرﺠﺔ ،وﻛرﻛر ودﻨﺠل.

وﻫﻨﺎك ﺴت ﻤن اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ اﻟﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط  :اﻟﺒردوﯿل ،وﺒورﻓؤاد )اﻟﻤﻼﺤﺔ( ،واﻟﻤﻨزﻟﺔ،
واﻟﺒرﻟسٕ ،وادﻛو ،وﻤرﯿوط .وﺘﺸﻤل اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر واﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟطﯿﻨﯿﺔ،
واﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ،وأﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف ،واﻟﺠزر اﻟﺒﺤرﯿﺔ .وﺘﺘم ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

اﻟﻨﻬرﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗﻠﯿل اﻟﻛﻔﺎءة ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺘﻘﻠص ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ واﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻨﻬرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻗوى ﺨﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿن ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐوط اﻟﻤﺘﻌددة .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ،ﺘم
ﺘﺴﺠﯿل ﺘﻨوع اﻷﻨواع ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ داﺨل اﻷرض )ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،وﺒﺤﯿرة ﻨﺎﺼر،
وﺒﺤﯿرات اﻟدﻟﺘﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺜل ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس وﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل( ،وﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻤﻨﺘظﻤﺔ وﺘﻘﯿﯿﻤﺎت

أﺨرى ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أوﻟوﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ.
 .١ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﲝﲑﺓ ﻧﺎﺻﺮ

ﯿﺠرى ﻨﻬر اﻟﻨﯿل )وأﻓرﻋﻪ( ﺒطول  ١٥٣٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻓﻰ ﻤﺼر ،وﯿدﻋم اﻟﻨﯿل أﻏﻠب اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد،

واﻟﺘﻰ ﺘﻛون ﺒﻌض اﻟﻤواطن اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر واﻟﺘﻰ ﺘدﻋم اﻟﺘﻨوع اﻷﻛﺒر واﻟﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨواع اﻟطﯿور.
وﺘﻛون ﺠودة ﻤﯿﺎﻩ اﻟﻨﯿل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻨﺴﺒﻰ ﺠﯿدة ﻤن أﺴوان إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة وﺘﻘل ﻓﻰ اﻟﺠودة ﻓﻰ اﻟدﻟﺘﺎ .وﺘﺸﻤل
۲٦۷

اﻷﻨواع اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ  ٨٧ﻤن ورد اﻟﻨﯿل اﻟﻤﺎﺌﻰ ،و  ١٠٠ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻛﺒﯿرة و ٨٠ﻤن أﻨواع اﻟﻬﺎﺌﻤﺎت اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ
واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ،وﻓﻰ ﺒداﯿﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ﺘم ﺘﺴﺠﯿل ﺤواﻟﻰ  ٨٢ﻨوع ﻤن اﻷﺴﻤﺎك ،وﺒﻌد إﻗﺎﻤﺔ اﻟﺴد اﻟﻌﺎﻟﻰ وﺒﻨﺎء
ﺒﺤﯿرة ﻨﺎﺼر ﺘم ﺘﺴﺠﯿل  ٥٨ﻨوع :واﻟﯿوم  ٢٢ﻨوع ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠطﻰ اﻟﻨﯿﻠﻰ واﺴﻊ اﻹﻨﺘﺸﺎر و ٣٦ﻨوع أﻗل اﻨﺘﺸﺎ اًر أو

ﻨﺎدرة اﻟوﺠود .ﻛﻤﺎ ﺴﺠل  ٣١ﻨوع ﻤن اﻟﺒرﻤﺎﺌﯿﺎت واﻟزواﺤف ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻤﺴﺎح اﻟﻨﯿﻠﻰ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺤﺎﻟﻰ ،ﻻ
ﯿﻤﻛن ﺘﻤﺜﯿل اﻟﺜدﯿﯿﺎت ﻓﻰ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،وﺘم ﺘﺴﺠﯿل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺴﺎﺒق  ٣٧ﻨوع .وﺘﻛون اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻷﻛﺜر ﺘواﺠد ﻫﻰ

اﻟﺼﻐﯿرة ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﺜل اﻟﻘوارض واﻟوطﺎوﯿط .وﺘﺸﻤل اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻷﻗل ﺸﯿوﻋﺎً اﻟﺜﻌﻠب اﻷﺤﻤر ،واﻟﻘط اﻟﺒرى واﺒن آوى

اﻟﻤﺼرى اﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﺸر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو أﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ وادى اﻟﻨﯿل وأراﻀﻰ اﻟدﻟﺘﺎ.
 .٢ﺍﻟﺒﺤﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﻘﻊ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ طول ﺸﺎطﺊ دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل )اﻟﻤﻨزﻟﺔ ،اﻟﺒرﻟس ،إدﻛو،

وﻤرﯿوط ( وﻋﻠﻰ ﺸرق ﻗﻨﺎة اﻟﺴوﯿس )ﺒورﻓؤاد ،واﻟﺒردوﯿل( ،ﻤﻊ إﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو

ﻤﺒﺎﺸر.

ﺘﺘﻤﺜل اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﯿرات ﻓﻰ اﻟدﻟﺘﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻤزﯿﺞ ﻤن اﻷﻨواع ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ .وﺘﺘم

اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ .وﺘﺘوطن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن أﻨواع اﻷﺴﻤﺎك
اﻟﻨﯿﻠﯿﺔ أﯿﻀﺎً ﻓﻰ ﺘﻠك اﻟﺒﺤﯿرات ،وﺘﺘواﺠد أﯿﻀﺎً اﻷﻨواع اﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌددة ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﻓﻰ ﺒﺤﯿرات

اﻟدﻟﺘﺎ وﺘﺸﻤل اﻟﺒورى ،وﺴﻤك ﻤوﺴﻰ ،وأﺴﻤﺎك اﻟﻐزﯿﻠﺔ ،وﺴﻤك اﻟﻘﺎروص ،وﺜﻌﺎﺒﯿن اﻟﺒﺤر ،واﻟﺠﻤﺒرى .وﻓﻰ

اﻟﺴﻨوات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘد ﺘﻼﺤظ إﺨﺘﻔﺎء اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻟدﯿﻬﺎ ﺘﺄﺼل ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ
ﻤن ﺘﻠك اﻟﺒﺤﯿرات.

ﺘم ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒردوﯿل ،ﺤﯿث ﺘم

ﺘﺴﺠﯿل إﺠﻤﺎﻟﻰ  ٨٨٧ﻨوع ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ٢٧٤ :ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟوﻋﺎﺌﯿﺔ )ﺤوﻟﯿﺔ و ﻤﻌﻤرة ( ،و ١١ﻨوع

ﻤن اﻟﻘﺼب اﻟﻤﺎﺌﻰ )اﻟﺒوص( ،و ٢٧٦ﻨوع ﻤن اﻟﻬﺎﺌﻤﺎت اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ )اﻟدﯿﺎﺘوﻤﺎت ،واﻟطﺤﺎﻟب اﻟزرﻗﺎء ،واﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻷﺨرى( ،و ٩٠ﻨوع ﻤن ااﻟﻬﺎﺌﻤﺎت اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ،و ٣٣ﻨوع ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﻘﺎﻋﯿﺔ ،و ١٢٧ﻨوع ﻤن

اﻟﻼﻓﻘﺎرﯿﺎت اﻷرﻀﯿﺔ )اﻟرﺨوﯿﺎت ،واﻟﻤﻔﺼﻠﯿﺎت( ،و ٣٣ﻨوع ﻤن اﻷﺴﻤﺎك )وﻟﻛن ﺘم ﺘﺴﺠﯿل  ٢٥ﻓﻘط ﺤﺎﻟﯿﺎً(،
و ٢٣ﻨوع ﻤن اﻟزواﺤف ،و ١١٢ﻨوع ﻤن اﻟطﯿور و ١٨ﻨوع ﻤن اﻟﺜدﯿﯿﺎت.

وﺨﻼل اﻟﻌﻘد اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن ،ﺘم ﺘﺴﺠﯿل  ٣٣ﻨوع ﻤن اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ،وﻟﻛن ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ

ﻫذا اﻟﻘرن ﺤﯿث ﺘم ﺘﺴﺠﯿل  ٥٢ﻨوع )ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻤن اﻷﺴﻤﺎك اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻷﺴﻤﺎك اﻟﻤﻬﺎﺠرة( ﻓﻰ ﺤﯿن ﺘﻼﺤظ إﺨﺘﻔﺎء

 ٨أﻨواع ﻤن اﻷﺴﻤﺎك اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،وﯿﻤﺜل ذﻟك دﻟﯿل ﺤﯿوى ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻠوﺤﺔ
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اﻟﺒﺤﯿرات .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻷﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻨت ﻤﺘزاﯿدة ﻓﻰ اﻟﻤﺎﻀﻰ ،إﻻ أﻨﻬﺎ إﺨﻔﻀت ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻛﺒﯿر،
ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟزﯿﺎدة ﻛﻤﯿﺎت ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﯿرة ،وﺨﺎﺼﺔ أﺴﻤﺎك اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ.

ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول ) (١-٧اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻰ ﺤدﺜت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت أرﺒﻊ ﺒﺤﯿرات ﺘﻘﻊ ﻓﻰ دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل .وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘوﺴﻊ

ﻓﻰ إﺴﺘﺼﻼح اﻷراﻀﻰ ﻓﻘدت ﻤﺴطﺤﺎت ﻤﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،٪٦٠وﺒﺤﯿرة إدﻛو ﺒﻨﺴﺒﺔ ٪٢٩

وﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ،٪١١وﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ١٩٨٨إرﺘﻔﻌت ﻤﻌدﻻت ﻓﻘد اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ إﻟﻰ

 %٣٠و %٦٢ﺒﺒﺤﯿرة إدﻛو ،وﺤﺎﻟﯿﺎً ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ﻫﻰ ﻤﺠرد ﺜﻠث ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ
اﻷﺼﻠﯿﺔ ) ٣٢٧أﻟف ﻓدان( ،وﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﻘدت ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﻤﺎ ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ٪٣٧ﻤن ﻤﺴطﺤﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ و٪٨٥

ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷﻫوار ﻓﻰ اﻟﺴﻨوات اﻟ ـ٤٠اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ،وﯿرﺠﻊ ﻫذا إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﯿر ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺼرﯿف اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻤﯿﺎﻩ
اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺴﺘﺼﻼح اﻷراﻀﻰ.

ﺠدول ) (١-٧اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻰ ط أرت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت أرﺒﻊ ﺒﺤﯿرات واﻗﻌﺔ ﻓﻰ دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل )(٢٠٠٨
اﻹ ﻨﺘﺎج اﻟﺴﻤﻛﻰ ﺒﺎﻷ ﻟف

اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗﺒل ﻋﺎم ١٩٥٠

اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم

اﻟﻤﻨزﻟﺔ

٦٢

٣٥٠

٩٠

اﻟﺒرﻟس

٤٨

٢٢٠

٧٠

إدﻛو

٩

٤٥

١٠

ﻤﺎرﯿوت

٥

٦٦

١٦

اﻟﺒﺤﯿرة

طن

)أﻟف ﻓدان(

) ٢٠٠٨أﻟف ﻓدان(

وﺘﺴﺘﺨدم اﻷﺴﻤﺎك ﻛﻤؤﺸر ﺠﯿد ﯿﻌﺒر ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ٕواﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﻤﺎﺌﻰ ،ﺤﯿث ﯿﻌﺒر ﺘﻨوع اﻷﺴﻤﺎك

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن ﺘﺄﺜﯿرات ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻟظروف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﺴﻤﺎك أﯿﻀﺎً ﯿﻛون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ
ﺘوزﯿﻊ ووﻓرة اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺨرى ﻓﻰ اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﯿش ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻠك اﻷﺴﻤﺎك .وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠزﯿﺎدة

اﻟﻤطردة ﻟﻛﻤﯿﺎت ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺘﻰ ﯿﺘم ﻀﺨﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﻤﻨذ ﻋﺎم  ١٩٨٨إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻟﻀﻐوط اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺼﯿد اﻟﺴﻤﻛﻰ اﻟﻤﻔرط ،ﻓﺈن إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﻌظم اﻷﺴﻤﺎك اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺜل )اﻟﺒورى – اﻟﻠﺒﯿس

– اﻟﺒﯿﺎض...إﻟﺦ( ﻗد إﻨﺨﻔﻀت و/أو ﺤﺘﻰ إﺨﺘﻔت ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻤن اﻟﺒﺤﯿرة ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﺤدث اﻟﻌﻛس ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻤﺎك

اﻟﺒﻠطﻰ واﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﯿﺎً ﺤواﻟﻰ  ٪٩٠ﻤن اﻟﻤﺤﺼول اﻟﺴﻤﻛﻰ اﻟﻛﻠﻰ ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة .ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ

إﻟﻰ إﻨﺨﻔﺎض إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ أﺴﻤﺎك اﻟﺒورى ﻓﻰ ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ﻤن  ٪٣,٦ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻰ اﻟﺴﻤﻛﻰ ﻋﺎم ١٩٧٠
إﻟﻰ أﻗل ﻤن  ٪١ﻓﻰ أواﺌل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﯿﺘﻌرض ﺜﻌﺒﺎن اﻟﺒﺤر إﻟﻰ ﺨطر اﻹﻨﻘراض ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺼﯿد

اﻟﻤﻔرط.
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وﻗد ﺤدث ﺘﻐﯿر ﻛﺒﯿر ﻓﻰ ﻨوﻋﯿﺔ ووﻓرة اﻷﺴﻤﺎك ﺒﺒﺤﯿرﺘﻰ اﻟﺒرﻟس واﻟﺒردوﯿل ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻨﺘﯿﺠﺔ

اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﻀﻐوط واﻟﻤﻬددات اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘدﻫور اﻟﻛﺒﯿر
ﻟﻠﻌﺎﺌد اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻟﺒﻌض أﻨواع اﻷﺴﻤﺎك اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.

 ٥٫٤٫٧ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﯿﺤد ﻤﺼر ﻤن اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﺈﻤﺘداد ﯿﺼل إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن  ٩٧٠ﻛم ،وﯿﺤدﻫﺎ ﻤن اﻟﺸرق اﻟﺒﺤر

اﻷﺤﻤر ﺒﺈﻤﺘداد ﯿﺼل إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن  ١١٠٠ﻛم ،وﺘﺘﻤﯿز اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺒﺒﯿﺌﺎت ﺨﺎﺼﺔ،

أﻻ وﻫﻰ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ وأﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف اﻟﺘﻰ ﯿﺘواﺠد ﺒﻬﺎ ﺘﻨوع ﻓﻰ اﻷﻨواع اﻷﻛﺜر ﺸﻬرة ﻤن أى ﻨظﺎم
ﺒﯿﺌﻰ ﺒﺤرى ،وﻗد ﺘﻌرﻀت اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻀﻐوط اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺒت ﻓﯿﻬﺎ ﺼور ﻋدﯿدة ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻟﺘطور ﺒﻤﺎ

ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ٕواﻨﺸﺎء اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ وﻤراﻓق اﻟﻤواﻨﺊ.
ﺃ -ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺘﻌد اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻰ ﻟﺘﻌرض ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻨواع اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﻓﻰ أﻋﻤﺎق

ﺤوض اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻠﺨطر ،وﺘﻌﺘﺒر ﺤﯿواﻨﺎت ﻓﻘﻤﺔ راﻫب اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ،واﻟدﻟﻔﯿن اﻟﺸﺎﺌﻊ ﻗﺎرورى

اﻷﻨف ،واﻟدﻟﻔﯿن اﻟﺸﺎﺌﻊ ﻗﺼﯿر اﻷﻨف ،واﻟدﻟﻔﯿن اﻟﻤﺨطط ،وﺤوت اﻟﻌﻨﺒر ،واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺨﻀراء ،وﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﻤﺤﯿط
ﺠﻠدﯿﺔ اﻟظﻬر ،واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻀﺨﻤﺔ اﻟرأس واﻷﺴﻤﺎك اﻟﻐﻀروﻓﯿﺔ )أﺴﻤﺎك اﻟﻘرش ،وأﺴﻤﺎك اﻟﺤداﯿﺔ( ﻤن

أﻛﺜر اﻷﻨواع اﻟﻔﻘﺎرﯿﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﺨطر ) ،(UNEP/MAP/MED POL 2005أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠطﯿور
اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ ﯿﻌد ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤوﻀﻊ إﻫﺘﻤﺎم ،ﻓﺘﺒﻨﻰ أﻋﺸﺎﺸﻬﺎ ﻓﻰ إﻗﻠﯿﻤﻰ ﻏرب وﺸرق اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض اﻟﻤﺘوﺴط،

ﻨظر ﻟﻔﻘدﻫﺎ ﻤوطﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒب
ﻓﻔﻰ إﻗﻠﯿم ﺸرق اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض اﻟﻤﺘوﺴط ،ﺘﺘﻌرض ﺤﯿﺎة اﻟطﯿور اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻟﻠﺨطر ًا
ﻋواﻤل اﻟﺼرف وﺘﺤوﯿل ﻤﺠرى اﻟﻤﯿﺎﻩ واﻟﺘﻐﯿرات اﻟطﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻟﻤﯿﺎﻩ واﻟﺘﻐذﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻗطﻊ ﻨﺒﺎﺘﺎت
اﻟﺒوص وﺘزاﯿد أﻤﺎﻛن إﻟﻘﺎء اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻲ واﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر ).(UNEP/MAP 2012
ﺏ -ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﺍﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ

ﺘﻌد ﻤﺼر ﻓﯿﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن  ١٨٠٠ﻛم ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴﺎﺤل اﻟﻐرﺒﻰ ﻟﻠﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس وﺨﻠﯿﺞ

اﻟﻌﻘﺒﺔ )ﻤوطﻨﺎ( ﻤن ﻤواطن اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ،وﯿﺤﺘوى اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ
واﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻤن أﺒرزﻫﺎ ﻨظﺎم اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ وﻤﺎ ﯿرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤﯿواﻨﺎت وﻨﺒﺎﺘﺎت ﺤﯿث

ﺘﻀم ﻫذﻩ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﺜرﯿﺔ واﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض.

وﯿﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸرﯿط اﻟﺴﺎﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺒﻨﺼﯿب واﻓر وﻗدر ﻫﺎﺌل ﻤن اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ اﻟﻛﺎﺌﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر
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ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺼل إﻟﻰ  ٣٨٠٠ﻛﯿﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ وﺘﻤﺘد ﺒطول  ١٨٠٠ﻛم ،وﯿﻌﺘﺒر
ﻤوطﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن  ٣٠٠ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻤرﺠﺎن اﻟﺼﻠب و ١٢٥ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻤرﺠﺎن اﻟﻠﯿن،
اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر
ً
وﯿﻀم إﻗﻠﯿم اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر اﻟﻤﺼرى ﺜﻠﺜﻰ ﻋدد أﻨواع اﻟﻤرﺠﺎن اﻟﺼﻠب اﻟﻤوﺠود ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﺒﻤﺎ

ﻓﯿﻬﺎ اﻷﻨواع اﻟﻤﺘوطﻨﺔ ،وﺘزﯿد ﺘﻠك اﻷﻋداد ﻋن أﻋداد اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻛﺎرﯿﺒﻰ وﻤﺴﺎوﯿﺔ

ﻟﺘﻠك اﻷﻋداد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﯿط اﻟﻬﻨدى ،وﺘﻤﺘد اﻟﺸﻌﺎب ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴﺎﺤل ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ ﺨﻠﯿﺠﻰ اﻟﺴوﯿس
واﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺘد إﻟﻰ رأس ﺤدرﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻨوب ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻟﺴودان ،وﯿﻤﺜل ﻛل ﻤن اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﺨﻠﯿﺞ

طﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ واﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨوع اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ،ﻓﻘد ﺘﻀﻤﻨت
أﯿﻀﺎ ﻤو ً
اﻟﻌﻘﺒﺔ ً
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻤﺎ

ﯿزﯿد ﻋن  ١٠٠٠ﻨوع ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ و ٥٠٠ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻘﺸرﯿﺎت و ٤٠٠ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟرﺨوﯿﺎت
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺌﺎت ﻤن أﻨواع اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻷﺨرى ،ﻛﻤﺎ وﺠد  ١٣ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﺒﺤرﯿﺔ و ٤أﻨواع ﻤن

اﻟزواﺤف اﻟﺒﺤرﯿﺔ وﻨوﻋﯿن ﻤن أﺸﺠﺎر اﻟﻤﺎﻨﺠروف ،وﯿﻘطن أﯿﻀﺎً اﻷطوم ﻋروس اﻟﺒﺤر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨواع

اﻟﺴﻼﺤف اﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة ﺼﻘرﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﺎر ،واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺨﻀراء ،وﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﻤﺤﯿط ﺠﻠدﯿﺔ اﻟظﻬر،
واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻀﺨﻤﺔ اﻟرأس ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒر اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺠزر ﺘﯿران ،ﻤﺤﻤﯿﺔ ﻨﺒق وأﺒو ﺠﺎﻟوم،

وﯿﻌﯿش ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻋدد  ٤٩ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻔﻘﺎرﯿﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻌﺸﺒﯿﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﻗﺎع اﻟﺒﺤر ﯿﻤﺜل

ﺤواﻟﻲ  %٧٠ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﺌﻨﺎت رﺨوﯿﺔ ،وﯿوﺠد  ٣٢٥ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ إﻗﻠﯿم اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر اﻟﻤﺼرى ﯿﻤﺜل

 %١٧ﻤﻨﻬﺎ أﻨواع ﻤﺘوطﻨﺔ ،وﻗد ﺘراﺠﻌت أﻋداد أﺴﻤﺎك اﻟﻔراﺸﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻤن ﻤﺘوﺴط  ٩,٧ﻟﻛل

١٠٠م ٢إﻟﻰ  ٥,٢ﻟﻛل ١٠٠م ٢ﻓﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٢ﻛﻤﺎ إﻨﺨﻔﻀت ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﺴﻤﺎك ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،%٦٩ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ

إﻟﻰ إﻨﺨﻔﺎض اﻷﻋداد اﻟوﻓﯿرة ﻤن أﺴﻤﺎك اﻟﻘﺎروص واﻷﺴﻤﺎك اﻟﺒﺒﻐﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر اﻟﻤﺼرى ،وﯿﻌزى ﻫذا

إﻟﻰ ﻋدم ﺘطﺒﯿق اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻰ ﺘﺘزاﯿد ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر دون ﺘوﻗف ،وﻗد ﺜﺒت أﯿﻀﺎً أن
اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ ﯿﻘطن ﺒﻬﺎ أﻨواع ﺴﻤﻛﯿﺔ أﻛﺜر ﺘﻨوﻋﺎً ﻤﻤﺎ ﯿﻘطن ﺒﺎﻟﺸﻌﺎب اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﯿرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ

إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻟﻀرر اﻟﺘﻰ ﯿﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻐواﺼون واﻟﺼﯿﺎدون ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻛﺸوﻓﺔ ،أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق

ذات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘزاﯿد ﻤن رﯿﺎﻀﺔ اﻟﻐوص واﻟﺘﻰ ﺘﻛﺜر ﻋﺎدة ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل ،ﻓﯿوﺠد ﺒﻬﺎ  55ﻨوﻋﺎً ﻤﺘوطﻨﺂ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر

وﺤول اﻟﺸﻌﺎب ﻏﯿر اﻟﻤﺘدﻫورة ﻓﻰ ﻛل ﻤن اﻟﻐردﻗﺔ وﺸرم اﻟﺸﯿﺦ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻵﺨر ،وﺒﺎﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ اﻷﺴﻔل

ﻗﻠﯿﻼ ﻤن اﻟﺴﺎﺤل ﻓﻰ )ﻤرﺴﻰ ﻋﻠم( اﻟذى ﺘﻘل ﻓﯿﻪ أﻋداد اﻟﺴﺎﺌﺤﯿن وأﻋﻤﺎل اﻟﺘطوﯿر إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﯿر ،ﻓﯿﺘﻀﺢ أن
ً

ﻤﺘوﺴط اﻟﺘﻨوع اﻟﺴﻤﻛﻰ ﺒﻪ ﯿزداد إﻟﻰ  ٧٠ﻨوع ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘوطﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻏﯿر

اﻟﻤﺘدﻫورة وﻓﯿﻤﺎ ﺤوﻟﻬﺎ ،وﻓﯿﻤﺎ ﯿﺒدو أﻨﻪ ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إرﺘﺒﺎط إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن ﻋدد أﺴﻤﺎك اﻟﻔ ارﺸﺔ وﻏطﺎء
اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ اﻟﺤﯿﺔ.

۲۷۱

ﺝ -ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﳌﺎﳒﺎﺭﻭﻑ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ

اﻓر ﺤﯿث
ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﯿن ﻤن ﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﻨﺠروف ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر :ﯿﻌﺘﺒر ﻨﺒﺎت اﻟﻤﺎﻨﺠروف ﻫو أﻛﺜر اﻷﻨواع ﺘو اً
ﺘم ﺘﺴﺠﯿﻠﻪ ﻓﻰ  ٢٨ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻤﺘداد ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر واﻟﺠزر اﻟواﻗﻌﺔ ﺒﻪ وﻛذﻟك ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺒﻤﺤﻤﯿﺔ

رأس ﻤﺤﻤد وﻤﺤﻤﯿﺔ ﻨﺒق ،أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻰ وﻫو أﻓﯿﺴﻨﯿﺎ ﻤﺎرﯿﻨﺎ ﻓﻘد ﺘم ﺘﺴﺠﯿﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ ﻓﻘط

اء ﺒﻨﺒﺎﺘﺎت
)ﻓﻰ ﺸﻼﺘﯿن وﻤﺎ ﺤوﻟﻬﺎ( وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻤن اﻟﺤدود اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﻤن أﻛﺜر اﻟﻤﻨﺎطق ﺜر ً
اﻟﻤﺎﻨﺠروف ﻫﻰ :ﺠزر أﺒو ﻤﻨﻘﺎر وﻗﯿﺼوم ووادى اﻟﺠﻤﺎل/ﺤﻤﺎطﺔ وﺴﺎﺤل ﺴﻔﺎﺠﺎ اﻟﺠﻨوﺒﻰ ،وﺘوﻓر ﻨﺒﺎﺘﺎت

ﻤوطﻨﺎ ﻟﻌدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع ﻫﺎﺌل ﻤن
اﻟﻤﺎﻨﺠﺎروف
ً
اﻷﻨواع اﻷﺴﻤﺎك واﻟﻘﺸرﯿﺎت واﻟرﺨوﯿﺎت واﻟﺠﻠد ﺸوﻛﯿﺎت ،وﺘزور اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺒرﯿﺔ وأﺴراب اﻟطﯿور
ﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﻨﺠﺎروف ﺘﻠك ﻤن أﺠل اﻟﺘﻛﺎﺜر واﻟﺒﺤث ﻋن اﻟطﻌﺎم واﻟﻤﺄوى ،وﯿﺤﯿط ﺒﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﻨﺠﺎروف اﻟﻤواطن

اﻷﻛﺜر ﺜراء واﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤن اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ واﻟﺤﺸﺎﺌش اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،ﻓﻬﻰ ﺘﻘوم ﺒدورﻫﺎ ﻛﺤﻀﺎﻨﺎت ﻟرﻋﺎﯿﺔ ﺼﻐﺎر
اﻷﺴﻤﺎك اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،وﻗد ﺘﻀﻤﻨت أﯿﻀﺎً ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠت ﺤﺘﻰ اﻵن

ﻓﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﻨﺠﺎروف ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن  ٢٢ﻨوع ﻤن اﻷﻨواع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ و ٣٦ﻨوع
ﻤن أﻨواع اﻟطﺤﺎﻟب و ٤٠ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﺤﺸ ارت و ٨٢ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﻘﺸرﯿﺎت و ٦٥ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟرﺨوﯿﺎت
و ١٧ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﺠﻠد ﺸوﻛﯿﺎت.

 ٥٫٧ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﳊﻤﺮﺍء ﻟﻸﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻹﻧﻘﺮﺍﺽ:

ﺘم اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌدﻩ ﻤﺤﺎوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻘوﻤﻰ ﻤن أﺠل إﺠراء ﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﺒﺸﺄن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻓﻰ ﻤﺼر وﻓﻰ ﻤﺤﻤﯿﺎﺘﻬﺎ ،وﻗد ﺘواﻓرت ﺒﻨﻬﺎﯿﺔ ﻋﺎم  ،٢٠١٣اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺨص اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻵﺘﯿﺔ

ﻓﻘط وﻫﻰ :اﻟﺜدﯿﯿﺎت ) ١١١ﻨوع( ،واﻟﺤﺸرات )اﻟﻔراﺸﺎت ﻓﻰ اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ٦٣ :ﻨوع ،واﻟﯿﻌﺴوﺒﯿﺎت ٤٠ :ﻨوع(،
وأرﺒﻊ ﻋﺎﺌﻼت ﻨﺒﺎﺘﯿﺔ )اﻟدﻓﻠﯿﺔ ٢٢ :ﻨوع ،واﻟﻔرﺒﯿوﻨﯿﺔ ٥١ :ﻨوع ،واﻟرﺒﯿﻌﯿﺔ ٩ :أﻨواع ،واﻟﻘطﯿﻔﯿﺔ ٢٥ :ﻨوع(،
واﻟطﯿور ) ٤٣ﻨوع( ﻤﻤﺎ ﯿﺸﯿر إﻟﻰ إﺴﺘﻤرار ﺘزاﯿد ﺨطر اﻹﻨﻘراض ،وﺘﻠﻘﻰ اﻷﺸﻛﺎل اﻟﺘوﻀﯿﺤﯿﺔ ﻤن) (٢-٧إﻟﻰ

) (٩-٧اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ.

۲۷۲

اﻟﺸﻛل ) (٣-٧اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ) ١١١ﻨوع(

اﻟﺸﻛل) (٢-٧اﻟﻔراﺸﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ) ٦٣ﻨوع(

) ٢٢ﻨوع(

اﻟﺸﻛل ) (٥-٧ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟطﯿور اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ) ٤٣ﻨوع(

اﻟﺸﻛل ) (٤-٧اﻟﯿﻌﺴوﺒﯿﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ) ٤٠ﻨوع(

۲۷۳

اﻟﺸﻛل ) (٦-٧ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟدﻟﻔﯿﺔ اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض

اﻟﺸﻛل ) (٧-٧ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ واﻟﻌطرﯿﺔ ) ٥١ﻨوع(

ﺸﻛل ) (٨-٧ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ) ٩أﻨواع(

ﺸﻛل ) (٩-٧ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض )٢٥ﻨوع(

وﻟﻘد ﺘم ﺘﻘﯿﯿم ﻋدد  ٣٦٤ﻨوع ﻤن ﺒﯿن ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن  ٢٢٠٠٠ﻨوع ﻤﻤﺎ ﺘم وﺼﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺠدول )(٢-٧
ﻋﺘﺒﺎر ﻤن ﻋﺎم  ،٢٠١٠وﯿوﻀﺢ ﻫذا اﻟﻤؤﺸر ﺘرﺘﯿب اﻷﻨواع ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ ،وﻫﻨﺎك أﻨواع ﻤﻬددة
إ اً
ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻤن ﺒﯿن ﺘﻠك اﻷﻨواع اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  ٣٦٤ﻨوع ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  ١٥٢) %٤١ﻨوع( ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺘﻔﺎوت

ﻫذا ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻨواع ﻤﻬددة ﺤﺎﻟﯿﺎً ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻤن ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺜدﯿﯿﺎت

واﻟﺤﺸرات واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺘﺘراوح ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒﯿن  %٧٠و %٢٥ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ
ﺘواﺠﻪ اﻟﺨطر اﻷﻋظم.

وﻫﻨﺎك أﻨواع ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻤن ﺒﯿن أﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺎت واﻟﻔراﺸﺎت واﻟﺤﺸرات اﻟﯿﻌﺴوﺒﯿﺔ واﻟطﯿور وﻋﺎﺌﻼت
۲۷٤

اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  %٣١و %٢٥و %٥٠و %٦٠و %٤٠و %٧٠و%٤٤
و %٣٦ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب ،وﺘﺘﻨﺒﺄ اﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺒﺘﻌرض ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن رﺒﻊ اﻟﺜدﯿﯿﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺨطر

ﻋﺎﻤﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﯿوﺠد ﻓﻰ ﻤﺼر اﻟﻌدﯿد ﻤن أﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﺼﺤراوﯿﺔ اﻟﺘﻰ إﻨﻘرﻀت
اﻹﻨﻘراض ﺨﻼل اﻟﺜﻼﺜﯿن ً
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺨﻼل اﻟﻨﺼف اﻷول ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن .وﻗد ﺘم إدراج  ٤٠ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ١١١
ﻨوع ﻤﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﯿﻠﻪ ﻓﻰ ﻤﺼر )ﻤﺘﻀﻤﻨﺎً  ٢٧ﻨوﻋﺎً ﻤﺘوطﻨﺎً( ﻓﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﺤﻤراء ﻟﻸﻨواع اﻟﻤﻬددة
ﺒﺎﻹﻨﻘراض ،وﯿﻤﺜل ﻫذا اﻟﻌدد ﺤواﻟﻰ ﺜﻠث اﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﻘﺎطﻨﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر،

ﺟدول ) (۲-۷ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻘﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﺧص اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ
ﻓﺌﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
اﻟﺤﻤراء

اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت

اﻟﺜدﯿﯿﺎت

اﻟﻔراﺸﺎت

اﻟﯿﻌﺴوﺒﯿﺎت

اﻟطﯿور

٤
۱۱

۱
۱

۳
۷

۱۰
٦

۲

اﻟدﻟﻔﯿﺔ

اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت

اﻟﻔرﺒﯿوﻨﯿﺔ

اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت
اﻟرﺒﯿﻌﯿﺔ

اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت

اﻟﻘطﯿﻔﯿﺔ

۷
۷

۱

۳

ع.

۲٤

۱٤

۱۰

۱۰

۷

۲۲

۳

٦

ق.
أ.
ل .ت.

۳٦

۱۷

۱۱

۲۱

۱٤

۱۱
٥
۱

۱۱

۱٥

ن .ب.

۱٥

۱٦

۹

اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ

۱۱۱

۳٦

٤۰

م .ح.
م.

م .ح :.ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺤرج
ق :.ﺘﻘﺘرب ﻤن ﺨطر اﻹﻨﻘراض

ن .ب :.ﻨﻘص ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت

۲
٤۳

۲۲

م :.ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض
أ :.اﻷﻗل أﻫﻤﯿﺔ

٥۱

۳

۱۱

۲

٥

۹

۲٥

ع :.ﻋرﻀﺔ ﻟﻺﻨﻘراض

ل .ت :.ﻟم ﯿﺘم ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ

ﯿﻠﻘﻰ اﻟﺸﻛل ) (١٠-٧اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت وﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة،
وﺘﻌﺘﺒر اﻷﻨواع اﻟﻤﻨدرﺠﺔ ﺘﺤت ﻓﺌﺎت "ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺤرج" أو "ﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض" أو "ﻋرﻀﺔ

ﻟﻺﻨﻘراض" "ﺘﻘﺘرب ﻤن ﺨطر اﻹﻨﻘراض".
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ﺸﻛل ) (١٠-٧ﻓﺌﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﺤﻤراء ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ

ﺘﺘﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺤﻤراء اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟوﻋﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻋدد  ٤٥٧ﻨوع )ﻤﺘﻀﻤﻨﺎً  %٢٠ﻤن

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت( ،وﻗد ﺘم إدراج ﺘﻠك اﻷﻨواع ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ ١٤ :ﻨوﻋﺎً ﻤﻨﻘرﻀﺎً ،و ١٢٣ﻨوﻋﺎً ﻤﻬدداً ﺒﺎﻹﻨﻘراض،
ﻨﺎدر ،و ٩٣ﻨوﻋﺎً ﻏﯿر ﻤﺤدد ،وذﻟك ﻋﻘب ﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
اً
و ٥٤ﻨوﻋﺎً ﻋرﻀﺔ ﻟﻺﻨﻘراض ،و ١٧٣ﻨوﻋﺎً

اﻟﺤﻤراء ﻟﻸﻨواع اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ) ،(١٩٩٤وﻗد أدرﺠت أﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻤﺤﻠﯿﺎً وﺘوزﯿﻌﻬﺎ

ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.

ﻨظر ﻟﻨﻘص ﺒراﻤﺢ اﻟرﺼد ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ ﻤﺤددة ،ﻓﻠم ﯿﻛن ﻤن اﻟﻤﺴﺘطﺎع ﺘﻘﯿﯿم ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘدﺨﻼت
و اً

ﻤن أﺠل اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺨطر اﻹﻨﻘراض اﻟذى ﺘﺘﻌرض ﻟﻪ ﺘﻠك اﻷﻨواع ،وﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً ﺒذل ﺠﻬود ﻋدﯿدة ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺎ
ﺘﺒﻘﻰ ﻤن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺜل اﻟزواﺤف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن أﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت واﻟﺤﺸرات وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن

اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت.

