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ثقديم
لم ثعد البيئة في عالموا المعاصر ثرفا او ثحجل مكاها مجاخرا فيي ااممية اولوييا
حياثويياب ييل اصييبحت ثحييديا كبي يرا يسييجمزت ثفييافر كافيية اللحييوي الحكومييية الر ييمية
والشييعبية إلعييايص صيييانة مو وميية مجكامميية ثسييم ل جييياا الحالييية الحعييوا عم ي
حقواحا الطبيعية في الجوميية المسيجدامة وكيذلا الحظيال عمي ايذى الميواثي والديروا
ل جياا القايمة.
ومن اذا الموطمقب ولكوهحا المرجعية ال ول لمعمل البيئي الوطوي والمسئوا
الوا عن ثوسيق اللحوي الر مية ونيير الر يمية وثوجيححيا فيي الثلياى السيميم اليذ
يكمل كافة ايذى اللحيوي لجحقييق الايدا الماموليةب ثحير وااثص البيئية عمي إصيداث
الجقرير السوو لحالة البيئة المعيرية لجفي صيوثص واحيحة لعواصير البيئية ال ا يية
والجغيرا الجي طرا عميحا عم مامدص الشظافية وفي مجواوا كل المخجعين ل ط ع
عميحا وال جظايص موحا وإ داء ال ثاء الوافعة لمسيرص العمل البيئي الوطوي حيح يعرض
الجقري يير حال يية البيئ يية الحوامي يية والمامي يية )العذ يية والبحري يية والحف ييرية والع ييواعية
اإلحافة إل الجووع البيولوجي والجغيرا الجي حدخت حا ا جخدات ال موب العممي
والمؤشيرا البيئييية الجييي يييجم ميين خ لحييا ثوصييية وثحميييل الحاليية دثجيية كبيييرص ميين
الداة.
وكموييا امييل ان يحقييق ثقرييير حاليية البيئيية المعييرية  1025والييذي يعييدث لمعييات
الديياهي عشيير عم ي الجييوالي المييريوي اإليلييا ي ليكييون يافعييا لبييذا المزيييد ميين العطيياء
واللحد والولاح جوفيق من هللا عز وجل الذ ل يفي اجر من احسن عم .

ا.ي/.خالد فحمي
واير البيئة
1

ادلٍقــص اٌزٕف١ــنٜ
رموف اٌج١ئخ ثؤٔٙب اٌٍٛػ اٌؽج١م ٟاٌن ٞرم١ش ف ٗ١اٌىبئٕبد احل١خ (اإلَٔبْٚ ،احلٛ١اْٚ ،إٌجبد) ٚ ،اٌن٠ ٞـٛفو ذلـب
رت١ك ِزؽٍجبد احل١بحٚ ،رشزًّ ِىٔٛبد اٌج١ئخ لٍ ٝصالس لٕبصو أٍبٍ١خ رموف ثمٕبصو اٌج١ئخ ٘ٚـ ٟاٌمٕبصـو
احل١خ  ٟ٘ ٚلٕبصو اإلٔزبط ٚاالٍـزٙالن ِضـً إٌجبرـبدٚ ،احلٛ١أـبدٚ ،اإلَٔـبْ اٌـن٠ ٞمزـ أ٘ـُ لٕبصـو اٌج١ئـخ،

ٚاٌمٕبصو غري احل١خ ٚرشًّ ادلبء  ٚاذلٛاء  ٚاٌرتثخ اٌز ٟرصمت ؽ١بح اإلَٔـبْ ِـٓ كٙٔٚـُٚ ،إٌشـبؼبد ادلّبهٍـخ

ٔؽبق اٌج١ئخ ومٍّ١بد اٌزل٠ٚو اٌز ٟرم َٛثٙب اٌؽج١مـخ ثشـىً رٍمـبئٌ ٟاءـ١بء اٌزـ ٟاٍـزمٍّذ ٌزم١ـل٘ب شءـ١بء
ٔبفمخٕ٘ ِٓٚ .ب ٠ؤر ٟاهرجبغ اإلَٔبْ ثبٌج١ئخٚ ،رمل زلبففخ اإلَٔبْ لٍ ٝاٌج١ئخ ٘ ٟزلبففخ لٍ ٝاشع١بي اٌمبكِخ.

ٚرمز لعب٠ب اٌج١ئخ ِٓ اٌمعب٠ب اشٍبٍ١خ اٌز ٟثبرذ رفوض ٔفَٙب لٍ ٝاٌصم١ل اإلَٔـبٔ ،ٟام أْ اٌزيا٠ـل ادلَـزّو

ٌملك ٍىبْ اشهضِٚ ،ب ٠وافمٗ ِٓ ٔيٚق كائُ ٌٍّغزّك حن ٛاٌجؾش لٓ ؽ١بح أفعـً ٌٍشـمٛة ٚاالٍزٕــياف ادلزيا٠ـل
غ١بة اٌٛل ٟاٌمبَ ثؤّ٘١خ احلفبؾ لٍ ٝاٌج١ئخ ٚرٕف ُ١اٌماللخ ثني اإلَٔبْ ٚاٌؽج١مخ .وً مٌـه

ٌٍّٛاهك اٌؽج١م١خ
ّ
زتً اٌج١ئخ ألجبء وجريح ٍٚجت اٌمل٠ل ِٓ ادلشىالد اٌج١ئ١خٚ ،اٌز ٟأكد اىل اإلفـالي ثـبٌزٛاىْ اٌؽج١مـٌ ٟمٕبصـو
اٌج١ئخ ٚاٌنَّ٠ ٞؼ ٌٍٕفبَ اٌؽج١م ٟثزغل٠ل ٔفَٗ ظّٓ كٚهح احل١بح اٌؽج١م١خ.

ٚشلب الءه ف ٗ١أْ اإلَٔبْ ٘ ٛاٌمبًِ اشٍبٍٚ ٟادلصله اٌوئَ١ـٌٍ ٟزٍـٛسٚ ،اٌمٕصـو احل١ـ ٞٛاٌٛؽ١ـل اٌمـبكه لٍـٝ

اؽلاس اٌزغري اٌج١ئٚ ٟاإلفالي ثبٌزٛاىْ اإل٠ىٌٛٛع ٟاٌؽج١م ،ٟفماللخ اإلَٔبْ ثبٌج١ئـخ لاللـخ الزّبك٠ـخ فٙـ٠ ٛزـؤصو

٠ٚئصو فٙ١ب.

ٚف ٝاؼبه ٍم ٟاٌلٌٚخ ادلصو٠خ ٌـللُ لبلـلح ادلـٛاهك اٌؽج١م١ـخ وجمـل أٍبٍـٌ ٟـلفك لٍّ١ـبد اٌزّٕ١ـخ اإللزصـبك٠خ
ً
ٚاإلعزّبل١خ ٚ ،ـً زللٚك٠خ رٍه ادلٛاهك فمل ـٙو عٍ١ب أْ ٕ٘بن ؽبعخ ٍِؾخ ٌلِظ اٌجمل اٌج١ئ ٟوبفخ اٌمؽبلبد

اٌزّٕ٠ٛخ ادلقزٍفخ اٌصٕبلخٚ ،اٌزغبهحٚ ،اٌيهالخٚ ،اٌَ١بؽخٚ ،اإلٍىبْٚ ،ادلٛاصالد ٚوبفخ اشٔشؽخ اخللِ١خ ٚاٌن٠ ٞمـل
ِٕٙظ أٍبٌٍ ٟزؾم١ك اٌزّٕ١ـخ ادلَـزلاِخ

اٍزقلاِٙبٚ ،االٍزضّبه فٙ١ب

ـب ذنمـك االٍـزقلاَ اشِضـً ٌٍّـٛاهك ٚظـّبْ إِٔٙـب٠ٚ ،ـللُ للاٌـخ

ب ذنفؿ ؽمٛق اشع١ـبي اٌمبكِـخ فٙ١ـب ،ؽ١ـش ٠مـل اٌزٛعـٗ ٌٍزّٕ١ـخ ادلَـزلاِخ ٘ـٛ

اٌجٛاثخ ٌزؾم١ك أمنبغ اإلٔزبط ٚاإلٍزٙالن ادلَزلاِخ ،ى٠بكح اٌملهاد اٌزٕبفَـ١خ ،فٍـك أٍـٛاق عل٠ـلح ،رـٛفري فـو

اٍزقلاَ ادلٛاهكٚ ،رمٍ ً١اٌفبلل ٚرـل٠ٚو ادلقٍفـبدٚ ،ى٠ـبكح

لًّ ٚففط ِملالد اٌجؽبٌخ ،حتم١ك اٌىفبءح االلزصبك٠خ

اإلٔز بع١خ ِٚوالبح اٌجمل اٌج١ئ ،ٟاالٍزقلاَ اٌوء١ل ٚادلَزلاَ ٌٍّٛاهك اٌؽج١م١خ ،ختفـ١ط َٔـت اٌزٍـٛس ٚحتَـني
َِز ٜٛاٌصؾخ ٚاٌج١ئخ  ٟ٘ٚأ٠ٌٛٚبد ادلوؽٍخ احلبٌ١خ ِٓ ربه٠ـ ٚؼٕٕب اٌمي٠ي.

٘نا ٚلل أفن اٌزٍٛس اٌج١ئ ٟثشىً فب

ادلٍٛصبد

ٚادلشىالد اٌج١ئ١خ ادلمبصوح اشفو ٜثشـىً لـبَ صـفخ اٌمبدل١ـخ  ،ؽ١ـش اْ

قزٍف أٔٛالٙب ال رمرتف دحلٚك عغواف١خ أ١ٍ ٚبٍ١خ أ ٚالٍ١ّ١خ ثً لل رٕزمً ِٓ ألص ٝاٌشّبي اىل ألصـٝ

اجلٕٛة ،ؽ١ش أْ أ ٞفًٍ

اٌج١ئخ زنزل أصوٖ ايل أِبوٓ ٚوبئٕبد لل رى ْٛثم١لح لٓ ِصله اٌىبهصـخ ٔفَـٙب زللصـخ

ثنٌه وضري ِٓ ا٢صبه اٌٍَج١خ ٚاٌز ٟلل زنزل رؤصري٘ب ٌملح ٍٕٛاد.

٘ ِٓٚنا ادلٕؽٍك فمل ٚافمذ  351كٌٚخ ِئدتو لّخ اشُِ ادلزؾلح ٌٍزّٕ١خ ادلَزلاِخ لٍـ ٝأ٘ـلاف لبدل١ـخ عل٠ـلح
ً
ً
ً
ٌٍقَّخ لشو لبِب اٌمبكِخ ( )611-6132رزعـّٓ ٘ 33ـلفب ؼّٛؽـب رزىبِـً ظـّٕٙب اٌمعـب٠ب اٌج١ئ١ـخ ٚااللزصـبك٠خ
ٚاالعزّبل١خ ٌزشىً اٌزٛعٙبد اٌوئ١َ١خ ٌٍزّ١خ فالي إٌَٛاد اٌمبكِخ ِٓ أعً اٌمعبء لٍ ٝاٌفمـو ٚاجلـٛق ٚرمي٠ـي
3

اٌصؾخ ٚظّبْ رٛافو ادل١بٖ ٚفلِبد اٌصوف اٌصؾٚ ٝاٌؽبلخ ٌٍغّ١ك ٚاكاهرٙب اكاهح َِزلاِخ ٚاختبم اعواءاد لبعٍـخ

ٌٍزصلٌ ٜزغري ادلٕبؿ ٚاالٍزٙالن ٚاإلٔزبط ادلَزلاَ ٚاحلفـبؾ لٍـ ٝادلـٛاهك اٌ ٠ـخ ٚاٌجؾو٠ـخ ٚاٍـزقلاِٙب لٍـ ٝحنـٛ

َِزلاَ ٌزؾم١ك اٌزّٕ١خ ادلَزلاِخ.
ً
ٚأؽاللب ِٓ اإلزنبْ اٌمّ١ك ثؤّ٘١خ احلفبؾ لٍ ٝلٕبصـو اٌج١ئـخ اٌؽج١م١ـخ ادلقزٍفـخ

ـب ٠عـّٓ احلفـبؾ لٍـ ٝصـؾخ

اإلَٔبْ ٚادلٛاهك اٌؽج١م١خ ٚاٌز ٟرمل هأً ادلبي اٌن ٞذن ٌٗٛاإلَٔبْ جبٙلٖ ٚللهارٗ اىل صـوٚاد رعـّٓ رـٛفري احل١ـبح
ً
اٌىوزنخ ٚاٌوفب٘١خ ٌإلَٔبْ ٚاجملزّكٚ ،رٛاوجب ِك اٌزؽٛه اذلبئـً ادلفـب٘ٚ ُ١اجملـبالد اٌج١ئ١ـخ ادلقزٍفـخ ،فمـل صـله

اٌمبٔ ْٛهلُ (ٌَٕ )4خ ٚ 3554الئؾزٗ اٌزٕف١ن٠خ ٚادلملي ثبٌمبٔ ْٛهلُ (ٌَٕ )5خ ٚ 6115اٌمبٔ ْٛهلُ (ٌَٕ )311خ 6131
ءؤْ زتب٠خ اٌج١ئخ.

وّب ٔصذ ادلبكح ( ِٓ )42كٍزٛه رتٛٙه٠خ ِصو اٌموث١خ ٚاٌصبكه لبَ  6134لٍ ٝأْ ٌىً ءقص احلك

ث١ئخ صـؾ١خ

ٍٍّ١خٚ ،زتب٠زٙب ٚاعت ٚؼٕٚ .ٟرٍزيَ اٌلٌٚخ ثبختبم اٌزلاثري اٌالىِخ ٌٍؾفبؾ لٍٙ١بٚ ،للَ اإلظواه ثٙبٚ ،االٍزقلاَ
ب ٠ىفً حتم١ك اٌزّٕ١خ ادلَزلاِخٚ ،ظّبْ ؽمٛق اشع١بي اٌمبكِخ فٙ١ب.

اٌوء١ل ٌٍّٛاهك اٌؽج١م١خ
ً
ٚاٍزىّبال ٌنٌه فمل مت اؼالق اٍرتار١غ١خ اٌزّٕ١خ ادلَزلاِخ هإ٠خ ِصـو ٚ 6111اٌزـ ٟرمـل أٚي اٍـرتار١غ١خ ٠ـزُ
ً
ص١بغزٙب ٚفمب دلٕٙغ١خ اٌزقؽ١ػ االٍرتار١غ ٟثم١ل ادللٚ ٜاٌزقؽ١ػ ثبدلشبهوخٚ ،اٌز ٟرؤفن فـ ٝالزجبه٘ـب اٌزؾـل٠بد
اٌز ٟرٛاعٗ لٍّ١خ اٌزّٕ١خ

ِصوٚ ،اٌز ٟرزّضً

ٔلهح ادلٛاهك اٌؽج١م١خ ِضـً اٌؽبلـخ ٚاشهض ٚادل١ـبٖٚ ،رـل٘ٛه

اٌج١ئخ ٚرٛاظك ِٛاهك اٌزّٕ١خ اٌجشو٠خ ِٓ ٍىبْ ٚصؾخ ٚرمٍٚ ،ُ١للَ ِالئّخ ٔفـبَ احلٛوّـخ ،ثبإلظـبفخ اىل غ١ـبة
ً
ٔفُ اإلثزىبه ٚاإلثلاق ،وّب رزجىن رلّٛلخ ِٓ اش٘لاف ٚاٌغب٠بد ٌزؾ٘ ً٠ٛنٖ اٌمٕبصو اىل زلفياد ٌٍزّٕ١خ ثلال ِٓ
وٙٔٛب حتل٠بد هئ١َ١خٚ .لل رجٕذ االٍرتار١غ١خ ِف َٛٙاٌزّٕ١خ ادلَزلاِخ وبؼبه لبَ ٠مصل ثٗ حتَـٓ عـٛكح احل١ـبح
اٌٛلذ احلبظو

ب ال رنً دحمٛق اشع١بي اٌمبكِخ

ؽ١بح أفعًِٚ ،ـٓ صـُ ٠ورىـي ِفٙـ َٛاٌزّٕ١ـخ اٌـن ٜرزجٕـبٖ

االٍرتار١غ١خ لٍ ٝصالصخ أثمبك هئ١َ١خ رشًّ اٌجمل االلزصبكٚ ٜاٌجمل االعزّبلٚ ٝاٌجمل اٌج١ئـ ،ٟوّـب رورىـي رٍـه
االٍرتار١غ١خ لٍِ ٝفب٘ ُ١إٌّ ٛاالؽزٛائٚ ٟادلَزلاَ ٚاٌزّٕ١خ اإللٍ١ّ١خ ادلزٛاىٔـخ
لٍّ١خ اٌجٕبء ٚاٌزّٕ١خ ٠ٚعّٓ

ـب ٠ئوـل ِشـبهوخ اجلّ١ـك

اٌٛلذ مارٗ اٍزفبكح وبفخ اشؼواف ِٓ ذتبه ٘نٖ اٌزّٕ١ـخٚ .رنـزص زلـٛه اٌج١ئـخ
ِصو.

ثزٍه االٍرتار١غ١خ ثوٍُ اٌَ١بٍخ اٌمبِخ اٌىت رميى كلُ اٌج١ئخ ف ٝاٌمؽبلبد اٌزّٕ٠ٛخ ادلقزٍفخ
ً
ٚأؽاللب ِٓ ِجلأ اٌشفبف١خ ٚؽك اجلّ١ك ادلموفخ فمل لبِذ ٚىاهح اٌج١ئخ ثبصلاه رمو٠و ؽبٌخ اٌج١ئخ ِصو ٚاٌنٞ
ً
٠صله ٌٍمبَ احلبك ٞلشو لٍ ٝاٌزٛايل الّبال ٌٍّبكح هلُ ( ِٓ )1اٌفصً اٌضـبٌٍٔ ٟمـبٔ ْٛهلـُ (ٌَ )4ـٕخ  3554ثشـؤْ
زتب٠خ اٌج١ئخ ٚرمل٠الرٗٚ ،اٌز ٟرٕص
ٚمٌه

فمورٙب اشفريح لٍ ٝالـلاك رمو٠ـو ٍـٕ٠ ٞٛمىـٌ اٌٛظـك اٌج١ئـٟ

ِصـو

اؼبه رٕف١ن اٌزٛعٙ١بد اٌَ١بٍ١خ ثعوٚهح اختبم وبفخ اإلعواءاد ٌٍؾفبؾ لٍ ٝاٌج١ئخ ِـٓ أعـً رـٛفري احل١ـبح

إِ٢خ ٚاٌصؾخ اجل١لح ٌٍّٛاؼٓ ادلصو ٞهغجخ

اٌزٛعٗ حن ٛاٌزّٕ١خ االلزصبك٠خ اخلعواءٚ ،كلُ ٔفُ اإلكاهح اٌج١ئ١ـخ

ادلزىبٍِخٚ ،رفم١ٍ ً١بٍخ اٌزّٕ١خ ادلَزلاِخٚ ،اٌزصلٌ ٞفب٘وح رغري ادلٕبؿٚ ،رىبًِ اٌمًّ اٌج١ئـ ٟلٍـ ٝادلَـزٜٛ
اٌمٚ ،ِٟٛرفم ً١كٚه ادلوأح ٚاٌشجبة

اٌمًّ اٌج١ئ.ٟ
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٠ٚموض رمو٠و ؽبٌخ اٌج١ئخ

ِصو ٌمبَ  6131صٛهح ٚاظؾخ ٌمٕبصو اٌج١ئخ اشٍبٍ١خ ( ٝ٘ٚاذلٛاءٚ ،ادل١بٖٚ ،اشهض،
ً

ً

ٚاٌج١ئخ احلعو٠خ ٚاٌصٕبل١خٚ ،اٌؽبلخ)ٚ ،رٛظ١ؼ اٌزغري اٌن ٞؼـوأ لٍٙ١ـب ٍـٍجب أ ٚادنبثـب٠ٚ .شـزًّ اٌزمو٠ـو لٍـ ٝأهثمـخ
أثٛاة ؽ١ش رنزص اٌجبة اشٚي ثبذلٛاء ٠ٚزعّٓ اٌجبة اٌضبٔ ٝادل١بٖ اٌمنثخ ٚاٌَبؽٍ١خ ٚاٌجبة اٌضبٌـش اشهض ثّٕ١ـب
٠شًّ اٌجبة اٌواثك ِٛظٛلبد اٌج١ئخ احلعو٠خ ٚاٌصٕبل١خ.
٠ٚزٕبٚي اٌفصً اشٚي اخلب

ثٕٛل١خ اذلٛاء ٚظك اٌشجىخ اٌم١ِٛخ ٌوصل ٍِٛصبد اذلٛاء ٚاٌىت ثلأ أٔشبإ٘ب لـبَ ،3554

ؽ١ش ثٍغ للك٘ب ا )51( ْ٢زلؽخ هصل دلٍٛصبد ٔٛل١خ اذلٛاءِٛ ،ىلـخ لٍـِٕ ٝـبؼك اجلّٛٙه٠ـخ ادلقزٍفـخ ٚرمـل ٘ـنٖ
ً
اٌشجىخ ادلوعك اشٍبٍ ٟإلللاك ادلئءواد اٌج١ئ١خ فّ١ب رنص ٔٛل١خ اذلـٛاء ٚاٌزـ٠ ٟـزُ ثٕـبءا لٍٙ١ـب الـلاك اٌزمـبه٠و
اٌج١ئ١خ ِٚزبثمخ أكاء اٌَ١بٍبد ٚرؤصري٘ب لٍ ٝحتَٓ اذلٛاءٚ .رٕمَُ ٍِٛصبد ٔٛل١خ اذلٛاء اىل عيئني أٍبٍ١ني ّ٘ـب
اجلَّ١بد اٌصٍجخ اٌمبٌمخ ٚاٌغبىادٚ .رشري ادلئءواد اخلبصخ ثٙنٖ ادلٍٛصبد لٓ رٛافك ٔزـبئظ ِزٍٛـؽبد اٌرتو١ـياد
ً
ٌىً ِٓ صبٔ ٟأوَ١ل اٌى ٠ذٚ ،صبٔ ٟأوَ١ل إٌ١رتٚعني ٚاٌز ٟعـبءد احلـلٚك ادلَـّٛػ ثٙـب لبٔٔٛـب فّ١ـب عـبءد
ِزٍٛؽبد اٌرتو١ياد اخلبصخ ثبجلَّ١بد اٌصٍجخ اٌمبٌمخ ٚادلَزٕشمخ ) (PM2.5-PM10ألٍ ِٓ ٝاحللٚك ادلَّٛػ ثٙـب
اال أٔٙب عبءد ِٕقفعخ لٓ ِزٍٛػ اٌرتو١ياد ثبٌمبَ اٌَبثك ثَٕجخ لبهثذ ٌٍ %2غَّ١بد اٌصـٍجخ اٌمبٌمـخ )،(PM10
ٌٍ %66 ٚغَّ١بد اٌصٍجخ ٚادلَزٕشمخ ).(PM2.5
ٚرعّٓ اٌزمو٠و احلـل٠ش لـٓ اٌشـجىخ اٌم١ِٛـخ ٌإلٔجمبصـبد اٌصـٕبل١خ ٚاٌـىت رمـل أؽـل اشكٚاد اشٍبٍـ١خ ٌزغّ١ـك

اٌج١بٔبد لٓ ٔٛل١خ اإلٔجمبصبد اٌصبكهح ٚؽغّٙبٚ .

٘نا اٌصلك مت فالي ٘نا اٌمبَ ى٠بكح لـلك اٌشـووبد ٚادلـلافٓ

ادلورجؽخ ثبدلٕفِٛخ ٌ١صجؼ ارتبىل اٌشووبد ادلزصٍخ ثبٌشجىخ اٌم١ِٛخ ٌوصل اإلٔجمبصـبد اٌصـٕبل١خ ( )41ءـووخ ثمـلك
ً
(ِ )331لفٕخ .وّب ثٍغذ َٔجخ اٌزٛافك الٔجمبصبد اجلَّ١بد اٌصٍجخ اٌىٍ١خ ِك احللٚك ادلمـوهح لبٔٔٛـب ( ،)%51.4وّـب
ً
ثٍغذ َٔجخ اٌزٛافك الٔجمبصبد اٌغبىاد ِك احللٚك ادلموهح لبٔٔٛب (.)%56.5
ٚف ٝاؼبه ِب ءٙلرٗ اٌلٌٚخ ِٓ اؽز١بط دلصبكه اٌؽبلخ ٌلفك لغٍخ اٌزّٕ١خ االلزصبك٠خ ٚكلـُ أشـبء ِٕـبؼك صـٕبل١خ
ً
عل٠لح ٚفٍك فو لًّ ٌٍشجبةٚ ،ؽوصب ِٓ ٚىاهح اٌج١ئخ لٍ ٝكلُ االلزصـبك اٌـٛؼٕ ٟـب رنـلَ فؽـػ اٌزّٕ١ـخ
اٌشبٍِخ ٚادلَزلاِخ فمل لبِذ ثٛظك اٌعٛاثػ ٚادلمب٠ري ادلٕفّخ الٍزقلاَ ٔٚمً ٚرلاٚي اٌفؾُ.

ٚلل صله لواه اٌَ١ل ادلٕٙلً هئ ٌ١رلٌٍ اٌٛىهاء هلُ ٌَ 524ـٕخ  6131ثشـؤْ ِمـب٠ري ٚظـٛاثػ اٍـزقلاَ اٌفؾـُ
ً
ظّٓ ِي٠ظ اٌؽبلخ ف ٝادلصـبٔك أ ٚوّـلفً فـ ٝاٌمٍّ١ـبد اٌصـٕبل١خ ؽ١ـش ٠ـزُ اٍـزرياك ٚاٍـزقلاَ اٌفؾـُ ٚفمـب
ٌٍعٛاثػ ٚادلمب٠ري احلل٠ضخ اٌىت رزجمٙب اٌلٚي ادلزملِخِ ،ك ادلزبثمخ اٌلٚه٠خ ٌٍّٕشآد اٌصـٕبل١خ ِـٓ فـالي اٌشـجىخ

اٌم١ِٛخ ٌإلٔجمبصبد اٌصٕبل١خ ٌعّبْ رٛافك ٘نٖ ادلٕشآد ِك لبٔ ْٛاٌج١ئخ هلُ ٌَٕ 4خ ٚ 3554رمل٠الرٗ  ٚـب ذنمـك

ادلوكٚك االلزصبكٚ ٜاٌج١ئ ٟاإلدنبث ٟادلؤِٛي.
ً
ٚلل رؽوق اٌزمو٠و أ٠عب اىل اإلٔجمبصبد اٌصبكهح لٓ لٛاكَ ادلووجبد ؽ١ش ىاكد ألـلاك ادلووجـبد ادلوفصـخ فـ ٝرت١ـك
احملبففبد ادلصو٠خ فالي لبَ  6131اىل ؽٛاىل ِ ْٛ١ٍِ 4.2ووجخ ِمبهٔخ دحٛاىل ِ ْٛ١ٍِ 3.5ووجـخ لـبَ ٚ .6134فّ١ـب
رنص ِشوٚق اٍزجلاي اٌزبوَ١بد اٌملزنخ ثبٌمب٘وح اٌى  ،ٜمت اٍزجلاي ؽـٛاىل  41612ربوَـ ٝلـل ُ٠ثـآفو عل٠ـل
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ً
ٚافواع ُٙدتبِب ِٓ اخللِخ ِٕن ثلا٠خ رٕف١ن ادلشوٚق ثٛىاهح ادلبٌ١خ ؽىت ٔٙب٠خ ٚ .6131ف ٝاؼبه فؽخ اٌـٛىاهح ٌٍؾـل
ً
ِٓ رٍٛس اذلٛاء ثمبكَ ادلووجبد ،فمل مت فؾص للك ِ 15123ووجـخ ثٕـيٚ ٓ٠ك٠ـيي ؼجمـب حلـلٚك اإلٔجمبصـبد اٌـٛاهكح
ثبٌالئؾخ اٌزٕف١ن٠خ ٌمبٔ ْٛاٌج١ئخ هلُ (ٌَٕ )5خ  6115اعزبى اٌفؾص ِٕٙب للك ِ 64611ووجخ ثٕيٚ ٓ٠ك٠ـيي (ثَٕـجخ
رمبهة  ِٓ %36ادلووجبد ِؽبثمخ ٌٍؾلٚك اٌج١ئ١خ ِمبهٔخ ثَٕجخ ٌٍ %31مبَ اٌَبثك).
ٚاٍزموض اٌفصً اٌضبٔ ٟاخلب ثزغري ادلٕبؿ ،اعواءاد اٌزقف١ف ٚثوٚرٛوٛي وٛ١رـٚ ٛلٌ١ـخ اٌزّٕ١ـخ إٌف١فـخ ،ففـٟ
ً
اؼبه لٌ١خ اٌزّٕ١خ إٌف١فخ ٚصً ارتبيل ادلشوٚلبد ادلَغٍخ ك١ٌٚب اىل (ِ )61شـوٚق حتمـك ففـط ٍـٕ ٞٛفمٍـ٠ ٝمـله
ً
ثٕؾ ْٛ١ٍِ 4.6 ٛؼٓ صبٔ ٟأوَ١ل اٌىوث ْٛادلىبفئٚ ،ثٕبءا لٍ ٝمٌه ٚصً ارتبيل ادلشـوٚلبد اٌفمٍ١ـخ احلبففـخ اىل
(ِ )41شوٚق حتمك ففط ٍٕٞٛ

اإلٔجمبصبد ٠مـله ثٕؾـ١ٍِ 1.4 ٛـ ْٛؼـٓ صـبٔ ٟأوَـ١ل اٌىوثـ ْٛادلىـبفئٚ ،رىٍفـخ

اٍزضّبه٠خ رجٍغ ؽٛاىل  ْٛ١ٍِ 311كٚالهٚ .اٍزموض اٌفصً ادلقبؼو ٚاٌزؤصرياد اٌعبهح ٌزغري ادلٕـبؿ لٍـ ٝاٌمؽبلـبد
اذلبِخ

صو ٚاعواءاد اٌزى١ف ِمٙب ٝ٘ٚ ،لؽبلبد ادلٕـبؼك اٌَـبؽٍ١خٚ ،اٌيهالـخٚ ،ادلـٛاهك ادلبئ١ـخ ٚاٌـوٚ ،ٞاٌصـؾخ،

ٚاٌَ١بؽخٚ ،اإلٍىبْ ٚاٌؽوق ،مٌـه ثبإلظـبفخ اىل اجلٙـٛك ادلصـو٠خ ادلجنٌٚـخ دلٛاعٙـخ اٌزغـرياد ادلٕبف١ـخ ٚادلشـوٚلبد
االٍرتءبك٠خ ثبٌزمبِ ْٚك اجلٙبد اٌٛؼٕ١خ ٚاشعٕج١خ.
ٚاٍزموض اٌفصً اٌضبٌش اخلب

دحّب٠خ ؼجمخ اشٚى ،ْٚاشظواه اٌج١ئ١خ ٚاٌصـؾ١خ إٌبرتـخ لـٓ رآوـً ؼجمـخ اشٚى،ْٚ

ٚادلئءواد اٌج١ئ١خ اخلبصخ ثبالٌزياَ ثؤؽىبَ ِٚموهاد ثوٚرٛوٛي ِٔٛرت٠بي ثشؤْ اخلفط اٌزـلهدن ٟالٍـزٙالن ادلـٛاك
ادلَزٕفلح ٌؽجمخ اشٚىْٚ

اٌمؽبلبد ادلقزٍفخ ٚاإلٍرتار١غ١خ ادلصو٠خ ٌٛلف اٍزقلاَ ادلٛاك اذل١لهٚوٍٛهفٍٛهٚووث١ٔٛخ

ً
(٠ٚ ، )HCFC’Sــزُ ؽبٌ١ــب اٍــزىّبي رٕف١ــن اٌــزقٍص اٌزــلهدنِ ٝــٓ اٍــزقلاَ ادلــٛاك اذل١لهٚوٍٛهٚفٍٛهٚووث١ٔٛــخ

( )HCFC'sف ٝرت١ك اٌمؽبلبد ٌصبحل احلفبؾ لٍ ٝؼجمخ اشٚىِٚ ْٚىبفؾخ اٌزغري ادلٕـبفٚ ٝرمٍـ١ص غـبىاد اإلؽزجـبً
احلواه ،ٜوّب رؽوق اٌفصً اىل ِشوٚق اٍزجلاي ٚؽلاد اٌز ٠ل ادلووي٠خ اٌزـ ٟرمّـً ثـبدلٛاك اٌىٍٛهٚفٍٛهٚووث١ٔٛـخ،
ِٚشوٚق ثو١ِٚل ادل١ضٚ ً١اٌن ٜمت ِٓ فالٌٗ االٍزغٕبء إٌٙبئ ٟلٓ اٍزرياك ِبكح ثو١ِٚـل ادل١ض١ـً ٌالٍـزقلاِبد
اخلبصخ

ىبفؾخ ا٢فبد ِٚمبجلخ اٌزّٛه.

وّب رٕبٚي اٌفصً اٌواثك ادلمٕ ٟثبحلّب٠خ ِٓ اٌعٛظـبء ٚاخلـب

زبثمـخ ثؤـبِظ هصـل َِـز٠ٛبد اٌعٛظـبء لٍـٝ

َِز ٜٛزلبففبد اٌمب٘وح اٌى  ،ٜؽ١ش مت اٍزىّبي هصل َِز٠ٛبد اٌعٛظبء اٌج١ئ١خ ِٓ فـالي لـلك ( )64زلؽـخ
هصل فِٛ ٝالك دتضً اٌمل٠ل ِٓ ادلٕبؼك ماد اشٔشؽخ ادلقزٍفخ ؽ١ش أٚظؾذ ٔزبئظ اٌوصل ٚعـٛك اهرفـبق دلَـز٠ٛبد
اٌعٛظبء اٌج١ئ١خ فِ ٝمفُ ِٛالك اٌوصل

ؾبففبد اٌمب٘وح اٌى ٚ ٜادلٕبؼك اٌزغبه٠ـخ ٚاإلكاه٠ـخ ٚادلٕـبؼك اٌٛالمـخ

لٍ ٝاٌؽوق اٌوئ١َ١خ أ ٚاٌفول١خ لٓ احللٚك ادلٕصٛ

لٍٙ١ب فـ ٝاٌالئؾـخ اٌزٕف١ن٠ـخ ٌمـبٔ ْٛاٌج١ئـخ هلـُ (ٌَ )5ـٕخ

 .6115وّب رشري ٔزبئظ ل١بٍبد اٌعٛظبء ف ٝث١ئـخ اٌمّـً إلرتـبىل لـلك (ِٕ )213شـؤح مت اٌزفزـ١ش لٍٙ١ـب (ثشـؤْ

6

اٌعٛظبء اٌصبكهح لٕٙب) ثؤفوق اجلٙبى ثبحملبففبد ادلقزٍفخ فالي لبَ  ،6131اىل سلبٌفخ ِ %41ـٓ ارتـبيل لـلك ادلٕشـآد
اٌز ٟمت اٌزفز١ش لٍٙ١ب.
ثبدل١بٖ اٌمنثخ ،اجلٛٙك ادلجنٌٚخ حلّب٠خ ٔٙو إٌٚ ً١اجملبه ٜادلبئ١خ ِٓ اٌزٍٛس ثٙلف

٠ٚزٕبٚي اٌفصً اخلبٌِ اخلب

اكاهح ادل١بٖ اكاهح ِزىبٍِخ ٍٍّ١خ ٚزتب٠خ ِصبكه٘ب ِٓ اٌزٍٛس ِك رٛفري فلِبد ادل١بٖ ادلقزٍفخ ثبإلظبفخ اىل

اٍزمواض اٌزمو٠و دلٛلف ٟاٌصوف اٌصؾٚ ٟاٌصٕبلٚ ٟرؤصريّ٘ب لٍٛٔ ٝل١خ ادل١بٖٚ .ف٘ ٝنا اإلؼبه رم َٛاٌٛىاهح

ثبٌمًّ لٍ ٝأٙبء ِشىٍخ اٌصوف اٌصٕبل ٟادلجبءو ١ِٚبٖ اٌز ٠ل (ادلقبٌف) لٍٙٔ ٝو إٌٚ ً١إٌبرظ لٓ للك 5
ِٕشآد صٕبل١خ ( ِٕ 3شآد ٌصٕبلخ اٌَىو ربثمخ ٌشووخ اٌَىو ٚاٌصٕبلبد اٌزىبٍِ١خ ٚللك ِٕ 6شؤح رمًّ

صٕبلخ اٌٛهق)ٚ ،اجلل٠و ثبٌنوو أْ ءووبد اٌَىو رمًّ ثشىً ِٛمس ٟفالي اٌفرتح ِٓ ءٙو ٕ٠ب٠و ايل ِب ِٓ ٛ٠وً
ً
ً
لبَ ٠ٚشىً ِمفُ اٌصوف إٌبرظ لٓ رٍه ادلٕشآد زتال لع٠ٛب ٚلٍ ِٕٗ ً١زنضً زتً غري لع.ٞٛ

وّب رموض اٌزمو٠و ٌٍٛظك احلبيل ٌٕٛل١خ ِ١بٖ ٔٙو إٌٚ ً١مٌه ِٓ فالي ثـواِظ اٌوصـل اٌـلٚه ٞاٌزـ ٟرٙـلف اىل
ل١بً ادلئءواد اٌز ٟرم لٓ ٔٛل١خ ادل١بٖٚ .ف٘ ٝنا اإلؼبه أٚظؾذ ٔزـبئظ هصـل ٔٛل١ـخ ِ١ـبٖ ٔٙـو إٌ١ـً

لـبَ

 6131أْ ِزٍٛػ روو١ياد اشوَـغني احل١ـ ٞٛادلّـزص (ٚ )BODاشوَـغني ادلَـزٍٙه و١ّ١بئ١ـب (ٚ )CODروو١ـياد
ً
ادلغن٠بد ٚاٌفٍٛه٠لاد عبءد ألً أ ٚؽلٚك ادلَّٛػ ثٙب لبٔٔٛب مفـُ ٔمـبغ اٌوصـلٚ .اٍرتٍـً اٌزمو٠ـو لـوض
اٌٛظك احلبيل ٌٍجؾرياد ادلصو٠خ ٚمٌه ِٓ فالي ٔزبئظ ثؤبِظ اٌوصـل اٌـلٚهٌٕٛ ٞل١ـخ ادل١ـبٖ ٚاٌوٚاٍـت ٌٍجؾـرياد
ٚاٌن ٞثلأ رٕف١نٖ ِٕن أغَؽٌ .6115
ٚاٍزموض اٌفصً اٌَبكً اخلب

ثبدل١بٖ اٌَبؽٍ١خ ٔٛل١خ ِ١بٖ اٌجؾـو ادلزٍٛـػ ٚاٌجؾـو اشزتـو ٚفٍ١غـ ٟاٌَـٌ٠ٛ

ٚاٌممجخ  ٚاعواءاد اكاهح ادلٕبؼك اٌَبؽٍ١خ ٚاٌجؾو٠خ ٚاحلفبؾ لٍٙ١ب ِـٓ اٌزٍـٛسٚ .فـ٘ ٝـنا اٌصـلك ٚدحَـبة ِئءـو
اٌزٍٛس (ٌٍٕ )Pollution Indexمبغ اٌَبفٕخ لٍ ٝؼٛي اٌَبؽً ادلصوٌٍ ٞجؾو ادلزٍٛػ فـالي اشلـٛاَ ِـٓ  3554اىل
٠ 6131زجني االخنفبض ِئءو اٌزٍٛس ٘نا اٌمبَ لٓ اشلٛاَ اٌَبثمخ .لٍ ٝاجلبٔت اشفو أٚظـؾذ ٔزـبئظ اٌوصـل
ً
اٌجؾو اشزتو ى٠بكح ٍِؾٛـخ ٌىال ِٓ اشِ١ٔٛبٚ ،إٌرتادٚ ،إٌ١رتٚعني غري اٌمع ٞٛاٌـنائتٚ ،ادلـٛاك اٌمبٌمـخ اٌىٍ١ـخ،
ٚاٌفَفٛه اٌفمبيٚ ،اٌفَفٛه اٌىٍِ ٝمبهٔخ ثبٌمبَ اٌَبثك شلب ٠مىٌ اٌي٠بكح إٌَج١خ ٌٍٕشـبغ اٌجشـو ٜلٍـِٕ ٝؽمـخ
اٌلهاٍخ فالي ٘نا اٌمبَ ،وّب ؽلس اخنفبض ؼف١ف

روو١ـي إٌ١رت٠زـبدٚ ،إٌ١رتٚعـني اٌىٍـ ٝلـٓ اٌمـبَ اٌَـبثك،

ٚاخنفبض ٍِؾٛؾ ٌٍٍَ١ىبد ِمبهٔخ ثبٌمبَ اٌَبثك.
٠ٚجني اٌفصً اٌَبثك اخلب

ثبٌزٕٛق اٌجٌٛٛ١ع ٟاجلٛٙك ادلجنٌٚخ

لٍّ١بد ص ْٛاٌزٕـٛق اٌجٌٛ١ـٛع ٟثٛصـفٗ هأً

ادلبي اٌؽج١م ٟادلزغلك ،ؽ١ش مت فالي لبَ  6131الـالْ ِصـو ِٕ 11ؽمـخ زلّ١ـخ ( 3زلّ١ـبد دحو٠ـخ ٍٚـبؽٍ١خ4 -
زلّ١بد ٌاهاظ ٟاٌوؼجخ 5 -زلّ١بد

ٍٕ١بء ٚاٌصؾواء اٌشول١خ ٚاٌغوث١خ 2 -زلّ١ـبد ثٌٛٛ١ع١ـخ) ،رغؽـ ٝأوضـو

ِٓ  342111وِ ٍٛ١رت ِوثك أ ٚؽٛايل  ِٓ %34.2ارتبيل َِبؽخ ِصوٚ .فالي لبَ  ،6131لبِذ ٚىاهح اٌج١ئخ ثزٕف١ن
كهاٍخ ٌزصٕ١ف وبفخ ادلٛائً اٌؽج١م١خ ثىبًِ اٌمؽو ادلصـوٚٚ ٞظـك فـوائػ هلّ١ـخ ذلـبِ ،زعـّٕخ ادلٛائـً اشهظـ١خ
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ً
ٚادلبئ١خ ؼجمب دلف َٛٙزتب٠خ اٌزٕٛق اٌجٌٛٛ١ع ٟثزٍه ادلٛائً ٚلـل أـٙـود ٔزـبئظ اٌلهاٍـخ أْ رٍـه ادلٛائـً اٌزـ ٟمت
رصٕ١فٙب ٚحتل٠ل٘ب

صو ،دتضً  ِٓ 666اٌملك اٌىٌٍٍّٛ ٟائً اٌز ٟمت حتل٠ل٘ب ٌمـبهح أفو٠م١ـبٚ .فـالي لـبَ ،6131

لبِذ ِصو ثزؾل٠ش فؽخ اٌمًّ اإلٍرتار١غ١خ اٌٛؼٕ١ـخ ٌٍزٕـٛق اٌجٌٛ١ـٛع .)6111-6132( )NBSAP( ٟوّـب لبِـذ
احلىِٛخ ثبلزّبك ثوٚرٛوٛي لوؼبعٕخ ؽٛي اٌَالِخ اإلؽ١بئ١خ وّوعم١خ أٍبٍ١خ جتبٖ زتب٠خ صـؾخ اإلَٔـبْ ٚاٌج١ئـخ،
ً
ٚمٌه ِٓ فالي رؽج١ك ِفب٘ ُ١اٌَالِخ اإلؽ١بئ١خ ٚرٕف ُ١رلاٚي ادلٕزغبد احملٛهح ٚهاص١ب ل احلـلٚك ( .)GMOsوّـب
أءبه اٌزمو٠و اىل ادلٙلكاد ٚاٌعغٛغ اٌٛالمخ لٍ ٝاٌزٕٛق اٌجٌٛٛ١عٚ ٟاٌمبئّـخ احلّـواء ٌأـٛاق ادلٙـلكح ثـبالٔمواض
ٚاشٔٛاق اٌغو٠جخ ٚاٌغبى٠خ.
ٚاٍزموض اٌفصً اٌضبِٓ اجلٛٙك ادلجنٌٚخ ٌزٕفٚ ُ١كلُ أٔشؽخ اٌزشغري ٚىهالخ اشؽيِخ ٚاٌغبثبد اٌشـغو٠خٚ ،اٌزـٟ
رعّٕذ ِشوٚق احلياَ اشفعو ؽٛي اٌؽو٠ك اٌلائوٌٍ ٞمب٘وح اٌى  ٜؽ١ش مت االٔزٙـبء ِـٓ ىهالـخ اشٍـجم١خ اشٚىل
ثؽٛي  34وُ ثلء ِٓ رمبؼك ؼو٠ك اٌمؽبِ١خ  -اٌمني اٌَقٕخ ِـك اٌؽو٠ـك اٌـلائوٚ ٞؽزــ ٝرــمبؼك ؼو٠ـك اٌمـب٘وح
ً
اٌَ٠ٚ ،ٌ٠ٛزُ ؽبٌ١ب البكح هفك وفبءح ثمط أعياء ِٓ ادلشوٚق ٚاٌز ٟمت اٍـزمؽبلٙب إلٔشـبء اٌؽـوق ٚاحملـبٚه اٌجلٍ٠ـخ
ثبٌؽو٠ك اٌلائوٌٍّٕ ٞفمخ اٌمبِخ .أِب فّ١ب رنص ىهالخ اٌغبثبد اٌشغو٠خ ثبٍزقلاَ ِ١بٖ اٌصوف اٌصؾ ٟادلمبجلخ فمل
 14غبثخ

 33زلبففخ٘ ،ـنا لـالٚح لٍـ ٝاٌغبثـبد اٌزـ ٟدنـوٜ

ثٍغذ ادلَبؽبد ادليهٚلخ ِٓ اٌغبثبد  34أٌف فلاْ
ً
اٌمًّ ثٙب ؽبٌ١ب َِٚبؽزٙب  33أٌف فلاْ٘ .نا ثبإلظـبفخ اىل أٔشـؽخ اٌزشـغري ٚىهالـخ ادلَـؽؾبد اخلعـواء ٚاحلـلائك
ثبحملبففبد ٚادلَزشف١بد ٚادللاهً ،وّب مت فالي لـبَ  6131اٌجـلء فـ ٝرٕف١ـن ِشـوٚق ىهالـخ اشٍـؽؼ فـٛق ادلٕـبىي
ً
ٚادللاهً ٚاجلبِمبد ثٙلف ففط كهعبد احلواهح ص١فبٚ ،ونٌه اإلٍزفبكح ِٓ ىهالخ ٔجبربد ٚزلبص ً١فـٛق اشٍـؽؼ
شلب ٠ئك ٜاىل فٍك فو

لًّ ٌٍشجبةٚ ،ونٌه حتم١ك ِوكٚك ث١ئٚ ٟلبئل الزصبك.ٞ

ٚلوض اٌفصً اٌزبٍك اٌزّٕ١خ احلعو٠خ ٚاٌصٕبل١خ ٚاٌَ١بؽ١خ اجلٛٙك ادلجنٌٚخ

رلبي رؤ٘ ً١ادللْ ِلْ َِزلاِخ

فعواء ؽ١ش مت اٌزمب ْٚثني ٚىاهح اٌج١ئخ ٚٚىاهح اإلٍـىبْ ٚادلوافـك ٚاجملزّمـبد اٌمّوأ١ـخ ٌزؤ٘١ـً احلـ ٟاٌضبٌـش
لٕ٠خ اٌش١ـ ىا٠ـل ؽـ ٟأفعـو َِـزلاَ صـل٠ك ٌٍج١ئـخ ٚلبِـذ اٌـٛىاهح ثبٌزَٕـ١ك ِـك ٚىاهح اإلٍـىبْ ٚادلوافـك
ٚاجملزّمبد اٌمّوأ١خ الٍزىّبي للك ِٓ اشٔشؽخ اٌزٕف١ن٠خ ٌٍّشوٚقٚ .ف ٝظٛء اٌزّٕ١خ اٌصٕبل١خ ،فمل مت الـلاك
ً
رصٛه إلٔشبء ٚؽلاد اكاهح ث١ئ١خ ثبدلٕبؼك اٌصٕبل١خِ ،للِٛب خبؽخ رله٠ت ث١ئ١خ ٌملك (ِ )634زـلهة فـالي لـبِني
فِٕ )31( ٝبؼك صٕبل١خ سلزبهح وّوؽٍخ أٚىل ،وّب مت افز١به ِلٕ٠خ اٌمجـٛه ٌزؤٍ٘ٙ١ـب ِلٕ٠ـخ صـٕبل١خ َِـزلاِخ
صل٠مخ ٌٍج١ئخٚ .ف ٝرلبي اٌزّٕ١خ اٌَـ١بؽ١خ ،فمـل لبِـذ اٌمل٠ـل ِـٓ اجلٙـبد احلى١ِٛـخ ٚاخلبصـخ ثبٌمل٠ـل ِـٓ
ادلجبكهاد ٌٍرت٠ٚظ ٌٍّمبصل اٌَ١بؽ١خ ادلصو٠خ ِضً ِجبكهاد "ءوَ اٌش١ـ ف ٝلٍٛثٕب " " ٚلفّ١خ ٠ب ثٍـلِٚ "ٞجـبكهح
قزٍف اشلّبه  ِٓٚأحنـبء ِصـو اىل ِلٕ٠ـخ ءـوَ اٌشـ١ـ ثٙـلف رٕشـ١ػ اٌَـ١بؽخ ثٙـب

ٌي٠بهح  11أٌف ءبة ٚفزبح
ً
ٚكلّٙب الزصبك٠ب ٚاٌز ٟأؼٍمزٙب ٚىاهح اٌشجبة ٚاٌو٠بظـخ ثبٌزَٕـ١ك ِـك اجلبِمـبد ادلصـو٠خ ،وّـب ؽصـٍذ ِلٕ٠ـخ
اٌغوكلخ

ؾبففخ اٌجؾو اشزتو لٍ ٝعبئيح "أفعً ٚع١ٍ ٗٙبؽ١خ" لوثٌ ٗ١مبَ .6131
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ٚف ٝاٌفصً اٌمبءو اخلب

ثبٌؽبلخ ،فمل أزِ ٝٙشوٚق اٌؽبلخ احل٠ٛ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌو٠ف١خ ادلَزلاِخ ِـٓ رـله٠ت لـلك

(ِٕٙ )41لً  )41(ٚلبًِ ثٕبء لٍ ٝرٕف١ن ٚؽلاد اٌجٛ١عبى ادلٕيٌ١ـخ ،وّـب رـٛىل ادلشـوٚق رؤٍـ ٌ١لـلك ( )31ءـووخ
هائلح ف ٝرٍه اشلّبي ،وّب لبَ ادلشوٚق ثزٕف١ن للك (ٚ )3111ؽلح ثٛ١عبى ِٕيٌ١خ ( )21لو٠خ كافً ( )34زلبففـخ،
ً
ٚمت االٔزٙبء ِٓ رٕف١ن أٚىل اٌٛؽلاد اٌزغبه٠خ ثبؽلِ ٜياهق ادلٛاء ٝثبٌفٚ ،َٛ١اٌـىت رٕـزظ ( )1َ 11ثٛ١عـبى ١ِٛ٠ـب،
ً
٠ٚزُ ؽبٌ١ب أٙبء اعواءاد رؤٍِ ٌ١ئٍَخ اٌؽبلخ احل٠ٛ١خ ٌٍزّٕ١خ اٌو٠ف١خ ادلَزلاِخ ٚاٌىت صله لواه رلٌٍ اٌٛىهاء
ثزؤٍَٙ١ب فالي ٚ .6131 ٛ١ٌٛ٠فّ١ب رنص ِئءواد اٌؽبلخ ،ثٍـغ ارتـبيل لـلهاد ر١ٌٛـل اٌؽبلـخ اٌىٙوثبئ١ـخ

ِصـو

ؽٛاىل 324111ط ً.ٚ.فالي لبَ ٚ ،6134ثي٠بكح رمله دحٛايل  %6.3لٓ اٌمبَ اٌَبثك رَ ُٙفٙ١ب اٌؽبلخ ادلبئ١خ ثَٕجخ
ٚ %3.5اٌؽبلخ اجلل٠لح ٚادلزغلكح ثَٕجخ .%1.5
ٚاٍزموض اٌفصً احلبك ٞلشو زتب٠خ ٚحتَني اٌج١ئخ اٌصٕبل١خ ِٛلف ادلشـوٚلبد ٚاٌـ اِظ احلبٌ١ـخ ٘ٚـِ ٝشـوٚق
اٌزؾىُ

اٌزٍٛس اٌصٕبل( ٟادلوؽٍخ اٌضبٔ١خ) ٚاٌن ٜثٍغ للك ادلشوٚلبد ادللهعخ ثبدلشوٚق ؽـىت كَ٠ـّ ) 12 ( 6131

ِشوٚق ٌملك (  ) 62ءووخ ٚللك (ِ )332صٕك ؼٛة ؼفٍ ٟثزىٍفخ ارتبٌ١ـخ رجٍـغ ( ١ٍِ )164.454ـ ْٛكٚاله ثزّ٠ٛـً
( ْٛ١ٍِ )331.131كٚالهِٚ ،شوٚق زتب٠خ اٌج١ئخ ٌٍمؽبق اخلب

ٚلؽبق اشلّبي اٌمبَ اٌصـٕبل ٟؽ١ـش ٠زىـ ْٛادلشـوٚق

ِٓ صالصخ ثواِظ فول١خ رَزف١ل ِٕٙب اٌصٕبلبد اٌى ٚ ٜادلزٍٛؽخ ٚاٌصغوٌ ٜزٛف١ك أٚظبلٙب ِك اٌمبٔ.ْٛ

ً
ٚرٕبٚي اٌفصً اٌضبٔ ٟلشو ادلقٍفبد اٌصٍجخ اٌز ٟرمله وّ١زٙب إٌَ٠ٛخ ِصو ِب ٠ي٠ل لٓ ١ٍِ 44ـ ْٛؼـٓ ٍـٕ٠ٛب
ً
ً
ؼجمب ٌزمل٠واد لبَ  ،6131وّب رمـله وّ١خ ادلقٍفـبد اٌجٍل٠خ اٌصٍجخ ِصو ـب ٠ي٠ـل لـٓ ١ٍِ 66ـ ْٛؼـٓ ٍـٕ٠ٛب،
٠زٌٛل حنِٕٙ 643 ٛب لٓ  4زلبففبد ٘ ٝزلبففبد اٌمب٘وح اٌى  ٜثبإلظبفخ اىل زلبففخ اإلٍىٕله٠خٚ ،حنِٕٙ 6 13 ٛب
لٓ  3زلبففبد ث بٌلٌزب (اٌجؾريحٚ ،وفو اٌش١ـٚ ،اٌغوث١خٚ ،ادلٕٛف١خٚ ،اٌشول١خٚ ،اٌلل١ٍٙخٚ ،كِ١بغ) ،فـ ٝؽـني ثـبلٝ
ادلزٌٛل اٌٚ ِٝٛ١اٌن٠ ٜمله ثٕؾ٠ 632 ٛزٌٛل ِٓ ثبل ٝاحملبففبد ،وّب رعّٓ اٌفصـً اجلٙـٛك ادلجنٌٚـخ ٌزمٍ١ـً ا٢صـبه
اٌٍَج١خ ٌٍّقٍفبد ٚاٌز ٟاءزٍّذ لٍ ٝاٌَ١ؽوح لٍ ٝادلمبٌـت اٌمّ١ِٛـخ ٌٍؾـل ِـٓ رٍـٛس اذلـٛاء ثـبلٍ ُ١اٌمـب٘وح
اٌى  ٜأصٕبء فرتح ٔٛثبد رٍٛس اذلٛاء احلبكٚ ،أٔشؽخ اٌ ٔـبِظ اٌـٛؼٕ ٟإلكاهح ادلقٍفـبد اٌجٍل٠ـخ اٌصـٍجخِٚ ،جـبكهاد
حتَني فلِخ اجلّك اٌَىٕٚ ٟاٌزغبه ٞكافً ادللْ اٌوئ١َ١خ ثبحملبففبد .وّب رعّٓ اٌفصـً ثـواِظ اٌـزقٍص اِ٢ـٓ
ٚاالٍزفبكح اإللزصبك٠خ ِٓ ادلقٍفبد اٌيهال١خ (لش اشهىٍ ،فري اٌمصـت ،سلٍفـبد إٌق١ـً) ؽ١ـش مت رٕف١ـن ِٕفِٛـخ
رتك سلٍفبد لش اشهى ٚاٌَ١ؽوح لٍ ٝاالٔجمبصبد إٌبجتخ لٓ احلوق اٌمشٛائٌٍّ ٟقٍفبد اٌيهال١خ فالي ِ6131 ٍُٛ
للك  2زلبففبد ٘( ٟاٌمٍٛ١ث١خ ،اٌلل١ٍٙخ ،وفو اٌش١ـ ،اٌغوث١خ ،اٌجؾـريح ،اٌشـول١خ) ،مت فالذلـب رٛى٠ـك لـلك (41
عواه ِ 41 +مؽٛهح ِ 41 +ىجٌ لش كائوِ 41+ ٞىجٌ لش َِزؽ )ً١الٍزقلاِٙب
رتك ٚرل٠ٚو ( )133111ؼٓ ِٓ ادلقٍفبد اٌيهال١خ (فش اشهى).
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رتـك ٚوـجٌ لـش اشهىٚ ،مت

ٚاٍزموض اٌفصً اٌضبٌش لشو سلبؼو اٌزمـوض ادلـٛاك ٚإٌفب٠ـبد اخلؽـوح ٚادلٍٛصـبد اٌمعـ٠ٛخ اٌضبثزـخ ،وّـب رٕـبٚي
ادلئءواد اٌج١ئ١خ اخلبصخ دحصو اٌىّ١ب٠ٚبد اٌٛاهكح ٌٍجالك لٓ ؼو٠ك اإلفواعبد اجلّوو١خ ؽ١ش مت فالي ٘ـنا اٌمـبَ
كهاٍخ للك ( )314افواط رتووٚ .ٟف ٝاؼبه االِزضبي الرفبل١ـخ ثـبىي ادلمٕ١ـخ ثـبٌزؾىُ

ٔمـً إٌفب٠ـبد اخلؽـوح لـ

احلــلٚك ،رجــني أْ لــلك ءــؾٕبد إٌفب٠ــبد اخلؽــوح ادلــبهح ثمٕــبح اٌَــ ٌ٠ٛثٍغــذ ( )313ءــؾٕٗ ثبرتــبيل وّ١ــخ
( )6.211.121.221ؼٓ ِرت .ٞوّب لوض اٌفصً ادلشوٚلبد ادلشرتوخ ِك اجلٙبد اشعٕج١خ ٌٍزمٍ ِٓ ً١ا٢صبه اٌَـٍج١خ
ٌٍّٛاك ٚإٌفب٠بد اخلؽوح.
ٚرموض اٌفصً اٌواثك لشو ٌصٕلٚق زتب٠خ اٌج١ئخ ،ثبلزجبهٖ أكاح ؽى١ِٛخ جلنة االٍزضّبهاد دلشوٚلبد اٌج١ئخ

ادلَزلاِخ ٚاٌز ٟرشىً اٌللُ ٚاٌزٌٍّّ ً٠ٛشوٚلبد اٌج١ئ١خٚ ،ى٠بكح االٌزياَ ثمبٔ ْٛاٌج١ئخٚ ،ؽشل ا٘زّبَ
اٌمؽبلني اٌمبَ ٚاخلب

حلً ادلشىالد اٌج١ئ١خ ادلزيا٠لح

صوٚ .رٕبٚي اٌفصً ادلشوٚلبد اٌز ٟلبَ اٌصٕلٚق

ثزٕف١ن٘ب فالي لبَ  ،6131ؽ١ش لبَ ادلشوٚق ثزّ ً٠ٛللك (ِ )13شوٚق ِٓ ِشوٚلبد اإلٔزبط اشٔفف ثبٌزمبِ ْٚك
ِىزت االٌزياَ اٌج١ئ ٟثبحتبك اٌصٕبلبد ادلصو٠خ.

ٚف ٝإٌٙب٠خ ال َ٠مٕب اال أْ ٔزٛعٗ ثبٌشىو ٚاٌزمل٠و جلّ١ك اٌمبٍِني

وبفـخ اجملـبالد ٚاٌزقصصـبد اٌج١ئ١ـخ ثـٛىاهح

اٌج١ئخ ٚعٙبىٙ٠ب ٚاٌٛىاهاد ٚادلئٍَبد اٌمٍّ١خ ادلقزٍفـخٚ ،وـنٌه اىل اجملزّـك ادلـلٔٚ ٟاجلّم١ـبد اشٍ٘١ـخ ٚاٌمؽـبق
ً
اخلب اٌن ٓ٠ال ٠ؤٌ ْٛعٙلا اٌمًّ لٍ ٝاحلفبؾ لٍ ٝاٌج١ئخ ٚالّبي فىو اٌزّٕ١خ ادلَزلاِخ ِٓ أعـً اٌٛصـٛي اىل
ث١ئخ ٔف١فخ ٌاع١بي احلبٌ١خ ٚادلَزمجٍ١خ هاعني أْ ٔجني ادلي٠ل ِٓ اجلٙل ٚاٌمًّ ٌالهرمبء ثج١ئزٕب ادلصو٠خ.
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ادلُٓجٍت
اذلذف يٍ ْزا انتمشٌش

ً
أٔال :تطبٍك ادلبدة ( )5يٍ انفصم انخبًَ يٍ لبٌَٕ انبٍئت سلى ( )4نسُت ٔ 4994ادلؼذل سلى  9نسُت 9009
ٔانمبٌَٕ سلى ( )405نسُت  9045يف شأٌ محبٌت انبٍئت.