 ٦٫٧ﺷﺒﻜﺔ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ

ﻗﺎﻤت ﻤﺼر ﺒﺈﻋﻼن ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠﯿدة ﻨﺴﺒﯿﺎً ﻤن أراﻀﯿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻟﺘﻰ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻤﺼر ﻤن ﺨﻼل "ﺸﺒﻛﺔ ﻨظﺎم اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت" ذو ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻫﻰ اﻟوﺴﯿﻠﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻬﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼر ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﺒﻬﺎ وﻟﻤﻨﻊ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل أو ﻤواطن

اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن اﻟوﻓﺎء ﺒﺈﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﯿﺔ ،وﻗد ﺘوﺴﻌت ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟـ )(٣٠
ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻌدد واﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺸﻛل ) (١١-٧وﺸﻛل ).(١٢-٧

وﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ،٢٠١٣ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ  ٣٠ﻤﺤﻤﯿﺔ ﺘﻐطﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ أﻛﺜر ﻤن  ١٤٦٠٠٠ﻛم ٢أى
۲۷٦

ﺤواﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %١٤,٦ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻤن ﺤﯿث اﻟﺤﺠم ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷﻛﺒر

ﻓﻰ اﻟﺠﻠف اﻟﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٤٨,٥٠٠ﻛم 2إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ اﻷﺼﻐر ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺴﺎﻟوﺠﺎ وﻏزال ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٠,٥ﻛم.٢

إن ﻨظﺎم اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿد اﻟوطﻨﻰ ﯿﻌﻛس ﺘﻤﺜﯿل ﺠﯿد وﺼورة ﺠﯿدة ﻟﻠﺒﯿﺌﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ذات
اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﻬﺎم ،ﻛﻤﺎ ﯿﻤﺜل أﯿﻀﺎً ﻨواﺤﻰ أﺨرى ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜل اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ وﻤواﻗﻊ
اﻟﺘراث اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ واﻟﺘﺸﻛﯿﻼت اﻟﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎظر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤن ﺠﻤﺎل طﺒﯿﻌﻰ ﺴﺎﺤر وﻤﻨﺎطق اﻟطﯿور

اﻟﻬﺎﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯿﻌد ﻫذا اﻟﻨظﺎم ذو أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﻨواﺤﻰ اﻷﺨرى اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﺘﻰ
ﺘﺘﻀﻤن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ واﻟﻔﺼﺎﺌل اﻟﻬﺎﻤﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ،ﻓﺈن ﺘﻐطﯿﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﻟم ﺘﺼل إﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ آﯿﺘﺸﻰ اﻟﻤﺤددة ﻓﻰ إﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ
 ) (CBD 2020 Aichi) ٢٠٢٠ﻨﺴﺒﺔ آﯿﺘﺸﻰ  " :11ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  %١٧ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻷرﻀﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟداﺨﻠﯿﺔ
وﻨﺴﺒﺔ  %١٠ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ"( ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎطق اﻷرﻀﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟداﺨﻠﯿﺔ

اﻟﺘﻰ ﯿﺠب أن ﺘﺼل إﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %١٧ﻤن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤددة ﻗد زادت ﻤن  %٧,٢ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٤إﻟﻰ %١٤,٧
ﻓﻰ ﻋﺎم  ،٢٠١٣اﻟﻤﻔﺘرض أن ﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ ﺤواﻟﻰ  %١,٧ﻤﺤﻤﯿﺎت ﺒﺤرﯿﺔ ،وﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت،

ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺴﺒﺔ اﻷراﻀﻰ ﻤن اﻟﻤﻨﺎظر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﻤزارع اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ وﺘرﺒﯿﺔ اﻷﺤﯿﺎء اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ

ﻤﺤدودة.

ﺸﻛل ) (١١-٧ﻋدد اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻤن ﻋﺎم ٢٠١٢-١٩٩٣
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ﺸﻛل ) (١٢-٧اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت ﻋﺎم ٢٠١٣-١٩٩٣

 ١٫٦٫٧ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻤﺼر ﻟدﯿﻬﺎ ﺴﺒﻊ ﻤﺤﻤﯿﺎت ﺒﺤرﯿﺔ وﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر وﻤﻨﺎطق ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ )ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ( ﻤﺤﻤﯿﺔ

اﻟﺴﻠوم اﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ،وﺘﻐطﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺼل ﺘﻘر ًﯿﺒﺎ إﻟﻰ  ٥٠٠٠٠ﻛم ،٢وﺘﺸﻤل
ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﻗطﺎﻋﺎت أرﻀﯿﺔ وﺒﺤرﯿﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎطق اﻷﺤﯿﺎﺌﯿﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،ﺸﺠﯿرات اﻟﻤﺎﻨﺠروف واﻟﺠزر اﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ

واﻟﺼﺤراوﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ،وﺘﺸﻤل اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ﻤﺤﻤﯿﺔ رأس

ﻤﺤﻤد وﻨﺒق وﻤﺤﻤﯿﺎت أﺒو ﺠﺎﻟوم ،أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك
اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻤﺜل ﻤﺤﻤﯿﺔ ﻋﻠﺒﺔ وﺠزر اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﻤﺤﻤﯿﺔ وادى اﻟﺠﻤﺎل/ﺤﻤﺎطﺔ ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ
ﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠوم ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻤطروح.

 ٢٫٦٫٧ﳏﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ

ﺘوﺠد ﻓﻰ ﻤﺼر ﺜﻤﺎﻨﯿﺔ )ﻤﻨﺎطق( ﻤﺤﻤﯿﺔ ﻟﻸراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﯿﻘﻊ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸواطﺊ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط وﻋﻠﻰ

ﻀﻔﺎف ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،وﺘﻐطﻰ ﻤﺤﻤﯿﺎت اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺼل ﺘﻘرﯿﺒﺎً إﻟﻰ  ٦٥٠٠ﻛم ،٢وﺘﺸﺘﻤل ﻫذﻩ

اﻟﻤﻨﺎطق ﺘﺤدﯿداً ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠزر اﻟﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ
ﻀﻔﺎف ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،وﺘﺴﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﻓﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤواطن وﻤﺴﺎﻛن اﻟطﯿور اﻟﻤﻬﺎﺠرة واﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد

ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺜروة اﻟﺴﻤﻛﯿﺔ وﺘطور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ،ﻤﺤﻤﯿﺔ

اﻟزراﻨﯿق ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺸﻤﺎل ﺴﯿﻨﺎء وﻤﺤﻤﯿﺔ أﺸﺘوم اﻟﺠﻤﯿل اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒورﺴﻌﯿد وﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿد ﻓﻰ
ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻤطروح وﺒﺤﯿرة ﻗﺎرون وادى اﻟرﯿﺎن ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻔﯿوم وﻤﺤﻤﯿﺔ ﺴﺎﻟوﺠﺎ وﻏزال ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أﺴوان
۲۷۸

وﺠزر اﻟﻨﯿل اﻟﺘﻰ ﯿﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  ١٤٤وﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻛﻔر اﻟﺸﯿﺦ.
 ٣٫٦٫٧ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ

ﯿوﺠد ﻓﻰ ﻤﺼر ﺘﺴﻊ ﻤﺤﻤﯿﺎت ﻓﻰ ﺴﯿﻨﺎء واﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ واﻟﺸرﻗﯿﺔ ،ﺘﻐطﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺘﻘرﯿﺒﺎً
 ١٠٠,٠٠٠ﻛم ٢وﺘﺸﻤل اﻟﺠﺒﺎل واﻟﺴﻬول واﻟودﯿﺎن ،وﺘﻌﻤل ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﻨوع اﻟﻨﺒﺎﺘﻰ واﻟﺤﯿواﻨﻰ

ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ،وﺘﻨظﯿم وﺘﺸﺠﯿﻊ ﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﺴﻔﺎرى ودﻋم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،وﺘﺸﻤل اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﺼﺤراوﯿﺔ

ﻤﺤﻤﯿﺔ اﻷﺤراش ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺸﻤﺎل ﺴﯿﻨﺎء ،وطﺎﺒﺎ وﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ،وﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿد

وﺴﯿوة ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻤطروح ،واﻟﺼﺤراء اﻟﺒﯿﻀﺎء وﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟﺠﻠف اﻟﻛﺒﯿر ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟوادى اﻟﺠدﯿد ،وﻤﺤﻤﯿﺔ
اﻟوادى اﻷﺴﯿوطﻰ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أﺴﯿوط ،وﻤﺤﻤﯿﺔ وادى اﻟﻌﻼﻗﻰ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أﺴوان ،وﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟواﺤﺎت اﻟﺒﺤرﯿﺔ.

 ٤٫٦٫٧ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﯿوﺠد ﻓﻰ ﻤﺼر ﺴت ﻤﺤﻤﯿﺎت ﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﺘﻐطﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٨٠ﻛم ٢ﺘﻘرﯿﺒﺎً ،واﻟﺘﻰ ﺘﺸﻛل ظواﻫر

ﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻓرﯿدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ ﺤﯿث ﯿﺘم إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺠﻬﺎت ﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ذات أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ،وﺘﺘﻀﻤن اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت
اﻟﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻛﻼً ﻤن ﻤﺤﻤﯿﺔ ﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﻐﺎﺒﺔ اﻟﻤﺘﺤﺠرة ووادى دﺠﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،وﻤﺤﻤﯿﺔ ﻛﻬف وادى

ﺴﻨور ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف ،وﻤﺤﻤﯿﺔ اﻟدﺒﺎﺒﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﻗﺼر ،وﻤﺤﻤﯿﺔ ﻨﯿزك ﺠﺒل ﻛﺎﻤل ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ
اﻟوادى اﻟﺠدﯿد ،واﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻤﻨذ ﻋﺎم  ١٩٨٩إﻟﻰ ﻋﺎم .٢٠١٢

وﺘﺼﻨف اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻀﻤن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎد اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺸﻛل )(١٣-٧

اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻤﯿﺎت واﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻷرﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸﻛل )(١٤-٧

ﺸﻛل ) (١٣-٧ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ

ﺸﻛل ) (١٤-٧اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت

ﻟﻺ ﺘﺤﺎد اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ

۲۷۹

 ٧٫٧ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱴ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻓﻰ ﺍﶈﻤﻴﺎﺕ
١٫٧٫٧ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﳍﺎﻣﺔ

ﺘﻤﺜل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠطﯿور ﻓﻰ ﻤﺼر ﺤواﻟﻰ  ٣٤ﻤﻨطﻘﺔ )اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠطﯿور( ﻛﻤﺎ ﻫو

ﻤوﻀﺢ ﻓﻰ اﻟﺠدول ) (٣-٧واﻟﺨرﯿطﺔ ) ،(٣-٧وﺘﻀم ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻟﻤواطن اﻟﻬﺎﻤﺔ

ﻟﻠطﯿور ﻤﺜل ﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ واﻟﺠﺒﺎل اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ واﻟودﯿﺎن اﻟﺼﺤراوﯿﺔ ،واﻟﺴﻬول اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠزر اﻟﺒﺤرﯿﺔ،

وﺘﻐطﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٣٥٠٠٠ﻛم ٢أو ﺤواﻟﻰ  ٪٤ﻤن أراﻀﻰ ﻤﺼر .وﺘﻐطﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻤن

ﻤﻨﺎطق اﻟطﯿور اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  %٤٤اﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل داﺨل ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﯿﺘم
ﺘﻤﺜﯿل ﻤواطن اﻟطﯿور اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ ﻤﺼر ﻀﻤن اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﺤدﯿدﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠطﯿورٕ ،وان ﻟم
ﯿﻛن ﺒﻨﻔس اﻟﻘدر.
ﺠدول ) (٣-٧اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠطﯿور ﻓﻰ ﻤﺼر

۳٤

اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﯿﻮر ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﮭﺪدة ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﺑﺎﻹﻧﻘﺮاض

۲۱

اﻷﻧﻮاع اﻹﺣﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة*

۹

اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ**

۲٤

* اﻷﻨواع اﻟﺘﻰ ﯿﻌﺘﺒر ﺘوزﯿﻌﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻤﻘﺘﺼرة ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر وﻛﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ إﺤﯿﺎﺌﯿﺔ واﺤدة.

** اﻷﻨواع اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺒﺄﻋداد ﻛﺒﯿرة ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻓﻰ ﻤوﻗﻊ ﻤﻌﯿن وﻓﻰ وﻗت ﻤﻌﯿن ﻓﻰ دورة ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐذﯿﺔ واﻟﺘرﺒﯿﺔ

أو اﻹﺴﺘراﺤﺔ )ﺨﻼل اﻟﻬﺠرة(.

ﺨرﯿطﺔ ) (٣-٧ﺨرﯿطﺔ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠطﯿور ﻓﻰ ﻤﺼر
۲۸۰

 ٢٫٧٫٧ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺍﻣﺴﺎﺭ
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ  ۳٤ﻣﻨﻄﻘﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﯿﻮر ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﻼن  ٤ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﻤﻦ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ راﻣﺴﺎر ﻟﺼﻮن اﻷراﺿﻰ
اﻟﺮطﺒﺔ ذات اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﯿﻮر.
ﺟﺪول ) (٤-۷اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﯿﻮر اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﻟ ُﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ ﻛﻤﻮاﻗﻊ راﻣﺴﺎر

ﻋﺪد ﻣﻮاﻗﻊ راﻣﺴﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

۸

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻛﺎﻣﻼً ﺑﮭﺎ ﻛﻤﻮاﻗﻊ راﻣﺴﺎر
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎ ً

٤
۰

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ

٤

 ٣٫٧٫٧ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ
ﻤﺎ ﯿﻘرب ﻤن  ٪٥٠ﻤن ﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤﺼر ﯿﻤﻛن اﻟﻌﺜور ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ،وﯿوﺠد ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﺘﻨوع ﺒﯿوﻟوﺠﻰ
ﻤﺘوطن ﻋﺎﻟﻰ ،ﺤﯿث ﺘﺸﻤل ﻤﺤﻤﯿﺎت ﻋﻠﺒﺔ واﻟﻌﻤﯿد وﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن واﻟﻌﻼﻗﻰ وﺴﺎﻟوﺠﺎ وﻏزال ،وﻨﺒق وأﺒو ﺠﺎﻟوم،
وﺘوﺠد ﻓﻰ ﻫذة اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻤﻌظم أﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻔرﯿدة واﻟﻤﺘوطﻨﺔ واﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻹﻨﻘراض ﻓﻰ ﻤﺼر.

 ٤٫٧٫٧ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ

ﺘﻌد اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر أﻫم ﺒﻘﻌﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﺒﺤرى ،واﻟﺘﻰ ﯿﻤﺜﻠﻬﺎ ﺸﺒﻛﺔ

اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن وﻋﻠﺒﺔ واﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ واﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ ﻟﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض
اﻟﻤﺘوﺴط اﻫم ﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ.
 ٥٫٧٫٧ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﱰﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ

ﺘﻐطﻰ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤواﻗﻊ وﻤﺴﺎﺤﺎت ﺘراﺜﯿﺔ وﺤﻀﺎرﯿﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜل )دﯿر ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن( ،ﻛﻤﺎ ﺘﻐطﻰ ﻤواﻗﻊ

طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤﺜل )ﻤﻨطﻘﺔ وادى اﻟﺤﯿﺘﺎن اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ وادى اﻟرﯿﺎن( .ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘﻀﻤن ﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻤﺤﯿط اﻟﺤﯿوى

)ﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻌﻤﯿد واﻟﻌﻼﻗﻰ( .ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤواﻗﻊ راﻤﺴﺎر ذات أﻫﻤﯿﺔ دوﻟﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ )اﻟزراﻨﯿق واﻟﺒرﻟس وﻗﺎرون
واﻟرﯿﺎن(.

 ٨٫٧ﺍﳌﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ

ﻟﻘد ﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :ﻓﻘدان اﻟﻤواﺌل ،وﺘدﻫور اﻟﻤواﺌل،
واﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط ﻟﻠﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،واﻹﺴﺘﺨدام ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘدام ،واﻟﺘﻠوث ،واﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ وﺘﻐﯿر
۲۸۱

اﻟﻤﻨﺎخ .وﺘﺘزاﯿد ﺘﻠك اﻟﻀﻐوط ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺄﺘﻰ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻟﻨﻤو

اﻟﺴﻛﺎﻨﻰ وﻤﺎ ﯿرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن زﯿﺎدة ف

إﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻤﺔ وﺘﺄﺜﯿراﺘﻬﺎ

اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد ﺒﺼورة ﻤﻔرطﺔ ،وأﯿﻀﺎً ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﻛﺜﯿر ﻤن ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم.

ﻫذا وﻗد ﺘﻀﺎﻓرت ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻓﻰ ﻓﻘدان اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ .وﺘزداد ﺤدة ﺘﻠك اﻟﻤﻬددات ﻋﻨد إرﺘﺒﺎطﻬﺎ
ﺒﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﺼﺤر و/أو ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ.

اﻟﻤﻬددات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻫﻰ :اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔٕ ،واﺴﺘﻨزاف اﻟﻤوارد اﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﺼﯿد

اﻟﺠﺎﺌر واﻟﻐﯿر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻐﯿر ﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺼﯿد )ﻤﻨﺎطق ﺘﻛﺎﺜر( واﻟﺘﻠوث اﻟﺴﺎﺤﻠﻰ .ﻓﻰ اﻟوﻗت
اﻟﺤﺎﻀر ،ﯿﻌﯿش  ٪٢٠ﻤن اﻟﻤﺼرﯿﯿن ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،واﻟﺘﻰ ﯿزورﻫﺎ أﯿﻀﺎً ﺴﻨوﯿﺎً  ١١ﻤﻠﯿون

ﺴﺎﺌﺢ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘواﺠد أﻛﺜر ﻤن  ٪٤٠ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﻬﺎ .ﯿﺴﺒب اﻟﺘﻠوث ﺘدﻫور اﻟﻤواﺌل اﻟﺤرﺠﺔ
وﻓﻘدان ﻟﻸﻨواع ،وأﺤد اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫو اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﺒﺎﻟدﻟﺘﺎ .ﻛﻤﺎ أن اﻹﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻔرط وﺴوء ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺒﯿدات

اﻟﺤﺸرﯿﺔ ﯿﺴﺒب أﯿﻀﺎً ﻓﻘدان ﻟﻸﻨواع اﻟﻨﺎدرة ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺘﻠك اﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻠﻘﺤﺎت ،وﻤﻛﺎﻓﺤﺎت
ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ.

وﯿﺴﺎﻫم اﻟرﻋﻰ اﻟﺠﺎﺌر واﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر ﻓﻰ ﺘدﻫور اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﺤﯿث ﯿﻌرض اﻹﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻔرط واﻟﻐﯿر ﻤﻨظم

ﻟﻠﺤﯿواﻨﺎت اﻟﺒرﯿﺔ إﻨﻘراض اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﺒرﯿﺔ )ﻤﺜل اﻟﻐزﻻن( ،وﻛذﻟك ﻋدة أﻨواع ﻤن اﻟطﯿور اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ
واﻟﻤﻬﺎﺠرة.

وﻗد ﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻤن ﻓﻘدان وﺘدﻫور ﻟﻠﻤواﺌل ،واﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط ،واﻹﺴﺘﺨدام

ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘدام ،واﻟﺘﻠوثٕ ،واﻨﺘﺸﺎر اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ وﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻛﺎﻨﻰ واﻟزﯿﺎدة

اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﻓﻰ إﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤوارد .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،واﻟﻌوﻟﻤﺔ وﺘﺄﺜﯿراﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺨراج اﻟﻤوارد ،ﺠﻨﺒﺎً إﻟﻰ
ﺠﻨب ﻤﻊ ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻋدم وﺠود ﻨظﺎم ﻤﺴﺘدام وﻓﻌﺎل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈدارة اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﺒﻛﺎﻤل اﻟﻘطر اﻟﻤﺼرى ﯿﻌﯿق

اﻟﺤﻔﺎظ ٕوادارة ﺘﻠك اﻟﻤوارد اﻟﻔرﯿدة واﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜل ﺘﺘﺴﺒب اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ وﻀﻌف اﻟﻘواﻋد
اﻟﻤﻨظﻤﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻋدم ﻛﻔﺎﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻰ ﺘدﻤﯿر وﺘدﻫور اﻟﻤواﺌل اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ،
واﻟﻤﻨﺎظر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺘراﺜﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤوارد .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﻓﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿق

واﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وﺘﺨزﯿﻨﻬﺎ وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ وأﯿﻀﺎً ﻋدم
وﺠود ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤوارد اﻟﺘراث اﻟطﺒﯿﻌﻰ ﺨﺎرج ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت.
۲۸۲

 ١٫٨٫٧ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻭﻓﻘﺪ ﺍﳌﻮﺍﺋﻞ

ﯿﻌﺘﺒر ﺘدﻤﯿر اﻟﻤواﺌل ﻫو اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﯿﺴﻰ ﻟﻔﻘدان اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ،ﺤﯿث ﯿﻌد ﻓﻘدان اﻟﻤواﺌل ﻫو أﺤد

اﻟﻤﻬددات اﻟﻤﺒﺎﺸرة واﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺨط اًر ﻛﺒﯿ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻷرﻀﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ

اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤن ﺘﻔﺘت اﻟﻤواﺌل وﺘدﻫورﻫﺎ ﺒﺼورة أﻛﺒر .ﻓﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ
ﻤﺜل إﺴﺘﺼﻼح اﻷراﻀﻰ ،واﻟﺘوﺴﻊ اﻟﻌﻤراﻨﻰ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺘﺴرع ﻤن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘدﻤﯿر وﺘدﻫور اﻟﻤواﺌل

اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﺘوﯿﻪ ﻤن ﻛﺎﺌﻨﺎت ﻨﺒﺎﺘﯿﺔ وﺤﯿواﻨﯿﺔ .وﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤل اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ
ﺘؤدى إﻟﻰ ﺤدوث ﺘﻐﯿرات ﻏﯿر ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻓﻰ إﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻷراﻀﻰ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻐوط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﺒﺼورة ﺒﺎﻟﻐﺔ

ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر.
 ٢٫٨٫٧ﺍﳌﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ

ﺘﺘﻌرض اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻬددات ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻰ
ﺘؤدى ﺒدورﻫﺎ إﻟﻰ ﺘدﻫور ﻫذا اﻟﻤورد اﻟوطﻨﻰ اﻟﺜﻤﯿن .ﻫﻨﺎك ﻤﻬددات ﻋدﯿدة ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ واﻟﻨظم

اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﺒﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻛﺄﺤد أﻫم اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ
ﺒدﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿل( ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ واﻟﺼﺤﻰ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻺﺴﺘﺼﻼح اﻟزراﻋﻰ وﺒﻨﺎء

ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺴﻛﺎﻨﯿﺔ وﻋﻤ ارﻨﯿﺔ ﺠدﯿدة ﺤول ﺘﻠك اﻟﺒﺤﯿرات ﻤﻤﺎ أدى ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﯿﺔ إﻟﻰ ﺤدوث ﺘدﻫور ﻛﺒﯿر ﻓﻰ ﺠودة
اﻟﻤﯿﺎﻩ وﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ واﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﺒﺘﻠك اﻟﺒﺤﯿرات .وﺘﺸﻤل اﻟﻤﻬددات اﻷﺨرى اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ ﻀﺦ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﻷﻏراض اﻟرى واﻟزراﻋﺔ ،وﺘﺂﻛل اﻟﺸواطﺊ ،واﻷﻨواع

اﻟﻐﺎزﯿﺔ ،وﺘﻠوث اﻟﻤﯿﺎﻩ واﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر.

ﺘﺨﺘﻠف ﺸدة اﻟﺘﻠوث اﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺒﺤﯿرة إﻟﻰ أﺨرى ،ﻟﻛﻨﻬم ﯿﺸﺘرﻛون ﺠﻤﯿﻌﺎً

ﻓﻰ ﻨﻔس ﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻠوث واﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ )ﻏﯿر اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠزﺌﯿﺎً( واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت

اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ،ﺤﯿث ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺘﻠك اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻤﻊ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺘﻰ
ﺘﻛون ﺒدورﻫﺎ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴﻤدة واﻟﻤﺒﯿدات واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ .وﻤن ﺨﻼل اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻤﻛن ﺘﺤدﯿد ﺸدة

اﻟﺘﻠوث ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺒﺤﯿرات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻰ :ﺒﺤﯿرة ﻤرﯿوط ،ﺒﺤﯿرة اﻟﻤﻨزﻟﺔ ،ﺒﺤﯿرة إدﻛو ،ﺒﺤﯿرة اﻟﺒرﻟس .ﺤﯿث
ﺘﺘﺴﺒب ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ وﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻨزﻟﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ زﯿﺎدة ﻤﺴﺘوﯿﺎت

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن واﻟﻔوﺴﻔور ،وﻫﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌرف ﺒﺎﺴم اﻹﺜراء اﻟﻐذاﺌﻰ ،ﻤﻤﺎ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ ﻀرر ﺒﺎﻟﻎ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﺸﻛﺎل
اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺨرى اﻟﺘﻰ ﺘﻘطن ﻫذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ .ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﯿﻤﻛن أن ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﺴرﯿﻊ ﻟﻌدد
اﻟﺴﻛﺎن وزﯿﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸرى اﻟﺘﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﻤﻌﻬﺎ.

۲۸۳

ﯿﻤﻛن ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺼﯿد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﺘﺴﺒب آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺴﻤﻛﻰ ﻓﻰ ﻨواح ﻛﺜﯿرة .ﻓﻤﺜﻼً ﯿﻘوم اﻟﻌدﯿد

ﻤن اﻟﺼﯿﺎدﯿن ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻏﯿر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟزﯿﺎدة ﻛﻤﯿﺎت اﻷﺴﻤﺎك اﻟﻤﺼﺎدة ،واﻟذى ﯿؤدي ﺒدورﻩ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء

ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟزرﯿﻌﺔ ﻤﺴﺒﺒﺎً إﻨﺨﻔﺎﻀﺎً ﻤﻠﺤوظ ﻓﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺴﻤﻛﻰ .ﻛﻤﺎ ﯿﻘوم اﻟﺼﯿﺎدﯿن أﯿﻀﺎً
ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﺸﺒﻛﺎت ﺼﯿد ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدى إﻟﻰ ﺼﯿد أﻋداد ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻷﻨواع ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ

ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻤﯿر ﻤواﺌﻠﻬﺎ )اﻟﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ – .(٢٠٠٠

ﻟﻘد ﺘدﻫورت اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻸﻨﻬﺎر ﺤول اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻟـ ٥٠اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺘﺄﺜرت ﺒﺴﺤب

ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿرة ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺘﺎرﻛﻪ ﺒﻌض اﻷﻨﻬﺎر اﻟﺼﻐﯿرة ﺘﻘرﯿﺒﺎً ﺸﺒﻪ ﺠﺎﻓﺔ أو ﺠﺎﻓﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً وﻤﺴﺒﺒﻪ ﻓﻘد ﻛﺒﯿر ﻓﻰ
اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ .وﻤﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﺠودة ﻤﯿﺎﻩ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل وﺒﺤﯿرة ﻨﺎﺼر ﻫﻰ ﻀﻤن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ .ﻟﻘد ﺘم

ﺘﺴﺠﯿل اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻓﻰ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل .أﻫﻤﻬﺎ ورد اﻟﻨﯿل ٕواﺴﺘﺎﻛو از اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ .ﯿﻐطﻰ ورد اﻟﻨﯿل

ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘدر ﺒـ  ٤٨٧ﻛم ﻤرﺒﻊ ﻤن اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻟﻨﻬر اﻟﻨﯿل وﺸﺒﻛﺎت ﻗﻨوات اﻟرى واﻟﺼرف ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ
أﻨﺤﺎء اﻟﺒﻼد وﺤواﻟﻰ  ١٥١ﻛم ﻤرﺒﻊ ﻤن اﻟﺒﺤﯿرات ،ﻤﻤﺎ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ ﻓﻘدان ﻛﻤﯿﺎت ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ﺴﻨوﯿﺎً ﺘﻘدر

ﺒـ  ٣,٥ﻤﻠﯿﺎر ﻤﺘر ﻤﻛﻌب .ﻛﻤﺎ ﯿﻘوم ورد اﻟﻨﯿل ﺒﻤﻨﻊ وﺼول أﺸﻌﺔ اﻟﺸﻤس ﻟﻠﻤﯿﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ ﺘﻐﯿرات ﻓﻰ

اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿﺌﻰ وﺘرﻛﯿﺒﺔ اﻟﻌﺸﺎﺌر ﻟﺒﻌض اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت .أﯿﻀﺎً أدى اﻹﻨﺘﺸﺎر ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺒوق ﻹﺴﺘﺎﻛو از اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ
ﺒﻨﻬر اﻟﻨﯿل وﺸﺒﻛﺎت اﻟرى إﻟﻰ ﺘدﻫور ﻤﺼﺎﺌد اﻷﺴﻤﺎك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺼﯿل وﺸﺒﻛﺎت اﻟرى.

 ٣٫٨٫٧ﺍﳌﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﯿﺴﺒب ﺘدﻫور وﻓﻘد اﻟﻤواﺌل ﺨطر ﻛﺒﯿر وﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟذى ﯿﺘﺴﺒب ﻓﯿﻬﺎ

اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

أ .اﻟﺘﺨطﯿط اﻟﻌﻤراﻨﻰ واﻟﺴرﯿﻊ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ وﻤﺤور ﻗﻨﺎة اﻟﺴوﯿس.

ب .اﻹﺴﺘﺨدام اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘدام )اﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ( ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﺤرﯿﺔ.

ج .ﺘدﻫور وﻓﻘد ﻤواﻗﻊ ﺘﻛﺎﺜر وﺘﻔرﯿﺦ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط )اﻟوﻀﻊ أﻗل
ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﺒﺴﺒب إﻋﻼن ﺒﻌض اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻋﻠﻰ طول اﻟﺴواﺤل واﻟﺠزر(.

د .ﺘﺼرﯿف اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ.

ه .اﻟﻀﻐوط اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ إﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﻋداد اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻤن اﻟﺴﻛﺎن )اﻟﺒطﺎﻟﺔٕ ،وادﺨﺎل
أﻨﻤﺎط ﺠدﯿدة ﻤن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،واﻟﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،وﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻰ اﻟﻌﺎم ﻤﻊ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤوروﺜﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ،وﺨطط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ واﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒب ﺘﺂﻛل اﻟﺸﺎطﺊ(.

ﺘﺘﺴﺒب اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،واﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻤﻛﺜﻔﺔٕ ،واﺴﺘﺼﻼح اﻷراﻀﻰ ﻀﻐوط ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤواﺌل اﻟﺒﺤرﯿﺔ
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اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط .ﻛﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤت ﻋواﻤل أﺨرى ﻓﻰ ﺘراﺠﻊ اﻟﻤواﺌل اﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺒﯿض

اﻟﻤﺘوﺴط ﻤﺜل :اﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط ﻟﻠﻤوارد ﻋﻠﻰ ﻤر اﻟﺘﺎرﯿﺦ ،وﺘدﻫور اﻟﻤواﺌل اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺒﻌض
اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت ﻟﻠﺘﻌﺸﯿش ﺒﺴﺒب إﺴﺘﺨراج اﻟرﻤل ،وﻓﻘد ﻤروج اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻠوث وزﯿﺎدة ﺤرﻛﺔ اﻟﺴﻔن.
ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻌرض اﻟطﯿور اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﺸرق اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ﻟﻤﺨﺎطر اﻹﻨﻘراض ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘد اﻟﻤواﺌل اﻟﺒﺤرﯿﺔ ﺒﺴﺒب

اﻟﺼرف وﺘﺤوﯿل اﻟﻤﯿﺎﻩ ،واﻟﺘﺸﺒﻊ اﻟﻐذاﺌﻲ ،واﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ،وﻤﻘﺎﻟب اﻟﻘﻤﺎﻤﺔ ،واﻟﺘﻠوث اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﻰ واﻟﺼﯿد

) .(UNEP/MAP 2012ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ،ﺘﺤﺘﺎج اﻟﺴﻠﺤﻔﺎﻩ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻟﺸواطﺊ رﻤﻠﯿﺔ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﻤل

أﻋﺸﺎش ﻟوﻀﻊ ﺒﯿﻀﻬﺎ ،وﻟﻛن ﺒﻌد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺤدﺜت ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻟم ﺘﻌد ﺘﻠك اﻟﺴواﺤل
ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻌﺸﯿش اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘدﻤﯿر اﻟﺸﺒﻪ ﻛﺎﻤل ﻟﻤواﺌﻠﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺘﺘﺴﺒب اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠوث واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ وﺘﺤدﯿداً ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻨﻘل اﻟﻨﻔط واﻟﻤﺼﺎﻓﻰ وﻤﯿﺎﻩ
اﻟﺼرف اﻟزراﻋﻰ ،ﻓﻰ ﺘﺄﺜﯿرات ﺨطﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒرﯿﺔ.

وﺘﺘﻤﺜل اﻟﻤﻬددات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ردم اﻟﺸواطﺊ،
واﻟﺘﺠرﯿف ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﺼﯿد اﻟﻤدﻤرة ،واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺤرﯿﺔ ،واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ،واﻟﻐوص

اﻟﺘرﻓﯿﻬﻰ ،وﻨﻘص اﻟوﻋﻰ اﻟﻌﺎم ،وﻀﻌف ﺘﻔﻌﯿل اﻟﻘﺎﻨون )ﺒرﺴﺠﺎ  .(٢٠٠٠وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن

ﺘﺘﻐﯿر ﻗﻠوﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺨﻼل اﻟﻘرن اﻟﻘﺎدم ﻤﻤﺎ ﯿﺤد ﻤن ﻗدرة اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﯿب

اﻟﻛﺎﻟﺴﯿوم وﺘﻛوﯿن ﻤﺴﺘﻌﻤرات ﺤﯿﺔ ﺠدﯿدة )ﻨﺘﯿﺠﺔ زﯿﺎدة ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻓﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺠوى ﻤﻤﺎ ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻰ

ﺤﻤوﻀﺔ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿطﺎت( .وﺘوﻀﺢ ﺘوﻗﻌﺎت ﻨﻤذﺠﺔ اﻟﺒﺤﺎر أن ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻛﻠس ﻗد ﯿﻘل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼل إﻟﻰ

اﻟﺜﻠﺜﯿن ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺴﻨوات اﻟـ  ٥٠اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻤﻊ اﺤﺘﻤﺎل ﺤدوث آﺜﺎر ﻛﺎرﺜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨوع
اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﺒﺤرى.

ﺘم ﺘﻘﯿﯿم اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر ﻛﺄﺤد أﻛﺜر اﻟﻤﻨﺎطق ﺘﻌرﻀﺎً ﻟﺨطر اﻹﻨﻘراض ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،واﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر ،وﺘﺴرب اﻟﻨﻔط .وﻗد ﺘدﻫور اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ أﺠزاء ﻛﺜﯿرة

ﻤن ﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ .اﻟﺸﻌﺎب اﻟﻤرﺠﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ واﻟﺨﻠﯿﺞ

اﻟﻌرﺒﻰ ﻤﻌرﻀﺔ ﺒﺸﻛل ﺨﺎص ﻟﻠﺘدﻫور ﺒﺴﺒب ﻤﺤدودﯿﺔ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺒﺤرﯿﺔ ٕوارﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﻟﻤﻌدﻻت ﻏﯿر
ﻤﺴﺒوﻗﺔ.

 ٤٫٨٫٧ﺍﳌﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

ﺘﻐطﻰ اﻟﻤواﺌل اﻟﺼﺤراوﯿﺔ أﻛﺜر ﻤن  ٪٩٠ﻤن أراﻀﻰ ﻤﺼر .وﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻨﻪ ﻟو ﺘم

إﺴﺘﺜﻨﺎء وﺠود ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،ﻓﺈن ﻤﺼر ﺴوف ﺘﺼﺒﺢ واﺤدة ﻤن أﻛﺜر اﻟﺒﻠدان اﻟﻘﺎﺤﻠﺔ ﻓﻰ

اﻟﻌﺎﻟم ﺤﯿث ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن ﺼﺤراء ﺠرداء ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻟم ﺘﻬطل ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻤطﺎر ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻘود.
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ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻘﻠﯿل ﻤن اﻷﻤطﺎر ﺘﻬطل ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط.