ً
حبٍَب :سسى صٕسة ٔاضحت ٔدلٍمت نؼُبصش انبٍئت ادلختهفت (اذلٕاءٔ ،ادلٍبِٔ ،انتُٕع انبٍٕنٕجًٔ ،انبٍئت
ً
ً
احلضشٌت) ٔتٕضٍح انتغري انزي ٌطشأ ػهٍٓب سهبب أٔ ئجيببب.
يٍ أجم حتمٍك ْزِ األْذاف اػتًذث يُٓجٍت ئػذاد ْزا انتمشٌش ػهى أسبؼت يببدئ أسبسٍّ:

ادلبذأ األٔل
ْٕ يبذأ انشفبفٍت ،نزنك مت ػشض انصٕسة احلمٍمٍت نهٕضغ انبٍئً يف مجٕٓسٌت يصش انؼشبٍت ببستخذاو

أحذث انبٍبَبث ادلتبحت نٕصاسة انذٔنت نشئٌٕ انبٍئت – جٓبص شئٌٕ انبٍئت ببنتؼبٌٔ يغ كبفت انٕصاساث

ٔاذلٍئبث ٔادلشاكض انبحخٍت حٍج تإيٍ انذٔنت أٌ يبذأ انؼالٍَت سٍتٍح نهشؼب انتؼشف ػهى طبٍؼت ٔحجى

ادلإحشاث انتً ت تؼشض ذلب انبٍئت ٔكزنك انتؼشف ػهى اجلٕٓد انتً تبزذلب انذٔنت نتمهٍم تهك اَحبس.

ادلبذأ انخبًَ
ْٕ يبذأ ادلشبسكت ،حٍج اػتًذ انتمشٌش ػهى يشبسكت اخلرباء ٔانببحخني ٔادلٓتًني ببنبٍئت ميخهٌٕ خمتهف

انمطبػبث انتُفٍزٌت كبنٕصاساث ادلؼٍُت ٔاذلٍئبث انبحخٍت ٔاجلبيؼبث ٔخرباء اعإػالو انبٍئً ٔثمخهٌٕ ػٍ

انمطبع اخلبص ٔكزنك ادلُظًبث ٔاجلًؼٍبث األْهٍت يف ئػذاد ٔيشاجؼت انتمشٌش.

ادلبذأ انخبنج

ً
ْٕ األخز ببدلؼبٌري انؼبدلٍت ادلتؼبسف ػهٍٓب دٔنٍب يف ئػذاد تمبسٌش حبنت انبٍئتٔ ،نزنك مت تطبٍك ادلُٓج

انؼهًً يف كتببت انتمشٌش ٔانزي ٌتضًٍ كبفت اجملبالث ( ادلصبدس -انتأحرياث انضبسة  -ادلإششاث انبٍئٍت-

اجلٕٓد ادلبزٔنت نتمهٍم اَحبس انسهبٍت  -انشؤٌت ادلستمبهٍت).

ادلبذأ انشابغ
ْٕ ضشٔسة انشبط بني ئنتضايبث يصش انذٔنٍت ٔانتً تصذق ػهٍٓب مبٕجب اعإتفبلٍبث انبٍئٍت انذٔنٍت
ٔانتً ذلب تأحري ػهً ٔضغ انبٍئت انؼبدلٍت ٔاجلٕٓد ادلبزٔنت ػهً ادلستٕي انٕطًُ نهتؼبيم يغ لضبٌب
انبٍئت انٕطٍُت حٍج أَّ ال ميكٍ انفصم بني انتأحرياث انبٍئٍت احملهٍت ٔتهك راث ادلستٕي انؼبدلً.
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الباب األول
اهلواء

الفصل األول

نوعية اهلواء

 1-1يمديت

ُيعد تموث اليواء من أكبر مخاطر الصحة البيئية في العالم ،حيث أثبتت دراسات منظمة الصحة
العالمية أن ىناك ما يقرب من  7مميون حالة وفاة ( واحد من كل ثمانية أشخاص عمى مستوى الوفيات
في جميع أنحاء العالم) قد جاءت نتيجة التعرض لتموث اليواء ،كما تؤكد نتائج تمك الدراسات أن الحد
من تموث اليواء يمكنو إنقاذ أرواح ماليين البشر عمى مستوى الكرة األرضية ،حيث تشير اإلحصائيات

والبيانات الحديثة وجود صمة قوية بين التعرض لتموث اليواء سواء داخل األماكن المغمقة وكذلك في
اليواء الخارجي المحيط وأمراض القمب واألوعية الدموية والسرطان ،ىذا باإلضافة إلى دور تموث اليواء
في تطور أمراض الجياز التنفسي.

كما يعتبر تموث اليواء غالبا ناتجاً فرعياً لسياسات غير مستدامة في قطاعات النقل والطاقة وادارة
النفايات والصناعة .حيث أن معظم االستراتيجيات و السياسات االقتصادية التي تطبق مبدأ التنمية

ثير جيداً عمى مكونات البيئة المحيطة مما ينعكس بدوره عمى صحة األفراد.
المستدامة تؤثر تأ اً

لذا تعتبر البيئة اليوائية وحمايتيا من التموث من أكبر التحديات والصعوبات التي تواجييا معظم دول
العالم وعمى رأسيا جميورية مصر العربية .حيث أن مشكمة التموث اليوائي بمصر من أىم مشاكل

التموث البيئي المؤرقة لمحكومة المصرية ممثمة في و ازرة البيئة وذلك بسبب تعدد وكثرة مصادر التموث

البيئي والتي ترتبط دائما بالتنمية والطفرة الحضارية التي شيدتيا البالد خالل العقدين السابقين و التي
واكبيا عدم إدراج لمبعد البيئي في أعمال التنمية و التخطيط العمراني.

يتكون اليواء الطبيعي غير المموث من خميط من المكونات الكيميائية حيث يمثل النيتروجين واألكسجين
ّ
وبخار الماء النسبة الغالبة منو (حوالي  ،)%99أما النسبة الباقية فتشمل كميات بسيطة من المواد كغاز
ثاني أكسيد الكرب ون والميثان والييدروجين واألرجون والييميوم ،وعميو فإن أي تغير في مكونات اليواء أو
نسب تمك المكونات فإن ىذا يعتبر تموث لميواء المحيط.

 2-1يظبدر حهىد اذلىاء احملُط

تنقسم مصادر تموث اليواء المحيط إلى قسمين ىما:

مصادر طبيعية :و ىي تتمثل في المصادر التي ال يكون لإلنسان تأثير عمييا مثل المناطق الصحراوية
وما يصدر عنيا من عواصف ترابية وغيرىا من العوامل األخرى.

مصادر غير طبيعية :وىي المصادر التي نشأت من صنع اإلنسان وىو المتسبب األول فييا مثل

السيارات و ما يصدر عنيا من عوادم ناتجة عن حرق الوقود ،وتوليد الكيرباء وغيرىا من مصادر
التموث مما يؤدي إلي انبعاث غازات وجسيمات دقيقة تنتشر في اليواء وتخل بمعامالت التوازن البيئي،
ومن الممكن أن تكون المموثات في شكل جزيئات صمبة أو سائمة أو غازية.
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ويمكن أيضاً تصنيف المموثات إلى مموثات أولية ومموثات ثانوية،والمموثات األولية ىي التي تصدر
بشكل مباشر من المصدر ،مثل غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات أو من مداخن

المصانع ،أما المموثات الثانوية فيي تتكون عندما تتفاعل المموثات األولية مع بعضيا البعض مثل غاز
األوزون.

 3-1يهىثبث اذلىاء احملُط

تنقسم مموثات اليواء إلى جزئيين أساسيين ىما الجسيمات الصمبة العالقة والغازات ،حيث تم التركيز

بناء عمى مستوياتيا في اليواء مستوى التموث العام وبالتالي نوعية
عمى ست مموثات رئيسية يتقرر ً
اليواء ،وتضم ىذه المموثات الرئيسية غازات ثاني أكسيد الكبريت ،وثاني أكسيد النيتروجين ،وأول أكسيد
الكربون ،واألوزون ،باإلضافة إلى الجسيمات الصمبة العالقة ذات القطر أقل من  01ميكروميتر  ،وأقل

من  5.5ميكروميتر.

وقد أوضحت تمك الدراسات أن ىذه المموثات تؤثر بشكل كبير عمى الصحة العامة لإلنسان والبيئة
المحيطة بو ويجب العمل عمى التصدي لمصادر ىذه المموثات لمتقميل منيا بجميع الوسائل الفنية و
العممية حتى تصل إلى الحدود المقررة طبقا لألدلة الصحية التي تقرىا منظمة الصحة العالمية.

وفيما يمي عرض ليذه المموثات ومصادرىا والتأثيرات الناجمة عن ارتفاع تركيزاتيا في اليواء المحيط

عن الحدود المسموح بيا و المذكورة بالممحق رقم  5من الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم  4لسنة
 0994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة .5119
 1-3-1اجلسًُبث انظهبت انؼبنمت

تُعرف الجسيمات الصمبة العالقة بأنيا ما يحممو اليواء من دقائق صمبة تنطمق من مصادر عديدة
بأحجام مختمفة وبتركيب كيميائي يتألف من مكونات عضوية وغير عضوية ،وتنتج الجسيمات إما من

مصادر طبيعية أو من أنشطة اإلنسان المختمفة .ولمتركيب الكيميائي لتمك الجسيمات دو ًار كبي اًر في

اآلثار البيئية السمبية ،وكذلك قطر تمك الجسيمات يعد عامالً أساسياً في التأثير عمى البيئة المحيطة
والذي يختمف طبقاً لنوعية المصدر المنبعث منو ،حيث يحدد مسار و مدى تأثير تمك الجسيمات عمى

البيئة المحيطة من إنسان وحيوان ونبات.

وعادة تنتج الجسيمات العالقة التي ال يزيد قطرىا عن  5,5ميكرومتر من احتراق الوقود في محركات

السيارات ،ومحطات توليد الكيرباء .......أما الجسيمات ذات القطر أكبر من  5,5ميكرومتر فتنتج
عادة من بعض العمميات الصناعية و حركة السيارات عمى الطرق غير المميدة ، ........ويمكن من

خالل عمميات التنفس أن تصل تمك الجسيمات إلى الجياز التنفسي وينجم عنيا تأثيرات صحية ضارة،
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فعند التعرض لممواد العالقة ذات القطر الكبير يحدث تييج لمجياز التنفسي كما ىو الحال في مرض

الربو.

أما الجسيمات العالقة الدقيقة فينجم عنيا عدة مشكالت أىميا زيادة األمراض المتعمقة بالقمب والرئتين،
السيما عمى الطرق ،وما تسببو
ويتعدى تأثير ىذه المواد العالقة المشكالت الصحية ليشمل تدني الرؤية ّ
من مشكالت.
 2-3-1ادلهىثـبث انغبزَت

تتعدد مصادر المموثات الغازية حيث يمثل استخدام الوقود األحفوري في عممية إنتاج الطاقة أحد أىم

ىذه المصادر نظ اًر الحتواء الوقود األحفوري مثل الفحم والبترول عمى العديد من المكونات العضوية

باإلضافة إلى بعض العناصر غير العضوية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عمى الصحة العامة،

ومنيا:

 .1غبز ثبٍَ أكسُد انكربَج:

ترتبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت في اليواء المحيط أساساً بعمميات حرق الوقود األحفوري
المحتوي عمى نسب من عنصر الكبريت باإلضافة إلى صناعة األسمدة الفوسفاتية و صناعة حمض

الكبريتيك ،حيث يؤدي التعرض لتركيزات أعمى من الحدود اآلمنة إلى التأثير عمى وظائف الجياز

التنفسي.

 .2غبز أول أكسُد انكربىٌ:
يتكون الغاز من عمميات الحرق غير الكامل لموقود خاصة في المركبات و يتضح خطورة ىذا المموث

من قدرتو الفائقة عمى اإلتحاد مع ىيموجموبين الدم بدالً من األكسجين مما يعيق وصول األكسجين

الكافي لجميع أعضاء و خاليا الجسم مما قد يؤدي إلى الوفاة في حالة التعرض لتركيزات أعمى من

الحدود اآلمنة.

 .3غبز ثبٍَ أكسُد انُُرتوجني:

المصدر الرئيسي ليذا المموث ىو عمميات حرق الوقود سواء من المصادر الثابتة ( الصناعية )

كمصادر توليد الطاقة أو المتحركة ( المركبات ) ،وىو غاز نشط كيميائياً ولو تأثير صحي شديد
الخطورة يتمثل في تأثيره عمى الجياز التنفسي.
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 .4غبز األوزوٌ:

و ىو غاز نشط كيميائياً ويعتبر مؤكسد قوي يتكون عمى سطح األرض من خالل عدة تفاعالت تتضمن

أكاسيد النيتروجين والييدوركاربونات المتطايرة في وجود ضوء الشمس و يتضح تأثيره عمى الجياز

التنفسي خاصةً في حالة التعرض لتركيزات كبيرة منو.
 .5ػُظر انرطبص :

يعتبر الرصاص أحد أخطر المموثات المتواجدة باليواء المحيط نظ اًر لتأثيره عمى مختمف أعضاء الجسم

و خاصةً بالنسبة لألطفال و مصادره ىي االنبعاثات الصادرة من مسابك الرصاص أو المركبات في

حالة إضافة الرصاص العضوي( رابع إيثيل الرصاص ) إلى وقود البنزين باإلضافة إلى بعض المصادر
األخرى.
 3-3-1احلدود انمظىي ادلسًىح بهب دلخىسطبث حركُساث يهىثبث اذلىاء اخلبرجٍ

يوضح الجدول رقم ( )0-0الحدود القصوى المسموح بيا لمموثات اليواء األساسية طبقاً لمممحق رقم 5

من الالئحة التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة  0994و المعدل بالقانون رقم  9لسنة :5119

جدول ( )1-1الحدود القصوى المسموح بيا لمموثات اليواء المحيط – طبقاً لمجدول رقم ( )3بالممحق رقم  5من الالئحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم  4لسنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة 2009

الملوث

ثاني اكسيد الكبريت

المنطقة

الحد األقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)
ساعة

 8ساعة

 42ساعة

المناطق الحضرية

300

125

المناطق الصناعية

350

150

المناطق الحضرية
المناطق الصناعية

 30مميجرام/متر
مكعب

 10مميجرام /

سنة
50
60

-

-

-

-

المناطق الحضرية

300

-

150

60

المناطق الصناعية

300

-

150

80

المناطق الحضرية

180

120

-

-

المناطق الصناعية

180

120

-

-

الجسيمات الصمبة العالقة

المناطق الحضرية

-

-

230

125

الكمية

المناطق الصناعية

-

-

230

125

أول اكسيد الكربون

ثاني اكسيد النيتروجين

األوزون

32

متر مكعب

جدول ( )1-1الحدود القصوى المسموح بيا لمموثات اليواء المحيط – طبقاً لمجدول رقم ( )3بالممحق رقم  5من الالئحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم  4لسنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة 2009

الملوث

المنطقة

الحد األقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)
ساعة

 8ساعة

 42ساعة

سنة

الجسيمات الصمبة اقل من

المناطق الحضرية

-

-

150

70

 10ميكروميتير

المناطق الصناعية

-

-

150

70

الجسيمات الصمبة اقل من

المناطق الحضرية

-

-

80

50

 2,5ميكروميتر

المناطق الصناعية

-

-

80

50

الجسيمات الصمبة المقاسة

المناطق الحضرية

-

-

150

60

كدخان

المناطق الصناعية

-

-

150

60

المناطق الحضرية

-

-

-

0,5

المناطق الصناعية

-

-

-

1

المناطق الحضرية

-

-

120

-

المناطق الصناعية

-

-

120

-

الرصاص

أمونيا

 4-1انشبكت انمىيُت نرطد يهىثبث اذلىاء احملُط

بدأ إنشاء شبكة لرصد مموثات اليواء المحيط عام  0998بو ازرة البيئة وجيازىا التنفيذي في إطار
مسئوليتيا عن حماية البيئة المصرية تيدف إلى تحديد مصادر المموثات والسيطرة عمييا ومن ثم الحد

من تموث اليواء والوقوف عمى حالة نوعية اليواء والتركيز عمى الحد من مسببات تموث اليواء.

يبمغ عدد محطات شبكة الرصد  91محطة رصد موزعة عمى جميع المناطق المختمفة بالجميورية حسب

التصنيف والتوزيع الجغرافي الموضح بالجدول رقم ()5-0
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جدول ( )2-1التوزيع الجغرافى لمحطات الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء المحيط التابعة لوزارة البيئة خالل عام 2015
الطبيعة المكانية

القاىرة الكبرى

اإلسكندرية

الدلتا

الصعيد

سيناء ومدن القناة

المجموع

مناطق صناعية

8

3

4

3

1

19

مناطق عمرانية و سكنية

14

4

8

9

1

36

مناطق مرورية

9

-

-

1

-

10

مناطق مرجعية

-

-

-

-

1

1

مناطق ذات طبيعة متداخمة

16

1

2

3

-

22

محطتين متنقمتين

-

-

-

-

-

2

المجموع

47

8

14

15

3

90

المصدر :جياز شئون البيئة

خريطة ( )1-1أماكن توزيع محطات رصد نوعية اليواء بالجميورية
المصدر :جياز شئون البيئة
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وتتم عممية رصد المموثات من خالل إحدى الطرق التالية:

 الطريقة األولي :من خالل أجيزة آلية تعمل بصورة لحظية حيث تقوم األجيزة برصد التركيزات
بصفة مستمرة ،ثم حساب المتوسطات المختمفة لمتركيزات المرصودة.

 الطريقة الثانية :تتم من خالل أجيزة تجميع العينات عمى فالتر،ومن ثم تحميل تمك العينات في
المعامل الكيميائية المتخصصة وذلك لتحديد نسب التركيزات.

 5-1يؤشراث َىػُت اذلىاء

تعد الشبكة القومية لرصد مموثات اليواء التابعة لو ازرة البيئة المرجع األساسي إلعداد المؤشرات البيئية

فيما يخص نوعية اليواء ،وذلك بيدف:

 تحديد مستويات التموث والتنسيق مع الجيات المعنية المختمفة لبحث ُسُبل الوصول بيا
لممستويات اآلمنة.
 إ عداد تقارير حالة البيئة ومتابعة أداء السياسات المتفق عمييا وتأثيرىا عمى مدى التحسن في
نوعية اليواء.

 وضع الخطط والبرامج المستقبمية لتحسين نوعية اليواء.

 مراجعة المعايير والحدود القصوى المنصوص عمييا بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة لمموثات
اليواء المحيط.

وفيما يمي عرض ألىم مؤشرات الرصد لنوعية اليواء المحيط خالل عام .5105
 1-5-1غبز ثبٍَ أكسُد انكربَج

 .1ادلخىسط انسُىٌ نهرتكُساث ببدلُبطك احلضرَت:

بدراسة مؤشرات نوعية اليواء المقاسة عمى مستوى المناطق الحضرية بالجميورية خالل عام 5105
بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكبريت يتبين أن متوسط التركيز السنوي في محطات الرصد بالمناطق

الحضرية عمى مستوي الجميورية لم يتجاوز الحد األقصى المسموح بو طبقاً لمممحق رقم  5بالالئحة
التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة  0994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة  51( 5119ميكروجرام/م 3في اليواء

كمتوسط سنوي).

ويبين الشكل ( )5-0مقارنة المتوسط السنوي لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت عمى مستوى المناطق

الحضرية بالجميورية خالل عام  ،5105مع متوسطات التركيزات بأعوام  5100و  5105و 5103و
 ،5104والذي يتضح منو وجود ارتفاع نسبي في التركيزات المقاسة عام  5105مقارنة بالعام السابق

ولكنو لم يتعدى  %31من الحد المسموح بو.

32

المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الحضرٌّة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2015-2011
التركٌز مٌكروجرام  /متر مكعب
60
2013

2012

2011

2015

2014

الحد األقصى المسموح به قانونا ً ( 50مٌكروجرام  /متر مكعب)
50

40

30

20
15

14

15

10

8

10

0
2014

2015

2012

2013

السنة

2011

شكل ( )1-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت بالمناطق ذات الطبيعة الحضرية خالل األعوام ()2015-2011

المصدر :جياز شئون البيئة

 .2ادلخىسط انسُىٌ نهرتكُساث ببدلُبطك انظُبػُت:

بمراجعة نتائج رصد غاز ثاني أكسيد الكبريت ببعض المناطق الصناعية بالجميورية وىي مناطق
(أبوزعبل ،شب ار الخيمة ،التبين وجنوب التبين بالقاىرة الكبرى ،منطقتي دمنيور وكفر الزيات بالدلتا،
منطقتي النيضة والماكس باإلسكندرية ،مناطق كوم امبو ونجع حمادي وادفو بصعيد مصر) يتبين وجود
توافق مع الحد المسموح بو بالممحق رقم  5في الالئحة التنفيذية بالقانون رقم  4لسنة 0994والمعدل

بالقانون  9لسنة  5119وىو( 61ميكروجرام /م/3سنة) بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية ،حيث سجمت
متوسط سنوي لعام  51( 5105ميكروجرام /م )3كما في شكل ( )5-0حيث لم يتعدى المتوسط السنوي

خالل األعوام من  5105إلى  5105نسبة  %41من الحد المسموح بو.
المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الصناعٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2015-2012
التركٌز مٌكروجرام  /متر مكعب
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شكل ( )2-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية خالل األعوام
من ()2015-2012

المصدر :جياز شئون البيئة
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 .3دلخىسط انُىيٍ نهرتكُساث ببدلُبطك احلضرَت:

بمغت نسبة توافق نتائج الرصد كمتوسط يومي مع الحد األقصى المسموح بو قانوناً والبالغ (055

ميكروجرام /م/3يوم) بالمناطق ذات الطبيعة الحضرية حوالي  %99تقريباً حيث لم تتجاوز المتوسطات
اليومية الحدود القصوى المسموح بيا لممتوسط اليومي بأغمب محطات الرصد عدا محطة الميندسين

والتي تقع عمى محور مروري ذو كثافة عالية عمى مدار اليوم كما في الشكل (.)3-0
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2015
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نسبة عدد األٌام التً تجاوزت بها
المتوسطات الٌومٌة الحد
المسموح به قانونا على مدار العام
ملحق بها اقصى قٌمة للمتوسط
الٌومً بكل محطة
مٌكروجرام  /متر مكعب

الزقازٌق
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اإلسماعٌلٌة
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اكتوبر 6
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شكل ( )3-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2015بمحطات المناطق الحضرية
بالشبكة

المصدر :جياز شئون البيئة

ويوضح الشكل ( )4 -0التغير في متوسطات التركيزات اليومية أليام األسبوع خالل عام  5105بإحدى

المواقع الحضرية (محطة رصد القممي).

التركٌز مٌكروجرام  /متر مكعب

التغٌر فً متوسطات الٌوم لغاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار األسبوع خالل عام  2015بمحطة القللً
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المصدر :جياز شئون البيئة
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شكل ( )4-1معدل التغير في متوسطات اليوم عمى مدار االسبوع بمحطة رصد القممي

الٌوم

 .4ادلخىسط انُىيٍ نهرتكُساث ببدلُبطك انظُبػُت:

بمغت نسبة توافق نتائج الرصد كمتوسط يومي في مواقع الرصد بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية حوالي

 %98مع الحد األقصى لممتوسط اليومي المنصوص عميو قانوناً ( 051ميكروجرام /م/3يوم) بالمناطق
ذات الطبيعة الصناعية حيث لم تتجاوز المتوسطات اليومية الحدود القصوى المسموح بيا لممتوسط

اليومي بأغمب محطات الرصد عدا محطتي رصد كفر الزيات وشب ار الخيمة بمنطقة الدلتا كما في شكل
(.)5-0
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الصناعٌة خالل عام 2015
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شكل ( )5-1التكراري لممتوسط اليوم ي لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2015بمحطات المناطق الصناعية بالشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة

ويوضح الشكل ( )6-0التغير في متوسطات التركيزات اليومية أليام األسبوع خالل عام 5105بإحدى

المواقع الصناعية (محطة رصد أبو زعبل).

التركٌز مٌكروجرام  /متر مكعب

التغٌر فً متوسطات الٌوم لغاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار األسبوع خالل عام  2015بمحطة أبو زعبل
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شكل ( )6-1معدل التغير في متوسطات اليوم عمى مدار االسبوع ببعض محطات الشبكة ذات الطابع الصناعي
المصدر :جياز شئون البيئة
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الٌوم

 .5يخىسط انسبػت نهرتكُساث ببدلُبطك احلضرَت:

كان معدل توافق متوسط تركيز الساعة عمى مدار العام لممحطات الكائنة بالمناطق الحضرية ىو
 %011تقريباً حيث لم تتجاوز تمك المتوسطات الحد األقصى المسموح بو قانوناً ( 311ميكروجرام/
م/3ساعة) بالمناطق الحضرية كما في شكل (.)7-0

التوزٌع التكراري لمتوسط الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2015

الحد المسموح به قانونا (300
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شكل ( )7-1التوزيع التكراري في متوسطات االساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام  2015بالمواقع
الحضرية

المصدر :جياز شئون البيئة

ويوضح الشكل ( )8-0التغير في متوسط تركيز الساعة عمى مدار اليوم خالل عام  5105بإحدى

المواقع الحضرية (محطة رصد القممي) ،حيث تمثمت االرتفاعات عمى مدار اليوم خالل عام  5105في
فترة النشاط البشري خاصة حركة المركبات.
التركٌز مٌكروجرام/م3

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار الٌوم خالل عام  2015بالمناطق الحضرٌة (القللً)
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المصدر :جياز شئون البيئة

0: 0

شكل ( )8-1معدل التغير في متوسطات الساعة عمى مدار اليوم بمحطة القمميذات الطابع الحضري

الوقت

 .6يخىسط انسبػت نهرتكُساث ببدلُبطك انظُبػُت:

توافقت بشكل كامل تركيزات متوسط الساعة مع الحد األقصى المسموح بو بالممحق رقم  5في الالئحة
التنفيذية بالقانون رقم  4لسنة 0994والمعدل بالقانون  9لسنة  351(5119ميكروجرام /م/3ساعة)
بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية ،كما في شكل (.)9-0

التوزٌع التكراري لمتوسط الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت بالمناطق الصناعٌة خالل عام 2015
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شكل ( )9-1التوزيع التكراري لمتوسط الساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد الكبريت خالل عام 2015ببعض محطات
المواقع الصناعية بالشبكة

المصدر :جياز شئون البيئة

ويوضح الشكل ( )01-0التغير في متوسط تركيز الساعة عمى مدار اليوم خالل عام 5105بإحدى
المواقع الصناعية (محطة رصد أبوزعبل) وتتميز تمك المنطقة بوجود العديد من مصادر التموث

الصناعي ،حيث لوحظ تركز نتائج الرصد وتسجيل أعمى المعدالت خالل فترة النشاط البشرى.
التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت على مدار الٌوم خالل عام  2015بالمناطق الصناعٌة (أبو زعبل)
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المصدر :جياز شئون البيئة

0: 0

شكل ( )10-1التغير في متوسطات الساعة عمى مدار اليوم بمحطة أبوزعبل ذات الطابع الصناعي

الوقت

 2-5-1غبز ثبٍَ أكسُد انُُرتوجني

 .1ادلخىسط انسُىٌ نهرتكُساث ببدلُبطك احلضرَت:

جاءت نتائج المتوسط السنوى لمتركيزات التى تم رصدىا بالمناطق الحضرية عمى مستوى الجميورية

خالل عام  35( 5105ميكروجرام/م )3أقل من الحد األقصى المسموح بو قانوناً ( 61ميكروجرام/م 3فى

اليواء كمتوسط سنوي في المناطق الحضرية) ،وبمقارنة المتوسط السنوي لعام  5105بالمتوسط السنوى
لعام 53( 5104ميكروجرام/م )3يالحظ تسجيل ارتفاع قدره  %41تقريباً كما في شكل (.)00-0
المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الحضرٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2015-1999
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شكل ( )11-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين بالمناطق ذات الطبيعة الحضرية خالل األعوام من
()2015-2011 ،1999
المصدر :جياز شئون البيئة

 .2ادلخىسط انسُىٌ نهرتكُساث ببدلُبطك انظُبػُت:

بمراجعة نتائج رصد غاز ثاني أكسيد النيتروجين وحساب المتوسط السنوي ببعض المناطق الصناعية
بالجميورية (أبوزعبل – التبين بالقاىرة الكبرى ،منطقة دمنيور بالدلتا ،منطقة النيضة ومنطقة الماكس

باالسكندرية ،ومناطق كوم امبو ونجع حمادي وادفو بالصعيد) فقد توافقت نتائج الرصد تماماً مع الحد

األقصى المسموح بو طبقاً لمممحق رقم  5في الالئحة التنفيذية بالقانون رقم  4لسنة 0994والمعدل

بالقانون  9لسنة  5119وىو ( 81ميكروجرام /م/3سنة) بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية ،حيث تم

تسجيل متوسط سنوي عام  09(5105ميكروجرام /م ،)3وبالمقارنة بالمتوسط السنوي خالل عام 5104

( 50ميكروجرام/م ،)3لوحظ انخفاض طفيف بمغ  %9تقريباً كما في شكل (.)05-0

22

المتوسط السنوي لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الصناعٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ()2015-2012
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شكل ( )11-1المتوسط السنوي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية
خالل اعوام ()2015-2012
المصدر :جياز شئون البيئة

 .3ادلخىسط انُىيٍ نهرتكُساث ببدلُبطك احلضرَت:

تراوحت نسب تعدي المتوسطات اليومية في ستة مواقع لمرصد بالمناطق الحضرية من  %0إلى %00
من عدد أيام الرصد مقارنة بالحد األقصى المنصوص عميو قانوناً لممتوسط اليومي طبقاً لمممحق رقم 5

في الالئحة التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة 0994والمعدل بالقانون  9لسنة  5119وىى (051
ميكروجرام /م/3يوم) بالمناطق ذات الطبيعة الحضرية كما في شكل (.)03-0
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2015
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شكل ( )13-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام 2015
بمواقع الرصد الحضرية بالشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة

22

ويوضح الشكل ( )04 -0التغير في المتوسط اليومي أليام األسبوع خالل عام  5105بإحدى المواقع

الحضرية (القممي).

التركٌز مٌكروجرام  /متر مكعب

التغٌر فً متوسطات الٌوم لغاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار األسبوع خالل عام  2015بمحطة القللً
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شكل ( )14-1التغير في متوسطات اليوم عمى مدار األسبوع بمحطة رصد القممي
المصدر :جياز شئون البيئة

 .4ادلخىسط انُىيٍ نهرتكُساث ببدلُبطك انظُبػُت:

توافقت نتائج الرصد كمتوسط يومي في مواقع الرصد بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية في حوالي

 %011من أيام الرصد مع الحد األقصى المسموح بو لممتوسط اليومي المنصوص عميو قانوناً (051
ميكروجرام /م/3يوم) بالمناطق الصناعية كما في شكل (.)05-0
التوزٌع التكراري للمتوسط الٌومً لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الصناعٌة خالل عام 2015
100%
شبرا الخٌمة

التبٌن

90%

70%
60%
50%
40%

نسبة حدوث التركٌزات %

الحد المسموح به قانونا (150
مٌكروجرام/مٌ/)3وم

80%

30%
20%
10%

أكثر من 150

125-150

100-125

50-75

75-100

25--50

0%
 1--25التركٌز مٌكروجرام/م3

شكل ( )15-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام  2015ببعض المحطات
الصناعية بالشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة
22

ويوضح الشكل ( )06-0التغير في المتوسط اليومي أليام األسبوع عمى مدار عام  5105بمحطة رصد

التبين.

التغٌر فً متوسطات الٌوم لغاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار األسبوع خالل عام  2015بمحطة التبٌن

التركٌز مٌكروجرام  /متر مكعب
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شكل ( )16-1التغير في المتوسط اليومي لمتركيزات عمى مدار األسبوع خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 .5يخىسط حركُس انسبػت ببدلُبطك احلضرَت:

لم تتجاوز تركيزات متوسطات الساعة الحد األقصى المسموح بو قانوناً طبقاً لمممحق رقم  5في الالئحة

التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة  311(0994ميكروجرام /م/3ساعة) بالمناطق ذات الطبيعة الحضرية كما
بشكل (.)07-0

نسبة حدوث التركٌزات %

التوزٌع التكراري لمتوسط الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الحضرٌة خالل عام 2015

100%

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

القاهرة الجدٌدة

مدٌنة نصر

العباسٌة

مصر الجدٌدة

قصر العٌنً

القللً

معهد ناصر

قها

حلوان

العٌن السخنة

اإلسماعٌلٌة

الزقازٌق

المنصورة

دمٌاط

المعادي

المهندسٌن

اكتوبر 6

السالم

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

أكثر من 300

250--300

200--250

100--150

150--200

50--100

1--50

شكل ( )17-1التوزيع التكراري لمتوسطات الساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام
 2015ببعض المواقع الحضرية بالشبكة

المصدر :جياز شئون البيئة
22

التركٌز مٌكروجرام/م3

ويوضح الشكل ( )08-0التغير في متوسط تركيز الساعة لغاز ثاني أكسيد النيتروجين عمى مدار اليوم

خالل عام  5105بإحدى المواقع الحضرية (القممي) حيث تزامن زيادة التركيز مع زيادة معدل حركة
المركبات.
التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار الٌوم خالل عام  2015بالمناطق الحضرٌة (القللً)

التركٌز مٌكروجرام/م3
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الوقت

0:00

شكل ( )17-1التغير في متوسطات الساعة عمى مدار اليوم بمحطة رصد القممي
المصدر :جياز شئون البيئة

 .6يخىسط حركُس انسبػت ببدلُبطك انظُبػُت:

وقد توافقت متوسطات الساعة بالمحطات مع الحد األقصى المسموح بو طبقاً لمممحق رقم  5في الالئحة

التنفيذية بالقانون رقم  4لسنة 0994والمعدل بالقانون  9لسنة  311(5119ميكروجرام /م/3ساعة)
بالمناطق ذات الطبيعة الصناعية ،كما في شكل (.)09-0

نسبة حدوث التركٌزات %

التوزٌع التكراري لمتوسط الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن بالمناطق الصناعٌة خالل عام 2015

100%

شبرا الخٌمة

التبٌن

90%

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

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

أكثر من 300

250--300

200--250

100--150

150--200

50--100

شكل ( )19-1التوزيع التكراري لمتوسط الساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين خالل عام
2015ببعض محطات الرصد بالمواقع الصناعية بالشبكة

المصدر :جياز شئون البيئة
22

1--50

التركٌز مٌكروجرام/م3

ويوضح الشكل ( )51-0التغير في متوسط تركيز ساعة عمى مدار اليوم خالل عام  5105بإحدى
المواقع الصناعية (التبين) والتي بيا العديد من مصادر التموث الصناعي ،حيث يالحظ ارتفاع معدالت

التركيز في الفترة المسائية وساعات الصباح الباكر.
التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن على مدار الٌوم خالل عام  2015بالمناطق الصناعٌة (التبٌن)

التركٌز مٌكروجرام/م3
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التبين
شكل ( )20-1التغير في متوسطات الساعة لتركيزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين عمى مدار اليوم بمحطة رصد ّ
المصدر :جياز شئون البيئة

 3-5-1أول أكسُد انكربىٌ

 .1يخىسط حركُس سبػت:

جاءت نتائج متوسطات تركيز الساعة خالل عام  5105في حدود المسموح بو قانوناً حيث كانت نسبة

التوافق حوالي  %011مع الحد األقصى ( 31ممميجرام/متر/3لمتوسط تركيز ساعة) .ويوضح شكل

( )50-0التوزيع التكراري لمتوسط تركيز الساعة لغاز أول أكسيد الكربون خالل عام .5105
التوزٌع التكراري لمتوسط الساعة لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون على مستوى الجمهورٌة خالل عام 2015

100%
دمٌاط

بنً سوٌف الحدٌقة

اإلسماعٌلٌة
90%

الحد األقصى المسموح به قانونا ً (30
مللٌجرام  /متر مكعب  /ساعة)

80%

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

أكثر من الحد المسموح به قانونا ً

10--20

20--30

1--10

التركٌزات مللٌجرام لكل متر مكعب

شكل ( )21-1التوزيع التكرارى لمتوسط الساعة لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام  2015ببعض محطات الرصد
المصدر :جياز شئون البيئة

23

نسبة حدوث التركٌزات %

70%

يوضح شكل ( )55-0التغير في متوسط تركيز الساعة لغاز أول أكسيد الكربون عمى مدار اليوم خالل

عام .5105

التركٌزات مللٌجرام  /متر مكعب

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون على مدار الٌوم خالل عام 2015
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شكل ( )22-1التغير في متوسط الساعة لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون عمى مدار اليوم بمحطات الرصد
المصدر :جياز شئون البيئة

 .2يخىسط حركُس انثًبٌ سبػبث:

تراوحت نسب تعدي متوسط الثمان ساعات في موقعين لمرصد من  %0إلى  %4من عدد أيام الرصد
مقارنة بالحد األقصى المنصوص عميو قانوناً ( 01ممميجرام/متر /3لمتوسط تركيز  8ساعات).

كما ىو موضح بالشكل ( )53-0الخاص بالتوزيع التكراري لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام

 5105لمتوسط الثمان ساعات.
التوزٌع التكراري لمتوسط ثمان ساعات لتركٌزات غاز أول أكسٌد الكربون على مدار عام 2015

الحد األقصى المسموح به قانوناً ( 10مللٌجرام /
متر مكعب  8 /ساعة)

25

11

دمٌاط

ب نً سوٌف الحدٌقة

اإلسماعٌلٌة
60%

50%

40%

30%

بنً سوٌف %4

اإلسماعٌلٌة %1

20%

10%

0%
More than Maximum
allowed conc.

7.5-10

2.5 -5

5-7.5

1--2.5

ال تركٌزات مٌللٌجرام/متر مكعب

شكل ( )22-1التوزيع التكرارى لمتوسط الثمان ساعات لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون خالل عام 2015بمحطات الرصد
المصدر :جياز شئون البيئة
23

نسبة حدوث التركٌزات %

نسبة عدد األٌام التً تجاوزت
بها ال متوسطات الٌومٌة الحد
ال مسموح به قانونا على مدار
العام
ملحق بها اقصى قٌمة
للمتوسط الٌومً بكل محطة
مٌللٌجرام  /متر مكعب

70%

 4-5-1األوزوٌ

يعتبر غاز األوزون مموث ثانوي حيث يتكون األوزون في طبقات الجو القريبة من سطح األرض ويسمى
باألوزون األرضي نتيجة التفاعالت الكيميائية الضوئية بين المموثات العضوية وأكاسيد النيتروجين في
وجود أشعة الشمس .لذا ترتفع تركيزات األوزون األرضي خالل شيور الصيف عنيا في فصل الشتاء

وذلك نتيجة زيادة عدد ساعات سطوع الشمس ،ويعتبر األوزون من الغازات ذات الخطورة عمى صحة
اإلنسان والبيئة المحيطة كما أنو يساىم بدور كبير في حدوث ظاىرة الضباب الدخاني عند ارتفاع
تركيزاتو بنسب كبيرة.

 .1يخىسط حركُس انسبػت:

تراوحت نسب تعدي متوسط الساعة في موقعين لمرصد من  %0إلى  %3من عدد أيام الرصد مقارنة

بالحد األقصى المنصوص عميو قانوناً( 081ميكروجرام/متر مكعب) ،ويوضح الشكل ( )54-0التوزيع

التكراري لمتوسط تركيز الساعة لغاز األوزون األرضي خالل عام .5105
التوزٌع التكراري لمتوسط الساعة لتركٌزات غاز األوزون على مستوى الجمهورٌة خالل عام 2015

العباسٌة %3

بنً سوٌف %1

الحد األقصى المسموح به قانونا ً ( 180مٌكروجرام  /متر مكعب /
ساعة)

389

263
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راس محمد
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بنً سوٌف المحافظة
العباسٌة
اإلسماعٌلٌة
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نسبة حدوث التركٌزات %

نسبة عدد األٌام التً تجاوزت بها
المتوسطات الٌومٌة الحد المسموح به
قانونا على مدار العام
ملحق بها اقصى قٌمة للمتوسط الٌومً
بكل محطة
مٌكروجرام  /متر مكعب

100%

40%
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0%

أكثر من 180

60--120

120--180

1--60

التركٌزات مٌكروجرام لكل متر مكعب

شكل ( )24-1التوزيع التكرارى لمتوسط الساعة لتركيزات غاز األوزون خالل عام  2015ببعض محطات الرصد
المصدر :جياز شئون البيئة

ويوضح شكل ( )55-0التغير في متوسط تركيز الساعة لغاز األوزون عمى مدار اليوم خالل عام

بدء من فترات ما بعد الشروق وصوليا ألعمى مستوياتيا
 5105والذي يتضح منو زيادة معدالت التركيز ً
في فترات ما بعد الظييرة ( فترات سطوع الشمس وارتفاع درجات الح اررة في اليوم والمواكبة ألعمى فترات
النشاط البشري).

23

التغٌر فً متوسطات الساعة لتركٌزات غاز األوزون على مدار الٌوم خالل عام 2015
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شكل ( )25-1التغير في متوسطتركيز الساعة لغاز األوزون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة

َ .2خبئج يخىسط حركُس انثًبٌ سبػبث:

تراوحت نسب تعدي متوسط الثمان ساعات في ثالث مواقع لمرصد من  %3إلى  %4من عدد أيام

الرصد مقارنة بالحد األقصى المنصوص عميو قانوناً( 051ميكروجرام/متر /3لمتوسط تركيز  8ساعات)

خالل عام  ،5105ويوضح شكل ( )56-0التوزيع التكراري لتركيزات غاز األوزون خالل عام 5105

لمتوسط الثمان ساعات.

التوزٌع التكراري لمتوسط  8ساعات لتركٌزات غاز األوزون على مستوى الجمهورٌة خالل عام 2015

العباسٌة %4

بنً سوٌف %4

أسوان %3

الحد األقصى المسموح به قانونا ً ( 120مٌكروجرام  /متر
مكعب  8 /ساعة)

327

186

150

بنً سوٌف المحافظة
العباسٌة
اإلسماعٌلٌة

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

More than Maximum allowed conc.

90 - 120

60 - 90

30 - 60

1--30

التركٌزات مٌكروجرام لكل متر مكعب

شكل ( )26-1التغير في متوسطتركيز الساعة لغاز األوزون عمى مدار اليوم بمحطات الشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة

22

نسبة حدوث التركٌزات %

نسبة تخطً متوسطات ال  8ساعات
الحد المسموح به قانونا على مدار العام
ملحق بها اقصى قٌمة للمتوسط الٌومً
بكل محطة
مٌكروجرام  /متر مكعب

اسوان
راس محمد
دمٌاط

100%

 5-5-1اجلسًُبث انظهبت انؼبنمت

 1-5-5-1اجلسًُبث انظهبت ادلسخُشمت ذاث انمطر ألم يٍ 11يُكرويرت (:)PM10

نظ ر اًر لمموقررع الجغ ارفرري لمصررر والظررروف الطبيعيررة لجميوريررة مصررر العربيررة ووقوعيررا فرري منطقررة ح رزام

الصحراء الكبرى لشرمال أفريقيرا حيرث ينردر سرقوط األمطرار وارتفراع درجرات الحر اررة نسربياً وىرو مرا يسراعد
عمى زيادة تعمق جسيمات األتربة باليواء الجوي وارتفاع سماحية تبمور ذرات المموثات وتكوين الجسيمات

العالق ررة وزي ررادة نس ررب الجس رريمات المرص ررودة ب رراليواء.ونظر ر اًر لتع رردد مص ررادر التم رروث الس ر ّريما ف رري النط رراق
العم ارنرري بالقرراىرة الكبرررى والمنرراطق الصررناعية المنتشررة والقريبررة مررن الحرزام السرركاني ،لررذا تعررد الجسرريمات

العالقررة ىرري المؤشررر الرئيسرري لتمرروث الي رواء بجميوريررة مصررر العربيررة وخاصررة فرري المرردن الكبرررى نظ ر اًر
لمطبيعة الجغرافية وتمركز العديد من األنشطة البشرية بتمك المدن ،حيث تتكون تمك الجسيمات عادةً مرن
عرردة عناصررر والترري تتبمررور وتتجمررع جزيئاتي را مكون رةً جسرريمات ذات حجرروم وأقطررار أكبررر وذات تكوينررات

مختمفة ،وتتدرج فري مسرتويات خطورتيرا طبقراً لتصرنيفات أقطارىرا ومكوناتيرا وبالتبعيرة تأثيرىرا عمرى جرودة

اليواء ومن ثَّم صحة المواطنين.
قامت و ازرة البيئة بالعمل عمى رصد الجسيمات (الجسيمات الصمبة المستنشقة في اليواء المحيط ذات

القطر األقل من  01ميكرومتر والصدرية األقل من  5,5ميكرومتر) لكونيا األخطر عمي صحة

المواطن.

بمقارنة نتائج الرصد عمى مستوى القاىرة الكبرى والدلتا لعام  5105كمتوسط سنوي مع الحد األقصى

لمتوسط التركيز السنوي ( 71ميكروجرام/م )3لمجسيمات المستنشقة  ،تالحظ وجود ارتفاع فى المتوسط

السنوي لتركيزات الجسيمات المستنشقة ( 063ميكروجرام/م )3مقارنة بحدود القانون بنسبة بمغت %033
تقريباً كما في شكل ( ،)57-0وىو ما يعتبر مؤش اًر الستمرار تأثير االنبعاثات من المصادر المختمفة
والمتمثمة في انبعاثات المركبات ومناطق الحرق المكشوف لممخمفات البمدية والزراعية والقريبة من الكتل

الصناعية بتأثيرىا عمى معدالت التموث.
السكانية ،باإلضافة إلى المصادر
ّ

شكل ( )27-1المتوسط السنوي لتركيزات الجسيمات المستنشقة ذات القطر أقل من  10ميكرومتر بالشبكة
خالل األعوام ()2015-2014 ،1999

المصدر :جياز شئون البيئة
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 .1ادلخىسط انسُىٌ مبىالغ انرطد ذاث انطببغ احلضرٌ :

بمقارنة نتائج الرصد بالمناطق الحضرية عمى مستوى القاىرة الكبرى والدلتا لعام  5105كمتوسط سنوي

مع الحد األقصى لمتوسط التركيز السنوي ( 71ميكروجرام/م ،)3تالحظ وجود ارتفاع في المتوسط

السنوي لتركيزات الجسيمات لعام  053(5105ميكروجرام/م)3مقارنة بحدود القانون بنسبة بمغت %009
تقريباً وبنسبة انخفاض عن عام األساس ( )0999بمغت  %51وبنسبة  %9مقارنة بعام .5104
 .2ادلخىسط انسُىٌ نهرتكُساث مبىالغ انرطد ذاث انطببغ انظُبػٍ:

أوضحت عمميات الرصد بمواقع الشبكة بالمناطق الصناعية وىي مناطق (أبوزعبل – شب ار الخيمة –
التبين بالقاىرة الكبرى – منطقة المحمة بالدلتا  -منطقتي نجع حمادي وكوم امبو بصعيد مصر -

منطقة النيضة باإلسكندرية) وجود تجاوز كبير لمحد األقصى المسموح بو طبقاً لمممحق رقم  5في

الالئحة التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة 0994والمعدل بالقانون  9لسنة 5119بشأن حماية البيئة وىو (71

ميكروجرام /م/3سنة) حيث ُسجل متوسط سنوي عام ( 501ميكروجرام /م )3بنسبة زيادة قاربت %511
تقريباً.
 .3يخىسط انرتكُس انُىيٍ مبىالغ انرطد ذاث انطببغ احلضرٌ

تراوحت نسب تعدي المتوسط اليومي في مواقع الرصد من  %3إلى  %57من عدد أيام الرصد مقارنة
بالحد األقصى المنصوص عميو قانوناً بالممحق رقم  5من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4لسنة

 0994المعدل بالقانون رقم  9لسنة  5119بشأن حماية البيئة ( 051ميكروجرام /م/3يوم) كما في شكل
(.)58-0

شكل ( )28-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات الجسيمات العالقة خالل عام  2015بالمحطات ذات الطابع الحضري بالشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة
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 .4ادلخىسط انُىيٍ مبىالغ انرطد ذاث انطببغ انظُبػٍ:

تراوحت نسب تعدي المتوسط اليومي في مواقع الرصد من  %59إلى  %61من عدد أيام الرصد مقارنة
بالحد األقصى المنصوص عميو قانوناً طبقاً لمممحق رقم  5في الالئحة التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة

0994والمعدل بالقانون  9لسنة 5119بشأن حماية البيئة وىو ( 051ميكروجرام /م/3يوم) بالمناطق

ذات الطبيعة الصناعية كما في شكل (.)59-0

شكل ( )29-1التوزيع التكراري لممتوسط اليومي لتركيزات الجسيمات العالقة خالل عام  2015بالمحطات الصناعية بالشبكة
المصدر :جياز شئون البيئة

 2-5-5-1اجلسًُبث انظهبت انظدرَت ذاث انمطر ألم يٍ  2.5يُكرويرت ()PM2.5

تنتج عادةً الجسيمات العالقة التي ال يزيد قطرىا عمى  5,5ميكرومتر  PM2.5من احتراق الوقود في
محركات السيارات ،ومحطات توليد الكيرباء ،والمصانع ،وتعتبر من أخطر المموثات وأشدىا تأثي اًر عمى
الصحة العامة لممواطنين ،السيما األطفال ومرضى الربو والجياز التنفسي حيث يزداد تأثيرىا سمباً عمى
أداء الرئتين ما يسبب الشعور بضيق وصعوبة التنفس ،مما يحد من األداء العام لإلنسان نتيجة تعرضو

اللتيابات متكررة بالرئتين ونقص مناعة الجياز التنفسي ما يجعمو عرضة لعدوى أمراض الصدر
باستمرار ،واإلصابة المزمنة بالربو والشيخوخة المبكرة لمرئتين.

وقد تم تفعيل عمميات الرصد بمناطق القاىرة الكبرى وذلك لموقوف عمى مدى التأثر في معدالت

التركيزات لمجسيمات العالقة الصدرية التي ال يزيد قطرىا عمى  5,5ميكرومتر  ،PM2.5وبتحميل بيانات
الرصد ودراساتيا مقارنة بالحد األقصى لممتوسط السنوي المسموح بو طبقاً لمممحق رقم  5في الالئحة

التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة  0994والمعدل بالقانون  9لسنة  5119بشأن حماية البيئة وىو (51

ميكروجرام /م/3يوم) .اتضح أن المتوسط السنوي بمنطقة القاىرة الكبرى لعام  81( 5105ميكروجرام/م)3

22

بزيادة قدرىا %61تقريباً ووجود انخفاض بنسبة  %55تقريباً مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 5104

( 015ميكروجرام/م )3كما في الشكل (.)31-0

شكل ( )30-1المتوسط السنوي لتركيزات الجسيمات الصدرية ذات القطر أقل من  2,5ميكرون
خالل أعوام ()2015-2014 ،1999
المصدر :جياز شئون البيئة

َ 6-1ىببث حهىد اذلىاء احلبد خرَف 2115

تقوم و ازرة البيئة من خالل محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع المحافظات وعددىا  91محطة من

ضمنيا معممين متنقمين برصد ومتابعة مستويات تموث اليواء عمى مدار الساعة ويتم إعداد مؤشر عام
عن مستوى جودة اليواء بالقاىرة الكبرى والدلتا.

أوضحت نتائج محطات جودة اليواء التابعة لو ازرة البيئة و التي تقوم برصد ومتابعة مستويات تموث

اليواء عمى مدار الساعة خالل الفترة من  0سبتمبر و حتى  05نوفمبر من عام  5105اآلتي:

 المستوى العام لجودة اليواء عمى أغمب المناطق بالقاىرة الكبرى و الدلتا عمى مدار الفترة كان
في مستوى المعتدل حيث بمغت نسبة أيام التوافق مع المعيار القانوني لمجسيمات الصمبة

المستنشقة ذات القطر أقل من  01ميكروميتر المنصوص عميو في الالئحة التنفيذية لمقانون رقم
 4لسنة 051 ( 0994ميكروجرام  /متر مكعب لمتوسط  54ساعة ) في المدة المشار إلييا

سمفاً حوالي  %75من المدة في القاىرة الكبرى و  %59في إقميم الدلتا.

 تأثرت جودة اليواء خالل بعض الفترات من تمك المدة و انخفضت لمستويات غير مقبولة نتيجة
تأثير العواصف الترابية التي ىبت عمى البالد خالل يومي  8و  9سبتمبر  ، 5105كما حدث
عدة ارتفاعات في التركيزات نتيجة أدخنة الحرق المكشوف لممخمفات الزراعية بمحافظات الدلتا

كان أبرزىا يومي  03و  ،5105/01/ 04وما نجم عن حاالت عدم االستقرار في األحوال

22

الجوية خالل األيام  50حتى  53من أكتوبر من ارتفاعات في مستوى تركيزات الجسيمات
العالقة نتيجة فترات السكون التي أدت إلى صعوبة تشتت المموثات.

 ساعد اليدوء النسبي لمرياح وزيادة عدد ساعات االستقرار خاصة في فترات الميل ممتدة إلى
ساعات الصباح األولى عمى زيادة التركيز وتدني مستوى جودة اليواء عن فترات النيار خاصة

في أغمب مناطق شمال القاىرة الكبرى و جنوب الدلتا.

نتائج التحميل اإلحصائي لمتوسطات التركيز لمدة  24ساعة

تم رصد الجسيمات الصمبة المستنشقة ذات القطر أقل من  01ميكروميتر في عدد  53محطة رصد

عمي مستوي القاىرة الكبرى والدلتا خالل الفترة من بداية شير سبتمبر حتى يوم  05نوفمبر  5105و قد
أوضحت عمميات التحميل اإلحصائي لنتائج تمك الفترة المجمعة اآلتي:

 بمغت نسبة األيام التي تجاوزت الحد األقصى المسموح بو قانوناً ( 051ميكروجرام/م )3لمتوسط
التركيز اليومي حوالي  %58في إقميم القاىرة الكبرى ،وحوالي  %40في إقميم الدلتا من أيام تمك

الفترة.

 تم تسجيل أكبر عدد أيام تجاوز بموقع شب ار الخيمة وموقع أبو زعبل في شمال القاىرة وذلك
عمى مستوى إقميم القاىرة الكبرى ( 38يوماً من أيام الرصد بتمك الفترة بالموقعين) ،وبموقع كفر

الزيات عمى مستوى إقميم الدلتا ( 46يوماً من أيام الرصد بتمك الفترة).

 لم يتم تسجيل أية تجاوز لمحد األقصى خالل تمك الفترة بمنطقة القاىرة الجديدة الكائنة في
أقصى شرق القاىرة الكبرى نظ اًر لمتخطيط العمراني الجيد المراعي لمنواحي البيئية في إنشائيا
من حيث البعد عن مصادر التموث ،في حين تم تسجيل تجاوز ليوم واحد فقط بمنطقتي دمياط

والمنصورة بشمال الدلتا.

شكل ( )31-1عدد األيام التي تجاوزت فييا تركيزات الجسيمات العالقة المستنشقة لمحد األقصى المسموح بو قانوناً لممتوسط اليومي
خالل الفترة بمناطق الرصد المختمفة
المصدر :جياز شئون البيئة

22

 تم تسجيل أكبر متوسط عام خالل تمك الفترة في القاىرة الكبرى في منطقة شب ار الخيمة (078
ميكروجرام/متر مكعب ) و ذلك نتيجة التأثر العام بالحرق المكشوف لممخمفات البمدية والكثافة

المرورية المرتفعة بتمك المنطقة المزدحمة بالمركبات ،في حين بمغ أقل متوسط عام لذات الفترة

في منطقة القاىرة الجديدة (  68ميكروجرام/متر مكعب).

 تم تسجيل أكبر متوسط عام خالل تمك الفترة في إقميم الدلتا في منطقة كفر الزيات ( 080
ميكروجرام/متر مكعب ) و ذلك نتيجة التأثر بالنشاط الصناعي بالمنطقة ،في حين بمغ أقل

متوسط عام لذات الفترة في محافظة دمياط (  89ميكروجرام/متر مكعب ).
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المتوسط العام لتركٌزات الجسٌمات العالقة خالل الفترة من  1سبتمبر حتى  15نوفمبر  2015بمواقع الرصد المختلفة
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شكل ( )32-1المتوسط العام لتركيزات الجسيمات الصمبة المستنشقة ذات القطر أقل من  10ميكروميتر بمحطات رصد تموث اليواء خالل
الفترة من  1سبتمبر –  15نوفمبر 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

نتيجة لتأثير المصادر المختمفة لمتموث باإلضافة لتأثير العوامل الجوية المساعدة عمى تراكم المموثات فقد

تم تسجيل زيادة في تركيز الجسيمات الصمبة المستنشقة لمستويات تتجاوز حاجز الرثالثمائة و خمسون
ميكروجرام /متر مكعب لمتوسط تركيز الساعة و ىو ما يمثل حاجز التنبيو طبقاً لمستويات جودة اليواء
في العديد من مواقع الرصد عمى مدار الفترة الزمنية الممتدة من األول من سبتمبر إلى  05نوفمبر

 5105حيث كانت النتائج كالتالي:

 أقل عدد ساعات تجاوزت ىذا الحد في إقميم القاىرة الكبرى تم تسجيمو في منطقة القاىرة الجديدة

و لمدة أربع ساعات فقط خالل تمك المدة ،في حين بمغ اكبر عدد تجاوز لحد التنبيو حوالي
 001ساعة و قد تم تسجيمو في منطقة المنيل بالقصر العيني المتميزة بالكثافة المرورية.

 أقل عدد ساعات تجاوزت ىذا الحد في إقميم الدلتا تم تسجيمو في محافظة دمياط ولمدة 05
ساعة فقط خالل تمك المدة ،في حين بمغ أكبر عدد تجاوز لحد التنبيو حوالي  059ساعة وقد
تم تسجيمو في منطقة المحمة الكبرى المتميزة بالنشاط الصناعي.
22

عدد الساعات

متوسط عدد الساعات التً تجاوزت فٌها الجسٌمات العالقة كمتوسط ساعة حد التنبٌه بتعرٌفات اإلنذار المبكر ( 350مٌكروجرام/متر مكعب) خالل
الفترة من  1سبتمبر حتى  15نوفمبر  2015بمواقع الرصد المختلفة
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شكل ( )33-1عدد الساعات التي تجاوزت فييا تركيزات الجسيمات العالقة المستنشقة متوسط الساعة لحد التنبيو
طبقاً لتعريفات اإلنذار المبكر خالل فترة نوبات التموث الحادة بمناطق الرصد المختمفة
المصدر :جياز شئون البيئة

ويوضح الشكل رقم ( )34-0توزيعاً لمستويات التموث طبقاً لتعريفات اإلنذار المبكر والتي تبرز وقوع
مستويات التموث في أغمب الفترات خالل الموسم عمى مستوى مناطق القاىرة الكبرى بين مستويي

النظيف والمعتدل ووصول معدالت التموث لمستويات التموث الحرجة خالل فترات قميمة نسبياً بالمقارنة
مع باقي األيام.

شكل ( )34-1توزيع مستويات التموث طبقاً لتعريفات اإلنذار المبكر خالل الفترة من بداية سبتمبر حتى  15نوفمبر 2015
عمى مستوى مناطق القاىرة الكبرى بمناطق الرصد المختمفة
المصدر :جياز شئون البيئة
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 7-1انشبكت انمىيُت نالَبؼبثبث انظُبػُت

نظ اًر لطبيعة وحجم الصرناعات الكبررى وتعردد مصرادر االنبعاثرات خاصرة مرن المنشر ت القديمرة وتواجردىا

داخررل الكتررل السرركنية ،فقررد اسررتحدثت و ازرة البيئررة منظومررة لرصررد االنبعاثررات الصررناعية لمراقبررة المصرردر
الرئيسرري (المررداخن) لمتمرروث النرراجم عررن المنش ر ت الصررناعية وذلررك تطبيق راً وتفعرريالً لممررادة  54مررن قررانون

البيئ ررة رق ررم  4لس ررنة  0994والمع رردل بالق ررانون رق ررم  9لس ررنة  5119وك ررذلك الم ررادة رق ررم  51م ررن الئحت ررو
التنفيذية والتري ترنص عمرى "إلرزام الشرركات بإنشراء شربكات الرصرد الرذاتي المسرتمر واتاحرة بياناتيرا لجيراز

شئون البيئة".

تعتبر شبكة رصد االنبعاثات الصناعية التابعة لجياز شئون البيئة أحد األدوات األساسية لتجميع

البيانات عن نوعية االنبعاثات الصادرة عن المنش ت الصناعية وحجميا ،وتحميل تمك البيانات تساىم في
إعطاء صورة واضحة عن نوعية اليواء في األماكن الواقعة بيا تمك المنش ت من خالل حساب أحمال

التموث الصادرة منيا ،حيث يمكن استخدم البيانات المجمعة في اآلتي:

 تقدير حجم االنبعاثات الصادرة ومتابعة التطور الزمني لمعدالتيا.

 متابعة توافق االنبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عمييا قانوناً.

 إمكانية إجراء مقارنة لمعدالت التموث الصادر في المناطق الجغرافية المختمفة.
 إمكانية تقييم التأثيرات الصحية واالقتصادية الناتجة عن االنبعاثات الصادرة.
 التقييم البيئي لممناطق المحيطة وكذلك التقييم عمى المستوى اإلستراتيجي.

 تعديل المعايير الواردة بالقوانين المعنية بناءاً عمى نتائج رصد االنبعاثات الصادرة عن المنش ت
الصناعية.

حيررث تعتمررد عمميررات رصررد االنبعاثررات الصررادرة مررن المررداخن عمررى اسررتخدام أجي رزة متخصصررة لرصررد
االنبعاثررات الصررادرة مررن العمميررات الصررناعية وذلررك لحسرراب قرريم تركيررز تمررك االنبعاثررات حيررث يررتم إرسررال

البيانررات بكررل منشررأة فرري ذات التوقيررت عررن طريررق مجمررع البيانررات إلررى غرفررة الررتحكم الرئيسررية الخاصررة
بجياز شئون البيئة.

كما ساىمت الشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية في تعرديل الالئحرة التنفيذيرة لقرانون البيئرة رقرم 4
راء عميرو ترم صردور القررار رقرم  964لسرنة 5105
لسنة  0994والمعدل بالقانون رقرم  9لسرنة  5119وبن ً
بتع ررديالت الالئح ررة التنفيذي ررة الجدي رردة الص ررادرة بت رراري  5105/4/09ممح ررق رق ررم  6والخاص ررة بالحررردود
المسررموح بيررا لمموثررات الي رواء فرري االنبعاثررات مررن المصررادر المختمفررة  ،واضررافة ممحررق رقررم  05الخرراص
بضوابط نقل وشحن وتخزين الفحم.
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 1-7-1انكُبَبث انظُبػُت انكربي ادلخظهت ببنشبكت انمىيُت نرطد االَبؼبثبث انظُبػُت

مررن خررالل اسررتقراء نتررائج رصررد االنبعاثررات الصررادرة مررن المنش ر ت الصررناعية المرتبطررة بالشرربكة القوميررة
لرصر ررد االنبعاثر ررات الصر ررناعية خر ررالل عر ررام  5105يتضر ررح مر ررن جر رردول ( )5-0نسر ررب توافر ررق القطاعر ررات
الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية مع الحدود المنصوص عمييا قانوناً عمى مستوى الجميورية.