اﻟﻤﻬددات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﺒﺎﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺼﺤ اروﯿﺔ ﻫﻰ :ﻓﻘدان اﻟﻤواﺌل ،وﺘدﻫور
اﻷراﻀﻰ ،اﻟرﻋﻰ اﻟﺠﺎﺌر )ﺤﯿث ﺘم ﺘﺤوﯿل اﻟﻤراﻋﻰ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ إﻟﻰ أراﻀﻰ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ( ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺤل

اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻟﻤﺼر .وﻤن اﻟﻤﻬددات اﻷﺨرى اﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺼﺤراوﯿﺔ :زﯿﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻟﺠﻔﺎف ﻤﻤﺎ
ﯿﻌوق ﻗدرة اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﺎﺜر ،اﻟﺤﺼﺎد اﻟﺠﺎﺌر ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎت وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ ،وأﯿﻀﺎً ﺼﯿد اﻟﺤﯿواﻨﺎت

اﻟﺒرﯿﺔ ،واﻟﺘﺤطﯿب ﻹﺸﻌﺎل اﻟﻨﺎر ﺨﻼل رﺤﻼت اﻟﺴﻔﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ واﻟﺼﺤراء اﻟﻐرﺒﯿﺔ ،واﻷﻟﻐﺎم

اﻷرﻀﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘرﻛت ﺒﻌد اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿن ،وﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ )واﻟذى ﯿﻌﺘﻘد أﻨﻪ أدى إﻟﻰ
ﻤزﯿد ﻤن اﻟﺠﻔﺎف( ،وزﯿﺎدة درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ٕواﻨﺨﻔﺎض ﻫطول اﻷﻤطﺎر.
وﺘم ﺘﻘﯿﯿم ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺘﻐﯿرات ﻓﻰ إﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘوزﯿﻊ اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻘﺎﺤﻠﺔ ﻓﻰ
ﺼﺤراء اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺒﻰ ﻟﻤﺼر ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻨﻬﺞ ﻨﻤذﺠﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﻌﺸواﺌﻰ .ﺤﯿث ﺘم ﺨﻼل ﻫذا اﻟﺘﻘﯿﯿم

إﺨﺘﯿﺎر ﺴﺒﻌﺔ ﻨﺒﺎﺘﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻤن أﺼل  ٢٤٤ﻨﺒﺎت ﻤوﺠودة ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ،ﺤﯿث ﺘم ﺘﻌرﯿف اﻷﻨواع اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺜل

ﺘﻠك اﻟﺘﻰ ﯿﻛون ﻟﻬﺎ دور ﺤﯿوى ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ و/أو ﺘﻘدم ﺨدﻤﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻰ أى ﻨظﺎم إﯿﻛوﻟوﺠﻰ )ﻋﻠﻰ

ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل :ﺘﺜﺒﯿت اﻟﻛﺜﺒﺎن اﻟرﻤﻠﯿﺔ  -اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻨﯿﺘروﺠﯿن(.
 ٥٫٨٫٧ﺍﳌﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ

ﺘﺘﻤﯿز ﺠﺒﺎل اﻟﺼﺤراء اﻟﺸرﻗﯿﺔ وﺴﯿﻨﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨﺎظر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺨﻼﺒﺔ ،وﺨﺎﺼﺔ ﺠﺒل ﻋﻠﺒﺔ ﺤﯿث ﺘﺤﺘوى ﺘﻠك اﻟﺠﺒﺎل

ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓرﯿد وﻤزدﻫر .وﯿﻌزى ﻓﻘدان اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ إﻟﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ،

ﻤﺜل اﻟﺼﯿد ،وﻗطﻊ اﻷﺸﺠﺎر ،واﻹﺘﺠﺎر ﻓﻰ اﻷﻨواع ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ ،واﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ ،وﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ
واﻟﻛوارث اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ )اﻟﻔﯿﻀﺎﻨﺎت ﺒﺸﻛل رﺌﯿﺴﻰ(.
 ٦٫٨٫٧ﺍﳌﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻬدﯿدات اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻫﻰ:

أ .اﻟﺘوﺴﻊ اﻟﻌﻤراﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺼﺎرﻤﺔ واﻟﺘﻰ ﺘﺤرم ﺘدﻤﯿر
اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ.

ب .إدﺨﺎل أﺼﻨﺎف ذات إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ٕواﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ،أدى إﻟﻰ إﺨﺘﻔﺎء اﻷﺼﻨﺎف اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ
واﻟﺴﻼﻻت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺘﺂﻛل اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ واﻟﺤد ﻓﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺠﯿﻨﻰ ﺒﺎﻟﺜروة اﻟﺤﯿواﻨﯿﺔ.

ج .اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻰ ﻓﻘدان اﻟﻤﻨﺎظر اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻨوع
اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ.
۲۸٦

د .اﻹدﺨﺎل اﻟﻐﯿر ﻤﺘﻌﻤد ﻟﻸﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ،ﻤﺜل ﺴوﺴﺔ اﻟﻨﺨﯿل اﻟﺤﻤراء ،واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة اﻟﻐﺎزﯿﺔ واﻵﻓﺎت
اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒب ﺨﺴﺎﺌر إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻛﺒﯿرة.

ه .اﻹﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻔرط ﻟﻸﺴﻤدة واﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺘﻰ أدت إﻟﻰ إﺨﺘﻔﺎء اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒرﯿﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ )اﻟﻤﻠﻘﺤﺎت،
اﻟطﯿور ،اﻟﺒوم ،اﻟﺜﻌﺎﻟب ،اﻟﻨﻤس واﻟﻘطط اﻟﺒرﯿﺔ( وﺘﻠوث اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ.

و .ﻏﯿﺎب اﻟدورات اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

ز .إﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻟﯿب اﻟرى اﻟﺴطﺤﯿﺔ ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺘدﻫور اﻷراﻀﻰ واﻟﺤد ﻤن ﺨﺼوﺒﺔ اﻟﺘرﺒﺔ وزﯿﺎدة ﻤﻠوﺤﺘﻬﺎ.

ح .زﯿﺎدة اﻟﻬﺠرة ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟرﯿﻔﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ.

 ٩٫٧ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ

ﻻ ﺘزال اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﺘﻤﺜل ﺨط اًر ﻛﺒﯿ اًر وﻤﺴﺘﻤ اًر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ أﻨواع اﻟﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﻛﺎﺌﻨﺎت ﻓﻰ ﻤﺼر،

وﻫﻨﺎك ﻤؤﺸرات ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ آﺨذﻩ ﻓﻰ اﻹزدﯿﺎد .واﻟﻤﺜﺎل اﻷﺸﻬر ﻫو اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺴﻠﺒﻰ ﻟﻨﺒﺎت ورد اﻟﻨﯿل ﻋﻠﻰ ﻨﻬر

اﻟﻨﯿل وﺸﺒﻛﺎت ﻗﻨوات اﻟرى واﻟﺼرف ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ أﻨﺤﺎء اﻟﺒﻼد .ﻤﺜﺎل آﺨر ﻫو إﺴﺘﺨدام ﻨﺒﺎت اﻷزوﻻ )ﺴرﺨس
اﻟﻤﯿﺎﻩ( ﻛﺴﻤﺎد ﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﺤﻘول اﻷرز ﺤﯿث إﻨﺘﺸر ﻫذا اﻟﻨﺒﺎت ﺨﻼل ﻗﻨوات اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤﺴﺒﺒﺎً إﺨﺘﻔﺎء ﻟﺒﻌض

اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻷﺨرى ) .(Spirodelaوﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈن إﺴﺘﺎﻛو از اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ واﻟﺘﻰ أدﺨﻠت ﻓﻰ أﺤواض ﺘرﺒﯿﺔ
اﻷﺤﯿﺎء اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ وﺠدت طرﯿﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻨوات اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﺤﯿث أﺼﺒﺤت آﻓﺔ ﺨطﯿرة ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻤﺎك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﺼر .أﯿﻀﺎً اﻹدﺨﺎل ﻏﯿر اﻟﻤﺘﻌﻤد ﻟﺴوﺴﺔ اﻟﻨﺨﯿل اﻟﺤﻤراء وﻤرض

اﻨﻔﻠوﻨ از اﻟطﯿور أﻤﺜﻠﺔ أﺨرى ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ واﻟذى ﯿﻘدر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺴﺒﻬﺎ اﻷﻨواع
اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﺒﺤواﻟﻰ ﻤﻠﯿﺎر ﺠﻨﯿﻪ ﻤﺼري ﺴﻨوﯿﺎً.

وﻗد ﺒذﻟت ﻋدة ﻤﺤﺎوﻻت ﻟﺘﺴﺠﯿل ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ واﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر .وﻤﻊ

ذﻟك ،ﻓﺈن ﻤﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟم ﺘطﺒق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻰ اﻷﻨواع

اﻟﻐﺎزﯿﺔ .ﻓﻔﻰ دراﺴﺔ ﺤدﯿﺜﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٨ﺘم ﺘﺴﺠﯿل ﺒوﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻐرﯿﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر واﻟﺘﻰ

ﺘﻀم  ١٣٧ﻨﺒﺎت .وﻤن اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﯿوﺠد ﺜﻼث وأرﺒﻌﯿن ﻨوع ﻟدﯿﻬﺎ أﻫﻤﯿﻪ واﺤدة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ١١١ﻨوع ،ﻟدﯿﻬﺎ ﺠﺎﻨب واﺤد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ .اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺘﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ أﺼول ) ٢٠أﺼل( ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن

ﻤﻨﺎطق اﻟﻌﺎﻟم وﻫﻰ ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ  ١٤أﺼل ﻤن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﯿم و ٦أﺼول ﻤن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺤدﯿث .ﻛﻤﺎ ﺘم ﺘﻘﺴﯿم
اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻟﻤﻨﺸﺄﻫﺎ اﻷﺼﻠﻰ إﻟﻰ ﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن أﻤرﯿﻛﺎ اﻟﺠﻨوﺒﯿﺔ ) ٢٥ﻨوع =  (٪١٨,٢ﻫﻰ

اﻷﻛﺜر ﺘﻤﺜﯿﻼً ،ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن أﻓرﯿﻘﯿﺎ اﻟﻤدارﯿﺔ ) ٢١ﻨوع =  ،(٪١٥,٣وﻨﺒﺎﺘﺎت أﻤرﯿﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﺠﻨوب آﺴﯿﺎ
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) ١٨ﻨوع =  ٪١٣,١ﻟﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ( ،وﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن أﻤرﯿﻛﺎ اﻻﺴﺘواﺌﯿﺔ ) ١٧ﻨوع =  ،(٪١١,٤وﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن أوروﺒﺎ

) ١٦ﻨوع =  ،(٪١١,٧وﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒﺤر اﻟﻤﺘوﺴط ) ١٥ﻨوع =  (٪٩,٩وﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن ﻏرب آﺴﯿﺎ

وﺠﻨوب أﻓرﯿﻘﯿﺎ ) ١٠اﻷﻨواع =  ٪٧,٣ﻟﻛل ﻤﻨطﻘﺔ( ،وﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن آﺴﯿﺎ اﻻﺴﺘواﺌﯿﺔ ) ٧أﻨواع =  ،(٪٥,١وﻨﺒﺎﺘﺎت

أﻤرﯿﻛﺎ اﻟوﺴطﻰ ٕواﺴﺘراﻟﯿﺎ ) ٦أﻨواع =  ٪٤,٤ﻟﻛل ﻤﻨﻬﻤﺎ( ،وﻨﺒﺎﺘﺎت ﻤن ﺠﻨوب أوروﺒﺎ وﺸرق آﺴﯿﺎ ) ٥أﻨواع =

 .(٪٣,٦ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻟدراﺴﺔ ﺒﺘﻐطﯿﺔ اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﻐرﯿﺒﺔ ﺨﻼل  ٣٠٠-٢٥٠اﻟﺴﻨوات اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ،ﺤﯿث

أوﻀﺤت اﻟدراﺴﺔ أن  ٥أﻨواع ) ٪٣,٦ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻷﻨواع( أدﺨﻠت ﺒﯿن ١٨٠٠م١٨٥٠-م ٤٩ ،ﻨوﻋﺎ
) (٪٣٥,٨ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة ١٨٥٠م١٩٠٠-م ١٩ ،ﻨوﻋﺎ ) (٪١٣,٩ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة١٩٠٠م – ١٩٥٠م ،و ٤٢ﻨوﻋﺎ
) (٪٣٠,٧ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة ١٩٥٠م ٢٠٠٠-م و ٢ﻨوع ﺒﻌد ﻋﺎم  .٢٠٠٠وﻟم ﺘﺴﺠل ﺘوارﯿﺦ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹدﺨﺎل اﻷﻨواع

 ١٨اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ،وﺘراوﺤت اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ ﻹدﺨﺎل اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺼر ﺒﯿن  ٥ﺴﻨوات إﻟﻰ  ١٨١ﺴﻨﺔ .ﺤﺎﻟﯿﺎً

اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘوﻓرة ﺤول اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻻ ﺘزال ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻻ ﺘزال اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ

ﺘﺤدﯿث اﻟﻘواﺌم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﻬدﯿدا ﺤﻘﯿﻘﯿﺎ ﻟﻠﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ
واﻹﻗﺘﺼﺎد وﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن .وﯿظﻬر )اﻟﺸﻛل  (١٦-٧اﻟﺘﻐﯿرات ﻓﻰ ﻤدى اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ

اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘرة .٢٠١٠-٢٠٠٤

وﻓﻰ ﻋﺎم  ،٢٠١٠إرﺘﻔﻌت اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ إﻟﻰ  ٢١١ﻨوع ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ) ٤٤ﻨوع(،
واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻷرﻀﯿﺔ ) ٤٠ﻨوع( ،واﻟﻘﺸرﯿﺎت ) ١٦ﻨوع( ،واﻟﺤﺸرات ) ٢٦ﻨوع( ،واﻟﻌﻨﺎﻛب ) ١ﻨوع( ،واﻷﺴﻤﺎك

) ٢٩ﻨوع( ،واﻟﺜدﯿﯿﺎت ) ٣أﻨواع( ،واﻟطﯿور ) ٥أﻨواع( ،واﻟزواﺤف ) ١ﻨوع( ،واﻟﺒرﻤﺎﺌﯿﺎت ) ١ﻨوع( ،واﻟﻔﯿروﺴﺎت

) ١٧ﻨوع( ،واﻟﻔطرﯿﺎت ) ٨أﻨواع( ،واﻟﺒﻛﺘﯿرﯿﺎ ) ٦أﻨواع( ،واﻟدﯿدان اﻟﺨﯿطﯿﺔ ) ٥أﻨواع( ،واﻟرﺨوﯿﺎت ) ٥أﻨواع(،
وﺸوﻛﯿﺎت اﻟﺠﻠد ) ١ﻨوع( ،واﻟﺠوﻓﻤﻌوﯿﺎت ) ١ﻨوع( ،واﻟﺸوﻛﯿﺎت ) ٢ﻨوع(.

اﻟﺸﻜﻞ ) (۱٦-۷اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﺼﺮ
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وﻤن ﺒﯿن اﻷﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ،ﺸﻤﻠت  ٢١ﻨوﻋﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ أﺴوأ  ١٠٠ﻨوع ﻏﺎزى )اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ

اﻟﺴوداء( اﻟﺘﻰ وﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻸﻨواع اﻟﻐﺎزﯿﺔ ) ،(٢٠١٠وﯿﻌﻛس ﻫذا اﻟﻤؤﺸر ﻤدى ٕواﻨﺘﺸﺎر اﻷﻨواع
اﻟﻐﺎزﯿﺔ واﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزم إﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤد ﻤن إﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ .وﺘﺤت ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أﺼﺒﺤت ﻤﺼر
أﻛﺜر دﻓﺌﺎً ،ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ أﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﻟزﯿﺎدة إﻨﺘﺸﺎر اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ .اﻷﺤداث اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ
اﻟﻤﺘطرﻓﺔ ،ﻤﺜل اﻟﻔﯿﻀﺎﻨﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ واﻟﺴﻤﺎح اﻷﻨواع اﻟﻐرﯿﺒﺔ اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻤﻨﺎطق

ﺠدﯿدة.

 ١٠٫٧ﺗﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ

أظﻬرت اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻗد ﺘﻐﯿر ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﺨﻼل اﻟﻌﺸر اﻵف ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ ﺤﯿث ﺤدث

ﺘﻐﯿر ﺘدرﯿﺠﻰ ﻤن اﻟﻤﻨـ ـ ـﺎخ اﻟرطب )ﻛﺎن ﻫطول اﻷﻤطﺎر أﻛﺜر ﻤن  ٣٠٠ﻤم /ﺴﻨﺔ( إﻟﻰ ﻤﻨـ ـﺎخ أﻛﺜر ﺠﻔﺎف
)أﻗل ﻤن  ٥٠ﻤﻠم /ﺴﻨﺔ ( .وﻛﺎن اﻟﺒﺸر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻤﯿﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻬم ﺘﺘﻌﺎﯿش ﻤﻊ اﻟﺤﯿواﻨﺎت ﻤﺜل

اﻟزراﻓﺎت واﻟﻔﯿﻠﺔ اﻟﺘﻰ إﺨﺘﻔت ﻓﻰ وﻗت ﻻﺤق ﺒﺴﺒب اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺠﺎف.

ﺘﻤت دراﺴﺔ ﻟﺘوزﯿﻌﺎت درﺠﺎت اﻟﺤ اررة اﻟﻤوﺴﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻓﻰ أﻋوام ،٢٠٧٥ ،٢٠٥٠ ،٢٠٢٥ ،٢٠٠٥
 ،٢١٠٠ووﻓﻘﺎً ﻟﻠدراﺴﺔ ،ﻓﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﺴﺘرﺘﻔﻊ ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺼول اﻷرﺒﻌﺔ ،واﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤن

اﻟﺠﻨوب إﻟﻰ اﻷﺠزاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﻤﺼر ،ﻓﻰ  ١٠٠ﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻤﺔ .وﻫذا اﻟﺘﻐﯿﯿر ﯿﺘطﻠب إدارة اﻟﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ
اﻟزراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻤن أﺠل اﻟﺘﻛﯿف ﻤﻊ ﺴﯿﻨﺎرﯿوﻫﺎت ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ .وﺘوﻗﻌت اﻟدراﺴﺔ ﺤدوث إﻨﻛﻤﺎش ﻓﻰ
ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷرض اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ وأﯿﻀﺎً ﺤدوث ﺘﺤول ﻓﻰ ﺘوﻗﯿﺘﺎت اﻟدورات اﻟزراﻋﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺴﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﺘﻐﯿﯿر

ﻓﻰ أﻨظﻤﺔ إﻨﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل واﻟﺘﻰ ﺴﺘﻛون ﺘﺤت ﻀﻐط ﻤﺘزاﯿد ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟطﻠب اﻟﻤﺘزاﯿد ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
وﻫﻨﺎك أﯿﻀﺎ ﺒﻌض اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻤن ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻓﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺠوى ﯿﻤﻛن أن
ﯿؤدى إﻟﻰ إﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺒروﺘﯿن ﻓﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﺒﻘوﻟﯿﺔ.

وﻗد ﺘم ﺘوﺜﯿق آﺜﺎر ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻰ ﺠﺒﺎل ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن ﻤن ﺨﻼل رﺼد ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺨﺘﻔﺎء اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ
اﻟﺘﻰ ﺘﻌﯿش ﻋﻠﻰ ﻗﻤم ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن ﺒﺴﺒب إرﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة .ﻛﻤﺎ أﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺴﻨوﯿﺔ

ﻓﻰ درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﺴوف ﯿزﯿد ﻤن ﺨطر إﻨﻘراض ﻓراﺸﺔ ﺴﯿﻨﺎء اﻟزرﻗﺎء اﻟﻘزﻤﺔ )أﺼﻐر ﻓراﺸﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم( وﯿرﺠﻊ

ذﻟك إﻟﻰ إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻹزﻫﺎر ﻟﻨﺒﺎت زﻋﺘر ﺴﯿﻨﺎء ﺒﻨﺤو ٪٤٠أو أﻛﺜر ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻟﺠﻔﺎف ،واﻟذى ﺘﺘﻐذى
ﯿرﻗﺎت ﻓراﺸﺔ ﺴﯿﻨﺎء اﻟزرﻗﺎء اﻟﻘزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒراﻋﻤﻪ ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﺘﺘﻐذى اﻟﻔراﺸﺎت اﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﻋﻠﻰ رﺤﯿق زﻫرة زﻋﺘر

ﺴﯿﻨﺎءٕ .واذا إﺴﺘﻤر اﻹرﺘﻔﺎع ﻓﻰ درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﺴﯿﺘواﺼل إﻨﺨﻔﺎض أﻋداد ﻨﺒﺎت زﻋﺘر ﺴﯿﻨﺎء وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻘد ﻓراﺸﺔ
ﺴﯿﻨﺎء اﻟزرﻗﺎء اﻟﻘزﻤﺔ ،وﯿزﯿد ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻹﻨﻘراض اﻟﺘﻌرض ﻟﺘﻬدﯿدات ﺒﺸرﯿﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ ﻤﺜل اﻟرﻋﻰ اﻟﺠﺎﺌر وﺠﻤﻊ
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ﻨﺒﺎت زﻋﺘر ﺴﯿﻨﺎء.

وﺘﺴﺘﺨدم ﻨﻤذﺠﺔ ﺘوزﯿﻊ اﻷﻨواع ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘزاﯿد ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ،ﻟﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻛﺎﺌﻨﺎت
واﻷﻨواع ﻛﺈﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎراﺴﺎت واﻟﺘدﺨﻼت اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،وﺘﺴﺘﺨدم ﻨﻤذﺠﺔ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤواﺌل ﻛﺄداة ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒؤ

وﺘﻘﯿﯿم ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺘﻐﯿرات ﻓﻰ إﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻰ ،وﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن أﺸﻛﺎل اﻟﺘدﺨل اﻟﺒﺸرى ﻋﻠﻰ اﻷﻨواع
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗد أﺜﺒﺘت ﻨﻤذﺠﺔ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤواﺌل أﻨﻬﺎ ﺘﻛون ﻤﻔﯿدة ﻟﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻟﻸﻨواع اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ واﻷﻨواع

اﻟﻨﺎدرة.

وﻗد أﺠرﯿت ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻟﺘﻘﯿﯿم ﺘﺄﺜﯿر ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ أﻨواع اﻟﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﻗد

ﯿرﺠﻊ ﻫذا إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻤذﺠﺔ ﺠدﯿدة ﻨﺴﺒﯿﺎً وﺘواﻓر ﺴﺠﻼت اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻟﻠﺤﯿواﻨﺎت واﻟﻨﺒﺎﺘﺎت

اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﻤﺘﻔرﻗﺔ وﻟﯿﺴت ﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻨظﯿﻤﺎً ﺠﯿداً.

ﻛﻤﺎ ﺘﻤت دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿر إرﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺤ اررة ﻋﻠﻰ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻛﺎﻨﻰ واﻟزﻤﺎﻨﻰ ﻷرﺒﻌﺔ ﻤن اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
ﺠﻤﯿز  ،(٩وﻨوع
اﻟﻛﺒرى ﻓﻰ ﻤﺼر ،ﺤﯿث ﺘم إﺨﺘﯿﺎر ﻨوع ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﻘطن )ﺠﯿزة  ،(٨٩وﻨوع ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﻘﻤﺢ ) ا

ﻤﻌﯿن ﻤن اﻷرز )ﺴﺨﺎ  ،(١٠١وﻨوع ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟذرة )ذرة ﻫﺠﯿن ٕ .(١٠واﺴﺘﺨدﻤت درﺠﺔ ﺤ اررة اﻟﻬواء اﻟﻤﺜﻠﻰ
واﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻛﺒر ﻗدر ﻤن اﻟﻨﻤو ﻟﻛل ﻤن أﺼﻨﺎف اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل ،ﻛﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨت اﻟدراﺴﺔ ﻨﻤذﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﯿر

ﺤررة اﻟﻬواء ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﺘوﻗﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨراﺌط ﺘوزﯿﻊ ﻤوﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺼﯿل ﻓﻰ أﻋوام
أﻨﻤﺎط درﺠﺎت ا
 ٢٠٠٥و  ٢٠٢٥و  ٢٠٥٠و ٢٠٧٥و .٢١٠٠

وأظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤواﻋﯿد زراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻗد ﺘﻨﺤرف ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق أﻓﻀل إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻓﻰ ذات

اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﺴوف ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟزراﻋﺔ
اﻟﻘطن واﻟﻘﻤﺢ ﻤﻊ اﻟزﯿﺎدة اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻰ درﺠﺔ ﺤ اررة اﻟﻬواء.

وﻗد ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ ﻋدد ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﻤذﺠﺔ ﺘوزﯿﻊ اﻷﻨواع ﻟﺘﻘﯿﯿم ﺘﺄﺜﯿر ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ

ﻤﺼر ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟدراﺴﺎت اﻷﺨﯿرة اﻟﺘﻰ أﺠرﯿت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒؤ اﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﺘوزﯿﻊ  ٧٥ﻨوﻋﺎً ﻤن اﻟزواﺤف
اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘم إﺠراء دراﺴﺎت ﻨﻤذﺠﺔ أﺨرى ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟظﺎﻫرة ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ أﺼﻐر ﻓراﺸﺔ

ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم )ﻓراﺸﺔ ﺴﯿﻨﺎء اﻟﻘزﻤﺔ اﻟزرﻗﺎء( ﺒﻤﺤﻤﯿﺔ ﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن ،ﻛﻤﺎ ﺘم إﺠراء دراﺴﺔ ﻨﻤذﺠﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻵﺜﺎر

اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟظﺎﻫرة ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﺘوزﯿﻊ اﻟظﺒﺎء اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،ودراﺴﺔ ﻨﻤذﺠﺔ آﺨرى ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟظﺎﻫرة

ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋل اﻟﻨوﺒﻰ واﻟﻐزال اﻟﻤﺼرى واﻟﻐزال دﻗﯿق اﻟﻘرن ﺒﺈﺴﺘﺨدام اﻟﺴﯿﻨﺎرﯿوﻫﺎت  A2و B2

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻤن ﻨﻤﺎذج اﻟدوران اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘم دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿر اﻟﺴﯿﻨﺎرﯿوﻫﺎت  A2و B2

اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻺﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔراﺸﺎت واﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ )ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم ﻤﺎرﻛﺴﺎن( ،وﻗد أﺨذ ﻓﻰ
اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﻓﻰ ﻤﺼر ﻓﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺘﺤت درﺠﺎت اﻟﺤ اررة
۲۹۰

اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ )ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﺴﯿم اﻟﻤﻨﺎطق( ﺤﯿث أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺎت اﻟﻨﻤذﺠﺔ أن ﺒﻌض اﻷﻨواع
ﯿﻤﻛن أن ﺘﻔﻘد ﻤﺎ ﯿﺼل إﻟﻰ  ٪٨٠ﻤن أﻤﺎﻛن إﻨﺘﺸﺎرﻫم اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﺤﯿن ﺴﺘﻨﻘرض ﺒﻌض اﻷﻨواع اﻷﺨرى.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻤﺸروع اﻟﺒﯿوﻤﺎب ﺒدراﺴﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛل ﻨوع ﻤن اﻷﻨواع اﻟﻔراﺸﺎت واﻟﺜدﯿﯿﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺘم ﺘﺠﻤﯿﻊ

اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋن ﻛل ﻨوع ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ وﻋﻤل ﺨراﺌط اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻛل ﻨوع ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم
ﻤﺎرﻛﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻤﺸروع أﯿﻀﺎً ﺒﺘﻘﯿﯿم ﻛل اﻷﻨواع وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘوﺠﯿﻬﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎد اﻟدوﻟﻰ

ﻟﺼون اﻟطﺒﯿﻌﺔ ) .(IUCNوﻓﻰ دراﺴﺔ أﺨرى ،ﺘم إﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم ﻤﺎرﻛﺴﺎن ﻟﻠﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠوﻋل

اﻟﻨوﺒﻰ ﻓﻰ ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ،ﺤﯿث أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن وﺠود اﻟﻤﺎء ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺒﯿﺌﻰ اﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜﯿ اًر ﻓﻰ ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻓﻰ
ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء.

ﻛﻤﺎ ﺘم إﺠراء دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺜﺎر اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﺴﯿﻨﺎرﯿوﻫﺎت ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ ) A2A ،A1Bو (B2Aﻋﻠﻰ ﺘوزﯿﻊ ٧

أﻨواع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟﻤﺘواﺠدة ﻓﻰ ﺼﺤراء اﻟﺴﺎﺤﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺒﻰ ﻟﻤﺼر ﺒﺤﻠول ﻋﺎم ) ٢٠٤٠ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻨﻤذﺠﺔ

ﺘﻠك اﻷﻨواع ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ٢٠٤٠ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﻨوع إﻟﻰ آﺨر ،ﺤﯿث ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻌض اﻷﻨواع ﺴﻠﺒﺎً

ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿرات ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻓﻰ ﺤﯿن ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﯿﯿرات أﻨواع اﻷﺨرى ،ﻛﻤﺎ أظﻬرت
اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﻠﺘﻐﯿرات ﻓﻰ إﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻰ واﻟﻤﻨﺎخ ﺘﺸﻛل ﺘﻬدﯿدات ﺨطﯿرة ﻟﻤﻌظم اﻷﻨواع،
وأظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿﺘم ﻓﻘد اﻟﻤواﺌل ﻟﻤﻌظم ﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻤﺎ ﻋدا ﺠﯿﻤﻨﻛﺎرﺒوس

دﯿﻛﺎﻨدروس ،ﻛﻤﺎ أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﺒﻌض اﻷﻨواع ،ﻤﺜل اﻟﺒرﻗوق ﺼﯿﻔﻰ ،ﻗد ﺘﻌﺎﻨﻰ ﺘﻬدﯿدات ﺨطﯿرة ﻨﺘﯿﺠﺔ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺴﯿﻨﺎرﯿوﻫﺎت ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ .ﻛﻤﺎ ﺴﻠطت

اﻟدراﺴﺔ اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ إﺠراء ﺘﻘﯿﯿم ﺘﺄﺜﯿرات إﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻷراﻀﻰ ﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﯿﻬﺎ ﺴﯿﻨﺎرﯿوﻫﺎت ﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ

ﻋﻠﻰ ﺘوزﯿﻊ اﻷﻨواع اﻷﺨرى ﻤن أﺠل اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻰ ﺠﻬود اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ )ﺴواء اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و/او اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ( ﻟﺘطﺒﯿق

إﺠراءات اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ وﺼون اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر.

 ١١٫٧ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻭﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ

ﯿﺘﻌرض اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼر ﻟﺘﻬدﯿدات ﻛﺒﯿرة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺎت ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻰ اﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط
وﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺤﺼﺎد اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘدام ﻟﻸﻨواع اﻟﺒرﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ ،وﺘﺸﻤل اﻷﻨواع اﻟﺘﻰ

ﺘﺘﻌرض ﻟﻺﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻔرط :اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻐﯿر ﻤﺴﺘدام ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ ،اﻟﺼﯿد اﻟﺘرﻓﯿﻬﻰ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻟﺤوم

اﻷﻨواع اﻟﺒرﯿﺔ ،ﺼﯿد اﻟطﯿور ﻛﻤﺼدر طﻌﺎم ،ﺘﺠﺎرة اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻷﻟﯿﻔﺔ ،واﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻟﺒرﻤﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠطب اﻟﺘﻘﻠﯿدى

واﻟﻐذاء ،ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدم ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷرﻀﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ،واﻟﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ
واﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻷﻨواع اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﻏراض ﺘﺠﺎرﯿﺔ.

ﻛﻤﺎ ﯿﻌد اﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر ،أﯿﻀﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻰ اﻷراﻀﻰ اﻟرطﺒﺔ واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻓﻰ ﻛﺜﯿر ﻤن
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اﻟﺤﺎﻻت ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻻ ﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎس ﻤدى اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺤﯿث ﯿﻤﻛن أن ﺘؤدى ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻓﻰ

ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻤطﺎف إﻟﻰ ﺘﺤوﻻت رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻰ ﺘرﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼرى .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﯿد اﻟﺠﺎﺌر ﺒﻤﺼﺎﺌد اﻷﺴﻤﺎك
ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﺨط اًر ﻛﺒﯿ اًر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﺜل أﺴﻤﺎك اﻟﻘرش واﻟﺴﻼﺤف.

 ١٢٫٧ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

اﻟﺘﻠوث ﺒﺎﻟﻤﻐذﯿﺎت )اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن واﻟﻔوﺴﻔور( وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر ﻫو اﻟﺘﻬدﯿد اﻟﻤﺴﺘﻤر واﻟﻤﺘزاﯿد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوع
اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻓﻰ اﻟﻨظم اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻷرﻀﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﻨظم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ،اﻟﻤﻠوﺜﺎت ﻤﺜل اﻷﺴﻤدة
واﻟﻤﺒﯿدات اﻟﺤﺸرﯿﺔ ﻤن اﻟزراﻋﺔ ،وأﻨظﻤﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺘﻌدﯿن

ٕواﺴﺘﺨراج اﻟﻨﻔط أو اﻟﻐﺎز ،ﺘﺴﺒب أﻀرار ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺘﻨوع اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻟوﻓﯿﺎت ٕواﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت

اﻟﺘﻛﺎﺜر ﻟﻸﻨواع ،وأﯿﻀﺎً ﺒﺸﻛل ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻫور اﻟﻤواﺌل ،ﻛﻤﺎ ﺘواﺠﻪ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺎﻷراﻀﻰ

اﻟرطﺒﺔ اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﻤواﺌل اﻟﺒﺤرﯿﺔ اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ ﺨط اًر ﻛﺒﯿ اًر ﻤن اﻟﻤﻠوﺜﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻤﯿﺎﻩ ،وﻓﻰ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ،
ﯿﺸﻛل ﺘﻠوث اﻟﻐﻼف اﻟﺠوى ﻓﻰ اﻟﻨظم اﻷرﻀﯿﺔ ﻤﺼدر ﻗﻠق ﻛﺒﯿر وﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻤض اﻟﺒﺤﺎر ﺒﻤرﻛﺒﺎت ﻤﺜل

اﻟﻨﯿﺘروﺠﯿن واﻟﻛﺒرﯿت.
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الفصل الثامن

التشجري والغابات واألحزمة اخلضراء

 ١٫٨ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺸﺠﺎر أﺤد أﻫم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺘﻤﺜل اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻷﺸﺠﺎر اﻟﻤزروﻋﺔ أﺤد ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ

اﻟﺘﻰ ﺘﻘوم ﺒﺤﻔظ اﻟﺘوازن اﻟﺒﯿﺌﻰ ،وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﺘﻘوم وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺘﻨظﯿم ودﻋم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ
ﻟﻠﺘﺸﺠﯿر واﻷﺤزﻤﺔ واﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﺨﻀراء وزراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺸﺠرﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻹﺴﺘﺨدام اﻵﻤن ﻟﻤﯿﺎﻩ

اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻓﻰ ذات اﻟوﻗت ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺸﺠﺎر واﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﺒﺈﻤﺘﺼﺎص ﻗدر ﻤن
ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون اﻟذى ﯿﻨﺘﺞ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 ٢٫٨ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺘم زراﻋﺔ اﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﺨﻀراء واﻟﺤوﻟﯿﺎت اﻟﻤزﻫرة واﻷﺸﺠﺎر ﺒﺄﻛﺜر ﻤن  ١٠آﻻف ﻤﺘر ﻨﺠﯿﻠﺔ و ٢٠أﻟف

ﺤوﻟﯿﺎت ﻤزﻫرة ،ﺤﯿث ﺘم زراﻋﺔ ﻤﯿدان اﻟﺘﺤرﯿر ﺒﻌدد  ٣آﻻف ﻤﺘر ﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ زراﻋﺔ ٥

آﻻف ﺤوﻟﯿﺎت ﻤزﻫرة ،ﻛﻤﺎ ﺘم ﺘطوﯿر ﻤﯿدان اﻟﺴﯿدة زﯿﻨب ﺤﯿث ﺘم زراﻋﺔ أﻛﺜر ﻤن  ٢٠٠ﻤﺘر ﻤﺴطﺤﺎت

ﺨﻀراء وﻋدد  ٣آﻻف ﺤوﻟﯿﺎت ﻤزﻫرة ،ذﻟك ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘطوﯿر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺒﻌض اﻟﻤﯿﺎدﯿن ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدى
ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ أﻛﺜر ﻤن  ٣٠٠ﻤﺘر ﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء وﻋدد  ٣آﻻف ﺤوﻟﯿﺎت ﻤزﻫرة ،ﻛذﻟك ﺘم إﻨﺸﺎء ﺤدﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﻤﺴﺎﺤﺔ ٣٠٠م ﺒو ازرة اﻟﺘﻤوﯿن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟزراﻋﺔ ﺤوﻟﯿﺎت ﻤزﻫرة وﺠﺎرى ﺤﺎﻟﯿﺎً إﺴﺘﻛﻤﺎل ﺒﺎﻗﻰ ﺘطوﯿر اﻟﻤﯿﺎدﯿن
واﻟﺤداﺌق ﺘﺒﺎﻋﺎً )ﻤﯿدان ﻋرب اﻟﻤﻌﺎدى وﻤﯿدان رﻤﺴﯿس( .ﻛﻤﺎ ﯿﺘم ﺘﻨﻔﯿذ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﻟﻠزراﻋﺎت ﺒﺤدﯿﻘﻪ

اﻟﺴﻼم ﺒﺸرم اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٣٣ﻓدان ﻤﻨﻬﺎ  ٥,٥ﻓدان ﺘﻀم  ٤٥ﻨوع ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟطﺒﯿﺔ واﻟﻌطرﯿﺔ ذات

اﻹﺴﺘﺨدام اﻟطﺒﻰ واﻟﺘﻘﻠﯿدى اﻟﻬﺎم واﻟﻤﺘوارث ﻋﺒر اﻟﺴﻨﯿن ﺒﯿن ﺒدو ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ٤٥ﻨوع ﻨﺒﺎﺘﻰ

ﯿﺸﻤل اﻟﻨﺨﯿل وأﺸﺒﺎﻩ اﻟﻨﺨﯿل واﻷﺸﺠﺎر واﻟﺸﺠﯿرات واﻷﻋﺸﺎب واﻟﻤﺘﺴﻠﻘﺎت واﻟﻤﺴطﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ

ﺤدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺼﺒﺎرات ﺘﺤﺘوى  ٣٥ﻨوع.