جدول ( )2-1وسب حىافق انقطاعاث انصىاعيت انمرحبطت بانشبكت انقىميت مع انحدود انمىصىص عهيها قاوىواً عهً مسخىي
انجمهىريت
وسبت حىافق انغازاث
وسبت حىافق انجسيماث انصهبت انكهيت
عدد انمداخه
عدد انشركاث
انقطاع انصىاع
أسمىج

46

355

26.84

62.5

أسمدة

31

41

311

99.9

بخروكيماوياث
محطاث حىنيد انقىي
انكهربيت
شركاث انحديد وانصهب

6

9

96.9

99.9

4

5

-

22.47

4

2

311

311

شركاث انسيراميك

3

3

99.7

-

انمجمىع

65

325

%97.6

%94.9

ويتضرح مرن الجردول السرابق أن أقررل نسربة توافرق النبعاثرات الجسريمات الصررمبة الكميرة مرع الحردود المقررررة

قانوناً جاءت بقطاع صناعة وانتاج األسمنت ويعود ذلك لطبيعة الصناعة والمواد الخرام المسرتخدمة ،كمرا
تالحررظ انخفرراض نسرربة توافررق الغررازات بمحطررات توليررد القرروى الكيربيررة ويعررود ذلررك الخررتالف أنرواع الوقررود
المسررتخدم خررالل ىررذا العررام نتيجررة األزمررة الترري مرررت بيررا الرربالد مررن ترروفير الكميررات الالزمررة مررن الغرراز

الطبيعي الالزم إلنتاج الطاقة الكيربية.

راء عمررى تعررديالت الالئحررة التنفيذيررة لقررانون البيئررة رقررم  4لسررنة  0994والمعرردل بالقررانون رقررم  9لسررنة
بنر ً
 ،5119والتي صدرت بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم  964لسنة  5105في  09أبريرل  ،5105فقرد ترم

راء
إعطاء الميمة المقررة بالالئحة التنفيذية باسرتمرار تطبيرق معرايير انبعاثرات الجسريمات الصرمبة الكميرة بن ً
عمررى تقرردم شررركات إنترراج األسررمنت بطمررب االسررتفادة مررن الميمررة المقررررة قانون راً بعررد تقررديم خطررة توفيررق

األوضرراع البيئيررة بالشررركة وموافقررة جيرراز شررئون البيئررة عمرري تمررك الد ارسررة ،ومررن خررالل الجرردول ()3-0
يتض ررح موق ررف الش ررركات م ررن تطبي ررق الح رردود المس ررموح بي ررا قانون ررا بع ررد إص رردار التع ررديالت الالئح ررة ف رري

 ،5105/4/09وكررذلك مواقررع رصررد االنبعاث ررات الناجمررة مررن مررداخن تم ررك الشررركات والمرتبطررة بالش رربكة
القومية لرصد االنبعاثات الصناعية عمى مستوى الجميورية.
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جدول ( )3-1عدد مىاقع رصد االوبااااث بانشركاث انمرحبطت بانشبكت انقىميت نرصد االوبااااث انصىاعيت عهً مسخىي انجمهىريت وانحدود
انمسمىح بها قاوىوا ً نكم شركت باد إصدار انخاديالث انالئحت في 2115/4/11
م

الشركة

1

الشركة القومية

عدد مواقع

الرصد الذاتي

الحدود**

المسموح بيا

قانوناً مميجرام/م3

الشركة

م

عدد مواقع

الرصد الذاتي

الحدود المسموح بيا قانونا
3

بالمميجرام /م

شركات إنتاج األسمنت
01

50

0

*50

3

شركة بورتالند طره

01

50

4

5

شركة حموان

8

50

6

الشركة الفارج

7

شركة رويال

1

71

8

شركة سيناء الرمادي

4

9

شركة جنوب الوادي

3

71

10

شركة سيناء األبيض

5

5

51

12

11

شركة اإلسكندرية

شركة العامرية

2

5

 *011لمتوسط  05دقيقة

شركة مصر قنا

5

 011لمتوسط  05دقيقة *

5

 *011لمتوسط  05دقيقة
 011لمتوسط  05دقيقة*
*011لمتوسط  05دقيقة

سيمبور

شركة مصر بني

9

 *011لمتوسط  05دقيقة

13

شركة العربية

9

50

14

شركة العامرية

8

 *100لمتوسط  05دقيقة

15

شركة أسيوط *

05

50

16

شركة بني سويف

8

 *100لمتوسط  05دقيقة

17

شركة المنيا

0

50

18

اسيك المنيا

7

 311لمتوسط  05دقيقة*

19

مواد البناء

4

71

20

شركة وادى النيل

4

 311لمتوسط  05دقيقة*

21

شركة النيضة

2

71

22

شركة القطامية

3

50

0

300

5

71

24

شركة السويس

5

50

5

200

23

(تيتان)

شركة السويدى*

سويف *

شركات إنتاج األسمدة
25

شركة المصرية

2

311

26

شركة ابو قير

1

311

27

شركة حمون

1

311

28

شركة إيفر جرو

1

**611

29

شركة موبكو

1

311

30

شركة السويس

3

**611

3

347

31

شركة الوطنية

1

311

32

1

**611

1

5

4

347

33

شركة اإلسكندرية

1

311

34

2

**611

35

شركة المصرية

1

371

شركة أبو زعبل

شركة ابيك

شركات إنتاج البتروكيماويات
36
22

سيدى كرير

1

311

511
711
37

المصرية لمبروبمين

2

311

39

شركة السويس لمصمب

2

71
711
311

711
38

شركة اسود الكربون

5

51

شركات الحديد والصمب
40

5

شركة عز الدخيمة

71

محطات إنتاج الكيرباء
41

كيرباء السادس من
اكتوبر

371
1

42

711

كيرباء سيدى كرير

1
1

371
711

شركات إنتاج السيراميك
43

شركة ليسكو

1

71

المجموع الكمي لممداخن المرتبطة بالشبكة

325

* الشركات التي قامت بتقديم خطط توفيق أوضاع البيئية لتطبق المعايير القديمة  100مميجرام /م 3لمتوسط ربع ساعة.

 طبقاً لتعديالت الالئحة التنفيذية األخيرة الحد األقصى النبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية  50مميجرام  /م 3متوسط يومى.

 ** الحد األقصى النبعاثات ثاني أكسيد الكبريت لموحدات القائمة  800مميجررام  /م 3عمرى أال يزيرد الحمرل عرن  1كجرم /
 1طن حامض ،وذلك فى قطاع صناعة األسمدة.

 2-7-1انخظُُف انمبَىٍَ نهشركبث ادلخظهت ببنشبكت انمىيُت نرطد االَبؼبثبث انظُبػُت:

يتم تصنيف الشركات المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية طبقراً لالئحرة التنفيذيرة لقرانون

البيئة رقم  4لسنة  0994والمعدل بالقانون رقم  9لسنة  5119طبقاً لمجدول التالي:

جدول ( )4-1تصنيف شركات المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون البيئة رقم  4لسنة 1994
والمعدل بقانون البيئة رقم  9لسنة  2009طبقاً لتعديالت الالئحة التنفيذية المحدثة الصادرة بتاريخ 2015/4/19
الصناعة

الحد القانوني

المموث

 100مميجرام /م3لمتوسط ربع ساعة.
الجسيمات الصمبة الكمية

 50مميجرام /م3لمتوسط يومي

أكاسيد النيتروجين

 600مميجرام /م 3عياري

أكاسيد الكبريت

400مميجرام /م 3عياري

صناعة األسمدة النيتروجينية

الجسيمات الصمبة الكمية

 100مميجرام /م3

صناعة األسمدة الفوسفاتية

الجسيمات الصمبة الكمية

125مميجرام /م3

صناعة األسمنت
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 30مميجرام  /م3لمتوسط يومي لطواحين الفحم

ثاني أكسيد الكبريت

صناعة البتروكيماويات
محطات توليد القوى الكيربائية

 450مميجرام /م 3عياري عمى أال يزيد الحمل عن 2kg/ t
acid 1
 800مميجرام /م 3عياري عمى أال يزيد الحمل عن kg/ t
acid 1

فموريد الييدروجين

5مميجرام /م 3عياري

الجسيمات الصمبة الكمية

 30مميجرام /م 3عياري

أكاسيد النيتروجين

 600مميجرام /م 3عياري

ثاني أكسيد الكبريت

 850مميجرام /م 3عياري

ثاني أكسيد الكبريت

 500مميجرام /م 3عياري

أكاسيد النيتروجين

 150مميجرام /م 3عياري

 3-7-1يؤشراث انرطد نهكُبَبث انظُبػُت ادلرحبطت ببنشـبكت انمىيُـت نرطـد االَبؼبثـبث
انظُبػُت خالل ػبو 2115

راء عم ررى تحمي ررل البيان ررات الخاص ررة بعممي ررات الرص ررد ال ررذاتي المس ررتمر عم ررى م رردار 54س رراعة النبعاث ررات
بن ر ً
الجس رريمات الص ررمبة الكمي ررة والغ ررازات م ررن م ررداخن المنشر ر ت الص ررناعية الموزع ررة عم ررى مس ررتوى الجميوري ررة
راء عمرى أسراس مردى
والصادرة عن الشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية فقرد ترم تقيريم االنبعاثرات بن ً
توافق االنبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عميو قانونا بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقرم

 4لسنة  5114والمعدل بالقانون رقم  9لسنة  5119وىي كما يمي:
 1-3-7-1لطبع طُبػت األمسُج خالل ػبو :2115

تم زيادة عدد مداخن شركات األسمنت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية في عام

 5105بنسبة  %0.55عن العام السابق  5104كما تم دمج بعض المداخن بشركة أسيوط لألسمنت
(تم دمج مدخنتي باي باص  0وطاحونة الخام 0و 5لتصبح المدخنة الرئيسية) وعميو فإن مؤشرات
الرصد لمكيانات الصناعية الخاصة بصناعة األسمنت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات
الصناعية خالل عام  5105كانت كالتالي:

 .0مدى توافق انبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية مع المعايير الواردة بالالئحة التنفيذية لمقانون
رقم  4لسنة  1994وانمادنت بانقاوىن رقم  1نسىت  2111بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغت نسبة التوافق  %95.08لالنبعاثات الصادرة من مداخن المصانع التي تتبع الحد
القانوني  011مميجرام /م3عياري لمتوسط ربع ساعة كما ىو موضح بالشكل (.)35-0
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شكل ( )35-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات األسمنت التي تتبع الحد القانوني
100مميجرام  /م 3عياري متوسط يومى خالل عام 2015

 بمغت نسبة التوافق  %89.74لالنبعاثات الصادرة من مداخن المصانع التي تتبع الحد

القانوني  011مميجرام/م3عياري لمتوسط ربع ساعة قبل صدور الالئحة التنفيذية ىو موضح
بالشكل (.)36-0

شكل ( )36-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركاتاألسمنت التي تتبع الحد القانوني 100
مميجرام  /م 3عياري متوسط ربع ساعة قبل صدور الالئحة التنفيذية

 بمغت نسبة التوافق  % 53.94لالنبعاثات الصادرة من مداخن المصانع التي تتبع الحد
القانوني  51مميجرام/م3متوسط يومى كما ىو موضح بالشكل (.)37-0
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شكل ( )37-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركاتاألسمنت التي تتبع الحد القانوني



 50مميجرام  /م 3عياري متوسط يومى قبل الالئحة في الفترة من  19أبريل  2015وحتى  31ديسمبر 2015

 عمماً بأن انخفاض نسبة التوافق ترجع إلى قيام معظم الشركات بعمرات سنوية وأعمال صيانة
وتأىيل في نظام التشغيل وذلك استعداداً الستخدام أنواع وقود مختمفة نتيجة لألزمة التي

مرت بيا البالد وعدم توافر الكميات الالزمة من الغاز الطبيعي لمشركات ،والتوجو العام

لمبالد نحو التوسع في استخدام الفحم وبدائل الوقود واقرار ذلك في تعديالت القانون.

 .2مدى توافق انبعاثات الغازات مع المعايير الواردة بالالئحة التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة
 1994والمعدلة بالقانون رقم  9لسنة  2009بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغت نسبة التوافق  %87.8لالنبعاثات أكاسيد النيتروجين الصادرة من مداخن المصانع
التي تتبع الحد القانوني  611مميجرام /م 3عياري كما ىو موضح بالشكل (.)38-0

شكل ( )38-1التوزيع التكراري ال نبعاثات أكاسيد النيتروجين من مداخن الشركات التي تتبع الحد القانوني 600
مميجرام  /م 3عياري خالل عام 2015
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 بمغت نسبة التوافق  %86.8لالنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت الصادرة من مداخن المصانع
التي تتبع الحد القانوني  411مميجرام /م3عياري ىو موضح بالشكل ()39-0

شكل ( )39-1التوزيع التكراري ال نبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من مداخن الشركات التي تتبع الحد القانوني 400
مميجرام  /م 3عياري خالل عام 2015

 ويعزى وجود نسبة من عدم التوافق في كالً من أكاسيد النيتروجين والكبريت وان كانت
بسيطة ( )% 8.5 ،%05.0عمى الترتيب إلى تحول المنش ت إلى استخدام أنواع جديدة

لموقود (فحم ،بدائل وقود) ،ووجود بعض تجارب التشغيل من قبل تمك المنش ت لحين استقرار

العمل بمنظومة الوقود الجديدة.

 .3الحمل البيئي ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة من المداخن شركات األسمنت:
 بحساب أحمال التموث النبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة من مصانع األسمنت

وبناء عمى
المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية عمى مستوى الجميورية
ً
عمميات التحميل اإلحصائي لتمك االنبعاثات ،فقد أوضحت النتائج مسئولية عدد شركتين من

الشركات الكبرى لألسمنت (أسيوط–المصرية) عن %51من إجمالي الحمل البيئي

لالنبعاثات الصادرة والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة لألسمنت عمى مستوى الجميورية
كما ىو موضح بالشكل (.)41-0
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نسبة مساهمة الشركات في أحمال الجسيمات الصلبة الكلية الصادرة من
المداخن لعام 4137
المنيا %1

المصرية %23
العامرية %0
سيمبور %2

أسيوط %27

العربية %9
القطامية %5
بورتالند سيناء %1
السويدي %4
جنوب الوادي %0

مصر بني سويف %3

مواد البناء %2

مصر قنا %3

وادي النيل %0

القومية %6

أسيك المنيا %1
رويال %1
النهضة %1

السويس %5
حلوان %0

طره %4

األسكندرية %1

بني سويف %3

سيناء األبيض %1

شكل ( )40-1النسبة المئوية لمساىمة الشركات في أحمال انبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من المداخن خالل عام 2015

 كما تجدر اإلشارة إلى أنو قد تالحظ انخفاض طفيف في أحمال االنبعاثات لمجسيمات

الصمبة الكمية الصادرة من مداخن الشركات خالل عام  5105عن األعوام السابقة بداية من

عام  5118حيث يعتبر ذلك مؤشر إيجابي عمي الرغم من زيادة عدد مداخن التي يتم

رصدىا واضافتيا كنقاط رصد ذاتي لمشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية ،ويمكن
إرجاع ذلك إلي استحداث مادة في الالئحة التنفيذية الجديدة تحاسب المنش ت عمي الحمل

البيئي الزائد مما أدى إلى اتجاه المنش ت إلى التوافق مع ىذه المادة والبدء في خفض أحماليا

البيئية.
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مقارنة بين نسب أحمال إنبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية خالل أعوام 4116
و 4119و 4131و 4133و4134و4135و 4136و4137
2008; 14.4%

;2015
9.2%
2014; 9.5%

2009; 12.6%

2013; 11.4%

2010; 15.6%

2012; 12.3%

2011; 15.1%

شكل ( )41-1المقارنة بين نسبة أحمال انبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية خالل أعوام  2008و 2009و 2010و2011
و2012و 2013و 2014و2015

 2-3-7-1لطبع طُبػت األمسدة:
تم خالل عام  5105ربط كالً من شركتي (إيفر جرو لألسمدة  -أبو قير لألسمدة) بالشبكة القومية

لرصد االنبعاثات الصناعية ،كما تم زيادة نسبة عدد مداخن شركات األسمدة المرتبطة بالشبكة
القومية لرصد االنبعاثات الصناعية لتصل إلى  % 55عن العام السابق  ،5104حيث بمغ عدد

مواقع الرصد الذاتي المتصمة بالشبكة إلى  51مواقع رصد لعدد  01شركات أسمدة ،وعميو فإن

مؤشرات الرصد لمكيانات الصناعية الخاصة بصناعة األسمدة المرتبطة بالشبكة القومية لرصد

االنبعاثات الصناعية خالل عام  5105كانت كالتالي:

 مردى توافررق اال نبعاثرات مررع المعررايير الرواردة بالالئحررة التنفيذيررة لمقرانون رقررم  4لسررنة 1994
والمعدلة بالقانون رقم  9لسنة  2009بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغت نسبة التوافق %90.7النبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية باألسمدة النيتروجينية التي

تتبع الحد القانوني ( 011مميجرام /م )3والصادرة من مداخن شركات األسمدة والمتصمة

بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية وىم شركات (موبكو ،حموان ،أبو زعبل،

الوطنية ،اإلسكندرية ،المصرية) كما ىو موضح بالشكل (.)45-0
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شكل ( )42-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركات األسمدة خالل عام 2015

بينما بمغت نسبة التوافق %011النبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية باألسمدة الفوسفاتية التي تتبع الحد
القانوني (  055مميجرام  /م )3والصادرة من مداخن شركات األسمدة والمتصمة بالشبكة القومية لرصد

االنبعاثات الصناعية وىم شركات (موبكو ،حموان ،أبو زعبل ،الوطنية ،اإلسكندرية ،المصرية) كما ىو
موضح بالشكل (.)43-0

شكل ( )43-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركات األسمدة خالل عام 2015

23

 بمغ ررت نس رربة التواف ررق  %99.8النبعاث ررات ث رراني أكس رريد الكبري ررت الص ررادرة م ررن م ررداخن ش ررركات

لألسررمدة والمتصررمة بالشرربكة القوميررة لرصررد االنبعاثررات الصررناعية كمررا ىررو موضررح بالشرركل (-0
.)44

شكل ( )44-1التوزيع التكراري ال نبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من بعض مداخن شركات األسمدة خالل عام 2015

 بمغررت نسرربة التوافررق %011النبعاثررات فموريررد الييرردروجين الصررادرة مررن مررداخن شررركات األسررمدة
والمتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل (.)45-0

شكل ( )45-1التوزيع التكراري ال نبعاثات فموريد الييدروجينمن مداخن شركات األسمدة خالل عام 2015

23

 3-3-7-1لطبع طُبػت انبرتوكًُبوَبث:

تم زيادة عدد مداخن شركات البتروكيماويات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية

في عام  5105بنسبة  % 33.33عن العام السابق  ،5104حيث بمغ عدد مواقع الرصد الذاتي
المتصمة بالشبكة  9مواقع لرصد انبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية لعدد  9خطوط إنتاج لعدد 4
شركة بتروكيماويات ،كما تجدر اإلشارة إلي أنو قد تم االنتياء من ربط شركة المصرية

لمبتروكيماويات بنياية عام  5105لتعتبر إضافة جديدة إلي الشبكة ،وعميو فإن مؤشرات الرصد
لمكيانات الصناعية الخاصة بصناعة البتروكيماويات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات

الصناعية خالل عام  5105كانت كالتالي:

 مردى توافررق اال نبعاثرات مررع المعررايير الرواردة بالالئحررة التنفيذيررة لمقرانون رقرم  4لسررنة 1994
وانمادنت بانقاوىن رقم  1نسىت  2111بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغت نسبة التوافق %98.9النبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية الصادرة من مداخن شرركة أسرود

الكربررون المتصررمة بالشرربكة القوميررة لرصررد االنبعاثررات الصررناعية كمررا ىررو موضررح بالشرركل (-0

.)46

شكل ( )46-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من بعض مداخن شركة أسود الكربون خالل عام 2015

 بمغت نسبة التوافق  %99.9النبعاثات أكاسيد النيتروجين من بعرض مرداخن شرركة سريدي كريرر
المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل (.)47-0
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شكل ( )47-1التوزيع التكراري ال نبعاثات أكاسيد النيتروجين من بعض مداخن شركة سيدي كرير خالل عام 2015

 4-3-7-1لطبع طُبػت احلدَد وانظهب:

تم البدء في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بربط باقي شركات الحديد والصمب العاممة في مصر حيث تم

ربط عدد  7مواقع رصد بعدد  3خطوط إنتاج لعدد  5شركة حديد وصمب (شركة حديد عز الدخيمة
وشركة السويس لمصمب) ،وعميو فإن مؤشرات الرصد لمكيانات الصناعية الخاصة بصناعة الحديد
والصمب المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية خالل عام  5105كانت كالتالي:

 مردى توافررق اال نبعاثرات مررع المعررايير الرواردة بالالئحررة التنفيذيررة لمقرانون رقررم  4لسررنة 1994
وانمادنت بانقاوىن رقم  1نسىت  2111بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغررت نسرربة التوافررق %011النبعاثررات الجسرريمات الصررمبة الكميررة الصررادرة مررن مررداخن شررركات
الحدي ررد والص ررمب والمتص ررمة بالش رربكة القومي ررة لرص ررد االنبعاث ررات الص ررناعية وىم ررا ش ررركتي (ع ررز
الدخيمة ،السويس لمصمب) كما ىو موضح بالشكل (.)48-0

شكل ( )48-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات الحديد والصمب خالل عام 2015
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 بمغررت نسرربة التوافررق %011النبعاثررات أكاسرريد النيتررروجين الصررادرة مررن مررداخن شررركة السررويس

لمصمب المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل (.)49-0

شكل ( )49-1التوزيع التكراري ال نبعاثات اكاسيد النيتروجين من مداخن شركات الحديد والصمب خالل عام 2015

 بمغررت نسرربة التوافررق %011النبعاثررات ثرراني أكسرريد الكبريررت الصررادرة مررن مررداخن شررركة السررويس

لمصمب المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل (.)51-0

شكل ( )50-1التوزيع التكراري ال نبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من مداخن شركات الحديد والصمب خالل عام 2015

 5-3-7-1حمطبث حىنُد انمىي انكهربُت خالل :2115

تم خالل نياية عام  5105االنتياء من ربط محطة سيدي كرير إلنتاج الكيرباء ( سيدي كرير 3

و )4لعدد  5وحدة ليبمغ عدد الوحدات المرتبطة بالشبكة القومية  3موقع لرصد الغازات من مداخن
22

محطة السادس من أكتوبر وسيدي كرير ،وعميو فإن المؤشرات البيئية الخاصة برصد ىذه الكيانات

الصناعية جاءت كما يمي:

 مردى توافررق اال نبعاثرات مررع المعررايير الرواردة بالالئحررة التنفيذيررة لمقرانون رقررم  4لسررنة 1994
وانمادنت بانقاوىن رقم  1نسىت  2111بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغت نسبة التوافق  %97.9النبعاثات أكاسيد النيتروجين الصادرة من محطرة كيربراء  6أكتروبر
المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل ()50-0

شكل ( )51-1التوزيع التكراري ال نبعاثات أكاسيد النيتروجين من مداخن محطات توليد القوى الكيربية خالل عام 2015

 بمغت نسبة التوافق  %56.6النبعاثات ثاني أكسيد الكبريت الصادرة من محطة كيرباء 6أكتوبر
المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل ()55-0

شكل ( )52-1التوزيع التكراري ال نبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من مداخن محطات توليد القوى الكيربية خالل عام 2015
22

 6-3-7-1لطبع طُبػت انسريايُك خالل :2115

تم البدء في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بربط باقي شركات السيراميك بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات

الصناعية حيث تم ربط عدد  0موقع رصد بشركة ليسكو لمسيراميك وعميو فإن المؤشرات البيئية
الخاصة برصد ىذه الكيانات الصناعية جاءت كما يمي:

 مدى توافق اال نبعاثات مع المعايير الواردة بالالئحة التنفيذية لمقانون رقم  4لسنة 1994
وانمادنت بانقاوىن رقم  1نسىت  2111بشأن حماية البيئة وتتضمن:

 بمغت نسبة التوافق %99.5النبعاثات الجسريمات الصرمبة الكميرة الصرادرة مرن شرركات السريراميك
المتصمة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية كما ىو موضح بالشكل ()53-0

شكل ( )53-1التوزيع التكراري ال نبعاثات الجسيمات الصمبة الكمية من مداخن شركات السيراميك خالل عام 2015

 4-7-1اخلطت ادلسخمبهُت نخطىَر انشبكت انمىيُت نرطد االَبؼبثبث انظُبػُت

 .0استكمال ربط باقي مداخن شركات االسمنت بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية
خاصة رصد الجسيمات الصمبة الكمية وقياس معدل التدفق في طواحين األسمنت بخطوط

اإلنتاج البالغة حوالي  41خط إنتاج.

 .5استكمال ربط ورصد كافة المموثات الناتجة عن صناعة االسمنت كما حددتيا الالئحة التنفيذية

لمقانون رقم  4لسنة  0994والمعدل بالقانون  9لسنة  5119والصادرة في أبريل ( 5105
أكاسيد الكبريت – أكاسيد النيتروجين – أول أكسيد الكربون – الكربون العضوي – كموريد
الييدروجين  ، ).......باإلضافة إلى العوامل الفيزيائية كدرجات الح اررة والضغط الجوي
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ومعدل التدفق لعادم جميع المداخن المتصمة بالشبكة والتي سيتم ربطيا وذلك لحساب األحمال

البيئية والتركيز الحقيقي كما ورد بالالئحة التنفيذية المعدلة.

 .3التوسع في عمميات ربط مداخن شركات األسمدة والبتروكيماويات ومحطات توليد الكيرباء

والحديد والصمب وربطيا بالشبكة من خالل تنفيذ برنامج تفتيش دوري عمي تمك المنش ت

إللزام تمك المنش ت بتنفيذ عمميات الرصد الذاتي المستمر النبعاثاتيا (الجسيمات الصمبة

الكمية  -أكاسيد النيتروجين  -أكاسيد الكبريت  -فموريد الييدروجين  -كبريتيد الييدروجين -
العوامل الفيزيائية ).......وربطيا بالشبكة القومية.

 .4تكثيف التحميل اإلحصائى لمبيانات الصادرة عن الشبكة القومية لرصد اإلنبعاثات الصادرة من
المنش ت الصناعية لمعمل عمى مواكبة التحديات العممية فى ظل تحول العديد من المنش ت
لمتوسع فى إسنتخدام الفحم وبدائل الوقود بيدف الحد من التموث والعمل عمى استخدام مواد

بالالئحة التنفيذية لمقانون تواكب التطورات التى تواكب عممية التحول.

 .5المالحظة الدقيقة لعممية التطبيق العممى عمى الوقع لمواد الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون
البيئة رقم  4لسنة  0994والمعدل بقانون البيئة رقم  9لسنة  5119عمى القطاعات الصناعية
المختمفة لتحديد نقاط القوة والضعف بيا ألخذىا فى اإلعتبار فى التعديل القادم لالئحة

 .6البدء في ضم قطاعات صناعية كبرى أخرى عمى مستوي الجميورية لمشبكة تتمثل في:
أ .استكمال ربط باقى شركات إنتاج السيراميك والبالغة عددىا  58مصنع

ب .شركات تكرير البترول وتصنيعو.

ج .قطاعات صناعية أخرى (صناعة الرصاص ،األلمونيوم ،الزجاج.).........
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 8-1االَبؼبثبث انظبدرة يٍ ادلظبدر ادلخحركت (ادلركببث)

تعررد قضررايا البيئررة واألمررن البيئرري مررن أىررم القضررايا الترري نالررت اىتمررام جميررع دول العررالم مررن أجررل الحفرراظ
عمى الوضع البيئي الراىن دون المساس بحق األجيال القادمة ،وتسعى الدول المتقدمة والنامية إلى زيرادة
الرروعي البيئرري لمم رواطن مررن خررالل الرروعي بأىميررة اإلنسرران وضرررورة أن يعرريش فرري بيئررة نقيررة بعيرردة عررن
األمرراض الترري تسررببيا المموثررات الموجررودة فرري بيئتررو المحيطررة ،ونظر اًر ألن التمرروث الررذي يررأتي مررن ع روادم
المركبرات يعتبررر مرن أىرم ىررذه المموثررات لررذلك نجرد أن جميررع دول العررالم تبرذل مجيررودات عديرردة لتخفرريض
االنبعاثات الناتجة من قطاع النقل نظ اًر لتأثي ارترو السرمبية عمرى كرل مرن اإلنسران والحيروان والنبرات والنظرام
البيئي المحيط.
وطبق راً لمد ارسررات الترري أجريررت لحصررر التررأثيرات السررمبية والترردىور البيئرري النرراتج عررن قطرراع النقررل بصررفة
عامررة ،فقررد وجررد أن االنبعاثررات المختمفررة لممركبررات تررؤثر عمررى صررحة اإلنسرران وتصرريبو بررأمراض القمررب
والجياز التنفسي كما تؤثر عمى جيازه العصبي وترؤدي النخفراض كفاءترو اإلنتاجيرة ،وقرد يرؤدي التعررض
الستنشاق عوادم المركبات لمدة طويمة إلى اإلصابة بالسرطان ،كما تؤثر أيضاً عمى الحيوانات وتصريبيا
باألمراض المختمفة وتقمل من قيمتيا االقتصادية ،ىذا باإلضافة إلى التأثير عمى النباتات الذي يتمثل في
انخفاض اإلنتاجية الزراعية خاصة بالمناطق التي تعاني من زيادة تركيز مموثات اليواء.
وىنرراك أيض راً تررأثيرات غيررر مباش ررة تتمثررل فرري ظرراىرة االحتبرراس الح رراري والتغيررر المنرراخي نتيجررة زيررادة
انبعاث ررات غ رراز ث رراني أكس رريد الكرب ررون ( ،)CO2ى ررذا باإلض ررافة إل ررى تح ررول بع ررض الغ ررازات مث ررل أكاس رريد
النيتررروجين وأكاسرريد الكبريررت إلررى أحمرراض فرري وجررود رطوبررة وأمطررار لتررؤثر عمررى المبرراني بصررفة عامررة
والمباني األثرية بصفة خاصة ،وال ننسى التعب واإلرىاق وفقدان القدرة عمى التركيرز الرذي يصريب قائردي
المركبات نتيجة استنشاق ىذه المموثات والذي قد يكون عامرل مسراعد ومرؤثر لحروادث الطررق التري ترودي
بحياة العديد من البشر يومياً.
وفرري مصررر ،تحتررل الع روادم الصررادرة مررن وسررائل النقررل والمواصررالت النصرريب األكبررر مررن تمرروث الي رواء
خاصررة بررإقميم القرراىرة الكبرررى الررذي يعرراني مررن كثافررة سرركانية عاليررة ،أدت برردورىا إلررى زيررادة فرري أعررداد
المركبررات عررن الطاقررة االسررتيعابية لمطرررق والكبرراري واألنفرراق الترري تعررد غيررر مميرردة ومييررأة السررتقبال ىررذا
الكرم اليائررل مرن المركبررات التري تجرروب شروارع القرراىرة يوميراً ،وبالتررالي انخفراض لمتوسررط سررعة المركبررات
وحرردوث الكثافررات المروريررة العاليررة الترري تشرريدىا ش روارع وميررادين العاصررمة يومي راً وزيررادة كميررة الغررازات
المنبعثة من عوادم المركبات نتيجة التوقف المستمر لممركبرات النراتج مرن اإلزدحرام المرروري والممارسرات
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الخاطئة من قبل بعض قائدي المركبات.
وطبقاً لمرصد السنوي ألعداد المركبات التي يتم ترخيصيا والذي تقوم بتنفيذه اإلدارة العامرة لممررور برو ازرة
الداخمية حيث يتم تصنيف المركبات طبقاً لنوع الترخيص ،فقد زادت أعداد المركبات المرخصة في جميع
المحافظات المصرية خالل عام  5105إلى حوالي  8.6مميون مركبة مقارنة بحروالي  7.8مميرون مركبرة
عام  5104أي بمعدل زيادة بمرغ حروالي  1.8مميرون مركبرة عرن العرام الماضري كمرا ىرو موضرح بالشركل
رقم (.)54-0
زٌادة العدد الكلً للمركبات المرخصة فً مصر خالل الفترة ()2015-2009
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شكل ( )54-1زيادة العدد الكمي لممركبات المرخصة بجميع المحافظات المصرية
المصدر :اإلدارة العامة لممرور– وزارة الداخمية

كما أوضح الرصرد السرنوي ألعرداد المركبرات التري يرتم ترخيصريا أن أعرداد المركبرات الخاصرة (المالكري)
المرخصة بجميع المحافظات المصرية بمغ حتى نياية عام  5105حروالي  4.0مميرون مركبرة وىري تمثرل
العدد األكبر من إجمالي أعداد المركبات المرخصرة بجميرع المحافظرات المصررية ،تمييرا الردراجات الناريرة
حيررث يصررل عررددىا إلررى  5.6مميررون د ارجررة ،ثررم مركبررات النقررل والمقطررورة حيررث يصررل عررددىا إلررى 0.5
مميون مركبة نقل ومقطورة ،ثم األتوبيسات حيث يصل عددىا إلرى  1.0مميرون أتروبيس  ،وأخير اًر مركبرات
األج ررة (التاكس رري – الميكروب رراص) حيررث يص ررل ع ررددىا إلررى  1.3ممي ررون مركب ررة أج ررة كم ررا ى ررو موض ررح
بالشكل رقم (.)55-0
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أعداد المركبات المرخصة طبقا ً لنوع الترخٌص بجمٌع المحافظات اال مصرٌة
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شكل ( )55-1أعداد المركبات المرخصة بجميع المحافظات المصرية طبقاً لنوع الترخيص
المصدر :اإلدارة العامة لممرور– وزارة الداخمية

وأوضح الرصد السنوي ألعداد المركبات التي يتم ترخيصيا أيضراً أن إجمرالي أعرداد المركبرات المرخصرة
بإقميم القاىرة الكبرى حتى نياية عام  5105حوالي  3.7مميون مركبة تجوب شروارع القراىرة يوميراً بنسربة
 ، %43بينما إجمرالي أعرداد المركبرات المرخصرة ببراقي المحافظرات المصررية حروالي  4.9مميرون مركبرة
بنسبة  %57كما ىو موضح بالشكل رقم (.)56-0
أعداد المركبات المرخصة بكل من إقلٌم القاهرة الكبرى وباقً المحافظات المصرٌة

3.7

4.9

إقلٌم القاهرة الكبرى

باقً المحافظات المصرٌة

شكل ( )56-1أعداد المركبات المرخصة بكل من إقميم القاىرة الكبرى وباقي المحافظات المصرية
المصدر :اإلدارة العامة لممرور– وزارة الداخمية

وأن نسبة المركبات الخاصة (المالكي) داخل إقميم القراىرة الكبررى تصرل إلرى حروالي  %65مقارنرة ببراقي
المركبررات والترري تصررل نسرربتيا إلررى ح روالي  ،%38بينمررا تصررل نسرربتيا ببرراقي المحافظررات المص ررية إلررى
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حوالي  %37مقارنة بباقي المركبات والتي تصل نسبتيا إلرى حروالي  %63كمرا ىرو موضرح بالشركل رقرم
(.)57-0
عدد المركبات المالكً بالنسبة للمركبات المرخصة األخرى داخل إقلٌم القاهرة الكبرى وباقى
المحافظات المصرٌة
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شكل ( )57-1عدد المركبات المالكي بالنسبة لعدد المركبات المرخصة األخرى داخل إقميم القاىرة الكبرى وباقي المحافظات المصرية
المصدر :اإلدارة العامة لممرور– وزارة الداخمية

ومن السابق نجرد أن الزيرادة المطرردة فري أعرداد المركبرات المرخصرة والتري تصرل إلرى  8.6مميرون مركبرة
بجميررع المحافظررات المصررية و 3.7مميررون مركبررة داخررل إقمرريم القرراىرة الكبرررى قررد أظيرررت الحاجررة الممحررة
إلر ررى أىمير ررة التوجر ررو نحر ررو النقر ررل األخضر ررر الصر ررديق لمبيئر ررة وتشر ررجيع إسر ررتخدام وسر ررائل النقر ررل الجمر رراعي
لمركابباإلضافة إلى وضع الخطرط والسياسرات داخرل المردن المزدحمرة وكرذلك عنرد إنشراء المردن الجديردة ،
وذلررك لتخفيررف حرردة اإلختناقررات المروريررة ومررا ينررتج عنيررا مررن إرتفرراع فرري درجررات الحر اررة وكررذلك معرردالت
التموث.
وفي ظل زيادة عدد السكان في مصر بصفة عامة واقميم القاىرة الكبرى بصفة خاصة وما يتبرع ذلرك مرن
زيادة الطمب عمى وسائل النقل واإلزدحام المروري الشديد واالنبعاثات الصادرة من المركبات  ،فإن الدولة
متمثمة في الو ازرات والييئات المختمفة تقوم بتنفيذ بعرض المشرروعات القوميرة اليامرة لمواجيرة ىرذه الزيرادة
في عدد السكان وما يتبعيا من أزمات ،ومن ىذه المشروعات:
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 1-8-1شبكت يرتو أَفبق انمبهرة انكربي

 يعرد ىررذا المشررروع أحررد المشرروعات القوميررة اليامررة الترري تنفرذىا و ازرة النقررل بالتعرراون مررع الجيررات
المعني ررة بي رردف تش ررجيع اس ررتخدام وس ررائل النق ررل الجم رراعي الص ررديقة لمبيئ ررة الت رري تحق ررق الس رريولة

المرورية وتحد من الطمب عمى استخدام الطاقة وتقمل من انبعاثات المركبات.

 أجمعت جميع الدراسات التي تمت بالقاىرة الكبرى لتنفيذ ىذا المشروع القومي عمى ضرورة تنفيرذ
شبكة خطوط مترو أنفاق القاىرة الكبرى تتكون من ست خطوط ىي كالتالي:

 .0الخط األول( :حموان – المرج الجديدة) بطول  44كم وتم تشغيمو منذ عام .0987
 .5الخط الثاني( :شب ار الخيمة – المنيب) بطول  50.5كم وتم تشغيمو منذ عام .0996
 .3الخط الثالرث( :مطرار القراىرة – إمبابرة – جامعرة القراىرة) بطرول  45.5كرم  ،وقرد ترم تشرغيل
المرحمرة األولرى منررو فري فب اريرر  5105والمرحمررة الثانيرة فري مررايو  ، 5104وسريتم البردء فرري
تنفيذ المرحمتين الثالثة والرابعة بداية من عام .5105
 .4الخط الرابع( :غرب الطريق الدائري خمف دريم الند – القاىرة الجديدة) بطول  45كم وسريتم
البدء في التنفيذ عام .5106
 .5الخررط الخررامس( :مدينررة نصررر – السرراحل) بطررول  54كررم وتررم البرردء فرري الد ارسررات المتعمقررة
بتنفيذ ىذا الخط في النصف الثاني من عام .5104
 .6الخررط السررادس( :المعررادي الجديرردة – الخصرروص) بطررول  31كررم وتررم البرردء فرري الد ارسررات
المتعمقة بتنفيذ ىذا الخط في النصف الثاني من عام .5104
 تتكون شبكة مترو أنفاق القاىرة الكبرى الحالية من الخط األول الذي يمترد مرن حمروان إلرى المررج
الجديدة ،والخط الثاني الذي يمتد من شب ار الخيمة إلى المنيب والمرحمة األولى والثانية مرن الخرط

الثالث وتمتد من العتبة وحتى محطة ىارون بمصر الجديدة.
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صورة ( )1-1إمتداد خطوط مترو أنفاق القاىرة الكبرى

صورة ( )2-1عربات الخط األول والثاني والثالث لمترو أنفاق القاىرة الكبرى

 أص رربحت شررربكة متر رررو أنفررراق الق رراىرة الكبر رررى كوسر رريمة نقر ررل جم رراعي ىررري الح ررل األمثر ررل لموفر رراء
باحتياجات النقل في القاىرة الكبرى كما يوجد بنياية كل خط محطة تبادليرة تحتروي عمرى وسرائل

النقل المختمفة لتخفيف العبء المروري عمى مناطق القاىرة.

 وم ررن الض ررروري اس ررتكمال تنفي ررذ ش رربكة خط رروط مت رررو أنف رراق الق رراىرة الكب رررى الت رري أوص ررت بي ررا
الد ارسررات الترري أجريررت فرري ىررذا المجررال باإلضررافة إلررى التوسررع فرري إنشرراء خطرروط جديرردة لمترررو

األنفرراق بجمي ررع المحافظ ررات المصر ررية واالىتم ررام بأعم ررال اإلص ررالح والص رريانة والتجدي ررد لعرب ررات
المترو وخطوط السير الحالية من أجل تقديم خدمة مميزة لممواطن تشجعو عمرى اسرتخدام وسرائل
22

النقررل العامررة وترررك السرريارة الخاصررة  ،وىررذا األمررر يررؤدي إلررى خفررض حرردة االختناقررات المروريررة
بالشوارع والميادين والطرق السريعة وما ينرتج عنيرا مرن التروتر العصربي الرذي يصريب المرواطنين

نتيجة القيادة لساعات طويمة باإلضافة إلى خفض اسرتيالك الوقرود وخفرض التمروث الصرادر مرن

عوادم المركبات.

 2-8-1يشروع اسخبدال انخبكسُبث انمدميت ببنمبهرة انكربي

 يعررد ىررذا المشررروع أيض راً أحررد المشررروعات القوميررة اليامررة الترري تنفررذىا و ازرة الماليررة بالتعرراون مررع
الجي ررات المعني ررة بي رردف ال ررتخمص م ررن مركب ررات األجرررة القديم ررة المتيالك ررة الغي ررر حض ررارية الت رري
تستيمك كميات أكبر من الوقود وينبعث عنيرا كميرات كثيفرة مرن االنبعاثرات وتتسربب فري تعطيرل

المرور ،باإلضافة إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدم لممواطن المصري.

 تم استبدال حوالي  45556تاكسي قديم بأخر جديد واخراجيم تمامراً مرن الخدمرة منرذ بدايرة تنفيرذ
المش ررروع ب ررو ازرة المالي ررة حت ررى نياي ررة  ،5105حي ررث ت ررتم متابع ررة أعم ررال التخري ررد واع ررادة الت رردوير
لمتاكسرريات المسررتبدلة مررن خررالل المشررروع مررن قبررل لجنررة مشررتركة مررن و ازرات الماليررة والداخميررة
والبيئة.

صورة ( )4-1عممية تجميع التاكسيات القديمة بالساحة

صورة ( )3-1التاكسي الجديد

صورة ( )5-1عممية إعادة تدوير التاكسيات القديمة بالمصنع

22

صورة ( )6-1مرحمة كبس التاكسيات القديمة بالمصنع

 يع ررد المش ررروع الق ررومي إلس ررتبدال التاكس رريات القديم ررة ب ررإقميم الق رراىرة الكب رررى ال ررذي تبنت ررو الحكوم ررة
المص ررية متمثمررة فرري وزارت الماليررة والداخميررة والبيئررة وبالتعرراون مررع البنرروك الوطنيررة والشررركات
المنتجة لمسيارات من المشروعات القومية الرائدة التي حققت نجاح كبير وكان ليا مردود إيجابي
من الناحية البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية.

 ومن الضروري تعميم فكررة المشرروع ليشرمل إسرتبدال جميرع التاكسريات التري مضرى عمرى صرنعيا
عشرررون عررام بجميررع المحافظررات المص ررية ،باإلضررافة إلررى إسررتبدال وسررائل النقررل األخرررى مثررل
الميكروباصات القديمة والموتوسريكالت ذات المحركرات ثنائيرة األشرواط وغيرىرا مرن وسرائل النقرل

المتيالكة التي يصدر عنيا حجم كبير من االنبعاثات المموثة لمبيئة.

 وكذلك من الضروري إقامة منشأة متكاممة ومتخصصة في تخريد واعادة تدوير المركبات القديمة
المكينة التي تتسبب في تموث البيئة وتعطيل المرور بجميع أنواعيرا (تاكسريات – ميكروباصرات
– سيارات مالكي – السيارات الناتجة من الحوادث – موتوسيكالت – وغيرىرا) ،عمرى أن ي ارعرى

فييا جميع اإلشتراطات الفنية والبيئية لضمان التخريد واعادة التدوير األمن واإلستفادة المثمى من
المركبات المكينة.
 3-8-1يشروع خترَد وإحالل أحىبُسبث هُئت انُمم انؼبو ببنمبهرة انكربي

 فرري إطررار خطررة الدولررة لمررتخمص مررن المركبررات القديمررة المتيالكررة المموثررة لمبيئررة والترري تسررتيمك
كميات كبيرة من الوقود وتتسبب في تعطيل المرور ،ىذا باإلضافة إلى تحسين مستوى الخدمات
الترري تقرردم لممرواطن المصررري ،فررإن ىيئررة النقررل العررام بمحافظررة القرراىرة قامررت بتخريررد األتوبيسررات
القديمة والمنتيية الصالحية وتوريد وتشغيل أتوبيسات جديدة عمى النحو التالي:

 .0تم تخريد حوالي  0513أتوبيس قديم واخراجيم تماماً من الخدمة.

 .5تم توريد وتشغيل عدد  711أتوبيس يعمرل بمحررك يطرابق فري انبعاثاترو المواصرفات األوربيرة
يورو IIIخالل الفترة من  5119وحتى  5103من خالل بنك االستثمار القومي.

 .3تم توريد وتشغيل عدد  035أتوبيس يعمرل بمحررك يطرابق فري انبعاثاترو المواصرفات األوربيرة
يورو  IIIخالل عام  5104من خالل بنك االستثمار القومي.

 .4تم توريد وتشغيل عدد  097أتوبيس يعمرل بمحررك يطرابق فري انبعاثاترو المواصرفات األوربيرة
يورو IIIخالل عام  5104من خالل منحة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 .5تم توريد وتشغيل عدد  413أتوبيس يعمرل بمحررك يطرابق فري انبعاثاترو المواصرفات األوربيرة
يورو IIIخالل عام  5105من خالل منحة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 وبذلك يكون إجمرالي األتوبيسرات الجديردة بالييئرة بعرد اإلنتيراء مرن أعمرال التوريرد حروالي 0435
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من إجمالي  3369أتروبيس اي بنسربة  ،%43ومرا ازلرت عمميرة التخريرد واإلحرالل مسرتمرة حيرث
سريتم تخريرد األتوبيسررات التري تجراوزت أعمارىررا التشرغيمية  51عرام وذلررك بمقتضرى أحكرام قررانون

المرور.

صورة ( )7-1األتوبيسات القديمة والجديدة بالييئة

 4-8-1يشروع اسخدايت انُمم يف يظر
 تررم البرردء فرري تنفيررذ ىررذا المشررروع منررذ عررام  5119بالتعرراون مررع كررل مررن برنررامج األمررم المتحرردة
اإلنمررائي ( )UNDPومرفررق البيئررة العررالمي ( ، )GEFبيرردف إعررادة تخطرريط منظومررة النقررل فرري

مص ررر لخف ررض االنبعاث ررات المموث ررة لمير رواء م ررن ى ررذا القط رراع ورف ررع كف رراءة إس ررتيالك الوق ررود بر رو ،
باإلضافة إلى تشجيع إستخدام وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتيا.

 يتضمن تنفيذ المشروع المكونات األتية:

 .0إنشرراء خطرروط أترروبيس حديثررة مرتفعررة المسررتوى يقرروم بتشررغيميا القطرراع الخرراص ل رربط المرردن
الجدير رردة ( 6أكتر رروبر – الشر رري ازير ررد) بر ررالخط الثر رراني لمتر رررو األنفر رراق ،وذلر ررك لتخفير ررف حر رردة
االختناقات المرورية وتقميل استخدام السيارة الخاصة ،حيث تم حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .االنتي رراء م ررن إع ررداد جمي ررع التص ررميمات الخاص ررة بخط رروط األتوبيس ررات الجدي رردة وك ررذلك
الجراجات والمواقف النيائية ومحطات األتوبيسات في مدن  6أكتوبر والشري ازيرد  ،مرن

خالل إجراء زيارات ميدانية فيتمك المدن لعمل الرفع المساحي لممواقع المقترحة.

ب .االنتي رراء م ررن إع ررداد متطمب ررات التش ررغيل والمتطمب ررات الفني ررة لألتوبيس ررات الجدي رردة واع ررداد
المسارات النيائية لخطوط األتوبيسات.

ج .توقيررع بروتوكررول تعرراون بررين األربررع جيررات المعنيررة بتنفيررذ المشررروع وى ري جيرراز شررئون
البيئررة ،ومحافظررة الجي رزة ،وىيئررة المجتمعررات العمرانيررة الجديرردة ب رو ازرة اإلسرركان والم ارفررق
والتنمية العمرانية ،والشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق بو ازرة النقل.

د .إصدار أمر اإلسناد لمشركة المنفذة إلنشاء خطوط األتوبيس.
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 .5إنشرراء مسررارات لممشرراة والرردراجات بمرردينتي الفيرروم وشرربين الكرروم بمحافظررات الفيرروم والمنوفيررة
لتشرجيع ىرذه الوسريمة الصرديقة لمبيئرة وتشررجيع صرناعة تجميرع وبيرع واصرالح الردراجات بتمررك

المناطق ،حيث تم حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .التنسرريق مررع الس رادة المحررافظين والسررادة المسررئولين ف ري تمررك المحافظررات لتنفيررذ المشررروع
حي ررث ت ررم توقي ررع ع رردد ( )5بروتوك ررول تع رراون أح رردىما م ررع محافظ ررة المنوفي ررة فر ري ين رراير
 5104واألخ ر ررر م ر ررع محافظ ر ررة الفي ر رروم ف ر رري س ر رربتمبر  5104لتحدي ر ررد أنش ر ررطة المش ر ررروع
ومسرئوليات و ازرة البيئرة ومحافظرات المنوفيرة والفيروم  ،كمررا ترم االنتيراء مرن إعرداد ك ارسررة

الشرروط والمواصرفات الفنيرة الخاصررة بتنفيرذ أعمرال التطرروير واالرتقراء العم ارنري لمسررارات

المشاة والدراجات بطول مسار  04كم بيذه المحافظات.

ب .تررم االتفرراق بررين إدارة المشررروع وبرنررامج المررنح الصررغيرة عمررى تمويررل البرنررامج لعرردد مررن
المشررروعات الصررغيرة المقدمررة مررن الجمعيررات النشررطة بتمررك المحافظررات ،والت ري تتضررمن

تنفير ررذ عر رردد مر ررن األنشر ررطة المرتبطر ررة بالمشر ررروع مثر ررل (أعمر ررال تصر ررنيع وحر رردات انتظر ررار

الرردراجات– تسررويق وتشررجيع اسررتخدام الرردراجات– حممررة تشررجيع المشرراة – تطرروير بعررض
محالت صيانة الدراجات).

ج .تررم التنسرريق مررع الجمعيررات األىميررة وبرنررامج المررنح الصررغيرة لتنفيررذ حمررالت لنشررر ثقافررة
اس ررتخدام ال رردراجات ب رردالً م ررن الموتوس رريكالت والت رروك ت رروك ووس ررائل النق ررل األخ رررى بي ررذه

المحافظات.

 .3إعررادة تنظرريم خرردمات انتظ ررار السرريارات بوسررط المدينررة بالق رراىرة مررع ربررط الج ارجررات بش رربكة

متطررورة لررإلدارة والتشررغيل ،وذلررك لتقميررل عرردد السرريارات الموجررودة بالشروارع والميررادين وتشررجيع
االنتظار في جراجات فروق وتحرت سرطح األرض خرارج وسرط المدينرة ،مرع تروفير خدمرة نقرل

مجانيررة بواسررطة الميكروباصررات تقرروم بنقررل األف رراد مررن ىررذه الج ارجررات إلررى وسررط المدينررة أو

أقرب محطة لمترو األنفاق ،حيث تم حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .توقيع برتوكول تعاون برين محافظرة القراىرة وو ازرة البيئرة فري ينراير  5104لتنفيرذ مشرروع
تص ررميم وتوري ررد وتركي ررب وص رريانة إش ررارات إلكترونير رة متغير ررة الرس ررائل ( )VMSإلعط رراء

معموم ررات ع ررن تر روافر أم رراكن اإلنتظ ررار ف رري الج ارج ررات بمنطق ررة وس ررط المدين ررة بمحافظ ررة

الق رراىرة ،ويتض ررمن البروتوك ررول بي رران بأنش ررطة المش ررروع والفوائ ررد المتوقع ررة من ررو وتحدي ررد
مسئوليات كل جية.

ب .التعاقررد مررع ممثمرري تحررالف شررركات  TECNIC , THETIS , FAMEالترري فررازت فرري

المناقصرة الدوليررة التري طرحتيررا محافظرة القرراىرة لتنفيرذ المشررروع  ،حيرث تقرروم حاليراً ىررذه
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الشر ررركات بتصر ررنيع مكونر ررات اإلشر ررارات اإللكترونير ررة ف ر ري إيطالير ررا وشر ررحنيا إلر ررى مصر ررر،
باإلض ررافة إل ررى تنفي ررذ األعم ررال المدني ررة م ررن حف ررر وص ررب خرس ررانات القواع ررد واألعم ررال

الكيربائيررة الالزمررة لتثبيررت وتشررغيل اإلشررارات ف ري المواقررع الت ري تررم اختيارىررا ف ري منطقررة
وسط المدينة.

ج .قام ررت محافظ ررة الق رراىرة بت رروفير مق ررر لمرك ررز ال ررتحكم ف رري تش ررغيل اإلش ررارات اإللكتروني ررة
وتجييرزه طبقراً لممتطمبررات والمواصررفات الترري تررم إعرردادىا  ،باإلضررافة إلررى ترروفير خطرروط

معمومررات شرربكة المحمررول ( )SIM cardsالالزمررة ل رربط مواقررع اإلشررارات اإللكتروني رة
والجراجات ومركز التحكم.

د .سرريتم توصرريل مصرردر كيربرراء أمررن لمواقررع اإلشررارات اإللكترونيررة ولمتركيبررات الترري سرريتم
وضررعيا بكافررة الج ارجررات فرري إطررار البروتوكررول الررذي تررم توقيعررو بررين محافظررة القرراىرة

وو ازرة البيئة.

 .4تحسين كفاءة اسرتيالك الوقرود بقطراع النقرل  ،وادارة وتشرغيل شراحنات البضرائع عمرى الطررق
الرئيسررية مررن خررالل تشررجيع إنشرراء محطررات تبادليررة لمبضررائع عمررى أط رراف المرردن  ،يررتم فييررا
تفريغ حموالت الشاحنات الكبيرة ونقميا إلى داخل المدن من خالل سريارات نقرل صرغيرة لمحرد

من سير الموريات الكبيرة داخل المدن ،حيث تم حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .إعداد تقرير عن النتائج والتوصيات التري ترم الوصرول إلييرا فري الد ارسرات السرابقة خرالل

الفتررة مررن عررام  5111إلررى  5105لتطرروير عمميررة نقررل البضررائع عمررى المسررتوى القررومي
عمى الطرق والسكة الحديد والنقل النيري.

ب .إعداد دراسة إحصائية عن مركبات النقل بأنواعيا في مصرر بالتعراون مرع اإلدارة العامرة
لممرور بو ازرة الداخمية ،حيث تضمنت الدراسة البيانرات الخاصرة بعردد وتصرنيف سريارات

النقررل طبق راً لمحجررم وسررنة الصررنع ونرروع الوقررود ف ري كررل محافظررة مررن محافظررات مصررر
والمسررجمة برراإلدارة العامررة لممرررور ،وى ري بيانررات ىامررة لحسرراب كميررة انبعرراث المموثررات

واستيالك الوقود لسيارات النقل في مصر.

ج .يتم حالياً إعداد تقارير عن صناعة النقل والقوانين المنظمة لنقل البضائع بالشاحنات في
مصررر ،وكررذلك الخب ررة الدوليررة فرري تطبيررق تكنولوجيررا المعمومررات فرري إدارة نقررل البضررائع
عمى الطرق.

 .5إجرراء د ارسررة ميدانيررة لتقرردير حجررم االنبعاثررات المموثررة لمي رواء الناتجررة مررن المركبررات الصررغيرة
المالكي والتاكسي في القاىرة الكبرى ،حيث تم حتى اآلن تنفيذ ما يمي:
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أ .إعداد التقرير النيائي عن تحميل البيانات ونتائج قياس االنبعاثات الصادرة من المركبات
الصغيرة (مالكي وأجرة) في القاىرة الكبرى.

ب .إع ررداد مس ررودة تقري ررر ع ررن حس رراب مع ررامالت االنبع رراث لممركب ررات الص ررغيرة الت رري تعم ررل
بالبنزين في القاىرة الكبرى لكل كيمومتر سير.

ج .تنفي ررذ برن ررامج ت رردريبي ع ررن قي رراس معام ررل االنبع رراث لممركب ررات الص ررغيرة وط رررق تحمي ررل
ومعالجة القياسات المسجمة لممتخصصين بجياز شئون البيئة.

د .يررتم حالي راً حسرراب وعمررل نمرروذج ل ردورة القيررادة  ،Drive Cycleوكررذلك تحميررل مسررارات
القيادة لمختمف المسارات المغمقة.

صورة ( )9-1المحطات التبادلية لنقل البضائع

صورة ( )8-1مسار األتوبيسات الجديدة

 يعررد ىررذا المشررروع أحررد المشررروعات التجريبيررة الترري تنفررذىا و ازرة البيئررة بيرردف تشررجيع إسررتخدام
وسررائل النقررل الجمرراعي الصررديقة لمبيئررة وذات الخدمررة المتمي رزة والترري تحقررق السرريولة المروريررة ،

ويتطمررب التوسررع فرري تنفيررذ مثررل ىررذه المشررروعات إىتمررام الجيررات المعنيررة بالدولررة بترروفير وسررائل
نقررل جمرراعي لمركرراب تكررون صررديقة لمبيئررة وذات خدمررة متمي رزة بشرركل يجررذب أصررحاب السرريارات

المالكرري ويشررجعيم عمررى ترررك سررياراتيم الخاصررة واسررتخدام وسررائل النقررل الجمرراعي ،وفرري النيايررة
يكون اليدف ىو خفض إستيالك الوقود وبالتالي خفض التموث الصادر من عوادم المركبات.

 5-8-1يشروع دػى َظبو َمم حضرٌ يخطىر يف انمبهرة

 تم البدء في تنفيذ ىذا المشروع منذ عام  5101بالتعاون مرع الوكالرة الفرنسرية لمتنميرة (، )AFD
بيرردف تطرروير شرربكة مواصررالت عامررة تتميررز بالكفرراءة والتكامررل والتنرروع والتنظرريم وتكررون صررديقة

لمبيئررة ،باإلضررافة إلررى خفررض معرردالت إسررتيالك الطاقررة وانبعرراث غررازات اإلحتبرراس الحرراري مررن
قطاع النقل في مصر.
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 يتضررمن تنفيررذ المش رروع المكونررات األتيررة والترري تتكامررل مررع مكونررات مشررروع إسررتدامة النقررل فرري
مصر:

 .0دعررم إعررداد وادارة التعاقرردات مررع القطرراع الخرراص لتقررديم خرردمات نقررل الركرراب بالحررافالت فرري
القاىرة الكبرى.

 .5دعررم تسررويق وتحررديث خرردمات نقررل الركرراب الترري تررديرىا ىيئررة النقررل العررام بالقرراىرة ،حيررث تررم
حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .إعررداد خط ررة عمررل تنفيذي ررة تفصرريمية لتنمي ررة وتطرروير أعم ررال اإلدارة والتشررغيل والص رريانة
بجر رراج النص ررر الت ررابع لييئ ررة النق ررل الع ررام ليك ررون جر رراج نم رروذجي وص ررديق لمبيئ ررة (جر رراج

أخضر).

ب .التعاقد مع شركة البسيوني وىي إحدى الشرركات المتخصصرة والتري ليرا سرابقة خبررة فري
التعامررل مررع ىيئررة النقررل العررام لتوريررد معرردات الفحررص والصرريانة المطموبررة وتنفيررذ أعمررال
اإلدارة البيئية.

 .3دعررم قيرراس وعمررل نمرراذج لتحديررد معررامالت االنبعرراث لثرراني أكسرريد الكربررون ومموثررات الي رواء
األخرى الصادرة مرن وسرائل النقرل العامرة (أتروبيس – مينري براص – ميكروبراص) ،حيرث ترم

حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .قيرام المشرروع بتحميررل النترائج وتحديرد المشرراكل والردروس المسرتفادة مررن الد ارسرة الميدانيررة
المماثمة التي نفذىا جياز شئون البيئة من خالل مشروع استدامة النقل في مصر لقياس

االنبعاثات الصادرة من المركبرات الصرغيرة قبرل البردء فري قيراس االنبعاثرات الصرادرة مرن
وسائل النقل العامة من خالل ىذا المكون.

ب .التعاق ررد م ررع ش ررركة س رريتس المبناني ررة إلجر رراء الد ارس ررة الميداني ررة الس ررتنتاج معام ررل انبع رراث
لمركبات السوالر ،حيث قامت الشركة بإعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الدراسة وىي:

 إج رراء أعمررال حصررر مررروري لمركبررات النقررل العررام لمركرراب عمررى أرض الواقررع  ،وذلرركبالتنسيق بين كل من إدارة المشرروع واإلدارة العامرة لممررور برو ازرة الداخميرة وىيئرة النقرل

العررام بالقرراىرة الكبرررى  ،لمحصررول عمررى البيانررات الخاصررة بوسررائل النقررل العررام المسررجمة
برإدارات المررور فرري القراىرة الكبررى والبيانررات الخاصرة بالحرافالت المسررجمة بييئرة النقررل

العام بالقاىرة الكبرى وخطوط سيرىا.

 جمع البيانات التفصيمية الخاصة بوسائل النقل العام من األجيزة الحكومية المختمفة. -قياس استيالك الوقود وقياس انبعاث المموثات من ىذه المركبات أثناء سيرىا.