ﺼورة ) (١-٨إﻨﺸﺎء ﻤﺴطﺤﺎت ﺨﻀراء ﺒﻤﯿدان اﻟﺘﺤرﯿر
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ﺼورة ) (٢-٨زراﻋﺔ اﻟﺠﻬﻨﻤﯿﺎت ﺒﺤدﯿﻘﺔ ﺸرم اﻟﺸﯿﺦ

ﺼورة ) (٣-٨إﻨﺸﺎء ﺤدﯿﻘﺔ ﺒوزارة اﻟﺘﻤوﯿن

 ٣٫٨ﺇﻧﺸﺎء ﺍﳌﺸﺎﺗﻞ

إﺴﺘﻤرار ﺘطوﯿر اﻟﻤﺸﺘل اﻟﻤرﻛزى ﺤﯿث ﯿﻤﺜل ﻫذا اﻟﻤﺸﺘل ﻤﺼدر داﺌم ﻹﻨﺘﺎج اﻷﺸﺠﺎر واﻟﺸﺠﯿرات وﻨﺒﺎﺘﺎت
اﻟظل ﻟﻠدﻋم اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﻠﻤدارس ووﺤدات اﻷﻤن اﻟﻤرﻛزى واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤﺴﺎﺠد واﻷدﯿرة واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت

اﻷﻫﻠﯿﺔ ،ﻟذﻟك ﺘم إﻋداد دراﺴﺔ ﻟﺘطوﯿر اﻟﻤﺸﺘل ﺤﯿث ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﺔ ٢٢٠×٢٢٠ﻤﺘر ) ١١ﻓدان ﺘﻘرﯿﺒﺎً(
ﻹﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﺸﺘل إﻗﺘﺼﺎدﯿﺎً ،وﯿﺸﻤل اﻟﺘطوﯿر إﻨﺸﺎء ﺼوب زراﻋﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻤﺠﻬزة طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

وﻛذﻟك إدﺨﺎل أﺼﻨﺎف ﺠدﯿدة ﻤن اﻟﻨﺒﺎﺘﺎت وﻛذﻟك ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ ﻤن أﺴﻤدة واﻟﻤﺒﯿدات واﻷدوات

اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌدات واﻵﻻت...إﻟﺦ ( ،وﯿﻬدف ﺘطوﯿر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺸﺘل إﻟﻰ إﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
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اﻹﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل إﻗﺘﺼﺎدﯿﺎً ﻤﻤﺎ ﯿؤدى ﻟزﯿﺎدة أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﺌد إﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺒﯿر ﻤﺘوﻗﻊ ﻤن ﺨﻼل
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطوﯿر.

ﺼورة ) (٤-٨ﺤدﯿﻘﺔ ﻤﺸﺘل اﻟﺠﻬﺎز ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺠدﯿدة

ﺼورة ) (٥-٨ﺼوب إﻨﺘﺎج اﻟﺠﻬﻨﻤﯿﺔ ﺒﻤﺸﺘل اﻟﺠﻬﺎز ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺠدﯿدة

وﻗد ﺘم إﻨﺸﺎء ﻤﺸﺘل ﻟﻔرع ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﻔﯿوم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ١٥٠٠ﻤﺘر ،ﺤﯿث ﺘم إﻨﺸﺎء ﺼوﺒﺔ

ﻤﺠﻬزة ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘدﻋﯿم اﻟﻤﺸﺘل ﺒﻨﺒﺎﺘﺎت اﻟزﯿﻨﺔ واﻷﺸﺠﺎر واﻟﺤوﻟﯿﺎت اﻟﻤزﻫرة ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت

اﻟزراﻋﯿﺔ ﻤن أﺴﻤدة وأدوات زراﻋﯿﺔ وﻤﺒﯿدات وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﺸﺘل وﺠﺎرى ﺘﺠﻬﯿز إﻨﺸﺎء
ﻤﺸﺘل ﻤرﻛزى ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺸﻤﺎل ﺴﯿﻨﺎء.
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ﺼورة ) (٦-٨ﺼوب إﻨﺘﺎج اﻟﺠﻬﻨﻤﯿﺔ ﺒﻤﺸﺘل ﻓرع اﻟﺠﻬﺎز ﺒﺎﻟﻔﯿوم

 ٤٫٨ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ

ﺘم ﺘﻘدﯿم اﻟدﻋم اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺒﺎﻷﺸﺠﺎر ﻟﻠﻤدارس واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت )ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ واﻟﻤﻨوﻓﯿﺔ وﺠﻨوب اﻟوادى وﺤﻠوان( واﻟﻤﻌﺎﻫد

واﻟﻤﺴﺎﺠد واﻷدﯿرة واﻷﺤﯿﺎء واﻟوﺤدات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت وﻗواﻓل اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺒﻌدد  ٢٠أﻟف ﺸﺠرة ﺘﻘرﯿﺒﺎً و ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟدﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وروح اﻟﻌطﺎء واﻻﻨﺘﻤﺎء.

 ٥٫٨ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﺍﳋﻀﺮﺍء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ

ﺘم اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن زراﻋﺔ اﻷﺴﺒﻘﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒطول  ١٤ﻛم ﺒدء ﻤن ﺘﻘﺎطﻊ طرﯿق اﻟﻘطﺎﻤﯿﺔ  -اﻟﻌﯿن اﻟﺴﺨﻨﺔ ﻤﻊ
اﻟطرﯿق اﻟداﺌـرى وﺤﺘـﻰ ﺘـﻘﺎطﻊ طرﯿق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺴوﯿس ﺤﯿث ﺘم زراﻋﺔ  ٦٥أﻟف ﺸﺠرﻩ وﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻋﻤﺎل

اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻤرﺤﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘم اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻸﺴﺒﻘﯿﻪ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺒطول  ٨ﻛم ﺒدء ﻤن ﺘﻘﺎطﻊ طرﯿق

اﻟﻘﺎﻫرة  -اﻟﺴوﯿس وﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎطﻊ طرﯿق اﻟﻘﺎﻫرة  -اﻹﺴﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ﺤﯿث ﺘم ﺤﻔر اﻟﺠور اﻟﻼزﻤﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻷﺸﺠﺎر
واﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻤن اﻟﺨزاﻨﺎت وﺨطوط اﻟرى اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﺘﻤﻬﯿداً ﻟﺒدء زراﻋﺔ اﻷﺸﺠﺎر ،ﺤﯿث

ﯿﺴﺘﻬدف زراﻋﺔ  ٥٠أﻟف ﺸﺠرة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﺘم ﻛذﻟك رﯿﻬﺎ ﺒﻨظﺎم اﻟرى ﺒﺎﻟﺘﻨﻘﯿط ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎً ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف

اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺤﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﻗد ﺘم إدراج اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﺸروع ﻛﺄﺤد ﻤﺸروﻋﺎت

آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨظﯿﻔﺔ .CDM
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ﺼورة ) (٧-٨اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻤن ﻤﺸروع اﻟﺤزام اﻻﺨﻀر

وﺘوﻟﻰ و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒزراﻋﺔ اﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء ﺤول اﻟﻤدن وﻛذﻟك اﻹﺸﺘراك ﻓﻰ ﻤﺸروع اﻷﺤزﻤﺔ
اﻟﺨﻀراء ﻓﻰ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻰ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٢٢دوﻟﺔ ،وﺠﺎرى

اﻟﺒدء ﻓﻰ اﻟﺨطوات اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻤﺸروع .ﺤﯿث ﺘﻘﻊ ﻤﺼر ﻓﻰ اﻹﻗﻠﯿم اﻷوﺴط وﯿﺸﻤل
ﻤﺼرواﻟﺴودان واﻟﺼوﻤﺎل وﺠﯿﺒوﺘﻰ وﺠزر اﻟﻘﻤر وﺴﯿﺘم اﻟﺒدء ﻓﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻤﺸروع واﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻐرق
ﻋﺎﻤﺎن ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺎر اﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء ووﻀﻊ اﻟﺨطط اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸروع ٕواﺠراء اﻟدراﺴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﯿث ﺴﯿﺘم ﻓﻰ ﺘﻠك اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﺘدﻫور اﻷراﻀﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ وﻛذﻟك إﺨﺘﯿﺎر ﻤﺴﺎر

اﻷﺤزﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﺎﻤل ﺒﯿن اﻹﺴﺘﺸﻌﺎر ﻋن ﺒﻌد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻘﻠﯿﺔ واﻟﺘوﺼﯿف اﻟﺤﻘﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎر ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻟﺘرﺒﺔ
– ﺘدﻫور اﻹراﻀﻰ – اﻟﻐطﺎء اﻟﻨﺒﺎﺘﻰ – اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﻪ وﻛذﻟك إﺨﺘﯿﺎر ﻤوﻗﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟراﺌدة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر

اﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء واﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻰ ﺘﻠك اﻟﻤواﻗﻊ ودراﺴﺔ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

 ٦٫٨ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻓﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺣﺰﻣﺔ ﺍﳋﻀﺮﺍء
ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺠﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﯿﻌد إﻋﺎدة إﺴﺘﺨدام ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ زراﻋﺔ اﻷﺸﺠﺎر اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ واﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء إﻀﺎﻓﺔ

ﺠوﻫرﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺒﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻛﻤﯿﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن ﻨﺤو  ٦ﻤﻠﯿﺎر ﻤﺘر

ﻤﻛﻌب ﻟم ﯿﻛن ﯿﺘم اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،ﺒل ﻛﺎﻨت ﺘﻤﺜل ﻋﺒﺌﺎً ﺒﯿﺌﯿﺎً ﻛﺒﯿ اًر ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﺔ ﻤن ﺘﻠوث ﺒﯿﺌﻰ
ﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﺴواء ﺒﺈﻟﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﯿﺎﻩ ﻨﻬر اﻟﻨﯿل أو اﻟﺒﺤﺎر أو اﻟﺼﺤﺎرى أو ﺘرﻛﻬﺎ ﺘﻨﻔذ إﻟﻰ ﺒﺎطن
۳۰۱

اﻷرض ﻟﺘﻠوث ﻤﺨزون اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ وﺘزﯿد ﻤن إرﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺎء اﻷرﻀﻰ ،وﻤﻊ اﻟﺘﻘدم اﻟﻌﻠﻤﻰ أﺼﺒﺢ
ﺘﻌظﯿم اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﺤﺘﻤﯿﺔ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻟذا ﺴﺎرﻋت ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟدرء ﺨطر اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻰ

ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤﻊ إﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﺌد إﻗﺘﺼﺎدى ﻤﺘﻤﯿز ،ﻛﻤﺎ أﺼﺒﺤت إدارة اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ٕواﺴﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﻬﺎم اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن ﯿﻬﺘم ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺘﻌد ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﯿﺎﻩ

اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ٕواﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻰ أﻏراض اﻟرى ﻤن اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤن ﻤﺼدر إﻀﺎﻓﻰ
وﻤﺘﺠدد ﻹﻤدادات اﻟﻤﯿﺎﻩ ،وﻛذﻟك ﻟﻤﺎ ﺘﺤوﯿﺔ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻷﺸﺠﺎر واﻟﻤزروﻋﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺴﻤﺎد.

ﺨرﯿطﺔ ) (١-٨ﺘوزﯿﻊ اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻓﻰ ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ

و ﯿﻬدف اﻟﻤﺸروع إﻟﻰ:
 .١اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ زراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت واﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء ﺤول اﻟﻤدن.
 .٢إﺴﺘﺼﻼح ٕواﻀﺎﻓﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎت ﺠدﯿدة ﻤن أراﻀﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﺤراوﯿﺔ.
 .٣ﺨﻠق ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺨﺸﺒﯿﺔ ٕواﻀﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎدر دﺨل ﺠدﯿدة ﻤن اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺜﺎﻨوى ﻟﻠﻐﺎﺒﺎت.
 .٤ﺘوﻓﯿر ﻓرص ﻋﻤل ﺠدﯿدة ﻟﻠﺸﺒﺎب.
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 .٥ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎﻩ ﻤن اﻟﺘﻠوث )ﻨﻬر اﻟﻨﯿل ،اﻟﺒﺤﯿرات واﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺠوﻓﯿﺔ( وﻛذﻟك اﻟﺘرﺒﺔ.

 .٦ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﺤراوﯿﺔ واﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدة ﻤن اﻟرﯿﺎح وﺴﻔﻰ اﻟرﻤﺎل واﻟﻌواﺼف اﻟﺘراﺒﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﻨﺸﺄ ﻋن
ذﻟك ﻤن أﻀرار ﺼﺤﯿﺔ وﺒﯿﺌﯿﺔ ،وﻛذﻟك إﻤﺘﺼﺎص ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ٕواﻀﺎﻓﺔ أﻛﺴﺠﯿن.
 .٧إﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﺒﺎت ﻛﻤﻨﺎطق ﺴﯿﺎﺤﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ وﻛﻤﺘﻨﻔس ﻟﺴﻛﺎن اﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدة.
 .٨ﺒﯿﻊ أرﺼدة اﻟﻛرﺒون وﻓق إﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻛﯿوﺘو.

 .٩اﻟوﻗود اﻟﺤﯿوى ﻤن زراﻋﺔ اﻟﺠﺎﺘروﻓﺎ واﻟﺠوﺠوﺒﺎ.
ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻤن اﻟﻤﺸروع:
 .١ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٣ﺒﻠﻐت اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﻤزروﻋﺔ ﻤن اﻟﻐﺎﺒﺎت  ١٨أﻟف ﻓدان ﻓﻰ  ٣٤ﻏﺎﺒﺔ ﻓﻰ ١٧
ﻤﺤﺎﻓظﺔ ،ﻫذا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﯿﺠرى اﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﯿﺎً وﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  ١٧أﻟف ﻓدان.

 .٢ﺜﺒت أن اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺸﺠرى ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓدان واﺤد ﻤن اﻷراﻀﻰ اﻟزراﻋﯿﺔ ﯿﻤﺘص  ٤٥٠ﻛﺠم ﻤن ﻏﺎز
ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ،وﯿطﻠق ﺤواﻟﻰ  ٢٥٠ﻛﺠم ﻤن اﻷﻛﺴﺠﯿن  /ﺴﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺜﺒت أن رى اﻷﺸﺠﺎر

اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ ﺒﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد إﻗﺘﺼﺎدى ﻤرﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺘﻰ
ﺘروى ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ،وأن اﻟﺜﻘل اﻟﻨوﻋﻰ ﻟﺘﻠك اﻷﺸﺠﺎر أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤروﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌﺎدﯿﺔ.

 .٣ﻤﻨﺎطق ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺸروع ﺒﺠوار ﻤﺤطﺎت اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻤدن وﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺘﻰ
ﺒﻬﺎ ظﻬﯿر ﺼﺤراوى.

 .٤اﻷﻨواع اﻟﻨﺒﺎﺘﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘم زراﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎﺒﺎت واﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء اﻟﻤﺎﻫوﺠﻨﻰ اﻷﻓرﯿﻘﻰ )اﻟﻛﺎﯿﺎ( ،اﻟﺴرو،
اﻟﺼﻨوﺒرﯿﺎت ،اﻟﻛﺎﻓور ،اﻷﻛﺎﺴﯿﺎ ،اﻟﺘوت ،اﻟﺴﯿﺴﺎل ،اﻟﻛﺎزورﯿﻨﺎ ،اﻟﻛﻨﻛﺎﺒس ،اﻟﺒﺎﻤﺒو ،اﻟﺠﺎﺘروﻓﺎ،

اﻟﻬوﻫوﺒﺎ ،اﻟﺘرﻤﯿﻨﺎﻟﯿﺎ ،اﻟﺤور ،أﺸﺠﺎر وﺸﺠﯿرات اﻟزﯿﻨﺔ.

 .٥ﯿﻤﻛن ﺘﻘدﯿر اﻟﻌﺎﺌد اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻔدان اﻟواﺤد ﻤن زراﻋﺔ ﺒﻌض أﻨوع اﻷﺸﺠﺎر اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺘروى

ﺒﻤﯿﺎﻩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻷﺨذ ﻓﻰ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻷﺴﻌﺎر اﻟﺴﺎﺌدة ﻟﻸﺨﺸﺎب ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻰ ودورة اﻟﻨﻤو ﻟﻛل ﻨوع

ﻤن ﺘﻠك اﻷﺸﺠﺎر ﻛﺎﻵﺘﻰ :

أ .اﻟﻤﺎﻫوﺠﻨﻰ )اﻟﻛﺎﯿﺎ( ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ١٢٥٠٠ - ٨٧٥٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.

ب .اﻟﻛﺎﻓور ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ٣٠٠٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.

ج .اﻟﻛﺎزورﯿﻨﺎ ﯿﻌطﻲ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوي ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻲ  ٣٠٠٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.

د .اﻟﺤور ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ٦٢٥٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.

ه .اﻟﻬوﻫوﺒﺎ )ﻋﻤر  ٨ﺴﻨوات( ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ٦٠٠٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.
و .أﺸﺠﺎر وﺸﺠﯿرات اﻟزﯿﻨﺔ ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ٢٢٠٠٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.

ز .ﺘرﺒﯿﺔ دﯿدان اﻟﺤرﯿر ﻋﻠﻰ أوراق أﺸﺠﺎر اﻟﺘوت ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ ٦٥٠٠
ﺠﻨﯿﻬﺎً.
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ح .اﻟﺠﺎﺘروﻓﺎ )ﻋﻤر ﺴﻨﺘﺎن( ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان  ١٥٠٠ﺠﻨﯿﻬﺎً )ﻋﻤر  ٥ﺴﻨوات( ﯿﻌطﻰ ﻋﺎﺌد
ﺴﻨوى ﻟﻠﻔدان ﯿﻘدر ﺒﺤواﻟﻰ  ١١٠٠٠ﺠﻨﯿﻬﺎً.

اﻟوزرات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ ـ ــﺔ )و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ،و ازرة اﻟزراﻋﺔ ،واﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻤﯿﺎﻩ
ﻫذا وﻗد ﺘﻀﺎﻓرت اﻟﺠﻬود ﺒﯿن ا
اﻟﺸرب واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ ﺒو ازرة اﻹﺴﻛﺎن( ﻓﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻘوﻤﻰ ﻟﻺﺴﺘﺨدام اﻵﻤن ﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف

اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ زراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت وﻤؤﺨ اًر ﻗﺎﻤت و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ و ازرﻩ اﻟزراﻋﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﯿوﻨﺦ
ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﯿﺎ ﺒﺘدرﯿب وﻨﻘل اﻟﺨﺒرة اﻷﻟﻤﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ زراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺸﺠرﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘدرﯿب ) (٢ﻤﻬﻨدس ﻓﻰ ﻫذا

اﻟﻤﺠﺎل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﯿوﻨﯿﺦ ﻹﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻷﻟﻤﺎﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل زراﻋﺔ اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺸﺠرﯿﺔ.

 ٧٫٨ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺘﻛﺜف و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠﻬود ﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء وزراﻋﺔ اﻷﺸﺠﺎر واﻟدﻋم واﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

ٕواﻨﺸﺎء اﻟﺤداﺌق ﺴواء ﺒﺎﻟﻤدارس واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻷﻤﺎﻛن اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤدن اﻟﻘدﯿﻤﺔ أو ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة،
وﻛذﻟك دﻋم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﻟذﻟك ﻤن آﺜﺎر ﺒﯿﺌﯿﺔ وﺼﺤﯿﺔ وﺠﻤﺎﻟﯿﺔ وﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ذات ﻨﻔﻊ ﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﻤﻊ اﻟﺘزاﯿد اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻛﻤﯿﺎت ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺘﻰ ﯿﺘم ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺘواﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ

ﺴﺎﺌر أﻨﺤﺎء اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻟﺨطﺔ ﻓﺈن و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺘوﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ
ﻛﺒﯿرة ﻟﺘﻘدم اﻟﻌﻤل وزراﻋﺔ ﻤزﯿد ﻤن اﻟﻐﺎﺒﺎت اﻟﺸﺠرﯿﺔ واﻷﺤزﻤﺔ اﻟﺨﻀراء ﺤول اﻟطرﯿق اﻟداﺌرى ﻟﻠﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى
وﻤﻊ اﻟطرق اﻟﻤﺘﻘﺎطﻌﺔ وﺤول اﻟﻤدن اﻟﻘدﯿﻤﺔ واﻟﺠدﯿدة.
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الباب الرابع

البيئة احلضرية

الفصل التاسع

التنمية احلضرية والصناعية والسياحية

 ١٫٩ﻣﻘﺪﻣﺔ
إن ﻤﺼر ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﻌظم اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤن ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺴوء اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ﺒﻬﺎ ،ﺤﯿث ﯿﺘرﻛز

ﻤﻌظم ﺴﻛﺎﻨﻬﺎ ﺤول وادي اﻟﻨﯿل واﻟدﻟﺘﺎ ذﻟك اﻟﺸرﯿط اﻟﻀﯿق وﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻤﺤدودة واﻟﺘﻰ ﻀﺎﻗت

ﺒﻛﺜرة ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن ﺒﻬﺎ وذﻟك رﻏم اﻟﺠﻬود اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺒذل ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻰ ﺒﻨﺎء ﻤدن ﺠدﯿدة

ﺨﺎرج ﻫذا اﻟﺸرﯿط .إﻻ أن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺘرﻛز اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ﺤول وادي اﻟﻨﯿل وﺒﻌض اﻟواﺤﺎت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ ﻓﻰ وﺴط

اﻟﺼﺤراء ﻤﺎزاﻟت ﻗﺎﺌﻤﺔ ،ﺤﯿث ﺘظﻬر ﺨرﯿطﺔ ﻤﺼر اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘرﻛ از ﻛﺒﯿ ار ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ

وﺒﻌض اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻤﯿزت ﺒﻘدر ﻤن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﯿث أن ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤدن ﻫﻰ اﺤد اﻟﻌواﻤل

اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟذي ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘرﻛز اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ .ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم أدى ﻫذا اﻟﺘرﻛز إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد

ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل واﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻤﺜل اﻟزﺤف اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﺨﺘﻨﺎق اﻟﻤراﻓق واﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺎت ذات اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة
أﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤدن اﻟﺘﻰ اﺘﺴﻤت ﺒﺎﻟﺘرﻛز اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ اﻟﻤرﺘﻔﻊ.

 ٢٫٩ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ )ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ(

ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿم ﺸﻛل وﻨﺴق اﻹﻨﺘﺸﺎر واﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻛﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤدن واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ

ﻨطﺎﻗﺎت رﺌﯿﺴﯿﺔ ،اﻟﻨطﺎق اﻷول وﯿﺤﯿط ﺒﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى وﯿﺘﻀﻤن ﻤدن )اﻟﻌﺎﺸر ﻤن رﻤﻀﺎن،
واﻟﺴﺎدس ﻤن أﻛﺘوﺒر ،اﻟﻌﺒور ،ﺒدر ١٥ ،ﻤﺎﯿو ،اﻟﺴﻼم ،واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺸرة ﺤول اﻟطرﯿق اﻟداﺌري(،

وﺘﺒﻠﻎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﺴﺘﯿﻌﺎﺒﯿﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤن اﻟﺴﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن ﺴﺘﺔ ﻤﻼﯿﯿن
ﻨﺴﻤﺔ ،اﻟﻨطﺎق اﻟﺜﺎﻨﻲ وﯿﺸﻤل اﻟدﻟﺘﺎ وﻤﺤﺎور اﻟﻌﻤران اﻟﻤﻨﺘﺸرة ﻤﻨﻬﺎ ،وﯿﺸﺘﻤل ﻫذا اﻟﻨطﺎق ﻋﻠﻰ ﻤدن

)اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ ،اﻟﺴﺎدات ،دﻤﯿﺎط اﻟﺠدﯿدة ،ﺒرج اﻟﻌرب اﻟﺠدﯿدة ،واﻟﻨوﺒﺎرﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة( .وﺘﺒﻠﻎ اﻟطﺎﻗﺔ
اﻹﺴﺘﯿﻌﺎﺒﯿﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤن اﻟﺴﻛﺎن ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن  ١،٥ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ .أﻤﺎ اﻟﻨطﺎق اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻬو

ﻨطﺎق وادي اﻟﻨﯿل اﻟﻤﻤﺘد ﺨﻼل إﻗﻠﯿم ﺸﻤﺎل اﻟﺼﻌﯿد ،وأﺴﯿوط ،وﺠﻨوب اﻟﺼﻌﯿد وﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿوم

اﻟﺠدﯿدة ،ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف اﻟﺠدﯿدة ،اﻟﻤﻨﯿﺎ اﻟﺠدﯿدة ،أﺴﯿوط اﻟﺠدﯿدة ،ﺴوﻫﺎج اﻟﺠدﯿدة ،أﺴوان اﻟﺠدﯿدة،

واﻷﻗﺼر اﻟﺠدﯿدة ،واﻟطﺎﻗﺔ اﻹﺴﺘﯿﻌﺎﺒﯿﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤن اﻟﺴﻛﺎن ﺘﺒﻠﻎ ﺤواﻟﻲ  ٦٥٠أﻟف ﻨﺴﻤﺔ

ﻫذا ﺒﺨﻼف ﺒﻌض اﻟﻨطﺎﻗﺎت اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﻤﺜل ﻨطﺎق ﻗﻨﺎة اﻟﺴوﯿس واﻟﺒﺤﯿرات اﻟﻛﺒرى ٕواﻤﺘدادﻩ ﺸرﻗﺎً ﺸﻤﺎل
وﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء ،ﻨطﺎق اﻟﺴﺎﺤل اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺒﻲ ٕواﻤﺘدادﻩ ﺤﺘﻰ ﻤرﺴﻰ ﻤطروح ،وﻨطﺎق ﻤﺸروع ﺘوﺸﻛﻰ

واﻟواﺤﺎت ﺒﺎﻟوادي اﻟﺠدﯿد .وﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺘﻀﺢ اﻟﺘرﻛﯿز اﻟﺸدﯿد ﻟﻠﻤدن واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺠدﯿدة ﺤول إﻗﻠﯿم
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اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ﺒﺤﺠم ﺴﻛﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻬدف ﻤﻘدارﻩ ﺤواﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﻼﯿﯿن ﻨﺴﻤﺔ ،ﯿﻠﯿﻪ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻤدن اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﻓﻰ ﻨطﺎق اﻟدﻟﺘﺎ وﻤﺤور اﻟﻘﺎﻫرة  -اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﺒﺤﺠم ﺴﻛﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻬدف ﻤﻘدارﻩ  ١،٥ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ.
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ﺷﻜﻞ ) (۱-۹اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻤﺄھﻮﻟﺔ )أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ /ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

وﻤن ﺜم ﯿﺼﺒﺢ ﺠﻠﯿﺎً ﻋدم ﺘواﻓق ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻤواﻗﻊ اﻟﻤدن واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻤﻊ

إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺤﺘﻤﯿﺔ اﻟﺨروج ﻤن وادي اﻟﻨﯿل واﻟدﻟﺘﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﺤراوﯿﺔ اﻟﺒﻛر ،ﺒﺸﻛل ﻛﺎﻤل .ﻛﻤﺎ أن
إﺨﺘﯿﺎر ﻤواﻗﻊ اﻟﻤدن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺒﻌﺔ وﻛذﻟك اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺸرة ﺤول اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى ،وأﯿﻀﺎً إﺨﺘﯿﺎر
ﻤواﻗﻊ اﻟﻤدن اﻟﺘوأﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ اﻟﻤدن اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻤﺘداد وادي اﻟﻨﯿل ،ﻟﻬﻰ ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ

ﺘوﺠﯿﻪ اﻟزﺤف اﻟﻌﻤراﻨﻲ ﺘدرﯿﺠﯿﺎً ﻤن اﻟداﺨل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ اﻟﺼﺤراء ،وﻟﯿس ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب إﻨﺸﺎء

ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤراﻨﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎطق ﺠدﯿدة ذات إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﺒﻛر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺴﺘﻐﻼل ،وﻫذا اﻷﺴﻠوب ٕوان

ﻛﺎن ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر طﺒﻘﺎً ﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤدودة ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدةٕ ،وان ﻛﺎﻨت ﺘﺤﻘق

ﺒﻌﻀﺎً ﻤن إزاﻟﺔ اﻹﺤﺘﻘﺎن ﻋن اﻟﻤدن اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﻛﺘظﺔ ﺒﺎﻟﺴﻛﺎن واﻷﻨﺸطﺔ ،إﻻ أﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﺒﻌﯿد

ﺘؤدى إﻟﻰ ﻤزﯿد ﻤن اﻹﻨﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤراﻨﻲ واﻟﺘرﻛز ﻓﻰ اﻟﻨطﺎق اﻟﻘرﯿب ﻤن وادى اﻟﻨﯿل ،واﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻰ
ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدة ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ.
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ﺸﻛل ) (٢-٩ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤدن اﻟﺠدﯿدة ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ

 ٣٫٩ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻫﻰ ﻤدﯿﻨﺔ ﺨﻀراء ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ،ﺘﺘوازن ﻓﯿﻬﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﺴﺘﯿﻌﺎﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد واﻟﻨظم

اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻋن طرﯿق رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد ،وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻤﻠوﺜﺔ،

ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻨظﺎم اﻹﯿﻛوﻟوﺠﻲ ﺘﺠدﯿد ﻨﻔﺴﻪ ،وﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠوث ﺒﺘﻘﻠﯿل اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯿﻤﻛن ﻟﻠطﺒﯿﻌﺔ

إﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ .وﻓﻰ إطﺎر اﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ ﺘﺘﻤﯿز اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤدﯿﻨﺔ

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺼﻔرﯿﺔ إﻨﺒﻌﺎث اﻟﻛرﺒون ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻰ ﺘﻘﻠﯿل إﻨﺘﺎج ﺜﺎﻨﻲ أﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون واﻟﻤرﻛﺒﺎت
اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻰ ﺘؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﺤدة اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ.

وﯿﺘطﻠب ذﻟك إﺴﺘﺤداث ﺘﺤوﻻت ﻫﯿﻛﻠﯿﺔ ﻨﺤو ﺘﻘﻠﯿل اﺴﺘﺨدام اﻟوﻗود اﻷﺤﻔوري إﻟﻰ أدﻨﻰ ﺤد ﻤﻤﻛن،

وزﯿﺎدة اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤوارد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة ،ﻛﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ،وطﺎﻗﺔ اﻟرﯿﺎح ،واﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﺠﯿوﻟوﺠﯿﺔ ،وطﺎﻗﺔ اﻷﻤواج وﻏﯿرﻫﺎ.

إن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻻ ﺘﺘطﻠب ﻓﻘط أﻨظﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ،وأﻨظﻤﺔ ﺘﻛﺎﻤﻠﯿﺔ ﻹدارة

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺌﻠﺔ واﻟﻐﺎزﯿﺔ ٕواﻋﺎدة ﺘدوﯿرﻫﺎ ،وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب أﯿﻀﺎً  −وﺒﺼﻔﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ  −ﺘﺤوﻻت

ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻰ أﻨﻤﺎط اﻹﺴﺘﻬﻼك واﻟﺘرﻓﯿﻪ واﻹﻨﺘﻘﺎل .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﺘﺘﻤﯿز اﻟﻤدن اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ  −ﻨﺴﺒﯿﺎً −

ﺒﺎﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻤﺘﻀﺎم ،ﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤﺴﺎﻓﺎت اﻹﻨﺘﻘﺎل ﺒﯿن اﻟﺴﻛن واﻟﻌﻤل واﻟﺨدﻤﺎت ،وﻟﺘﻘﻠﯿل اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻰ

اﻹﻨﺘﻘﺎل ،اﻷﻤر اﻟذي ﯿﺘطﻠب ﺘﺨطﯿط اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻷراﻀﻲ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻌزز ﻫذﻩ اﻟﺘﺼورات ،وﻋﻠﯿﻪ
ﻓﺎﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻫﻰ ﻤدﯿﻨﺔ ﻤﻌﺎﺼرة ﺘﺨطط وﺘﺒﻨﻰ وﺘدار ﻹﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻟﯿوﻤﯿﺔ
۳۱۱

ﻟﺴﻛﺎﻨﻬﺎ ،ﻤن ﺒﻨﯿﺔ ﺘﺤﺘﯿﺔ وﻤراﻓق ﻤدﻨﯿﺔ وﺨدﻤﺎت ﺼﺤﯿﺔ وﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺘﺠﺎرﯿﺔ ٕواﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻨﻘل .وﯿﺘﺤﻘق
ذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﻤداﺨل وأﺴﺎﻟﯿب ﺠدﯿدة ﻟﻠﺘﺨطﯿط اﻟﺘﻨﻤوي واﻟﻌﻤراﻨﻲ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤل ﺘﺠﺴد اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷطر
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻛﺎﻓﻠﯿﺔ ،وﺒﺄﺴﻠوب
ﻨﻤو ﻤﺨﺘﻠف ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤو اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻟﻠﻤدﯿﻨﺔ ،ﻤن ﺤﯿث ﺘﺨطﯿطﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺘﺼﻤﯿﻤﻬﺎ ،وﺘﺸﯿﯿدﻫﺎ،
وﺘﺴوﯿﻘﻬﺎٕ ،وادارﺘﻬﺎ ،وﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘدﻫور اﻟﺒﯿﺌﻲ.

 ١٫٣٫٩ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﳎﺎﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺪﻥ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ:

ﻓﻰ ﻀوء ﺒروﺘوﻛول اﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ وو ازرة اﻹﺴﻛﺎن واﻟﻤراﻓق واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ ﻟﺘﺄﻫﯿل
اﻟﺤﻲ اﻟﺜﺎﻟث ﺒﻤدﯿﻨﺔ اﻟﺸﯿﺦ زاﯿد ﺤﻲ أﺨﻀر ﻤﺴﺘدام ﺼدﯿق ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻗﺎﻤت اﻟو ازرة ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ و ازرة
اﻹﺴﻛﺎن واﻟﻤراﻓق واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﯿﺔ ﻹﺴﺘﻛﻤﺎل ﻋدد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸروع ﻤﺜل:

أ .اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء:

• رﺼد ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺤﻲ اﻟﺜﺎﻟث  -ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﺸﯿﺦ زاﯿد:
ﺘـم إﺨﺘﯿـﺎر ﺒﻌـض ﻤواﻗـﻊ اﻟرﺼـد ﻋﻠـﻰ طــرق ﺘﺘﻌـرض ﻟﻛﺜﺎﻓـﺎت ﻤرورﯿـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻛـذﻟك ﻤواﻗـﻊ أﺨــرى
ﺒﻬﺎ ﺤرﻛﺔ ﻀﻌﯿﻔﺔ وأﻨﺸطﺔ ﺨدﻤﯿﺔ ﻤﺤدودة.

وﺘﺒــﯿن ﻤــن ﺘﺤﻠﯿــل ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﺒﯿﺎﻨــﺎت أن ﻤﺴــﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀــﺎء اﻟﺘــﻲ ﺘــم ﻗﯿﺎﺴــﻬﺎ ﻛﺎﻨــت ﻤطﺎﺒﻘــﺔ ﻟﻠﺤــدود
اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗم  ٩ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٩وذﻟك ﻓﻰ أﻏﻠب اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻤت ﺒﻬﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟرﺼد.

ﺸﻛل ) (٣-٩ﻤواﻗﻊ رﺼد ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻀوﻀﺎء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺤﻲ اﻟﺜﺎﻟث  -ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﺸﯿﺦ زاﯿد
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• رﺼد اﻟﻌوادم:

ﺘم رﺼد ﻋوادم اﻟﺴﯿﺎرات ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎطق ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن اﻟﺤـﻲ اﻟﺜﺎﻟـث ﻟﻌـدد  ١٦١ﻤرﻛﺒـﺔ ﺘﺴـﺘﺨدم اﻟﺒﻨـزﯿن

واﻟﺴوﻻر ﻛوﻗود ،وﺘﺤدﯿد ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﯿﯿر اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـب اﻟﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ ﻷﻛﺎﺴـﯿد اﻟﻛرﺒـون
واﻟﻬﯿ ــدروﻛرﺒوﻨﺎت وذﻟ ــك ﻟﻠﻤرﻛﺒ ــﺎت اﻟﻤﺴ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨـ ـزﯿن ،ودرﺠ ــﺔ اﻟﻌﺘﺎﻤ ــﺔ اﻟﺘـ ـﻰ ﺘﻨﺒﻌ ــث ﻤ ــن ﻋ ــﺎدم

اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻟﻠﺴوﻻر .وﺘﺒﯿن ﻤن ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت أن  %٣٠ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺴﯿﺎرات ﻏﯿـر
ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت.
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ﺸﻛل ) (٤-٩إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ وﻏﯿر اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤواﺼﻔﺎت

• رﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء:
ﺘﺒﯿن ﻤن ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺘﺎﺌﺞ رﺼد ﻤﻠوﺜﺎت اﻟﻬواء ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
 ﻋدم ﺘواﻓق ﻤﺘوﺴـطﺎت ﺘرﻛﯿـزات اﻟﺠﺴـﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘـﺔ اﻟﺼـدرﯿﺔ ﻤـﻊ اﻟﺤـد اﻷﻗﺼـﻰ اﻟﻤﺴـﻤوح ﺒـﻪ ﻓـﻲ
اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون )١٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام/ﻤﺘر ﻤﻛﻌب(.

 ﺠــﺎءت ﺘرﻛﯿ ـزات ﻏــﺎز ﺜــﺎﻨﻰ أﻛﺴــﯿد اﻟﻨﯿﺘــروﺠﯿن ﻓــﻲ ﺤــدود اﻟﻤﺴــﻤوح ﺒــﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿــﺔ اﻟﺒﯿﺌــﺔ
) ١٥٠ﻤﯿﻛروﺠرام ﻟﻛل ﻤﺘر ﻤﻛﻌب(.

 ﺠﺎءت ﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز اول اﻛﺴﯿد اﻟﻛرﺒون ﻓﻲ ﺤـدود اﻟﻤﺴـﻤوح ﺒـﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿـﺔ اﻟﺒﯿﺌـﺔ )٣٠
ﻤﻠﻠﯿﺠرام ﻟﻛل ﻤﺘر ﻤﻛﻌب(.

 ﺠﺎءت ﺘرﻛﯿزات ﻏﺎز ﺜﺎﻨﻰ أﻛﺴﯿد اﻟﻛﺒرﯿت ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨون ﺤﻤﺎﯿـﺔ اﻟﺒﯿﺌـﺔ )١٥٠
ﻤﯿﻛروﺠرام ﻟﻛل ﻤﺘر ﻤﻛﻌب(.
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ب .اﻟﻤراﺠﻌـﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ ﻟﻨوﻋﯿــﺔ اﻟﻤﯿـﺎﻩ :ﺘﺒــﯿن ﻤـن د ارﺴــﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿـل ﻋﯿﻨــﺎت ﻤﯿـﺎﻩ اﻟﺸــرب ﺒﻤﺤطـﺔ اﻟﻤﯿــﺎﻩ
أﻨﻬــﺎ ﻤطﺎﺒﻘــﺔ ﻟﻠﻤﻌــﺎﯿﯿر اﻟﻘﯿﺎﺴــﯿﺔ ﻟﻤﯿــﺎﻩ اﻟﺸــرب اﻟﻤﺼ ـرﯿﺔ ﻤــن ﺤﯿــث ﺨﺼﺎﺌﺼــﻬﺎ اﻟطﺒﯿﻌﯿــﺔ واﻟﺤﯿوﯿــﺔ

واﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ.

ج .ﺘﻨﻔﯿذ ﻋدد ﻤن اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ واﻟﺘوﻋوﯿﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ ﻤﺜــل )اﻟﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺼــﻠﺒﺔ واﻟﻔﺼــل ﻤــن اﻟﻤﻨﺒــﻊ وﺘطــوﯿر ﻤﻨظوﻤــﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺼــﻠﺒﺔ -
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ  -ﺘﻠوث اﻟﻬواء -اﻟﻀوﻀﺎء وﻤﺼﺎدرﻫﺎ(.

 ٤٫٩ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺘﻌــد اﻟﺘﻐﯿـرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿــﺔ إﺤــدى اﻟﻤﺸــﻛﻼت اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ اﻟﺘــﻰ ﺘــؤﺜر ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﯿــﺔ ﻤﺨﺘﻠــف اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻹﻗﺘﺼــﺎدﯿﺔ

ﻋﻠـﻰ اﻟﻤــدى اﻟﺒﻌﯿــد .وﺒــﺎﻟرﻏم ﻤــن أن اﻷﻨﺸــطﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓــﻰ ﻤﺼــر ﻻ ﺘﺴــﻬم ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻛﺒﯿـرة ﻓــﻲ إﺠﻤــﺎﻟﻲ
إﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت اﻟﻐــﺎزات اﻟﻤﺴــﺒﺒﺔ ﻟﻺﺤﺘﺒــﺎس اﻟﺤـراري ،ﻏﯿــر أﻨﻨــﺎ ﻨﺸــﺎرك اﻟﺒﻠــدان اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤــﺔ ﻓــﻰ آﺜــﺎر

ﻫذﻩ اﻟﻤﺸـﻛﻠﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ أﻛﺒـر ﻨظـ اًر ﻟﻀـﻌف ﻗـدرﺘﻨﺎ اﻹﻗﺘﺼـﺎدﯿﺔ ﻛﺒﻠـد ﻨـﺎﻤﻲ ﻟﻤواﺠﻬـﺔ ﺘـداﻋﯿﺎﺘﻬﺎ واﻟﺘﻛﯿـف ﻤـﻊ

آﺜﺎرﻫﺎ .ﻟذﻟك ﯿﻨﺒﻐﻰ أن ﻨﺘﺒﻨﻰ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿـﺎت ﺘﻤﻛﻨﻨـﺎ ﻤـن اﻟﺘﺤـول ﻤـن ﺘﻨﻤﯿـﺔ ﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿـﺔ

اﻟﻛرﺒــون إﻟــﻰ ﺘﻨﻤﯿــﺔ ﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻤﺴــﺘداﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻟﻛرﺒــون ،وذﻟــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘرﺸــﯿد اﺴــﺘﺨدام اﻟﻛﻬرﺒــﺎء

اﻟﻤﺘوﻟــدة ﻤــن اﻟوﻗــود اﻟﺤﻔــري ،وﺘﺤﻘﯿــق أﻗﺼــﻰ ﻗــدر ﻤــن اﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻰ اﺴــﺘﺨدام اﻟﻤـوارد واﻹﻨﺘــﺎج اﻷﻨظــف
ﻟﺘﻘﻠﯿل اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ .وﻗد ارﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻟﻨﻤـو اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ إﻟـﻰ  %٦,٩ﺨـﻼل اﻟرﺒـﻊ

اﻟﺜﺎﻟـث ﻤـن اﻟﻌــﺎم اﻟﻤـﺎﻟﻰ  ،٢٠١٤/٢٠١٣وﺒﻠــﻎ ﻋـدد اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻟﺠﻤﻬورﯿـﺔ ﻋــﺎم
 ١٢٣) ٢٠١٣ﻤﻨطﻘ ــﺔ( ﺒﺈﺠﻤ ــﺎﻟﻲ ﻤﺴ ــﺎﺤﺔ ) ١٩٦٣,١٢أﻟ ــف ﻓ ــدان( ،وﻋ ــدد اﻟﻤﺼ ــﺎﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ــﺔ ﺒﺘﻠ ــك

اﻟﻤﻨﺎطق ) ٨٢١٥ﻤﺼﻨﻊ( ﻓﻰ ﺤـﯿن ﺒﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ ﺘﺤـت اﻹﻨﺸـﺎء ) ٣٥٨٢ﻤﺼـﻨﻊ( وﺒـذﻟك ﺘﺼـل
ﻨﺴﺒﺔ زﯿﺎدة ﻋدد اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  %٣٠ﺘﻘرﯿﺒﺎً.
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ﺠدول) (١-٩ﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ٕواﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ وﻋدد اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻋدد اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ
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ﺸﻛل ) (٥-٩ﻋدد اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت

وﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول ) (١-٩و اﻟﺸﻛل ) (٥-٩ﻤﺎ ﯿﻠﻰ:
• اﻟﻌـدد اﻷﻛﺒــر ﻤــن اﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘـﻰ ﺼــدر ﻟﻬــﺎ ﻗـرار إﻨﺸــﺎء ﻛــﺎن ﻤــن ﻨﺼــﯿب ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة
ﺒواﻗﻊ  ١٨ﻤﻨطﻘﺔ ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻻﺘوﺠد ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺘﻲ اﻟﻐرﺒﯿﺔ وﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء.

• ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم أن ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻐرﺒﯿــﺔ ﺘﻀــم أﻛﺒــر اﻟﻘــﻼع اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻐــزل واﻟﻨﺴــﯿﺞ واﻟﺼــﺒﺎﻏﺔ ﻓــﻰ ﻤﺼــر
ﺒﺎﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻛﺒرى وطﻨطﺎ وزﻓﺘﻰ ،وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟزﯿوت واﻟﺼﺎﺒون واﻷﺴـﻤدة واﻟﻤﺒﯿـدات واﻟﻛﯿﻤﺎوﯿـﺎت واﻟـورق

ﺒﻛﻔر اﻟزﯿﺎت ،وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌطور ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﻗطور ،ﻏﯿر أن ﻋدم وﺠود إﻤﺘداد ظﻬﯿر ﺼﺤراوي ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ
ﯿﻌد ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻛﺒري ﻓﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ.

• ﺘﻌ ــﺎدل ﻤﺴ ــﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ ﺠﻨ ــوب ﺴ ــﯿﻨﺎء  %٣،١ﻤـ ـن ﻤﺴ ــﺎﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬورﯿ ــﺔ ،وﺘﺘﻌ ــدد ﻓ ــرص اﻹﺴ ــﺘﺜﻤﺎر
ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظــﺔ وﻤــن أﻫﻤﻬــﺎ إﻨﺸــﺎء ﻤﺠﻤــﻊ ﺼــﻨﺎﻋﻲ ﺒﻤﻨطﻘــﺔ أﺒــو زﻨﯿﻤــﺔ ٕواﺴـﺘﻐﻼل اﻟﻤﺤــﺎﺠر ﺒﻤﻨــﺎطق ﺸــرم
اﻟﺸﯿﺦ وﺴﺎﻨت ﻛﺎﺘرﯿن وأﺒـوردﯿس ،ﻛﻤـﺎ ﯿـﺘم إﺴـﺘﺨراج اﻟﻔﯿـروز وﺘﺼـﻨﯿﻌﻪ ،وﺘﻨـﺘﺞ اﻟﻤﺤﺎﻓظـﺔ  %٣٠ﻤـن
إﻨﺘــﺎج ﻤﺼــر ﻤــن اﻟﺒﺘــرول ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺘــوﻓر ﺨﺎﻤــﺎت اﻟﻤﻨﺠﻨﯿــز ورﻤــل اﻟزﺠــﺎج واﻟﺠــﺒس واﻟﺼــﺨور

اﻟﺠراﻨﯿﺘﯿﺔ.
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ﺸﻛل ) (٦-٩ﻋدد ﻛل ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء ﺒﺎﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت

وﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺸـﻛل ) (٦-٩أن اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﻤﺤـﺎﻓظﺘﻰ اﻟﺒﺤـر اﻷﺤﻤـر وﻤطـروح ﻻ ﺘوﺠـد ﺒﻬﻤـﺎ
ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻤﻨﺘﺠﺔ أو ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء.

• ﺒﻠــﻎ ﻤﻌــدل اﻟﺒطﺎﻟــﺔ ﻓــﻰ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﺒﺤــر اﻷﺤﻤــر  %٢١,٦٢وﯿﻌــد أﻛﺒــر ﻤﻌــدل ﺒطﺎﻟــﺔ ﻓــﻰ ﻤﺤﺎﻓظــﺎت
ﻤﺼ ــر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــرﻏم أن ﻤﺴ ــﺎﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ ﺘﻌ ــﺎدل ﻨﺤ ــو  %١١,٩ﻤ ــن ﻤﺴ ــﺎﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬورﯿ ــﺔ

ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﺨﯿرات واﻟﺜروات اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌدﯿﻨﯿﺔ واﻟﺴﻤﻛﯿﺔ.

• ﺘﻌــﺎدل اﻟﻤﺴــﺎﺤﺔ اﻟﻛﻠﯿــﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻤرﺴــﻰ ﻤطــروح  %١٦,٧١ﻤــن ﻤﺴــﺎﺤﺔ اﻟﺠﻤﻬورﯿــﺔ وﻻ ﺘﻀــم ﺴــوي
ﻤﻨطﻘــﺔ ﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ واﺤــدة وﺒﻠــﻎ إﺠﻤــﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴــﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظــﺔ ) ١٩ﻤﻨﺸ ـﺄة(،
وﻋدد اﻟورش اﻟﺤرﻓﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ) ٢٨٢ورﺸﺔ( ،وذﻟك ﻋﻠـﻰ إﻋﺘﺒـﺎر أن اﻟﻤﻨﺸـﺄة اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﻫـﻰ اﻟﻤﻛـﺎن

اﻟذي ﯿﺘم ﻓﯿﻪ ﻨﺸﺎط ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤن أي ﻨـوع ﺴـواء ﻛـﺎن ﻨﺸـﺎطﺎً ﺼـﻨﺎﻋﯿﺎً أو إﺴـﺘﺨراﺠﯿﺎً أو ﺘﺤوﯿﻠﯿـﺎً ،وﻟﻬـﺎ
ﻛﯿﺎن ﺠﻐراﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘل ،ودﻓﺎﺘر ﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ ،وﻻ ﯿﻘل ﻋدد ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋن ﻋﺸرة ﻋﻤﺎل ،ﺒﯿﻨﻤـﺎ اﻟورﺸـﺔ اﻟﺤرﻓﯿـﺔ
ﻫــﻰ اﻟﻤﻛــﺎن اﻟــذي ﯿــﺘم ﻓﯿــﻪ ﻨﺸــﺎط ﺤرﻓــﻲ وﯿﻌﺘﻤــد اﻟﻤﻨــﺘﺞ ﻓﯿﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﻬــﺎرة اﻟﺼ ـﺎﻨﻊ وﻟــﯿس اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿــﺎ

اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ،وﯿﻘل ﻋدد ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋن ﻋﺸرة ﻋﻤﺎل.

وﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻓق ﻤﺠﻠس ﺘﺤدﯿث اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎطق ﻤطـروح واﻟـوادى
اﻟﺠدﯿد واﻟواﺤﺎت إﻟـﻰ ﻗﺎﺌﻤـﺔ اﻟﻤﻨـﺎطق اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﻛﺜـر إﺤﺘﯿﺎﺠـﺎً ،ﻟﺘﺤﺼـل ﺒﻤوﺠﺒﻬـﺎ اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺒﻬ ــذﻩ اﻟﻤﻨ ــﺎطق ﻋﻠ ــﻰ ﻨﻔ ــس اﻟﻤ ازﯿ ــﺎ اﻟﻤﻤﻨوﺤ ــﺔ ﻟﻤﻨ ــﺎطق اﻟﺼ ــﻌﯿد وﺴ ــﯿﻨﺎء واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ــﺔ ﻓـ ـﻰ ﺘﺨﻔ ــﯿض ﺘﻛﻠﻔ ــﺔ

۳۱۷

اﻟﺨــدﻤﺎت ﻤــن ﻤرﻛــز ﺘﺤــدﯿث اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﺘﺼــل إﻟــﻰ  ،%٥٠وﺘﺨﻔــﯿض ﻗﯿﻤــﺔ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿــﺎت

اﻷﻫﻠﯿﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %١٠ﺒدﻻً ﻤن  %٢٠أﺴوة ﺒﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻌﯿد وﺴﯿﻨﺎء.

ﻛــذﻟك ﺼــدر ﻗ ـرار رﺌــﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿــﺔ ﺒﺎﻟﻘــﺎﻨون رﻗــم  ١٠٥ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠١٣ﻟﻔــﺘﺢ إﻋﺘﻤــﺎد إﻀــﺎﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤوازﻨــﺔ

اﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﺘﻨﻔﯿـذ ﺒـراﻤﺞ اﻟﺨطــﺔ اﻟﻌﺎﺠﻠــﺔ ﻟﺘﻨﺸــﯿط اﻹﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﺼــري
واﻟﺘﺄﺴـﯿس ﻟﻠﻌداﻟـﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ،وﯿﻌـد ﺒرﻨـﺎﻤﺞ "دﻋـم وﺘطـوﯿر اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﯿـﺔ" أﺤـد ﺒـراﻤﺞ ﺘﻠـك اﻟﺨطـﺔ

وﯿﻬدف إﻟﻰ دﻋم ٕواﻨﺸﺎء وﺘرﻓﯿق وﺘطوﯿر اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت )اﻟﻤﯿﺎﻩ – اﻟﻛﻬرﺒﺎء
– اﻟط ــرق – اﻟﺼ ــرف اﻟﺼ ــﺤﻲ واﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻲ  ...إﻟ ــﺦ( ،وﯿﺴ ــﺘﻬدف اﻟﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ ﺘرﻓﯿ ــق ﻋ ــدد  ٣٥ﻤﻨطﻘ ــﺔ

ﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ﻤﻨﻬــﺎ  ١٥ﻤﻨطﻘــﺔ ﺒﺎﻟﺼــﻌﯿد وﻤﻨطﻘﺘــﯿن ﻓــﻰ ﺴــﯿﻨﺎء ﻟﺘــوﻓﯿر ﻋــدد ﻨﺤــو ٤٤٣أﻟــف ﻓرﺼــﺔ ﻋﻤــل
ﺠدﯿدة ﻓﻰ ﻋدد  ٣,٦أﻟف ﻤﺸروع ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺘﻛﻠﻔﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ ﻓﻰ ﺤدود  ٢,٦ﻤﻠﯿﺎر ﺠﻨﯿﻪ ﻤﺼري.
10000

ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗرﻓﯾق اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2014/2013
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اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /اﻟﻔدان

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺸﻛل ) (٧-٩ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﺘرﻓﯿق اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ٢٠١٤/٢٠١٣

ﻛﻤــﺎ ﻫــدف اﻟﺒرﻨــﺎﻤﺞ إﻟــﻰ ﺘــدرﯿب ﻨﺤــو  ١٠٠أﻟــف ﻋﺎﻤــل ﺒﺘﻛﻠﻔــﺔ إﻀــﺎﻓﯿﺔ  ٢٥٠ﻤﻠﯿــون ﺠﻨﯿــﻪ ﻤﺼــري،
وﻤﺴــﺎﻨدة اﻟﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻟﻤﺘﻌﺜ ـرة ﻹﻋ ــﺎدة ﺘﺸــﻐﯿﻠﻬﺎ وﺒﺘﻤوﯿــل ﻗــدرﻩ  ٥٠٠ﻤﻠﯿ ــون ﺠﻨﯿــﻪ ﻤﺼــري ،ورﻓــﻊ ﻛﻔ ــﺎءة

ﺸرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﻐزل واﻟﻨﺴﯿﺞ.

 ١٫٤٫٩ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:

ﻨظـ اًر ﻷﻫﻤﯿــﺔ ﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻤﺒــدﺌﻲ اﻟــذي ﺘﺤﻘــق ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺸــروع ﺘﺄﻫﯿــل ﻤدﯿﻨــﺔ

اﻟﺸﯿﺦ زاﯿد ﻤدﯿﻨﺔ ﺨﻀراء ﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺼدﯿﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ،ﺘم إﺨﺘﯿﺎر ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﺸر ﻤن رﻤﻀﺎن ﻹﻋﺎدة ﺘطﺒﯿـق
ﻫــذا اﻟﻨﻤــوذج ﻋﻠــﻰ ﻤﻨطﻘــﺔ )ﺴــﻛﻨﯿﺔ – ﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ( وذﻟــك ﺒﺎﻟﺘﻨﺴــﯿق ﻤــﻊ ﻤﺴــﺌوﻟﻲ ﻤرﻛــز ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿــﺎ اﻹﻨﺘــﺎج
۳۱۸

اﻷﻨظــف اﻟﺘــﺎﺒﻊ ﻟــو ازرة اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﻤﺸــروﻋﺎت اﻟﺼــﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴــطﺔ وذﻟــك ﻟﺘﺒــﺎدل اﻟﺨﺒـرات ﻓــﻰ

ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻨظ اًر ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤرﻛز ﻟﻤﺸروع ﺒورﺼﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻘد ﺘم:

• اﻹﺘﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ إﺒـرام ﺒروﺘوﻛـول ﺘﻌــﺎون ﻟﺘﻨﻔﯿـذ اﻟﻤﺸـروع ٕواﻋـداد اﻟﻤﺴـودة اﻟﺨﺎﺼــﺔ ﺒـﻪ ﻤـن ﻗﺒـل اﻟــو ازرﺘﯿن
وﻤراﺠﻌﺘﻪ ﻤﺎﻟﯿﺎً وﻗﺎﻨوﻨﯿﺎً.

• اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ اﻟﻌﻤل اﻟزﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸروع واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻬﺎم ﻛﻼ اﻟطرﻓﯿن.

• إﻋــداد إﺴــﺘﺒﯿﺎﻨﺎت ﻟﻘﯿــﺎس ﻤﺴــﺘوى اﻟــوﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌــﻲ ﻟﻔﺌــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ ،واﻟﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﺤﺘﯿﺎﺠــﺎﺘﻬم
اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ.

• إﻋــداد إﺴــﺘﺒﯿﺎﻨﺎت )اﻟﺒﻨﯿــﺔ اﻷﺴﺎﺴ ـﯿﺔ – اﻟﻤﻨطﻘــﺔ اﻟﺴــﻛﻨﯿﺔ واﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ( ﻟﻠﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟوﻀــﻊ اﻟ ـراﻫن
وأوﻟوﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.

• إﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨطﻘﺔ ) (B2ﻛﻤﻨطﻘﺔ دراﺴﺔ ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﻤﻤﺜل ﻓﯿﻬﺎ أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.

وﺠﺎرى إﺴﺘﻛﻤﺎل إﺠراءات ﺘوﻗﯿﻊ اﻟﺒروﺘوﻛول ﻟﻠﺒدء ﻓﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺸـروع واﻟﺘـﻰ ﺘﺸـﻤل إﻋـداد

دﻟﯿل ﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤدن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ اﻟﺨﻀراء اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

 ٥٫٩ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻟﻘد أﺼﺒﺤت اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎً وأﺴﻠوﺒﺎً ﺘﻘوم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
وﻋﻠﻰ ﻏﯿر ﻤﺎ ﯿﻌﺘﻘد اﻟﻛﺜﯿر ﻓﺈن ﺘطﺒﯿق ﻤﻔﻬوم اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻻ ﯿﻌد ﻤﻛﻠﻔﺎً ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻠﻪ

ﻋﺎﺌدﻩ اﻟﻤﻌﻨوي واﻟﻤﺎدي ،وﯿﻌود ﺒﺎﻟرﺒﺢ واﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ .وﺘﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴـﯿﺎﺤﺔ

إﺤـدى رﻛـﺎﺌز اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼرى ﺤﯿث ﺘﺴﺎﻫـم ﺒﻨﺴﺒﺔ  %١١,٣ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟدﺨل اﻟﻘوﻤﻰ وﺘوﻓر ﻨﺴﺒﺔ
 %١٩,٣ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻓرص ﻋﻤل ﻀﺨﻤﺔ ﺤﯿث ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ ﻗطﺎع

اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ  %١٢,٦ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗوة اﻟﻌﻤل ﺒﻤﺼر.

وﯿﻌﺘﻤد ﺘطﺒﯿق ﻤﻔﻬوم اﻹﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺒﻌﺎد ﻤﻬﻤﺔ ،اﻟﺒﻌد اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ

اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ،واﻟﺒﻌد اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﯿث أن ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻫﻲ ﺠزء ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻋﻠﯿﻬﺎ اﻹﺴﺘﻔﺎدة
ﻤن اﻟﺨﺒرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻤﺎ أﻤﻛن ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺸراك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺨذ ﺒرأﯿﻪ .واﻟﺒﻌد
اﻟﺜﺎﻟث وﻫو اﻟﺒﯿﺌﺔ ،ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻫﻰ ﺠزء ﻤن اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻤن ﻤﺎء وطﺎﻗﺔ وﻨﺒﺎﺘﺎت وأﺤﯿﺎء طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨب أي ﺨطر ﻤن ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻠوث
واﻟﺘدﻫور ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ﻤؤﺸ اًر ﻤن ﻤؤﺸرات اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻘدم ،وﺘﺘﺠﻪ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ

اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺴﯿﺎﺤﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤطﻠب إﺠﺘﻤﺎﻋﻰ وﻗوﻤﻰ ﺤﯿث ﺘﺤﺘل اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟدﺨل
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اﻟﻘوﻤﻰ ،وﯿﺸﻤل اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺠﻤﯿﻊ أﻨواع اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘدﻋﯿم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ.

ﻫذا وﻗد ﺤﻘﻘت اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ﺘﻘدﻤﺎً ﺒﻨﻬﺎﯿﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺒﻠﻎ  ١٠ﻤﻼﯿﯿن ﺴﺎﺌﺢ ﻤﻘﺎﺒل  ٩,٥ﻤﻠﯿون

ﺴﺎﺌﺢ ﺒﻨﻬﺎﯿﺔ  .٢٠١٣ﻛﻤﺎ ﺤﻘق اﻟﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ﻋﺎﺌدات ﺒﻠﻐت  ٧,٥ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ﺨﻼل ﻋﺎم ،٢٠١٤
ﻤﻘﺎﺒل  ٥,٩ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٣ﺒﻨﺴﺒﺔ إرﺘﻔﺎع ﺒﻠﻐت  ،%٢٧وذﻟك ﺒﻌد اﻹﺴﺘﻘرار اﻟذى ﺸﻬدﻩ
اﻟوﻀﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ واﻷﻤﻨﻲ ،ﻻﺴﯿﻤﺎ ﺨﻼل اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻀﻲ ،ورﻓﻊ ﺤظر اﻟدول

اﻷوروﺒﯿﺔ ﻋن ﻤﻌظم اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ،وﻛﺎن  ٢٠١٠اﻟذى ﯿﻤﺜل ﻋﺎم اﻟذروة ﻟﻠﺴﯿﺎﺤﺔ

اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻌﺎﺌدات ﻤﺤﻘﻘﺎً  ١٢,٥ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ،وأﻓﺎدت إﺤﺼﺎﺌﯿﺎت و ازرة اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ أن
ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﻔﺎق اﻟﯿوﻤﻲ ﻟﻠﺴﺎﺌﺢ ﺒﻠﻎ  ٧٦,٧دوﻻر ،وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي ﻤوﻀﺤﺎً أن ﻋﺎﺌدات

اﻟﻘطﺎع اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺘﺴﺘﺒﻌد اﻟﻤﺼرﯿﯿن اﻟواﻓدﯿن ،وﺸﻬد ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺘواﻓد ﻨﺤو  ٩,٩ﻤﻠﯿون ﺴﺎﺌﺢ ،وﻛﺎن

ﻟﻠﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم  ٢٠١٤اﻟﻨﺼﯿب اﻷﻛﺒر ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻹﯿرادات إذ ﺤﻘق  ٤,٣ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر،

ﻟﯿﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %٥٧,٣ﻤن ﻋﺎﺌدات اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ.

ﻓﻰ ﺤﯿن ﺸﻬد دﯿﺴﻤﺒر اﻟﻤﺎﻀﻲ إرﺘﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺌدات ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٦٦ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﻔس اﻟﺸﻬر ﻓﻲ ،٢٠١٣

ﻤﺴﺠﻼً  ٥٧١ﻤﻠﯿون دوﻻر ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ  ٣٤٤ﻤﻠﯿون دوﻻر ﻓﻲ دﯿﺴﻤﺒر  ،٢٠١٣واﻟذى ﻛﺎن ﻤﺘﺄﺜ ار
ﺒﺎﻷﺤداث وﺘداﻋﯿﺎت ﺜورة  ٣٠ﯿوﻨﯿو ،وﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﻔﺎق اﻟﯿوﻤﻲ ﻟﻠﺴﺎﺌﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻷﺨﯿر ﻤن اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻨﺤو  ٨٠دوﻻ اًر ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺴﺠل ﺸﻬر دﯿﺴﻤﺒر  ٢٠١٠اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻹﯿرادات ﻟﻠﺴﯿﺎﺤﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ
ﺨﻼل  ١٠ﺴﻨوات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم  ٢٠٠٤وﺤﺘﻰ  ،٢٠١٤ﻤﺤﻘﻘﺎً ﻨﺤو ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر.

ﺸﻛل ) (٨-٩ﻋﺎﺌدات اﻟﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﺸﻬر دﯿﺴﻤﺒر ﺨﻼل أﻋوام  ٢٠٠٤ﺤﺘﻰ ٢٠١٤
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ﺘراﺠﻊ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺴﯿﺎح اﻟﻘﺎدﻤﯿن إﻟﻰ ﻤﺼر ﻤن ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،% ٢٤,٥ﻟﯿﺼل ﻋدد

اﻟﺴﺎﺌﺤﯿن إﻟﻰ  ٧٦٥أﻟف ﺴﺎﺌﺢ ﺨﻼل ﯿوﻟﯿو  ،٢٠١٣ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻠﯿون ﺴﺎﺌﺢ ﺨﻼل ﯿوﻟﯿو  ،٢٠١٢ﻟﯿظل
اﻟﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ اﻷﻛﺜر ﺘﻀر اًر ﺨﻼل اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻗد أﺸﺎرت ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤرﻛزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ

اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء إﻟﻰ أن أوروﺒﺎ اﻟﻐرﺒﯿﺔ أﻛﺜر اﻟﻤﻨﺎطق إﯿﻔﺎداً ﻟﻠﺴﺎﺌﺤﯿن ،ﯿﻠﯿﻬﺎ أوروﺒﺎ اﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺜم اﻟﺸرق

اﻷوﺴط ﺨﻼل ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة ،ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﺴﺎﺌﺤﯿن اﻟﻘﺎدﻤﯿن ﻤن اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ  ٩٠أﻟف ﺴﺎﺌﺢ ﺨﻼل
ﯿوﻟﯿو  ،٢٠١٣ﻤﻘﺎﺒل  ٢١٨أﻟف ﺴﺎﺌﺢ ﺨﻼل ﯿوﻟﯿو  ،٢٠١٢ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﻗدرﻫﺎ .%٥٨,٦

 ٦٫٩ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
• إﺴــﺘﻛﻤﺎل ﻤﺸــروع ﺘﺄﻫﯿــل ﻤدﯿﻨــﺔ اﻟﻌﺎﺸــر ﻤــن رﻤﻀــﺎن – ﻤﻨطﻘــﺔ  ) - B2ﺴــﻛﻨﻰ– ﺼــﻨﺎﻋﻲ( ٕواﻋــداد
دﻟﯿل ﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤدن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻛﻨﯿﺔ اﻟﺨﻀراء اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

• ﺘطﺒﯿق ﻨﻤوذج ﻟﻠﻤدن اﻟﺨﻀراء اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظـﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻤﺸـروع ﺘﺄﻫﯿـل ﻤدﯿﻨـﺔ
اﻟﺸﯿﺦ زاﯿد ﻤدﯿﻨﺔ ﺨﻀراء ﻤﺴﺘداﻤﺔ.

• اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ دﻋم وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﺤرﻓﯿﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘراﺜﻲ واﻟﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺸـﻛل ﻤﺒﺎﺸـر
ﺒﺎﻟﺴﯿﺎﺤﺔ.

• اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ وﺘﺤدﯿد أوﻟوﯿﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ.

۳۲۱

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

• أﺜر ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤدن ﻋﻠـﻰ اﻟﺘرﻛـز اﻟﺴـﻛﺎﻨﻲ ﺒﻤﺤﺎﻓظـﺎت ﺠﻤﻬورﯿـﺔ ﻤﺼـر اﻟﻌرﺒﯿـﺔ ) – (٢٠٠٦ﻨـدوة "ﺘﻨﻤﯿـﺔ
اﻟﻤدن اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻓﻰ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟراﻫﻨﺔ".

• اﻷدوار اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤدن واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠدﯿـدة ﻓـﻲ أطـﺎر اﻟﺴﯿﺎﺴـﺎت اﻟﻘوﻤﯿـﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻌﻤراﻨﯿـﺔ

اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ )(٢٠٠٩
Developing the New Urban Communities International Conference on
Bibliotheca Alexandrina –EGYPT -Policies and Priorities

• اﻟﺨطﺔ اﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري واﻟﺘﺄﺴﯿس ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎم ٢٠١٤/٢٠١٣
http://www.mop.gov.eg/MOP/UrgentPlan.aspx?ModID=2&MID=31
• ﺤﺼﺎد وﺘوﻗﻌﺎت و ازرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ
http://www.mfti.gov.eg/reports/press_release.asp?Id=2759
• ﻛﺘﺎب وﺼف ﻤﺼر ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ) - (٢٠١٤ﻤرﻛز اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ودﻋم إﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﺒﻤﺠﻠس اﻟوزراء.
• ﻨﺤو ﺨﻠق ﻤﻨﺎطق ﺘﻤﯿز وﻤدن ﺠدﯿدة ﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺒﻤﺼر رؤﯿـﺔ ﻨﻘدﯿـﺔ ﻟﺘﺨطـﯿط اﻟﻤـدن اﻟﺠدﯿـدة )- (٢٠١١
ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ  -ﻤرﻛز اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ودﻋم إاﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﺒﻤﺠﻠس اﻟوزراء.

۳۲۲

الفصل العاشر
الطاقــــة

 ١٫١٠ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ ﻫﻰ اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤوارد اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯿﺔ وﺤﺴن
إدارﺘﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن أﻫم ﺴﯿﺎﺴﺎت ٕواﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺘﻌﺘﻤد ﻤﺼر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺼﺎدر ﻤن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ وﻫﻰ اﻟﻛﻬرﺒﺎء واﻟﺒﺘرول واﻟﻐﺎز اﻟطﺒﯿﻌﻲ.

إﻻ أﻨﻪ ﻓﻰ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة ﺸﻬدت ﻤﺼر ﻨﻘﺼﺎً ﺸدﯿداَ ﻓﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻵﺘﯿﻪ:
• زﯿﺎدة ﻤﻌدل إﺴﺘﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ ﻤن  %٧-٥ﺴﻨوﯿﺎً.
• إﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت إﻨﺘﺎج اﻟزﯿت اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز ﺒﺎﻟﺒﻼد.
• إﻨﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎءة ﺒﻌض ﻤﺤطﺎت إﻨﺘﺎج اﻟﻛﻬرﺒﺎء.
• إرﺘﻔﺎع ﻓﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻗد اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻨﻘل ﻟﻠﻛﻬرﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﻋﻪ.
• اﻟﺒطﻰء ﻓﻰ اﻟﺘوﺴﻊ ﻹﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺒدﯿﻠﺔ واﻟﻤﺘﺠددة.
• ﻋدم ﺘﻨوﯿﻊ ﻤﺼﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ
وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻋﻬدت وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ،ﺘﺤﻘق اﻟﻤردود اﻟﺒﯿﺌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي

واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻰ آن واﺤد .واﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﯿر واﺠ ارءات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘرﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻓﻰ

ﻤزﯿﺞ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺼري .وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﯿل اﻟﻀﻐوط اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ .ﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﺘداﺒﯿر ان ﺘﺴﻬم ﻓﻰ

ﺘﻌظﯿم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ،ﻤﺜل اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹ ﻨﺘﺎج
وﻛذﻟك ﺒداﺌل اﻟوﻗود واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻛﺄﺤد أﺸﻛﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ.

 ٢٫١٠ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﻷﺛــﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺒــﱰﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐــﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
 .۱ﻗﺎﻤت و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺈﺼدار ﻤواﻓﻘﺎت ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻌدد ) (٤٦٥ﻤﺸروﻋﺎً ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﻤﺸروﻋﺎت

اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ ،وﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﯿزﻤﻲ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤدى إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ وﺠود ﻤﺨزون زﯿﺘﻲ ،وأﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔر
اﻹﺴﺘﻛﺸﺎﻓﻲ ﻓﻰ اﻟﺒر واﻟﺒﺤر ،وﺘﺴﻬﯿﻼت اﻹﻨﺘﺎج ،وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻛرﯿر وﻓﺼل اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدد

) (٢٧٣ﻤﺸروع ﻟﻤﺤطﺎت ﺘﻤوﯿن اﻟوﻗود.

 .۲وﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻤﺤطﺎت ﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋدد ) (١٨ﻤﺸروﻋﺎت ﻟﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻛﻬرﺒﺎء.
۳۲۷

 ٣٫١٠ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﺒرﯿل  ٢٠٠٧ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤوﻟدة ﻤن
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠددة إﻟﻰ  %٢٠ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ،٢٠٢٠وﺘﻌﺘﻤد إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع ﻤﺼﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻰ

ﻤﺼر واﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة وﺘرﺸﯿد اﺴﺘﺨدام ﻤﺼﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ،وذﻟك ﻓﻰ إطﺎر
اﻟﺘﺨطﯿط اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر.

 ١. ٣٫١٠ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﺤﯿث ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﺼر ﺒوﻓرة ﻓﻰ ﻤﺼﺎدر طﺎﻗﺔ اﻟرﯿﺎح ﻓﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ،واﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒر ﻀﻤن أﻓﻀل اﻟﻤواﻗﻊ
ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺴرﻋﺎت رﯿﺎح ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻤﻨﺘظﻤﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻏرب ﺨﻠﯿﺞ اﻟﺴوﯿس ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق

اﻟواﻋدة ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟرﯿﺎح اﻟﻛﺒري ﺤﯿث ﺘﺘواﻓر ﻓﯿﻬﺎ ﻤواﻗﻊ ذات ﻤﺘوﺴط ﺴرﻋﺎت رﯿﺎح ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن -٨
 ١٠ﻤﺘر /ﺜﺎﻨﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻤﻨﺎطق أﺨرى واﻋدة ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺘوﺴط ﺴرﻋﺎت رﯿﺎح ﺘﺘراوح ﺒﯿن  ٨-٧ﻤﺘر/ﺜﺎﻨﯿﺔ ﺸرق
وﻏرب وادي اﻟﻨﯿل ﺒﻤﺤﺎذات ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻨﻲ ﺴوﯿف واﻟﻤﻨﯿﺎ وﻤﻨطﻘﺔ اﻟواﺤﺎت اﻟﺨﺎرﺠﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟوادي اﻟﺠدﯿد.