 عمررل نمرراذج عمميررة لمحصررول عمررى تقيرريم سررنوي النبعاثررات مموثررات الي رواء مررن وسررائل23

النقل العام.

ج .توري ررد الجي رراز ال ررذي سيس ررتخدم ف رري إجر رراء الد ارس ررة الميداني ررة لحس رراب معام ررل االنبع رراث
لمركبات السوالر وتسرميمو لفريرق العمرل المخرتص برالمركز الفنري لعرادم المركبرات بجيراز
شئون البيئة لبدء تنفيذ الدراسة.

د .تحديررد عرردد  057مركبررة مررن مركبررات النقررل الجمرراعي ليررتم إج رراء الد ارسررة عمييررا خررالل
الفتر ررة م ررن أغس ررطس  5104إلر ررى أغس ررطس  ،5105وق ررد ت ررم إرس ررال توزي ررع المركبر ررات
والمسارات التي تتحررك عمييرا والمواعيرد التري سريتم خالليرا إجرراء القياسرات إلرى كرل مرن

اإلدارة العامة لممرور وىيئة النقل العام لتسييل ميمة فريق العمل.

ه .إجرراء الد ارسررة الميدانيررة عمررى عرردد  59ميكروبرراص و 55مينرري برراص تابعررة لييئررة النقررل
العام خالل عام .5105

 .4تحديد منيجيات مبسطة لتقييم إمكانية تطبيق آليات التنمية النظيفة ( )CDMلمبادرات النقرل
في القاىرة ،حيث تم حتى اآلن تنفيذ ما يمي:

أ .إعررداد د ارسررة عررن قطرراع النقررل الحضررري فرري القرراىرة لتسررييل تحديررد أنشررطة مشررروعات
تساعد عمى تقميل انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري.

 6-8-1يشروع اسخبدال ادلُكروببطبث انمدميت مبحبفظت انمبهرة

 تع ررد مركب ررات السر ررفيس القديم ررة (الميكروباص ررات) الت رري تج رروب شر روارع الق رراىرة م ررن أكث ررر أنر رواع
المركبررات تموث راً حيررث ينبعررث عنيررا كميررات كثيفررة مررن المموثررات الترري تررؤثر عمررى صررحة اإلنسرران
وتسبب لو العديد من األمراض الصدرية وأزمات التنفس  ،ىذا باإلضافة إلى ما تسببو من تموث

بيئي يؤثر عمى ىواء العاصمة ويحد من الرؤية الطبيعية عمى الطرق.

 وتزيررد حرردة مشرركمة تمرروث الي رواء بع روادم ىررذا النرروع مررن المركبررات نتيجررة تقررادم أسررطول مركبررات
الس ررفيس وبقائيررا فررى الخدمررة بررالرغم مررن إنخفرراض كفرراءة محركاتيررا وزيررادة معرردالت إسررتيالكيا
لموقود مقارنة بالميكروباصات الحديثة وبالتالى زيادة معدالت االنبعاثات الغازية الضارة الصادرة

منيررا  ،لررذلك قامررت محافظررة القرراىرة بالتنسرريق مررع كررل مررن و ازرة البيئررة والصررندوق اإلجتمرراعي

لمتنميرة لد ارسرة أليررة تنفيرذ تخريررد واحرالل عرردد  0111ميكروبراص قررديم برأخر جديررد يعمرل بالغرراز
الطبيعي.

 تم توقيع بروتوكول تعراون ثالثري األطرراف برين كرل مرن محافظرة القراىرة وو ازرة البيئرة والصرندوق
اإلجتمرراعي لمتنميررة فرري  05مررايو  5104لتنفيررذ المشررروع التجريبرري لتخريررد واحررالل عرردد 0111

ميكروباص قديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعري ،حيرث قردمت و ازرة البيئرة دعرم قردره  5مميرون
جنيو مصري لتحويل الميكروباص الجديد لمعمل بالغاز الطبيعي.
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 ت ررم اإلحتف ررال بإس ررتبدال ع رردد  84ميكروب رراص ق ررديم ب ررأخر جدي ررد يعم ررل بالغ رراز الطبيع رري واخر رراج
الميكروباصات القديمة من الخدمة.

صورة ( )10-1الميكروباص القديم والجديد

صورة ( )11-1إحتفال تسميم الميكروباصات الجديدة أمام مبنى محافظة القاىرة

 وبن رراء عم ررى توج ررو الحكوم ررة ف رري تعم رريم إس ررتبدال الميكروباص ررات القديم ررة ب ررإقميم الق رراىرة الكب رررى
وتكميررف رئرريس مجمررس الرروزراء السررابق لررو ازرة الماليررة بعمررل د ارسررة مشررتركة مررع كررل مررن و ازرات

(النقررل – البيئررة – التضررامن اإلجتمرراعي) ،فقررد قامررت و ازرة البيئررة بإعررداد د ارسررة بالعائررد البيئرري
واإلقتصررادي المتوقررع م ررن تنفيررذ مش ررروع إسررتبدال عرردد  51أل ررف ميكروبرراص م ررن وسررائل النق ررل

الجماعي ،عمى أن تقوم و ازرة المالية بإسرتكمال براقي الد ارسرة مرع الرو ازرات المعنيرة وتروفير الردعم
المطموب لتنفيذ المشروع أسوة بمشروع التاكسي األبيض والعرض عمى مجمس الوزراء.

 7-8-1برَبيج فحض ػبدو ادلركببث ػهً انطرق

 يررتم مررن خررالل ىررذا البرنررامج تنفيررذ حمررالت مشررتركة بالتنسرريق مررع كررل مررن اإلدارة العامررة لممرررور
واإلدارة العامررة لشرررطة البيئررة والمسررطحات بررو ازرة الداخميررة ،لفحررص عررادم المركبررات عمررى الطرررق

بررإقميم القرراىرة الكبرررى وايقرراف السرريارات المخالفررة وسررحب تراخيصرريا وتحريررر محاضررر لتجاوزىررا
الحدود الواردة بقانون البيئة والئحتو التنفيذية ،حيث يتم منح صاحب السيارة ميمة شير إلصالح

المح رررك واع ررادة الفح ررص مر ررة أخ رررى ب ررالمركز الفنر ري لعر رادم المركب ررات الت ررابع لم ررو ازرة ،لمتأك ررد م ررن
مطابقة انبعاثاتو مع الحدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة قبرل السرماح لرو بإعرادة تسريير

المركبة مرة أخرى.

 كما يتم مرن خرالل ىرذا البرنرامج أيضراً تنفيرذ حمرالت توعيرة لقائردي المركبرات تحرثيم عمرى أىميرة
ضربط المحررك حترى ال يرتم سرحب الرخصرة ودفررع الغ ارمرة ،باإلضرافة إلرى مرا يترترب عمرى ضرربط

المحرك مرن خفرض لالنبعاثرات الصرادرة منرو والتري ترؤثر سرمباً عمرى نوعيرة اليرواء وتسربب العديرد
من األمراض.
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صورة ( )11-1فحص العادم عمى الطريق

 تررم تنفيررذ البرنررامج خررالل عررام  5105وزيررادة عرردد حمررالت الفحررص عمررى الطرررق إلررى عرردد ()05
حممررة أسرربوعياً تتضررمن تنفيررذ حمررالت مررع الكمررائن الثابتررة الترري تتبررع اإلدارة العامررة لممرررور وىررذه
الحمالت يتم تنفيذىا ألول مرة وتنفيذ حمالت متحركرة بالشروارع والميرادين وعمرى الطررق السرريعة

كاألتي:

 .0تنفيررذ عرردد ( )5حمررالت أسرربوعية مررع اإلدارة العامررة لممرررور عمررى الطرررق الس رريعة (كمررائن
متحرك ررة بمواق ررع طري ررق أس رريوط الغرب رري – طري ررق إس رركندرية الص ررحراوي – طري ررق إس رركندرية
الزراعي – طريق السويس – طريق اإلسماعيمية).
 .5تنفي ررذ ع رردد ( )5حم ررالت أس رربوعية م ررع اإلدارة العام ررة لش رررطة البيئ ررة والمس ررطحات بالش رروارع
والمي ررادين (كم ررائن متحرك ررة بمواق ررع طري ررق حمر روان الز ارع رري – طري ررق ش رربين الك رروم – مي رردان
الكيت كات – المنيب).
 .3تنفيذ عدد ( )0حممة أسبوعية مع اإلدارة العامة لمرور القاىرة (كمائن ثابتة بمواقع أثر النبي
– كمية الزراعة – شبرا).
 .4تنفيذ عردد ( )5حممرة مرع اإلدارة العامرة لمررور الجيرزة (كمرائن ثابترة بمواقرع المنيرب – الكيرت
كات).
 .5تنفيذ عدد ( )5حممة مع اإلدارة العامة لمرور القميوبية (كمرائن ثابترة بمواقرع القنراطر الخيريرة
– العبور).
 تررم خررالل عررام  5105فحررص عرردد  39167مركبررة بن رزين وديزلطبق راً لحرردود االنبعاثررات ال رواردة

بالالئحرة التنفيذيررة لقرانون البيئررة رقرم  9لسررنة  5119إجتراز الفحررص منيرا عرردد  58513مركبررة

بن رزين وديررزل بينمررا لررم يجترراز الفحررص عرردد  01864مركبررة بن رزين وديررزل مقارنررة بفحررص عرردد
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 01776مركبررة ديررزل وبن رزين إجترراز الفحررص منيررا عرردد  7614مركبررة بن رزين وديررزل بينمررا لررم
يجتاز الفحص عدد  3075مركبة بنزين وديزل خالل عام .5104

أعداد مركبات البنزٌن والدٌزل التً تم فحصها على الطرق خالل عامً 2015 - 2014
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شكل ( )58-1برنامج فحص عادم المركبات عمى الطرق خالل عامي 2015 – 2014
المصدر :جياز شئون البيئة

المصرية

 ومن المخطط في المرحمة القادمة توريد أجيزة لفحص عادم مركبات البنرزين والرديزل تتواكرب مرع
التكنولوجيررا الحديثررة المسررتخدمة فرري ىررذا المجررال ،باإلضررافة إلررى التوسررع فرري تنفيررذ ىررذا البرنررامج

ليشررمل المرردن والمحافظررات التابعررة لمفررروع اإلقميميررة لجيرراز شررئون البيئررة ،وذلررك لتحقيررق المراقبررة

التامة النبعاثات المركبات عمى الطرق بجميع المحافظات المصرية.
 8-8-1برَبيج فحض أحىبُسبث هُئت انُمم انؼبو

 فرري إطررار خطررة و ازرة البيئررة لمحررد مررن تمرروث الي رواء بعررادم المركبررات ،فإنررو يررتم سررنوياً منررذ عررام
 5117وحتى األن تنفيذ برنامج لفحص جميع األتوبيسات التابعة لييئة النقل العام.

 .0تررم خررالل عررام  5105تنفيررذ البرنررامج السررنوي لفحررص جميررع األتوبيسررات التابعررة لييئررة النقررل
الع ررام والت رري يص ررل ع ررددىا إل ررى  3369أت رروبيس مقارن ررة بفح ررص ع رردد  3508أت رروبيس ع ررام
 5104وفحص عدد  3530أتوبيس عام .5103

 .5أوض ررحت نت ررائج الفح ررص لألتوبيس ررات ع ررام  5105نج رراح حر روالي  %45م ررن إجم ررالي أع رردد
األتوبيسررات التابعررة لييئررة النقررل العررام بينمررا كانررت نسرربة األتوبيسررات الترري لررم تجترراز الفحررص
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حوالي  %33وبمغت نسبة األتوبيسات المعطمة حوالي  %55من إجمالي أعداد األتوبيسرات
التابعة لييئة النقل العام كما ىو موضح بالجدول رقم ( )3والشكل رقم (.)7

 .3تم إخطار ىيئة النقل العام بنتائج الفحص وأرقام األتوبيسات الراسبة ،حيث تم إعداد برنرامج
إلعررادة فحررص كررل مررن األتوبيسررات ال ارسرربة فرري الفحررص البيئرري والمعطمررة ،وذلررك بعررد إج رراء
عمميات اإلصالح والصيانة واعادة تشغيميا مرة أخرى بمعرفة الييئة.

جدول ( )5-1نتائج فحص أتوبيسات ىيئة النقل العام

األتوبيسات

عام 2013

عام 2014

عام 2015

ناجح

1257

1444

1634

راسب

1208

1048

1180

معطل

766

726

555

اإلجمالي

3231

3218

3369

برنامج فحص أتوبٌسات هٌئة النقل العام
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1000
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راسب
معطل
إجمالً

2015

2014

2013

السنة

شكل ( )59-1برنامج فحص األتوبيسات خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

المصرية

 مررن المخطررط خررالل عررام  5106أن يررتم تنفيررذ برنررامج لفحررص جميررع األتوبيسررات التابعررة لييئررة
النقررل العررام بمحافظررة اإلسرركندرية وجمعيررات نقررل الركرراب أسرروة بمررا يررتم مررع أتوبيسررات ىيئررة النقررل
العررام بمحافظررة القرراىرة  ،كمررا سرريتم التنسرريق مررع ىيئررة النقررل العررام بالقرراىرة لرردعم ج ارجررات الييئررة
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بكل ما تحتاجو من أجيزة الفحص البيئي وأجيزة قياس كفراءة الف ارمرل ومعردات ضربط المحركرات

وادخال نظم اإلدارة البيئية ليذه الجراجات لتصبح جراجات نموذجية.
 9-8-1اخلطت ادلسخمبهُت نهحد يٍ اَبؼبثبث ادلركببث

 .0التوجررو إلررى إنشرراء م اركررز الفحررص الفنرري والبيئرري لممركبررات بجميررع المحافظررات المص ررية والترري ترردار
بمعرفة القطاع الخاص وتحت إشراف كل من و ازرتي الداخمية والبيئة ،وذلك لرفع كفاءة برامج فحص

عادم المركبات.

 .5التوجررو إلررى تعمرريم تنفيررذ مشررروعات اسررتبدال المركبررات القديمررة بجميررع أنواعيررا أسرروة بمررا تررم بمشررروع
استبدال التاكسيات القديمة بأخرى جديدة.

 .3التوج ررو إل ررى تحس ررين نوعي ررة وق ررود ال ررديزل المس ررتخدم ف رري مص ررر بالتع رراون م ررع و ازرة البت رررول والث ررروة
المعدنية ليتوافق مع المعايير األوروبية لموقود فيمرا يخرص خفرض محتروى الكبريرت ،وذلرك مرن خرالل

إنش رراء معام ررل تكري ررر جدي رردة أو تح ررديث معام ررل التكري ررر الحالي ررة لخف ررض محت رروى الكبري ررت الموج ررود
بررالوقود ليتوافررق مررع المواصررفة األوروبيررة يررورو  ، IVوكررذلك اسررتيراد وقررود ذو جررودة عاليررة نظ ر اًر ألن

أسعار وقود الديزل بنوعياتو المختمفة ال تمثل سوى فروق طفيفة.

 .4التوجو إلى استخدام بدائل الوقود التقميدي بالمركبات وادخال منظومة المركبات التي تعمل بالكيرباء.
 .5التوجررو إلررى تنفيررذ مشررروعات النقررل األخضررر والمسررتدام والنقررل الجمرراعي بالتعرراون مررع جميررع الررو ازرات
والجيات المعنية.

 .6التوجو لتشجيع القطاع الخاص في منظومة النقرل الجمراعي والتوجرو السرتخدام النقرل النيرري فري نقرل
الركاب والبضائع.

 .7تفعيل جياز تنظيم النقل الحضري بالقاىرة الكبرى لتنظيم قواعد مشاركة القطاع الخاص في منظومة
النقل الجماعي لمركاب.

 .8تنفيررذ حمررالت توعيررة لقائرردي المركبررات بشررأن أىميررة المشرراركة فرري تحسررين الوضررع البيئرري مررن خررالل
أىمية الفحص الفني والصيانة لممركبرات ،وكرذلك اسرتخدام وسرائل النقرل الجمراعي لمركراب (المتررو –

األتوبيسات–القطارات) ،والحد من ساعات القيادة لمسيارات المالكي لتخفيف الحمل البيئري واالزدحرام

المروري.
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الفصل الثانى

التغريات املناخية

 1-2ممذمت

أدى االختتل ا اطرطتترد لتتو اطظتترخي اطر خ ت رتتد در ت اطةت اررة خأ رت ط اطر ت ح خاررطت ر خلت خر ظتخا ر اطر ت خ
علت رلتتلخى أيت ط ا اطغت طا أخ علت اطرلتلخى اطرةلت لتتو ر تتر لتخاف لتو ل تتا اطأتتل ف أخ لتتو ل تتا اط ت ي

إطت لت ر ار ظرت اطة خ ت اططة غ ت علت اطرتتدى اط

ت ر خاططخ تتاا خطتتذا

– خاطلرخ تا خ تتا اطلك خطخ ت خة ت ف اط تتدرات يضت

رهرت للغ رتا رغهت خ ازرة اطة خت دخط ت خايل ر ت خرةل ت رتتد

رخضخع ت اطلخف ي رد ا ةغ ت غ زات اطدل خ (غت زات االةلةت س اطةترار
ا اط در

أ ا لة ق ة خ ألضا طأل

اطخفض اططخعو ال ةغ ت غ زات اطدل خ

ت رت اطلغ ترات اطر خ ت  -خال لت ر

خاطلك تي رتظ ظت رة لغ تر اطر ت خ

ل ل ل عل رةدأ اطرلتخخط اطرأتلرك خاط هتخد اطرةذخطت ل ت إ ترافات
خلة ق اطل ر اطرللدار ة ط ع ت اطدخط االيل

د كل ا

خ ظ ار ر ر يض اطلغ رات اطر خ ةك لت لتداع له ي رتت دخا اطغت طا ةت طلخي ظ علت االلف ي ت اإلط ر ت طألرتا

اطرلةتتدة اطرغ ت ةلغ تتر اطر ت خ ع ت ا  2::3خةرخلخكتتخا ك خلتتخ ع ت ا 2::8ا خل تتخا خ ازرة اطة خ ت ةخ تتفه
االل ت ا اطخط ت اللف ي ت لغ تتر اطر ت خ خةرخلخكتتخا ك خلتتخ ة طرأ ت رك لتتو اطرف خض ت ت اطخ
خاطةرخلخكخاا

خر تتذ ذطتتح اطة ت د للتتغ ر تتر

طت

ت ةر تخاد االلف ي ت

تتدة رتتد خ ت ا اطغرتتا اطة ختتو اطةة تتو خاطلطة تتو إط ت لفغ تتا دخر ت اطتتخط و

خاإليل رتو خاطتتدخطو طرخا هت ظت رة اطدل خت اطغ طر ت (االةلةت س اطةترار اطغت طرو اط أتتخ عتد اطلغ ترات اطر خ ت

ة ث ل خا ر ر ةل ف ذ ك ل االطلزار ت اط أخ عل ه رد اال ضر ا ط لف ي

خاطلو للغرضه ل ر لوا

 2-2ئجشاءاث انخخفُف وبشوحىكىل كُىحى وآنُت انخىمُت انىظُفت
 1-2-2ئجشاءاث انخخفُف
مششوع بىبء انمذساث خلفض االوبؼبثبث:
لا ل ف ذ اطرأرخع لو إط ر ةر رج دخطو أرا  36دخطت رتد أةرز ت اط ت د خارر لت د خر ط ز ت خاطركلت ح

خرتتد اطتتدخا اطغرة ت اطرغتترب خطة ت د خر تترا خ لت ا لتتو دعتتا اطةر ت رج كتتا رتتد االلةت د

خاطفلةت د خا دخ لت

ارخرخةو خاطةكخرت ارطر ت

خاطةكخرت االلتلراط

خ تخا ةددارلتع علت اطرلتلخى اطتدخطو ةر ت رج اررتا اطرلةتدة

اإل ر خو ةكا دخط ا

خ هتدي اطرأتترخع ةأتتكا عت ا إطت ة ت ف اط تتدرات اطخط ت لتتو رخضتتخع ت طتتا للطتترق إط هت اطرأتترخع ت أخ اطةترارج

اطل ة لو يض

اطلغ رات اطر خ

غت زات االةلةت س اطةترار
Actions

Mitigation

ر ا ة ف اط درات لو ر الت إعداد اللرال

ت اطل ر اط ظ ف

خا ترافات اطخفتض اطر خرت طلظترخي اطخط ت )(NAMAs
Appropriate

خة تر

 Nationallyخا ت ترافات اط ت ت س خاإليت ترار خاطل تتدي ق )(MRV
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 Measurement, Reporting and Verificationخاطرلت ر ت اطرةتتددة اطرغلزرت طخفتتض اال ةغ ت ت

اطخط

)Intended Nationally Determined Contributions (INDCsا خ غ

اطرأرخع خ ا ررةلت

اطل ف تتذ ةرأت رك ارطتراي اطرغ ت ك لت لتخاف علت رلتتلخى اط طت ع اطغت ا أخ اطخت ص خذطتتح ر ر ت اطتتدخر اطتتذ

اطة خ ت ا خ لتتها

تتخا ةتتع اط ط ت ع اطخ ت ص خاط رغ ت ت ار ل ت خرؤلل ت ت اطر لرتتظ اطرتتد و ذات اال لر ت ا ة ض ت

اطرأ تترخع – كرت ت تتخ رخط تتط – ل تتو ل تتا ارط تتراي اطرغ ت ت علت ت رل تتلخى ارلت تراد خاطرؤللت ت ت ذات اط تتل
ة ر أط اطلو لج ع ه ا ةغ ت غ زات االةلة س اطةرار
2ا ة ر خل ا اط هخد اطخط
3ا اطل ل ق رظ اط ه ت اطرغ

خلألرا أ أط اطرأرخع عل ر لو:

اطلو لرت لو ر ا خفض اال ةغ ت رد رخللي اط ط ع تا

ة طخ ازرات خاطه خ ت خاطرؤلل ت اطةكخر ذات اط ل
خأ تترك ف اطل ر ت ت

اط ط ت ع اطخت ت ص خاط هت ت ت اطر ةت ت

طة ر ا ةغ ت غ زات االةلة س اطةرار رد ر

ة إلض ل إطت رؤللت ت

خرؤللت ت ت اطر لر تتظ اطر تتد و إل أت ت ف ظت ت ا خط تتو

در اطرخللف ا

4ا ل ا خلدر ب اطخةراف اطخط د عل ر لو:
غ اللرال



ت ل رخ أيا اعلر دا عل اطكرةخدا

 إعداد إ رافات ي س خايرار خلدي ق هخد خفض اال ةغ ت لخطخ طلل له دخط ط
 اطلرخ ج طفرص خفض اال ةغ ت اطخط
طل ف ذ

طح ر را

لو رخللي اط ط ع ت طلخل ر اطدعا اطر طو خاطل و اط زا

رد خ ا اط ه ت اطر ة خاطدخا اط

ع

لو إط ر اطلزاا للح اطدخا ةخفض اال ةغ ت

خرل عدة اطدخا اط ر لو ل ا خة ف يدراله طللغ را رظ خفض اال ةغ تا

 إعداد ل ر ر اطرل ر ت اطخط
اطخط

اطرغ

كل

طخفض اال ةغ ت رد خ ا اطخةراف اطخط د ة طل ل ق رظ اط ه ت

طل ا لرص خفض ا ةغ ت غ زات االةلة س اطةرار رد رخللي اطر
ع خاطزراع خاطرخلف ت عل

يط ع ت اطط ي خاط ا خاط

أد لا إعداد اطل ر ر عل

خأف ي طلرأ رك رظ اطر لرظ اطدخطو لو هخد خفض اال ةغ ت طلةد رد ارلف ع در

اررض خر طع رد آ ر للة

خ د

خرة دئ اطرلخخط اطرألرك رظ لة د ارعة فا

اطر

ة اررة خ

طلة خ  -خ ا ررةل اطل ف ذ  -ر ا لخط د اطط ي رد ر

اطرل ددة ك طأرس خاطر ح خاطرخلف ت اطة خ
خيخد ةد ل ك طرخلف ت اطزراع

ةخ أ را

عل رخللي اط ط ع ت اطرهددة خةر ال لغ رض رظ ضرخرة اطةف ظ

عل ة خق اطدخا اط ر لو اطل ر

 اللخداا لك خطخ ت ةد

در لو

خاطرخلف ت اط لة

ظ ك ف الله ح اطط ي كر

لض عد اللةداا اطخيخد ارةفخر (اطل ل د

در
ة خاع

خاططفل اطز ل ( Oil Shaleخاطغ ز اططة غو لو

ظ ارلر ت خارلردة خاطةد د خاط لب خكذطح اللةداا اطخيخد

اطةلرخطو اطل خا لو رركة ت اط ا خلطخ ر اطرفهخا اطر لرغو ط ل ا ة ظا اط ا اط ر عو خلغز ز
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لرص اللر ع غ ز اطأغل ةأرك ت لكر ر اطةلرخا ( Flare Gas Recoveryخاللخدارع كر در
طلط ي ا

خيد ي ا اطرأرخع ةل اآلد ةل ف ذ ر لو:
2ا إعداد اطد ارلت ت اطلف ت ل طلرلت ر ت اطرةتددة اطرغلزرت خط ت ة تث لتا للتل ا ل ر تر اطرلت ر ت اطخط ت
ةلغ ر اطر خ لو  27خلرةر 3126ا

إط لكرل ر االلف ي اإلط ر طألرا اطرلةدة اطرغ

3ا لتتو ر ت ا ة ت ف اط تتدرات طل ط ع ت ت االيل ت د  :لتتا ع تتد عتتدة ةل ت ت عرتتا طة ت ف اط تتدرات خعتترض ل ت خج
خاطةلتترخا خاإللتتك د خاطز ارعت

اطد ارلت ت اطلت أ ر تتت ط ط عت ت اطلت ة
ةل عرا عد لرخ ا لغ ر اطر خا

خاط تتة

خاطط يت ا كرت لتتا ع تتد

4ا لتو ر ت ا ة ت ف اط تتدرات طفر تق اطغرتا :لرتت اطرأت رك لتو ةل ت ت عرتا عتتد إ ترافات اطرأتلر ت خل ت طت ظا
اررا اطرلةدة خكذطح عد لخط ط اطط ي ا

5ا لتتو ر ت ا ع تتد ا لر ع ت ت اطخة تراف :لتتا ع تتد للل ت رتتد اال لر ع ت ت طلخة تراف لتتو يط ت عو

خارلتتر ت خر يأ ت لتترص اطلغ ت خد لتتو ل ف تتذ إ ترافات اطخفتتض اطر خر ت طلظتترخي اطخط ت

ت ع ارلتتردة
كر ت لتتا ع تتد

ا لر ع ت ت ت دخر ت ت رت تتظ رت تتد ر اطرأت تترخع ت اطرلداخل ت ت رت تتظ اطرأت تترخع (اط ت تتا اطرلت تتلداا – كف ت ت فة اطط ي ت ت –
اطلك خطخ

اط ظ ف ل اط

اطخ ازرات اطرغ

ع – كف فة اطط ي لو اإل رة ة إلض ل إط اال لر عت ت رتظ اطرخل ت د لتو
ع – اط ا – اطرخارد اطر خ – اطط راد اطرد و– اإللك د  -اطل ة ا

(اطكهرة ف – اط

 2-2-2آنُت انخىمُت انىظُفت

األرلت اط هخد اطلو لا ل ف ذ لو إط ر آط اطل ر اط ظ ف عل ر لو:

2ا خ ا إ ر طو اطرأرخع ت اطرل ل دخط إط  36رأرخع لة ق خفض ل خ لغل
طد

در ة ةخ 3ا 5رل خد

و أكل د كرةخد رك لئ ة لل ر رات ل در ة ةخ  684رل خد دخالرا

3ا لو ظا ا خف ض ألغ ر أه دات اطكرةخد خة ف عل
ة لظ رأرخع ت آط

اطل ر

ل خج اطرل ةغ اطدخر طلرأرخع ت لرت ل ف

اط ظ ف ة للةغ د اطرأرخع ت اطلو يرر ر درخ عدا اللكر ا اإل رافات

رلة ب رخللف أ ره عدا اط دخى االيل

د

خ غخة للخ ق أه دات اطكرةخد اطرلخيظ إ دار

إ أ ف ة لظ أخرى طلكخد خاة إل رافات اطخفض اطر خر طلظرخي اطخط
خة ف عل

ذطح خ ا إ ر طو اطرأرخع ت اطفغل

اال ةغ ت در ة ةخ 5ا 6رل خد طد

خلا

لل ح رغرل لرص اطخفض

لو اطة لظ إط  51رأرخع لة ق خفض ل خ لو

و أكل د كرةخد رك لئ ةلكلف الل ر ر لةلغ ةخاطو 866رل خد

دخالر خة ه عل اط ةخ اطل طو:

 عدد  36رأرخع لا لل له دخط لو اطر لس اطل ف ذ اطدخطو آلط اطل ر اط ظ ف ا
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 عدد  25رأرخع ة لت عل خط ب اطرخال

اطخط

اط ه خ ( Letter of Approvalرد اطل

آلط اطل ر اط ظ ف خا ل لت إط ررةل اطلدي ق اطدخطو ( Validationا

 عدد  2رأرخع لو ررةل ر يةا اطلل ا اطدخطوا

خ خضح كا رد اط دخا ( 2-3خاطأكا ( 2-3لطخر اطرأرخع ت اطر ر اطرل ل دخط خ ا اطفلرة 3116
– 3126ا

جدول ( )1-2تطور جممة المشروعات المصرية المسجمة دولياً خالل الفترة 2015 - 2005
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شكل ( )1-2تطور عدد المشروعات المصرية المسجمة دولياً خالل الفترة 2015 – 2005

خ خضتتح اطأتتكا ( 3-3اطلطتتخر اطلراكرتتو طرأتترخع ت آط ت اطل ر ت اط ظ ف ت ةر تتر اطرل ت ل دخط ت خ ت ا اطفل ترة

ذاله ا
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شكل ( )2-2التطور التراكم لعدد المشروعات المصرية المسجمة دولياً خالل الفترة 2015 – 2005

 3-2-2بشوبمج انهجبن انىطىُت ِنُت انخىمُت انىظُفت مغ مإسست جىنذ سخبوذسد:
لو إط ر اللكر ا اطلغر ي ة طلخق اططخع

اطرللدار

طلكرةخد اطلو لللهدي لو اطر ا ارخا لة ق أ داي اطل ر

لا ع د ةل عرا لدر ة عةر اإل لر ت ( Webinar Trainingخرو  27خ 28د لرةر 3124

دع ت إط ه اط ه ت ذات اط ل ك ل ( خ اطط ي اط د دة خاطرل ددة خ خ ل ف ذ رأرخع ت اطرةط ت اطر خ
طلخط د اطكهرة ف خركلب االطلزاا اطة خو ة لة د اط

اطر خ
اططخع

دخق ةر

خ

اطة خ

اطر ر

ة ث ركزت ةل

اطغرا عل

طلكرةخد لو إط ر خطد لل درد اطلو لركز ةأكا خ ص عل أةغ د اطل ر

عل ع د ةل عرا لخ

خيد لا ع د ةل
رؤلل

خاطةخر

ع ت اطر ر

خأرك ل كا خاإلدارة اطرركز طللغ رات

اطغرا اطخ

خطد لل درد اطغ طر

خاطلو اللهدلت ر لو:

خ ا اط

ي ارخا رد ع ا 3126ا

ة طلخق اططخع

اطلغر ي ة طلخق

اطرللدار

خلا االلف ق

طلكرةخد ( Voluntary Carbon Marketة طلغ خد رظ

خرو  34خ  35لة ار ر  3126ةر ر اط رغ اررر ك ةر داد اطلةر ر ة ط رة

2ا اطلغر تتي ة طلتتخق اططخع ت طلكرةتتخد لتتو إط ت ر خطتتد لتتل درد اطلتتو لركتتز ةأتتكا خ ت ص عل ت أةغ ت د اطل ر ت
اطرللدار ا

3ا اطلدر ب عل اردخات اطخ
اطر تتر

ةرغ ر ل ا اطل ر اطرللدار لو إط ر خطد لل درد خلطخ غهت طلظترخي

خاطل تتدر ب علت ت ك ف ت ت لطة تتق لل تتح اطرغت ت ر علت ت اطرأ تترخع ت اطر درت ت طلت تدخخا ض تترد اطل تتخق

اططخع طلكرةخدا
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4ا اطلغر ي ة طرأرخع ت اطرؤ ل لو إط ر اطلخق اططخع طلكرةخدا

5ا اطلغر ي ةرلطلة ت لل ا اطرأرخع ت اط د دة خكذا ةرارج ار أط لو إط ر اطلخق اططخع طلكرةخدا

6ا لخض ت ح إرك ت إدراج رأتترخع ت ي خر ت ة طفغتتا (ر تتا اطرأتترخع ت اطردر ت ةة لظ ت آط ت اطل ر ت اط ظ ف ت
طلللف د رد اطلخق اططخع طلكرةخدا

7ا لخض ح أد اطلخق اططخع طلكرةتخد لغتد أةتد اطةلتخا طل تب اطرأتك ت اطف ت اطلتو لخا تع اط هت ت اطلتو طتا
ظت ار طلتتد

للتتلطظ ة تتظ أتته دات اطكرةتتخد اط ل ت عتتد رأتترخع له

رر لفر عد خل رة كة رة طللح اط ه تا

لتتغر اطأتته دات خعتتدا خ تتخد رأتتلر د

8ا اطرأت رك لتتو ةل ت اطغرتتا طألطتراي اطرغ ت رتتد خ ازرة اطة خت (اإلدارة اطرركز ت طللغ ترات اطر خ ت
ةر ت اطة خ ت

خ ت دخق

خخ ازرة اطكهرة ت ف خاطط ي ت اطرل تتددة خ خ ت اطط ي ت اط د تتدة خاطرل تتددة خخةتتدة كف ت فة اطط ي ت

ةرركتتز اطرغلخر ت ت خدعتتا الخت ت ذ اط ترار ةرخ ل ت ر ل تتس اطتتخزراف خركلتتب االطلتتزاا اطة ختتو ة لة ت د اط ت ت ع ت
اطر تتر

خ خت ل ف تتذ رأتترخع ت اطط يت اطر خ ت طلخط تتد اطكهرةت ف خخ ازرة اطط تراد اطرتد و خاطأتترك اط ةضت

طر تتر طلط ت تراد خاطةخر ت ت اطر تتر

خرأ تترخع ة ت ت ف اط تتدرات اطخط ت ت طخف تتض اال ةغ ت ت ت خاطل تت اطغل ت ت

خاطأتترك ت االللأت ر اطغ رلت لتتو ر ت ا لتتخق اطكرةتتخد

اطر تر ارطر ت طلط يت اطرل تتددة خكفت فة اطط يت
(إ ل راا إ كخكخ ل ري لرلت ك رت ا

3-2خمبطش وحأثرياث انخغرياث املىبخُت ػهً مصش وحذابري انخكُف مؼهب
غري اطلك ي ة ع ر رخع رد اطل ل ت خاطرر رل ت اطلو لهدي إط

اطة خ اط د دة أخ اطرلغ رةا خ أ ر ر طلح اطلك ي إط
اط

ر عد لغ ر اطر خ خةر

للح اطلغ رات خ

عرل

اطل رغ ت اطلك

لخفي رد ارضرار اطة د

الخ ذ اطلداة ر خاإل رافات اط زر إلدارة اطرخ طر

خار أط االيل

اطر خ ا

د خلغز ز يدرله عل اطل يلا خر خر

أخ لللغا اطفرص اطرف دة خللضرد اطل رات اط

عد لغ ر اطر خ عل ر رر لو:

2ا ز دة أخ ا خف ض در

ل يلا اط ظا اططة غ

أخ اطةأر رظ

اطة اررة عد رغدالله اططة غ خ

أ ف ارةداث اط رة اط ل ت عتد اطلغ ترات

3ا ارلف ع ر لخب رللخى لطح اطةةر خل رالع عل اطر طق اطل ةل ا
4ا ز دة ارةداث اطر خ اطرلطرل ا
5ا ز دة رغدالت اطل ةرا

6ا لد خر اإل ل ج اطزراعو خل ر اررد اطغذاخوا

7ا اطل ر عل اطرخارد اطر خ خز دة رغدالت أح اطر ا
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ر

8ا لد خر اط ة اطغ ر ا

9ا لد خر اطل ة اطة خ (خرد أ ا للح اطل رات؛ اة ض ض اطأغ ب اطرر
د اطر ر ةأكا ع اا

:ا ل ر االيل

خ لةدد رخضخع اطلك ي عل

ا

ةخ أ را رد خ ا اطرة خر اطل ط :

2ا ل ا ي ةل اطل ر ( Vulnerability Assessmentا

3ا اطةد رد خطر اطكخارث اطر خ ( Risk Reductionا
4ا لةد ث خلفغ ا اللرال
5ا إعداد اطخط اطخط

اطلك ي ( Adaptation Strategyا

طللك ي رظ اطلغ رات اطر خ ((NAPا

6ا إدر ج اطلغ رات اطر خ ضرد خطط اطلك ي اط ط ع خخط اطل ر اطرللدار ا
7ا إعداد ر لرة ت رأرخع ت اطلك ي لو ر ظ اط ط ع ت اطلو طه
عل لرخ له رد رخ

ت اطلك ي لو

ل ة طلك ي رظ لغ ر اطر خ طلة خا

د ق اطر خ اطرخللف ا

 1-3-2املخبطش واألصمبث انىبجتت ػه انخغرياث املىبخُت ودمج حغرياث املىبخ وأهذاف األمم املخحذة
نهخىمُت املسخذامت فً اسرتاحُجُت انخىمُت املسخذامت 2232
ركد إ

ز اطرخ طر اطرةلرل طللغ رات اطر خ خل راله علت اط ط عت ت اطرخللفت ة طدخطت

خرت ركتد الخت ذ

رد لداة ر طللك ي خاطرط خع ل كا رد ذ اط ط ع ت ل اط دخا اطل ط ا
جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

املىبطك

انسبحهُت

ارلف ع ر لخب لطح ر

حذابري انخكُف

اطةةر لو اطر ط

اطل ةل

طلةةر اطرلخلط ل ؤدى إط :

2ا خضظ ضخاةط ل

اطرها

اطةة رات

خارراضو اطرلل لة ا

3ا لغ ر لو خع

اطر

اطضةل

خاطر خفض

خل ر رغظا ألر ح اطر

اطغذة ا

اطر

ط رلدادا

4ا إ رافات

درال

اإل أ فات اطخف ف

اط ةل

طأل ر

اطة خ

اللرال

خاال لر ع ( SEAخ لضرد ل ا ار ر اطة خ

خاال لر ع ( ESIAك ل اطرأرخع ت اطل ل ا

4ا لهد د ر أآت اطر طق اطر خفض ة طر ط اطل ةل
خل ر اطل ة اطلرل ه

اطل ةل

ل ر اطلغ رات اطر خ ا

2ا لدر ر أ زاف ضغ ف رد اطأر ط اطررلو اطل ةلو 3ا اطلر ح ل ط ةدي ر
طةر

طلل ر

رلضر

ةلد خر اطأخاطئ خرلخة

اط خل ا

5ا ل ر اطر ط اطل ةل طدطل هر اط ا ة طغرر ل
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ة طر طق اطل ةل ا
5ا خضظ ةدخد خاألراط ت رلزر

ع د إ دار

ر ح ةفر آة ر طلةب اطر

ةر

ل

ضرد اللدار للح اآلة ر خل دد

اط خل

لخاف طة غ

جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

حذابري انخكُف

ارلف ع رللخى لطح اطةةر خل ر ذطح عل
ار أط

اط

ع

اط ا

خأ أط

خرخط رر كد ر
خاطرخا ئ 6ا إعداد ا

ة إلض ل إط ار أط اطزراع ا
أر لو اطر ط
اط خر

اطل ةل

طلةةر ارةرر لدد اطلكخ د

طلل ةا غد ة از طة غ

اطأغ ب اطرر

خ زداد اة ض ضه

خارلف ع در ت اطة اررة لض
طللغ رات اطر خ

عل

ل

اآلة را

7ا ل ف ذ أعر ا ةر

دل

(ةخاخط ةةر

ةخا ز غ طل

خطكد لل ر

ل ة ت اطلرة

اطللخث

خلد خر

اط ةوا

اطرخاخا خل د ا

اطل ةل

خغ ر ل ل د

للد

لكل طلأ طئ

خل خا ر ظ لداخا ر

لو اط ةس ةر لو ذطح ةر

عد اطل ر اطللة

اطل خع اطة خطخ

أخ عد طر ق خط رخضخع إلع دة لغذ له ا

اطرة و خاطر أآت

خأةك ت اطكهرة ف خاطر

اط

8ا اطلغذ

اطأخاطئ اطلو
خل خا اطةر

ة طرر ا

ع

اطةةر
خاط ري

طلغخ ض

ةر

ةةه ع د اطضرخرة ةغض

اط لة ر ا اطرؤخس اطة ر أخ

اطةخا ز اطغ طل ا
9ا لدع ا رة

خا أ ف رة

ت اطل خا اط خر
ت د دةا

خل ر ظ اطل خا

:ا إع دة ل ا ةغض اإل أ فات ر ا اططر ق
اطدخطو اطل ةلو (اطررلد رد رلح إط
خة خط رةرد عل

اطللخا

خ لخر لرع اطل ا خكذطح

لدع ا أعر ا اطةر

اطأ طخ

اطة ط

طلغرا

كةخا ز أرخاجا
21ا

ل ة ت اطك ة د اطررل عد طر ق:
أا اللزراع اط ة ل ت اطةر
اطخأة ا

با اطةف ظ عل

خاي ر

اطةخا ز اط ر اططخط

اطةخا ز
اطررلدة

ةطخا اطأ طئ اطأر طو اطغرةو رد اإللك در
إط

اطللخا ة علة ر خط دل ع طة غ ضد

ر ت اطةةر أخ ارلف ع رللخى لطح اطةةرا
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جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

لطبع

انضساػت

2ا ا خف ض غل اطرة
3ا لاز د ةدخث
4ا

حذابري انخكُف

2ا لغز ز الل ة ط أ

ا خاإل ل ج اطزراعوا

ر ت اآلل ت اطزراع ا

ص كر ت اطر

اط زر طلزراع ا

3ا خضظ ظ ا طلل ر د عل اطرة

اط رخة اطة خا

خاطلرك

9ا غرق ةغض اطر طق اطزراع

ل

ر خر

اآلل ت خاررراضا

خز دة 5ا اطلةخا إط

8ا اطل ر عل كف فة اطرخارد اطةأر (ا لأ ر اطغدخى
خارخةخ خاطه رة ا

ا اطزراع ا

4ا ز دة يدرة اط ة ل ت خاطة خا ت عل

6ا ا خف ض خ خة اطلرة ا
لكلف اإل ل جا

ي رة

طلل لة ت اطر خ اطرخللف ا

5ا لف يا للرات اط ف يا
7ا ا خف ض إ ل

ا ر خر

اطدخرات

رة
اطزراع

خاطرلل ةل ا

ا أخرى خلغ ر رخاع د
خل

اطة ط

طللغ رات

6ا لةل د ظا كف فة اللخداا اطر ا

اطل خا ا

7ا اطخ خا إط
أ

اطك ل اطزراع

اطر ل

ي للةرا اإل ه د اطةرار

اطخ ار و طأل

ي طخ ل خي

خزراع
خاطلةل د

رة ارردا

8ا اطلخلظ لو اللخداا اطلك خطخ ت اطةل ط ا
9ا لغز ز

ظا اإل ذار اطرةكر خاطل ةؤ ة طر خ

اطرخلرو طلةد رد اطرخ طرا

:ا ل خ ظ اطدخا رد خ ا درج ار أط اطزراع
ارخرى ر ا لرة اطر أ ا

21ا لخة د اطة زات اطزراع ا

22ا ز دة اطخعو اطغ ا خل

ا رفهخا اطر خ

خع يلع ة ط ظا اطة خ خاطةأر ا

لطبع

املىاسد
املبئُت

وانشٌ

2ا ةل ل

ر ةظ اط ا خاطر

رخط ر اطلغ رات اطر خ

اطغذة

در اطر خ

خيد لا اللراض

ل ر خ د أةد ر لف ؤطو خاآلخر لأ ؤرو عل
اط ةخ اطل طو:
أا

أ ر اطل ر خ اطلف ؤطو إط
 %43ل ا ةه ة

2ا اطلك ي لو ة ط ز دة إ رادات ر
(اطل ر خ اطلف ؤطو :

أا ز دة لغ ت اطلخز د اإلض ل

هر اط ا
أر ا اطلد

اطغ طو طل ل ا رخ طر اطف ض د خلي اطلدا

ز دة اطر
ر ر رد اطر

ةر دار 3ا اطلك ي لو ة ط ا خف ض إ رادات ر

11

إط

(اطل ر خ اطلأ ؤرو :

اط ا

جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

حذابري انخكُف

4ا 84رل ر رلر ركغبا

با أ ر اطل ر خ اطلأ ؤرو إط

ةدخث ع ز لو

اطر

ةر دار  %25ةر لفر عد ا خف ض

ة

 59رل ر رلر

ر ر رد اطر

إط

ركغبا
3ا ل ر اطهطخا اطرطر

4ا ل ر لغ ر اطر خ عل

كر ت خرغدالت ل خط

عل ةل ل اط ر د اطلطةو لو ةخض اط اا

اررط را

أا االللخداا ارر ا طلرخارد اطر خ

خالخ ذ اطلداة ر اطر خر إلدارة اططلب عل
اطر

رد خ ا:

 رلظ اطدعا عد للغ ر اطراإل ل

خاخل ي در ت اطة اررة

اطرل ة

ل

اط ط ع ت

اطرخللف رظ لدة ر ار هزة اط زر

ط له ة طدي اطك ل ا

طدعا اطر

 -اطرلظ اطلدر

االللخدر ت

ل

اطةلد ةر ال ضر ة طفخ ت رةدخدة اطدخاا
اللخدار ت اطر

 -اطلرأ د ل

اط ط ع تا

 -لأ ظ لةل ر

ل

كل

اطةةر ة طط ي اطرل ددةا

 لأ ظ لدخ ر اطر ة إلع دة اللخداره ا لأ ظ إع دة اللخداا رةغد لدخ ر

طة

اط ري اط ة

طلكخد اطر رى ل

ذا

اطأ دا
 اط هخض ةةرل يخراطرخاط دا

طرلظ اطخع اطر خ

 لةل د خلطخ ر أةك ت لخز ظ اطررة ةس – خ از ت خغ ر

طدى

(رخال ر-

طلةد رد لخاق

اطللربا
بااالللف دة اط

خى رد ر

اطل خا خاررط ر

اطلو ل در ة ةخ 4ا6 – 2ا 2رل ر رلر
ركغب ل خ

طل ر غه :

خ ركد الخ ذ اطلداة ر اطل ط

 اطلخلظ لو إ أ ف اطلدخد خاطخ از ت طل ر ظ ذاطر

خاللخداره لو اطأرب أخ اطزراع

اطرة أرة أخ لخز ه ا
911

جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

حذابري انخكُف

 اللخداا اطل ت اطةداطر

د

لو ر ا ة

ر ا االللأغ ر عد ةغد خ ظا اطرغلخر ت
خلةل ا اط ر د اطلطةو طلر

اط غرال
خلةد د خ

خص ارةخاض خ خع اطلرة ا

 إعداد خراخط طل ا رخ طر ل ر ظ اطل خااطل خا

خادارله خذطح طلغظ ا االللف دة ةر

خل ب اطرخ طر اطلو يد ل ا ع ه ا

 اطلغو ةخ لفغ ا اطخل ل اطر ل طرخا ه أحاطر

اطلو للر ا لو اإللراع لو ل ف ذ رأرخع
ل خلر

رةط هر اطكخ غخ ة هر اط ا اطذ

ل خ ةخاطو 231رل ر رلر ركغب لض عد
ظ ف عل طخا ر رى

إ ل ج ط ي كهرخر خ
اط هرا

لطبع

انصحت

2ا تتص كر ت ت اطر ت اطرل ةت ط لتتلخدار ت اطرخللف ت

تتص اإل لت ت ج اطز ارع تتو خاططغت ت ا

خلت ت ر ذط تتح علت ت

خال تتلخداا ة تتداخا طلر ت ت غ تتر

ت ت طة طلأ تترب خرت ت

لج عد ذطح رد أرراض رخللف ا

3ا اطلغ تتر لتتو أ ر ت ط اطهطتتخا اطرطتتر اطتتذ يتتد لتتفر
عد لخاطتد أ تخاع رغ ت رتد اطةغتخض خة طلت طو ا لأت ر
اررراض اط ل

عد ا ل ا اطةغخضا

2ا رلظ كف فة يط ع اطرع

اطلغ رات اطر خ رد خ ا:

أا اللكر ا لطخ ر اطة

اررراضا

جا لطخ ر ةرارج اطلطغ ا اطخي خ

5ا اطغخا تتي اطرعد ت ت خاطرطخةت ت اطررلفغت ت اطل تتو للل تتةب

طللغ رات اطر خ

لو أرراض اط ه ز اطل فلو خأرراض اط لبا
6ا رخ ت ت ت اطةت تر اطرلطرلت ت اطل تتو ل تتؤدى إطت ت اررت تراض
خاطخل ت اطررلةط ةضرة ت اطأرسا

7ا اخل ي خع اطر

خز دة اطر از

دا ة ف ي عدة ة ت رلك رل طألرراض اطر
خال ةله

ةة

طكا ارطراي

اطرغ ا
ها لدر ب اطفرق اطف
اطر خ ا
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خ خايا

رةة ث خا ل ج رخاد اطلطغ ر تا

اططة

عل

اطلغ را رظ اطظخا ر اطر

خ ص خدله ا

طر لذ ل د ا

با خضظ ظ ا ر د طألرراض اطرغد

4ا أةت تتداث اطهطت تتخا اطرطت تتر اطلت تتو لللت تتةب لت تتو للت تتخث
أةك ت اطر

اط ة

ارل ل

اطخدر ت اط ة ا

اطرخ

ة طرخلف ت اط ة ل خاطة خا ا

طللغ را رظ

خل خا خلةا
ةة

طللغ رات

جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث
املخأثشة

حذابري انخكُف

املخبطش

3ا اإل ه د اطةرار خللخث اطهخافا

خا رلظ

أيل ا

كف فة

اططخارئ

خاطغ دات طللغ را رظ اإل

ة طرللأف ت

ة ت اط

ر عد

ارةداث اطر خ اطرلطرل ا
3ا لطخ ر ظا اطل ةؤات اط خ

خ ظا

خاطرخلر

اإل ذار اطرةكرا

4ا رلظ اطخعو اطر لرغو ةرةدأ اط ة االللة ي

رد

ة ث لفغ ا دخر خل خا اإلع ا خرؤلل ت اطغرا

اطرد و

خزرة اط ة
خل ل ق اط هخد ة د ا

خاطخ ازرات خاطرؤلل ت اطرخللف ذات اط ل ا

5ا لخ ع اطةةث اطغلرو خلأ غع ةخ إ راف ر لو:
أا درال ت خة خ

ةدخرة ة ة رلةة ت

خ

خ ي ت اررراض اطخة خ خطرق اطخي

با درال ت خ
خ

رها

ةةرك خ رة ي ت اررراض

اطةغخضا

جا درال ت خ

ي ت اررراضا

طرك لة

ة ططرق اطة خطخ

ة

دا لطخ ر ظا االكلأ ي اطرةكر طة الت اإل
ة ررراض اطرخللف ا

ا اإليل رو خاطدخطو طلك ي

ها للح ي خات االل

اط هخد ةخ لةد د خلخ
خطرق اإل

6ا لةل د
خاطخ

لطبع

انسُبحت

2ا لضرر ةغض اطر طق اطل ةل
ارلف ع رللخى اطةةرا

3ا اطل رات عل اطأغ ب اطرر

ة خاطخي

اطة ط

خص اطلك

ا

ي رلةة ت اررراض

رها
خااليل

اال لر ع

خلغرضه طرخت طر 2ا خضظ ةر رج طلةخ ا اطف دق اط خر إط
خلطخع اطأرسا

4ا ارلفت ت ع اطرطخة ت ت اط لت تتة خاطلت ت رات اطرةلرل ت ت عل ت ت
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د

طلة خ (ل دق اطغ ر اطخضراف ا

3ا خضظ ةر رج طةر

اطأغ ب اطرر

اطر طق اطل ة كرخرد طة غو

د
ل دق
داخا

ذب اطل حا

جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

حذابري انخكُف

اطر طق ار ر ا

5ا اطغخا ي اطلراة خل ر عل اط خش ار ر ا
6ا ل ت ت ر اطرخايت تتظ ار ر ت ت ة ت ت ةو ي ت تر خيلغ ت ت ي لة ت ت
خلللتل اطر ت ف اطأتريو ة إللتك در ة رلفت ع رلتتلخى
لطح اطةةرا

4ا اطةف ظ عل

اط لة خاطل رات اطر

خلت ت ت ر علت ت ت أ ت تتةخط اطةت ت تخاخر خاطف ت ت ت دق اطلت ت ت ة

اطغ خر ا

ةة اطرةلرل ا

5ا اطةف ظ عل اط خش ار ر رد اطغخا ي اطلراة
خل ر ا
6ا ةر

7ا اطل ت ت رات اطرةلرل ت ت ال خف ت ت ض ر لت تتخب هت تتر اط ت تتا

اطر طق ار ر رد ارلف ع اطرطخة

اطرخايظ ار ر

ة ةو ي ر خيلغ

خلللل اطر ف اطأريو ة إللك در

رللخى لطح اطةةرا

7ا خضظ ةر رج طلةف ظ عل

8ا ارلفت ت ع ر ل تتخب ل تتطح اطةة تتر د اطرلخل تتط خارةر تتر
خل رالع عل اطأخاطئ اطررل اطل ة ا

9ا ارلف ع در ت اطة اررة ة طر طق اطل ة ا
اررخاج خز دة رغدا اررط ر ة طر طق اطل ةل ا

رد ارلف ع

ر لخب هر اط ا

ة طل ل ق رظ خ ازرة اطر طل ب أةخط اطةخاخر
خاطف دق اطل ة اطغ خر ا

8ا اطةف ظ عل اطأخاطئ اطررل

:ا ز ت ت دة لكرار ت ت ةت تتدخث اطغخا ت تتي اطرعد ت ت خارلف ت ت ع

ي لة

ر لخب

لطح

خل رالعا

9ا خضظ ةرارج طةر
اطة اررة خل ر

اطةةر د

اطل ة
اطرلخلط

رد ارلف ع
خارةرر

اطل خة د رد ارلف ع در ت
عل

اط ذب اطل ةو خأعداد

اطل خة دا

:ا خضظ ةرارج طر ةه اطغخا ي اطرعد

خارلف ع

اررخاج خز دة رغدا اررط ر ة طر طق اطل ةل
اطل ة ا

لطبع

اإلسكبن
وانطشق

اإلسكبن

2ا لغرض اطر

2ا خضظ لداة ر لكفا ةر
د رد اط ط د ةأر ا اطدطل طلله ر

ةلةب اطغرر اطذ

يد

لج عد ارلف ع رللخى

لطح اطةةرا

3ا ز دة رخ ت اطةر اطأد دة خلغ ر رغدالت طخا
اطرطر رر للةب لو ا ه ر اطر طق اطلك

ارر كد اطرهددة ةغخارا

لغ ر اطر خ ةغد درال ت رللف ض طلةد د در
اطلهد د اطلو لة ق ةه خ

3ا لةد د ارر كد اطر لة

ة طر طق اطل ةل ا

اللل ة ا اطره ر د

خاط زة د خل ه ز طغدا لكرار اطغأخاخ تا
4ا خضظ خطط اإلخ ف خاطللك دا

خاطر أآت اطلو لو رخرات اطل خا خاطر طق 5ا خضظ ظ ا طلل ر د أخ اطضر د اال لر عو خلخل ر
لرص اطغراا
أأ
خاطر طق اطر ف ارك ر
اطغأخاخ
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جدول ( ) 2-2مخاطر التغيرات المناخية عمى القطاعات المختمفة وتدابير التكيف الخاصة بكل قطاع
انمطبػبث

املخبطش

املخأثشة

حذابري انخكُف

طللغ رات اطر خ ا

4ا ارلف ع در ت اطة اررة عد رغدالله رر ؤدى إط
ز دة الله ح اطط ي

اط

اطكهرة خ

اللخداا أ هزة اطلةر د خاطلهخ

ر

عد

2ا

ر أآت عل ه خ ا اطر أآت اطة ط اطل ل ظ ل
ذ اطر طقا

داخا اطرة و 7ا رراع ة إي ر ردد

ة خاعه ا

انطشق

6ا رراع ة ر طق رخرات اطل خا خلف دى ة ف أى

د دة ر خر طلل لة ت اط خ

خاطلغ رات اطر خ ا
8ا إ أ ف خدعا أةك

ة ر دة ارلفلت رر ؤدى إط

خ ؤ ر عل ل رله ا

3ا لةطا اططرق خللفه رد
خاطل خا خ

لأخ اططرق

طلر لرغ ت اط د دةا

طلطرق خاطة

9ا إ أ ف خدعا أةك طل ا خاطرخا

ارل ل

تا

راف اررط ر اطغز رة

ة طر طق اطلو للغرض إط ل خا

يخ كر طق اطةةر ارةرر خل فا

خطغتتا ةر ت اطر ت طق اطل ت ةل رتتد اآل ت ر اطلتتلة طلغ تتر اطر ت خ ل ت ارلف ت ع رلتتلخى لتتطح اطةةتتر ل ت ل لتتو
ر در اطرخ طر اطلو لغ د ر ةهله خاطلو ل

عل ه ةغض اطضخف ل ر لو:

 2-3-2املىبطك انسبحهُت
لرلد اطر طق اطل ةل

لو ر ر رك ر رد  4611كا طخطو عل

ارلداد لخاةا اطةةر اطرلخلط خاطةةر

ارةررا خ غد أ طئ اطةةر اطرلخلط خ ارك ر عرض طرخ طر ارلف ع رللخى لطح اطةةر ظ ار ط خف ض

اط لةو ة طر ر ة رراضو اطرة ط ةع خ خ رلد ةطخا  2311كاا خلخ د ةر ط
اطغد د رد اطردد اطرخ ل ر ا اإللك در خةخرلغ د خدر ط خرأ د خ
ة طر

د ة ث غ ش ة طر طق اطل ةل

االلل ر رات اطضخر لو ار أط اط

اطدطل خل ةله اطأر طو

ردد ذات ك ل لك

ع ط ل در

طر ر ةخ  %26رد إ ر طو لغداد اطلك د لض

ع خاطل ة خاطزراع

ذ ار أط ا
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خكذطح لو

كا اطة

عد

ارل ل اطلو لخدا

 1-2-3-2حؼشَف املىطمت انسبحهُت جبمهىسَت مصش انؼشبُت:
لغري اطر ط

(2

خاطر ط

اطل ةل

خل ط خد اطة خ ريا  5طل

اطف رة ريا ( 4:ة ه " اطر ط
االيل

د اطخ ط

 /2::5ريا  :طل

اطررلدة رد أخاطئ

خاط ري اط ر

 311:خلغد لع ةرخ ب اطر دة

رهخر ر ر اطغرة

أ رل اطةةر اإليل رو

خلرلد لو اط ةل رد اطأ طئ إط اطداخا أ رل اط ط ق اطذ

ل ر ة طة خ اطةةر خ ؤ ر ل ه ةر ال ل خز رل ل  41كا طلداخا لو اطر طق اط ةراخ ر طا لغلرض للح

اطرل ل أ

عخاخق طةخغرال

اطر طق اطل ةل

خلو اطدطل ةل

ر لخب  4 +رلر" خلةدد كا رد اطرة لظ ت اطل ةل

اطل ةغ طه لو ضخف ظرخله اططة غ

خرخارد

اطة خ

رد خط اطأ طئ (اط ر دة اطرلر ت اطغدد  :ركرر أخا ر رس  311:ا

ةر ال ا عد  21كا إط اطداخا

 2-2-3-2مؼبَري حصىُف انسىاحم املصشَت حبؼب نمببهُةت حؼشهةهب وحرةشسهب مةه خمةبطش اسحفةبع
مىسىة سطح انبحش وانظىاهش اجلبحمت:

2ا ر ل ت ب لتتطح اطر ط ت اطل ت ةل (طةخغرال ت اط ةل ت
طرلخلط اطر لخب اطة ط طلطح اطةةرا

3ا رغتتدالت ةتتخط اطر ط ت اطل ت ةل
لخاطق أرض أخ اال د رغ ا

اطلو لة ت د ارر ت كد اطررلفغ ت خاطر خفض ت ة ط لتتة

ل ت لغتترض اطرلتتخة ت لةتتت اطلتتطة طلضتتغط أخ طخ تتخد

تتدخع أخ

4ا رغدالت اط ةرا

5ا االرلف ع اط لةو طرللخى لطح اررضا
6ا خ خد اطةر

اطل ةل لخاف ك ت طة غ أخ

دل إ أ خ ر ا اطةخاخط خاطةخا ز اطةةر اط لة ا

7ا ي ةل اط خخر خاطرلخة ت لةت اطلطة إل ف ذ ر

اطةةر لو ال

اط ةل ا

طبقاً لهذه المعايير يمكن تقسيم سواحل الدلتا إلى ما يم :
أا اطل ةا اطأر ط اطغرة :

غلةر اطل ةا اطأر ط اطغرة اطررلد رد اطللخا ةل غرب اإللك در ر ط

غ ر رغرض ر رخ طر رد

راف ارلف ع ر لخب لطح اطةةر خذطح ةلةب ارلف ع ر لخب اطل ةا اطأر ط اطغرة ر ة د  3 +خ 4 +

أرل ر لخق رللخى لطح اطةةرا
با ل ةا اإللك در :
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لر ز ل ةا اإللك در ةلة د لض ر لع خلغلةر رغظا ر طق اطل ةا ذات ةر

لض

عد أعر ا اطةر

ة إل لك در للرلظ ةةر

اطه دل

طة غ أخ

اطلو ل در ةةخاط

طة غ

ة لة %78

 %31أى ةد ر طو  %98رد ر طق اطل ةا

دل رد ارلف ع ر لخب لطح اطةةر عدا ةغض اطر طق اطر خفض

اطلو للغرض طلرخ طر ة لة  %24رد إ ر طو لخاةا اإللك در ا
جا ل ةا دطل هر اط ا:

ل لا ذ اطر ط إط
ط ي ت طة طدر

ط ي ت رخللف اعلر دا عل اطرغ ر اطل ةق ذكر

لغرضه رخط ر عرل ت اط ةر خارلف ع رللخى لطح اطةةرا خ خضح اطأكا اطل طو

اطر طق اطلو خ د ةه أعر ا اطةر
لة

خة ف عل ذطح لألرا عل

اططة غ

اطلو ل در ةةخاط  %71رد لخاةا اطدطل ة ر

خاطه دل

ةخاط  %51رد ذ اطلخاةا لةل ج إط أعر ا ةر

دل ا

خريطة ( )1-2المناطق المحمية طبيعيا ً وهندسيا ً والمناطق التي تحتاج للحماية بالساحل الشمالى للدلتا

 3-3-2اإلجشاءاث انخٍ مت اختبرهب يف جمبل انخكُف مغ انخغرياث املىبخُت
قامت الحكومة المصزية بتنفيذ العديد من األنشطة لحماية المنطقة الساحلية من الدلتا ،التي يتصدرها ما يلي:
 1-3-3-2جهىد وصاسة انبُئت

خاطرى  -ةدعا رد اطةر رج اإل ر خ

2ا ي رت خ ازرة اطة خ ة طل ل ق رظ خ ازرة اطرخارد اطر خ

( - UNDPةد ز درال إ أ ف أةك ر د طللغ رات اطر خ ة طر ط
اطلخاةا اطأر ط

اطر ر رد رلح أري خةل

ر لخب لطح اطةةر خاطرطخة

خاطر ح خدر

اطللخا غرة

اطلو لل خا ةرراية

خرد اطغخارا اطلو لا ر د

اطة اررة خاررط را
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اطل ةل

طألرا اطرلةدة
ارلف ع

خريطة ( )2-2المنطقة التي يتم رصدها خالل عمليات تحديد ارتفاع منسىب سطح البحر

3ا ل خا خ ازرة اطة خ ة ط ة طل ل ق رظ اطه خ اطر ر اطغ ر طألر د اط خ ةلفغ ا ةرخلخكخا اطلغ خد ة د
ة د لو ر ا اطلغ رات اطر خ

اط

خ اطلغ خد اإل ر خ ارطر

رد خ ا إ أ ف ظ ا طإل ذار اطرةكر طللغ رات اطر خ

ةدعا رد

( GIZا

4ا ي رت خ ازرة اطة خ ةد ارل ل ر اطلغ رات اطر خ عل خرس رد اطرة لظ ت اطلت اطرخ خدة عل اطأر ط
اطل ةل طلدطل خ  :ررلط رطرخح خاإللك در

خاطديهل

خكفر اطأ خ خةخرلغ د كر ي رت ةل ف ذ

أك ر رد  211دخرة لدر ة خخرأ عرا إلذك ف اطخع ة طلغ رات اطر خ خك ف ر ةهله خاطل يلا رغه ا

خيد لا اطل ل ق رظ اطرلخخط د خرلخذى اط رار لو ذ اطرة لظ ت إلدخ ا ةغد اطلغ رات اطر خ لو خطط
اطغرا خاطةرارج اطلو ل فذ

اطةةر خآ ر عل

ذ اطرة لظ ت رد خ ا اطلرك ز عل ل ب رخ طر ارلف ع رللخى لطح
خأال لا إي ر اطر طق اطلك

اطر طق اطل ةل

عل اطأر ط اطل ةل إال ةغد ل د ا درال ل ا ار ر اطة خو االللرال

اط د دة أخ أ
طلر ط ا

رأرخع ت د دة

5ا ل خا خ ازرة اطة خ ة ط ة إلعداد طل ف ذ ةر رج لطخ ر يدرات اطغ رل د لو اإلدارات ذات اط ل ة طلغ رات
اطر خ داخا اطخ ازرة خاطفرخع اإليل ر

ة طر

خ

اطفرع اإليل ر طغرب اطدطل ة إللك در

خرة خذطح لو ر الت ك ف ر ةه اطلغ رات اطر خ خاطل يلا رغه خ

اطةةر خل ف ذ اطرخطط االللرال

طلخ ازرة لو اطر طق اطل ةل ا

ارلف ع ر لخب لطح

6ا اإلعداد إلدراج ةغد اطلغ رات اطر خ ضرد درال ت ل ا ار ر اطة خو طلرأرخع ت خ
لو اطر طق اطل ةل ا
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خلرع خلط اطدطل

للك طلو ل ا

 2-3-3-2جهىد وصاسة املىاسد املبئُت وانشي:
ي رت اطه خ اطر ر اطغ ر طةر

اطر ض

اطأخاطئ اطل ةغ طخ ازرة اطرخارد اطر خ

ة لخ ذ ةغض اطلداة ر خاإل رافات طةر

اطأخاطئ ة إللك در خرأ د خاطر طق اطر خفض

ة ط رد خ ا رأرخع لك ي دطل هر اط ا رظ اطلغ رات اطر خ

ارلف ع ر لخب لطح اطةةر لو اطل ةا اطأر ط
2ا ةر

ر ط رأ د رد عرل ت اط ةرا

3ا ل ف ذ أعر ا

4ا ةر

دل طةر

اطأر ط اطل ةل

خاطرى خ ا اطل خات اط ل ل

ةر

ةغض ار زاف اطرهددة رد راف

خرد ذ اطلداة ر خاإل رافات ر لو:

اطأخاطئ رد ل رات اط ةر ةخالط ةخاخط ط د اررخاجا

لو اطر طق اطر خفض ا

صورة ( )1-2منطقة رشيد قبل وبعد أعمال الحماية الهندسية

صورة ( )2-2أعمال الحماية الهندسية لصد األمىاج ومقاومة عمليات النحر فى الشىاطئ

919

خ لا

صورة ( ) 3-2الطريق الدولي على الشريط الساحلي لمنطقة الدلتا

 3-3-3-2جهىد وصاسة انضساػت:

2ا ل خا خ ازرة اطزراع رد خ ا اطرغرا اطرركزى طلر خ اطزراع
رد اطةةخث خار أط طر ةه اطلغ رات اطر خ

اطة اررة اطغ ط

خرركز رغلخر ت لغ ر اطر خ ةدعداد اطغد د

ر ا الل ة ط أ خاع

خللةرا كذطح ز دة لة اطرلخة لو اطر

خاررد اطغذاخ لو ر ر خلركز اطخ ازرة لو اطفلرة اطة ط

د دة رد اطةذخر للةرا در ت

طر ةه ل ر لغ ر اطر خ عل يط ع اطزراع

عل اطرة

ا االللرال

خاررز خاطة خط تا

صورة ( )4-2استنباط أنواع جديدة من المحاصيل االستراتيجية

911

ر ا اط رح خاطذرة

3ا لغ ر رخاع د خ ظا اطرى طر ةه در ت اطة اررة اطغ ط خل ل ا اطف يد رد اطر ا

صورة ( )5-2تغيير نظم الري ف الزراعة لتوفير المياه ومجابهة نقص الموارد المائية

4ا ل خا خ ازرة اطة خ ة ط ة الألراح رظ خ ازرة اطزراع لو ل ف ذ رأرخع "ة ف ررخ اطغذاف" لو خرس رة لظ ت
ة غدر ر

خاري ر خألخاد خ خ للهدي ر لو:

 :لخ ج خأل خط خي

 لةلت د اط تتدرة علت اطلك تتي لتتو رة لظت ت اط تتغ د طرخا هت اال خفت ض اطرلخيتتظ لتتو اإل لت ج اطغتتذاخ لتتو
ر را

 ة ت ت ف اط تتدرات اطرؤللت ت ط ل تتلدار علت ت
رة لظ ت ر را

ر تتظ اطرل تتلخ ت خل تتد ا اطةل تتخا اط ت ت زة خلكرار ت ت ل تتو ةت ت ي

 اطل يلا رظ لغ ر اطر خ رد خ ا ا خلطخ ر اطلك خطخ

لو اطر الت اطزراع ا

 إ أت ف ظت ا طإل تذار اطرةكتر ةت طلغ رات اطر خ ت لتتو رة لظت ت اط تتغ د علت أد لتتلا التتلدار
خارلداد ط أرا ة ي اطرة لظ ت لو اطرلل ةاا

تتذا اط ظت ا

 4-3-2مىلف املششوػبث انخٍ َخم حىفُزهب يف جمبل انخكُف مغ حغري املىبخ
 1-4-3-2بشوبمج "بىبء مشووت وظم األمه انغزائً" مبىطمت جىىة مصش
ة ا ةر رج اطغذاف اطغ طر  World Food Programعل رخال
طألرا اطرلةدة اطرغ

خب ر ر خل ر

خلخ ج خي

ةلغ ر اطر خ طلرخ ا اطرأرخع اطذى هدي إط ز دة اط درة عل اطلك ي لو ر لرغ ت
ةة رة

ر لو اط ط ع اطزراع

خاري ر خألخاد خر ط

طدر ت اطة اررة اطغ ط

دخق اطلك ي اطل ةظ ط لف ي اإلط ر

ةة رة

خاررد اطغذاخ

ر طل ر

ة ث لا اخل ر رة لظ ت أل خط

اطزراع اطرللدار

خا ل ج رة

خ ا اطلك خطخ ت اط د دة لو ذا اطر ا خ ا اطرغرل إط

ة غ د ر ر خة ف اط درات اطرؤلل

لو ر ا اطلغ رات اطر خ
991

عل

ا ر خر

ةغض اط رى اطف رة

ر ظ رللخ ت اطةكخر ت اطرةل

اطةر رج إط أك ر رد  7ر

د دخالر خ لا ل ف ذ

ة طرة لظ ت خرؤلل ت اطر لرظ اطرد ا خل ا ر از

خ ل طي اطرأرخع رد ركخد اطلك ي رظ لغ ر اطر خ رد خ ا لطخ ر خ ا اطلك خطخ

خركخد ة ف اط درات

خ ا  5ل خات لةدأ رد ع ا  3123خل له لو ع ا 3127ا

طلرغرل اطر خ خلكرار اطلك ي خلأرا أ أط اطرأرخع ر لو:
2ا لغةخ اطر لرغ ت اطرةل طلخع خااللل ة ط ض

لغ ر اطر خا

3ا لطخ ر خلأغ ا ظ ا طر د اطر خ خ اررد اطغذاخ ا
4ا اللخداا آط ت رخلرة طر

اطرىا

5ا ة ف اطررخ لو ر ا اإل ل ج اطزراع ا
رد خ ا لرة اطر أ خا ل ج اطدخا دا

6ا ة ف اط درة عل اطلك ي لو ر ا اط رخة اطة خا

 2-4-3-2انربوبمج اإللهُمً نالحتبد األوسوبً يف جمبل دػم ختفُف انخغةرياث املىبخُةت وانخكُةف
مؼهب ""Clima South

لا اطةدف لو ل ف ذ اطةر رج ارخرخة لو ر ا اطلغ رات اطر خ
اطخايغ

اطفللط

خب دخا االلة د ارخرخة

ع ا  3124خردلع أرةظ ل خات لو اطدخا

خ  :اط زاخر خر ر خارردد خطة د خط ة

خاطرغرب خارراض

خلخر خلخ س خالراخ اا خ هدي اطةر رج إط ل ف ذ أرةغ رة خر رخ ل عل اط ةخ اطل طو:

2ا لأ ظ اطل ر اطرللدار لو ر ا خفض اطكرةخد خاللخداا اطط ي لو دخا اط خبا
3ا ة ف اط درات اطخط

لو ر ا

غ االللرال

ة طلخف ي رد اطلغ رات اطر خ خاطلك ي رغه ا

ت اطرلك رل اطخ

4ا ة ف اط درات لو اطر الت اطلف خض اطرخللف ا

5ا لة دا اطرغلخر ت خألضا اطرر رل ت ة د دخا االلة د ارخرخة
خةغضه اطةغضا

ة طلغ رات اطر خ

اطلو للغلق

خدخا اط خب خة د دخا اط خب

وتشمل أنشطة المشروع:
2ا د ارل ت إ أ ت ف رركتتز لر تتز  Excellence Centerطللك تتي رتتظ اطلغ ترات اطر خ ت ةر تتر طتتدعا اط ترار
اطةكخر ل

خل ل ا

3ا ة ف يدرات اطغ رل د لو اطدخا اطرأ رك ة طرأرخع لو ر الت اطلك ي خاطلخف ي خاطلرخ ا خاطلف خضا
4ا إ راف اللأ رات إيل ر رظ ارطراي اطرغ
اط ط ع اطخ صا

أخ اط ه ت ذات اط ل
999

خاط ه ت االلل ر ر أخ اطر ة أخ

 3-4-3-2مكىن انخكُف مةغ حغةري املىةبخ واملشووةت يف املىةبطك ا رةشَت حتةج بشوةبمج انخىمُةت
ببملشبسكت يف املىبطك ا رشَت (:)PDP

ةدف ركخد اطلك ي خاطررخ ر ذ ع ا  3124خ للرر ةل ع ا  3129ةلرخ ا رد خ ازرة اطل ر ت االيل
ب االلة د ارخرخة

ارطر ت إط

دت

خ هدي اطةر رج إط لغز ز اطلغ ت خد ة د اطةكخر خر ظر ت ت اطر لرتتظ

اطرد ت لو لةل ت د اطخدر ت ت خاطظرخي اطة خ طلك د اطةضر اطف راف لو رة لظ ت اط رة خاط زة خاط ل خة
خلألرا أ أط اطلك ي خاطررخ عل ر لو:
2ا لةل ا اآل ر اطرلخيغ طلغ ر اطر خ
رغه خ ط اطضغي اط خر

اطر خ لو ر طق رغ

خلةد د ةل ل

خاط درة عل

اطلك ي

خاطرر رل ت اطضرخر طرخا ه اطلةد ت اطر خ اط ر ا

3ا لةل د رللخى اطرغ أ خاطدخا طللك د اطرةل د رد خ ا ل ف ذ ةلخا طللك ي رظ اطلغ رات اطر خ
خر ه زراع ارلطح خلغ ر رط اطة ة خلةل د اللخداا اطط ي خاطر

خرد ا اطر لرظا

4ا دلظ درال ت خةرارج اطلك ي ة طر طق اطةضر رد خ ا اطل

رر غخد ة ط فظ عل اطفرد

االللأ ر اطلو لا لأك له رظ اطةر رج

)(AB-CCC: Advisory Board of Climate Change in Cities

5ا لغز ز دخر رؤلل ت اطر لرظ اطرد

خاط ط ع اطخ ص لو لطخ ر اطر طق اطغأخاخ

خةفز اط هخد ةخ

دعا اطأراك تا

 5-3-2انخكىىنىجُب وحبىد حغري املىبخ
للغ اإلدارة اطغ ر طلك خطخ

خةةخث لغ ر اطر خ إط لة ق ر لو:

2ا ةةث خا ل ف اطلك خطخ ت اطر خر خط

اطلو لدعا ك

رد ر الت اطلخف ي رد اطلغ رات اطر خ

خاطلك ي رغه رد خ ا لة دا اطدرال ت اطر در عل اطرللخ د اطخط و خاطدخطوا

3ا ةفز اطةلخا اطرةلكرة طلرأك ت اطة خ

اط خر

خ أر لكر خرة دئ االيل

اطرللدار ا

4ا اطرأ رك لو رف خض ت اطه خ اطةكخر اطدخط اطرغ
5ا إذك ف اطخع
خاطدخط

د ارخضر طلة ق اطل ر

ةلغ ر اطر خ )(IPCCا

ةأ د اطةلخا اطرللدار خاطخضراف رد خ ا اطرأ رك ة طرؤلررات اطره

ةهذا اطأ دا

999

اطخط

 1-5-3-2يف جمبل حكىىنىجُب حغري املىبخ:

 مششوع حتسني كفبءة انطبلت يف انصىبػت Industrial Energy Efficiency Improvement

لا لرخ ا اطرأرخع رد خ ا ر ة ررلق اطة خ اطغ طر ) Global Environment Facility (GEFخ خا

ةل ف ذ ر ظر اررا اطرلةدة طلل ر
خاطرأرخع ت اط غ رة خاطرلخلط

اط

 UNIDOة طلغ خد رظ خ ازرة اطة خ

ع

ع ت اطر ر ا خ هدي اطرأرخع إط

خالة د اط

خخ ازرة اطل رة خاط

ل ل ا ا ةغ ت غ زات

االةلة س اطةرار  GHGsعد طر ق إةداع ة خ رد اطل ل ت اطلو لل ح اطلطة ق اطرللداا طلك خطخ

اطط ي خادارله خلدعرع ك زف ال ل أز لو رر رل ت اطغرا لو اط ه ت اط
اطكخادر

د لو كف فة اط ظا خادارة اطط ي

دة اطلدر ب خاطخةراف خاطرلخ

ع

ع

لرأ د

خله خ ة خ للخالر ل ه

طرل عدة اط

ع ت لو لطخ ر

خل ف ذ رأرخع ت لةل د كف فة اطط ي ةه ةر ضرد لة ق خفض لو اال ةغ ت ر دار :2ا 3رل خد طد
رك لئ غ ز

و أكل د اطكرةخد خ ا عأر ل خات رظ لة ق خلر لو اطط ي يدر 2388

خذطح رد خ ا ل ف ذ خرل ركخ ت طلرأرخع خ ا اطفلرة  3123ةل  3128عل اط ةخ اطل طو:
 اطةر رج اطخط و طلةد د رؤأرات ي س اطط ي خ
 رلظ رللخى اطخع ةأ د لةل د كف فة اطط ي

خات ل ع

غ لةل د كف فة اطط ي ا

خادارة اطط ي

 ة ف اط درات طدعا خدر ت لةل د كف فة اطط ي ا

لو يط ع اط

عا

 إل ة لرص اطلرخ ا طدعا رأ ر ظ لةل د كف فة اطط ي ا
 لطة ق ظا إدارة اطط ي

خلغظ ا كف فة اط ظاا

خللر ا أ ا أ أط رأرخع لةل د كف فة اطط ي لو اط
2ا

ع اطلو لا ل ف ذ خ ا ع ا  3126ل ر ل :

دخر اطل ر ر اطخ ص ةرغ ر الله ح اطط ي ة ط ع ت ارلر ت خارلردة خاطةد د خاط لب لو ر را

3ا إط ق ةرل "كف فة" ةرع

خز ر اطة خ خخز ر اطل رة خاط

رف ا لةل د كف فة اطط ي طل ط ع اط

اط

ع ا

ع

خاذك ف اطخع

4ا اللكر ا اطدخرات اطلدر ة لو ر ا ظا إدارة اطط ي
 66رلخ

لطة ق أي

رد رخللي اطر أآت خاطأرك ت اط

5ا اطل ل ق رظ اطرغهد اطر رلو طغ د دخرات لدر ة
خاطفخاخد االلل ر ر اطرلة

6ا ة خا عدد رد اطأرك ت خاطر

ةفخاخد لطة ق ظا إدارة اطط ي ة طر أآت

خر ا االللخداا اط ل طلط ي

خاللهداي عدد

ع

طل لها خاعداد خة ارف خط د ي در د عل

خلغر ف

لرأ د اطط ي

اللف دة ررك لو اطر ط دا

رد لطة له ا

ع لو ر خ  3126اطلو لهدي إط لغز ز

ط ط ع اطة خح طللغر ي ة ر

ظ عل أه دة اطرخا ف  ISO 50001اطرغرخل ة زخ  61112لو

ر ا إدارة اطط ي ا
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 2-5-3-2يف جمبل حبىد حغري املىبخ:

2ا ا لرت خ ازرة اطة خ ةدعداد اطخطط اط زر إلذك ف اطخع ل
رتتظ اط ه ت ت اطةكخر ت خاط رغ ت ت ار ل ت
خ

اطرخللف

ررةل اطلغل ا ارل ل ا

يض

اطلغ رات اطر خ

خلضتتر د اطر ت ج اطد ارل ت ة ض ت

رد خ ا اطل لت ق

اطر ت خ لتتو ر ارةتتا اطلغل ت ا

3ا لخ تتع اطة لظت ت االل تتل ر ر ط تتخ ازرة اطة خت ت ة تتخ ل ف تتذ رأ تترخع ت اللرأت ت د ل تتو ر ت ت ا لةخ تتا اطرخلفت ت ت
اطة لتتل ك إط ت خيتتخد طرةرك ت ت اطرركة ت ت خل ظ ت ا اطرة ض ترات خاط تتدخات طل هتتخض ةرلتتلخى اطتتخع ل ت

اطلغ رات اطر خ

إدراك ة د لغ ر للخك ت اطفرد ؤدى إط

4ا دعا خلطخ ر اط درات اطخط

لو ر ت ا اطلك خطخ ت اطخ

ل خج ألضا عل اطردى اطةغ دا

ت ةلغ تر اطر ت خ رتد خت ا إعتداد ي عتدة ة ت ت

د ر ك ت ت ةأ ت ت د أةت تتدث اطلك خطخ ت ت ت اطلت تتو للخالت تتق رت تتظ ظت تترخي اطدخط ت ت

خلأ ت ت ظ اطةةت تتث اطغلرت تتو لت تتو

لك خطخ ت ت لرأت د التتلخدار ت اطط يت خاطط يت اطرل تتددة لت اط ط عت ت اطرخللفت
خاطخزارات اطرخللف ا

اطةة

 4-2انشؤَت املسخمبهُت

ك د اللف ق ة ر س ار ر اركةر لو لأك ا رل ر يض

اطلغ رات اطر خ

ة طلغت خد رتتظ رؤللت ت

لر ذ ا له ف ا لر ع ت رؤلرر

ارطراي اطة دى خاطغأر د ( COP 21ةة ر س لو د لرةر  3126أ ةح طزار عل أطراي اطر لرظ اطدخطو
ك ل االطلزاا ةخفض غ زات االةلة س اطةرار
عل

لفغ ا ر لس طللغ رات اطر خ

اطر خ ا

خ أ ةح رد اطضرخرى عل اطدخط لو اطررةل اط در اطغرا

ضا لو لأك لع ك ل اط ط ع ت اطة خ

خاطرل رة ةظ رة اطلغ رات

خللأكا اطرؤ اطرلل ةل طل هخد اطرطلخة طرك لة لغ ر اطر خ عل اطرللخى اطخط و لو اطلخ ه ت اطرخ ل

اطل ط ةر ط اطلخف ي خاطلك ي:
 .1ف مجال التخفيف:

 إعداد خط طدرج اعلة رات لغ ر اطر خ خأ داي اررا اطرلةدة طلل ر اطرللدار ل اللرال
3141ا

 إعداد خل ف ذ خط طدرج ل ل ت اطةد رد ا ةغ ت غ زات االةلة س اطةرارى ل
االيل

ر ر

ك ل اط ط ع ت

د ة طلغ خد رظ اطخ ازرات اطرخللف ا

 إعداد خط عرا ة طلغ خد رظ اطخ ازرات اط ط ع طلأ ظ أ ر ط االلله ح خاإل ل ج اطرللدار ا
 إ

د اطلرخ ا اط زا طلرل ر ت اطخط

الله ح اطط ي

خاإليل ر

خاطدخط

طلرخ ا اطرأ ر ظ اطل

خاللخداا اطط ي اطرل ددة ل رخللي اط ط ع تا
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لدعا اطلرأ د ل

 إ أ ف خةدة خط

لو اط ط ع ت اطرغ
اطرل ر ت اطخط

طة ر اال ةغ ت خلرص اطخفض لكخد ل ل
إلعداد ي عدة ة ت رلك رل خرللدار

خرللدار

خل ةله خةدات لرع

طل ه ز اط زف اطخ ص ة طلخف ي لو

خاطلةد ث اطدخرى خلق اطرلل دات لو إط ر خط اطل ر ا

 خضظ آط اللل ق اطة ت رظ للح اطردر

ة طل ر ر اطخط

(ل ر ر اإلة غ ت خاطل ر ر اطرةد ا

 ر ارع ة اطرؤ اطل ل ع د ل د ا رل ر ت اطخفض ةر لفق خخط اطل ر اطخط ا
 خضظ ظ ا خط و طلر د خاطل ر ر خاطلة ق راع رغ ر اطأف ل
خااللل ق خل ب االزدخا

 إعداد اللرال

ةر لفق خاإلرأ دات اط

خاطدي

درة لو ذا اطأ دا

اطل ر ر خفض اال ةغ ت ةل ع ا  3161يةا ةلخا ع ا  3131ةر لفق خخط

اطدخط طلل ر اطرللدار ا

 ل ه ز ي خر ةفرص اطخفض اطلو ةة
االيل

خاالكلر ا خي ةل اطر ر

طللرخ ا خدرال لرص اططرخح اطررك

خلق خط اطل ر

د خاال لر ع طلدخط ا

 اط ظر ل إرك

لأ ظ خفض ا ةغ ت غ زات االةلة س اطةرار رد خ ا خضظ ر ظخر خ

ةل رة اطكرةخد خضر ة اطكرةخد Carbon Tax and Carbon Tradingا

خط د

ر رد اطرطلخب كذطح الخ ذ عدة خطخات ةغد لضر د اطر دة اطل دل ة لف ق ة ر س إ أ ف ظ ا د د

آلط ت اطكرةخد أرا إط ار طل هج اطرلغددة خآط طلرل ر لو خفض اال ةغ ت خاطل ر اطرللدار

طل هج غ ر ارلخاي

خذطح عل اط ةخ اطل ط :

 خضظ ل خر إلط ر إرأ دى طلر د خاطل ر ر خاطلة ق ةر ر ظ ازدخا
داخل طلخق لداخا رةل  /إيل ر (ر لرح أد لكخد اطةخر

اطر ر

اطخفض لل د إط

خاط ار

ل خر

رركز اطلداخا رظ اطة

إط خضظ رغ ر لا عل أل له اطللغ ر رظ رراع ة لكرة اطغرض خاططلب ا

 ل ا اطرك لب االللأ ر اطرةل طلكخد رغلردة دخط لو إ رافات اطر د خاطل ر ر خاطلة ق (MRV
 Monitoring, Reporting & Validationخاالعلر داطدخطو Certificationا

 االللف دة رد اطل رب اطدخط
اطرللدار ا

خ ر ذج ةرارج اطخفض اططخع

خ

ل ر لغلق ةرغ ر اطل ر

 االللف دة رد اطة لظ اطة ط طرأرخع ت آط اطل ر اط ظ ف طر ةغد ع ا  3131ةة ث لا اال له ف
رد رأرخع ت اآلط ةةد أي

رأرخع "ة ف اط درات اطخط

ع ا  3133/3132خاإلل دة كذطح ةفرص اطخفض اطلو ي ا ةلةد د

طخفض اال ةغ ت"  LECBخاع دة ل له ة ال ضر ا طآلط ا

 ر ار غ اطرغ ر خاطضخاةط اطة خ خاإل رافات خاطلغد ت اط خ
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خاطلأر غ اط زر ا

 االللف دة رد اطفرص اطلو لل ةه اآلط ت اطخط
اطلخف ي اط ل

خاط خ

عها

خاإليل ر

ة ا اطرغة لو لداخا ل خج

 إعداد ي خر ة إل رافات اطلو ركد أد ل درج لو إط ر اط هج غ ر ارلخاي

(ك طل ل ت خاط خا د

خاط ار ارت خاإل رافات لخاف للح اطلو للغلق ة طلك ي أخة طلخف ي أخ ة طفخاخد اطرألرك ة هر خر
رلةط ةه رد خل خا طلل ف ذ خل ا للح اط خر ة خرة ركد إد ار ه ضرد اطرل ر ت اطخط ا

 .2ف مجال التكيف:

 رلظ اطخع ة ر

اطةف ظ عل اطة خ

اطلغ رات اطر خ

خيض

اطلغ رات اطر خ ا

 درج إ رافات خلداة ر اطلك ي لو اطةرارج االيل
 لفغ ا االللرال
يط ع ا

اطخط

د خاال لر ع

خدخر اطرخاط د طلةد رد رخ طر
خخطط اطل ر اطرللدار ا

طللك ي خاطةد رد رخ طر اطلغ رات اطر خ

خلةخ له إط

خطط عرا

 إ راف ل ا أ را طللك ط ي اطرلخيغ طللك ي رظ لغ ر اطر خ ةر لو ذطح ل ا ارضرار خاطخل خر
خل د ر اطلك ط ي خاطفخاخدا

 لغز ز اط درة اطر لرغ خاط ط ع عل الل غ ب اطرخ طر خاطكخارث اط

 .3ف مجال نقل التكنولوجيا واتاحة التمويل الالزم:
 رةط آط

اطلرخ ا خرخر ت ل ا االةل

اطخفض اطر خر خط
ر خفض اطكرةخدا

 لأ ظ اط ط ع اط

لو إط ر االلف ي

ت اطلك خطخ

اإلط ر اطرغ

ع عل لطة ق ظا إدارة اطط ي

 اطل ل ق طدعا اآلط ت اإل ل

ةلغ ر اطر خ رد أ ا لة ق اطل ر

ع ا

خللح ألخاق د دة رد خ ا ل ل ر اإل رافات

ذات االرلة ط ر ا اطلراخ ص خاإلعف فات اطضر ة خاطةخالز اطلأ غ ا

 درج رغ ر لرأ د الله ح اطط ي
اط

خكف فة اللخداا اطط ي

ع اط د دةا
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اطخط

طللك ي خا رافات

خاطضةط اط ل طأل ظر اطرللهلك طلط ي

خ خال إط لةل د كف فة اللخداا اطط ي لو اط ط ع اط
خز دة اط درة اطل لل

ة الللرال

ر عد اطلغ رات اطر خ ا

ضرد درال ت ل ا ار ر اطة خو طلر أآت

املشاجغ

 اطل ر ر اطل ر غ اطراةظ اط

در عد اطه خ اطةكخر اطدخط اطرغ

 االلف ي اإلط ر طألرا اطرلةدة اطرغ
 االللرال

اطخط

ةلغ ر اطر خ 3118 :IPCC

ةلغ ر اطر خ خةرخلخكخا ك خلخ www.unfccc.int

طللك ي رظ اطلغ رات اطر خ – ر لس اطخزراف ر ر 3122

 ر ظر اط ة اطغ طر http://www.Who.int/ar
 ةر رج اررا اطرلةدة طلة خ :UNEP

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

 اطةر رج اإل ر خ طألرا اطرلةدة www.undp.org UNDP
 ررلق اطة خ اطغ طر http://www.undp.org/gef GEF
 ةر رج اطغذاف اطغ طر http://www.wfp.org WFP
 ةر رج

اررا

اطرلةدة طلل ر

http://www.ieeegypt.org

اط

ع

999

UNIDO

–

رأرخع

لةل د

كف فة

اطط ي

الفصل الثالث

محاية طبقة األوزون

 1-3مقذمة

اجتازت مصر بنجاح التحديات التى فرضيا االلتزام بأحكام بروتوكول مونتريال الموقع عام 8917

وتعديالتو المختمفة لحماية طبقة األوزون فحققت الخفض المتتيد

فى اتتيالك المواد المتتنفدة لطبقة

األوزون نتيجة وجود ضوابط وتياتات فعالة تعمل عمى تيتير األمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال دون
المتاس بالبرامج التنموية أو التأثير عمى األولويات القومية من أجل تحقيق التنمية المتتدامة فقامت
و ازرة البيئة بالتعاون مع الجيات المعنية باإلش ار

عمى مشروعات بدائل المواد المتتنفدة لطبقة األوزون

وأنشطة نقل التكنولوجيا الحديثة واتتبدال المعدات واألجيزة القديمة بأخرى حديثة تعمل بمواد صديقة
لألوزون فى القطاعات المختمفة إلى جانب تنفيذ برامج التوعية بالبدائل صديقة البيئة وتوجيييا لكافة
شرائح المجتمع.

وال تعنى ىذه اإلنجازات أن متيرة العمل قد بمغت منتياىا أو أن جميع االلتزامات بأحكام بروتوكول
مونتريال قد تم تنفيذىا فما زالت الجيود تبذل لمتخمص الكامل من اتتخدام المواد المتتنفدة لألوزون فى
جميع القطاعات.

 2-3األضرار البيئية والصحية النبمجة عن تآكل طبقة األوزون

تؤدى طبقة األوزون دور المرشح الطبيعى والدرع الواقى الذى يحيط باألرض ليحمييا من الجزء الضار من

األشعة فوق البنفتجية الصادرة من الشمس ) (Ultra Violet –Bالتى تتبب مخاطر جتيمة لصحة

اإلنتان والحيوان عمى حد تواء نظ اًر لما ليا من تأثيرات ضارة كإصابة اإلنتان بترطان الجمد وكتاراكت

العين ونقص المناعة كما َأنيا تؤثر فى عممية التمثيل الضوئى ( )Photosynthesisلمنباتات الخضراء
مما يقمل من نمو النبات وانتاج المحاصيل الزراعية األمر الذى ييدد بقاء اإلنتان وتالمة البيئة كما
تؤثر عمى نظم المحيط المائى مما ييدد بحدوث خمل فى التوازن العام لمطبيعة والحياة عمى األرض ويؤكد

العمماء أنو بدون طبقة األوزون تفارق الحياة كوكب األرض ويعبرون عن ذلك بعبارة ":ال أوزون – ال
حياة".

 3-3املؤشرات البيئية

تتمثللل المؤش لرات البيئيللة الخاصللة بوحللدة األوزون فللى االلت لزام بأحكللام ومقللررات بروتوكللول مونتريااال بشللأن

الخفض التدريجى التتيالك المواد المتتنفدة لطبقة األوزون وصلوال إللى اللتخمص التلام منيلا وفقل لاً لمجلداول
الزمنية المحلددة بالبروتوكول والتعديالت المختمفة التى أدخمت عميو .وقد تم التخمص التلدريجى ملن العديلد

مللن المللواد المتللتنفدة لطبقللة األوزون الت لى كانللت تتللتخدم فللى المنتجللات الصللناعية والزراعيللة عمللى متللتوى

الع ل للالم وي ل للتم حاليل ل لاً ات ل للتكمال تنفي ل للذ ال ل للتخمص الت ل للدريجى م ل للن ات ل للتخدام المل ل لواد الييدروكموروفموروكربوني ل للة

( )HCFC'sفلى جميللع القطاعلات لصللالح الحفللاظ عملى طبقللة األوزون ومكافحللة التغيلر المنللاخى وتقملليص
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غازات االحتباس الحرارى وىلى العواملل التلى تشلكل مجتمعلة خطل اًر عالميلاً وتحلدياً يحتلاج اللى التعلاون بلين

جميع الدول ويوضح الشكل رقلم ( )8-3البرنلامج الزمنلى لوقل

( )HCFC'sالمتتنفدة لطبقة األوزون.

اتلتخدام الملواد الييدروكموروفموروكربونيلة

شكل ( )1-3البرنامج الزمنى لمتخمص من استخدام المواد الهيدروكموروفموروكربونية ()HCFC's
المستنفدة لطبقة الوزون

 1-3-3قطبع اهلبلون

قللام جيللاز شللئون البيئللة بالتعللاون مللع و ازرة اإلنتللاج الحربللى بإنشللاء بنللك اليللالون بشللركة حمل لوان لمصل للناعات
اليندتل للية ( مصللنع  99الحل لربى تللابقاً ) حيلث يللتم تجميللع اليالونلات مللن الجيلات التللى للدييا مخللزون اركللد
نتيجللة إتمللام التح ل ل ل للول إلللى بللدائل صللديقة فللى نظللم مكافحللة الحريللق وتتللميميا إلللى بنللك الي ل ل للالون لتللدويرىا

واعللادة اتللتخداميا فللى االحتياج لات الضللرورية فللى مختم ل

( )2-3أتموب تجميع ومعالجة اليالونات واعادة تدويرىا.
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القطاعللات الحيويللة بالدولللة ويوضللح الشللكل رقللم

شكل ( )2-3أسموب تجميع ومعالجة الهالونات واعادة تدويرها

ويتمح باتتخدام اليالونات فى بعض نظم اإلطفاء الخاصة بتأمين المعدات الحرجة باىظة الثمن وفى
المحافظة عمى الصالحية الفنية لمطائرات والتفن والدبابات ونظم االتصاالت والحاتبات اآللية المركزية
وغيرىا من المعدات اإللكترونية المتطورة بالغة األىمية من الناحية االتتراتيجية وذلك لحين إتمام التحول

التتخدام بدائل غير متتنفدة لطبقة األوزون خالل التنوات المقبمة.
 2-3-3قطبع اإليروسوالت الطبية

يقوم جياز شئون البيئة بالتعاون مع و ازرة الصلحة بتحويلل خطلوط إنتلاج الشلركات المصلنعة لإليروتلوالت

الطبية التى تتتيمك المواد المتتنفدة لطبقة األوزون ) (CFC'sكملواد دافعة لبخاخات عل لالج أملراض الربلو

والحتاتللية الصللدرية إلللى خطللوط أخللرى تتللتيمك م لواد بديمللة غيللر متللتنفدة لطبقللة األوزون .وتنفيللذاً ليللذه

االت للتراتيجية ت للم االنتي للاء م للن توفي للق أوض للاع ش للركات األدوي للة لتص للنيع ثالث للة منتج للات م للن إجم للالى أربع للة
منتجللات (إيروت لوالت طبيللة) تتللتخدم بللدائل لمم لواد المتللتنفدة لطبقللة األوزون .وقللد تللم اختبللار صللالحية ىللذه

المنتجات وطرحيا باألتواق ومن المنتظر االنتياء الكامل من تحويل خطوط إنتلاج شلركات األدويلة بنيايلة
عام  2287كملا تلم التنتليق ملع إدارة شلئون الصليدلة بلو ازرة الصلحة والتلكان وشلركات األدويلة فلى تنفيلذ

االتللتراتيجية الوطنيللة لمتوعيللة بالمنتج للات البديمللة الت لى تتضللمن عق للد دورات تدريبيللة وورش عمللل وبرن للامج
توعية لألطباء والصيادلة باإليروتوالت التى تتتخدم بدائل المواد المتتنفدة لطبقة األوزون .وتوضح الصورة
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رقم ( )8-3وحدة ملء عبلوات إيروتلوالت طبيلة لع للالج أملراض الربلو والحتاتلية الصلدرية تتلتخدم بلدائل
لممواد المتتنفدة لطبقة األوزون.

صورة ( )1-3تحويل خطوط إنتاج شركات الدوية المصنعة لإليروسوالت الطبية

 3-3-3االسرتاتيجية املصرية لوقف استخذام املواد اهليذروكوورولووروكروويية HCFC's
تم إعداد اتتراتيجية وطنية لوق

اتتخدام المواد الييدروكموروفموروكربونية ) (HCFC'sفى العديد من

القطاعات المختمفة وأىميا قطاع صناعة فوم العزل الحرارى لمثالجات وقطاع التبريد والتكيي

عمى االقتصاد الوطنى أو المتاس باألولويات التى تضعيا الدولة.

دون التأثير

وتنفيذاً ليذه االتتراتيجية يتم إجراء العديد من األنشطة المختمفة مثل إعداد الدراتات التحضيرية الخاصة

بالمرحمة الثانية من مشروع االتتراتيجية الوطنية لمتخمص من المواد الييدروكموروفموركربونية التى تقوم بيا

جمعية "أشرى" لميندتى التبريد والتكيي

بمشاركة العديد من الجيات الحكومية والمدنية كقطاع التعميم

الفنى بو ازرة التربية والتعميم ومجمس التدريب الصناعى ومصمحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المينى بو ازرة
التجارة والصناعة والتدريب المينى بو ازرة القوى العاممة واليجرة والييئة المصرية العامة لممواصفات والجودة

والمركز القومى لبحوث اإلتكان والبناء ولجنة األوزون الوطنية والشركات الصناعية وشركات المقاوالت
والصيانة والمكاتب االتتشارية العاممة فى قطاعى التكيي

والتبريد.

وجللارى تنفيللذ مبللادرة لتقيلليم البللدائل الصللديقة لمبيئللة فلى قطللاع التكييل
النماذج المبدئية ألجيزة التكيي

تللم خالليللا االنتيللاء مللن توريللد مكونللات

التى تتتخدم مواداً صديقة لمبيئة لمشركات المشتركة فى المبادرة .وقد أتمت

بعض الشركات االنتياء من تصنيع النماذج المبدئية ألجيزة التكيي

الطاقة الجديدة والمتجددة.
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ليتم اختبلار كفلاءة تشلغيميا بمعاملل ىيئلة

وقللد تللم االنتيللاء مللن توريللد معللدات تتللتخدم بللدائل تكنولوجيللة صللديقة لمبيئللة فللى تصللنيع فللوم العللزل الح لرارى -
بمعرفللة الوكللاالت المنفللذة  -لتتللع ( )9شللركات وتللم التركيللب والتش لغيل لممعللدات التللى تللم توريللدىا لثمللان ()1

شركات كما تلم وقل

اتلتخدام ملادة  R141bالمتلتنفدة لطبقلة األوزون بيلذه الشلركات .وتوضلح الصلورة رقلم

( )2-3خط حقن فوم عزل الثالجات باتتخدام مواد صديقة لألوزون.

صورة ( )2-3خط تصنيع فوم عزل الثالجات باستخدام مواد صديقة لمبيئة

وجارى توفيق أوضاع ما يقرب من أربعين ( )42شركة من صغار ومتوتطى متتخدمى مادة R141b

عن طريق شركات خمط الكيماويات ) (System Housesوذلك بالتعاون مع كل من منظمة األمم

المتحدة لمتنمية الصناعية ) (UNIDOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى( .)UNDPوتوضح الصورة رقم

( )3-3كابينة خمط البوليول باتتخدام مواد صديقة لمبيئة.
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صورة ( )3-3كابينة خمط البوليول إلنتاج الفوم باستخدام مواد صديقة لمبيئة

 4-3-3مشروع وروميذ امليثيل

ييد

مشروع بروميد الميثيل الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع و ازرة الزراعة إلى التخمص من اتتخدام عشرة

( )82أطنان من مادة بروميد الميثيل المتتنفدة لطبقة األوزون فى معالجة التمور من خالل تقديم الدعم
المادى والفنى ألصحاب مزارع النخيل ومخازن التمور ومصانع تعبئة وتغمي

التمور لتالفى اآلثار

التمبية الناتجة عن التزام مصر بحظر اتتيراد مادة بروميد الميثيل المتتنفدة لطبقة األوزون .وقد تم تدبير
معدات وكيماويات صديقة لمبيئة تم توزيعيا عمى مديريات الزراعة بمحافظة أتوان والخارجة بمحافظة

الوادى الجديد كما تم تنفيذ عدد من ورش العمل والتجارب الميدانية لممرشدين الزراعيين وأصحاب مخازن

التمور وأصحاب مصانع تعبئة وتغمي

التمور لمتدريب عمى اتتخدام بدائل مادة بروميد الميثيل (أقراص

الفوتفين وغاز اإليكوفيوم) فى تبخير ومعالجة التمور بقطاع النخيل بمحافظات القاىرة وأتوان والوادى

الجديد .وقد تم خالل عام  2285الوصول إلي اليد

األتاتي من المشروع باالتتغناء النيائي عن

اتتيراد مادة بروميد الميثيل لالتتخدامات الخاصة بمكافحة اآلفات ومعالجة التمور .ويوضح الشكل رقم

( )3-3الخفض التدريجى لالتتيراد التنوى لمادة بروميد الميثيل.
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شكل ( )3 -3الخفض التدريجى لالستيراد السنوى لمادة بروميد الميثيل

 4-3الرؤية املستقبوية

تشيد المرحمة المقبمة اتتكمال توفيق أوضاع شركات تصنيع فوم العزل الحرارى من صغار ومتوتطى
متتخدمى مادة  R141bعن طريق شركات خمط الكيماويات ) (System Housesوذلك بالتعاون مع
كل من منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى.

كذلك من المخطط المضى قدماً فى تحقيق األنشطة التالية:

 اتتكمال تنفيذ مبادرة تقييم البدائل الصديقة والمالئمة لمبيئة المصرية فى قطاع صناعة أجيزة التكيي
المنزلى والصناعى الختيار أفضل البدائل تمييداً لوق

اتتخدام المواد الييدروكموروفموروكربونية HCFC's

المتتنفدة لطبقة األوزون.

 تجميللع البيانللات واعللداد الد ارتللات الخاصللة بتنفيللذ المرحمللة الثانيللة مللن مشللروع االتللتراتيجية الوطنيللة لمللتخمص
الت للدريجى م للن المل لواد الييدروكموروفموروكربوني للة  HCFC'sم للن خ للالل تضل لافر جي للود العدي للد م للن الجي للات
الحكومية والجمعيات العممية المختمفة.



مراجعة وتحديث األكواد والمواصفات القياتية لممنتجات الجديدة التى تتتخدم بدائل المواد
الييدروكموروفموروكربونية ) (HCFC'sفى العديد من القطاعات المختمفة وأىميا قطاع صناعة فوم العزل

الحرارى وقطاع التبريد والتكيي
لمبيئة.

لمجابية التحديات المتوقعة نتيجة التحول التتخدام البدائل الصديقة
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مراجعة وتحديث الموائح والتشريعات الخاصة بالمواد المتتنفدة لطبقة األوزون كى تتواءم مع التحول



تحديث المناىج الدراتية بالمدارس والمعاىد الفنية ومراكز التدريب المينى لتواكب تطور صناعة وصيانة

التتخدام البدائل الصديقة لمبيئة.

معدات التبريد والتكيي




التى تتتخدم مواداً صديقة لمبيئة.

دراتة تطوير وتأىيل مراكز الصيانة ومراكز التدريب عمى اتتخدام البدائل الصديقة لمبيئة.
تكثي

حمالت التوعية بالبدائل الصديقة لمبيئة وتوجيييا لكافة شرائح المجتمع.
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الفصل الرابع
الضوضاء

 1-4مقدمت

أصبحت مشكمة الضوضاء هى السمة الرئيسية لمعديد منن المندن حين

تحتنل الضوضناء المرتةعنة المرتبنة

الثانيننة مباشنرد بعنند تمننو الميننا بننين ال ضننايا البيئيننة التننى يعننانى منهننا اللالبيننة مننن سننكان المنندن ،ولننم تعنند

نار ،وال يعتمنند حننل
الضوضنناء م تص نرد ىمننى ت نرد معينننة مننن الوتننت بننل أصننبحت م مننة لحياتنننا لنني ا ونهن ا

مشننكمة الضوضنناء ننط ىمننى الططننط التننى تضننعها الدولننة لمحنند مننن الضوضنناء ،ولكننن يعتمنند أيض ن ا ىمننى
تليير سموكيات المواطنين ووىيهم بااللت ام بال واىد وال وانين الطاصة بالحد من الضوضاء.

ويرج ن ارتةنناع مسننتويات الضوضنناء البيئيننة ننى مصننر ننى األونننة األطي نرد إلننى ال يننادد السننكانية واألنشننطة
المصاحبة لها ى نطاق مساحات محددد وىدم تطبيق التططيط العمراني السميم الن ي ي ارىني البعند البيئني
ألي ينادد ني األنشنطة ،والنمنو العشنوائى لألنشنطة التجارينة والمنشنات الصنناىية داطنل المنناطق السننكنية

وطاصنة بالمندن الكبننر  ،باإلضنا ة إلننى الكثا نة المروريننة العالينة وا ديناد ىنندد المركبنات نني اآلوننة األطينرد
وى نندم إس ننتيعال الطن نرق والبني ننة التحتي ننة لهن ن ال ي ننادد ،كم ننا أن ى نندم إجن نراء الص ننيانة لممركب ننات واس ننتطدام

المركبات ال ديمة وطاصة المركبات الث يمة المسببة لمضوضاء بشكل ممحوظ اد من حجم المشكمة.

وتشير نتائج الشبكة ال ومية لرصد مستويات الضوضاء ىمى مستو محا ظات ال اهرد الكبر إلى إرتةناع

مستويات الضوضاء ى معظم المناطق ىن المعايير المسموح بها بال ئحة التنةي ينة ل نانون البيئنة ،حين

تعتبر الضوضاء الصادرد ىن الطرق والمركبنات هنى المصندر الرئيسنى ألرتةناع مسنتو الضوضناء ،و نى
ه ن ا اإلطننار تامننت الننو ارد ه ن ا العننام ب ضننا ة المعننايير المسننموح بهننا لمسننتويات الضوضنناء الصننادرد ىننن

المركبات ليتم تطبي ها بالتنسيق م و ارتى التجارد والصناىة ،والداطمية أثناء مرحمة التصني وتبل تداولها
لألسواق ،وك لك أثناء تجديد الترطيص ى وحدات المرور.

 2-4برنبمح رصد مستويبث الضوضبء البيئيت في حمبفظبث القبهرة الكربى

ي إطار متابعة أىمال برنامج رصد مستويات الضوضاء ىمى مستو محا ظات ال اهرد الكبنر  ،تنم هن ا

العام إستكمال رصد مستويات الضوضاء البيئية من ط ل ىدد ( )88محطة رصد ى موات تمثل العديد
مننن المننناطق ات األنشننطة المطتمةننة طب نا لتصنننيق المننناطق النواردد بالجنندول رتننم ( )3بال ئحننة التنةي يننة
ل انون البيئة رتم ( )9لسنة  .8009وتهدق إجراءات الرصد إلى ت ييم الوض الحالى والوتوق ىمى مد

اىميننة اإلج نراءات المتط ن د مننن الجهننات المعنيننة لمحنند مننن الضوضنناء بالمننناطق التننى تننم إج نراء ىمميننات

الرصد بها ،و يما يمى نتائج تياسات مستويات الضوضاء ى مطتمنق المنناطق بمحا ظنات ال ناهرد الكبنر
ط ل ىام .8025
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 1-2-4مستويبث الضوضبء يف املنبطق الصنبػيت ذاث الصنبػبث الثقيلت مبحبفظبث القبهرة
 تم رصد مستويات الضوضاء لممناطق الصناىية
الصناىات الث يمة ي ث

ات

موات ب تميم ال اهرد الكبر هي
تراوحت نتائج

(حموان– مدينة 6أكتوبر – مسطرد) ،حي

المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء ي جمي

موات

الرصد التي تمثل بعض المناطق الصناىية ات الصناىات

الث يمة بين ( )78 -72ديسيبل نها ار و( )75 -66ديسيبل

لي ا.

صىرة (  ) 1-4يحطت انرصد انكبئنت
بًحطت كهرببء جنىة – انًعصرة

-

90

70

85
80
75
70
65

-

( LAeq

-

( LAeq

-

( LAeq

-

( LAeq

dB

60
55

50
-

-

-

شكل ( )1-4مستوى الضوضاء المكافئة لفترتى اليوم (النهار ،الميل) بالمناطق الصناعية ذات الصناعات الثقيمة

 يشير الشكل ( )2-6إلى ارتةاع نتائج المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء لعام  8025لةترتي
اليوم (النهار،الميل) ىن الحدود والمعايير الواردد بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة ي جمي موات
الرصد ،ىدا موت الرصد بمصن أبو الي يد حي

به ا الموت

جاءت مستويات الضوضاء لةترتي النهار والميل

ي حدود المعايير الواردد بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسنة .8009

 بم ارنة نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية لعام  8025بمثي تها لمعام السابق ،تبين انطةاض

مستويات الضوضاء لةترتي النهار والميل ه ا العام بم دار يصل إلى  5ديسيبل ىن نتائج العام

السابق ي موت الرصد بمصن أبو الي يد –  6أكتوبر ،كما انطةضت مستويات الضوضاء لةترتي
النهار والميل ه ا العام بم دار يصل إلى  9ديسيبل ىن نتائج العام السابق ي موت الرصد بشركة
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الط ق والصيني بمسطرد ،بينما ال يوجد أي تليير ممحوظ بمستويات الضوضاء ي موت الرصد
بمحطة كهرباء جنول بحموان.

2-2-4مستويبث الضوضبء يف املنبطق الواقؼت ػلي طرر ػرضر ب ثرر مر  12مر
منبطق صنبػيت ذاث صنبػبث خفيفت

 .املنطقتني الشمبليت الشرقيت مبحبفظت القبهرة:

 تجاو ت مستويات الضوضاء الحدود الواردد بال ئحة

التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسنة  8009لةترتي
موات

النهار والميل ي جمي

محطات الرصد

بالمناطق الواتعة ىمى طرق ىرضها أكبر من 28
ات صناىات طةيةة

متر أو مناطق صناىية

بالمنط تين الشمالية والشرتية بمحا ظة ال اهرد ،ىدا

موت

الرصد بحي مصر الجديدد حي

مستويات الضوضاء لةترد النهار له

جاءت

المنط ة ي

حدود المعايير الواردد بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة

صىرة (  ) 2-4يحطت انرصد انكبئنت بحٍ يصر
انجدَدة

رتم ( )9لسنة  ،8009بينما تعدت مستويات الضوضاء لةترد الميل ه المعايير ،و تراوحت نتائج

المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء بتمك الموات بين ( )75 -67ديسيبل نها ار و ()78 -65

ديسيبل لي ا.

-

- 2014

2015

-

( LAeq

-

( L Aeq

dB

-

( LAeq

-

( L Aeq

90
85
80
75
70
65
60
55
50
-

عكم ( )2-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئت نفترتً انُىو (اننهبر  ،انهُم) ببنًنبطك انىالعت عهً طرق عرضهب 12
يتر فؤكثر  ،أو ينبطك صنبعُت ذاث صنبعبث خفُفت وبهب بعض األنغطت األخري ببنًنطمتُن انغًبنُت وانغرلُت
بًحبفظت انمبهرة
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 بم ارنة نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية لعام  8025بمثي تها لمعام السابق  ،تبين إنطةاض
ممحوظ لمستويات الضوضاء ى ترد النهار لجمي الموات الواتعة ىمى طرق رئيسية ىرضها أكبر
تراوح م دار ه ا اإلنطةاض بين ( )8 - 5ديسيبل

من  28متر ه ا العام ىن العام السابق  ،حي

نها ار وبين ( )9 - 6ديسيبل لي ا ،كما هو مبين بالشكل (.)8-6
ة .املنطقتني اجلنوبيت الغربيت مبحبفظت القبهرة:

 تجاو ت مستويات الضوضاء الحدود الواردد

بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسنة

 8009لةترتي النهار والميل ي جمي

موات

محطات الرصد بالمناطق الواتعة ىمى طرق
ىرضها أكبر من  28متر أو مناطق صناىية
ات صناىات طةيةة بالمنط ة الجنوبية واللربية

بمحا ظة ال اهرد ،حي

تراوحت نتائج المتوسط

السنوي لمستويات الضوضاء له

الموات

ها

صىرة (  ) 3-4يحطت انرصد انكبئنت بغركت يُبه
انغرة  -ريضُش

العام بين ( )85 -76ديسيبل نها ار و ( )82-78ديسيبل لي ا ،كما هو مبين بالشكل (.)3-6
-

-

90

70

85
80
75
70
65
60

) -2015

( LAeq

( L Aeq

50

عكم ( )3-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئت نفترتٍ انُىو (اننهبر  ،انهُم) ببنًنبطك

انىالعت عهً طرق عرضهب  12يتر فؤكثر ،

أو ينبطك صنبعُت ذاث صنبعبث خفُفت وبهب بعض األنغطت األخري ببنًنطمتُن انجنىبُت وانغربُت بًحبفظت انمبهرة

311

dB

) -2015

( LAeq

) -2014

) -2014

( L Aeq
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 بم ارنة نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية لعام  8025بمثي تها لمعام السابق ،تبين إنطةاض
مستويات الضوضاء ى موت الرصد بمكتبة المعاد

ه ا العام بم دار يصل إلى  5ديسيبل نها ار

و 3ديسيبل لي ا ىن نتائج العام السابق ،و ى موت الرصد بشركة ميا الشرل برمسيس بم دار 8

ديسيبل نها ار ولي ا ىن مثي تها بالعام السابق ،بينما إرتةعت مستويات الضوضاء بم دار  8ديسيبل
نها ار ولي ا ى موت الرصد بمدرسة ص ر تريش ىن العام السابق ،وال يوجد تليير ممحوظ ى موت

الرصد بحى بال الشعرية.
ج .حمبفظت اجليسة:

 تجاو ت مستويات الضوضاء الحدود الواردد بال ئحة

التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسنة  8009لةترتى

النهار والميل

ى جمي

موات

الرصد الكائنة

بالمناطق الواتعة ىمى طرق ىرضها أكبر من 28
متر أو مناطق صناىية

بمحا ظة الجي د

ات صناىات طةيةة

ىدا ترد الميل بموتعي الرصد

(مستشةى دار الةؤاد  -مدرسة ميت ى بة)  ،حي
جاءت مستويات الضوضاء

ى حدود المعايير

صىرة (  ) 4-4يحطت انرصد انكبئنت بًضتغفً
انهرو

الواردد بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسنة  ،8009باالضا ة الي توا ق مستويات
الضوضاء لةترد النهار ي موت المحطة الكائن بمستشةي دار الةؤاد م الحدود الم ررد تانونا،

حي

تراوحت نتائج المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء ي ه

ديسيبل نها ار و( )78 -66ديسيبل لي ا.

الموات بين ()80 -70

 بم ارنة نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية لعام  8025بمثي تها لمعام السابق ،تبين وجود
إنطةاض ممحوظ ى مستويات الضوضاء ى جمي موات الرصد بالمناطق الواتعة ىمى طرق

ىرضها أكبر من  28متر بمحا ظة الجي د ه ا العام ىن نتائج العام السابق  ،حي

تراوح م دار

ه ا اإلنطةاض بين ( )22- 6ديسيبل نها ار وبين (  )20 – 6ديسيبل لي ا كما هو مبين بالشكل

(.)6-6
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عكم ( )4-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئت نفترتً انُىو (اننهبر  ،انهُم) ببنًنبطك انىالعت عهً طرق عرضهب  12يتر فؤكثر،
أو ينبطك صنبعُت ذاث صنبعبث خفُفت و بهب بعض األنغطت األخري بًحبفظت انجُزة

 3-2-4مستويبث الضوضبء يف املنبطق السكنيت الواقؼت ػلي طر
بؼض الورش

املالهي

األنشطت التدبريرت

األنشرطت ااراريرت

قل م  12م  ،ب رب

األنشرطت ال في يرت

 .حمبفظت القبهرة:


تجاو ت مسنتويات الضوضناء الحندود النواردد بال ئحنة

التنةي ي ننة ل ننانون البيئ ننة رت ننم ( )9لس نننة  8009لةترت نني
النهار والميل ي جمي موات الرصد بالمنناطق الواتعنة

ىمننى طننرق أتننل مننن  28متننر ،بهننا بعننض الننورش أو
األنشن ننطة التجاري ننة أو األنشن ننطة اإلداري ننة أو األنشن ننطة

التر يهي ننة نني محا ظ ننة ال نناهرد ،حين ن

تراوح ننت نت ننائج

المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء ي ه الموات



صىرة (  )5-4يحطت انرصد انكبئنت بًدرصت
إصًبعُم انمببنٍ

ه ا العام بين ( )78 -70ديسيبل نها ار و ( )76 -67ديسيبل لي .
وبم ارن ننة نتن ننائج رصننند مس ننتويات الضوضن نناء البيئين ننة لعن ننام  8025بمثي ته ننا لمعن ننام السنننابق  ،تبنننين

انطةاض المتوسط السنوي لنتائج مستويات الضوضاء بم دار يصل إلى  6ديسيبل نها اُر و  5ديسيبل
لنني ا ى ننن نت ننائج العننام الس ننابق بموتن ن الرصنند ب ص ننر ث ا ننة روض الةننر  ،كم ننا انطةض ننت مس ننتويات
الضوضاء لةترتي النهار والميل بم دار يصل إلى  7ديسيبل بموت الرصد بمكتل بريد دينر المن ك ،
ولم يحد

أي تليير ممحوظ ي مستويات الضوضاء بموت الرصد الكائن بمدرسة إسماىيل ال باني،

كما موضح ي الشكل (.)5-6
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عكم ( :)5-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئت نفترتً انُىو (اننهبر ،انهُم ) فً انًنبطك انضكنُت انىالعت عهً
طرق ألم ين  12يتر ،بهب بعض انىرط أو األنغطت انتجبرَت أو األنغطت اإلدارَت أو األنغطت انترفُهُت أو
انًالهٍ بًحبفظت انمبهرة

ة .حمبفظتي (اجليسة  ،القليوبيت):


تج نناو ت مس ننتويات الضوض نناء الح نندود الن نواردد بال ئح ننة

التنةي ي ن ننة ل ن ننانون البيئ ن ننة رت ن ننم ( )9لس ن نننة  8009لةترت ن ننى

النهننار والميننل ننى جمي ن موات ن الرصنند بالمننناطق الواتعننة
ىم ننى ط ننرق أت ننل م ننن  28مت ننر  ،به ننا بع ننض ال ننورش أو
األنشن ن ننطة التجارين ن ننة أو األنشن ن ننطة اإلدارين ن ننة أو األنشن ن ننطة

التر يهيننة ني محننا ظتي الجين د وال ميوبيننة ،ىنندا تنرد الميننل
بموت ن ن الرصن نند بمكتن ننل برين نند الشن نني

اين نند حي ن ن

جن نناءت

صىرة (  )6-4يحطت انرصد انكبئنت بًحطت
صرف لهُىة

مسننتويات الضوضنناء لهن الةتنرد ننى حنندود المعننايير النواردد بال ئحننة التنةي يننة ل ننانون البيئننة رتننم ()9

لسنة  ،8009حي

تراوحت نتائج المتوسط السنوي المستويات الضوضاء ني هن المواتن بنين (69

–  )76ديسيبل نها ار و( )70 – 66ديسيبل لي ا ،و لك كما هو مبين بالشكل (.)6-6

 وبم ارنة نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية لعام  8025بمثي تها لمعام السابق  ،تبين ىدم وجنود
تليير ممحوظ ي مستويات الضوضاء البيئية بموت الرصد الكائن بشبكة مينا الهنرم  ،بينمنا انطةضنت

مسننتويات الضوضنناء نني بنناتي موات ن محطننات الرصنند الكائنننة بالمننناطق السننكنية الواتعننة ىمننى طننرق

ىرضنها أتنل مننن  28متنر بمحننا ظتي الجين د وال ميوبيننة هن ا العننام ىنن نتننائج العنام السننابق ،حين

م دار ه ا االنطةاض بين( )7-6ديسيبل نها ار وبين( )9-5ديسيبل لي ا.
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عكم ( )6-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئت نفترتٍ انُىو (اننهبر  ،انهُم) فً انًنبطك انضكنُت انىالعت عهً طرق
ألم ين  12يتر  ،بهب بعض انىرط أو األنغطت انتجبرَت أو األنغطت اإلدارَت أو األنغطت انترفُهُت أو انًالهٍ
بًحبفظتً (انجُزة  ،انمهُىبُت)

4-2-4مستويبث الضوضبء يف املنبطق السكنيت يف املدينت ب ب نشطت جتبريت


تجاو ت مستويات الضوضاء الحدود الواردد بال ئحة
التنةي يننة ل ننانون البيئننة رتننم ( )9لسنننة  8009لةترت ني

النه ن ننار والمي ن ننل ن ن ني جمين ن ن مواتن ن ن محط ن ننات الرص ن نند
بالمن ن نناطق الس ن ننكنية التن ن ني به ن ننا أنش ن ننطة تجاري ن ننة ن ن ني

محا ظن ننة ال ن نناهرد ،تراوحن ننت نتن ننائج المتوسن ننط السن نننوي
لمسننتويات الضوضنناء ني موات ن الرصنند بننين (-63
 )72ديسننيبل نهننا ار و ( )67 –56ديسننيبل لنني ا ،كمننا

صىرة (  ) 7-4يحطت انرصد انكبئنت بًدرصت كهُت
انبنبث

هو مبين بالشكل (. )7-6

 وبم ارنننة نتننائج رصنند مسننتويات الضوضنناء البيئيننة لعننام  8025بمثي تهننا لمعننام السننابق ،تبننين وج ننود
انطةاض ممحوظ ي نتائج المتوسط السنوي لنتائج مستويات الضوضاء لةترتي النهنار والمينل هن ا العنام
ىننن نتننائج العننام السننابق ني مننوتعي الرصنند الكننائنين بكننل مننن (مدرسننة كميننة البنننات بال مالننك– مدرسننة
ىمر بنن الططنال بمديننة العبنور) بم ندار يصنل إلنى  6ديسنيبل نهنا ار و 7ديسنيبل لني ا  ،بينمنا ال يوجند

تليير ممحوظ ي مستويات الضوضاء ي موت الرصد بمحطة ميا الروضة.
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عكم ( )7-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئت نفترتً انُىو (اننهبر ،انهُم) ببنًنبطك انضكنُت فً انًدَنت وبهب أنغطت تجبرَت

 4-2-4حتليل نتبئح شبكت رصد مستويبث الضوضبء مبحبفظبث القبهرة الكربى
تبننين ارتةنناع مسننتويات الضوضنناء ني معظننم مواتن الرصنند بمحا ظننات ال نناهرد الكبننر بالمننناطق الصننناىية
والمننناطق التجاريننة واإلداريننة والمننناطق الواتعننة ىمنى طننرق رئيسننية أو رىيننة ىننن الحنندود والمعننايير النواردد
بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسنة  ،8009كما تبنين منن م ارننة نتنائج الرصند لهن ا العنام من

مثي تها لمعام السابق ما يمى - :

 .2انطةض المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء لةترتني النهنار والمينل هن ا العنام ىنن العنام السنابق ني
بعض موات الرصد الواتعة ى مناطق صناىية أو ىمى طرق أكبر منن  28متنر مثنل موتن المحطنة

الكائن ى شركة الط ق والصينى بمسطرد ،وموت المحطة ى شركة النيل لألدوية باألميرية ،وك لك
موتن المحطننة الكننائن بكميننة الهندسننة بشننارع الجامعننة بننالجي د ،بم نندار يصننل إلننى  8ديسننيبل نهننا ار و9

ديسن ننيبل لن نني ا ،و لن ننك نتيجن ننة تنظن ننيم حركن ننة المن ننرور ن ننى ه ن ن المنن نناطق ممن ننا أد لطةن ننض مسن ننتويات
الضوضاء.