ﺼورة ) (١-١٠ﻤواﻗﻊ ﺘوﻟﯿد طﺎﻗﺔ اﻟرﯿﺎح

 ٢. ٣٫١٠ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼر إﺤدى دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺤزام اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻷﻛﺜر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ،ﺤﯿث ﺘظﻬر ﻨﺘﺎﺌﺞ

أطﻠس ﺸﻤس ﻤﺼر أن ﻤﺘوﺴط اﻹﺸﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ اﻟﻌﻤودي ﻤﺎ ﺒﯿن  ٣٢٠٠ – ٢٠٠٠ك.و.س  /م /٢اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﯿﺘراوح ﻤﻌدل ﺴطوع اﻟﺸﻤس ﺒﯿن  ١١-٩ﺴﺎﻋﺔ  /ﯿوم ،ﻤﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﺘواﻓر ﻓرص اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻟطﺎﻗﺔ

اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

۳۲۸

ﺼورة ) (٢-١٠ﻤواﻗﻊ ﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ

 ٤٫١٠ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ Biomass
 ١٫٤٫١٠ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ:
ﻫو أﺤد اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﯿﺘم ﺘﻤوﯿﻠﻬﺎ ﻤن و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤـﻊ اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻹﻨﻤـﺎﺌﻰ ﻟﻸﻤـم اﻟﻤﺘﺤـدة وﻤرﻓـق اﻟﺒﯿﺌـﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،واﻟذى ﯿﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر اﻟطﺎﻗـﺔ ﻤـن ﻤﺼـﺎدر أﺨـرى ﻏﯿـر ﺘﻘﻠﯿدﯿـﺔ ﺒﺈﺴـﺘﺨدام اﻟﻛﺘﻠـﺔ اﻟﺤﯿوﯿـﺔ )(Biomass
واﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠ ـﻰ اﻟﺒﯿﺌــﺔ اﻟﻤﺼ ـرﯿﺔ ،واﻟﺤــد ﻤــن إﻨﺒﻌﺎﺜــﺎت ﻏــﺎزات اﻹﺤﺘﺒــﺎس اﻟﺤ ـراري ﻤــن ﺨــﻼل دﻋــم اﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ اﻟرﯿﻔﯿــﺔ

اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

ﺃ .ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:
• إﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﺸروع ﻤن ﺘدرﯿب إﺠﻤﺎﻟﻰ  ٢٦ﻤﻬﻨدس ،و  ٢٦ﻋﺎﻤل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ وﺤدات اﻟﺒﯿوﺠﺎز اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ،
وﺘم إﺨﺘﺒﺎرﻫم ﻨظرﯿﺎً ﺒﻛﻠﯿﺔ اﻟﻬﻨدﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس ﻓﻰ إطﺎر ﺒروﺘوﻛول اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﯿن ﺠﻬﺎز ﺸﺌون

اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن اﻟﻤﺘدرﺒﯿن ﺸﻬﺎدات إﺠﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟوﺤدات ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤﺸروع ،وﺘم إﺨﺘﺒﺎرﻫم
ﻋﻤﻠﯿﺎً ،ﻛﻤﺎ إﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﺸروع ﻤن ﺘﺄﺴﯿس ﺸرﻛﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻟوﺤدات ﺘﻤﻬﯿداً ﻟدﺨوﻟﻬم ﺴوق

اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ ﺸرﻛﺎت ﺘﻘدﯿم ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺔ.

• ﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً ﺘدرﯿب  ١٤ﻤﻬﻨدس ،و  ١٤ﻋﺎﻤل آﺨرﯿن ﻛدﻓﻌﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء وﺤدات اﻟﺒﯿوﺠﺎز اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ﻟﯿﻐطوا
طﻠﺒﺎت اﻟﻤواطﻨﯿن ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻰ ﺘﻨﻔﯿذ وﺤدات اﻟﺒﯿوﺠﺎز اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻗرار
ﻤﺠﻠس اﻟﻤﺤﺎﻓظﯿن ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ وو ازرة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت.

• ﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟوﺤدات اﻟﻤﻨﻔذﻩ ﺤﺘﻰ اﻵن  ٩٥٠وﺤدة ﺒﺜﻤﺎﻨﯿﺔ ﻋﺸر ﻤﺤﺎﻓظﺔ.
۳۲۹

ﺼورة ) (٣-١٠إﺤدى وﺤدات إﻨﺘﺎج اﻟﺒﯿوﺠﺎز اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺸروع

• ﺘﻌﺎﻗد اﻟﻤﺸروع ﻤﻊ ﻤﺼﻨﻊ ﯿوﻨﯿﻔرﺴﺎل ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﺒوﺘﺎﺠﺎزات ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻐﺎز اﻟﺤﯿوى ﻛﺒداﯿﺔ ﻟدﺨول اﻟﻘطﺎع
اﻟﺨﺎص ﻟﺴوق ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﺒﻤﺼرٕ ،واﺴﺘﻠم اﻟﻤﺸروع ﺤﺘﻰ اﻵن  ٥٥٠ﺒوﺘﺎﺠﺎز  ٤ﺸﻌﻠﺔ
ﺒﺎﻟﻔرن ،وﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً ﺒﺤث إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺼﻨﯿﻊ ﺴﺨﺎن ﻤﯿﺎﻩ ﯿﻌﻤل ﺒﺎﻟﺒﯿوﺠﺎز.

ﺼورة ) (٤-١٠اﻟﻐﺎز اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن وﺤدات اﻟﺒﯿوﺠﺎز وﺘوﺼﯿﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒوﺘوﺠﺎز

• ﯿﺘم ﺤﺎﻟﯿﺎً إﻨﻬﺎء إﺠراءات ﺘﺄﺴﯿس ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟرﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ واﻟﺘﻰ ﺼدر ﻗرار
ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺒﺘﺄﺴﯿﺴﻬﺎ ﺨﻼل ﯿوﻟﯿو .٢٠١٥

• ﺘم اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﯿذ أوﻟﻰ اﻟوﺤدات اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺈﺤدى ﻤزارع اﻟﻤواﺸﻰ ﺒﺎﻟﻔﯿوم ،واﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﺞ ٥٠م ٣ﺒﯿوﺠﺎز
ﯿوﻤﯿﺎً.

۳۳۰

ﺏ.

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ:

• ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺨرى:

ﺘﻨظﯿم زﯿﺎرة دراﺴﯿﺔ دوﻟﯿﺔ إﻟﻰ وﺤدات اﻟﻤﺸروع ﺒﺎﻟﻔﯿوم ﻟﻌدد ﻤن ﻤﺴﺌوﻟﻰ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺼرى اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠزراﻋﺔ )و ازرة اﻟزراﻋﺔ  -و ازرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ(.

• ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘدرﯿب:
 اﺴﺘﻛﻤﺎل إﺴﺘﻛﻤﺎل اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﻰ ﻟﻌدد  ٣٤ﻤﻬﻨدس وﻋﺎﻤل ﻟﻠﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء وﺘﺸﻐﯿل وﺼﯿﺎﻨﺔوﺤدات اﻟﺒﯿوﺠﺎز اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺘﻰ اﻟﻔﯿوم وأﺴﯿوط.

 ﺘدرﯿب اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﺄﺴﯿﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟوﺤدات اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺘﻤﻬﯿداً ﻟﻨﺸرﻫﺎ ﯿﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت.• ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻨﺸر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ واﺴﺘداﻤﺘﻬﺎ:

 إﺴﺘﻛﻤﺎل اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﺘﺄﺴﯿس ﺸرﻛﺎت ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺔ ﺘرﻛﯿب وﺼﯿﺎﻨﺔ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟطﺎﻗﺔ ﻤناﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن واﻟﻌﻤﺎل ﺨرﯿﺠﻰ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﻰ ﻟﻠﻤﺸروع.

 اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘﺄﺴﯿﺴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿذ وﺤدات اﻟﺒﯿوﺠﺎز ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﺤزﻤﺔاﻟدﻋم اﻟﻌﯿﻨﻰ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﻤﺸروع.

• ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 إﺴﺘﻛﻤﺎل ﺤﻤﻼت اﻟﺘوﻋﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﻓرع اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت وﺠﻤﻊ إﺴﺘﻤﺎراتطﻠب اﻟوﺤدات.

 اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻋدد ﻤن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘروﯿﺞ ﻟﻠﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺠدﯿدة وﺘدرﯿب ﻛوادر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ وﺤداتﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.

 ٥٫١٠ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤
ﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗدرات ﺘوﻟﯿد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺤواﻟﻲ  ١٦٨٠٥٠ج.و.س ﺨﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٤وﺒزﯿﺎدة ﺘﻘدر
ﺒﺤواﻟﻲ  % ٢,١ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﺘﺴﻬم ﻓﯿﻬﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤواﻟﻲ  %٧,٩واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة ﺒﻨﺴﺒﺔ

ﺤواﻟﻲ .%٠,٩

۳۳۱

ﺸﻛل ) (١-١٠ﺘوزﯿﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤوﻟدة طﺒﻘﺎً ﻟﻨوع اﻟﺘوﻟﯿد )ج.و.س(
اﻟﻤﺼدر :اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوي  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺼر

ﺒﻠﻎ اﻟﺤﻤل اﻷﻗﺼﻰ ﺤواﻟﻲ  ٢٦١٤٠م.و ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻨﺨﻔﺎض ﺘﻘدر ﺒﺤواﻟﻲ  %٣,٢ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺒق
ﺤﯿث ﺒﻠﻐت  ٢٧٠٠٠م.و.

ﺸﻛل ) (٢-١٠أﻗﺼﻰ ﺤﻤل ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ  ٢٠١٣/٢٠١٢و٢٠١٥/٢٠١٤
اﻟﻤﺼدر :اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوي  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺼر

۳۳۲

ﺟدول ) (۱-۱۰اھم ﻣؤﺷرات اﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑﻣﺻر ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ۲۰۱۳/۲۰۱۲- ۲۰۱۲/۲۰۱۱
۲۰۱۳/۲۰۱۲

۲۰۱٤/۲۰۱۳

اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء
)م.و(

۲۷۰۰۰

۲٦۱٤۰

)ج.و.س(

۱٦٤٦۲۸

۱٦۸۰٥۰

)ج.و.س(
)ج.و.س(
)ج.و.س(
)ج.و.س(
)ج.و.س(
)ج.و.س(

۱۳۱۲۱
۱۳٥٤۷۳
۱٤۹۷
۳۳
۱٤۲٦٤
۲٤۰

۱۳۳٥۲
۱۳۸۷۹٥
۱٤٤٦
٦۲
۱٤۱٥٤
۲٤۱

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘدرة اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ

)م.و(

۳۰۸۰۳

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج )ﺻﺎدر(

)ج.و.س(

۳۹۷

۳۹۹

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
)ﺑدون اﻟﻣﺷﺗراه (BOOT ,

)ج.و.س(

۱٤٤۰۸۱

۱٤۷٥۲٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟوﻗود

)اﻟف طن م م(

۳۱۷٥۰

۳۲۰۷۹

ﻣﻌدل اﺳﺗﮭﻼك اﻟوﻗود ﺑﺷرﻛﺎت اﻻﻧﺗﺎج

)ﺟم/ك.و.س ﻣوﻟد(

۲۱۲٫۷

۲۱۰٫۱

اطوال اﻟﺧطوط واﻟﻛﺎﺑﻼت ﻋﻠﻲ اﻟﺟﮭدﯾن اﻟﻔﺎﺋق
واﻟﻌﺎﻟﻲ

)اﻟف ﻛم(

٤۳٫٦

٤٤٫۲

اطوال اﻟﺧطوط واﻟﻛﺎﺑﻼت ﻋﻠﻲ اﻟﺟﮭدﯾن اﻟﻣﺗوﺳط
واﻟﻣﻧﺧﻔض

)اﻟف ﻛم(

٤۱٤٫۳

٤۲٥٫٦

ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺷرﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ

ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك

۲۹٫۷

۳۰٫٦

اﻟﺣﻣل اﻷﻗﺻﻰ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ﺟﻣﮭورﯾﺔ
ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
• ﺣراري
• ﻣﺎﺋﻲ
• اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﺟددة
• ﻓﺎﺋض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
• اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص )(BOOT
• اﻟﻣﺣطﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ

اﻟﻤﺼدر :اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوي  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺼر

۳۳۳

اﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﺘوزﯿﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﯿث ﯿﺘﻼﺤظ ﻤن اﻟﺸﻛل ان

اﻛﺒر اﺴﺘﻬﻼك ﯿﺘم ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻤﻨزﻟﻲ وﯿﺒﻠﻎ ﺤواﻟﻲ  %٥١,٣وﯿﻠﯿﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﯿﺒﻠﻊ  %١٤,٣ﻤن اﺠﻤﺎﻟﻲ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﺔ.

ﺸﻛل ) (٢-١٠ﺘوزﯿﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺼدر :اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوي  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺼر

 ٦٫١٠ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓﻰ ﻀوء اﻟطﻠب اﻟﻤﺘزاﯿد واﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺒﺈﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ،وﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن
أﻋﺒﺎء ﻟﻀﻤﺎن اﺴﺘداﻤﺔ ﺘﻠك اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻘد ﻗﺎﻤت و ازرة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺒﺘﻔﻌﯿل اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ﺒﻬدف

ﺘﻔﻌﯿل أﻨﺸطﺔ ﺘرﺸﯿد ودﻋم ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ وﻨﺸر ﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة وزﯿﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻰ

ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻤن ﺨﻼل :

 .١ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺠدﯿدة ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻌﺎﻫد واﻟﻤراﻛز اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻟﺨروج ﺒﻬﺎ ﻤن داﺌرة اﻟﺒﺤث إﻟﻰ
ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘطﺒﯿق.

 .٢اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺴﻛﻨﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻟﻠطﺎﻗﺔ.
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 .٣اﻟرﺒط ﺒﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﯿﺌﻲ.

 .٤ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺨﺒرات اﻟوطﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة واﻟﺒﺤث ﻋن ﻓرص ﻟﺘﻨﻔﯿذ إﺒﺘﻛﺎرﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﻨﺎﺴب
وﯿﻼﺌم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ واﻟرﺒط ﺒﯿن اﻟﺒﺤث واﻟﺘطﺒﯿق ﻟﺘﻌظﯿم اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻟدﯿﻨﺎ ﻤن ﺨﺒرات وطﻨﯿﺔ.

 .٥اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻘﺎءات واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوﻀﻊ ﺴﯿﺎﺴﺎت ٕواﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻟدﻤﺞ اﻟﺒﻌد اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺒﻬﺎ.

 .٦ﺘﺒﻨﻲ وﺘﻌظﯿم اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺨﺒرات اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ وﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﻔروع اﻟﻺﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺒدأ اﻻﺴﺘداﻤﺔ ،وﺒﻨﺎء
ﻛوادر ﻤدرﺒﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ ﻓروع اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟطﺎﻗﺔ وﺘرﺸﯿدﻫﺎ وﻛﻔﺎءﺘﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎدة ﺒﻬم ﻓﻰ إﻤﺘداد ﻤﺠﺎﻻت

اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻘر اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻟﻠﻔروع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

 .٧اﻟﺘواﺼل ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ،واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ،واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،واﻹﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ،واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ ،وﻏﯿرﻫﺎ ﻤﻤن ﻟﻬم

ﺼﻠﺔ ﺒﻤوﻀوﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺘﻔﻌﯿل ﺒروﺘوﻛوﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 .۱اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺴﻨوي  ٢٠١٤/٢٠١٣ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺼر.
 .۲ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻟﺨﯿﺎط – ﻫﯿﺌﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﺘﺠددة – ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻠﺨﻼﯿﺎ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ – اﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻤﺎﯿو .٢٠١٤

۳۳٥

الفصل احلبى عشر

محبية وحتسني البيئة الصنبعية

 1111مقدمة
التنمية الصناعية فى مصر هى المحرك الرئيس للنمو وجوهر عملية التنمية اإلقتصادية ومقياس التقدم
اإلقتصادى لوضع منتجاتها على خريطة األسواق العالمية ،وذلك للنهوض بقطاع التصنيع واإلنتاج والذى
ينعكس بدوره على قطاع التصدير بإعتباره قضية حيوية ومحرك رئيسى لعملية التنمية بأية دولة .ويمثل
قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث األهمية بالنسبة لإلقتصاد القومى المصرى ،فهو يأتى فى مقدمة
القطاعات اإلقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج المحلى اإلجمالى ،باإلضافة إلى عالقته التشابكية
القوية مع العديد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،عالوة على دوره فى تنمية التجارة الخارجية
وتحسين ميزان المدفوعات.
وفى هذا اإلطار تقوم وزارة البيئة بإدارة العديد من البرامج التمويلية لتحقيق اإل لتزام البيئى ،من خالل
تقديم حزم ميسرة لتمويل مشروعات مكافحة التلوث ومشروعات اإلنتاج األنظف .وتتلخص أهمية
مشروعات اإلنتاج األنظف فى كونه أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الملوثات فى الصناعة
من المصدر ،كما يعد مواكباً مع السياسات العالمية الصناعية ،وانتشار أساليب اإلنتاج األنظف ،وظهور
مفاهيم عالمية جديدة تتخذ من مبادىء الجودة الشاملة أساساً تعتمد فيها على جودة المنتج.

 1111املشروعات و الربامج احلالية
 111111مشروع التحكم فى التلوث الصناعى  -املرحلة الثانية ()1015 - 1002
يقوم المشروع بدعم مشاريع التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية عن طريق تقديم حزمة تمويلية
ميسرة ( %02منحة %02 ،قرض) وتركز (المرحلة الثانية) فى محافظات القاهرة الكبرى واإلسكندرية على
المناطق ذات الكثافة العالية من ناحية المنشآت الصناعية الضخمة التى ينتج عنها أحمال كبيرة من ملوثات
الهواء والصرف مثل :مصانع األسمنت ،والحديد والصلب ،والصناعات الكيماوية ،والدباغة ،هذا ويبلغ
إجمالى الحزمة التمويلية لتلك المرحلة حوالى  571مليون دوالر ( 5مليار جنيه مصرى) ،ويشتمل الدعم
المقدم من البرنامج على:
 .1المكون التمويلى:
قروض ميسرة للمنشآت الصناعية يتم إعادة إقراضه من خالل البنك األهلى المصرى ( %02قرض ،
 %02منحة ال ترد) ويبلغ قيمة التمويل لهذا المكون:
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البنك الدولى لإلنشاء والتعمير

أ 02 .مليون دوالر

ب .مايعادل 02مليون دوالر

بنك اليابان للتعاون الدولى

د 02 .مليون يورو

الوكالة الفرنسية للتنمية

بنك اإلستثمار األوروبى

ج 02 .مليون يورو

 .2مكون الدعم الفنى:
يقدم الدعم الفنى للمنشآت الصناعية التى سيتم تمويلهاا مان خاالل المكاون التماويلى مان خاالل (مان ال
ترد) من خالل:
أ .بنك اإلستثمار األوروبى بتمويل(  )0.0مليون يورو.
ب .الحكومة الفنلندية بتمويل ( ) 2.00مليون يورو.
 .3الموقف الحالى لتنفيذ مشروع التحكم فى التلوث الصناعى  -المرحلة الثانية:
بلغ عدد المشروعات المدرجة بالمشروع حتى ديسمبر  0250هو( )77مشروع لعدد ( )07شركة وعدد
( )571مصنع طوب طفلى بتكلفة إجمالية تبلغ  700.08مليون دوالر بتمويل  577.208مليون دوالر
مقسمة على النحو التالى:
جدول ) )1-11المشروعات المدرجة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية
التكلفة التقديرية

المشروعات

عدد المشاريع

تم التنفيذ و اإلنتهاء من القياسات البيئية لمدة عام

11

738116

تم التنفيذ خالل عام 2014

 167مصنع طوب طفلى

188117

مشروعات فى مرحلة القياسات البيئية والمتابعة

6

108607

مشروعات فى مرحلة التوريد والتركيب

11

65856

مشروعات فى مرحلة المناقصات

1

3

اإلجمالى

36

1638048

(بالدوالر)

جدول ( )2-11المشروعات المدرجة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية
اسم الشركة
مصانع الطوب  -عرب أبوساعد
( 167مصنع طوب)

الموقع
حلوان  -القاهرة

اسم المشروع
إستبدال الوقود من المازوت للغاز
الطبيعى

اإلجمالى

قيمة القرض بالمليون دوالر
188117
188117
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جدول ( )3-11مشروعات فى مرحلة القياسات البيئية والمتابعة
قيمة القرض بالمليون

اسم الشركة

الموقع

اسم المشروع

شركة بورتا إيجيبت

السادس من اكتوبر

وحدة إسترجاع المذيبات

48086

شركة هارفست فود

اإلسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

018

شركة كريازى إليكتريك

العبور -القليوبية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

08435

شركة كريازى الهندسية

العبور -القليوبية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

08583

شركة روتجرافى

السادس من أكتوبر

وحدة إسترجاع المذيبات

5816

شركة يونيفرسال

السادس من أكتوبر

تركيب وحدة تهوية لقسم المعالجة

08101

إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى

08113

دوالر

108607

اإلجمالى
جدول ( )4-11مشروعات فى مرحلة المناقصات
شركة إسكندرية الوطنية لتكرير

البترول والبتروكيماويات (إنربيك)

اإلسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

اإلجمالى

3

جارى تحضير

المواصفات الفنية
3
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جدول ( )5-11مشروعات فى مرحلة التوريد والتركيب
قيمة القرض
اسم الشركة

الموقع

اسم المشروع

بالمليون

الموقف التنفيذى

الشركة القومية لألسمنت

حلوان  -القاهرة

تركيب فالتر نسيجية لخط 4 83الجاف

1686

جارى التركيب

شركة النصر لصناعة الكوك

حلوان  -القاهرة

إستبدال أبواب األفران للبطاريات

18845

جارى التركيب

شركة العامرية لتكرير البترول

اإلسكندرية

إستبدال الفينول بمادة NMP

15

جارى التنفيذ

شركة العامرية لألسمنت

اإلسكندرية

شركة العامرية لألسمنت

اإلسكندرية

شركة أبو قير لألسمدة

اإلسكندرية

شركة العربية لألسمنت

القطامية

شركة مصر للكيماويات

اإلسكندرية

شركة الدلتا للصلب

القليوبية

الشركة المصرية للبتروكيماويات

اإلسكندرية

شركة العامرية سيمبور

اإلسكندرية

إستبدال  13فلتر فى منطقة التعبئة
ونقل الكلنكر خط 2 .1
إستبدال فلتر بخط رقم 2
إنشاء وحدة معالجة

بطريقة التناضح العكسى
إستخدام الوقود البديل
إنشاء محطة معالجة مياه الصرف
الصناعى

رفع كفاءة نظام تجميع األ تربة بمنطقة
أعفران الصهر

المعالجة من المصدر للحد من ملوثات
الصرف الصناعى

إستخدام الوقود البديل

اإلجمالى

دوالر

0871
2865
17

جارى التوريد
والتركيب
تم توقيع العقد
جارى التوريد
والتركيب

1087

الترسية

1821

الترسية

38675

تم طرح المناقصة

187

4825

تم تحضير كراسة
الشروط

والمواصفات
جارى التوريد
والتركيب

65856

 شركة بورتا مصر لمواد التعبئة والتغليف:
مشروع تركيب وحدة إسترجاع المذيب بشركة بورتا مصر لمواد التعبئة والتغليف وتبلغ التكلفة اإلجمالية

للمشروع ( )0.0مليون دوالر بتمويل ( )0.557مليون دوالر ( %02قرض %02 ،منحة) من خالل
مشروع التحكم فى التلوث المرحلة الثانية.
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صورة ( )1-11المشروع بعد التنفيذ

 شركة روتوجرافيا:
مشروع تركيب وحدة إسترجاع المذيب بشركة روتوجرافيا وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع ( )181مليون
دوالر بتمويل ( )1مليون دوالر ( %02قرض %02 ،منحة) من خالل مشروع التحكم فى التلوث
المرحلة الثانية.

صورة ( )2-11المشروع بعد التنفيذ

 111111مشروع محاية البيئة للقطاع اخلاص وقطاع األعمال العام الصناعى (-1002( )PPSI
)1015
 .1خلفية عامة:
يهدف مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع األعمال العام إلى دعم الصناعة (الكبرى
والمتوسطة والصغيرة) المصرية لإللتزام بالقوانين البيئية .وهو مشروع مشترك بين الحكومة األلمانية

ممثلة فى بنك التعمير األلمانى والحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى كمتلق ،وجهاز
شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع.
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 .2أهداف المشروع:

أ .دعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص واألعمال
العام.

ب .إنشاء آلية تمويلية و فنية و مؤسسية مستدامة للحد من التلوث وتقليل أحمال التلوث فى المناطق
األكثر تلوثاً فى مصر وبالتركيز على محافظات الدلتا والصعيد وذلك لتحسين الظروف البيئية داخل
المنشآت الصناعية وخارجها.

ج .تفعيل اإلجراءات التشريعية ،رفع كفاءة التفتيش البيئى ،تطوير الكفاءة الفنية البيئية لكوادر الجهاز،
باإلضافة للبنوك المشاركة وكذلك رفع الوعى والثقافة العامة المتعلقة بالبيئة الصناعية فى جمهورية

مصر العربية وبخاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى.
 .3الموقف الحالى للمشروع حتى ديسمبر :2014
تقوم وحدة تنفيذ المشروع بإدارة ثالثة برامج فرعية وهى :

أ PPSI .وتبلغ إجمالى المنحة به ( )1.11مليون يورو مخصصة للشركات وبلغ عدد المشروعات
( )17مشروع فى ( )11شركة ،كما هو مبين بالجدول (.)1-55

بPPSI .الجزء الممول من صندوق حماية البيئة وتبلغ إجمالى المنحة بة ( )2.111مليون يورو

للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تخصيص المنحة بالكامل وبلغ عدد المشروعات ()0

مشروعات فى ( )1شركات ،كما هو مبين بالجدول (.)7-55

ج PSI II .وتبلغ إجمالى المنحة به ( )0.1مليون يورو مخصصة للشركات وتم تخصيص المنحة
بالكامل وبلغ عدد المشروعات ( )00مشروع فى ( )70شركة ،كما هو مبين بالجدول (.)0-55
جدول ( )7-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع البرنامج الفرعى  PPSIونطاقها الجغرافى

اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

إعادة تأهيل وحدة صهر القطران

 .1مصر لأل لمونيوم بنجع حمادى
 .2مصرررررر للغرررررزل والنسررررريج والصررررربا ة  /مصرررررنع الغرررررزل
والنسيج بكفر الدوار

 .3مصر للغزل والنسيج والصبا ة  /مصنع الصبا ة بكفر
الدوار – صبا ي البيضا

 .4السكر والصناعات التكاملية – أبوقرقاص

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
تركيب فالتر لكساره

 .5النصر للتعدين – إدفو بأسوان

تحسين وحدات تنقية الغازات

 .7المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيلكون)
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تركيب وحدات للحد من تلوث الصرف الصناعى

 .6كان لتعبئة الغازات
 .1مصر للزيوت والصابون – الزقازيق – الشرقية

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .8مصر للزيوت والصابون – سندوب

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .10الدقهلية للغزل والنسيج – سندوب – المنصورة

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .11مضارب الشرقية – الزقازيق – الشرقية

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال خط إنتاج الطحينة والسمسم

 .12مصنع الربيع – العاشر من رمضان

تركيب خط دهانات جديد يعمل أتوماتيكياً

 .13شركة كاما للتصنيع – العاشر من رمضان
 .14األهرام لصناعة البالسيتك – مدينة الكوثر– سوهاج
 .15الرومانى لصناعة البالسيتك – مدينة الكوثر سوهاج
 .17شرررركة بيبررروبيرد للصرررناعات الجلديرررة – مدينرررة الكررروثر
سوهاج

 .16الكوثر لصناعة األ ذية – مدينة الكوثر سوهاج

إعادة تدوير المخلفات
تركيب خط طباعة جديد
إعادة تدوير المخلفات الصلبة
إعادة تدوير المخلفات الصلبة
تركيب الية جديدة بمشتماالتها

 .11الكررروثر لصرررناعة األعرررالف الحيوانيرررة – مدينرررة الكررروثر
سوهاج

تركيب فالتر هواء و عدد  2صومعه فى منطقة

 .18مصنع عبد الحى للطوب الطفلى بطلخا – المنصورة

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .20مصنع العشماوى للطوب الطفلى بطلخا – المنصورة

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
محطة معالجة للصرف القياسات البيئية

 .21الرواد للدواجن والصناعات الغذائية – الشرقية

وحدة لمعالجة المخلفات الصلبة
تركيب وحدة سنفرة جديدة

 .22جست للمعادن – العاشر من رمضان
 .23مصنع الريدى إلستخالص الزيروت وأعرالف الردواجن –
المنيا

إعادة تأهيل خط العلف
إعادة تأهيل الغالية
تركيب ماكينة تشكيل البالستيك

 .24شركة دودى بالست – البحيرة

تركيب  2كسارة 2 .وحدة حقن 1 .قالب  2وحدة

 .25سوهاج للبالستيك  -مدينة الكوثر سوهاج
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تشكيل بالستيك
 .27المتحدة للبالستيك وانتاج مواسير البولى فينيل كلوريد

تغيير كسارة قديمة .وحدة حقن .قالب ووحدة تشكيل
بالستيك بأخرى جديدة
تغيير الية قيمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى

 .26البركة إلنتاج أعالف الدواجن

تركيب  2ماكينة كبسول  2 .ماكينة طحن وقالب
تغيير كسارة قديمة .وحدة حقن .قالب ووحدة تشكيل

 .21أبو الدهب إلنتاج المواسير البالستيك

بالستيك بأخرى

إعادة توطين واستبدال الوقود من المازوت للغاز

 .28مصنع النور للطوب الطفلى – رشيد – البحيرة

الطبيعى

 .30مصررنع محمررود إب رراهيم بكررر للطرروب الطفلررى – رشرريد –

إعادة توطين واستبدال الوقود من المازوت للغاز

 .31مصررنع محمررود رفعررت بكررر للطرروب الطفلررى – رشررريد –

إعادة توطين واستبدال الوقود من المازوت للغاز

البحيرة
البحيرة

الطبيعى
الطبيعى

 .32مصررنع عمرراد الرردين المنسرى للطرروب الطفلررى – رشرريد –
البحيرة

إعادة توطين واستبدال الوقود من المازوت للغاز
الطبيعى

 .33مصنع سعاد السريد هبيلرة للطروب الطفلرى – المحموديرة
– البحيرة

 .34مصررررنع أم السررررعد محمررررد فررررتح اللررررة للطرررروب الطفلررررى –
المحمودية – البحيرة

 .35مصنع أيمن محمد بهنسى للطوب الطفلى – المحموديرة
– البحيرة
 .37مصرررنع عبرررد الحكررريم محمرررد بسررريونى للطررروب الطفلرررى –
المحمودية – البحيرة
 .36مصنع مبروك سيد الجندى للطروب الطفلرى – المحموديرة
– البحيرة

 .31مصررررررنع علررررررى عبرررررراس بسرررررريونى للطرررررروب الطفلررررررى –
المحمودية – البحيرة

 .38مصررررنع عبررررد المجيررررد للطرررروب الطفلررررى – المحموديررررة –
البحيرة

 .40مصرررنع حسرررن بسررريونى هبيلرررة الطفلرررى – المحموديرررة –
البحيرة

 .41مصنع إبراهيم احمد حبيلة للطوب الطفلرى – المحموديرة
– البحيرة

 .42مصرررنع أحمرررد عمرررر محمرررد أبرررو بكرررر للطررروب الطفلرررى –
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إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

المحمودية – البحيرة
 .43مصنع محمد عمر أبو بكر للطوب الطفلى – المحموديرة
– البحيرة
 .44مصنع الصديق للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .45مصررنع أشرررف بهنسررى للطرروب الطفلررى – المحموديررة –
البحيرة

 .47مصررررنع محمررررد إسررررماعيل فرررررج عطيررررة – المحموديررررة –
البحيرة

 .46مصنع محمد حنفى عطية – المحمودية – البحيرة

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .41مصنع فوزية عطية عيسى للطروب الطفلرى – المحموديرة
– البحيرة

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

شركات تم التركيب والتشغيل وفى مرحلة القياسات
محطة معالجة للصرف الصناعى

 .48شركة إيبيكو لألدوية – العاشر من رمضان
 .50شرررركة العربيرررة إلسرررتخالص و تكريرررر الزيررروت النباتيرررة –

محطة معالجة للصرف الصناعى

قويسنا – المنوفية

محطة معالجة للصرف الصناعى

 .51شركة إيجيبت فودز – قويسنا – المنوفية

شركات فى مرحلة التركيبات
محطة معالجة للصرف الصناعى

 .52السويسى للدواجن – المنيا

وحدة أزالة األتربة واستبدال الوقود من المازوت للغاز

 .53النجار للمكرونة – المنيا

الطبيعى و تعديل فى العمليات اإلنتاجية

شركات فى مرحلة إعداد الدراسات الفنية
محطة معالجة للصرف الصناعى

 .54قويسنا لالصباغ – قويسنا – المنوفية

إعادة تأهيل خط اإلنتاج  ،تركيب الية

 .55مكة للعلف الحيوانى – أسيوط

محطة معالجة للصرف الصناعى

 .57شركة تيستى – قويسنا – المنوفية

جدول ( )6-11االموقف التنفيذى للشركات المشاركة  PPSIفى الجزء الممول من صندوق حماية البيئة

اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

تركيب الية تعمل بالغاز الطبيعى

 .3مصنع الياسمين للمكرونه – المنطقة

تركيب سيور ناقلة ووحدات تهوية

الصناعية بالمنيا

محطة معالجة للصرف الصناعى

 .3المختار للصناعات الغذائية – المنيا
 .1الزعيم لألعالف – المنيا

إستبدال وحدة التعبئة اليدوية بأخرى أوتوماتيكية
تركيب نظام تهوية فى بيئة العمل وعدد  4صوامع فى
منطقة التخزين
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إستبدال خط إنتاج الخشب بخط جديد

 .4السبع لألخشاب – المنيا

وحدة دهان أوتوماتيكى

 .3الفرسان للصناعات الغذائية – المنيا

إستبدال عدد  10وحدات طبخ سكر – وحدة إزالة أتربة

جدول ( )1-11الموقف التنفيذى للمشروعات المشاركة فى PSI II

اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

شركات تم التنفيذ واإلنتهاء من القياسات البيئية
مشروعات تحسين بيئة عمل

 .1بحيره باك – البحيرة
 .2المصررررية البلجيكيرررة لإلسرررتثمارات الصرررناعية –

محطة معالجة صرف صناعى ووحدة تعبئة

البحيرة

 .3شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية – المحلة
 .4شركة ليدر للصناعات الغذائية – المحلة

محطة معالجة صرف صناعى ومشروعات تحسين بيئة عمل
مشروعات تحسين بيئة عمل ووحدة إسترجاع النشا

 .5شركة الدلتا للرخام والجرانيت – شق الثعبان

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

 .7شركة الحسنة للرخام والجرانيت – شق الثعبان

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

 .6شركة أونكس للرخام والجرانيت – شق الثعبان

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

 .1الشركة العربية للصناعات الطبية – السادات

مشروعات تحسين بيئة عمل

 .8مصنع محمد احمد حسنين سرليم – محموديرة –

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

البحيرة

مشروعات تم التركيب فى مرحلة متابعة القياسات البيئية
محطة معالجة صرف صناعى

 .10شركة دمياط للحاويات – دمياط
 .11شركة اإلسماعلية للدواجن – اإلسماعلية

محطة معالجة الصرف الصناعى ومعالجة المخلفات الصلبة
معالجه الصرف الصناعى و خط دهان جديد

 .12األمل لتصنيع وتجميع السيارات – العاشرر مرن
رمضان

تركيب فالتر

 .13مجموعة السويس لألسمنت( مصنع المنيا)

شركات فى مرحلة التركيبات
 .14بل كلر – قويسنا

محطة معالجة صرف صناعى وتعديل فى العمليات اإلنتاجية

 .15مصنع مجدى المتولى للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .17مصنع أحمد نصر للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى
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 .16مصنع محمد هنيدى للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .11مصنع يونس يونس للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .18مصرررنع رضرررا عبرررد الحميرررد للطررروب الطفلرررى –

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

دمياط

 .20مصنع صالح السيد للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .21مصنع كمال السيد للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .22مصنع محمد عدلى للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .23مصنع محمد عدلى  2للطوب الطفلى – دمياط

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعيى
إدارة المخلفات الصلبة

 .24إميسال – الفيوم
 .25الشررركة الوطنيررة لمنتجررات الررذرة – العاشررر مررن

محطة معالجة للصرف الصناعى

رمضان – الشرقية

تعديل فى العمليات اإلنتاجية

 .27روبكس – اإلسكندرية
 .26شررررررركة البالسررررررتك و الكهربرررررراء المصرررررررية –

محطة معالجة للصرف الصناعى

اإلسكندرية

محطة معالجة للصرف الصناعى

 .21شركة باكين – اإلسكندرية
 .28كفر الزيات للمبيدات – النوبارية – البحيرة

تعديل فى العمليات اإلنتاجية

 .30مصنع أسمنت أسيوط (سيمكس) – أسيوط

تركيب فالتر
تعديل فى العمليات اإلنتاجية لتحسين الصرف الصناعى

 .31مصر أدفو للب الورق

إستبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى

 .32شركة المالية و الصرناعية – مصرنع منقبراد –
أسيوط

تعديل فى العمليات اإلنتاجية للحد من ملوثات الهواء

مشروعات فى مرحلة إعداد الدراسات الفنية
 .33شررررركة الماليررررة و الصررررناعية – مصررررنع كفررررر
الزيات – الغربية

تعديل فى العمليات اإلنتاجية للحد من ملوثات بيئة عمل

 .34هاى باك – العاشر من رمضان

محطة معالجة للصرف الصناعى

 .35المصرية للتريكو – العاشر من رمضان

محطة معالجة للصرف الصناعى

 .37وطنية جاز – كفر الزيات – الغربية
 .36الهندسرررررررية للسرررررررباكة – شرررررررب ار الخيمررررررررة –
القليوبية

تعديل فى العمليات اإلنتاجية للحد من ملوثات الهواء
تعديل فى العمليات اإلنتاجية للحد من ملوثات الهواء
( مصنع البسكويت) – السادات

 .31الشركة العالمية للصناعات الغذائية
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 شركة األمل لتصنيع وتجميع السيارات:
تم تنفيذ مشروع إستبدال خط الدهان القديم بآخر جديد (فيما يخص األجزاء الخاصة بالصرف)
باإلضافة إلى "تركيب وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى" بتكلفة كلية ( 50مليون) يورو باإلضافة
الدرسات البيئية .حيث تم تخصيص ) )017،820يورو خالل سبتمبر  0250كمنحة ال ترد
إلى قيمة ا
من خالل مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع األعمال العام الصناعى باإلضافة إلى أنه تم
الدرسات البيئية وقد تم اإلنتهاء من أعمال التركيب والتشغيل فى يوليو .0250
تمويل منحة ا

صورة ( )3-11المشروع بعد التنفيذ

 شركة اإلسماعيلية للدواجن
تم تنفيذ مشروعي "إستبدال المجزر اليدوى بآخر آلى "فيما يخص األجزاء التى تؤثر على نوعية مياه
الصرف الصناعى" ،إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بسعة  012متر /7يوم" باإلضافة إلى
"شراء وحدات معالجة المخلفات الصلبة (وحدات طبخ)" .بتكلفة كلية ( )0.111.512يورو باإلضافة إلى
الدرسات البيئية .حيث تم تخصيص ( )775.821يورو خالل إبريل  0250كمنحة ال ترد من خالل
قيمة ا
مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع األعمال العام الصناعى باإلضافة إلى أنه تم تمويل منحة
الدرسات البيئية وقد تم اإلنتهاء من أعمال التركيب والتشغيل فى يوليو .0250
ا
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صورة ( )4-11المشروع بعد التنفيذ

 1111الرؤية املستقبلية
 .5رفع الوعى البيئى لدى المجتمع المادنى عان طرياق تطبياق بعاض األنظماة مثال نظاام تقيايم وتصانيف
التلااوث الناااتج عاان المشااروعات الصااناعية ( )PROPERوذلااك ماان خااالل نشاار نتااائج الب ارامج فااى

الصحف المصرية لتقييم مستوى أداء الشركات.

 .0تطبيااق نظااام تقي ايم التاارثير البيئااى لكافااة المشااروعات الجدياادة والااذى يتوافااق مااع إشااتراطات الجهااات
الممولااة (البن ااك ال اادولى لإلنش اااء والتعمياار ،بن ااك الياب ااان للتع اااون الاادولى ،بن ااك اإلس ااتثمار األوروب ااى،
الوكال ااة الفرنس ااية للتنمي ااة) ،وم اان أه اام ه ااذه اإلش ااتراطات عق ااد جلس ااات اإلس ااتماع واإلع ااالن ع اان تل ااك

المشروعات قبل تنفيذها مما يعطى شفافية وتحسين الوضع البيئى.

 .7خفااض أحمااال التلااوث بشااركات األساامنت بالقاااهرة الكباارى واإلسااكندرية إلااى مسااتويات اإللت ازام الكاماال
بالمؤش ارات المسااموا بهااا علااى المسااتوى المحل اى ،وفااى بعااض الشااركات إلااى المسااتوى الاادولى وذلااك

خالل السنوات الخمسة القادمة.

 .0نق اال جمي ااع الص ااناعات الحرفي ااة الملوث ااة م اان داخ اال الكت اال الس ااكنية وتجميعه ااا بالمن اااطق الص ااناعية
المعتمدة ،مثل مناطق العكرشة وبدر.

 .1تحوياال الصاارف علااى النياال إلااى الصاارف علااى الشاابكات العموميااة فااى عاادد ماان الشااركات الصااناعية
الكباارى والت اى تمثاال مصااد اًر رئيسااياً لتلويااث مياااه النياال ،بعااد تنفيااذ مشااروعات معالجااة المياااه أو إعااادة

إستخدامها.

 .1تقليا اال أحما ااال التلا ااوث داخا اال المنا اااطق األكثا اار تلوث ا ااً بالقا اااهرة الكبا اارى (فيما ااا يخا ااص جا ااودة اله ا اواء)،
واإلسكندرية (فيما يخص الصرف على البحر) ،بعاد تنفياذ المشاروعات المقترحاة بالشاركات الصاناعية

من خالل البرامج التمويلية بالو ازرة.

 .7دراسة ترثير إصدار الالئحة التنفيذية لقانون رقم ( )8لسنة  0228على األداء البيئى للصناعات.
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الفصل الثانى عشر
املخلفات الصلبة

ناقص صورة للتقرير

 ١٫١٢ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺘﻌد ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻰ ﻤﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﻤن أﻫم اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ
واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ .وﻤن ﺜم ﻓـﺈن ﻤﻨظوﻤـﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت ﺘﻌﺘﺒـر ﻤﻨظوﻤـﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠـﺔ ﺘﻌﺘﻤـد ﻛـل

ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻓﻰ ذات اﻟوﻗت اﻷﺴﺎس اﻟذى ﯿﻘوم ﻋﻠﯿﻪ ﻤﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ،

ﺤﯿث ﺘﺒدأ ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﻔض واﻟﻔﺼل ﻤن اﻟﻤﻨﺒﻊ ﻤرو ارً ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻨﻘل ﺜم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘـدوﯿر ٕواﺴـﺘرﺠﺎع

اﻟﻤواد ٕواﻨﺘﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﯿﻤﻛن اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ،ﯿﺘم ﺒﻌد ذﻟك اﻟﺘﺨﻠص اﻟﻨﻬـﺎﺌﻰ ﺒﺸـﻛل ﺼـﺤﻰ وآﻤـن
ﻤن اﻟﻤرﻓوﻀﺎت ﻓﻰ اﻟﻤداﻓن اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﺠدﯿر ﺒﺎﻟذﻛر أﻨﻪ ﻤن اﻟﻀرورى ﻟﻛل ﻤرﺤﻠﺔ إﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
وﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺴﺎﺌدة ،واﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ واﻟﻤﺤددات اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.

وﺘﺘﻠﺨص اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻰ أن اﻟﻨظم اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن ﻟم ﺘﻠﺒﻰ إﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠـف ﺸـراﺌﺤﻪ ﻤـن ﺤﯿـث
ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺒول ﻤن اﻟﻨظﺎﻓﺔ وﺘﻘﻠﯿص اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻹ ﻨﻌﻛﺎﺴﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﺘوﻓﯿر اﻟﻤظﻬر

اﻟﺤﻀــﺎرى اﻟﻌــﺎم ،وﺒﻨظــرة ﺘﺤﻠﯿﻠﯿــﺔ ﺸــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺼــرﯿﺔ ﻨ ـرى أن اﻟزﯿــﺎدة اﻟﻤطــردة ﻓـﻰ اﻟﺘﻌــداد اﻟﺴــﻛﺎﻨﻰ
وزﯿــﺎدة اﻟﻛﺜﺎﻓــﺔ اﻟﺴــﻛﺎﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﻤﺄﻫوﻟــﺔ ﺘﺸــﻛل ﻀــﻐط ﻤﺘزاﯿــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻤ ـوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿــﺔ وﺘــؤدى ﻟﺘﻔــﺎﻗم

اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ.

ﺘﻤﺜل إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺘﺤدى واﻀﺢ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﺘﻔـﺎوت اﻷﻨﻤـﺎط اﻟﻤﻌﯿﺸـﯿﺔ

وﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻰ اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺒﺸﻛل ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻰ ﺘﻀﺨم اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ،ﺤﯿث أﻤﺴت إﺤدى أﻫم اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ

ﺤﯿﺎة اﻟﻤواطن ،ﻤﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﻤﻌـﻪ اﻟﻨظـر ﻟﻠﻤﺸـﻛﻠﺔ ﺒﻤﻨظـور أﻛﺜـر ﺸـﻤوﻟﯿﺔ ﻤـن اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ ﻟوﻀـﻊ رؤﯿـﺔ
واﻗﻌﯿﺔ أﻤﺎم ﻤﺘﺨذ اﻟﻘرار ﻤن ﺨـﻼل دﻤـﺞ اﻟﺒﻌـدﯿن اﻟﺼـﺤﻰ واﻟﺒﯿﺌـﻰ ﻟﺘﻌﻤﯿـق اﻟﻤﻔـﺎﻫﯿم اﻟﺒﯿﺌﯿـﺔ اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺈدارة

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ورﺒط إﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت إدارﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨواﺤﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.

إن دﺨول إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﺤدﯿﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﻫـﻰ ﺘﺤوﯿـل اﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت إﻟـﻰ طﺎﻗـﺔ
وﺘﺤدﯿد ﺴﻌر اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤن ﺨﻼل اﻟو ازرات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺴﯿﺴﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺤد ﻤن إﻫدار اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ.

طﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘدﯿرات ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺘﻘـدر ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر ﺒﻤﺎ ﯿزﯿد ﻋن  ٢١,٥ﻤﻠﯿون طن

ﺴﻨوﯿﺎً ،ﺤﯿث ﯿﺘوﻟد ﻋن ﻤﺤﺎﻓظﺎت إﻗﻠﯿم اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺒرى )اﻟﻘـﺎﻫرة ،اﻟﺠﯿـزة ،اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿـﺔ( ٨,٤ﻤﻠﯿـون طـن ﺴـﻨوﯿﺎً
ﺘﻤﺜل ﺘﻘرﯿﺒﺎً ﻨﺴﺒﺔ  %٤٥ﻤـن اﻹﺠﻤـــﺎﻟﻰ ،وﺘﺒﻠـﻎ ﻨﺴـب ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ واﻟﺘـدوﯿر ﻓـﻰ ﻤﺼـــر إﻟـﻰ ﺤــــواﻟﻰ

 %٩,٥ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ اﻟﺼـﻠﺒﺔ اﻟﺘـﻰ ﯿـﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ .وﻫـذﻩ ﻨﺴـﺒﺔ ﻀـﺌﯿﻠﺔ ﺠـداً ﻤـن ﻛﻤﯿـﺔ

اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯿﻤﻛن اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ،وﺴﯿﺘم اﻟﻌﻤل ﻓﻰ اﻟﻔﺘرات اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌظﯿم ﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ.

إن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺨﻠص اﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻤن اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺘﺘم ﻓـﻰ ﻤﻌظـم اﻟوﻗـت ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻟـب اﻟﻌﺸـواﺌﯿﺔ ﻏﯿـر اﻟﻤﺤﻛوﻤـﺔ ﻤﻤـﺎ
ﯿﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻋرﻀــﺔ ﻟﻺﺸــﺘﻌﺎل اﻟــذاﺘﻰ وﯿﻌــرض اﻟﺒﯿﺌــﺔ إﻟــﻰ أﺨطــﺎر ﺸــدﯿدة ،ﻋﻠﻤ ـﺎً ﺒــﺄن اﻟﻤــداﻓن اﻟﺼــﺤﯿﺔ داﺨــل

ﺠﻤﻬورﯿــﺔ ﻤﺼــر اﻟﻌرﺒﯿــﺔ ﺘﺼــل إﻟــﻰ  ٩ﻤــداﻓن ﻓﻘــط )ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة ،واﻹﺴــﻛﻨدرﯿﺔ ،وﻤدﯿﻨــﺔ اﻟﺴــﺎدات ،وﺒورﺴــﻌﯿد،
واﻟﺴوﯿس ،وﺒﻨﻰ ﺴوﯿف ،ﻛﻤﺎ ﯿوﺠد ﻤدﻓن ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨطرة ﺒﺎﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻨﺎﺼرﯿﺔ(.

۳٥۷

 ٢٫١٢ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺗطﮭﯾر اﻟﺗرع
و اﻟﻣﺻﺎرف % ۲۷

ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﻠدﯾﺔ
% ۲۷

ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
%۷
ﻣﺧﻠﻔﺎت ھدم و ﺑﻧﺎء
%٥
اﻟﺣﻣﺄة )ﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ(
%۲

ﻣﺧﻠﻔﺎت زراﻋﯾﺔ
% ۳۲

ﺸﻛل ) (١-١٢ﯿوﻀﺢ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر
ﺠدول ) (١-١٢ﺒﯿﺎن ﺒﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘوﻟدة ﯿوﻤﯿﺎ ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت

اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ

ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﯿوﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟطن

ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﯿون طن

اﻟﻘﺎﻫرة

١٥٠٠٠

٥,٤٧

اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ

٤٢٠٠

١,٥٣

اﻟﺠﯿزة

٤٧٠٠

١,٧

اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ

٣٧٠٠

١,٣٥

اﻟدﻗﻬﻠﯿﺔ

٤٦٠٠

١,٧

اﻟﻐرﺒﯿﺔ

٣٧٠٠

١,٣٥

اﻟﻤﻨوﻓﯿﺔ

٢٦٠٠

٠,٩٥

اﻟﺒﺤﯿرة

٣٦٥٠

١,٣

ﻛﻔر اﻟﺸﯿﺦ

٢٧٠٠

٠,٩٩

اﻟﺸرﻗﯿﺔ

٢٣١٠

٠,٨٤

دﻤﯿﺎط

١٣٠٠

٠,٤٧

اﻹﺴﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ

١٠٥٣

٠,٣٨

ﺒورﺴﻌﯿد

١٠٠٠

٠,٣٦

اﻟﺴوﯿس

٤٠٠

٠,١٤

اﻟﻔﯿوم

٧٢٠

٠,٢٦

ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف

٨٠٠

٠,٢٧
۳٥۸

اﻟﻤﻨﯿﺎ

٩٠٥

٠,٣٣

أﺴﯿوط

٧٠٠

٠,٢٥

ﺴوﻫﺎج

٨١١

٠,٢٩

ﻗﻨﺎ

٧٢٣

٠,٢٦

أﺴوان

٩٠٠

٠,٣٣

اﻷﻗﺼر

٣٢٠

٠,١٢

اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر

٤٢٢

٠,١٥

ﻤطروح

٣٠٠

٠,٠٩

ﺸﻤﺎل ﺴﯿﻨﺎء

٢٤٠

٠,٠٨

ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء

٥٥٠

٠,٢

اﻟوادى اﻟﺠدﯿد

١٢٤

٠,٤٥

اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ

٥٨,٤٢٨

٢١,٣

ﯿﻘدر إﺠﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘراﻛﻤﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺤواﻟﻰ  ٢١,١ﻤﻠﯿون ﻤﺘر ﻤﻛﻌب ﻤن اﻟﺘراﻛﻤﺎت اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸرة ﺒﻤﺤﺎﻓظﺎت
اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ وﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻰ ﺒﯿﺎن ﺒﺘﻠك اﻟﺘراﻛﻤﺎت:
ﺠدول ) (٢-١٢ﺒﯿﺎن ﻛﻤﯿﺎت اﻟﺘراﻛﻤﺎت اﻟﺘﻘدﯿرﯿﺔ اﻟراﻫﻨﺔ داﺨل ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ

اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ

ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘراﻛﻤﺎت ﺒﺎﻟﻤﺘر اﻟﻤﻛﻌب

اﻟﻘﺎﻫرة

٥,٠٠٠,٠٠٠

اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ

١٥٠,٠٠٠

اﻟﺠﯿزة

٣,٠٠٠,٠٠٠

اﻟﻘﻠﯿوﺒﯿﺔ

٥٠٠,٠٠٠

اﻟدﻗﻬﻠﯿﺔ

٣,٠٠٠,٠٠٠

اﻟﻐرﺒﯿﺔ

٣٠٠,٠٠٠

اﻟﻤﻨوﻓﯿﺔ

١٢٠٠,٠٠٠

اﻟﺒﺤﯿرة

٦٠٠,٠٠٠

ﻛﻔر اﻟﺸﯿﺦ

٢٠٠,٠٠٠

اﻟﺸرﻗﯿﺔ

٧٠٢,٧٥٠

دﻤﯿﺎط

٩٠٠,٠٠٠

اﻹﺴﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ

٢٠٠٠٠٠
۳٥۹

ﺒورﺴﻌﯿد

١,٥٠٠,٠٠٠

اﻟﺴوﯿس

٥٠٠,٠٠٠

اﻟﻔﯿوم

٣٠٠,٠٠٠

ﺒﻨﻰ ﺴوﯿف

١٥٠,٠٠٠

اﻟﻤﻨﯿﺎ

٩٠٠,٠٠٠

أﺴﯿوط

٢٥٠,٠٠٠

ﺴوﻫﺎج

٢٨٠,٠٠٠

ﻗﻨﺎ

---

أﺴوان

٢٠٠,٠٠٠

اﻷﻗﺼر

١٠٠,٠٠٠

اﻟﺒﺤر اﻷﺤﻤر

٨٠٠,٠٠٠

ﻤطروح

١٥٠,٠٠٠

ﺸﻤﺎل ﺴﯿﻨﺎء

١٤٠,٠٠٠

ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء

١٠٠,٠٠٠

اﻟوادى اﻟﺠدﯿد

----

اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ

٢١,١٢٢,٧٥٠

 ٣٫١٢ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ٢٠١٤

 .١اﻟﺨطﺔ اﻟﺴﻨوﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟب اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ أﺜﻨﺎء ظﺎﻫرة ﻨوﺒﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﺤﺎدة :
أ .ﺘــم اﻹﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن اﻟﺴــﯿطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟــب اﻟﻌﻤوﻤﯿــﺔ ﻟﻠﺤــد ﻤــن ﺘﻠــوث اﻟﻬ ـواء ﺒــﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى أﺜﻨــﺎء ﻓﺘ ـرة
ﻨوﺒﺎت ﺘﻠوث اﻟﻬواء اﻟﺤﺎد ،وذﻟك ﻤن ﺨﻼل:
• وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻟﻠﻤراﻗﺒﺔ واﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟب اﻟﻌﻤوﻤﯿـﺔ )ﺸـﺒراﻤﻨت – اﻟروﺒﯿﻛـﻰ – اﻟﺴـﻼم  -اﻟوﻓـﺎء واﻷﻤـل
" اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ" -ﺸق اﻟﺜﻌﺒﺎن( ﻟﻠﺤد ﻤـن ﺘﻠـوث اﻟﻬـواء ﺒـﺈﻗﻠﯿم اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻛﺒـرى أﺜﻨـﺎء ﻓﺘـرة ﻨوﺒـﺎت ﺘﻠـوث

اﻟﻬواء اﻟﺤﺎد.

• اﻟﻬدف اﻟرﺌﯿﺴﻰ ﻤن ﺨطﺔ اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟب اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻫو اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﺤراﺌق ﺤﯿث أن ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎﻟب
اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻤﻘﺎﻟب ﻏﯿر ﻤﺤﻛوﻤـﺔ ،وﯿـﺘم ﻓﯿﻬـﺎ أﻋﻤـﺎل ﻓـرز ﻋﺸـواﺌﻰ وأﻋﻤـﺎل ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼـﻐﯿرة
وﺤرق ﻟﻠﻛﺎوﺘش ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﺴـﺘدﯿﻤﺔ ﻹﺴـﺘﺨراج اﻟﻤﻌـﺎدن ،وﯿـﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺘـرة ﺒﺄﻋﻤـﺎل اﻟﺴـﯿطرة ﻋﻠـﻰ

اﻟﺤ ارﺌــق ﻋــن طرﯿــق اﻟﺘﺴــوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔــﺎت وﺘﺸــوﯿن اﻟرﻤــﺎل واﻷﺘرﺒــﺔ واﻟﺘﻐطﯿــﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸ ـرة ﻟﻠﺤ ارﺌــق ﻤــن ﺨــﻼل
ﺘوﻓﯿر ﻤﻌدات ﺒﻛـل ﻤوﻗـﻊ ﻟﻠﺴـﯿطرة ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـك اﻟﺒـؤر ﺨـﻼل وذﻟـك ﺒواﻗـﻊ وردﯿـﺔ واﺤـدة ﻓـﻰ اﻟﻔﺘـرة ﻤـن اﻟﺜﺎﻨﯿـﺔ
۳٦۰

ﻤﺴـ ـ ــﺎء إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﺘﺎﺴـ ـ ــﻌﺔ ﻤﺴـ ـ ــﺎء ﺨـ ـ ــﻼل ﻓﺘ ـ ـ ـرة ﻨوﺒـ ـ ــﺎت ﺘﻠـ ـ ــوث اﻟﻬ ـ ـ ـواء اﻟﺤـ ـ ــﺎدة ﻤـ ـ ــن  ٢٠١٤/٩/١٥ﺤﺘـ ـ ــﻰ

.٢٠١٤/١١/١٥

ﺠدول ) (٣-١٢اﻟﻤﻌدات اﻟﺘﻰ ﺘم ﺘوﻓﯿرﻫﺎ ﻟﻠﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟب اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ

اﻟﻤوﻗﻊ

ﻟودر

ﺴﯿﺎرة ﻗﻼب ﺤﻤوﻟﺔ  ١٠طن

اﻟروﺒﯿﻛﻰ

٢

١

اﻟوﻓﺎء واﻷﻤل ) اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ(

١

-

ﺸق اﻟﺜﻌﺒﺎن

٢

-

ﺸﺒراﻤﻨت

١

١

اﻟﺴﻼم

١

١

اﻹﺠﻤﺎﻟﻰ

٧

٣

• ﻛﻤــﺎ ﺘﺘﻀــﻤن اﻟﺨطــﺔ أﯿﻀ ـﺎً اﻟﺘﻨﺴــﯿق اﻟــداﺌم ﻤــﻊ اﻟﺴــﺎدة ﻤﺤــﺎﻓظﻰ اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻛﺒــرى وﻛــذﻟك رؤﺴــﺎء ﻫﯿﺌﺘ ـﻰ
اﻟﻨظﺎﻓــﺔ واﻟﺘﺠﻤﯿــل ﺒﺎﻟﻘــﺎﻫرة واﻟﺠﯿ ـزة ،وذﻟــك ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ أﻨﺴــب اﻟطــرق ﻟﻠﺴــﯿطرة ﻋﻠ ـﻰ ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻟﺠﻤــﻊ اﻟﯿــوﻤﻰ
ﻟﻠﻘﻤﺎﻤﺔ واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻤواﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎﻟب اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ أوﻻً ﺒﺄول.
 .٢ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤل واﻟﺘﺸﻐﯿل ﻟﻤﺤطﺔ ﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺴﺎﺘﯿن ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.
 .٣ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤل واﻟﺘﺸﻐﯿل ﻟﻤﺤطﺔ ﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤرﯿوطﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺠﯿزة.

 .٤اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺔ ﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟوراق ﻟﺨدﻤﺔ اﻷﺤﯿﺎء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺠﯿزة وﺠﺎرى إﺠراءات
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺴﻠﯿم ﻓﻰ ﺤﻀور ﻤﻌﺎﻟﻰ وزﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺴﯿد اﻟدﻛﺘور ﻤﺤﺎﻓظ اﻟﺠﯿزة.

 .٥اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺨﺒرات ﻓﻰ ﻤﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ورﺒطﻬﺎ
ﺒدول اﻟﻤﺸرق واﻟﻤﻐرب اﻟﻌرﺒﻰ ) (sweep – netوأﻫم أﻨﺸطﺘﻬﺎ:

أ.

إﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﺤول إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ.

ب .إﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺘدﯿﺎت وورش ﻋﻤل إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺤول إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ داﺨل وﺨﺎرج ﻤﺼر.

ج .إﻨﺸﺎء ﺒواﺒﺔ إﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺤول إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ.(www.sweep-net.org) :

د .إﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤول اﻷطراف اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل.
ه .ﺘﻨﻔﯿذ ﺒراﻤﺞ ﺘدرﯿﺒﯿﺔ وأﻨﺸطﺔ ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ إﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ.
و .ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت ﺘﻘﻨﯿﺔ ٕواﺴﺘﺸﺎرﯿﺔ.
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ز .ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﻬﻤﺎت ﻤﯿداﻨﯿﺔ وزﯿﺎرات ﺘﻘﻨﯿﺔ وﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻨﻤوذﺠﯿﺔ.

 ٤٫١٢ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ

 .١ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨطط إدارة ﻤﻨظوﻤﺔ ﺠﻤﻊ وﻨﻘل اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺒﺸرم اﻟﺸﯿﺦ – ﺠﻨوب ﺴﯿﻨﺎء.
 .٢دﻋم ﻤدﯿﻨﺔ ﺤﻼﯿب وﺸﻼﺘﯿن ﺒﻤﻌدات ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨطرة .

 .٣ﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﻤﺼ ــﺎﻨﻊ ﺘ ــدوﯿر اﻟﻤﺨﻠﻔ ــﺎت واﻟﺴ ــﻤﺎد اﻟﻌﻀ ــوى ﻟﻺﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ــن ﻤرﻓوﻀ ــﺎت اﻟﻘﻤﺎﻤ ــﺔ ﻓ ــﻰ إﻨﺘ ــﺎج R.D.F
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة واﻟدﻗﻬﻠﯿﺔ واﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ وأﺴﯿوط.

 .٤اﻟﺘﻨﺴــﯿق واﻟﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻤــﻊ و ازرة اﻟــدﻓﺎع وﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﻘ ـﺎﻫرة ﻟﻺﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﺘﺤوﯿــل ﻤــدﻓن اﻟوﻓــﺎء واﻷﻤــل إﻟــﻰ ﺤدﯿﻘــﺔ
ﻋﺎﻤﺔ.

 .٥اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة وﺠﻬﺎز ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺠدﯿدة ﻟﻠﺒدء ﻓﻰ إﺠراءات ﻨﻘل ﻤـدﻓن اﻟﻘطﺎﻤﯿـﺔ واﻟـذى ﺘﻘـوم

ﺒﺈﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﺸــرﻛﺔ أﻤــﺎ ﻋــرب ﻟﻠﺨــدﻤﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿــﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗــدة ﻤــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻤﻨــﺎطق اﻟﻐرﺒﯿــﺔ واﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿــذاً

ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿد اﻟﻤﻬﻨدس رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺒﻌد أن أﺼﺒﺢ ﻤوﻗﻊ اﻟﻤدﻓن ﯿﺸﻛل ﻤﺼدر ﻟﻠﺘﻠوث اﻟداﺌم.

 .٦ﺘﻨﻔﯿــذ ﻤﺨطــط ﻟﺤﻤﺎﯿــﺔ ﻤﯿــﺎﻩ ﻨﻬــر اﻟﻨﯿــل ﻤــن ﺨــﻼل اﻟﺴــﯿطرة ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﻘــرى اﻟﻤطﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﯿــل واﻟﻤﺠــﺎرى
اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ وﻗد ﺒدء اﻟﻌﻤل ﺒﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻰ ﻗرﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻓﯿن ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺸرﻗﯿﺔ ﺒﺎﻹﺸﺘراك ﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ.

 .٧اﻟﺘﻨﺴــﯿق ﻤــﻊ و ازرة اﻟز ارﻋــﺔ وﻤﺤﺎﻓظــﺔ اﻟﺠﯿ ـزة ﻹﺴــﺘﻐﻼل ﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻟﻨﺨﯿــل ﺒﺎﻟواﺤــﺎت اﻟﺒﺤرﯿــﺔ ﻓــﻰ إﻨﺘــﺎج ﺴــﻤﺎد
ﻋﻀــوى وﻤﺸــﻐوﻻت ﻨﺨﯿــل وذﻟــك ﻟﻠﺤــد ﻤــن إﻨﺘﺸــﺎر ﺴــوس اﻟﻨﺨﯿــل وذﻟــك ﺒﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤرﻛــز اﻟﻘــوﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤــوث

وﻤرﻛز اﻟﺒﺤوث اﻟزراﻋﯿﺔ وﻤﻤﺜﻠﯿن ﻋن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس و ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺴﺎدات ﺒﺎﻟﻤﻨوﻓﯿﺔ.

 .٨اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴـﯿق ﻟﺘﺠرﺒـﺔ ﺘﻌﺎﻗـد ﻤﺤﺎﻓظـﺔ اﻟﺒﺤﯿـرة ﻤـﻊ ﻤﺴـﺘﺜﻤر ﺴـﻌودى ﻋﻠـﻰ إﻨﺸـﺎء ﻤﺼـﻨﻊ ﻹﻨﺘـﺎج ﻟـب اﻟـورق
ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻗش اﻷرز واﻟذى ﺘم ﺘوﻗﯿﻊ ﻤذﻛرة ﺘﻔﺎﻫم ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺨﻼل زﯿﺎرة ﺴﯿﺎدة اﻟرﺌﯿس ﻟﻠﺼﯿن.

 ٥٫١٢ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

 .١إﺴﺘﻛﻤﺎل إﻋداد اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻺﺴﺘﻔﺎدة ﻤن طﺎﻗﺔ اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿوﯿﺔ ).(biomass

 .٢ﺠــﺎرى اﻹﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن اﻹﺠـراءات اﻟﻼزﻤــﺔ ﻹﻨﺸــﺎء ﺠﻬــﺎز ﻗــوﻤﻰ ﻟﺘﻨظــﯿم إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔــﺎت وذﻟــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺸــﻛﯿل
ﻟﺠﻨــﺔ و ازرﯿــﺔ ﻹﻗﺘ ـراح اﻟﻨظــﺎم اﻟﻤؤﺴﺴ ـﻰ ﻟــﻺدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔــﺎت واﻟﻤﺸــﻛﻠﺔ ﺒﻘ ـرار اﻟﺴــﯿد اﻟﻤﻬﻨــدس رﺌــﯿس

اﻟوزراء رﻗم ) (٢٣٣٣ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٤

 .٣إﻋداد وﺤدات إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ وﻛﺒس اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ وذﻟك ﻟﻤﻨﻊ ﺤرق اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ.

 .٤إﺴﺘﻛﻤﺎل إﻋداد اﻟﺨطط ﻟﻺﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻟﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻟﻨﺨﯿـل ﻟﻠﺤـد ﻤـن إﻨﺘﺸـﺎر ﺴـوس اﻟﻨﺨﯿـل ﺨﺎﺼـﺔ
ﻓ ــﻰ اﻟواﺤ ــﺎت اﻟﺒﺤرﯿ ــﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ اﻟﺠﯿـ ـزة وواﺤ ــﺔ ﺴ ــﯿوة ﺒﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ ﻤرﺴ ــﻰ ﻤط ــروح وواﺤ ــﺎت اﻟداﺨﻠ ــﺔ واﻟﺨﺎرﺠ ــﺔ
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟوادى اﻟﺠدﯿد.
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الفصل الثالث عشر

املواد والنفايات اخلطرة

 .1.1مقدمة
عرف القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثي ارً

ضا ارً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة لالنفجار أو اإلشتعال أو ذات اإلشعاعات

المؤينة.

كما عرف النفايات الخطرة بأنها مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد

الخطرة التى ليس لها إستخدامات تالية أصلية أو بديلة ،مثل النفايات اإلكلينيكية المتخلفة عن األنشطة

العالجية ،والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية واألدوية ،أوالمذيبات العضوية أو
األحبار أو األصباغ والدهانات.

وبغرض التأكد من سالمة تداول النفايات الخطرة تتضمن المواد ( )52و( )52و( )52من الالئحة

التنفيذية لقانون البيئة رقم ( )4لسنة  4994اجراءات تداول وتراخيص النفايات الخطرة  ،كما تتضمن

المادة ( )52من الالئحة التنفيذية لقانون رقم ( )4لسنة  4994القواعد واالجراءات العامة إلدارة النفايات

الخطرة بدءاً من مرحلة تولد النفايات الخطرة ومرو ارً بمراحل تجميع وتخزين النفايات الخطرة ونقلها ثم
مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة.

وتجرى عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدوير فى إطار إعادة استخدام بعض

النفايات أو استرجاع المذييات العضوية واعادة استخدامها وتدوير واعادة استخدام بعض المواد العضوية
أو غير العضوية من النفايات الخطرة.

كما نصت المادة ( )33من هذه الالئحة بأنه على صاحب المنشأة التى ينتج عنها مخلفات خطرة طبقاً

ألحكام هذه الالئحة االحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يدون فيه كيفية التخلص منها ،وكذلك الجهات

المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات وفقاً للبيانات الموجودة بهذه المادة ،ويختص جهاز شئون البيئة
بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع.

النفايات الطبية الخطرة

أولى قانون البيئة رقم ( )4لسنة  4994أهمية خاصة بسالمة تداول وادارة النفايات الطبية الخطرة حيث

تنص المادة ( )52من الالئحة التنفيذية للقانون على التخلص من النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية

الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية الخطرة بمعالجتها بنفس المكان بواسطة وحدات معالجة )محارق

أو أجهزة تعقيم ( خاصة مصممة لهذا الغرض ،ويشترط أن تكون هذه المحارق مجهزة بالوسائل التقنية
الكافية لمنع تطاير الرماد أو إنبعاث الغازات إال فى الحدود المسموح بها ،وقد أفردت هذه المادة القواعد
واإلجراءات العامة إلدارة النفايات الخطرة بغرض تداولها بطريقة أمنة ،ومنها الطرق المختلفة لمعالجة
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النفايات الخطرة غير القابلة إلعادة اإلستخدام والتدوير) مثل النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية
الصحية)

وقد صدر قرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 495لسنة  5004بشأن تحديد وتصنيف النفايات الطبية

الخطرة تطبيقا ألحكام المادة ( )52من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة المذكور.

كما أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفات القياسية المصرية لمحارق (آالت

الترميد) المخلفات الخطرة للمنشآت الصحية وهي المواصفة القياسية المصرية رقم.5002/4-3242 :

وقد قامت وزارة البيئة بدعم من هيئة المعونة األلمانية  GIZومن خالل التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة

التعليم العالى بإصدار الدليل اإلرشادى إلدارة مخلفات الرعاية الصحية فى مصر ليساهم بشكل كبير فى

تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة النفايات الخطرة ،وكذلك فى رفع قدرات العاملين على

إدارة النفايات الطبية الخطرة أو الذين لهم عالقة بالرقابة أو التفتيش أو المتابعة وغيرها .

 31.1أهداف الدليل اإلرشادى اخلاص بإدارة خملفات الرعاية الصحية فى مصر:
 .1تفصيل إجراءات تداالل مخلفدتت الرعتيد الصديي بداءا مد تللداات ليتد الدتخل
متبقيتت معتلجتهت.

النهدت

منهدت أل مد

 .2تعريف لتلضيح أقستم لأنلاع مخلفتت الرعتي الصيي  ،مع اإلاتمتم بتلمكلنتت الخطرة فيهت.
 .3تيايا لست ل لأستليب منع الخطلرة الصيي لالبي ي أثنتء تاالل المخلفتت الخطرة للرعتي الصيي .

 .4تلضيح تقنيتت (تكنلللجيتت) معتلج المخلفتت الخطرة للرعتي الصيي  ،مع تفصديل م ازيدت لعيدلب كدل
تقني .

 .5تندتلل مبدتا
الصيي .

لاجدراءات مكتفيد العدال ذات العالقد بم اريدل لخطدلات التعتمدل مدع مخلفدتت الرعتيد

 .2تفصيل سيتس لاجراءات الصي لالسالم المهني لصيتن البي د فيمدت لد صدل بمنظلمد إاارة مخلفدتت
الرعتي الصيي .

 تنقسم مخلفتت الرعتي الصيي لألنلاع العتم التتلي :
 المخلفتت الصلب غير الخطرة . -المخلفتت ذات الخطلرة .

 لتقسيم مخلفتت الرعتي الصيي ذات الخطلرة لألنلاع التتلي

:

 -المخلفتت المعاي  -اإلبر لالسنل لاآلالت اليتاة  -المخلفتت المرضي (البتثلللجي ).
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 المخلفتت الكيمتلي  -مخلفتت العبلات تيت ضغط  -النفتيتت المشع  -تللا النفتيتت الخطرة فمنشآت الرعتي الصيي .

 11.1اهليئات املسئولة عن إنشاء وتنفيذ وتطوير ومراقبة منظومة إدارة
النفايات اخلطرة:
 .1ل ازرة البي  /جهتز شد ل البي د ادل المسد لل عد تنفيدذ القدتنل لاإللدزام لالمراقبد طبقدت لدن
قتنل البي لل يق الضبطي القضت ي فهل الذ :

المدتاة ( )5مد

أ .يضع المعتيير لاإلشتراطتت اللاجب عل أصيتب المشرلعتت لالمنشدآت اإللتدزام بهدت قبدل اإلنشدتء لأثندتء
التشغيل.

ب .المتتبع المياانيد لتنفيدذ المعدتيير لاإلشدتراطتت التد تلتدزم اإلجهدزة لالمنشدآت بتنفيدذات لاتخدتذ اإلجدراءات
الت ين

عليهت القتنل ضا المختلفي لهذه المعتيير لالشرلط..