 .8انطةض المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء لةترتي النهار والميل ه ا العام ىن نتائج العام السابق
ني بعننض موات ن الرصنند الواتعننة ىمننى طننرق أتننل م نن  28متننر أو بهننا بعننض األنشننطة التجاريننة مثننل

موت المحطة الكائن بمكتل بريد دير الم ك ،والمعهد ال ومى لممعايرد ،ومحطنة مينا صنرق تمينول،

بم دار يصل إلنى  7ديسنيبل نهنا ار و  9ديسنيبل لني ا ،ويرجن

لنك إلنى تينام إدارد المنرور بتنظنيم سنير

مركبات التوك توك والتى كنان يصندر ىنهنا مسنتويات مرتةعنة منن الضوضناء باإلضنا ة إلنى السنيطرد
ىمى الباىة الجائمين ى ه المناطق.
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 .3انطةننض المتوسننط السنننوي لمسننتويات الضوضنناء لةترت ني النهننار والميننل ه ن ا العننام نى موت ن الرصنند

بالمرك ال ومى لمدراسات والس مة ىن نتائج العام السابق بم دار  7ديسيبل نها ار و  8ديسنيبل لني ا،
لمتنرو

و لك نتيجة السيولة المرورية ى شارع الحجا بعد اإلنتهاء منن أىمنال إنشناءات الطنط الثالن

األنةاق ى بعض الشوارع ال ريبة من شارع الحجا والتى كانت تؤد إلى غمق ه الشوارع وتحوينل

المسارات إلى شوارع أطر .

 .6انطةض المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء لةترتي النهار والميل ه ا العام ى موت الرصد بحى
بننال الشننعرية ىننن نتننائج العننام السننابق بم نندار  7ديسننيبل نهننا ار و  9ديسننيبل لنني ا ،ويرج ن

لننك إل نى

السيطرد ىمى الباىة الجائمين الموجودين ى مناطق متةرتة بشنارع بورسنعيد الكنائن بنم المحطنة ،ممنا

أد إلى إنسيال حركة المرور وت ميل إستطدام آالت التنبيم من سائ ى المركبات ى ه ا الشارع.
 .5انطةننض المتوسننط السنننو لمسننتويات الضوضنناء لةترتننى النهننار والميننل ه ن ا العننام ننى موت ن الرصنند
بمستشننةى دار الةنؤاد ىننن نتننائج العننام السننابق بم نندار  22ديسننيبل نهننا ار و  20ديسننيبل لنني ا  ،ويرج ن

لنك إلننى إنتهنناء أىمننال اإلنشنناءات التننى تننم تنةين ها داطننل المستشننةى وبجامعننة مصننر المجنناورد لموتن

المحطة.

 .6إنطةننض المتوسننط السنننو لمسننتويات الضوضنناء لةترتننى النهننار والميننل ه ن ا العننام ننى موت ن الرصنند
بمدرسة كمية البننات ىنن نتنائج العنام السنابق بم ندار  6ديسنيبل نهنا ار و  7ديسنيبل لني ا  ،ويرجن

لنك

إلى تيام إدارات المرور بتنظيم حركة المرور ومن الوتوق الطاطئ لممركبات.

 .7إنطةننض المتوسننط السنننو لمسننتويات الضوضنناء لةترتننى النهننار والميننل ه ن ا العننام ننى موت ن الرصنند

بمدرسننة ىمننر بننن الططننال ىننن نتننائج العننام السننابق بم نندار  5ديسننيبل نهننا ار و  6ديسننيبل لنني ا ،و لننك

نتيجة إنتهاء أىمال اإلنشاءات لمعظم األبنية المحيطة بالمدرسة.

 .8إنطةننض المتوسننط السنننو لمسننتويات الضوضنناء هن ا العننام ننى موتن الرصنند بمصننن أبننو الي ينند ىننن
نتائج العام السابق ،ويرج

مرتةعة من الضوضاء.

لك إلى تنظنيم العمنل بمصنن ت طين الرطنام والن

كنان يسنبل مسنتويات

 3-4مستويبث الضوضبء البيئيت مبواقغ الرصد ببجملرى املالحي لقنربة السروي
مبحبفظت اامسبػيليت

تم ط ل ه ا العام التنسيق من هيئنة تنناد السنويس بشن ن رصند مسنتويات الضوضناء البيئينة ىمنى المجنر
الم حننى لم ننناد ( ننى الجهننة الم ابمننة ألىمننال الحةننر والتوسننعة لممجننر الم حننى) ،حين
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تننم تركيننل محطننة

رصنند بمستشننةى الهيئننة وهنى ت ابننل منتصننق التةريعننة الجدينندد ،وت ن

نى الكيمننو  76مننن ال ننناد ،و يمننا يمننى

مؤشرات المتوسطات الشهرية لمستويات الضوضاء البيئية ط ل ترتى النهار والميل ى ه ا الموت .

عكم ( )8-4يضتىَبث انضىضبء انًكبفئ نفترتً انُىو (اننهبر ،انهُم) بًضتغفً هُئت لنبة انضىَش

 يبننين الشننكل رتننم ( )8-6نتننائج رصنند مسننتويات الضوضنناء البيئيننة بموتن مستشنةى هيئنة تننناد السننويس
ط ن ل ىننام  ،8025ومننن ط ن ل تحميننل ه ن النتننائج تبننين أن مسننتويات الضوضنناء البيئيننة ط ن ل ت نرد
النهننار تراوحننت بننين  66إلننى  70ديسننيبل ،بينمننا تراوحننت النتننائج ط ن ل ت نرد الميننل بننين  62إلننى 65
ديسيبل ،حي

تتجاو ال ياسات الحدود المسنموح بهنا نى ال ئحنة التنةي ينة ل نانون البيئنة رتنم ( )9لسننة

 8009والط ن نناص بالمن ن نناطق ات حساس ن ننية التع ن ننرض لمضوض ن نناء كالمستش ن ننةيات ،ويرجن ن ن

ل ن ننك إل ن ننى

الضوضنناء الصننادرد ىننن أىمننال الحةننر والتوسننعة لممجننر الم حننى التننى تننتم ننى الجهننة الم ابمننة لموتن
الرصد ،والتى تعتبر مصادر ضوضاء مؤتتة تنتهي بانتهاء ه األىمال.

 4-4املخبلفبث اخلبصت برصد مستويبث الضوضبء لألنشرطت املختلفرت راخرل بيئرت
الؼمل (صنبػيت-جتبريت-سيبحيت)ػلي مستوى األفرع ااقليميت للد بز

 تم ط ل ىام  8025التةتنيش ىمنى ىندد  657منشن د (بشن ن الضوضناء الصنادرد ىنهنا) بن رع الجهنا
بالمحا ظات المطتمةة.
 بملننت نسننبة المنشننات المطالة نة التننى سننجمت مسننتويات ضوض ناء أىمننى مننن الحنندود المسننموح بهننا ننى
ال ئحة التنةي ية ل انون البيئة رتم ( )9لسننة  %60 8009ت ريبنا منن إجمنالي المنشنات الكمينة التني تنم

التةتيش ىميها ه ا العام ،كما هو مبين بالشكل (.)9-6
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عكم (َ )9 -4ىضح عددا نًنغآث انتُتى انتفتُظ عهُهب ين لبم انفروع خالل عبو 2015

 5-4مؤشراث مستويبث الضوضبء الصبررة ػ املر ببث
 تننم إج نراء تينناس لمسننتويات الضوضنناء الصننادرد ىننن
ىينننات المركبننات بمطتمننق أنواىهننا وم ارنتهننا بالحنندود

الن نواردد بالج نندول رت ننم ( )6م ننن الممح ننق رت ننم ( )7م ننن

ال ئحننة التنةي يننة ل ننانون البيئننة رتننم ( )9لسنننة 8009

تمهيدا لتطبيق حص ضوضاء المركبات نى وحندات

المرور أثناء تجديد التراطيص.

 تب ن ن ننين م ن ن ننن نت ن ن ننائج ال ياس ن ن ننات أن معظ ن ن ننم مس ن ن ننتويات
الضوضن ن نناء الصن ن ننادرد ى ن ن ننن المركبن ن ننات متوا ن ن ننة من ن ن ن

صىرة (  ) 9-4لُبس انضىضبء انصبدرة عن
انًركبت

المعايير الواردد بالجدول رتم ( )6من الممحق رتم ( )7بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة ،كما هو موضنح

بالشكل (.)20- 6

311

 أظهنرت النتنائج أن جمين المركبنات المطالةنة هنني المركبنات تديمنة الصننن (منر ىمني صنننعها أكثنر مننن
 30سنة).

يضتىٌ انضىضبء dB

120
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50

شكل (  )11- 4يوضح نتائ مستويات الضوضاء الصادرة عن مودي ت م تمفة من المركبات بالمركز الفن
لعوادم المركبات

 6 -4الرؤيت املستقبليت
 .2تط ننوير ش ننبكة رص نند الضوض نناء البيئي ننة وتح ننديثها و ي ننادد ى نندد محط ننات الرص نند المتن م ننة لتلطي ننة
محا ظنات الوجننم البحننر بهنندق إسنتكمال الطنرائط الكنتوريننة لبنناتى أحيناء محا ظننات ال نناهرد الكبننر

والتنى تسناهم نى إىنداد الططنط الةنينة لطةنض الضوضناء نى المنناطق التنى تعنانى منن المسنتويات
المرتةعة والتى ترد إلى الو ارد شكاو طاصة بها.

 .8تركين ننل محطن ننات رصن نند ضوضن نناء ن ننى المن نندن ات الطن نناب السن ننياحى (اللردتن ننة – شن ننرم الشن نني –
األتصر) بهدق الحةاظ ىمى ه المدن طالية من الضوضاء.

 .3التنسيق م و ارتى الداطمية والتجارد والصناىة بش ن تةعيل المعنايير الطاصنة بالضوضناء الصنادرد
ىن المركبات والواردد بال ئحة التنةي ية ل انون البيئة المعدل رتم ( )9لسنة .8009

 .6تحنندي

واسننتمرار ططننط التعنناون م ن شننرطة البيئننة والمسننطحات المائيننة ،وتكثيننق حم ن ت التةتننيش

ىمى المنشات المسببة لمضوضاء واتطا اإلجراءات ال انونية ضد المطالةين.
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 .5إسن ننتكمال حم ن ن ت التوىين ننة الطاصن ننة بالحن نند م ن ننن الضوضن نناء ن ننى المن نندارس والجامعن ننات واألندي ن ننة
والجمعيات األهمية.

 .6إستكمال ططط التندريل إلىنداد الكنوادر نى مجنال إجنراء تياسنات الضوضناء لتشنمل ال نائمين ىمنى
ال ياس ى الو ارات واألجه د المعنية لتةعيل الرصد ال اتى بالمنشنات ور ن النوىى ب ضنية الحند منن

الضوضاء.

املصطلحبث التؼريفبث
الضوضاء....هي األصوات غير المرغوبة ي سماىها.
الضوضاااء البيئيااة .....هنني األصنوات الضننارد وغيننر المرغننول نني سننماىها الصننادرد مننن جمين األنشننطة
البشرية وتشمل الضوضاء الصادرد من وسائل الن ل والمواص ت والمطارات واألنشنطة الصنناىية والباىنة
الجائمين وأي أنشطة أطر ي البيئة المحيطة.
 ....LAeq متوسط مستو الضوضاء المكا ئة ط ل ترد منية ىند مستو ال ياس .A
 ....Lday متوسط مستو الضوضاء المكا ئة ط ل ترد النهار.
 ....Lnight متوسط مستو الضوضاء المكا ئة ط ل ترد الميل.
 ديسبيل  .... dBهو وحدد تياس مستو الصوت.

املراخغ
EnvironnementalNoise, Bruel &Kjaerwww.b&ksv.com -1
 -2ال ئحة التنفيذية لقانون البيئة ر م  9لسنة 2119
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الباب الثانى
املياه

الفصل اخلماس

امليماه العذبة

 1-5مقذمت
يعتبر نيــر النيل أطول أنيار العالم حيث يمتد من منابعو االستوائية حتى مصبو في البح ـ ـ ــر المتوسط مسافة

 5636كم  ،ويقع نير النيل داخل تسع دول إفريقية (بوروندي – رواندا – زائير – تنزانيا – أوغندا – كينيا –
أثيوبيا وىى دول المنبع" ،السودان و مصر ىما دول المصب"(.

ينبع نير النيل من العديد من البحيرات والنييرات اإلفريقية مثل بحيرة فيكتوريا االستوائية ،بحيرة إدوارد

االستوائية ،بحيرة ألبرت (موبوتو) وبحيرة تانا ثــم يخترق الني ــل أراضى السودان حيث يمتقي النيل األبيض
باألزرق ثم إلى نير عطبرة ثم إلى أرض مصر .و تعتبر حصة مصر سنويا بواقع  44.4مميار متر مكعب

سنوياً ،وقد نظمت حصة مصر من خالل عدة معاىدات واتفاقيات (معاىدة أديس أبابا  -6891معاىـدة
لندن  – 6895معاىدة  6814بين بريطانيا وايطاليا – اتفاقية  6848بين مصر والسودان).

ويعد نير النيل بمثابة شريان الحياة بالنسبة لمصر ،حيث يعتمد عميو المصريون في الحصول عمى المياه
العذبة الستخداميا لألغراض المختمفة مثل الشرب ،وكافة االستخدامات المنزلية ،والزراعة ،ويستخدم في النقل
النيري من الجنوب إلى الشمال والعكس ،توليد الطاقة الكيربائية من السد العالي ،والصناعة كما يعتبر
مصد اًر ميماً لصيد األسماك.

ويتعرض نير النيل لكافة أنواع التعديات نتيجة األنشطة البشرية وىذه التعديات يمكن أن تغير في نوعية مياه

النير.

كبير لمحفاظ عمي البيئة وخاصة البيئة المائية وذلك بإصدار التشريعات والقوانين
وقد أولت مصر اىتماماً اً

والموائح التي تحد من التعديات عمي نير النيل وجسوره ،وتجرم كل ما يقوم بالتعدي عميو ،ومن أىم ىذه

القوانين والتشريعات قانون رقم  37لسنة  6871في شأن حماية نير النيل والمجاري المائية من التموث
والئحتو التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 81لسنة  ،1962وقانون  61لسنة 6873بشأن الري والصرف.

وعمى الرغم من الجيود المبذولة لحماية الموارد المائية وتعظيم استخداميا إال أنيا تتعرض لمخاطر التموث
والتدىور نتيجة الزيادة المطردة لمسكان مع زيادة األنشطة السكانية والصناعية والزراعية والسياحية .ولعل أىم

مصادر التموث األساسية والمسببة لتدىور نوعية المياه ىو صرف مخمفات تمك األنشطة مباشرة إلى المجاري

المائية المكشوفة ( النيل وفرعيو ،الترع ،المصارف ) مما يعد تيديداً حقيقياً لمموارد المائية المحدودة ومؤث اًر

سمبياً عمى الصحة العامة والبيئة .وتقوم و ازرة البيئة ببذل الكثير من الجيد والمتابعة الدورية لنوعية مياه نير

النيل بتنفيذ برامج الرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية مياه نير النيل وفرعيو (دمياط  -رشيد) ودراسة مصادر
التموث (الصرف الصناعي  -الصرف الصحي  -الصرف الزراعي) عمى نير النيل وفرعيو بالصرف

المباشر وغير المباشر سنوياً.
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 2-5املُارد املبئٕت َاستخذامبتٍب

 1-2-5املُارد املبئٕت مبصر

الموارد المائية بمصر مـوارد محـدودة حيـث يقـدر إجمـالي تمـك المـوارد بحـوالي  53.3مميـار متـر مكعـب سـنوياً
تنحصر مصادرىا عمى النحو التالي:

 44.4 .6مميار م /2سنة طبقاً التفاقية االنتفاع الكامل لمياه نير النيل بين مصر والسودان لعام 6848
 .1حوالي  6.2مميار م /2سنة من األمطار والسيول

 .2حـوالي  6.4مميــار م /2ســنة الميــاه الجوفيــة المتجــددة وغيــر المتجــددة مــن الصــح ار الغربيــة والش ـرقية
وسينا والوادي والدلتا ويعتبر ذلك في حدود السحب اآلمن

 699 .3مميون م /2سنة من تحمية مياه البحر.
مصادر المياه العذبة في مصر مقدر بمليار م/3سنة
امطار وسيول; 3.1

مياه محاله; 0.3

مياه
جوفية;
7.5

نهر النيل; 55.5

شنو ( )1-5اىمُارد اىمبئٕت بمصز
اىمصذرَ :سارة اىمُارد اىمبئٕت َاىزْ

 2-2-5االستخذامبث املبئٕت مبصر مه املٕبي انذبةت

تقدر إجمالي االحتياجات المائية بمصر بحوالي  66.7مميار متر مكعب سنوياً ،تتوزع تمك االحتياجات عمى

القطاعات المختمفة عمى النحو التالي:

 .6الزراعة  52.14مميار متر مكعب.
 .1الصناعة  6.4مميار متر مكعب.

 .2الشرب أو االستخدام المنزلي حوالي  69.44مميار م /2سنة.
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 .3باإلضافة إلى  1.4مميار متر مكعب فاقد بخر.

مما سبق يتضح أن مصر تعاني نقص في الموارد المائية تقدر بحوالي  62.3مميار متر مكعب سنوياً ،مع

مرعاة أن احد الفقر المائي العالمي يقدر ب  6999متر مكعب لكل فرد لالكتفا الذاتي من المواد الغذائية،

فيذا يعني أن االحتياجات الفعمية لممياه لمصر تقدر بحوالي  81مميار متر مكعب سنوياً وتزداد بنسبة الزيادة

السكانية ،وىذا يؤكد ندرة المياه وحاجة مصر لكل نقطة مياه واالستفادة منيا واعادة تدوير واستخدام المياه.
استخدامات المياه العذبة في القطاعات المختلفة مقدرة بالمليار م /3سنة
بخر; 2.5
منزلي;
30.55

صناعة; 3.5

زراعة; 61.25

شنو ( )2-5اىقطبػبث اىمستخذمت ىيمٕبي َممٕت االستٍالك
اىمصذر :اىجٍبس اىمزمشْ ىيتؼبئت اىؼبمت َاإلحصبء

 3-5وٍر انىٕم

 .6يبمغ طول النيل في مصر من أسوان حتى قناطر الدلتا حوالي  835كيمو متر ويتفرع منيا فرعى
دمياط ورشيد إذ يبمغ طول الفرع حتى مصبو في البحر المتوسط حوالي  129كيمو متر.

 .1يتصل بالنيل شبكة ري ضخمة من الترع والرياحات يبمغ طوليا حوالي  26ألف كيمو متر لري
األراضي والزراعات.

 .2يوجد حول النيل شبكة من المصارف العمومية تم إنشاؤىا بيدف التخمص من المياه الزائدة عن حاجة
الري والتخمص من األمالح الضارة بالتربة الزراعية ونقميا خارج نظام الري  ،وتصب مصارف الوجو
القبمي جميعيا بنير النيل أما مصارف الوجو البحري فتنتيي معظميا إلى البحيرات الشمالية أو البحر
وبعضيا يصب في الترع والرياحات وفرعي دمياط ورشيد.
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 .3تتراوح مقدار المياه المنصرفة من خالل سد أسوان لنير النيل ما بين  1,1مميار متر مكعب /الشير
في الفترة ما بين شير ديسمبر إلى شير يناير و  5,5مميار متر مكعب/الشير في الفترة ما بين يونيو
ويوليو .وىذا التغير بنا عمي االحتياجات المائية لمزراعة ،حيث أن شيري ديسمبر ويناير يمثالن فترة

أقل االحتياجات المائية وشيري يونيو ويوليو يمثالن فترة اقصي االحتياجات المائية.
المتوسطات الشهرية لمعدالت تدفق مياه نهر النيل من خزان أسوان
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معدل التدفق بواقع مليون متر مكعب يوم
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شنو ( )3-5معدل التدفق مياه نير النيل من خزان أسوان لعام 2015
اىمصذر وزارة الموارد المائية والري

 1-3-5املُقف احلبيل نهصرف عهّ وٍر انىٕم

تم حصر جميع مصادر الصرف المباشر عمى نير النيل (الزراعي – الصناعي – الصحي) وبنـا قاعـدة

بيانات باالشتراك مع و ازرة الموارد المائية والري ،وتشمل أعداد المصارف الزراعية وكمية صرفيا ،وأعداد

محطات معالجة الصرف الصحي وكمية الصرف الخاص بيا وكذلك المصارف المستقبمة ليذا الصرف،
وأعداد المصانـع ومواقعيا وكميات الصرف ونوعيتو ومدى مطابقتو لمقوانين المعمول بيـا ،وساىم ذلك في

اتخاذ الق اررات المناسبة إليقاف أو مطابقة الصرف الصناعي عمى نير النيل لحدود القانون ،وتوفيـق
أوضـاع المنشآت المخالفة ووضع األولويات طبقاً ألحمال التموث وكميـات صـرف المنشآت المختمفـة.

تنحصر مصادر التموث عمى نير النيل وفرعيو في (الصرف الزراعي– الصناعي– الصحي) حيث بمغت
كمية الصرف اإلجمالي المباشر عمى نير النيل 67.811مميار م/2عام تقريباً (بخالف الترع والرياحات)
وتوزع ىذه الكمية كالتالي ،كما ىو مبين بالشكل التالي:
أ .الصــرف الزراعي:

يبمغ  62.6مميار م /2عام محمالً بالصرف الصحي العشوائي لمقرى المحرومة من خدمة الصرف

الصحي.
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ب .الصرف الصحي الناتج من محطات المعالجة:

يبمغ 6.95مميار م /2عام (عمى نير النيل وفرعيو والمصارف المؤدية إليو).

ج .الصرف الصناعي:

تم إيقاف كمية صرف صناعي تقدر بحوالي  436مميون م /2عام ،وذلك من خالل تحويل صرف

المنشآت الصناعية من نير النيل والمجارى المائية العذبة إلى المصارف الزراعية أو الشبكة العمومية

لمصرف الصحي ،من إجمالى  586مميون م /2عام تقريباً منيم ،والباقي (  3.4مميون م/2عام صرف
مطابق 634.4 ،مميون م/2عام صرف مخالف) وجاري اتخاذ االج ار ات القانونية والفنية لتوفيق

اوضاعيم البيئية.

د .صرف مياه التبريد:

يبمغ إجمالي صرف مياه التبريد لعدد ( )62محطة كيربا ذات أحمال ح اررية حوالي  3.1مميار م/2عام
وىو صرف مطابق لمقانون.

شكل ( )4-5كميات مياه الصرف المختمفة عمى نير النيل

 4-5رصذ وُعٕت مٕبي وٍر انىٕم
نظ اًر لتزايد األنشطة التنموية التي تتم في مصر ،فإنو كان من الضروري متابعة ورصد التغيرات الطارئة

عمى نوعية مياه نير النيل من ج ار تمك األنشطة ،وبالتالي فقد تم وضع عدد من برامج الرصد الدوري التي

تيدف إلى قياس المؤشرات التي تعبر عن نوعية المياه والتي تشمل المؤشرات الطبيعية والكيميائية
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والميكروبيولوجية ،ويتم في إطار تمك البرامج رصد نوعية المياه السطحية والجوفية من خالل شبكات لمرصد

عمى مستوى الجميورية والتي تتبع عدد من الو ازرات المعنية بنوعية المياه وىذه الشبكات كما يمي:

 شبكة و ازرة الموارد المائية والري وتشمل  121موقع رصد عمى نير النيل والترع والمصارف باإلضافة
إلى  192نقطة مراقبة لرصد نوعية المياه الجوفية.

 شبكة و ازرة الصحة والسكان وتشمل  643موقع لرصد مياه نير النيل وفرعيو وبعض الترع الرئيسية مثل
(المحمودية – اإلسماعيمية – اإلبراىيمي) وكذلك بعض الترع الكبيرة التي تخرج من نير النيل مباشرة

عند القناطر الخيرية ويغذييا الرياح التوفيقي والرياح المنوفي مثل (بحر مويس -الباجورية –والقاصد -

بحر شبين) ،وكذلك بعض النقاط التي توجد عمى بحر يوسف بمحافظة بني سويف إلى جانب 19

نقطة في محافظة الفيوم تقع جميعيا عمى ترعة بحر يوسف ،ويتم الرصد من خالل مركز الرصد البيئي

ودراسات بيئة العمل التابع لو ازرة الصحة والسكان بصفة دورية كل شير.

 شبكة و ازرة البيئة وتشمل  58موقع رصد عمى نير النيل باإلضافة إلى ثالث نقاط من بحيرة السد العالي
(ناصر) ،حيث يتم الرصد من خالل المعمل المركزي ومعامل الفروع اإلقميمية لجياز شئون البيئة ،ويتم
الرصد في  65محافظة ىي (أسوان – األقصر  -قنا – سوىاج – أسيوط – المنيا – بني سويف-

القاىرة – الجيزة – القميوبية  -المنوفية -الغربية – الدقيمية – دمياط  -البحيرة – كفر الشيخ).

 5-5مؤشراث وُعٕت املٕبي يف وٍر انىٕم َفرَعً

أوضحت نتائج الرصد خالل عام ( )1964والصادرة عن معامل جياز شئون البيئة والتي تتم بصفة شيرية،
ومركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل التابع لو ازرة الصحة والتي تتم بصفة شيرية عمى نوعية المياه
ببحيرة ناصر ونير النيل وفرعيو والترع الرئيسية لعدد 65محافظة من محافظات الجميورية المطمة عمى نير

النيل ما يمي:

 1-5-5وُعٕت املٕبي ةبحرية وبصر

بمـغ متوسـط نتــائج الرصـد لبحيـرة ناصــر لكـل مــن المؤشـرات (األكسـجين الــذائب  5.6مجم/لتـر – األكســجين

المسـ ــتيمك بيولوجي ـ ـاً 4.4ممجـ ــم /لتـ ــر -األكسـ ــجين المسـ ــتيمك كيماوي ـ ـاً  6.7ممجم/لتـ ــر  -األمـ ــالح الذائبـ ــة
688ممجــم /لتــر) ،ومــن خــالل اســتق ار النتــائج وجــد أن متوســط نتــائج نقــاط رصــد بحي ـرة ناصــر فــي الحــدود
المســموح بيــا لميــاه نيــر النيــل وأنيــا ما ازلــت مســتقرة ولــم يحــدث تغي ـرات طارئــة عمييــا بالمقارنــة بنتــائج رصــد

األعوام السابقة.

 2-2-5وُعٕت مٕبي وٍر انىٕم ةذأت مه أسُان إىل انقبٌرة انكربِ

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه نير النيل في عام  1964طبقاً لنتائج التحاليل بمعامل جياز شئون

البيئة ومركز الرصد البيئي التابع لو ازرة الصحة ،لعدد ( )8من المحافظات المطمة عمى نير النيل بداية من
أسوان إلى القاىرة الكبرى ما يمي:
351

أ .جا متوسط التركيز السنوي لألكسجين الذائب في جميع المحافظات المطمة عمى نير النيل بين أسوان
حتى القناطر الخيرية أعمى من الحد األدنى المسموح بو بالقانون (ال يقل عن  5ممجم/لتر) وىذا دليل
عمى جودة نوعية المياه بنير النيل ،حيث جا أقل متوسط سنوي (5ممجم  /لتر) بمحافظة أسوان ،ويمكن

أن يعزى ذلك لكون مياه النيل تتدفق من خالل بوابات السد العالي بعمق يصل لحوالي  45م تحت
سطح بحيرة ناصر أو/و بسبب ارتفاع درجات الح اررة في أسوان عن باقي المحافظات وىذا يمكن أن يقمل
من ذوبانية األكسجين ،كما تالحظ تغير طفيفاً لمتوسط التركيز السنوي لألكسجين الذائب  DOأعمى من
الحد المسموح بو وفى الحدود اآلمنة معب اًر عنو بالمميجرام /لتر لممحافظات من أسوان لمقاىرة خالل

الخمس سنوات األخيرة( ،كما ىو موضح بالشكل  4-4والشكل )5 -4

شنو ( )5-5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىذائب فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة اىنبزِ ىؼبً 2015
اىمصذر وزارة الصحة – مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة
العمل

مقارنة بين متوسط تركيزات األكسجين الذائب لعام 2015

األكسجين الذائب
الحد األدنى المسموح به

2015

2014

2013

2012

2011

شنو ( )6 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىذائب فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة اىنبزِ ىؼبً 2015
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت– َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ 351
َدراسبث بٕئت اىؼمو

ملجم/لتر

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

ب .جا متوسط التركيز السنوي لممواد العضوية ممثمو باألكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODفي المسافة
بين أسوان وحتى القاىرة الكبرى في حدود المسموح بو بالقانون (ال يزيد عن  69جز بالمميون) خالل

عام  ،1964فيما عدا زيادة طفيفة في كل من محافظات سوىاج – بني سويف  -القاىرة الكبرى ،بينما

جا متوسط التركيز السنوي لألكسجين الكيميائي المستيمك خالل الخمس سنوات السابقة في الحد
المسموح بو لممحافظات من أسوان لمقاىرة الكبرى كما ىو موضح بالشكل ( )6 -4والشكل (.)7 -4
مقارنة بين متوسط تركيزات األكسجين المستهلك كيميائيا فى المحافظات بين أسوان
حتى القاهرة الكبرى لعام 2015
األكسجين الكيميائى المستهلك

الحد المسموح به

20
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أسوان

المحافظات

شنو ( )7 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىنٕمٕبئٓ اىمستٍيل فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة اىنبزِ ىؼبً 2015
اىمصذرَ :سارة اىصحت – مزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

مقارنة بين متوسط االكسجين الكيميائى المستهلك خالل الخمس سنوات السابقة
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شنو ( )8 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىنٕمٕبئٓ اىمستٍيل فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة اىنبزِ خاله اىخمس
اىمصذرَ :سارة اىصحت – مزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

360

ج .جا متوسط التركيز السنوي لممواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODفي المسافة

بين أسوان إلى القاىرة الكبرى (قناطر الدلتا) أقل من الحد المسموح بو بالقانون ( أن ال يزيد عن 5

مميجرام  /لتر) خالل عام  1964حيث قُدر متوسط التركيز السنوي  4.2مميجرام  /لتر .
مقارنة بين متوسط تركيزات األكسجين الحيوى الممتص بين المحافظات بداية من
أسوان الى القاهرة الكبرى لعام 2015
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األكسجين المستهلك حيويا
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شنو ( )9 -5متُسط اىتزمٕش اىسىُْ ىألمسجٕه اىحُْٕ اىممتص فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة
اىنبزِ ىؼبً 2015
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

مقارنة االكسجين الكيميائي المستهلك خالل الخمس سنوات السابقة
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الحد األقصي المسموح به
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شنو ( )10 -5متُسط اىتزمٕش اىسىُْ ىألمسجٕه اىمستٍيل حُٕٔب فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة
اىنبزِ خاله اىخمس سىُاث اىسببقت
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

363

د .كما جا متوسط التركيز السنوي لألمالح الذائبة بنير النيل في المسافة بين أسوان حتى القاىرة الكبرى
بتزايد مطرود حيث جا ت عند أسوان  194مميجرام /لتر حتى وصمت إلى  148مميجرام/لتر بالقاىرة

الكبرى ولكن أقل من الحد المسموح بو بالقانون ( أن ال يزيد عن  499مميجرام/لتر) خالل عام 1964
وذلك نتيجة استقبال نير النيل العديد من مصبات المصارف الزراعية والتي يصل عددىا إلى 55

مصرف زراعي باإلضافة إلى الصرف الصناعي لممنشآت الصناعية المباشر وغير المباشر.
مقارنة بين متوسط تركيز االمالح الذائبة بين المحافظات بداية من أسوان الى القاهرة
الكبرى لعام 2015
الحد المسموح به

األمالح الصلبة الذائبة
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شنو ( )11 -5متُسط اىتزمٕش اىسىُْ ىألمالح اىصيبت اىذائبت فٓ اىمحبفظبث بٕه أسُان حتّ اىقبٌزة
اىنبزِ ىؼبً 2015
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

ه .جا متوسط التركيز السنوي لممعادن الثقيمة في الحد المسموح بو بالقانون ( 9.96ممجم/لتر ) مع زيادة
طفيفة في تركيز عنصر الرصاص ببعض المحافظات (أسوان -سوىاج -أسيوط – المنيا  -بني سويف
 القاىرة الكبرى ) حيث جا متوسط التركيز (  9.964ممجم/لتر) ،ويمكن ان يرجع ذلك تمقي نيرالنيل لمعديد من المصارف الزراعية المحممة بالصرف الصحي والصناعي ،أو نتيجة وسائل النقل عبر
مجري نير النيل لممواد الخام (مثل غرق الصندل المحل بخام الفوسفات).

362

التلوث) على نهر النيل
توضح
مصادر– رشٕذ
انىٕم (دمٕبط
خريطةوٍر
 3-5-5وُعٕت املٕبي ةفرعٓ
فرع رشيد  -فرع دمياط
مصرف عمر بك

قطور

سمنود

ترعة ميت يزيد

بسيون

مصرف زفتى

شركة الملح والصودا

الشركة المالية والصناعية
فرع دمياط

مصرف محلة روح
طنطا

كفر الزيات
السنطة

فرع رشيد

مصرف تال

زفتي
تال
بركة السبع
الشهداء

المنطقة الصناعية بقويسنا
شبين الكوم

قويسنا

مصرف سبل

فرع رشيد

مصرف الخضراوية
ة السادات
مدين

الباجور

منوف

اشمون

25,200
Meters

18,900

12,600

3,1506,300

0

خزٔطت ( )11 -5مصبدر اىتيُث ػيّ وٍز اىىٕو بفزػًٕ (رشٕذ -دمٕبط)

أ .نوعية مياه فرع دمياط:
يم ــر ب ــين خمس ــة محافظ ــات (المنوفي ــة  -الغربي ــة -الدقيمي ــة -دمي ــاط) ويس ــتقبل ف ــرع دمي ــاط تصـ ـرفات
مباشـرة لمصــارف زراعيـة ىــي مصـرف (عمــر بــك ومـا يحممـو مـن مخمفــات لمصـرف الصــحي المعــالج
والغيــر معــالج باإلضــافة إلــى الصــرف العش ـوائي لمقــرى والصــرف الصــناعي لمعــاطن الكتــان) ومصــرف

السرو األعمى عند مدينة الزرقا بدمياط عمى البر الشرقي.

فــي عــام  1964أوضــحت نتــائج الرصــد لنوعيــة الميــاه بنيــر النيــل (فــرع دميــاط) ،طبق ـاً لنتــائج تحاليــل
معامل جياز شئون البيئة ومركز الرصد البيئي التابع لو ازرة الصحة والسكان ما يمي:

 جا متوسط تركيز المواد العضوية ممثالً باألكسجين الحيوي الممتص بالمحافظات المطمة بفرع
النيل بدمياط أقل من الحد المسموح بو (ال يزيد عن  5مميجرام/لتر).
361

متوسطات تركيزات االكسجين المستهلك حيويا خالل المحافظات بفرع دمياط
االكسجين المستهلك حيويا

الحد األقصى المسموح به
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شنو ( )12 -5متُسطبث تزمٕشاث األمسجٕه اىحُْٕ اىممتص خاله اىمحبفظبث بفزع دمٕبط ىؼبً 2015
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 وجا متوسط تركيز األكسجين الحيوي الممتص خالل األربع سنوات السابقة بنير النيل فرع دمياط
شكل رقم (  4ـ ـ ـ ـ .)62
مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين المستهلك حيويا خالل المحافظات بفرع دمياط
الحد األقصى المسموح به

االكسجين المستهلك حيويا
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شنو ( )13 -5متُسطبث تزمٕشاث األمسجٕه اىحُْٕ اىممتص خاله األربغ سىُاث اىسببقت
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

أوضحت نتائج متوسطات التركيز السنوي لألكسجين الذائب ( )DOلعام  1964شكل 63 -4في كل
المحافظات المطمة عمى نير النيل فرع دمياط أعمى من الحد المسموح بو بالقانون (ال يقل عن 5

361

مميجرام/لتر) ،فيما عدا محافظة المنوفية حيث جا تركيز ( 3مميجرام /لتر) ،وىو ما يعد دليالً عمى جودة
نوعية المياه بفرع دمياط .فيما عدا امام محافظة المنوفية ويمكن ان يرجع ذلك لوجود مصرف عمر بيك.
مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين الذائب من خالل محافظات
نهر النيل فرع دمياط
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شنو ( )14 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىذائب بىٍز اىىٕو فزع دمٕبط
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 وبمقارنة متوسط التركيز السنوي لألكسجين الذائب ( )DOبفرع دمياط خالل األربع سنوات السابقة
(شكل  ،)64 -4وجد أنو أعمى من الحد األدنى المسموح بو (5ممجم /لتر).
مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين الذائب خالل االربع سنوات
السابقة
االكسجين الذائب

الحد األدنى المسموح به

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2035

2031
السنوات

2031

2032

شنو ( )15 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىذائب ىىٍز اىىٕو فزع دمٕبط خاله األربغ سىُاث اىسببقت
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 أوضحت نتائج متوسط تركيز المواد العضوية ممثالً في األكسجين المستيمك كيميائياً ،أنو أعمى
من الحد االقصي المسموح بو بالقانون في محافظات (الغربية  -المنوفية  -الدقيمية) ،إال أن

التركيز جا في الحد المسموح بو بمحافظة دمياط( .شكل )65-4
365

مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين المستهلك كيميائيا خالل محافظات بفرع دمياط
االكسجين المستهلك كيميائيا
الحد األقصى المسموح به
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شنو ( )16 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل مٕمٕبئٕب خاله محبفظبث فزع دمٕبط
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت
اىؼمو

 أوضحت نتائج متوسط التركيز لألمالح الذائبة بفرع دمياط ،زيادة في التركيز نتيجة ما يسـتقبمو فـرع

دمياط من مصبات لمصارف زراعية تصرف عميو وجـا ت جميـع القـ ار ات إيجابيـة وادنـى مـن الحـد

االقصي المسموح بو (أن ال تزيد 499مميجرام /لتر).

مقارنة بين متوسطات تركيزات االمالح الذائبة الكلية بمحافظات فرع دمياط
االمالح الذائبة الكلية
600
500

300
200
100
0
دمياط

الغربية

الدقهلية

المنوفية

المحافظات

شنو ( )17 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمالح اىذائبت بفزع دمٕبط
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

366

ملجم  /لتر

400

مقارنة بين متوسطات تركيزات االمالح الذائبة الكلية بمحافظات فرع دمياط
االمالح الذائبة الكلية
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شنو ( )18 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمالح اىذائبت خاله األربغ سىُاث اىسببقت
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 المتوســط الســنوي لالمــالح الذائبــة فــي زيــادة مطــردة مــن عــام  1961الــي  ،1964ويمكــن ان يرجــع
ذلــك الــي االســتيالكات ال ازئــدة لالســمدة الزراعيــة والتــي تجــد طريقيــا الــي فــرع رشــيد عبــر المصــارف

الزراعية.

 أوضحت نتائج األمونيا والفوسفات ( المغذيات) في الحد المسموح بو بالقانون حيث جا ت تركيزات
األموني ــا ال تتج ــاوز م ــن الح ــد المس ــموح ب ــو ( 9.4مميجرام/لت ــر) حي ــث تراوح ــت نس ــب التركي ــز ب ــين

( 9.16 ، 9.66مميجــ ـرام /لت ـ ــر) وج ـ ــا ت نس ـ ــب تركي ـ ــز الفوس ـ ــفات الكم ـ ــى ب ـ ــين ( 9.16 ، 9.95
مميجرام/لتر) ولم تتعدى الحد المسموح بو ( 1.9مميجرام/لتر).

 كما أوضحت نتائج المعادن الثقيمة لعنصر الرصاص أعمـى مـن المعـايير ( 9.996ممجم/لتـر ) فـي
محافظـ ـ ــات ( المنوفيـ ـ ــة -الغربيـ ـ ــة -الدقيميـ ـ ــة ) ،وجـ ـ ــا متوسـ ـ ــط تركيـ ـ ــز عنصـ ـ ــر الكـ ـ ــادميوم بـ ـ ــين

(9.992،9.9966ممجم/لتر) بمحافظة الغربية ،حيث جا ت باقي نتائج المعادن الثقيمة في الحدود
المســموح بيــا لميــاه نيــر النيــل بفــرع دميــاط ،ويمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى زيــادة اســتيالك األســمدة فــي

األ ارضــي الزراعيــة وتجــد طريقيــا إلــى فــرع دميــاط عبــر المصــارف الزراعيــة ،ووجــود ىــذه المعــادن
الثقيمة كمموث ليذه األسمدة.
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ب .نوعية مياه نير النيل فرع رشيد:
يمتــد فــرع رشــيد مــن القنــاطر الخيريــة إلــى شـواطا البحــر المتوســط شــماالً بطــول  169كــم  ،متوســط

تص ـريف الميــاه عمــى فــرع رشــيد مــن القنــاطر الخيريــة  69مميــون م/2يــوم ،ويمــر فــرع رشــيد بــين خمســة
محافظات ىي (الجيزة -المنوفية  -الغربية -البحيرة -كفر الشيخ) .

يصب عمى فرع رشيد أربعة مصـارف زراعيـة رئيسـية بكميـة تصـرف حـوالي  8.9مميـون م /2يـوم مـن

مياه الصرف الزراعي المحممة بالصرف الصحي والصناعي وىي:

 مصرف الرىاوي :يمر بزمام محافظة الجيزة ويصب عمي فرع رشيد عند الكيمو  8.7كم بر أيسر،ويعتبر أكبر مصادر التموث وتقدر نسبة الصرف بحوالي  % 74من إجمالي األحمال العضوية

لممصارف.

 مصرف تال :يمر بزمام محافظة الغربية بطول  28.4كم وبإجمالي صرف  1.84مميون م /2يومو يستقبل مياه عدد ( )5محطات لمصرف الصحي المعالج بمحافظتي المنوفية و الغربية

باإلضافة إلى الصرف الصحي العشوائي لعدد  15قرية.

 مصرف سبل :يمر بزمام محافظة المنوفية بطول  36.1كم وبإجمالي صرف  1.3مميون م /2يومو يستقبل مياه عدد ( )6محطات لمصرف الصحي بمحافظة المنوفية باإلضافة إلى الصرف
الصحي العشوائي لمقرى لعدد  68قرية.

خزٔطت ( )2 -5مصبدر اىتيُث ػيّ وٍز اىىٕو فزع رشٕذ
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أوضــحت نتــائج رصــد نوعيــة الميــاه فــي نيــر النيــل ( فــرع رشــيد) فــي عــام  ،1964طبق ـاً لنتــائج الرصــد

البيئي التابع لو ازرة الصحة والسكان ما يمي:

 متوســط تركيــز الم ـواد العضــوية ممــثالً باألكســجين الحيــوي الممــتص ( )BODكــان أعمــى مــن الحــد
المسموح بيا ( 5ممجم/لتر) في فرع رشيد ويرجع إلى الصرف الزراعي لممصـارف الزراعيـة الرئيسـية
عمــى فــرع رشــيد والمختمطــة بالصــرف الصــحي المعــالج وغيــر المعــالج تظيــر نســب أحمــال التمــوث
عاليــة بعــد مصــب مصــرف الرىــاوى والــذي يبعــد عــن قنــاطر الــدلتا بح ـوالي  69كــم ،وتــزداد شــماالً

لوجود مصاريف أخرى تصب عمى الفرع (سبل -تال -جنوب التحرير -زاوية البحر).
مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين المستهلك حيويا بفرع رشيد
المسموح به
الحد
حيويا
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االكسجين

االكسجين المستهلك حيويا
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شنو ( )19 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل حُٕٔب بمحبفظبث فزع رشٕذ
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 أوضــحت المتوســطات الســنوية لنتــائج األحمــال العضــوية بفــرع رشــيد فــي المســافة بــين (بعــد قنــاطر
الــدلتا) وحتــى مصــب فــرع رشــيد ( قبــل ســد إدفينــا) ممثمــو فــي األكســجين الحيــوي الممــتص ()BOD
كان أعمى من الحد المسموح بو بالقانون ( ال يزيد عن  5مميجرام/لتر) خالل األربع سنوات السـابقة

 1961إل ــى  1964وذل ــك نتيج ــة مص ــبات المص ــارف الرئيس ــية الثالث ــة وتق ــدر بحـ ـوالي 69ممي ــون
م/2يــوم .كمــا اوضــحت ان ىنــاك انخفــاض طفيــف عــن المتوســطات فــي االعـوام الســابقة ويمكــن ان

يرجع ذلك لزيادة السعة التصميمية لمطة صرف ابو رواش من  799الف م/2يوم الـي  6199الـف
م/2يوم متر.
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شنو ( )20 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل حُٕٔب بفزع رشٕذ خاله األربغ سىُاث اىسببقت
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 كما جا ت نتائج متوسـط تركيـز المـواد العضـوية ممـثالً فـي األكسـجين المسـتيمك كيميائيـاً أعمـى مـن
الحد المسموح بو في جميع محافظات فرع رشيد.

مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين المستهلك كيميائيا بفرع رشيد
الحد األقصى المسموح به
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شنو ( )21 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل مٕمٕبئٕب بمحبفظبث فزع رشٕذ
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو
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مقارنة بين متوسطات تركيزات االكسجين المستهلك كيميائيا خالل االربع سنوات السابقة
بفرع رشيد
االكسجين المستهلك كيميائيا

الحد األقصى المسموح به
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شنو ( )22 -5مقبروت متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل مٕمٕبئٕب بفزع رشٕذ خاله األػُاً اىخمس اىسببقت
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 وتوضح الرسوم البيانية السابقة زيادة متوسط تركيزات المواد العضوية ( )CODعن الحد المسموح بو
(69ممجــم /لتــر) وزيــادة متوســط تركي ـزات الم ـواد العضــوية ()BODعــن الحــد المســموح بــو بالقــانون
( 5.9ممجم/لتر ) خالل مسار فـرع رشـيد بدايـة مـن القنـاطر الخيريـة خـالل عـام  ،1964وذلـك قبـل
الســدة الشــتوية ويزيــد مســتوى التمــوث أثنــا الســدة الشــتوية حيــث تقــل صــرف كميــات الميــاه العذبــة

المنصـرفة بعــد قنــاطر الــدلتا وتتوقــف المصــارف عــن اســتقبال ميــاه الــري ال ازئــدة وبالتــالي تتـراكم فييــا
المموثــات مســببة تغيــر فــي نوعيتيــا ،ويتضــح زيــادة التركيـزات عنــد نقطــة رصــد بعــد مصــب مصــرف

الرىاوي عمى نير النيل حيث أنو أكبر مصرف زراعى رئيسى عمى فرع رشيد .

متوسط نتائج االكسجين الكيميائى المستهلك خالل مسار فرع رشيد 2015
االكسجين المستهلك كيميائيا

الحد األقصى المسموح به
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شنو ( )23 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل مٕمٕبئٕب خاله مسبر فزع رشٕذ
نقاط الرصد

اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو
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متوسط نتائج االكسجين المستهلك حيويا خالل مسار فرع رشيد 2015
االكسجين المستهلك حيويا
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نقاط الرصد

شنو ( )24 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل حُٕٔب خاله مسبر فزع رشٕذ
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 كمــا أوضــحت متوســط التركيـزات لنتــائج األكســجين الــذائب ( )DOمــن خــالل نقــاط الرصــد بفــرع رشــيد
لعام  1964أن معظم المتوسطات أقل من الحد المسموح بو بالقانون ( ال يقل عـن  5مميجرام/لتـر)
وخاصة بعد مصبات المصارف الزراعية ( الرىاوى – تال -سبل ) عمى نير النيل.
متوسط نتائج االكسجين الذائب خالل مسار فرع رشيد 2015
األكسجين الذائب

الحد األقصى المسموح به
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شنو ( )25 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىذائب خاله مسبر فزع رشٕذ
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو
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 اتضح زيادة متوسط تركيز األمونيا ( )NH4عن الحد المسموح بو (  9.4ممجم/لتر ) في جميـع نقـاط
الرص ــد م ــرو اًر بالمحافظ ــات بف ــرع رش ــيد ويع ــود إل ــى التم ــوث الن ــاتج م ــن المص ــارف الزراعي ــة المحمم ــة
بالصرف الصحي المعالج وغيـر المعـالج عمـى نيـر النيـل فـرع رشـيد ،وبـاألخص زيـادة تركيـز األمونيـا
بمحافظة كفر الشـيخ عـن بـاقي المحافظـات ،ويرجـع ذلـك إلـى تمـوث فـرع رشـيد مـن األقفـاص السـمكية

باإلضافة إلى التموث القادم من المصارف الزراعية عمى فرع رشيد.

مقارنة بين متوسطات تركيزات االمونيا بفرع رشيد
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شنو ( )26 -5متُسط تزمٕش األمسجٕه اىمستٍيل حُٕٔب خاله مسبر فزع رشٕذ
اىمصذر :مؼبمو جٍبس شئُن اىبٕئت – َمزمش اىزصذ اىبٕئٓ َدراسبث بٕئت اىؼمو

 زيادة تركيز األمونيا ونقص تركيزات األكسجين الذائب بفرع رشيد وخاصة بعد مصرف الرىاوى خالل
فترة السدة الشتوية يتسـبب فـي تواجـد ظـاىرة نفـوق األسـماك بفـرع رشـيد عمـى فتـرات متقاربـة ،لكـن مـن

خــالل المجيــودات المتخــذة مــن حيــث رفــع كفــا ة محطــات معالجــة الصــرف الصــحي وتوصــيل خدمــة
الصرف الصحي لمقرى المحرومة بالمحافظات داخل زماما فرع رشيد وازالة األقفاص السمكية سيؤدى

ذلك إلى التحسن التدريجي لنوعية المياه بفرع رشيد.
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 6-5أٌم مصبدر انتهُث عهّ وٍر انىٕم َفرعًٕ
يصب عمى نير النيل وفرعيو عدد من مصادر التموث وأىميا المصارف الزراعية ويبمغ عددىا  55مصرف
فى الوجو القبمى تخدم زمام قدره  1,64مميون فدان وجميع ىذه المصارف تعود مرة أخرى لتصب في مجرى
نير النيل تعانى بعض من ىذه المصارف من زيادة المموثات واألحمال العضوية الناتجة عن الصرف
المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالج لمقرى التي ال تتمتع بخدمات صرف صحي أو نتيجة صرف
مياه محطات المعالجة االبتدائية ويوضح الجدول التالي يمثل أىم مصادر المموثات عمى نير النيل وفرعيو.

شكل ( )27 -5توزيع نسب الصرف بالنسبة لكمية الصرف اإلجمالي عمى نير النيل وفرعيو
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 7-5جٍُد َزارة انبٕئت حلمبٔت وٍر انىٕم َاجملبرْ املبئٕت مه انتهُث
تقوم و ازرة البيئة ببذل الكثير من الجيد والمتابعة الدورية لنوعية مياه نير النيل بتنفيذ برامج الرصد الدوري

لدراسة وتقييم نوعية مياه نير النيل وفرعيو (دمياط  -رشيد) ودراسة مصادر التموث (الصرف الصناعي -
الصرف الصحي  -الصرف الزراعي) عمى نير النيل وفرعيو بالصرف المباشر والغير مباشر سنويا ،كما
تعمل و ازرة البيئة عمي خفض احمال التموث من المصدر من خالل تنفيذ عدة محاور تتمثل فيما يمي:
 المحور األول :التحكم في الصرف الصناعي المباشر عمى نير النيل
تقوم الو ازرة بالعمل عمى إنيا مشكمة الصرف الصناعي المباشر ومياه التبريد (المخالف) عمى نير النيل

والناتج عن عدد  8منشآت صناعية (  6منشآت لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاممية
وعدد  1منشأة تعمل في صناعة الورق) ،الجدير بالذكر أن شركات السكر تعمل بشكل موسمي خالل الفترة

من شير يناير إلي مايو من كل عام ويشكل معظم الصرف الناتج عن تمك المنشآت حمالً عضوياً وقميل
منو يمثل حمل غير عضوي.

وقد تم التنسيق بين و ازرة البيئة وو ازرة التموين والتابع ليا الشركات السابقة في مواجية المشكمة حيث تم إتخاذ

اإلج ار ات التالية:

 .6التحكم في الصرف الصناعي لشركة سكر الحوامدية والذي يحتوي عمى العديد من المموثات العضوية

وغير العضوية لتنوع العمميات الصناعية حيث أن الشركة ليا ثالث مواسير تصرف عمى نير النيل

(صرف صناعي مصنع التقطير – مياه تبريد لمصنع الكيماويات – مياه التبريد لمصنع التكرير)

بإجمالي كمية صرف  436999م/2عام ومن خالل إستق ار نتائج التحاليل تبين أن مياه التبريد لمصنعي

التكرير والكيماويات مطابقة لحدود القانون ،بينما تم وقف صرف مصنع التقطير عمى نير النيل ويتم
اآلن إعادة استخدام مياه صرف المصنع في العمميات الصناعية بعد معالجتيا.

 .1قامت شركات السكر (إدفو – أرمنت – نجع حمادي – دشنا – قوص  -جرجا) وشركة إدفو لصناعة
الورق بتنفيذ خطط توفيق األوضاع البيئية ليا ،ويقوم جياز شئون البيئة حالياً بعمل القياسات والمراجعات
البيئية الالزمة لمتأكد من مطابقة السيب النيائي لممصانع لحدود القانون ،وتم تحقيق تحسن فى نوعية
مياه الصرف.

 .2تقوم شركة قوص لمورق بتنفيذ بنود خطط توفيق األوضاع الخاصة بيا ومن المتوقع االنتيا منيا في
ديسمبر  .1965وذلك بإنشا غابة خشبية عمى مساحة  6199فدان يتم صرف كافة مياه الشركة عمييا
ويتم وقف نيائى لصرف الشركة عمى النيل.
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 المحور الثاني :التحكم في الصرف غير المباشر عمى نير النيل
 .1خفض أحمال التموث عمى مصرف الخضراوية:

قامت و ازرة البيئة بمراجعة الوضع البيئى لممنطقة الصناعية بقويسنا حيث يبمغ عدد المنشآت القائمة

بالمنطقة الصناعية  161منشأة ما بين صغيرة ومتوسطة عدا  6منشآت كبرى ،حيث تقوم جميع

المنشآت التي ليا صرف صناعي بالمنطقة بالصرف عمى الخط العاجل ومنو إلى مصرف الخضراوية.
وفي ىذا الشأن تم التنسيق مع و ازرة اإلسكان ومحافظة المنوفية من أجل إنشا محطة معالجة مركزية

لمعالجة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ،حيث يتم عقد عدة اجتماعات لمتابعة
الموقف التنفيذى لمشروع إنشا المحطة بحضور ممثمى كافة الجيات المعنية .وتم اإلنتيا من جميع

األعمال الخاصة بإنشا المحطة ،وقد تم إستالم المحطة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالمنوفية وتم البد في التشغيل التجريبي بالمياه العذبة (.)Dry Run
 .2خفض أحمال التموث عمى مصرف الرىاوي:
قام جياز شئون البيئة بالتعاون مع الجيات المعنية بدراسة أحمال التموث عمى مصرف الرىاوي ،حيث

تبين أن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش تساىم بنسبة كبيرة في زيادة أحمال التموث

بالمصرف ،وتقدر إجمالي كمية مياه الصرف التي تصل لممحطة نحو  799ألف م /2يوم ،عمماً بأن
القدرة التصميمية لممحطة  399ألف م /2يوم وتقوم المحطة بمعالجة الصرف الصحي معالجة أولية،

ويتم تحويل باقي الكمية من الصرف الصحي ( 399الف م/2يوم) عمي مصرف عبد الرحمن المجاور
لممحطة دون معالجو ،لذا تم التوصية لعمل توسعات عاجمة بمحطة أبو رواش ورفع كفا تيا الستيعاب
كامل كمية الصرف الواردة إلييا.

ونتيجة إلى توصيات المجان المشتركة التي عقدت لحل المشكمة ،تم اإلتفاق عمي زيادة السعة االستيعابية

لممحطة من  399ألف م /2يوم إلي  6.1مميون متر/2يوم ،وتم طرح مستندات المشروع بنظام المشاركة
مع القطاع الخاص ( ،)PPPوقد تم ترسية المشروع عمى مجموعة شركات أورسكوم (توقف العمل في

المشروع في الوقت الحالي)  ،عممأ بأن المشروع سيساىم في زيادة حجم المياه الصالحة لمري بنسبة 6.5
مميون م /2يوم ،وىو ما يعادل  %6من حصة مياه النيل المخصصة لمصر سنوياً.
 .3خفض أحمال التموث عمى مصرف السيل بأسوان
تعتبر محطتى الصرف الصحي كيما  6و  1من المحطات الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي

بمدينة أسوان والتي تصرف سيبيا النيائي عمى مصرف السيل ومنو إلى نير النيل  ،حيث تعمل
المحطات بنظام المعالجة الكيميائية – البيولوجية وقد تم تصميميما بطاقة اجمالية  45ألف م /2يوم
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(محطة كيما رقم  6بطاقة تصميمية  16ألف م /2يوم ومحطة كيما رقم  1بطاقة تصميمية  24ألف
م /2يوم).

حيث تتمثل المشكمة الحالية في أن الطاقة التصميمية لمحطتى المعالجة كيما  6و 1أقل من الطاقة

الفعمية مما أدى إلى صرف المياه غير المعالجة عمى مصرف السيل الذى يصرف مباشرة عمى نير

النيل ،باإلضافة إلى عدم نقل السيب النيائى لممحطتين لمنطقة وادي العالقى واستخداميا في زراعة
الغابة الشجرية المخصصة لذلك بمساحة  8.6ألف فدان (اإلكتفا بزراعة  149فدان فقط من إجمالي

األرض المخصصة) .وفي ىذا الصدد ،تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة ذلك األمر وأنتيت إلى مايمي-:

 إنتيا أعمال تطوير ورفع كفا ة (معالجة ثانوية) محطة كيما  6من طاقة تصميمية  16ألف
م /2يوم إلى  29ألف م /2يوم ،وجارى حالياً العمل في مرحمة التشغيل التجريبى.

 جاري اإلنتيا من أعمال تطوير ورفع كفا ة (معالجة ثانوية) محطة كيما  1ورفع طاقة المحطة
االستيعابية من  24ألف م /2يوم إلى  34ألف م/2يوم ،حيث تم اإلنتيا من معظم األعمال المدنية
والكيروميكانيكية وجاري تشغيميا (.)Dry Run

 سرعة البدأ في تنفيذ ما تم اإلتفاق عميو بإجتماعات وز ار البيئة واإلسكان والري بشأن رفع كفا ة
المعالجة بالمحطتين من المعالجة الثانوية إلى المعالجة الثالثية قبل صرف سيبيما النيائي عمى نير
النيل واتخاذ اإلج ار ات الفنية الالزمة و تعديل الق اررات ذات الصمة.

 وقف جميع مصادر الصرف الصحي غير معالج الناتج عن العديد من المنازل محيط مصرف
السيل من خالل ربطيا عمى شبكة المدينة المجاورة أو إنشا محطات معالجة صغيرة ليم.

 تنفيذ برنامج رصد لنوعية مياه اآلبار لفترة طويمة بالتعاون بين و ازرة الصحة والموارد المائية والري.

 البد في وضع إستراتيجية جديدة إلدارة المياه الجوفية بمدينة أسوان (بالتعاون مع إحدى المعاىد
البحثية) ودراسة إعادة تشغيل آبار الشالل أو صرفيا عمى نير النيل.

 ضرورة متابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلج ار ات تنفيذ مشروع تبطين حوض مياه
الصرف الصناعي الخاص بشركة كيما والتأكد من مطابقة المشروع لممعايير المطموبة.

 قيام شركة كيما بعمل الدراسات الالزمة الخاصة بإعادة استخدام مياه التبريد والفصل بين الصرف
الصحي والصناعي.

وباإلشارة إلى برنامج الحكومة الحالي ،فمن المستيدف خالل العام المالي  2016/2015اإلنتياء من:
 عدد  23مشروعاً لمعالجة الصرف الصحي بالمدن بطاقة  6.36مميون م / 2يوم.

 توصيل خدمة معالجة الصرف الصحي لعدد  125قرية بطاقة  86ألف م /2يوم وبانتيا ىذه
المشروعات تصل نسبة التغطية بالقرى إلى  %68مقارنة بنسبة .% 63.5

كما ستعمل الحكومة خالل عامين ونصف عمى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من  %68إلى

 %49بالتفاصيل التالية:
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 استكمال تمويل القرى الجاري تنفيذىا  785قرية و 664تابع بإجمالي استثمارات متبقية وقدرىا
 62.6مميار جنيو ،منيا  66.14مميار جنيو تمويل محمي شامالً عدد  664قرية مموثة لمصرف
كوتشنر وعمر بك بمحافظة كفر الشيخ.

 توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرى المموثة لترعة السالم وفرع رشيد بمحافظات البحيرة والدقيمية

والشرقية ودمياط والغربية بتمويل من البنك الدولي لعدد  269قرية عمى مرحمتين بقيمة  6.6مميار

دوالر لممرحمتين ( 7.7مميار جنيو).

 توصيل خدمة الصرف الصحي لممناطق والقرى المجاورة لمصرف الرىاوي بمحافظة الجيزة بتمويل
من الصندوق العربي لإلنما بقيمة  34مميون دينار (حوالي  899مميون جنيو) بإجمالي 6565

قرية و 665تابع.

 المحور الثالث :إنشاء منظومة لمرصد المحظي
في إطار برنامج رصد نوعية المياه قامت الو ازرة بوضع خطة النشا شبكة رصد مستمر (لحظي) لنوعية

المياه ،باالضافة إلى ما يتم حالياً ضمن برنامج الرصد لنوعية مياه نير النيل ومصادر التموث عميو ،حيث
تم البد في إنشا منظومة رصد مستمر لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية التي تصرف مباشرة عمى

نير النيل ،وتم خالل المرحمة األول تركيب عدد ( )6محطات لمرصد المستمر لنوعية صرف شركات السكر
(أدفو ،أرمنت ،قوص ،نجع حمادي ،دشنا) والورق (أدفو ،قوص) ومن المخطط زيادة عدد محطات الرصد
الذاتي إلى ( )12محطة خالل الخمس سنوات لتشمل رصد لنوعية مياه التبريد بمحطات الكيربا ونوعية

المياه بنير النيل.

 المحور الرابع  :إصدار األدلة اإلرشادية لممعايير واالشتراطات الفنية والبيئية والصحية لمشروعات
الثروة السمكية لخفض تأثيراتيا السمبية عمى نوعية المياه

قامت و ازرة البيئة بإصدار عدة أدلة إرشادية لمساعدة جميع الجيات واألفراد في التعرف عمى المعايير
واالشتراطات الفنية والبيئية والصحية لمشروعات الثروة السمكية وىي كاآلتي:
 .6الدليل اإلرشادي العام لمشروعات الثروة السمكي.

 .1الدليل اإلرشادي لمشروعات الثروة السمكية لالستزراع بنظام أحواض التربية.
 .2الدليل اإلرشادي لمشروعات الثروة السمكية لالستزراع باستخدام األقفاص السمكية في البيئة البحرية.
 .3الدليل اإلرشادي ألفضل الممارسات في إدارة مشروعات الثروة السمكية.

 .4الــدليل اإلرشــادي لمشــروعات الثــروة الســمكية لالســتزراع الســمكي باألقفــاص الســمكية فــي المنطقــة شــبو
المالحة والمحصورة بين قناطر إدفينا وبوغاز رشيد وتحديد القدرة االستيعابية ليذه المنطقة.

 .5إصدار معايير جودة المياه المالئمة لالستزراع السمكي في مناطق المياه شبو المالحة.
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 8-5جٍُد انُزاراث املذىٕت حلمبٔت وٍر انىٕم َاجملبرِ املبئٕت مه انتهُث
 1-8-5يف جمبل انصرف انصحٓ
تضع و ازرة البيئة والو ازرات والجيات المعنية قضية الحفاظ عمى نوعية المياه من التموث ومطابقة
الصرف بأنواعو المختمفة لحدود القانون ضمن أىم أولوياتيا بيدف إدارة المياه إدارة متكاممة سميمة

وحماية مصادرىا من التموث لتفي بالمتطمبات الحالية والمستقبمية ،مع توفير خدمات المياه المختمفة بما
في ذلك االحتياجات الزراعية والصناعية ومياه شرب نقية عالية الجودة و معالجة مياه الصرف

الصحي ،مع اآلخذ في االعتبار التخمص اآلمن بيئيا وصحياً من مخمفات الصرف الصحي بما يحافظ
عمى البيئة.

يمثل الصرف الصحي غير المعالج من القرى الواقعة عمى ضفتي النير والترع ،ومن السفن والعائمات
النيرية مصدر تموث لممياه العذبة ،حيث أن معظم وحدات المعالجة الخاصة بمعالجة الصرف من

العائمات ال تعمل بصورة جيدة ،إضافة لعدم كفاية محطات استقبال الصرف الصحي الخاصة بيا .وقد

تزايد عدد الفنادق العائمة في النيل عاماً بعد عام حتى وصل عدد العامل منيا حالياً إلى أكثر من 176

فندقاً عائماً يعمل بين األقصر وأسوان .بمغت نسبة عدد السكان المتصمين بشبكة الصرف الصحي

العامة  % 42.5من إجمالي عدد السكان وبمغت نسبة عدد السكان المتصمين بالترنشات والشبكات
األىمية  % 35.3والتي ما يؤول في الغالب صرفيا إلى المجارى المائية وذلك لعدم اتصاليا بمحطات
معالجة.

يتم معالجة حوالي  69.8مميون م /2يوم (حوالي  2.87مميار م /2سنة) بواسطة حوالي  369محطة

معالجة صرف صحي عمى مستوى الجميورية (طبقا لبيانات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

الصحي) ،وىذا يعني أن كمية الصرف الصحي غير المعالجة التي تموث المجاري والمسطحات المائية
وخزان المياه الجوفي تقدر بحوالي  2.4مميار م/2سنة .يتم االستفادة ب ـ  9.6مميون م /2اليوم من ىذه
الكمية في زراعة الغابات الخشبية بمحافظات أسـوان ،ومدينة األقصر ،قنـا ،سوىـاج ،اإلسماعيميـة.

باإلضافة إلى  3.2مميون م /2اليوم تنتيي بالصرف عمى نير النيل وفرعيو والمجاري المائية العذبة،

و 4.8مميون م /2اليوم يتم صرفو عمي البحيرات الداخمية ( المنزلة ،التمساح ،البحيرات المرة ،البرلس،
إدكو ،قارون ) وعمى المياه المالحة ( البحر المتوسط ،خميج السويس ،قناة السويس ) عن طريق شبكة
المصارف الزراعية .وبمتابعة حالة محطات الصرف الصحي عمى مستوى الجميورية وجد أنو :

أ .يتم تشغيل عدد  34محطة بطاقة أعمى من طاقتيا الفعمية بنسبة تتراوح بين  %4بمحافظة الدقيمية

إلى  %267.4بمحافظة الفيوم حيث يتم التخمص من المياه الزائدة عن طاقة المحطات بالمجاري
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المائية بدون معالجة ،مثل محطة أبو رواش (معالجة أولية) حيث أن كمية المياه الواردة إلييا تمثل

 % 199من الطاقة التصميمية ،حيث تُمقي بمخمفاتيا عمى مصرف الرىاوي ومنو إلى النيل فرع
رشيد.
ب .عدم كفا ة  47محطة صرف صحي ،وسو حالة مياه الصرف المعالجة بالرغم من أنيا تعمل
بطاقتيا الفعمية أو أقل ببعض محافظات الجميورية مثل أسيوط ،المنوفية ،سوىاج ،البحيرة ،الغربية ،

الجيزة ،اإلسكندرية وعدم مطابقتيا لممعايير.

ج .بمغت نسبة المخالفة لعينات مياه الصرف الصحي المأخوذة من العائمات السياحية  %34من عدد
 717عينة ،ويالحظ تزايد ىذه النسبة في محافظة أسوان عن باقي المحافظات.

انصرف انصحٓ انىبتج مه حمطبث املذبجلت
أصبحت معالجة الصرف الصحي من الميام الرئيسية لكل من ييتم بالتنمية المستدامة في العالم ،حيث

يمثل الصرف الصحي عبئاً بيئياً كبي اًر عمى البيئة المصرية ،لما تسببو مياىو من تموث البيئة المائية أو
األرضية عند محاولة التخمص منو ،سوا بإلقائيا في المصارف المؤدية إلى مياه نير النيل أو البحيرات

أو البحار أو الصحارى ،أو تركيا تنفذ إلى باطن األرض ،لتموث مخزون المياه الجوفية وتزيد من ارتفاع

مستوى المياه تحت السطحية .ومن ىنا تستوجب أنظمة اإلدارة المتكاممة الحديثة تضافر جيود الو ازرات
المعنية لدر خطر التموث البيئي من ىذه المياه مع إضافة عائد اقتصادي متميز ،وتيدف مشاريع

االستثمار في مجال إعادة استخدامات مياه الصرف الصحي المعالج إلى االستفادة من مياه الصرف

الصحي المعالجة في الزراعة طبقاً لمكود المصري إلعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

تعد منظومة المعالجة واعادة استخداميا في التنمية الحديثة ألغراض الري من الخيارات اليامة ،لما تمثمو
ىذه المياه من مصدر إضافي الستخدامات المياه ،وكذلك في بعض مجاالت الزراعة لما تحويو من

العناصر الغذائية التي تحتاجيا األشجار والمزروعات المختمفة كسماد ،وال يقتصر ذلك عمى الصرف
الصحي فقط بل يمتد ليشمل إعادة االستخدام اآلمن لكل أنواع الصرف ومياه الصرف بشكل عام

(صحي ،زراعي ،صناعي).
ويتم االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخداميا لتحسين ظروف البيئة كما يمي:
أ -زراعة الغابات الشجرية واألحزمة الخض ار حول المدن .
ب -استصالح واضافة مساحات جديدة من أراضى المناطق الصحراوية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة
بجوار ىذه الغابات.

ج -توفير فرص عمل جديدة لمشباب.
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د -حماية مصادر المياه من التموث (نير النيل – البحيرات – المياه الجوفية – والتربة).
نظ اًر لمزيادة السكانية والتطور السريع في التنمية الصناعية فإنو من المتوقع زيادة حجم مياه الصرف

الصحي والصناعي المعالج في الفترة القادمة لذلك تم أخذ ىذا المصدر في االعتبار كمؤشر عند تخطيط
السياسات المائية لتوفير جز من االحتياجات المائية  ،ويتم حالياً استخدام المياه المعالجة بالمحافظات

التي ليا ظيير صحراوي في زراعة الغابات الشجرية ومحاصيل الطاقة ،وتبمغ مساحة األرض المتاحة
حالياً لمزراعة بمياه الصرف الصحي المعالج حوالي  644.4ألف فدان مزروعة عمى مستوى الجميورية.

 2-8-5يف جمبل انصرف انسراعٓ
يمثل الصرف الزراعي أحد المصادر الرئيسية لتموث المياه بنير النيل نظ اًر الحتوائو عمى األسمدة

/سنويا باإلضافة إلى الصرف
والمبيدات الزراعية ،حيث تحمل ىذه المصارف نحو 62.6مميار مً 2
الصحي العشوائي من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي.
و ظيرت الحاجة إلى شبكة الصرف الزراعي كنتيجة إلتباع نظام الري الدائم في مصر حيث يتسرب جز

من المياه إلى باطن األرض (تحت سطحية) ويرتفع منسوب ىذه المياه مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة
األمالح في التربة و يضر باإلنتاج الزراعي ونوعية التربة ومن ىنا جا ت أىمية دراسة ورصد المصارف
ونوعية المياه بيا وبدراسة ورصد المصارف الزراعية والتي تصرف مباشرة أو غير مباشرة عمى الموارد

المائية تبين ما يمي:
أ .الوجو القبمي من أسوان حتى القاىرة  8محافظات يسكنيا حوالي  29مميون نسمة ،تشمل عمى عدد
( )55مصرف تخدم زماماً قدره  1.4مميون فدان وجميع ىذه المصارف تعود مرة أخرى لتصب في
مجرى نير النيل ،يختمط بيا صرف صناعي في كالً من البربا ومحيط إطسا .وتعاني بعض من ىذه
المصارف من زيادة عالية لألحمال العضوية الناتجة عن الصرف المباشر لمياه الصرف الصحي

غير المعالج لمقرى التي ال تتمتع بخدمات صرف صحي أو نتيجة صرف مياه محطات المعالجة

االبتدائية .ومن أشد ىذه المصارف تموثاً ىي مصارف خور السيل ،ومصرف البربا ،ومصرف كوم

أمبو ،ومصرف الريرمون بمحافظة أسوان( ،ومصرف إتميدم بمحافظة المنيا).
ب .يصرف عمى فرع دمياط مصرف رئيسي (عمر بك الرئيسي).

ج .يصرف عمى فرع رشيد عدد ( )4مصارف رئيسية وىى "الرىاوى ،سبل ،جنوب التحرير الرئيسي،
تال ،زاوية البحر" وىى مصارف زراعية منيا ثالث مصارف (الرىاوى -سبل -تال) يختمط فييا

الصرف الصحي مع الصرف الزراعي نظ اًر الستقبال السيب النيائي لمحطات الصرف الصحي
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بالقرى التي تحيط بيا مما يتسبب في ارتفاع نسب المموثات العضوية .بينما مصرفي جنوب التحرير
وزاوية البحر ال يستقبالن صرف صحي ،ونوعية المياه بيما جيدة.

 9-5وُعٕت املٕبي ةبنبحرياث املصرٔت
البحي ـرات المصــرية ى ـي مجموعــة البحي ـرات الشــمالية التــي توجــد فــي حــوض البحــر المتوســط ويبمــغ عــددىا 8
بحيــرات وىــى مــن الشــرق لمغــرب ( البردويــل– المنزلــة– الب ـرلس -إدكــو– مريــوط ) بجانــب بحيرتــي (التمســاح
والمرة الكبرى والصغرى) في مدن قناة السويس (السويس واإلسماعيمية) وبحيرتي قارون والريـان فـي (محافظـة
الفيوم)  .وتمثل البحيرات المصرية أىمية اقتصـادية كبـرى كونيـا تعتبـر مـوطن ثـري وممـي بـالتنوع البيولـوجي
كمــا أنيــا مصــدر ىــام لمثــروة الســمكية حيــث يبمــغ إنتاجيــا مــن األســماك أكثــر مــن  % 66مــن إجمــالي اإلنتــاج
السمكي في مصر.
وتتعــرض البحي ـرات المص ـرية لمجموعــة مــن التحــديات ،منيــا نقــص واضــمحالل مســاحتيا س ـوا ً مــن عمميــات

التجفيــف أو الــردم وكــذلك التوســع فــي األنشــطة الزراعيــة والصــناعية والمـزارع الســمكية .باإلضــافة إلــى مشــاكل

التمــوث الناتجــة مــن عمميــات الصــرف المســتمر مــن ميــاه الصــرف ( الصــحي والصــناعي والز ارعــي ) كونيــا
مصـب نيـائي لعـدد مـن المصـارف الرئيسـية والتـي تمقـى فييـا سـنويا بكميـات ىائمـة مـن الميـاه دون أي معالجــة
بجانب مخمفات المجازر والمزارع الحيوانية.
وليــذه األســباب مجتمعــة فقــد تــم االتفــاق فيمــا بــين جيــاز شــئون البيئــة والمعيــد القــومي لعمــوم البحــار والمصــايد
لتنفيذ برنامج لرصد نوعية المياه والرواسـب بـالبحيرات الشـمالية منـذ أغسـطس  ( 1998البردويـل – البـرلس –
المنزلــة – إدكــو– مريــوط) وبواقــع أربعــة رحــالت ســنوية (أغســطس ،نــوفمبر ،فب اريــر ،مــايو) ،وقــد تــم إضــافة
البحيرات المرة والتمساح ثم بحيرتي قارون والريان لبرنامج الرصد عامي  1966 ، 1969عمى التوالي.
وييدف ىذا البرنامج إلى إنشا قاعـدة بيانـات يـتم االعتمـاد عمييـا فـي تنفيـذ أسـموب اإلدارة المتكاممـة لمبحيـرات
المصـ ـرية والمتابع ــة الدوريـ ـة لنوعي ــة المي ــاه ورواس ــب الق ــاع بي ــذه البحيـ ـرات والوق ــوف عم ــى الظ ــروف البيئي ــة
والمموثــات المــؤثرة عمييــا فــي األوقــات واألمــاكن المختمفــة بغــرض الحــد مــن المموثــات ووقــف التــدىور المســتمر
ووضع الخطط المستقبمية لحمايتيا وحل مشـاكميا وتنميتيـا تنميـة مسـتدامة ،وفيمـا يمـي اسـتعراض لنتـائج رصـد
نوعية المياه بالبحيرات المصرية خالل عام .1964
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 1-9-5حبرية انربدَٔم:
تقع بحيرة البردويل في محافظة شمال سينا وتشغل معظم الساحل السيناوي عمى البحر المتوسط وتمتد
بطول  74كم تقريبا ويصل أقصى عرض ليا  11كم ،وتبمغ مساحتيا حوالي  549كم ،1وىى من
البحيرات الضحمة عالية المموحة حيث يتراوح العمق بيا بين (  2 - 9,2متر ) ويفصل البحيرة عن
البحر المتوسط شريط ساحمي رممي يتراوح عرضو من 699م إلى  6كم ،وتتصل بالبحر المتوسط عن
طريق فتحتان صناعيتان يطمق عمييا البواغيز.
وتعتبر بحيرة البردويل من أىم البحيرات المصرية لكونيا أقل البحيرات الشمالية تموثا كما أنيا تحتوى
عمى أنواع عالية الجودة من األسماك ،يصدر معظم إنتاجيا لمخارج ،وقد بمغ متوسط اإلنتاج السنوي من
بحيرة البردويل حوالي 1.2ألف طن يمثل حوالي %6.4من إجمـ ـ ـ ـ ـالي إنتاج البحيرات المصرية ،كما
تعتبر بحيرة البردويل من أىم المن ـ ـ ـ ـاطق التي تستقبل الط ـ ـ ـيور المياجرة في فصل الشت ـ ـ ـا  .ويوضح كالً
من الجدول رقم( )6-4والخريطة رقم ( )2-4نقاط الرصد المختمفة في البحيرة.
جدول ( )1-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد ببحيرة البردويل

المحطة

موقع الرصد

1

التمول

2

الروضة

3

الزرانيق

4

بوغاز2

5

التمولM.

6

مسقط إبميس

7

الجمس

8

الرواق

9

الرواق الشمالية

10

بوغاز1

11

النصر

12

الرابعة
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خريطة ( )3-5مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة البردويل
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة البردويل خالل عام  2015ما يمي:
 تتميز المياه بالشفافية العالية حيث تنفذ أشعة الشمس إلى قاع البحيرة في معظم المناطق.
 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )7.69 – 7.36بمتوسط عام لمبحيرة (.)7.45

 كانت درجات الح اررة خالل معظم شيور السنة مناسبة لحياة ونمو الكائنات الحية واألسماك حيث

تراوحت درجات الح اررة ما بين ( 12.39 – 16.72درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة (11.68

درجة مئوية).

 تتميز بحيرة البردويل بمموحتيا الزائدة عن مياه البحر حيث تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة خالل
عام  1964ما بين ( 56.56 – 27.76جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 35.16جم/لتر) وذلك نتيجة
لكونيا من البحيرات الضحمة المتصمة بالبحر المتوسط ولزيادة عممية البخر مع قمة ىطول األمطار

وعدم وجود مصادر صرف عمييا ،وتختمف المموحة من الشتا إلى الصيف ومن نقطة إلى أخرى تبعا
لمقرب أو البعد من البواغيز.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ما بين ( 5.72 – 4.56ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة ( 5.94ممجم/لتر) وىى قيم مناسبة لنمو الكائنات الحية .ويوضح الشكل رقم ( )17-4متوسط
تركيز األكسجين الذائب ببحيرة البردويل خالل عام.1964

311

الحد األدنى المسموح به

شكل( )28 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة البردويل خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODما بين
( 6.15 – 9.58ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 9.83ممجم/لتر) مما يدل داللة واضحة عمى جودة

المياه وعدم وجود تموث بالصرف الصحي .ويوضح الشكل رقم ( )18-4متوسط تركيز األكسجين

الحيوي الممتص ( )BODببحيرة البردويل خالل عام .1964

شكل( )29 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين المستيمك حيويا في مياه بحيرة البردويل خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 كما جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما

بين ( 19.36 – 62.48ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 65.22ممجم/لتر) ،وقد يعزي االرتفاع

البسيط في التركيز في بعض نقاط الرصد لوجود أنشطة الصيد وتجمع مراكب الصيد .ويوضح الشكل

رقم ( )29 -4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODببحيرة البردويل.

شكل( )30 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين المستيمك كيميائيا في بحيرة البردويل خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 9.93 –9.91ممجم/لتر بمتوسط  9.92ممجم/لتر)
و( 6.63 -6.93ممجم/لتر بمتوسط  6.21ممجم/لتر) و( 34.72 –13.61ميكروجرام/لتر بمتوسط
 21.47ميكروجرام/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 جا ت األعداد البكتيرية منخفضة بصورة ممحوظة عن الحد المسموح بو دوليا ( 699خمية699/مل) في
جميع محطات الرصد بالبحيرة خالل عام  1964حيث تراوحت القيم مابين ( 36 –6خمية699/مل

بمتوسط  7خمية699/مل) و( 8 – 6خمية699/مل بمتوسط  1خمية699/مل) و(44 – 6

خمية699/مل بمتوسط  11خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية)
عمي التوالي وذلك كما ىو موضح بالشكل رقم (.)26-4
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شكل( )31-5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية بمياه بحيرة البردويل خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمى متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله
عنصر الزنك – الرصاص – النحاس – الكروم  -المنجنيز – النيكل  -الكادميوم – الزئبق عمي

الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (– 4.62 – 5.14 – 8.65 – 12.62 – 53.21 – 69.68

 9.92 – 9.38 – 4.47ميكروجرام /لتر) عمى الترتيب .وبوجو عام فقد كان ىناك زيادة في المتوسط
السنوي لتركيز عنصري الحديد والزنك نظ ار لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة ،وبمقارنة ىذه

التركيزات بالمستويات العالمية لجودة مياه البحيرات فإن جميع المحطات داخل البحيرة في الحدود

المسموح بيا دولياً.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (–6.66
 8.69نانوجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 3.64نانوجرام/لتر) وىو في الحدود المسموح بيا دولياً.

 جا المتوسط السنوي لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPفي الحدود المسموح بيا دولياً حيث تراوح
مابين ( 2.53 – 9.67نانوجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 6.21نانوجرام/لتر).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المواد الييدروكربونية الكمية ذات األصل البترولي مابين (9.65 –9.49
ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 9.48ميكروجرام/لتر) وىى تقع في المستويات المسموح بيا عالمياً.

 2-9-5حبرية إدكُ
تعتبر بحيرة إدكو منطقة انتقالية بين البر والبحر وىى واحدة مما يعرف باألراضي الرطبة في منطقة الدلتا

شمال مصر .وتعتبر بحيرة إدكو حوض مائي ضحل تتراوح عمق المياه بو بين ( 319- 29سم) في حين
بمغ متوسط عمق مياه البحيرة حوالي  54سم .وتبمغ المساحة الكمية لبحيرة إدكو حوالي  51.67مميون متر
مربع حيث ترتبط بالبحر المتوسط خالل فتحة ضيقة تعرف ببوغاز المعدية .وتقع تمك البحيرة جنوب ساحل

البحر المتوسط عمى مسافة  24كم من مدينة اإلسكندرية .وتحصل بحيرة ادكو عمى مخزونيا من المياه من
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مصدر رئيسي وىو المصارف التي تمتقي بيا وتصب إلييا مياه الصرف الزراعي الناتج عن المناطق

المنزرعة حوليا.

وتــتم عمميــة الرصــد مــن خــالل ( )8نقـاط الرصــد كمــا موضــح بالجــدول ( )1-4موزعــة لتشــمل مســاحة البحيـرة

وأمام المصارف التي تصب عمييا كما ىو موضح بالخريطة (.)3-4

جدول ( )2-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد ببحيرة إدكو
المحطة

موقع الرصد

1

(مأخذ ومصرف لممزارع السمكية) باب زيتون

2

(مأخذ ومصرف لممزارع السمكية)

3

النجعة (مجرى لال نتقال بين شمال وجنوب البحيرة)

4

قرن دياب (مواجية لمصرف برسيق ولكن بعيد عنو بعدة مئات من األمتار)

5

في منطقة البركة و ىى أعمق مكان في البحيرة ( 2متر عمق)

6

أمام مصب مصرف الخيري

7

باب حرب (جنوب الطريق الدولي)

8

شمال الطريق الدولي

9

البوغاز

خريطة ( )4-5مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة إدكو
المصدر :جياز شئون البيئة
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أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة إدكو خالل عام  2015ما يمي:
 تتميز المياه بالشفافية العالية حيث تنفذ أشعة الشمس إلى قاع البحيرة في معظم المناطق مما يجعل
بحيرة إدكو تتميز بمياىيا الرائقة والتى تعمل عمى زيادة عممية التنقية الطبيعية لمياىيا.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )8.93 – 6.83بمتوسط عام لمبحيرة ()7.46
حيث تميل مياه البحيرة إلى القموية قميال وىذه القيم في المعدالت الطبيعية.

 كانت درجات الح اررة خالل معظم شيور السنة مناسبة لحياة ونمو الكائنات الحية واألسماك ،وقد

تراوحت درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 11.64 – 16.79درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام

لمبحيرة ( 11.19درجة مئوية).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين ( 1.17 – 9.82جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (6.41

جم /لتر) وتختمف المموحة من الشتا إلى الصيف ومن نقطة إلى أخري تبعا لمقرب أو البعد من

البواغيز.

 تراوح التركيز السنوي لألكسجين الذائب في البحيرة ما بين ( 61.11 – 6.89ممجم/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 7.56ممجم/لتر) مما يدل داللو واضحة عمى ارتفاع قيم األكسجين الذائب بمعظم محطات

البحيرة ويوضح الشكل رقم ( )21-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ببحيرة إدكو خالل

عام.1964

الحد األدنى المسموح به

شكل( )32 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة إدكو خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 جا المتوســط السنوي لتركيز المـ ـ ـ ـ ـواد العضوية ممثمة في األكس ـ ـ ـجين الحيوي الممتص ( )BODما بين

( 616.26 – 4.99ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 21.11ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
 )22المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص ( )BODببحيرة إدكو خالل عام .1964

شكل( )33 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين المستيمك حيويا في مياه بحيرة إدكو خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 كما جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما
بين ( 638.22 – 55.56ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 692.63ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم

( )23-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODببحيرة إدكو خالل عام
.1964

شكل( )34-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك في مياه بحيرة إدكو خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 2.92 – 9.65ممجم/لتر بمتوسط  6.96ممجم/لتر)
و( 6.48 – 2.54ممجم/لتر بمتوسط  4.47ممجم/لتر) و( 6672.86 – 374.92ميكروجرام/لتر
بمتوسط  374.92ميكروج ارم/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 تراوح المتوسط السنوي لمعد البكتيري ما بين ( 28999 – 144.14خمية699/مل بمتوسط 5575.67

خمية699/مل) و ( 67649 – 27خمية699/مل بمتوسط  2263.56خمية699/مل) و(– 89.49
 6364خمية699/مل بمتوسط  6621,11خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية –

الب ارزية  -السبحية) عمي التوالي ويوضح الشكل التالي رقم ( )24-4المتوسط السنوي لبكتيريا القولون
الكمية في البحيرة خالل عام .1964

شكل( )35 -5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية ببحيرة إدكو خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله
عناصر الزنك – الرصاص– النحاس  -المنجنيز – النيكل – الكروم – الكادميوم – الزئبق عمي
الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (– 6.68 – 63.92 – 65.21 – 17.76 – 57.89 – 88.64

 9.98 – 9.76 – 5.38ميكروجرام /لتر) عمى الترتيب ،وبوجو عام فقد كان المتوسط السنوي لمتركيز
قميل فيما عدا الزيادة في تركيز عنصري الحديد والزنك نظ ار لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة

بالبحيرة.

 تـ ـ ـ ـ ـراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبـ ـ ـ ـ ـات ثن ـ ـ ـ ـائي الفينيل متعددة الكم ـ ـور ( )PCBsمـابين
( 3.21 –1.58نانوجرام /لتر) بمتوسط عام ( 2.53نانوجرام /لتر) وذلك فى الحدود اآلمنة.

 تراوحت المتوسطات السنوية لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 6.57 – 6.95نانوجرام/
لتر) بمتوسط عام ( 6.37نانوجرام /لتر) وذلك فى حدود اآلمنة.
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 تراوحت المتوسط ـ ـات السنوية لتركيز المـ ـ ـ ـواد الييـ ـ ـ ـ ـدروكربونية الكم ـ ـ ـ ـية ذات األصـ ـل البت ـ ـ ـ ـ ـرولي مـ ـابين
( 6.96 –9.72ميكروجرام /لتر) بمتوسط عام ( 9.78ميكروجرام /لتر).

 3-9-5حبرية انربنس
تعتبر أقدم البحيرات المصرية وأعرقيا وتعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر .تقع بحيرة البرلس في
الجز الشمالي من دلتا نير النيل وتتوسط بين فرعي رشيد ودمياط تقريبا(شمال شرق فرع رشيد) وتمتد

بطول  69كم تقريبا ويتراوح عرضيا من ( 5إلى  66كم) ،وتبمغ مساحتيا الحالية حوالي ( 369كم ،)1كما

أنيا تتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل بواسطة قناة برمبال التي أنشئت لتغذية
البحيرة بالكميات الوفيرة من مياه النيل واألسماك النيمية وتعتبر مياه الصرف الزراعي ىي المصدر

الرئيسي لمياه بحيرة البرلس من خالل  7مصارف من محافظات (المنوفية والغربية والدقيمية وكفر الشيخ).
وتعد بحيرة البرلس من أىم المصادر الرئيسية لألسماك في محافظة كفر الشيخ حيث يبمغ متوسط إنتاجيا

من األسماك حوالي ( 38ألف طن سنويا).

ويتم برنامج الرصد من خالل ( )61نقطة موزعة لتشمل مساحة البحيرة وأمام المصارف التي تصب

عمييا ،وذلك كما ىو موضح بالجدول رقم ( )2-4والخريطة رقم (.)4-4
جدول ( )3-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد ببحيرة البرلس

موقع الرصد

المحطة

1

أمام مصب مصرف شرق البرلس

2

أمام البوغاز

3

غرب البوغاز بحوالي  5كيمو متر

4

أمام مصب مصرف 7

5

الزنقة (وسط البحيرة أبعد محطة عن مصادر التموث)

6

الطويمة (وسط البحيرة شمال مصب مصرفي  8و )9

7

الشخموية (تتوسط مصب مصرفي  8و )9

8

مصطرو (شمال البحيرة و قريبة جدا من الطريق الدولي)

9

أبو عامر (شمال غرب البحيرة )

10

البركة و تتوسط القطاع الغربي في البحيرة

11

أمام مصب مصرف  11اليوكسا

12

أمام مصب ترعة برمبال (مصب مياه النيل في البحيرة)
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خريطة ( )5-5مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة البرلس
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة البرلس خالل عام  2015ما يمي:
 تتميز المياه بالشفافية العالية حيث تنفذ أشعة الشمس إلى قاع البحيرة في معظم المناطق مما يجعل
بحيرة البرلس تتميز بمياىيا الرائقة.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )7.75 – 7.96بمتوسط عام لمبحيرة (.)7.43
 تراوح المتوسط السنوي لقيم درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 16.69 – 68.77درجة مئوية)
بمتوسط عام لمبحيرة ( 16,95درجة مئوية).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين ( 11.66 – 9.86جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (3.66
جم/لتر ) حيث تميل نوعية المياه بالبحيرة لممموحة بالقرب من البوغاز بالجز الشمالي من البحيرة نتيجة
تبادل المياه بين البحيرة والبحر المتوسط.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ما بين ( 66.67 – 5.11ممجم/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 7.56ممجم/لتر) .ويوضح الشكل رقم ( )25-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب
ببحيرة البرلس خالل عام .1964
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الحد األدنى المسموح به

شكل( )36 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة البرلس خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 ج ـ ـا المتوسـ ـط السنوي لتركيز المـ ـ ـ ـواد العضوية ممـثمة في األكسجين الحي ـ ـ ـ ـوي الممتص ( )BODما
بين ( 17.36 – 4.68ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 66.74ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4

 )26المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص ( )BODببحيرة البرلس خالل عام .1964

شكل( )37-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين المستيمك حيويا في مياه بحيرة البرلس خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما بين
( 685.14 – 31.99ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 67.65ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
 )27زيادة ممحوظة في المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODببحيرة البرلس
عند المحطة ( )66حيث أنيا تقع أمام مصب مصرف اليوكسا (مصرف .)66
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شكل( )38 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين المستيمك كيميائياً في مياه بحيرة البرلس خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 6.43 – 9.94ممجم/لتر بمتوسط  9.23ممجم/لتر)
و( 4.68 – 1.18ممجم/لتر بمتوسط  2.46ممجم/لتر) و( 6264.85 – 118.93ميكروجرام/لتر

بمتوسط  517.98ميكروجرام/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 تراوح المتوسـ ـ ـط السنوي لمع ـ ـ ـ ـد البكتيري لكل من بكتيري ـ ـا (القـ ـولون الكمية – الب ـ ارزية – السبـحية) مـابين

( 69149 – 21.64خمية699/مل بمتوسط  6734.77خمية699/مل) و (4164 – 4.64
خمية699/مل بمتوسط  865.24خمية699/مل) و( 661.4 – 6خمية699/مل بمتوسط 689.66
خمية699/مل) عمى التوالي .ويوضح الشكل رقم ( )28-4زيادة طفيفة لممتوسط السنوي لبكتيريا القولون

الكمية في المحطة رقم ( )66وذلك ألنيا تقع أم ـام مصب مصـ ـرف اليوكس ـا وكذلك في المحط ـ ـة رقم

( )6ألنيا تتوس ـ ـط مصب مصرفي ( 7و )8بينما سجمت محطتي ( 4و )8أقل المحطات تموثاً بالبكتيريا
وذلك لبعدىما عن مصبات المصارف.
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شكل( )39-5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية في مياه بحيرة البرلس خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمى متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لتركيز عنصر

الحديد يميو عناصر الزنك – الرصاص – الكروم  -النحاس – المنجنيز – النيكل  -الكادميوم –
الزئبق عمي الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (– 28.67 – 34.81 – 625.94 – 677.84

 9.6 – 6.7 – 7.38 – 11.65 – 26.52ميكروجرام /لتر) عمى الترتيب وبوجو عام فقد كان ىناك
زيادة في متوسط التركيز السنوي لعنصري الحديد والزنك نظ ار لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة

بالبحيرة ،وبمقارنة ىذه التركيزات بالمستويات العالمية لجودة مياه البحيرات فإن جميع المحطات داخل

البحيرة في الحدود المسموح بيا دولياً.

 تـ ـ ـراوح المتوس ـ ــط السنوي لمجـوع تركيـ ـ ـزات مركبـ ـ ـ ـات ثنائ ـ ـي الفينيـل متع ـ ـددة الكمـ ـور ( )PCBsم ـابين
( 2.62 –9.27نانوجرام/لتر) بمتوسط عام ( 6.65نانوجرام/لتر) وىو في الحدود المسموح بيا دولياً.

 جا المتوسط السنوي لمركبات المبيدات الكمية ( )TPفي الحدود المسموح بيا دولياً حيث تراوحت مابين
( 9.88 – 9.64نانوجرام/لتر) بمتوسط عام ( 9.25نانوجرام/لتر).

 تـراوح المتوسط السنوي لتـ ـ ـركي ـ ـ ـ ـز المـ ـ ـ ـواد اليي ـ ـ ـ ـدروكربـ ـ ـونيـ ـ ـة الكـميـ ــة ذات األص ـ ـ ـل البت ـ ـ ـرولي مـ ـ ـابين
( 9.86- 9.21ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 9.49ميكروجرام/لتر) وىى تقع في المستويات
المسموح بيا عالمياً.
 4-9-5حبرية املىسنت
بحيرة المنزلة ىي أكبر البحيرات الشمالية (تقريباً %59من مجموع مساحة البحيرات مجتمعة) .وتقع البحيرة

داخل النطاق الجغ ارفي لخمس محافظات حيث تقع عمى الجانب الشرقي لفرع نير النيل (فرع دمياط)،
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وترتبط البحيرة بالبحر المتوسط خالل فتحتين ضيقتين لتبادل المياه واألحيا المائية تعرفا ببوغاز الجميل

الجديد والقديم.

تقع تمك البحيرة جنوب ساحل البحر المتوسط وتحد من جية الشرق بقناة السويس ومن الغرب بفرع دمياط

ومن الشمال بالبحر المتوسط ،وتبمغ المساحة الكمية لبحيرة المنزلة حوالي (  578.96مميون متر مربع)

وتعتبر بحيرة المنزلة حوض مائي ضحل يتراوح عمق المياه بالبحيرة بين (1.49–9.2سم) ،في حين يبمغ
متوسط عمق مياىيا حوالي ( 6.6سم) .ويبمغ متوسط إنتاج بحيرة المنزلة من األسماك حوالي( 59ألف طن

سنويا) وتمثل أسماك البمطي أكثر من  %54من أنواع األسماك في البحيرة.

تحد بحيرة المنزلة المزارع السمكية والقرى واألراضي الزراعية باإلضافة إلى ترعة السالم ،حيث تعد البحيرة
بمثابة خزان لمياه الري المنصرفة من األراضي الزراعية .وتستقبل البحيرة عدد أربعة مصارف رئيسية

باإلضافة إلى صرف المزارع السمكية المتاخمة.

ويتم من خالل البرنامج القومي لرصد البحيرات رصد نوعية المياه بالبحيرة في ( )66نقطة موزعة لتشمل

مساحة البحيرة وأمام المصارف التي تصرف عمييا ،وذلك كما ىو موضح بالجدول رقم ( )3-4والخريطة رقم
(.)5-4
جدول ( )4-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد ببحيرة المنزلة

المحطة

موقع الرصد

1

أمام مصرف بحر البقر

2

أمام بوغاز الجميل

3

غرب البشتير

4

التمساح

5

لجان

6

ديشدي (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة)

7

الحمرة (أقصي شمال البحيرة .منطقة مالحة)

8

أبوات الكبير (شمال مصرف السرو)

9

الدبجو (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة جنوب مصرف السرو)

10

الزرقاء (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة بالقرب من مصرف فاراسكور)

11

الجنكة أمام مصرف حادوس
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خريطة ( )6-5مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة المنزلة
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة المنزلة خالل عام  2015ما يمي:
 أصبحت مياه البحيرة أقل شفافية وتتميز بالعكارة الواضحة خاصة في الجز الجنوبي الشرقي نتيجة
لوجود مصرفي حادوس وبحر البقر ويرجع نقص شفافية المياه لممموثات والمخمفات المتنوعة التي تمقي

في البحيرة عن طريق عدد من المصارف.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )7,79 – 6.65بمتوسط عام لمبحيرة (.)7.36

 تراوح المتوسط السنوي لقيم درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 11.37 – 19.52درجة مئوية)
بمتوسط عام لمبحيرة ( 16.67درجة مئوية) وىي مناسبة لنمو وحياة الكائنات الحية واألسماك خالل

جميع شيور السنة.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين ( 7.54 – 6.26جم /لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (2.66
جم/لتر).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ما بين ( 7.25 –9.99ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة
( 5.99ممجم/لتر) ،ويتضح من الشكل رقم ( )39-4عدم وجود أكسجين ذائب بالمحطة رقم ( )6حيث
أنيا تقع أمام مصب مصرف بحر البقر (اكبر مصدر تموث عمى البحيرة).
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الحد األدنى المسموح به

شكل( )40 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة المنزلة خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODما بين
( 668.25 – 3.51ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 29.99ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
 )36زيادة ممحوظة في متوسط تركيز األكسجين الحيوي الممتص ( )BODببحيرة المنزلة خالل عام
 1964عند المحطة رقم ( )6لوقوعيا أمام مصرف بحر البقر.

شكل( )41-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي المستيمك في مياه بحيرة المنزلة خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما بين

( 668.77 – 48.63ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 695.63ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
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 )31زيادة ممحوظة في متوسط تركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODببحيرة المنزلة خالل عام
 1964عند محطتي ( 6و )66وذلك لوقوعيما أمام مصرفي بحر البقر وحادوس عمى الترتيب.

شكل( )42 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك في بحيرة المنزلة خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 4.26 – 9.94ممجم/لتر بمتوسط  6.67ممجم/لتر)
و( 69.88 – 1.83ممجم/لتر بمتوسط  3.75ممجم/لتر) و( 6166.46 – 38.34ميكروجرام/لتر

بمتوسط  388.21ميكروجرام/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 جا المتوسط السنوي ألعداد البكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية) ما بين (71764 – 39
خمية699/مل بمتوسط 6818خمية699/مل) و( 16614–66خمية699/مل بمتوسط 1655
خمية699/مل) و( 7464 –6خمية699/مل بمتوسط  736خمية699/مل) عمى التوالي .وقد سجمت

المحطة رقم ( 6أمام مصرف بحر البقر) شرق البحيرة زيادة ممحوظة في أعداد بكتريا القولون الكمية

تفوق الحدود المسموح بيا متأثرة بمياه المصرف المموثة وذلك كما ىو موضح بالشكل التالي رقم (-4

.)32
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شكل ( )43-5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية في بحيرة المنزلة خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لتركيز عنصر
الحديد تاله عناصر الزنك – الرصاص – النحاس – المنجنيز – النيكل – الكروم – الكادميوم – الزئبق

عمي الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (– 8.75 – 67.73 – 22.23 – 88.86 – 696.13

 9.97 – 9.77 – 6.95 – 6.96ميكروجرام /لتر) عمى الترتيب وبوجو عام فقد كان ىناك زيادة في
المتوسط السنوي لتركيز عنصري الحديد والزنك نظ ار لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (– 6.94
 6,66نانوجرام/لتر) بمتوسط عام ( 6.28نانوجرام/لتر).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 9.69 – 9.27نانوجرام/لتر)
بمتوسط عام ( 9.47نانوجرام/لتر).

 تراوح المتوسطات السنوية لتركيز المواد الييدروكربونية الكمية ذات األصل البترولي مابين (– 9.72
 6.26ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 9.85ميكروجرام/لتر).

 5-9-5حبرية مرُٔط
تقــع فــي أقصــى غــرب منطقــة الــدلتا شــمال مصــر جنــوب مدينــة اإلســكندرية مقســمة إلــى عــدة أحـواض بواســطة
عدة طرق وجسور كما أنيا ال تتصل مبـاشرة بـالبـحر المتوسط ولكن تـتم عمميـة ضـخ الميـاه ال ازئـدة إلـى البــحر

المتوســط عــن طريــق محطــة رفــع المكــس ،وتــدخميا ميــاه الصــرف الز ارعــي مــن عــدة مصــارف كمــا تعــد البحيـرة
أصغر بحيرات الدلتا الشمالية .وتبمغ مساحة البحيرة حوالي  51.78مميون متر مربع ( 66ألف فدان) ويتراوح
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العمــق بيــا بــين  9.5و  1.6متــر ويبمــغ متوســط إنتاجيــا مــن األســماك  3699طــن ســنوياً ،وتعتبــر البحي ـرة
حــوض مــائي ضــحل تتـراوح أعماقــو بــين ( 9.2متــر و  5.2متــر) فــي حــين بمــغ متوســط عمــق الميــاه بـالبحيرة
حوالي ( 9.72متر).

ويتم تنفيذ برنامج الرصد من خالل ( )69نقاط موزعة لتشـمل أحـواض البحيـرة األربـع ،وذلـك كمـا ىـو موضـح

بالجدول رقم ( )4-4والخريطة رقم (.)6-4

جدول ( )5-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد ببحيرة مريوط

الحوض
األحواض السمكية

الحوض الرئيسي

الحوض الجنوبي الغربي

الحوض الشمالي الغربي

موقع الرصد

المحطة
1

أول مزرعة  1000فدان (شادر السمك)

2

آخر مزرعة  1000فدان (الحباسات)

3

أمام مصرف القمعة

4

شمال شرق كوبري أبو الخير

5

نصف حوض 3000فدان

6

أمام طممبات المكس

7

أول حوض  5000فدان

8

آخر حوض 5000فدان أمام نجع الشراربة

9

أمام التنقية الغربية

10

وسط حوض  2000فدان
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خريطة ( )7-5مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة مريوط
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة مريوط خالل عام  2015ما يمي:
 تتميز مياه البحيرة بالعكارة الواضحة حتى انعدمت الشفافية تقريباً في بعض المحطات مثل أول مزرعة
( 6999فدان) وأمام مصرف القمعة.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني ما بين ( )8.19 – 7.65بمتوسط عام ()7.57
حيث تميل مياه البحيرة إلي القموية.

 تراوحت درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 11.72 – 16.29درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة ( 16.63درجة مئوية) وىي مناسبة لحياة ونمو الكائنات الحية واألسماك خالل شيور السنة.

 تراوح تركيز المموحة ما بين ( 4,14 – 1.96جم /لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 2.59جم/لتر)
خالل عام .1964

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ما بين (  62.71 – 9.99ممجم /لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 6.65ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم ( )33-4عدم وجود أكسجين ذائب في مياه البحيرة عند
المحطة رقم ( )2لتأثرىا بمياه مصرف القمعة (أكبر مصدر تموث لمبحيرة).
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الحد األدنى المسموح به

شكل ( )44-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة مريوط خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODما بين
( 666.19 – 66.19ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 39.39ممجم/لتر) خالل عام  1964حيث

سجمت زيادة ممحوظة في متوسط تركيز األكسجين الحيوي الممتص ( )BODعند محطتي ( 2و)5
لتأثرىما بمياه مصرف القمعة وأمام محطة طممبات المكس متأثرة من السيب النيائي لمحطة التنقية

الغربية لمصرف الصحي كما ىو موضح بالشكل رقم (.)34-4

شكل( )45 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي المستيمك في بحيرة مريوط خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما بين
( 348.66 – 45.91ممجم /لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 628.66ممجم /لتر) ،وجا أعمى متوسط
تركيز عند محطتي ( 2و )5لتأثرىما بمياه مصرف القمعة وأمام محطة طممبات المكس متأثرة من

السيب النيائي لمحطة التنقية الغربية لمصرف الصحي عمى الترتيب كما ىو موضح في الشكل رقم

( )31-4خالل عام .1964

شكل( ) 42-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك في بحيرة مريوط خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 61.59 – 9.65ممجم/لتر بمتوسط  1.97ممجم/لتر)
و( 66.28 – 1.48ممجم/لتر بمتوسط  4.78ممجم/لتر) و ( 1324.12 – 43.26ميكروجرام/لتر

بمتوسط  434.68ميكروجرام/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 جا المتوسط السنوي لألعداد البكتيرية مرتفعة بصورة ممحوظة خالل عام  1964بالبحيرة حيث تراوحت

بين ( 114999 – 647خمية699/مل بمتوسط  21411خمية699/مل) و(621499 – 24

خمية699/مل بمتوسط  68543خمية699/مل) و( 13499 – 24خمية699/مل بمتوسط 4534
خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية  -السبحية) عمى التوالي ،وقد كانت
المحطتان ( 2و )5أعمى تموثاً بأعداد بكتيريا القولون الكمية لتأثرىما بمياه مصرف القمعة ومحطة التنقية
الغربية عمى الترتيب كما ىو موضح بالشكل ()35-4
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شكل( )46-5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية في بحيرة مريوط خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله
عناصر الزنك – الرصاص – النحاس – المنجنيز -النيكل – الكروم – الكادميوم – الزئبق عمي
الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (7.45 – 62.57 – 68.22 – 26.46 –619.77 – 634.38

–  9.98 – 9.88 – 5.89ميكروجرام/لتر) عمي الترتيب ،وبوجو عام فقد كان ىناك زيادة في متوسط

التركيز السنوي لعنصري الحديد والزنك عن باقي العناصر نظ ار لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة
بالبحيرة.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (– 1.32
 8.47نانوجرام/لتر) بمتوسط عام ( 2.83نانوجرام /لتر).

 تراوحت المتوسط السنوي لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 2.45 – 9.67نانوجرام/لتر)
بمتوسط عام ( 6.66نانوجرام /لتر).

 تراوح المتوسطات السنوية لمتركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولي مابين (– 9.61
 6.26ميكروجرام /لتر) بمتوسط عام ( 9.87ميكروجرام /لتر).

ُ
 6-9-5انبحرياث املرة (انكربِ َانصغرِ)
تعتبر البحيرات المرة الكبرى والصغرى الركيزة األساسية لمتنمية السياحية بمحافظة اإلسماعيمية .كما تعد جز اً

من الممر المالحي لقناة السويس حيث تمتد شواطا البحيرات المرة لمسافة  49كم من الدفرسوار شمال
محافظة اإلسماعيمية إلى كبريت جنوبا ولذا تشترك محافظتي السويس واإلسماعيمية في حدودىا .وتبمغ
مساحة البحيرات المرة الصغرى حوالي  39كم( 1حوالي  8414فدان تقريبا) ،بينما تبمغ مساحة البحيرات
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المرة الكبرى حوالي  683كم( 1حوالي  35689فدان تقريبا) .وتتعرض البحيرات المرة لمصرف الزراعي
وذلك من خالل  6مصارف تصب فييا وىي (مصارف المالريا  6و 1و 2و 3والمصرف الرئيسي والسيل).
ويوضح كل من الجدول رقم ( )5-4والخريطة رقم ( )7-4مواقع ونقاط الرصد بالبحيرات الكبرى والصغرى.
المرة الكبرى والصغرى
جدول ( )6-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد بالبحيرات ُ

المحطة

العمق

الوصف

1

 15متر

2

 13متر

المرة
تقع في المجرى المالحي لقناة السويس في المدخل الشمالي لمبحيرات ُ
تقع بالقرب من المجرى المالحي أمام محطة كيرباء أبو سمطان

3

 2.5متر

وىى محطة شاطئية تتأثر بمياه التبريد المنصرفة من محطة أبو سمطان

4

 12.5متر

تقع بالقرب من المجرى المالحي

5

 2متر

محطة شاطئية لمنطقة فايد – تتأثر بصرف بعض المصايف

6

 13متر

تقع بالقرب من المجرى المالحي

7

 2.5متر

محطة شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف فناره

8

 14متر

تقع بالقرب من المجرى المالحي

9

 3متر

محطة شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف أبو رمانو

10

 14متر

تقع بالقرب من المجرى المالحي بعيد عن أي مصدر لمتموث

11

 3متر

محطة شاطئية

المرة الكبرى والصغرى
خريطة ( )8-5مواقع محطات الرصد بالبحيرات ُ
المصدر :جياز شئون البيئة
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أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه البحيرات المرة خالل عام  2015ما يمي:
 زيادة درجة الشفافية حيث ينفذ الضو إلى قاع البحيرة في كل محطات الرصد مما يدل عمي قمة المواد
العالقة بيا.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )7.29 – 7.64بمتوسط عام لمبحيرة (.)7.13

 تراوحت درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 17.74 – 11.32درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة ( 13.45درجة مئوية).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين ( 39.82 – 12.29جم/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة
( 27.89جم/لتر).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ما بين ( 7.64 – 5.66ممجم/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 6.23ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم ( )36-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب
بالبحيرات المرة خالل عام .1964

الحد األدنى المسموح به

شكل( )47 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه البحيرات المرة خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة – اإلدارة المركزية لنوعية المياه -البرنامج القومي لرصد البحيرات المصرية

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODما بين
( 4.59 – 6.25ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 2.63ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
 )37المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص بالبحيرات المرة خالل عام .1964
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شكل( )48-5المتوسط السنوي لتركيز األ كسجين الحيوي الممتص في مياه البحيرات المرة خالل عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما بين

( 16.75 –8.22ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 62.46ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
 )35المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODبالبحيرات المرة خالل عام
.1964

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 9.69 – 9.92ممجم/لتر بمتوسط 9.95ممجم/لتر) و
( 1.51 -9.56ممجم/لتر بمتوسط  6.97ممجم/لتر) و( 666.38 – 17.94ميكروجرام/لتر بمتوسط
 45.84ميكروج ار /لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

شكل( )49-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك بمياه البحيرات المرة في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 تراوح المتوسط السنوي لمعد البكتيري ما بين ( 64125 – 5خمية699/مل بمتوسط 6264
خمية699/مل) و( 69995 – 2خمية699/مل بمتوسط  832خمية699/مل) و(2464 – 1
خمية699/مل بمتوسط  218خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية -

السبحية) عمى التوالي .ويوضح الشكل رقم ( )49-4المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون
الكمية لمبحيرات المرة لعام .1964

شكل( )50-5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية بمياه البحيرات المرة في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمى متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله
عناصر الزنك – الرصاص  -النحاس – النيكل – الكوبمت – المنجنيز – الكادميوم – الزئبق عمي
الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (9.83 – 6.14 – 6.44 – 6.58 –6.88 – 8.56 – 12.57

–  9.69 – 9.62ميكروجرام/لتر) عمى الترتيب ،وبوجو عام فقد كان المتوسط السنوي لمتركيز قميل
جدا لمعظم العناصر ،فيما عدا الزيادة البسيطة في تركيز عنصري الحديد والزنك عن باقي العناصر
نظ ار لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (– 1.26
 2.48نانوجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.95نانوجرام/لتر) .

 تراوحت المتوسط السنوي لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 6.22 – 9.89نانوجرام/لتر)
بمتوسط عام ( 6.66نانوجرام/لتر).

 تراوحت المتوسطـ ـ ـات السنوية لتركيز الم ـواد الييدروكربونية الكمية ذات األصل البت ـرولي مابين (–9.35
 6.41ميكروجرام/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 9.64ميكروجرام/لتر).
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 7-9-5حبرية انتمسبح
تشكل بحيرة التمساح حوضاً طبيعياً يقع بمحافظة اإلسماعيمية وتعتبر بيئة طبيعية مميزه ذات إمكانية واعدة

فيي عنصر إنتاجي ىام يمكن أن يمد بكميات مناسبة من األسماك سنوياً كما أنيا تعتبر مرك اًز سياحياً
رئيسياً لمتنزه والرحالت وأيضا تستخدم كمصيف ىام .تبمغ مساحة بحيرة التمساح  64كم( 1حوالي 6899
فدان) بمتوسط عمق ( 69م) وتقدر كمية المياه بيا حوالي ( 89مميون م .)2وتوجد ثالث مصادر لمياه
بحيرة التمساح ىي (قناة السويس – مصرفي المحسمة والوادي الزراعيين – ترعة اإلسماعيمية) كما تصب

مياه الصرف الزراعي في البحيرة بشكل غير مباشر عن طريق عدد من المصارف الزراعية مثل البيتيمي
وأبو جاموس حيث تتجمع مع مصرف المحسمة مكونة بركة الصيادين التي تقع غرب البحيرة وتتصل بيا
عن طريق بوغاز كوبري التمساح .ويوضح كل من الجدول رقم ( )7-4والخريطة رقم ( )8-4مواقع ونقاط

الرصد بالبحيرة.
جدول ( )7-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد في بحيرة التمساح
المحطة

العمق

الوصف

1

 6متر

تقع في أقصى الجنوب الشرقي من البحيرة

2

 3متر

ىي محطة شاطئية في الجزء الجنوبي من البحيرة

3

 15متر

تقع في المجرى المالحي لمقناه في المدخل الجنوبي لمبحيرة

4

 15متر

تقع في المجرى المالحي لمقناه في المدخل الشمالي لمبحيرة

5

 7متر

تقع في مواجية فندق ايتاب وتتأثر بالتموث الموجود بالبحيرة

6

 1.5متر

تقع في مؤخرة الترعة الحموة وتتأثر مباشرة بمياه الترعة

7

 12متر

تقع تقريبا في منتصف البحيرة

8

 7متر

تقع في مواجية مبنى الييئة وتتأثر بمياه الترعة الحموة

9

 11متر

تقع في المجرى المالحي الجانبي من المدخل الجنوبي لمبحيرة

10

 8متر

تقع في مواجية شركة التمساح لبناء السفن

11

 3متر

تقع أمام كوبري بركى الصيادين

12

 1.5متر

تقع في بركة الصيادين وتتأثر مباشرة بجميع أنواع الصرف في البركة
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خريطة ( )9-5مواقع محطات الرصد في بحيرة التمساح
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة التمساح خالل عام  2015ما يمي:
 درجة شفافية مياه البحيرة جيدة حيث ينفذ الضو إلى قاع البحيرة في كل محطات الرصد معطياً داللة
عمى قمة المواد العالقة بيا.

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )7,25 – 6.58بمتوسط عام لمبحيرة (.)7.92
 تراوحت درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 13.72 – 16.64درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة  12.55درجة مئوية).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين ( 24.17 – 6.63جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة
( 14.36جم/لتر).

 تراوح تركيز األكسجين الذائب بالبحيرة ما بين ( 69.25 – 5.31ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة
( 7.91ممجم/لتر) .ويوضح الشكل رقم ( )46-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ببحيرة
التمساح خالل عام .1964
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الحد األدنى المسموح به

شكل ( )51 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة التمساح في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODما بين

( 64.66 – 2.48ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 7.77ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم ()41-4
المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص ببحيرة التمساح خالل عام .1964

شكل( )52-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص في مياه بحيرة التمساح في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما بين

( 53.92 – 63.23ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 11.87ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم (-4
 )42المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ببحيرة التمساح خالل عام .1964

شكل( )53 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك في مياه بحيرة التمساح في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 9.74 – 9.96ممجم/لتر بمتوسط  9.25ممجم/لتر)
و( 2.64 -9.81ممجم/لتر بمتوسط  6.63ممجم/لتر) و ( 171.76 – 54.66ميكروجرام /لتر

بمتوسط  631.32ميكروجرام /لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 تراوح المتوسط السنوي لمعد البكتيري ما بين ( 2994 – 63خمية699/مل بمتوسط 393
خمية699/مل) و( 6769 – 5خمية699/مل بمتوسط  126خمية699/مل) و(6466 – 6
خمية699/مل بمتوسط  684خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية -

السبحية) عمى التوالي .والشكل التالي رقم ( )43-4يوضح المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا
القولون الكمية لبحيرة التمساح لعام .1964
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شكل( )54 -5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية في مياه بحيرة التمساح في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله

عناصر الزنك – الرصاص – الزئبق – النحاس – المنجنيز – الكوبمت – النيكل – الكادميوم عمى
الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (9.73 – 6.62 – 6.47 – 1.94 – 1.28 – 6.56 – 12.47

–  9.65 – 9.79ميكروجرام/لتر) عمى الترتيب .وبوجو عام فقد كان متوسط التركيز السنوي قميل جدا

في معظم العناصر ،فيما عدا الزيادة البسيطة في تركيز عنصري الحديد والزنك عن باقي العناصر نظ ار
لوجودىما الطبيعي في مكونات التربة بالبحيرة.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (–6.47
 2.73نانوجرام/لتر) بمتوسط سنوي عام ( 1.43نانوجرام/لتر).

 تراوحت المتوسط السنوي لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 6.47 – 9.87نانوجرام/لتر)
بمتوسط عام ( 6.12نانوجرام/لتر).

 تراوحت المتوسطات السنوية لتركيز المواد الييدروكربونية الكمية ذات األصل البترولي مابين (–9.41
 9.86ميكروجرام/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 9.69ميكروجرام/لتر).