ج .لضع المعاالت لالنسب الالزم لضمت عام تجتلز اليالا المسملح بهت للمللثتت لالتأكا م اإللتزام بهذه
المعاالت لالنسب.

ا .لضع أسس لاجراءات تقليم التأثير البي

للمشرلعتت.

ه .إعااا التقترير الالري ع المؤشرات الر يسي لللضع البي

لنشرات بصف اا م .

ل .متتبع اإلتفتقيتت البي ي المعني بتلملاا لالنفتيتت الخطرة عل المستل الالل لاإلقليم لاللطن .

ز .متتبع المشرلعتت الختص بإاارة الملاا لالنفتيتت الخطرة.
ح .إعااا مشرلعتت الملازن الالزم ليمتي لتنمي البي .

ط .تنفيذ برامج تاريبي لتلعلي ف مجتل يمتي البي د بصدف عتمد لفد مجدتل إاارة المدلاا لالنفتيدتت الخطدرة
بصف ختص .

ي.التنسديق مدع الدل ازرات المعنيد بدإاارة المدلاا لالنفتيدتت الخطدرة فد مجدتل يصدر المدلاا لالنفتيدتت الخطدره
لااارتهت بطريق سليم بي يت ليمتي البي لاليفتظ عل الصي العتم .

ك .المشترك ف إعااا خط تأمي البالا ضا تسرب الملاا لالنفتيتت الخطرة لالمللث للبي .

اذا بتإلضتف إل اإلختصتصتت الت فصلتهت الال ي التنفيذي للقتنل .

 .2ل ازرة الصي لالسكت .

 .3ل ازرة الزراع لاستصالح األراضي.

 .4ل ازرة الصنتع لالتجترة لاعم المشرلعتت الصغيرة لالمتلسط .
 .5ل ازرة البترلل.

 .6ل ازرة الطهربتء لالطتق .
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 .7ل ازرة الااخلي .

 .8ل ازرة التعليم العتلي لالالل للبيث العلمي.
 .9ل ازرة الصي .

 .11ل ازرة االسكت لالمرافق لالتنمي العمراني .
 .11ل ازرة القل الري لالملارا المت ي .
 .12ل ازرة اإلستثمتر.

بتإلضتف إل األفراا لالجمعيتت األالي ف مجتل مراقب تنفيذ القتنل لاالبالغ ع مختلف ايكتم .

 31.1املؤشرات البيئية:
 .131.1إبداء الرأي من الناحية البيئية يف شحنات الكيماويات الواردة للبالد بالتنسيق
مع مصلحة اجلمارك املصرية:
تتلق إاارة الملاا الخطرة الطلبتت اللاراة م الجمترك بخصل

إبااء ال أر م النتيي البي ي في بضت ع

الملاا الكيميت ي التي ترا للبالا لقا تمت اراس عاا ( )177شين ملاا كيميت ي خالل عتم . 2114

 3131.1حصر الكيماويات الواردة للبالد عن طريق القطاع الصناعى (اهليئة العامة للتنمية
الصناعية):
تم يصر كمي الكيمتليتت الخطرة اللاراة م الخترج للبالا لالت

لالصنتع  ،لتم تااللهت بتلسلق الميل خالل عتم  2114بتلط .

تم اإلفراج عنهت م خالل ل ازرة التجترة

حصر الكيماويات التى دخلت البالد عن طريق وزارة الصناعة عن عام
255.000.00
2014
205.000.00
155.000.00
105.000.00
55.000.00

اغسطسيولية يونية مايو ابريلمارسفبراير يناير
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبر

5.000.00

شكل ( )5-43كمية الكيماويات المستخدمة فى القطاع الصناعى
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كمية
الكيماويات…

 31.1اجلهود املبذولة لتقليل اآلثار السلبية:
 .131.1الدعم الفىن ملنظومة اإلدارة املتكاملة للمواد والنفايات اخلطرة:
 .1إصدداار ال دداليل اإلرش ددتا الخ ددت

ب ددإاارة مخلف ددتت منش ددآت الرعتيدد الص دديي فد د مص ددر ب دداعم مد د اي د د

 .2يتم إبااء الدرأي فدي لسدت ل الدتخل

اآلمد مد مخلفدتت المندتطق اليدرة مثدل المنطقد اليدرة العتمد بمايند

المعلن األلمتني ( )GIZلبتلتنسيق مع ل ازرة الصي لل ازرة التعليم العتل .

نصددر لتددم مختطبد المنطقد اليدرة العتمد بمايند نصددر للتنسدديق مددع إيددا الشددركتت المددرخ
تالير المخلفتت ااخل المنطق اليرة للتخل

اآلم بي يت.

لهددت إعددتاة

 .3لالمنطق د الي درة بشددبي الكددلم ،لتددم التنسدديق مددع مصددلي الرقتب د الصددنتعي كجه د إااري د مختص د إلتخددتذ
الالزم نيل التاالل اآلم لتلك المخلفتت.

 3131.1املشاريع:
 .4مشروع حماية الصحة البشرية والبيئة من اإل نبعاثات الغير مقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجةة
من الحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والمخلفات اإل لكترونية:

أ .تم اإلنتهتء م اراس تقييم يجم النفتيتت الطبي بتلتعتل مع ل ازرة الصي م خالل برنتمج األمم
المتياة اإلنمت

لل ازرة البي كمنسق للمشرلع بتكلف  19ألف الالر.

ب .لتم تيايا يجم النفتيتت الطبي ليجم اإلنبعتثتت الت تصار منهت م المللثتت العضلي
يتل اليرق المكشلف عل مستل الجمهلري .

الثتبت ف

ج .تم يصر عاا الميترق لأجهزة التعقيم بكل ميتفظ ليتلتهت لايتيتجتت كل ميتفظ .

ا .تم إختيتر ميتفظ الغربي لالشرقي لعمل اراس ميااني لتقييم للنفتيتت.
 .5مشروع النفايات اإل لكترونية:
أ .يتم تنفيذ المشرلع م خالل برنتمج األمم المتياة اإلنمت
بتلتعتل مع جهتز ش ل البي

العتلم

()GEF

( )UNDPلمرفق البي

المستل الميل

إلختيتر

كنقط إتصتل مع ل ازرة الصي لالسكت لل ازرة اإلتصتالت لتكنلللجيت

المعللمتت لتم طرح منتقص م خالل برنتمج األمم المتياة اإلنمت
مكتب إستشتر إلعااا اراس تقييم يجم النفتيتت اإللكترلني عل

عل

مستل القتارة الكبر (القتارة –

القليلبي – الجيزة) – اإلسكناري – الاقهلي  ،لتم إختيتر أفضل عرض فن لمتل لجتر إستيفتء بعض
الماليظتت مع المكتب اإلستشتر .
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 .3مشروع التنمية المستدامة للملوثات العضوية الثابتةPOPs
أ .يهاف المشرلع إل مستعاة مصر لللفتء بإلتزامتتهت الاللي الملقع م خالل إتفتقي إستكهللم المعني
بتلمللثتت العضلي الثتبت  ،لذلك لليا م
لاإلنبعتثتت األخر مثل (الز بق – الرصت

اإلنبعتثتت الغير مقصلاة للمللثتت العضلي الثتبت

– الكتاميلم – الاايلكسي لالفيل ار ) لغيرات النتتج ع

مخلفتت الرعتي الصيي لالمخلفتت اإللكترلني .

ب .باأ اإلعااا للمشرلع منذ عتم  2111لتم التقام بمقترح المشرلع لمرفق البي

العتلمي ( )GEFعتم

 2111لتم تعليق المشرلع يت إستقرار األلضتع السيتسي ف مصر لف إبريل  2113لافق مرفق

البي

العتلمي عل

مقترح المشرلع لتم تخصي

مبلغ  141ألف الالر لتمليل أنشط المريل

التيضيري لاعااا لثيق المشرلع.
 1131.1اإلمتثال إلتفاقية بازل املعنية بالتحكم فى نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود:
 .1متتبعد نظددتم اإلخطددتر المسددبق عنددا عبددلر سددف ميملد بتلنفتيددتت الخطدرة عبددر قنددتة السددليس بتلتنسدديق مددع
اي د قنددتة السددليس ،لتلق د اإلخطددترات الت د تصددل لددلاارة كنقط د إتصددتل إلتفتقي د بددتزل م د جميددع الددالل
بشأ السمتح بعبلر سف ميمل بنفتيتت خطرة م الشرق األقص إل ألرلبت خالل قنتة السدليس لغدرض

إعتاة التالير أل التخل

النهت

للفقت إلشتراطتت العبلر المنصل

عليهت بإتفتقي بتزل ،لالشدرلط التد

لضعتهت مصر لم متتبعد يركد النفتيدتت الخطدرة عبدر قندتة السدليس خدالل الفتدرة مد ( 2114/1/1إلد

 )2114/12/31تبدي أ عدداا شدينتت النفتيددتت الخطدرة المدترة بقنددتة السددليس ( )43شدين بإجمددتل كميد

( )68364334ط متر  ،لفيمت يلد الشدكل التلضديي ( )3-13للدالل المصدارة للنفتيدتت الخطدرة المدترة
عبر قنتة السليس لالشكل التلضيي ( )4-13للالل المستلراة للنفتيتت الخطرة المترة عبر قنتة السليس.

شكل ( )3-43الدول المصدرة للنفايات الخطرة المارة عبر قناة السويس
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شكل ( )4-43الدول المستوردة للنفايات الخطرة المارة عبر قناة السويس

 31.1الرؤية املستقبلية:
 .1إعااا قت م ملياة للملاا لالنفتيتت الخطرة بتلتنسيق مع الجهتت المختلف (ل ازرة الصنتع – ل ازرة الزراع
– ل ازرة الكهربتء ل ازرة البترلل – ل ازرة الااخلي ).

 .2إصاار الخطلط اإلرشتاي للتعتمل مع الفيم كلقلا.
 .3إصاار الخطلط اإلرشتاي إلستخاام بعض أنلاع المخلفتت الخطرة كلقلا.
 .4إصاار اإلستراتيجي اللطني للتاالل اآلم للملاا لالنفتيتت الخطرة.

 .5استكمتل منظلم معتلج المخلفتت الخطرة بتيجتا تكنلللجيت لطرق جاياة لمعتلج بعض أنلاع المخلفتت
الخطرة.
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الفصل الرابع عشر

صندوق محبية البيئة

 .1.1مقدمة

تم إنشاء صندوق حماية البيئة بموجب قانون رقم  44/4والمعدل بالقانون رقم  ،9004/4كآلية دعم
حكومية تم تخصيصها لجذب اإلستثمارات لمشروعات البيئة المستدامة ،وزيادة اإللتزام بقانون البيئة،

وحشد إهتمام القطاعين العام والخاص لحل المشكالت البيئية المتزايدة بمصر ،وتشمل آليات عمل صندوق
حماية البيئة لدعم المشروعات المختارة وهى كاآلتى:
 .1المنح.

 .9القروض الميسرة.

 .3دعم سعر فائدة القرض.
 .4المشاركات.

وباإلضافة إلى قيام صندوق حماية البيئة بدوره كأداة لتحقيق األهداف البيئية الوطنية ،فإن الصندوق

يقوم بتقديم الدعم المالى لإلستثمارات البيئية بهدف تصحيح إنحرافات السوق وتخطى مرحلة التحول

اإلقتصادى ،كما يقوم بإعداد خطة مفصلة لتنمية الموارد المالية بهدف زيادة موارد الصندوق وبالتالى
زيادة الدعم المالى ليشمل مشروعات أكثر باإلضافة إلى تحقيق إستمرارية الصندوق.

وتتغير أولويات المجاالت التى يدعمها الصندوق طبقاً للخطة الوطنية للعمل البيئى ومن هذه المجاالت

التى قام صندوق حماية البيئة بدعم المشروعات البيئية فيها ما يلى:
.1

المخلفات الطبية والنفايات الخطرة.

.3

الحد من تلوث الهواء.

.9
.4

المخلفات الصلبة.
حماية الطبيعة.

كما يقوم صندوق حماية البيئة بإعداد خطة مفصلة لتنمية الموارد المالية بهدف زيادة موارد الصندوق،

وبالتالى زيادة الدعم المالى ليشمل مشروعات أكثر باإلضافة إلى تحقيق إستمرارية الصندوق.
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 41.1املشروعات الىت قام صندوق محاية البيئة بتنفيذها خالل عام 41.1
 129214المشروعات الجارى مناقشتها والتى فى طور التنفيذ
جدول ( )1-14المشروعات الجارى مناقشتها والتى فى طور التنفيذ
الجهة

المشروع

تطوير مكامير الفحم

الجهة القائمة

المتقدمة

بالدراسة

صندوق

صندوق حماية

حماية البيئة

البيئة

محرقة مخلفات طبية بمحافظة

صندوق

حماية البيئة

صندوق حماية
البيئة

دعم قطاع حماية الطبيعة وذلك

قطاع حماية

قطاع حماية

البحر األحمر بمدينة شالتين

مساهمة الصندوق

موقف التنفيذ

(القيمة بالمليون
جنية المصرى)

إسناد الدراسات الالزمة للتطوير إلى

---

وزارة الصناعة

02300

فى الطريق لتركيبها بمدينة شالتين
وذلك ضمن مشروع تطوير

لتطوير محميات وادى الجمال

الطبيعة

الطبيعة

02440

المحميات الطبيعية بالتعاون مع

مرفق البيئة العالمى(المبلغ المحول
فعلياً) تم توجية المبلغ لتطوير
وتنمية محمية وادى الجمال

02740

اإلجمالى

 929214مشروعات اإلنتاج األنظف بتمويل من صندوق حماية البيئة و بالتعاون مع مكتب اإللتزام البيئى
جدول ( )9-14مشروعات اإلنتاج األنظف بتمويل من صندوق حماية البيئة و بالتعاون مع مكتب اإللتزام البيئى
القطاع

قطاع الحبوب ومنتجاتها

اسم الشركة

إجمالي قيمة مساهمة مشروع االلتزام
البيئى بالجنية المصرى

شركة النجار للمكرونة

921002000

مضرب أرز الفيروز

921002000

شركة األميرة لصناعة المكرونة

921002000
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قطاع الصناعات الدوائية

قطاع الصناعات الغذائية

قطاع الصناعات الكيماوية

شركة بنتا فارما إيجيبت

920382012

زمزم لمنتجات األلبان

921002000

شركة فرست كالس للصناعات الغذائية

123.02000

شركة أطايب البدر للصناعات الغذائية ومنتجات األ لبان

8102000

شركة أوكتاجون للصناعات الغذائية

4002000

شركة الجوهرة للصناعات الغذائية

4002000

شركة الكوثر لألعالف الحيوانية

123002000

شركة الزعيم لألعالف

921002000

شركة مصر للمستحضرات الغذائية  -ميفاد

9802000

شركة الوطنية لألعالف الداجنة

921002000

شركة ميديتر أنيان جاردن لألعمال الزراعية

4002000

شركة نفرتيتى للمواد الغذائية

120002000

شركة جست سبالى لصناعة البالستيك

921002000

شركة عويلي لإلستثمار الصناعى

921002000

شركة يانج إيجيبت جروب

4002000

شركة كربونة للورق المقوى

921002000

شركة شاديباك للعبوات الدوائية والغذائية

921002000

شركة المصرية للتنمية والصناعية الكيماوية

921002000

الشركة الوطنية للبالستك والورق  -بير بالست

921002000

شركة المتحدة للبالستيك ولوازم الرى

120002000

شركة تكنوبالست للطباعة والتغليف

4002000

شركة دلتا بالست للعبوات (نبيل عطا اهلل وشركاه)

921002000

الشركة المتحدة للكيماويات

2802000

شركة مصر النيل للعبوات والصناعات البالستيكية

121422939

شركة المصنوعات المصرية للبالستيك

124322148

شركة أبناء مخلوف لصناعة الشنط واألكياس النايلون

921002000

شركة الفاستون لطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم

121002000

شركة العامرية لصناعة المطاط والبالستيك

2402000

شركة الشديد إلنتاج المواسير البالستيك

120002000

شركة أبناء مخلوف لصناعة الشنط واألكياس النايلون

4002000
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شركة آمون للغازات الصناعية والطبية
شركة المهندسون المتحدون للصناعات البالستيكية -
يوني بالست

شركة كلورايد مصر
الحسام للبالستيك

921002000

مارسو للكيماويات

122.02000

بريما بالست إيجيبت

3422.00

مصر الدولية لصناعة األسفنج والفوم

921002000

مصنع بينك قطن للمالبس الجاهزة باإلسكندرية

122482400

شركة رايتكس للمفروشات والستائر

124422220

والتجهيز

920022200

شركة برادو مصر للسجاد

921002000

شركة بيد يانسين للمفروشات بمدينة العبور

921002000

شركة ديزاين تكشير  -أحمد عبدالجليل وشركاه

122.02000

شركة الدو ار هاوس مصر  -للمفروشات والمراتب -
مدينة العبور

شركة كلرز هاوس للصباغة والطباعة والتجهيز
هابي داى إيجيبت لتصنيع األقمشة والمالبس الجاهزة
والصباغة والتجهيز

قطاع الصناعات الهندسية

921002000
120372200

شركة سيتى تكستايل للغزل والنسيج والتريكو والصباغة

قطاع الصناعات النسيجية

921002000

921002000
921002000
8902000

شركة فيما إيجيبت

921002000

الشركة العالمية لألدوات الصحية

4002000

مسبك أوالد سعد لصهر وتشغيل المعادن

9702000

مصنع األهرام لأللومنيوم

123902000

شركة مام للصناعات الهندسية والتوريدات

921002000

شركة صناعة فالتر السيارات (أفيكو فلترز)

921002000

شركة فاركوماك للصناعات الطبية المتطورة

120402000

شركة إيجيتر أفو للصناعات الكهربائية

122.72390

إيجتر أفو للصناعة

127002000

مسبك اإلخالص للمعادن

129002000

المركز اإلسالمى الدولى للصناعات الهندسية

127.02000
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شركة بغداد لألعمال الهندسية

921002000

شركة لكترو للصناعات الكهربائية والمقاوالت

124002000

مصنع إنت ار للصناعات الكهروميكانيكية

124422000

الرضوان الدولية للصناعات الهندسية

128822000

مصنع الكينج لتشغيل المعادن

921002000

شركة مصرية للصناعة والتجارة

921002000

شركة سيمون لصناعة األسالك الكهربائية

921002000

المصنع الفنى لصهر ودرفلة المعادن

921002000

شركة كايرو بالستيك لألستيك والخراطيم الكهربائية

120402000

مصنع إسترون للهندسة والتصنيع

921002000

مطابع العاصمة

121.02000

والتغليف

مطبعة النيل

921002000

قطاع صناعة الدباغة

شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود

921002000

شركة تبارك إلنتاج ومعالجة المواد المحجرية

921002000

شركة مجموعة العمار للرخام والجرانيت

921002000

شركة سويلم للمواسير الفخار والطوب النارى

921002000

مصنع مرام إلنتاج الرخام والجرانيت

123.02000

شركة الصقر العربى للرخام والجرانيت

921002000

شركة السالم للرخام والجرانيت

12.002000

شركة سنجر لصناعة الطوب الرملى

921002000

قطاع الصناعات الهندسية
والمعدنية

قطاع صناعات الطباعة

قطاع صناعة مواد البناء

جدول ( )3-14مشروعات اإل لتزام البيئى خالل عام 9014
إجمالي عدد المشروعات
80

إجمالى مساهمة مشروع اإل لتزام البيئى
القيمة

النسبة المئوية

194277829.2

%71

989

التكلفة اإلجمالية
18320942943

جدول ( )4-14مشروعات اإللتزام البيئى خالل عام 9014
إجمالى مساهمة مشروع اإل لتزام البيئى

القطاع

القيمة

التكلفة اإلجمالية

قطاع الصناعات الهندسية

9.24072390

3324342094

قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية

424402000

1322002000

قطاع الصناعات الكيماوية

372.432480

24219.2372

قطاع الصناعات النسيجية

1228742420

9329072440

قطاع صناعة مواد البناء

1924.02000

1429002000

قطاع الصناعات الغذائية

1327202000

1424.02000

قطاع صناعة الدباغة

921002000

320002000

قطاع الحبوب ومنتجاتها

824002000

420002000

قطاع صناعات الطباعة والتغليف

329.02000

424202000

قطاع الصناعات الدوائية

920382012

924112444

شكل ( )1-14إجمالى مساهمة مشروع اإل لتزام البيئي خالل عام 9014
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 41.1الربامج الىت مت تنفيذها خالل عام 41.1
 .1برنامج الحد من التلوث الصناعى:

تم تنفيذ العديد من دراسات تقييم التأثير البيئى للمشروعات بتمويل من الصندوق لما لهذه الدراسات من
أثر فعال فى تجنب المخاطر التى قد تؤثر على حياة المشروع ،كما تم إجراء صيانة المعامل المركزية

بالفروع والجهاز لضمان إستمرار العمل بكفاءة.
 .9برنامج تحسين نوعية الهواء:
تشغيل وصيانة المعمل المرجعى للهواء وذلك لرصد إنبعاثات العمليات الصناعية والسيطرة والحد من

أخطار تلك الملوثات والحد من حرق المخلفات بكافة أنواعها ،كما تم إجراء صيانة وتطوير قاعدة بيانات
الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء وتشغيل شبكة رصد ملوثات الضوضاء.
 .3برنامج تحسين المياه:
التعاقد مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لتنفيذ برنامج رصد األراضى الرطبة والبحيرات ،ويهدف
هذا البرنامج إلى المتابعة الدورية لهذه البحيرات عن طريق الرصد الدورى لنوعية المياه والرواسب

والهائمات المؤثرة عليه ا فى األوقات واألماكن المختلفة ،وذلك بغرض وضع برنامج للحد من تاثير

الملوثات ووقف التدهور المستمر للبحيرات ،كما تم التعاقد مع معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة
اإلسكندرية لتنفيذ برنامج رصد البحر المتوسط وذلك لتحسين نوعية المياه بالبحيرات المتصلة بالمتوسط.
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الفصل اخلبمس عشر
دليل األداء البيئي

 .1.1مقدمة
إنطالقاً من حرص الدولة وسعيها الدائم لإلرتقاء بالوضع البيئى فى مصر وتحقيق اإلستدامة البيئية ،تقوم
وزارة البيئة بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التى تعكس الحالة البيئية فى العالم أجمع وفى مصر على وجه
خاص ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بدراسة دليل األداء البيئي العالمي الذى يتم إعداده واصداره بواسطة
مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم األرض التابع لجامعة
كولومبيا بالتعاون مع المنتدى اإلقتصادى العالمي(دافوس) ومركز األبحاث المشتركة بالمفوضية األوروبية.
وتقوم الفكرة األساسية لدليل اآلداء البيئى ( )EPIالعالمى على ترتيب الدول من حيث آدائها فى الموضوعات
والقضايا البيئية ذات األولوية ،حيث يوفر دليل اآلداء البيئى لمتخذ القرار البيانات البيئية الهامة بصورة
منظمة وسهلة األمر الذى يمكن من تتبع التغير الحادث فى اآلداء البيئى بمرور الوقت ،كما يمكن دليل
اآلداء البيئى الدول من مقارنة آدائها بالدول األخرى سواء الدول المجاورة أو الدول المشابهه فى الظروف
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والطبيعية والجغرافية ،األمر الذى من شأنه خلق مناخ من المنافسة
اإليجابية التى تعود بالنفع على جميع دول العالم.
ويعتمد تقييم الدول بالدليل على تقسيم الموضوعات والقضايا البيئية إلى مجموعتين من األهداف الرئيسية
تعكس أولويات السياسات البيئية العالمية ،حيث يبلغ الوزن النسبى لكل مجموعة  %05من إجمالى الدرجات
المخصصة للتقييم ،ويمكن استعراض هاتين المجموعتين على النحو التالى:
 حماية صحة اإلنسان من الضغوط والتأثيرات السلبية للبيئة.
 حماية النظم البيئية.
هذا ويندرج تحت المجموعتين المشار إليهما عدد ( )05مؤشر بيئى تغطى عدد ( )9مجاالت بيئية رئيسية
وهى (صحة البيئة ،نوعية الهواء ،المياه والصرف الصحى ،الموارد المائية ،الزراعة ،الغابات ،المصايد،
التنوع البيولوجى والبيئات ،التغيرات المناخية والطاقة) ،حيث تقوم المؤشرات الخاصة بدليل اآلداء البيئى
بقياس مدى قرب كل دولة من األهداف المتفق عليها دولياً ،أو وضع الدولة بالنسبة لباقى الدول المدرجة فى
الدليل (وذلك فى حالة عدم وجود أهداف متفق عليها دولياً).
193

 51.1دليل اآلداء البيئى العاملى لعام )EPI 2014( 51.2

أوضحت دراسة دليل اآلداء البيئى العالمى لعام  4102وجود تغير ملحوظ فى أساليب العرض وتحليل البيانات

المستخدمة فى الدليل عن األعوام السابقة حيث تطور التقرير من اإلعتماد على األساليب كثيفة التقنية إلى
أساليب تعتمد بصورة أكبر على المنهجيات التفسيرية للعرض ،كما خضعت البيانات والمؤشرات المضمنة
بالتقرير للعديد من أوجه التطوير والتحديث سواء على مستوى المؤشرات ذاتها أو على مستوى طرق القياس

وجمع البيان ات المستخدمة لقياس تلك المؤشرات ،فعلى سبيل المثال فقد تضمن الدليل هذا العام مؤشرات جديدة
للتغيرات المناخية والطاقة ،كما تضمن الدليل مؤشر جديد عن النسبة المئوية لمياه الصرف الصحى المعالجة،
كما إعتمدت بعض مؤشرات تلوث الهواء والغابات على القياسات الناتجة عن استخدام األقمار الصناعية

وتقنيات اإلستشعار عن بعد.

كما تضمن دليل اآلداء البيئى العالمى لعام  ،4102إجراء التقييم لعدد ( )071دولة وهو أكبر عدد من الدول تم

تغطية من خالل الدليل منذ بداية إصداره فى عام .4112

شكل ( )5 -50المجاالت الرئيسية والمؤشرات المستخدمة فى تقييم الدول بدليل اآلداء البيئى العالمى
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552
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 51.1وضع مصر فى دليل اآلداء البيئى العاملى لعام 51.2

بدراسة الدرجات التى حصلت عليها مصر وترتيبها في أدلة األداء البيئي منذ إصدارها ،تالحظ تقدم ترتيب

مصر تباعاً على النحو التالي:

 .151.1ترتيب مصر على املستوى العاملي:

طبقاً لدليل األداء البيئي العالمي ( )EPIالصادر في أعوام  4112 ،4111 ،4101 ،4104 ،4102فقد

تالحظ تقدم ترتيب مصر علي المستوي العالمى ،حيث جاء ترتيب مصر فى المرتبة  01على مستوى العالم فى

عام  4102من بين  071دولة شملها الدليل هذا العام ،مقارنة بحصولها على المرتبة  21فى عام 4104

والمرتبة  21فى عام  ،4101فى حين حصلت على المركز  70عام  ،4111والمركز  10عام .4112
جدول ( )5 -51تطور ترتيب مصر على المستوى العالمى
السنة

0552

0552

0555

0550

0552

الترتيب

20

15

22

25

05

إجمالي عدد دول

533

529

523

530

512

المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552

شكل ( )0 -50تطور ترتيب مصر على المستوى العالمى
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552
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 5151.1ترتيب مصر على مستوى الدول العربية:
على الرغم من تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمى خالل عام  ،4102إال أن ترتيب مصر قد جاء فى
المركز الخامس على مستوى الدول العربية عام  4102مقارنه بحصولهاعلى المركز األول عام  ،4104وهو
األمر الذى يعكس مدى الطفرة الهائلة التى حققتها الدول العربية فى مجال حماية وتحسين البيئة خالل الفترة

الماضية األمر الذى انعكس على تواجد عدد ( )0دول عربية (اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية
السعودية ،الكويت ،قطر ،مصر) بين أفضل ( )01دولة فى مجال اآلداء البيئى على مستوى العالم.
جدول ( )2 -51تطور ترتيب مصر على مستوى الدول العربية
السنة

0552

0552

0555

0550

0552

الترتيب

9

2

2

5

0

إجمالي عدد الدول العربية بالدليل

53

52

51

52

59

المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552

شكل ( )3 -50تطور ترتيب مصر على مستوى الدول العربية
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552
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 5151.1ترتيب مصر علي املستوي اإلقليمي (دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا):
كما جاءت مصر فى المركز السادس على المستوى اإلقليمى (دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا) خالل عام
 4102من اجمالى عدد  01دولة مقارنة بحصولها على المركز األول لعام  4104من إجمالي عدد  01دولة ،

و المركز الخامس عام  4101من إجمالي عدد  40دولة ،والمركز الثامن عام  4111من إجمالي عدد 01
دولة ،والمركز الثالث عشر عام  4112من إجمالي عدد  00دولة ،حيث جاء ترتيب مصر خلف دول

(اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية ،إسرائيل ،الكويت ،قطر).
جدول ( )3 -51تطور ترتيب مصر على المستوى اإلقليمى
السنة

0552

0552

0555

0550

0552

الترتيب

53

2

0

5

2

50

59

05

52

59

إجمالي عدد دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا

المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552

شكل ( )2 -50تطور ترتيب مصر على المستوي اإلقليمي (دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا)
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552
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 2151.1ترتيب مصر علي مستوي دول شرق أوروبا ووسط آسيا:
أما على مستوى دول شرق أوروبا ووسط آسيا فقد تقدم ترتيب مصر عن األعوام السابقة حيث حصلت على
المركز الرابع من إجمالي عدد  07دولة عام  ،4102مقارنة بحصولها على المركز الخامس من إجمالي عدد
 01دولة عام  4104و المركز السادس من إجمالي عدد  07دولة عام  4101والمركز الثامن من إجمالي عدد
 01دولة عام  4111والمركز التاسع من إجمالي عدد  02دولة عام .4112

جدول ( )4 -51تطور ترتيب مصر على مستوى دول شرق أوروبا ووسط آسيا
السنة

0552

0552

0555

0550

0552

الترتيب

9

2

2

0

2

52

52

51

52

51

إجمالي عدد دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
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 21.1اخلالصة
من خالل دراسة دليل اآلداء البيئى العالمى لعاام  )EPI 2014( 4102تتضا العدياد مان الحقاائق والمعلوماات
والتى يمكن سردها على النحو التالى:

 .0إحتلاات جمهوريااة مصاار العربيااة المركااز رقاام ( )01بمجمااور درجااات كليااة ( ،)%20.00متقدمااة ()01
مراكز عن عام  .4104جااءت سويسا ار فاى المركاز األول وتبعتهاا دول لوكسامبور ،،اساتراليا ،سانغافورة،
جمهورية التشيك على الترتيب ،حياث لام تحقاق تلاك الادول أداء بيئاى جياد خاالل عاام  4102فقاط ولكان

أظهرت السالسل الزمنية لنتائجها تقدماً ملحوظاً فى آداءها البيئى خالل العقد الماضى.

 .4من بين الدول ذات األنظمة اإلقتصادية العمالقة جاءت ألمانيا فاى المقدماة فاى المركاز الساادس ،تبعتهاا
المملكااة المتحاادة فااى المركااز الثااانى عشاار ،ثاام كناادا فااى المركااز ال اربااع والعشاارون ،ثاام اليابااان فااى المركااز
السادس والعشرون ،ثم فرنسا فى المركز السابع والعشرون ،وأخي اًر الواليات المتحدة األمريكية فى المركز

الثالث والثالثون.

 .3جاءت الدول التى تشهد نمواً متسارعاً فى نظمها اإلقتصادية فى مراكز متادهورة نسابياً حياث أتات روسايا

فى مقدمتها فى المركز ( ،)73تبعتها الب ارزيل فى المركاز ( ،)77ثام الصاين فاى المركاز ( ،)001وأخيا اًر

الهند فى المركز (.)000

شكل ( )2-50ترتيب مصر مقارنة ببعض الدول الكبرى بدليل اآلداء البيئى العالمى 0552
المصدر :دليل اآلداء البيئى العالمى لعام 0552

193

قائمة ببعض املختصرات املستخدمة يف التقرير
AMCEN

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

GHS

Globally Harmonized System of Classification & Labeling of Chemicals
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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

PH

Hydrogen Ion Concentration
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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

UNFCC

United Nations Framework for Climate Change

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

VOCs

Volatile Organic Compounds

WHO

World Health Organization
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ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ _ﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟرﺌﯿس اﻟﺘﻨﻔﯿذى ﻟﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ

م /أﺤﻤد أﺒو اﻟﺴﻌود أﺤﻤد
د /ﻋطوة ﺤﺴﯿن أﺤﻤد

رﺌﯿس ﻗطﺎع اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

د /ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤد ﻛﻤﺎل

رﺌﯿس ﻗطﺎع ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ

د /ﺠﻤﺎل اﻟﺼﻌﯿدى

رﺌﯿس ﻗطﺎع ﺸﺌون اﻟﻔروع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

د /ﻤﺤﻤد ﺼﻼح اﻟﺴﻌﯿد

رﺌﯿس ﻗطﺎع اﻻدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤواد واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺨطرة

م /أﻤﯿن اﻟﺴﯿد اﻟﺨﯿﺎل

رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻼدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻠدﯿﺔ واﻟزراﻋﯿﺔ

د /ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻤﻨﻌم ﻓﺎروق

رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻟﺴﺎﺤﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﺒﺤﯿرات

ك /ﻛوﺜر ﺤﻨﻔﻲ أﺒو اﻟﺴﻌود

رﺌﯿس اﻻدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻼزﻤﺎت واﻟﻛوارث اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

م /أﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ

رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ

أ /ﻫﺸﺎم ﻋﯿﺴﻰ

رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ

د /أﺤﻤد ﻓﺎروق اﻟﺒرى
د /ﻤﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﯿل اﻟﺴﺤﯿﻤﻰ

رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﺨطط اﻟﻌﻤل اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺒﻘطﺎع ﺸﺌون اﻟﻔروع
رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺘﺨطﯿط ودﻋم اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻘطﺎع
اﻻدارة اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﻤواد واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت اﻟﺨطرة

د /ﻤﻨﺎل ﻋﺒد اﻟﺤﻛﯿم اﻟطﻨطﺎوي

رﺌﯿس اﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ

ك /إﻟﻬﺎم رﻓﻌت ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻻدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

ك /أﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻠﯿم

ﻤدﯿر اﻻدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎة اﻟﺒﺤر

أ /ﺨﺎﻟد ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز
د /ﺴﯿد ﻤﺼطﻔﻰ اﻟﺴﯿد

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﺒﺼﻨدوق ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻌذﺒﺔ واﻟﺒﺤﯿرات

م /ﻤﺼطﻔﻰ ﻤراد

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻬواء

د /ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﺤﻤد أﺒوﻟﺒن

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ
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م /ﻋﻤﺎد ﻤﺤﻤد ﻋﻼم

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ اﻷرض واﻟﺘرﺒﺔ

د /ﺨﺎﻟد ﻋﻼم ﻤﺤﻤد

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻨوع اﻟﻨﺎﺴﻼت وﺒﻨوك اﻟﺠﯿﻨﺎت اﻟوراﺜﯿﺔ

م /أﯿﻤن ﻤﺤﻤد اﻟﺴﯿد

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺎدم اﻟﻤرﻛﺒﺎت

م /رﯿم ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح
م /ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟرازق زاﯿد

ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﻀوﻀﺎء
ﻤدﯿر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻤﯿﺎﻩ اﻟﺼرف ٕواﻋﺎدة اﻹﺴﺘﺨدام
اﻟﺨﺒراء ﻤن ﺨﺎرج اﻟﺠﻬﺎز

أ.د /أﺤﻤد وﺠدى

وﻛﯿل ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻬﻨدﺴﺔ ﻟﺸﺌون اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ– ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

أ.د /طﺎرق اﻟﻌرﺒﻰ

وﻛﯿل ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم ﻟﺸﺌون اﻟﺒﯿﺌﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة

د.م /ﻤﺎﻫر ﻋزﯿز

إﺴﺘﺸﺎرى اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺘﻐﯿر اﻟﻤﻨﺎخ – ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ

أ.د /ﻋﺎدل ﺴﺤﯿم

أﺴﺘﺎذ اﻟﺠﯿوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺘرﻛﯿﺒﯿﺔ – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم – ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
وﺤدة اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ
رﺌﯿس وﺤدة اﻟﻤؤﺸرات واﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

أ /ﻤﺤﻤد ﻤﻌﺘﻤد ﻋﯿﺴوى

أﻋﻀﺎء ﻓرﯿق اﻟﻌﻤل
أ /زﯿﻨب زﻛﻰ ﻋﺒد اﻟﺠﻠﯿل

أﺨﺼﺎﺌﻲ إﺤﺼﺎء وﺤﺎﺴﺒﺎت إﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ

أ /رﺤﺎب رأﻓت ﺘﺎج

أﺨﺼﺎﺌﻲ إﺤﺼﺎء وﺤﺎﺴﺒﺎت إﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ

أ /ﻏﺎدة ﻛﺎرم ﻤﺤﻤود

أﺨﺼﺎﺌﻰ ﺘرﺠﻤﺔ

ك .رﺸﺎ ﻤﺼطﻔﻰ ﺤﺴن

ﺒﺎﺤث ﺸﺌون ﺒﯿﺌﺔ

أ /ﻋﻼء اﻟدﯿن ﺒﺴﯿوﻨﻰ

ﺒﺎﺤث ﺸﺌون إدارﯿﺔ

أ /ﺸﯿﻤﺎء ﻤﺠدى ﻤﺤﻤد

ﻛﺎﺘب ﺸﺌون إدارﯿﺔ

۳۲٤