 8-9-5حبرية قبرَن
بحيرة قارون ىي ثالث أكبر البحيرات في جميورية مصر العربية وتعتبر من أقدم البحيرات الطبيعية في
العالم ،وبالنظر إلى بحيرة قارون فنجد أنيا تأخذ شكالً مستطيالً حيث يبمغ طوليا ( 36.92كم) في حين يبمغ
أقصى أتساع ليا في الوسط ( 69.41كم) وتبمغ مساحتيا حوالي ( 126.88كم )1أي ما يعادل ( 44ألف
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فدان) ويتراوح عمقيا ما بين ( 4متر) شرقـاً إلى ( 61متر) غربـاً ومنسوب سطح المياه فييا ( 34م) .وتعد

بحيرة قارون جز اً من بحيرة موريس القديمة التي زارىا المؤرخ ىيرودوت عام  349قبل الميالد ،وتوجد في
بحيرة قارون جزيرة تعرف بالقرن الذىبي .وتقع بحيرة قارون في أعمق جز من منخفض الفيوم عمى بعد

حوالي ( 72كم) جنوب غرب مدينة القاىرة .وترجع أىمية البحيرة عالمياً فيي محطة لمطيور المياجرة في

فصل الشتا في نصف الكرة الشمالي .أما عمى الصعيد المحمى فميا أىمية كبرى في كونيا خزان لمياه
الصرف الزراعي لمنخفض الفيوم ،من جية أخرى فان بحيرة قارون تعد مصدر من مصادر األمالح

واألسماك ،وتمثل البحيرة الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي لألراضي المنزرعة في محافظة الفيوم حيث

األراضي الزراعية الممتدة جنوب البحيرة بينما ال يوجد أي مصدر مائي من الجية الشمالية لمبحيرة .وتمت
عممية الرصد من خالل ( )69نقاط موزعة كما بالجدول رقم ( )7-4لتشمل مساحة البحيرة كما ىو موضح

بالخريطة في شكل رقم (.)69-4

جدول ( )8-5يوضح أسماء وأماكن مواقع الرصد ببحيرة قارون
المحطة

موقع الرصد

1

أمام مصرف البطس

2

أمام األوبرج

3

أقصى شمال شرق البحيرة

4

أمام لسان أبو نعمة

5

خور معيوف

6

شمال جزيرة القرن

7

أمام مصرف الوادى

8

أمام قرية مصر لمتعمير

9

غرب البحيرة

10

مالحة ميزار
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خريطة ( )10-5مواقع محطات الرصد والمصارف الرئيسية في بحيرة قارون
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة قارون خالل عام  2015ما يمي:
 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )8.96 – 7.36بمتوسط عام لمبحيرة (.)7.75

 تراوحت درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 11.27 –19.82درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة ( 16.46درجة مئوية).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين ( 25.26 – 12.44جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة
( 21.42جم/لتر).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب بالبحيرة ما بين ( 66.34 – 3.41ممجم/لتر) بمتوسط
سنوي عام لمبحيرة ( 7.65ممجم/لتر) ،وسجمت المحطة رقم ( )6أقل متوسط سنوي لتركيز األكسجين
الذائب وذلك ألنيا تقع أمام مصب مصرف البطس كما ىو موضح بالشكل رقم ( )44-4خالل عام

.1964
الحد األدنى المسموح به

شكل( )55-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة قارون في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 جا متوسط تركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص ( )BODما بين (– 3.58
 7.76ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 6.22ممجم/لتر) .ويوضح الشكل رقم ( )45-4المتوسط

السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص ببحيرة قارون خالل عام .1964

شكل ( )56-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص في مياه بحيرة قارون في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 كما جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما
بين ( 24.22 – 17.27ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 26.69ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم

( )46-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ببحيرة قارون خالل عام .1964

شكل( )57 -5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك في مياه بحيرة قارون في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 2.61 – 9.69ممجم/لتر بمتوسط  9.36ممجم/لتر)
و( 5.94 – 1.88ممجم/لتر بمتوسط  3.96ممجم/لتر) و( 39.73 – 61.69ميكروجرام/لتر بمتوسط
 67.66ميكروجرام/لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 تراوح المتوسط السنوي لمعد البكتيري ما بين ( 64664 – 49خمية699/مل بمتوسط 1584
خمية699/مل) و( 6649 - 62خمية699/مل بمتوسط  6224خمية699/مل) و(6564 – 52
خمية699/مل بمتوسط  476خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية -

السبحية) عمى التوالي ،ويوضح الشكل رقم ( )47-4المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون
الكمية خالل عام .1964

شكل ( )58-5المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية في مياه بحيرة قارون في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله
عناصر الرصاص – المنجنيز – الكروم – النيكل – الزنك – النحاس – الكادميوم – الزئبق عمي

الترتيب وكان قيم تمك المتوسطات (69.15 – 69.28 – 22.81 – 26.47 – 46.69 – 237.12

–  9.16 – 1.92 – 3.72ميكروجرام/لتر) عمى الترتيب.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (– 6.43
 1.19نانوجرام/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 6,72نانوجرام/لتر).

 تراوحت المتوسط السنوي لتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 6.47 – 9.62نانوجرام/لتر)
بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 6.95نانوجرام/لتر).

 تراوحت المتوسطات السنوية لتركيز المواد الييدروكربونية الكمية ذات األصل البترولي مابين (– 9.46
 6.61ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 9.64ميكروجرام/لتر).
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 9-9-5حبرية َادْ انرٔبن
تعد بحيرة وادي الريان واحدة مما يعرف باألراضي الرطبة وتعتبر بحيرة صناعية ،وأيضا تعتبر بحيرة وادي
الريان محمية طبيعية حيث تقع في جنوب غرب بحيرة قارون وتمثل مع بحيرة قارون الخزانين الوحيدين لمياه

الصرف الزراعي في محافظة الفيوم ،وتتكون من مسطحين متصالن عبر قناة مكشوفة وتعتبر البحيرة بقعة
من المياه وسط منخفض صحراوي حيث تحيط الصحارى بالبحيرة من كل الجوانب إال أنو في العقدين

األخيرين بدأت استصالح بعض األراضي الزراعية وبنا قرى في شمال غرب المسطح الثاني ،من وجو آخر

فقد لوحظ تزايد نشاط المزارع السمكية وخاصة في شمال شرق المسطح الثاني بالقرب من قناة التوصيل بين
المسطحين ،يمثل مصرف الوادي المصدر الوحيد لممياه حيث تمر المياه عبر نفق مغطى يصب في الشمال

الشرقي لممسطح األول بينما يتم ضخ المياه من المسطح األول من خالل محطة لرفع المياه وأيضا يتم

سحب المياه إلى المزارع السمكية .

وقد وجد أن المياه في المسطح األول تعتبر أعمق من المسطح الثاني ،فبالنسبة لممسطح األول تختمف

أعماق المياه بيا من منطقة إلى أخرى فنجد أن أعماق المياه بيذا المسطح تتدرج من مياه ضحمة قرب

الحواف ومصب مصرف الوادي وأيضا أمام قناة التوصيل ،فيما تركزت األعماق الكبيرة في الوسط وأيضا في

المسطح الثاني تتركز المياه الضحمة في جنوب ذلك المسطح وعمى حوافو بينما تركزت المياه العميقة في
الجز الشمالي من ذلك المسطح .وتقع بحيرة وادي الريان في جنوب غرب بحيرة قارون حيث تنقسم البحيرة

إلى مسطحين:

المسطح األول :يأخذ ىذا المسطح الشكل البيضاوي ويبمغ أقصى طول لو  69.3كم بينما أقصى عرض

ليذا المسطح حوالي  7.3كم ،ويبمغ متوسط مساحتيا حوالي  43.6كم.1
المسطح الثاني :نجد أنو كمثري الشكل ،يبمغ أقصى طول لو  63كم بينما يبمغ أقصى اتساع  6.51كم
ومتوسط مساحتو حوالي  46.7كم ،1وتوضح المعمومات الرئيسية لممسطح األول والثاني في بحيرة وادي
الريان بالجدول رقم (.)8-4
تم اإلعالن عن محمية الريان الطبيعية بقرار السيد رئيس مجمس الوز ار رقم  832لسنة  6878والمعدل

1

بالقرار رقم  1843لسنة  6886بمساحة حوالي ( 6274كم )1منيا مسطح مائي بمساحة حوالي  124كم

( 44ألف فدان) باإلضافة إلى حوالي 6699كم 1متمثمة في جبل قطراني والباقي حوالي ( 49كم )1وىى
عبارة عن شريط ضيق جنوب البحيرة .وتمت عممية الرصد من خالل ( )69نقاط موزعة كما بالجدول رقم

( )8-4لتشمل مساحة البحيرة كما ىو موضح بالخريطة رقم (.)66-4
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جدول ( )10-5مواقع الرصد ببحيرة وادي الريان
البحيرة

المسطح األول

المحطة

موقع الرصد

1

أمام مصرف الوادى

3

وسط المسطح األول

2
4
5

المسطح الثاني

6
7
8
9

10

أقصى شرق المسطح األول
أقصى غرب المسطح األول

أمام القناة الموصمة بين المسطحين
أمام مدخل المياه لممسطح الثانى
وسط المسطح الثاني
أقصى غرب المسطح الثاني
جنوب المسطح الثاني

أقصى الجنوب عند الجزر الرممية في المسطح الثاني

خريطة ( )11-5مواقع الرصد ببحيرة وادي الريان
المصدر :جياز شئون البيئة

أوضحت نتائج الرصد لنوعية مياه بحيرة وادي الريان خالل عام  2015ما يمي:
 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األس الييدروجيني بين ( )7.88 – 7.44بمتوسط سنوي عام لمبحيرة
(.)7.68

 تراوحت درجات الح اررة خالل عام  1964ما بين ( 12.67 – 16.94درجة مئوية) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة ( 11.61درجة مئوية).
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 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المموحة ما بين (11.45 – 6.48جم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (66.64
جم/لتر).

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب ما بين ( 69.36 – 7ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عام
لمبحيرة ( 7.74ممجم/لتر) ،ويوضح الشكل رقم ( )48-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب
ببحيرة وادي الريان خالل عام .1964

الحد األدنى المسموح به

شكل ( )59-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الذائب في مياه بحيرة وادي الريان في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 جا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الحيوي الممتص( )BODما بين
( 5.82 –2.93ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عـ ـ ـ ـام لمبحيـ ـ ـ ـرة ( 3.35ممجم/لتر) ،ويوض ـح الشكل رقـ ـ ـ ـم
( )59-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص ببحيرة وادي الريان خالل عام .1964

شكل( )60-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الحيوي الممتص بمياه بحيرة وادي الريان في عام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة
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 وجا المتوسط السنوي لتركيز المواد العضوية ممثمة في األكسجين الكيميائي المستيمك ( )CODما بين
( 26.62 – 14.32ممجم/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 16.84ممجم/لتر) .ويوضح الشكل رقم
( )56-4المتوسط السنوي لتركيز األكسجين الكيميائي المستيمك ببحيرة وادي الريان خالل عام .1964

شكل( )61-5المتوسط السنوي لتركيز األكسجين المستيمك كيميائيا بمياه بحيرة وادي الريان لعام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 تراوح المتوسط السنوي لتركيز المغذيات ما بين ( 9.58 – 9.96ممجم/لتر بمتوسط  9.19ممجم/لتر)
و( 2.96 – 6.17ممجم/لتر بمتوسط  1.93ممجم/لتر) و( 664.31 – 49.44ميكروجرام/لتر

بمتوسط  63.45ميكروجرام /لتر) لكل من األمونيا والنيتروجين الكمى والفوسفور الكمى عمى التوالي.

 تراوح المتوسط السنوي لمعد البكتيري ما بين ( 5222 – 62خمية699/مل بمتوسط 752
خمية699/مل) و( 6195 – 2خمية699/مل بمتوسط  128خمية699/مل) و(632 – 69

خمية699/مل بمتوسط  291خمية699/مل) وذلك لكل من بكتيريا (القولون الكمية – الب ارزية -
السبحية) عمى التوالي ،ويوضح الشكل التالي رقم ( )51-4المتوسط السنوي لمعد البكتيري لبكتريا
القولون الكمية خالل عام .1964
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شكل( )62-5المتوسط لمعد البكتيري لبكتريا القولون الكمية بمياه بحيرة وادي الريان لمعام 2015
المصدر :جياز شئون البيئة

 أوضحت نتائج رصد العناصر الثقيمة أن أعمي متوسط تركيز سنوي تم تسجيمو كان لعنصر الحديد تاله
عناصر الرصاص – المنجنيز – الكروم – الزنك – النيكل – النحاس – الكادميوم – الزئبق عمى

الترتيب وكانت قيم تمك المتوسطات (– 61.25 – 11.63 – 25.96 – 36.33 – 253.26

 9.65 – 1.95 – 5.76 – 66.63ميكروجرام/لتر) عمى الترتيب.

 تراوح المتوسط السنوي لمجموع تركيزات مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين (– 6.48
 1.42نانوجرام/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 1,65نانوجرام/لتر).

 تراوح متوسط تركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 6.25 – 6.96نانوجرام/لتر) بمتوسط
سنوي عام لمبحيرة ( 6.63نانوجرام/لتر).

 تراوحت المتوسطات السنوية لتركيز المواد الييدروكربونية الكمية ذات األصل البترولي مابين (–9.28
 9.73ميكروجرام/لتر) بمتوسط سنوي عام لمبحيرة ( 9.46ميكروجرام/لتر).

221

املشكالث انتٓ تذبوٓ مىٍب انبحرياث املصرٔت
تتعرض جميع البحيرات المصرية لعدة مشاكل تؤثر عمييا مثل:
.3

التموث من خالل استقباليا المصارف الزراعية المحممة بالصرف الصحي والصناعي المعالج وغير

المعالج المستمرة فيما عدا بحيرة البردويل حيث انيا ال تستقبل اي من المصارف الزراعية ،مما
يؤثر عمى كل من جودة ونوعية مياه ىذه البحيرات وانتاجيا السمكى .لذلك يقوم جياز شئون البيئة
بتنفيذ برنامج لمرصد البيئى لمبحيرات المصرية ييدف الى المتابعة الدورية ليذه البحيرات لموقوف

عمى الظروف البيئية ومصادر المموثات المؤثرة المختمفة بغرض وضع برنامج قومى لمحد من تأثير
ىذه المموثات ووقف التدىور المستمر ليا ووضع الخطط المستقبمية لحمايتيا وحل مشاكميا

 .1التعديات عمي البحيرات من خالل التجفيف

وتنميتيا.

 .2الصيد المخالف و الجائر والصيد في أيام المنع بشباك الجر ذات الماجة الصغيرة مما يؤدى إلى
تدمير مناطق تكاثر أسماك موسى والبمطي ويقضى عمى كميات كبيرة من زريعة أسماك البوري
بسبب رخص ثمن ىذه الحرفة مما يعوق خطط التنمية.
 .3المزارع السمكية المنتشرة حول البحيرات والتى تصب مخمفاتيا فىيا باالضافة الي االستزراع السمكي
داخل البحيرات وتغذيتيا باساليب غير صحية مما يزيد من تموث البحيرات ويقمل االكسيجين الذائب

ويتسبب في نفوق االسماك بيا.

 .4زيادة نمو النباتات المائية مما يعيق دوران المياه داخل البحيرات (فيما عدا بحيرات البردويل
والتمساح والمرة الكبري والصغري)
أٌم انتُصٕبث نتحسني وُعٕت املٕبي
 .6إدخال خدمة معالجة الصرف الصحى لمقري المحرومة ورفع كفا ة محطات الصرف الصحي القائمة
لمحد من تموث المصارف التي تنتيي عمي البحيرات المصرية.

 .1منع استخدام المبيدات الزراعية الممنوعة وتشديد الرقابة ،مع ترشيد استخدام االسمد والمبيدات
الحشرية في االراضي الزراعية لمحد من تموث المصارف التي تنتيي عمي البحيرات المصرية.

 .2الرقابة ومنع التعديات عمي البحيرات وانشا ىيئة أو مجمس ادارة لكل بحيرة لتنميتيا ومنع التعديات.
 .3قيام شرطة البيئة والمسطحات المائية وىيئة تنمية الثروة السمكية بمراقبة عمميات الصيد واالستزراع
السمكي بالبحيرات المصرية.

 .4قيام ىيئة تنمية الثروة السمكية بازالة البوص والنباتات المائية بالبحيرات المصرية طبقا لمدراسات
المسبقة وتوفير معدات االزالة.
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الفصل السادس
املياه الساحلية

 1-6مقدمة

تعتبر البحار والمحيطات أحد المصادر الطبيعية الرئيسية اليامة في حياة اإلنسان والتي تصنف من النظم

اإليكولوجية ذات مجموعات ديناميكية معقدة من النباتات ،والحيوانات ،واألحياء الدقيقة ،والسمات البيئية المادية

التي تتفاعل مع بعضيا البعض .ويمثل العنصر البشرى جزءًا من ىذه النظم .وىناك أحجام متباينة لمنظم

المذكورة .ويندرج البحرين المتوسط واألحمر ضمن ( )46نظاماً إيكولوجياً بحرياً ضخماً في العالم ،ولكل نظام

من ىذه النظم موائمو المتعددة التي تكفل الحفاظ عمى التنوع البيولوجي البحري والتوازن البيولوجي والبيئي لمكرة
األرضية.

وفي ظل مفيوم التنمية المستدامة التي تتبناه مصر من خالل إستراتيجية  0202يتحتم عمى اإلدارة الرشيدة أن

تضع في عين االعتبار الضغوط الواسعة التي تسببيا األنشطة اإلنسانية المختمفة في النظام البيئي لمبيئة

البحرية المصرية بوجو عام.

ومن ىذا المنطمق تبرز أىمية تبني مفيوم نيج النظام البيئي في إدارة البيئة البحرية كأداة عامة مثمى لتطبيق

مفيوم التنمية المستدامة في ىذا السياق بيدف تحقيق التوازن بين الصون واالستخدام المستدام

لمحفاظ عمى نظم إيكولوجية تتسم بالعافية ،واإلنتاجية ،والقدرة عمى الصمود ،وتوفر الخدمات التي يحتاجيا

اإلنسان ويرغب بيا أخذين في االعتبار أن تطبيق نيج النظام البيئي عممياً يتطمب ترجمة مبادئو وقواعده
النظرية إلي أىداف وتدابير واضحة لمعالجة المشكالت ووضع خطط استرشادية لمسياسات واالستراتيجيات.

وزرة البيئة بالتعاون مع المعاىد البحثية المتخصصة لرصد
وبالتالي فأن برنامج الرصد والتقييم الذي تنفذه ا
وتحديد المموثات ونوعيتيا يمكن استخدامو في تقدير مدى التقدم المحرز وتحديد كيفية تطوير اإلدارة المقبمة

لتحقيق أىداف المرجوة من تبنى ىذا المفيوم.

ومن الواجب أال يكون أعمال الرصد ثابتة بل ينبغي أن تتكيف مع الظروف المتغيرة وذلك مع ُّ
تبدل المعرفة،

والفيم ،واثارة القضايا وتسويتيا لتتالئم مع ما تتعرض لو البيئة البحرية من التموث بمختمف األنشطة البرية

(صناعية ،زراعية ،حضرية ،عمرانية) أو األنشطة المختمفة في داخل البحار مثل عمميات االستكشاف والتنقيب
عن النفط والمعادن والغاز الطبيعي وعمميات الصيد والشحن والتفريغ والنقل ىذا باإلضافة إلى المخمفات من
األعداد الكبيرة من العائمات البحرية السياحية المختمفة.

ونظر
وايماناً بدور و ازرة البيئة وانطالقاً من مسئوليتيا لمحفاظ عمى البيئة بوجو عام والبيئة البحرية بوجو خاص،
اً

لألنشطة التنموية المتزايدة التي تقام عمى السواحل المصرية فقد تم البدء في عام  8991في تنفيذ برنامج
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المعمومات والرصد البيئي لنوعية المياه الساحمية لكل من البحر المتوسط والبحر األحمر وخميجي السويس
والعقبة بمنحة من الحكومة الدنماركية ،ثم تبنت و ازرة البيئة تنفيذ وتمويل ىذا البرنامج فيما بعد.

يبمغ طول السواحل المصرية ما يقرب من ثالثة أالف كيمو متر منيا  8812كيمو متر عمى البحر المتوسط

ممتدة من السموم غرباً إلى رفح شرقاً وحوالي  8112كيمو متر تغطى سواحل البحر األحمر عمى الحوض

الرئيسي لمبحر األحمر (حوالي  8022كم) وخميجي السويس والعقبة (حوالى  412كم).

 2-6رصد نوعية مياه البحر املتوسط

حتى عام  8991لم تكن ىناك أي دراسة متكاممة عن حالة نوعية المياه بطول الساحل المصري لمبحر

المتوسط السيما بعض الدراسات في أماكن متفرقة مثل خميج أبوقير أو الميناء الشرقي أو خميج المكس في
نطاق محافظة اإلسكندرية ،وتعتبر الدراسة الحالية ىي أول دراسة متكاممة تتم بطول الساحل المصري لمبحر

المتوسط من السموم إلى رفح ،حيث تم التعاقد مع معيد الدراسات العميا والبحوث بجامعة اإلسكندرية إلجراء

عمميات الرصد وذلك بأخذ عينات المياه لعدد ( )02موقع تغطى كافة األنشطة المؤثرة من مناطق التجمعات
السكنية والموانئ والشركات الصناعية والقرى السياحية ،باإلضافة لبعض المحطات المرجعية مع التركيز عمى

المناطق التالية:

 مناطق الصناعات مثل منطقة المكس باإلسكندرية.
 المدن الساحمية مثل اإلسكندرية ،دمياط ،بورسعيد والعريش.
 الموانئ مثل ميناء اإلسكندرية ،دمياط ،بورسعيد والعريش.
 المناطق الساحمية مثل مارينا بغرب اإلسكندرية.
 نياية فرعى نير النيل (فرعى رشيد ودمياط).

 مناطق المصبات وفتحات البحيرات (بحيرة مريوط ،البرلس ،إدكو والمنزلة).
وقد قسمت منطقة الدراسة إلى أربع قطاعات وهم:

 القطاع الغربي :يمتد من السموم ( ) Me1إلى مصرف غرب النوبارية (.) Me8
 قطاع اإلسكندرية :يمتد من اليانوفيل ( ) Me9إلى بوغاز المعدية (.) Me25
 قطاع الدلتا :يمتد من رشيد ( ) Me29إلى شرق الجميل (.) Me40

 القطاع الشرقي :يمتد من بورسعيد ( ) Me41إلى منطقة رفح ( .) Me47a

ويوضح الجدول رقم ( )8-4أسماء المحطات والرمز الدال عمييا.
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جدول ( )1-6أسماء ورموز محطات الرصد عمى ساحل البحر المتوسط
المحطة

الرمز

المحطة

الرمز

السموم

Me1

سيدى جابر

Me17b

مطروح

Me2

المنتزة

Me19

باجوش

Me4a

غرب أبو قير

Me20

مارينا

Me6

شرق أبو قير

Me21

سيدى كرير

Me7a

محطة الكهرباء

Me23

النوبارية

Me8

المعدية

Me25

الهانوفيل

Me9

رشيد 1

Me29

بيطاش

Me10

رشيد 2

Me31

الدخيمة

Me10a

البرج

Me33

المكس

Me11

دمياط

Me35

الميناء الشرقي

Me12

الجميل – غرب

Me39

المعهد القومى لعموم البحار والمصايد

Me14

الجميل – شرق

Me40

الجانب الشرقي من الميناء الشرقي

Me15

بورسعيد

Me41

الجانب الغربي من الميناء الشرقي

Me16

العريش

Me44

الشاطبى

Me17a

رفح

Me47a
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خريطة ( )1-6مواقع المحطات الخاصة برصد نوعية مياه البحر المتوسط

وتوضح الخريطة رقم ( )8-4مواقع الرصد الخاصة بساحل البحر المتوسط .وينفذ ىذا البرنامج أربع رحالت

موسمية (مارس – مايو – يوليو – سبتمبر) في العام لرصد نوعية مياه البحر حيث يتم قياس اآلتي:
 الشواىد العينية "الطقس ،بقع الزيت ،المخمفات الصمبة والخطرة....الخ".

 الظ ر ررروف الييدروجرافي ر ررة مث ر ررل "درج ر ررة الحر ر ر اررة ،األكس ر ررجين ال ر ررذائب ،المموح ر ررة ،التوص ر رريل الكيرب ر رري ،األس
الييدروجين".
 العررد البكتيررري (البكتريررا القولونيررة – البكتريررا الكرويررة السرربحية – بكتريررا اإليشيرشررياكوالى) حيررث تعرريش تمررك
البكتريررا فرري أمعرراء ومعرردة اإلنسرران والكائنررات الحيررة ووجودىررا فرري الميرراه يعتبررر مؤشررر لوجررود تمرروث بالصرررف
الصحي ،ويتم مقارنة النتائج بالمعايير األوروبية 8911/والمعايير المصرية  8994/وىي كما يمي:
 122 .8خمية 822/مل لبكتريا القولون الكمية النموذجية (.)Total Coli form
 822 .0خمية 822/مل لبكتريا اإليشيرشياكوالى (.)E.Coli

 822 .0خمية 822/مل لبكتريا القولون السبحية الب ارزية (.)faecal streptococci

232

 المتغي ر ررات الييدروكيميائير ررة (كموروفيرررلاأ ،الم ر رواد العالقر ررة ،الشر ررفافية) األمر ررالح المغذي ررة (النيتر ررروجين الكمرررى،
النترات ،النتريت ،األمونيا ،الفسفور النشط والفسفور الكمى والسيمكات الفعالة).
 العناصر الثقيمة ( حديد – منجنيز – زنك – نحاس ....الخ)
 المبيدات الكمورونية ومتعدد الكمور.
 األكسجين الحيوي الممتص والمستيمك.
وجاءت نتائج الرصد نوعية مياه البحر المتوسط خالل عام  0281كما يمي:

 .1أوالً :القياسات الفيزيائية:

أ .كانت جميع قريم األس الييردروجينى ( )PHخرالل عرام ( )0281خفيفرة القاعديرة وتقرع فري المجرال الطبيعري
لمياه البحر ،وتراوحت القيم بين ( .)1.81 ، 6.14

ب .أوضحت نتائج الرصد أن أقل متوسط لدرجرة الحر اررة كران خرالل رحمرة شرير مرارس فري محطرة السرموم بينمرا
أعمى متوسط حر اررة كران خرالل شرير يوليرو فري محطرة شررق الجميرل ،ويرجرع ذلرك لفصرول السرنة المختمفرة

الت رري تمع ررب دو اًر ىامر راً ف رري توزي ررع درج ررات الحر ر اررة خ ررالل الع ررام ،وتر ر اروح ررت درج ررات الحرر اررة ب ررين (،01.10
.)06.80

ج .سجمت قياسات المموحة بمياه البحر المتوسط انخفاض نسبى أمام مصبات البحيرات الشمالية "مصب بحيرة
إدكو بمنطقة المعدية ،مصرب بحيررة البررلس بمنطقرة البررج ومصرب بحيررة المنزلرة بمنطقرة بورسرعيد" ،وكرذلك

أمام مصبات دلتا نير النيل (مصب فرع رشيد) وكذلك أمام مصب النوبارية وخميج المكرس ومحطرة كيربراء
أبروقير ،ويرجرع ذلرك نتيجرة ترأثر تمرك المنراطق بالميرراه العذبرة لنيرر النيرل أو شربو المالحرة لمبحيررات .وجرراءت

بر رراقى قياسر ررات المموحر ررة طبيعير ررة لمير رراه البحر ررر حير ررث تراوحرررت القر رريم لعر ررام  0281بر ررين (01,81 ، 00,61

ممجم/لتررر) بمتوسررط عررام ( 04.6ممجم/لتررر) ويوضررح الشرركل رقررم ( )8-4توزيررع متوسررط ق ريم المموحررة عمررى
طول الساحل المصري لمبحر المتوسط.
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شكل ( )1-6توزيع متوسط تركيز المموحة عمى طول ساحل البحر المتوسط لعام 2215

0281
د .سجمت أعمى درجة لشفافية المياه في المنطقة الغربية الممتردة مرن السرموم وحترى البيطراش بغررب اإلسركندرية
وكررذلك فرري المنطقررة الشررقية الممترردة مررن العرريش وحتررى رفررح وأيضررا فرري قطرراع اإلسرركندرية  ،أمررا أقررل درجررة
شفافية سجمت بمنطقة الدلتا وىذا نتيجة طبيعية لكونيا أمام مصبات نير النيل والبحيرات الشمالية.

ه .بقيرراس تركيررز األكسررجين الررذائب ( )DOلرروحظ فرري ىررذا العررام حرردوث ظرراىرة (( )Hypoxiaانخفرراض فرري
األكسررجين الررذائب) فرري محطترري الدخيمررة ( )Me10aوغرررب المينرراء الش ررقي ( )Me15وفسررر ذلررك نتيجررة
المياه المنصرفة من مصرف العموم ومصب المكس والمحممة بكمية كبيرة من المواد العضوية والتري تسربب

اسررتيالك األكسررجين فرري الميرراه (وذلررك خررالل شررير مررارس) ،فيمررا عرردا ذلررك جرراءت نسررب األكسررجين الررذائب
طبيعية وفي المستويات األعمى من الحد األدنى المسموح بو لممياه الساحمية المتعارف عمية دولياً ( 6ممجم/

لتر) ،حيث تراوح بين ( 4.16 - 6.18ممجم/لترر) .ويوضرح الشركل رقرم ( )0-4متوسرط تركيرز األكسرجين
الذائب عمى طول ساحل البحر المتوسط لعام .0281
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شكل ( )2-6متوسط تركيز األكسجين الذائب  DOفي مياه البحر المتوسط لعام 2215

 .2القياسات البكتريولوجية
يتم قياس كل من بكتريا القولون الكمية النموذجية وبكتريا اإليشرشياكوالى وبكتريا القولون السبحية بغرض
تحديد مدى تأثر المياه بوجود تموث برازى ،كما أن وجود ىذه البكتريا في المياه الطبيعية يدل عمى احتمال
وجود مسببات األمراض البكتيرية (الكولي ار  ،السالمونيمال  ،الشيجيال  )..... ،والفيروسية (فيروسات اإلسيال،

النزالت المعوية )....والطفيمية (البميارسيا  ،الدوسنتاريا األميبية  ).....،في ىذه المياه.

تم عمل التحاليل البكتريولوجية لعدد سبعة وعشرون محطة رصد عمى طول الساحل المصري لمبحر المتوسط

بقياس ثالث دالالت بكترولوجية وىم بكتريا القولون الكمية وبكتريا اإليشرشياكوالى وبكتريا القولون السبحية
بغرض تحديد مدى تأثر المياه بوجود تموث برازى.

وقد حددت المعايير المصرية واألوروبية أنو ال يجب أن تزيد أعداد بكتريا القولون الكمية عن  122ميكروب

لكل  822مل مياه ،وكل من بكتريا اإليشرشياكوالى وبكتريا القولون السبحية عن  822ميكروب لكل  822مل
مياه.

وبناء عمى ما سبق فقد جاءت نتائج العد البكتيري ليذا العام منخفضة تقريباً لنتائج األعوام (0288 – 0229

 0280 -كما ىو موضح بالشكل رقم (.)0-4
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شكل رقم ( )3-6مقارنة بين متوسط العد البكتيرى لبكتريا القولون الكمية في مياه البحر المتوسط خالل
األعوام  2229إلى 2215

وقد أظيرت نتائج عام  0281تباين واضح في أعداد البكتريا تراوحت ما بين محطات نظيفة جداً لم يزد فييا

العد البكتيري عن الحدود المسموح بيا مثل محطات (مطروح ،السموم ،باجوش ،مارينا ،سيدي كرير ،اليانوفيل،
البيطاش ،المنتزه ،دمياط الجديدة ،العريش ،رفح) إلى محطات مقبولة النظافة يزداد فييا العد البكتيري عن

الحدود بقميل مثل محطات (النوبارية ،محطة عموم البحار والمصايد ،الشاطبى ،سيدي جابر ،منطقة غرب

أبوقير ،جمصة ،الجميل ،بورسعيد) .بينما تعدت بعض المحطات الحدود المسموح بيا تعدياً كبي اًر وىي محطات
(الدخيمة ،المكس ،غرب ميناء اإلسكندرية ،شرق أبوقير ،رشيد  ،البرج) وقد يرجع ذلك إلى صرف مياه الصرف

الصحي أو الصرف الزراعي أو االثنين معاً في تمك المناطق .ويوضح كالً من الشكمين ( )1-4( ،)6-4العد
البكتيري في مياه البحر المتوسط خالل عام .0281
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شكل رقم ( )4-6متوسط العد البكتيري لبكتريا اإليشيرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية في مياه البحر لعام
2215
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شكل ( )5-6متوسط العد البكتيرى لبكتريا القولون الكمية في مياه البحر المتوسط لعام 2215
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 .3القياسات الكيميائية
تم دراسة المستويات المختمفة لمعديد من القياسات الكيميائية مثل (األكسجين الحيوي الممتص ،الكموروفيلاأ،

المواد العالقة واألمالح المغذية) وجاءت النتائج كما يمي:
أ .األكسجين الحيوي الممتص ( :)BOD

يعتبر األكسجين الحيوي الممتص مؤش اًر لتركيز األكسجين الذائب الالزم لعممية التحمل الحيوي لممواد العضوية

الموجودة في الماء بواسطة العمميات الحيوية لمكائنات الدقيقة وعميو فإنو كمما زادت المواد العضوية القابمة
لمتحمل حيويا قل تركيز األكسجين الذائب و زادت العوامل المختزلة مما يجعل البيئة المائية غير قادرة عمى

االستدامة.

وخالل عام  0281سجل متوسط تركيز األكسجين الحيوي الممتص لمحطات الرصد المختمفة بطول الساحل

المصري لمبحر المتوسط أقل القيم ( 0.0ممجم/لتر) في المنطقة الغربية بينما كانت أعمى قيمة سجمت ىي

( 80.1ممجم/لتر) في منطقة الدلتا ،وكان المتوسط السنوي العام لجميع المحطات ىو ( 4.9ممجم/لتر).
ب .األ كسجين الكيميائي الممتص ):(COD

يعرف األكسجين الكيميائي الممتص بأنو ىو كمية األكسجين الالزمة ألكسدة جميع المواد الذائبة والغير ذائبة

الموجودة في المياه باستخدام مؤكسد قوى وح اررة عالية مما يعطى مؤشر عن احتياجات المياه لألكسجين.

وخالل عام  0281تراوح متوسط تركيزات األكسجين الكيميائي الممتص ما بين ( 1.8ممجم/لتر) في المنطقة

الغربية بينما كان في منطقة اإلسكندرية ( 80.9ممجم/لتر) بينما كان المتوسط السنوي العام (82.8

ممجم/لتر).

ج .األمونيا :NH4-N
تعتبر األمونيا أحد صور مركبات النيتروجين والتي توجد في مخمفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي،
وتستطيع النباتات المائية االستفادة منيا.

أظيرت النتائج انخفاض في تركيز األمونيا في معظم محطات الرصد ،كما سجمت مستويات مرتفعة في منطقة
اإلسكندرية بمحطات (الدخيمة ،المكس ،الميناء الغربي ،الميناء الشرقي ،محطة الكيرباء) وفي منطقة الدلتا

بمحطتي (شرق وغرب الجميل) وكذلك بمحطة بورسعيد كما ىو موضح بالشكل رقم ( )4-4ويرجع ذلك إلى
تأثر ىذه المناطق بمياه الصرف غير المعالجة .وتراوح متوسط تركيز األمونيا في مياه البحر المتوسط بين

( 2.202 – 2.220ممجم/لتر).
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د .النترات :NO3-N
النترات من المغذيات الضرورية لمنباتات الدقيقة والتي تتحكم في النواتج األولية في البيئة البحرية ،وىي المنتج
النهائي ألكسدة مركبات النيتروجين في مياه البحر .جاء تركيز النترات منخفض في القطاع الغربي والقطاع
الشرقي وبعض محطات منطقة اإلسكندرية والدلتا من ساحل البحر المتوسط ،وأظيرت النتائج مستويات مرتفعة

من النترات في منطقة اإلسكندرية بمحطات (الدخيمة ،المكس ،الميناء الغربي ،محطة الكيرباء) وفي منطقة
الدلتا بمحطات (المعدية ،دمياط ،شرق وغرب الجميل) وكذلك محطة بورسعيد كما ىو موضح بالشكل رقم

( ،)6-4وقد ترجع الزيادة في تركيز النترات إلى مياه الصرف الصحي والزراعي المنصرفة من خالل محطات

طممبات المكس باإلسكندرية أو مصبات فرعى نير النيل والبحيرات الشمالية .وتراوح متوسط تركيز النترات في

مياه البحر المتوسط لعام  0281بين ( 2.244 – 2.206ممجم/لتر).
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ه .النيتريت :NO2-N
النيتريت يعتبر عادة كمؤشر لمتموث بمياه الصرف الصحي ،وىناك عوامل عديدة تمعب دور ىام في تركيزه مثل

تركيز األكسجين الذائب ومعدل التمثيل الضوئي وكذلك كمية ونوعية مياه الصرف الصحي.

جاءت نتائج تركيز النيتريت ما بين منخفضة جداً ومنخفضة خالل ىذا العام بجميع محطات الرصد فيما عدا

بعض المحطات وىي (الدخيمة ،المكس ،الميناء الغربي ،أبوقير ،محطة الكيرباء ،المعدية) وتراوح متوسط

تركيز النيتريت بين ( 2.208 – 2.220ممجم/لتر).
و .النيتروجين غير العضوي الذائب :DIN
يالحظ من دراسة النيتروجين الغير العضوي الذائب بطول ساحل البحر المتوسط أن القطاع الشرقي والغربي

سجل تركيزات منخفضة ويعتبر فقير في محتواه من األمالح المغذية ( ،)Oligotrophicكما سجمت منطقة

اإلسكندرية ومنطقة الدلتا تركيزات مرتفعو نسبياً .وتراوح متوسط التركيز بين ( 2.88 – 2.209ممجم/لتر)،
وذلك بسبب النشاط البشرى نتيجة مياه الصرف والمخمفات السائمة الزراعية والصناعية.

242

ز .النيتروجين الكمى :TN
يتميز تركيز النيتروجين الكمى لممنطقة الغربية من السموم وحتى النوبارية بانخفاض نسبى إذ ما تمت مقارنتو

بالمناطق األخرى لساحل البحر المتوسط (منطقة اإلسكندرية والدلتا والقطاع الشرقي) والتي سجمت تركيزات
مرتفعو نسبياً في محطات (بيطاش ،الدخيمة ،المكس ،الميناء الغربي ،محطة الكيرباء ،المعدية ،الجميل

وبورسعيد) كما ىو موضح بالشكل رقم ( ،)1-4وقد يرجع ذلك لممياه الصرف الصحي والزراعي المنصرفة
عمى تمك المناطق ،وتراوحت قيم النيتروجين الكمى بين ( 2.08 – 2.249ممجم/لتر) .واتضح من قيم

النيتروجين الكمى أن الصورة األساسية التي يوجد عمييا النيتروجين بالساحل المصري لمبحر المتوسط ىي

الصورة العضوية.
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ح .الفوسفات النشط :PO4-P
عنصر الفسفور من العناصر اليامة التي تمعب دور أساسي في نمو وتكاثر العوالق النباتية وفي حالة تواجده
بتركيزات مرتفعة يتسبب في حدوث ظاىرة االزدىار (.)Eutrophication

جاء تركيز الفوسفات النشط في معظم محطات الرصد منخفض إال أنو سجل تركيزات مرتفعو نسبياً في

محطات (الدخيمة ،المكس ،الميناء الغربي ،شرق وغرب الجميل ،بورسعيد) وىذا يرجع لتأثرىا بمياه الصرف من
المناطق المجاورة .وتراوح متوسط تركيز الفوسفات النشط لعام  0281بين ( 2.206 – 2.2206ممجم/لتر).
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ط .الفسفور الكمى :TP
ىناك عوامل عديدة تتحكم في الصورة المختمفة لمفسفور ومنيا العوامل البيولوجية والفيزيائية والكيميائية فإن

موت وتحمل الكائنات النباتية والحيوانية في البيئة البحرية سوف يؤدى إلى تواجد الفسفور بصورة ذائبة وأما أن
يترسب إلى القاع أو يمتص بواسطة األحياء المائية الدقيقة.
تالحظ أن قيمة الفسفور الكمى لممنطقة الغربية سجمت قيم منخفضة وأقل من المناطق الثالثة األخرى ،وقد
سجمت منطقة اإلسكندرية ومنطقة الدلتا "التي تمتد من محطة اليانوفيل إلى محطة الجميل" ارتفاع نسبى في
التركيز لبعض المحطات ،ويرجع ذلك لتأثر المنطقة بمياه الصرف المختمفة .بينما سجل القطاع الشرقي

تركيزات أقل من منطقة اإلسكندرية والدلتا وأكبر من القطاع الغربي كما ىو موضح بالشكل رقم (،)9-4

وتراوح متوسط تركيز الفسفور الكمى في مياه البحر المتوسط لعام  0281بين ( 2.241 – 2.289ممجم/لتر).
واتضح من قيم الفسفور الكمى أن محتوى المياه من الفسفور العضوي أعمى من الفسفور الذائب النشط بالساحل

المصري لمبحر المتوسط .وعموماً فإن التغيرات الحادثة في تركيزات الفسفور الكمى ترجع غالباً إلى اختالف
كمية ونوعية مياه الصرف المرتبطة بالمواقع المختمفة.
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ي.السميكات النشط :SiO4
يتأثر تركيز السميكات في البيئة البحرية بتصرفات المياه العذبة من األنيار ومن الصرف الصحي وكذلك نشاط

األحياء البحرية مثل الدياتومات.

أظيرت نتائج الدراسة أنو عند مقارنة متوسط تركيز السميكات السنوي لممناطق األربعة بمحتوى السيميكات

لمنطقة باجوش (محطة  2.21 – Me4aممجرام/لتر) نجد أن محتوى السيميكات يزداد مرتين في المنطقة
الغربية ويصل إلى أربعة مرات لمنطقة اإلسكندرية ومنطقة الدلتا  .ويرجع ذلك لتأثرىا بمياه الصرف في دمياط

ومنطقة الجميل .وتراوح متوسط تركيز السميكات النشط لعام  0281بين ( 2.08 – 2.21ممجم/لتر).
ك .الكموروفيل_أ و المواد العالقة:

وجد أن تركيز الكموروفيلاأ والمواد العالقة بيما تباين واسع ،وىذا التغيير من منطقة إلى أخرى يرجع إلى
معدالت ونوعية مياه الصرف .حيث وجد أن متوسط تركيز الكموروفيلاأ في محطة باجوش (منطقة مرجعية)

 2.11ميكروج ارم/لتر ،وبمقارنة ذلك بالمناطق األربعة وجد أن متوسط تركيز الكموروفيلاأ في القطاع الغربي
يزداد إلى  0مرات كمما اتجينا ناحية قطاع اإلسكندرية إما عن التركيزات في قطاع اإلسكندرية فقد تصل

التركيزات إلى  4مرات في بعض المحطات شديدة التموث وخاصة الميناء الغربي والمكس إما عن قطاعي

الدلتا والشرقي فكانت الزيادات تتركز في محطات البرج ،بورسعيد ،دمياط الجديدة والجميل حيث ازدادت إلى
 80مرة وتراوح متوسط تركيز الكموروفيلاأ لعام  0281بين ( 4.99 – 2.11ميكروجرام/لتر).
وبصفة عامة فإن منطقة اإلسكندرية والدلتا وبورسعيد قد أظيرت مستويات مرتفعة جداً في الكموروفيلاأ وىذا

يرجع إلى المستويات العالية من الفوسفات النشط والنيتروجين غير العضوي والسيميكات والتي تساىم في وجود

مستوى عالي من الكموروفيلاأ المتركزة في تمك المناطق نظ اًر لمياه الصرف واألنشطة اإلنسانية بتمك المناطق.

وقد وجد أن ىناك عالقة إيجابية بين محتوى المواد العالقة وباقي العناصر األخرى (محتويات النيتروجين،

الفسفور ،السيميكات والكموروفيلاأ) وىذا يعكس الدور غير المباشر لممواد العالقة في البيئة البحرية ،وتراوح
متوسط تركيز المواد العالقة في مياه البحر المتوسط لعام  0281بين ( 18.91 – 86.04ممجم/لتر) .وفيما

يمي شكل رقم ( )82-4يوضح العالقة بين متوسط تركيز الكموروفيلاأ والمواد العالقة لعام .0281
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ل .المعادن الثقيمة:
تم جمع عدد ( )82عينات من المياه السطحية لمبحر المتوسط خالل عام ( 0281مارس ،مايو ،يوليو،
سبتمبر) من ( )82مواقع وىي (السموم ،باجوش ،النوبارية ،ميناء الدخيمة ،خميج المكس ،المعدية ،رشيد،

البرلس ،الجميل ،والعريش) لقياس عدد ( )1عناصر ثقيمة وىي (الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم
والنيكل والرصاص والكادميوم) نوضحيا كما يمي:
 عنصر الحديد:
ظير أعمى تركيز لممتوسط السنوي لعنصر الحديد في محطة المكس ( )Me11بمقدار (00.04
ميكروجرام/لتر) بينما كانت أقل قيمة في محطة الدخيمة ( )Me10aبمقدار ( 6.08مميجرام/لتر) وكان

المتوسط السنوي العام لجميع المحطات ( 80.91مميجرام/لتر).
 عنصر المنجنيز:
ظير ررر أعمر ررى تركير ررز لممتوسر ررط السر ررنوي لعنصر ررر المنجنير ررز فر رري محطر ررة الدخيمر ررة ( )Me10aبمقر رردار (8.01
ميكروجرام/لتر) بينما كان كانت أقرل قيمرة فري محطرة النوباريرة ( )Me8بمقردار ( 2.12مميجرام/لترر) وكران

المتوسط السنوي العام لجميع المحطات ( 2.69مميجرام/لتر).
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 عنصر النحاس:
ظير ر ررر أعمر ر ررى تركير ر ررز لممتوسر ر ررط السر ر ررنوي لعنصر ر ررر النحر ر رراس فر ر رري محطر ر ررة الع ر ر رريش ( )Me44بمقر ر رردار (0.96
ميكروجرام/لتررر) بينمررا كرران كانررت أقررل قيمررة فرري محطررة النوباريررة ( )Me8بمقرردار ( 8.89مميجرام/لتررر) وكرران

المتوسط السنوي العام لجميع المحطات ( 8.91مميجرام/لتر
 عنصر الزنك:
ظيرر أعمررى تركيررز لممتوسرط السررنوي لعنصررر الزنرك فرري محطررة رشريد ( )Me29بمقرردار ( 0.94ميكروجرام/لتررر)

بينمررا كانررت أقررل قيمررة فرري محطررة السررموم ( )Me1بمقرردار ( 2.60مميج ررام/لتررر) وكرران المتوسررط السررنوي العررام

لجميع المحطات ( 8.42مميجرام/لتر).
 عنصر الكروم:
ظير أعمى تركيرز لممتوسرط السرنوي لعنصرر الكرروم فري محطرة العرريش ( )Me44بمقردار ( 0.60مميجرام/لترر)
بينمررا كانرت أقررل قيمررة فرري محطررة السررموم ( )Me1بمقرردار ( 8.11ميكروجرام/لتررر) وكرران المتوسررط السررنوي العررام

لجميع المحطات ( 0.21مميجرام/لتر).
 عنصر النيكل:

ظير أعمى تركيز لممتوسرط السرنوي لعنصرر النيكرل فري محطرة البررج ( )Me33بمقردار ( 1.20ميكروجرام/لترر)
بينما كانت أقرل قيمرة فري محطرة المعديرة ( )Me25بمقردار ( 2.40مميجرام/لترر) وكران المتوسرط السرنوي العرام

لجميع المحطات ( 0.14مميجرام/لتر).
 عنصر الرصاص:

ظي ر ررر أعم ر ررى تركي ر ررز لممتوس ر ررط الس ر ررنوي لعنص ر ررر الرص ر رراص ف ر رري محط ر ررة ب ر رراجوش ( )Me4aبمق ر رردار (1.00

ميكروجرام/لتر ررر) بينمر ررا كانر ررت أقر ررل قيمر ررة فر رري محطر ررة الع ر رريش ( )Me44بمقر رردار ( 0.09مميجرام/لتر ررر) وكر رران

المتوسط السنوي العام لجميع المحطات ( 0.94مميجرام/لتر).
 عنصر الكادميوم:

ج رراءت نت ررائج عنص ررر الك ررادميوم ف رري معظ ررم ال رررحالت وك ررذلك بجمي ررع محط ررات الرص ررد دون حساس ررية األجير رزة

المستخدمة .وبصفة عامة فإن متوسط تركيزات العناصر الثقيمة ال تزال بعيدة عن حدود التركيزات الخطرة.
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م .المبيدات العضوية الكمورونية والمركبات عديدة الكمور ثنائية الفينيل:
تررم جمررع ع رردد ( )82عينررات م ررن الميرراه الس ررطحية لمبحررر المتوسررط خ ررالل عررام ( 0281م ررارس ،مررايو ،يولي ررو،
سرربتمبر) مررن ( )82مواقررع وىرري (السررموم ،برراجوش ،النوباريررة ،مينرراء الدخيمررة ،خم ريج المكررس ،المعديررة ،رشرريد،

البرلس ،الجميل ،والعريش) لقياس تركيزات المبيدات العضوية الكمورونية والمركبات ثنائية الفينيل عديدة الكمور،
وجاء بيانيا كما يمي:
 .1مستويات المركبات ثنائية الفينيل عديدة الكمور:
جاءت تركيزاتيا أقل من مستوى حساسية الجياز عند كل المواقع خالل الرحالت األربعة.
 .2تركيزات ضئيمة من بعض المبيدات العضوية الكمورونية تم تقديرها كمياً مثل:
Heptachlor 
وىو مبيد حشري كان يستخدم لمقاومة حشرات التربة وأيضراً فري مكافحرة حشررات القطرن .حيرث جراءت تركي ازترو

خالل عام  0281أعمى من مستوى الحساسية في الرحمة األولى عنرد موقرع المعديرة فقرط بمتوسرط ( 8.86نرانو
جرام/لتر) .وكان تحت مستوى الحساسية عند جميع المواقع خالل الثالث رحالت األخرى.

Endosulfan 
وىو مبيد حشري كان يسرتخدم لمقاومرة اآلفرات فري محاصريل الخضرروات والفواكرو .حيرث جراءت تركي ازترو خرالل
عررام  0281أعمررى مررن مسررتوى حسر ر راسية الطريقررة المستخر ر ر ر ر ر ر ر ر ردمة فرري الرحمررة األولررى عنررد محطر رة المكررس فقررط
بمتوس ررط ( 8.86ن ررانو جرام/لت ررر) .وك رران تح ررت مس ررتوى الحساس ررية عن ررد جمي ررع المواق ررع خ ررالل ال ررثالث رح ررالت

األخرى.
Endrin aldehyde 
أوض ررحت الد ارس ررة أن ى ررذا المرك ررب ج رراءت تركي ازت ررو خ ررالل ع ررام  0281أعم ررى م ررن مس ررتوى حساس ررية الطريق ررة

المسررتخدمة فرري الرحمررة األولررى عنررد محطررة البرررج فقررط بمتوسررط ( 8.02نررانو جرام/لتررر) ،وكرران تحررت مسررتوى
الحساسية عند جميع المواقع خالل الثالث رحالت األخرى.
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Methoxychlor 
أظيرررت النتررائج أن مسررتويات ىررذا المركررب كانررت أعمررى مررن مسررتوى حساسررية الطريقررة المسررتخدمة خررالل الرحمررة
األولررى عنررد محطررة النوباريررة ومنطقررة رشرريد حيررث كرران المتوسررط السررنوي ( 8.26و 8.02نررانو جرام/لتررر) عمررى
الترتيب.
∑PCBs .3
جاءت مستويات المركبات ثنائية الفينيل عديدة الكمرور أقرل مرن مسرتوى حساسرية الجيراز عنرد كرل المواقرع خرالل

الرحالت األربعة.

مما سبق ومن خالل دراسة المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبكترولوجية لعام  0281سجمت معظم محطات رصد

البحر المتوسط تركيزات منخفضة إلى متوسطة من تمك المتغيرات ،وقد تم تحديد عدد ثماني محطات عمى طول
ساحل البحر المتوسط سجمت تركيزات عالية من القياسات التي تناولتيا الدراسة وىم محطات (الدخيمة – المكس

– الميناء الغربي – أبوقير – محطة الكيرباء – البرج – الجميل – بورسعيد) وذلك يرجع لتأثر تمك المناطق
بكميات مختمفة من الصرف الصحي والزراعي والصناعي من مخارج البحيرات الشمالية ومصب فرعى نير النيل.

وبصفة عامة يمكن تصنيف الساحل المصري لمبحر المتوسط عمى أنو متوسط من حيث محتوى األمالح المغذية

( )Mesotrophicباستثناء بعض المناطق كالقطاع الغربي فيو يعتبر فقير في محتوى األمالح المغذية
( )Oligotrophicوبعض محطات منطقة اإلسكندرية والدلتا الغنية بمحتوى األمالح المغذية (.)Eutrophic
وبحساب مؤشر التموث ( )Pollution Indexلمنقاط الساخنة عمى طول الساحل المصري لمبحر المتوسط خالل
األعوام من ( 8991إلى  )0281يتبين االنخفاض في مؤشر التموث ىذا العام عن األعوام السابقة كما ىو
موضح بالشكل رقم (.)88-4
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شكل ( )11-6مؤشر التموث ( )Pollution Indexفي النقاط الساخنة عمى طول ساحل البحر المتوسط خالل األعوام
( 1998إلى )2215

 3-6نوعية املياه بالبحر األمحر وخليجي السويس والعقبة:

نظ اًر ألن الدراسات السابقة لمخصائص الفيزيائية والكيميائية لممياه الساحمية لمبحر األحمر وخميجي السويس

والعقبة كانت محدودة لمغاية ،كما أن النتائج الغير مباشرة لالقتصاد في المصايد والمعامالت السياحية تتأثر
بدرجة تدىور الظروف البيئية فإن برنامج رصد نوعية مياه البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة الذي بدأ

عام  8991تضمنت أىدافو ما يمي:

 تحديد القيمة الجمالية لممناطق الساحمية من البحر األحمر وحمايتيا وتنميتيا من جية وزيادة الدخل
القومي منيا من جية أخرى.

 إنشاء قاعدة بيانات حقيقة عن الوضع البيئي لممنطقة الساحمية تعتمد عمى نظام الكفاءة والجودة ويمكن
االعتماد عمييا في اإلدارة البيئية ليذه المناطق.

قام معيد عموم البحار والمصايد من خالل تعاقده مع جياز شئون البيئة بتنفيذ أربع رحالت حقمية خالل عام

 0281لرصد نوعية المياه بسواحل البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة بصفة موسمية في ( )00محطة
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رصد تغطى كافة األنشطة السكانية والتنموية بواقع ( )1محطات عمى ساحل البحر األحمر و( )1محطات
عمى خميج السويس و( )4محطات عمى خميج العقبة .ويوضح الجدول رقم ( )0-4رموز وأسماء المحطات

عمى طول ساحل البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة.

جدول ( )2-6محطات الرصد عمى ساحل البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة
خميج السويس
االسم )خميج السويس)
السويس – قناة السويس
الجنوبي (بور توفيق)

السويس – أمام ساحل معهد
عموم البحار بالسويس

البحر األحمر
الرمز
SU1
SU2

في منطقة مينا الصيد بعاتقة

SU3

ميناء العين السخنة

SU5-a

العين السخنة

SU5

رأس غارب – جنوب المدينة
(حقول البترول)
رأس شقير – أمام الميناء
الطور– الشاطئ العام لممدينة
خارج منطقة المد

SU7
SU9

SU13

خميج العقبة
الرمز

االسم (خميج العقبة)

الرمز

االسم (البحر األحمر)

RE4

شرم الشيخ (محمية رأس محمد)

AQ1

RE7

مدخل ميناء شرم الشيخ

AQ2

RE8

داخل ميناء شرم الشيخ

AQ3

RE10

نخمة التل – في منطقة المحمية

AQ5

RE11

رأس نوبار – خارج منطقة المد

AQ8

الغردقة – أمام شيراتون
الغردقة

سفاجا – الساحل الشمالي
لممدينة

سفاجا – أمام شركة فوسفات
البحر األحمر

الحمراوين – شمال الميناء
القصير– أمام منطقة
استخراج الفوسفات
القصير – أمام ميناء
الفوسفات
مرسى عمم – أمام الميناء
خارج منطقة المد
بئر شالتين – أمام ميناء
صيد األسماك

RE12

نويبع (مرسى مكيمبة) – في
منطقة المحمية

AQ11

RE14

RE15

وينفذ ىذا البرنامج أربع رحالت موسمية (مارس – مايو – يوليو – سبتمبر) في العام لرصد نوعية مياه البحر

حيث يتم قياس اآلتي:

 الشواىد العينية "بقع الزيت ،المخمفات الصمبة والخطرة....الخ".
242

 الظ ر ررروف الييدروجرافي ر ررة مث ر ررل "درج ر ررة الحر ر ر اررة ،األكس ر ررجين ال ر ررذائب ،المموح ر ررة ،التوص ر رريل الكيرب ر رري ،األس
الييدروجين".
 العررد البكتيررري (البكتريررا القولونيررة – البكتريررا الكرويررة السرربحية – بكتريررا اإليشيرشررياكوالى) حيررث تعرريش تمررك
البكتريررا فرري أمعرراء ومعرردة اإلنسرران والكائنررات الحيررة ووجودىررا فرري الميرراه يعتبررر مؤشررر لوجررود تمرروث بالصرررف
الصحي ،ويتم مقارنة النتائج بالمعايير األوروبية 8911/والمعايير المصرية  8994/وىي كما يمي:
 122 .6خمية 822/مل لبكتريا القولون الكمية النموذجية (.)Total Coli form
 822 .1خمية 822/مل لبكتريا اإليشيرشياكوالى (.)E.Coli

 822 .4خمية 822/مل لبكتريا القولون السبحية الب ارزية (.)faecal streptococci
 المتغي ر ررات الييدروكيميائير ررة (كموروفيرررلاأ ،الم ر رواد العالقر ررة ،الشر ررفافية) األمر ررالح المغذيرررة (النيتر ررروجين الكمرررى،
النترات ،النتريت ،األمونيا ،الفسفور النشط والفسفور الكمى والسيمكات الفعالة).
وجاءت نتائج رصد نوعية مياه البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة خالل عام  0281كما يمي:

 .1القياسات الفيزيائية:

أ .كانت قيم األس الييدروجيني ر pHخالل عام  0281في الجانب القموي الضعيف وىي دائماً مستقرة وثابتة
تقريباً ،وجاء متوسط قيم  pHفي مياه خميج السويس ( )1.08والبحر األحمر ( )1.02وخميج العقبة

( .)1.00كانت قيم  pHمتقاربة في جميع فصول السنة.

ب .أوضحت التغيرات في درجة ح اررة المياه عدم وجود تقسيمات ح اررية )(no thermal stratification
بسبب ضحالة العمق عمى خط الساحل لمنطقة الدراسة فقد كانت أعمى قيمة خالل شير أغسطس وأقل

قيمة خالل شير أكتوبر وتراوحت القيم المطمقة لدرجات ح اررة بين ( 00.28 – 84.68درجة مئوية)
لخميج السويس ،وبين ( 08.86 – 00.80درجة مئوية) لخميج العقبة ،وبين ( 06.80 –02.01درجة

مئوية) لمبحر األحمر.

ج .ارتبطت التغيرات الكبيرة في درجة الح اررة بشكل تام بالظروف الموسمية بينما ترتبط التغيرات الطفيفة
بعوامل أخرى مثل حركة األمواج والظروف الييدروديناميكية الخاصة باإلضافة إلى وقت جمع العينات.

د .سجمت قيم المموحة تغيرات محدودة بمناطق الدراسة المختمفة .حيث تراوحت متوسطات تركيزات المموحة

لعام  0281بين ( 60.41 – 62.01جم/لتر) لخميج السويس ،وبين ( 62.48 – 09.16جم/لتر) لخميج
العقبة ،وبين ( 60.24 – 09.18جم/لتر) لمبحر األحمر .تتزامن التغيرات الطفيفة لقيم المموحة بصفة
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رئيسية مع التأثير المحدود لمصادر المياه العذبة في مناطق الدراسة المختمفة وبالتالي فإن توزيع المموحة

يعتمد أساساً عمى حركة المياه لكل من ىذه المناطق.

ويوضح شكل ( )80-4توزيع متوسط تركيز المموحة عمى طول ساحل البحر األحمر وخميجي السويس
والعقبة لعام .0281
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شكل ( )12-6توزيع متوسط تركيز المموحة عمى طول ساحل البحر األحمر وخميجى السويس والعقبة لعام 2215

ه .وصمت الشفافية إلى كامل عامود المياه لمختمف مناطق ساحل البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة
باستثناء المنطقة الشمالية من خميج السويس ومنطقة رأس غارب ومحطة رأس شقير.

و .يعتبر األكسجين الذائب واحداً من أىم وأفضل المتغيرات البيئية لتحديد كتل المياه المختمفة وتقييم درجة
التموث في البيئة المائية .عموماً ال يوجد تغيرات ممحوظة في التوزيع الرأسي لألكسجين الذائب في المياه

الساحمية لمناطق الدراسة المختمفة .والصورة العامة تبين أن المياه ذو محتوى عالي من األكسجين الذائب
وجيدة التيوية .ففي خميج السويس تراوح متوسط لتركيز األكسجين الذائب بين (9.11 – 4.80ممجم/لتر)،

وفي البحر األحمر بين ( 4.68 – 4.20ممجم/لتر) ،وفي خميج العقبة بين ( 6.01 – 4.20ممجم/لتر)
وبذلك جاءت جميع قيم األكسجين الذائب أعمى من الحد األدنى المسموح بو عالمياً ( 6ممجم/لتر).

وفيما يمي شكل رقم ( )80-4يوضح متوسط تركيز األكسجين الذائب في مياه البحر األحمر وخميجي السويس

والعقبة.
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شكل ( )13-6توزيع متوسط تركيز األكسجين الذائب في مياه البحر األحمر وخميجى السويس والعقبة لعام
2215

 .2القياسات البكتريولوجية
يتم قياس كل من بكتريا القولون الكمية النموذجية وبكتريا اإليشرشياكوالى وبكتريا القولون السبحية بغرض
تحديد مدى تأثر المياه بوجود تموث بمموثات الصرف الصحى ،كما أن وجود ىذه البكتريا في المياه الطبيعية

يدل عمى احتمال وجود مسببات األمراض البكتيرية (الكولي ار  ،السالمونيمال  ،الشيجيال  )..... ،والفيروسية
(فيروسات اإلسيال ،النزالت المعوية )....والطفيمية (البميارسيا  ،الدوسنتاريا األميبية  ).....،في ىذه المياه.

بصفة عامة فقد أظيرت التحاليل البكتريولوجية لعدد ( )6رحالت عمى مدار عام  0281أن مستويات العد

البكتيري عمى الشواطئ المصرية لخميج السويس تعدت الحدود المسموح بيا في بعض المحطات في رحمة أو
أكثر عمى مدار العام وكذلك في نوع أو أكثر من أنواع البكتريا ،كما ىو موضح باألشكال رقم (، )86-4

(. )84-4( ، )81-4

المحطات هي كما يمي:
أ( Su2 .السويس – أمام ساحل معيد عموم البحار بالسويس) سرجمت أعرداد بكتريرة تعردت الحرد المسرموح
ب ررو لبكتري ررا القول ررون الس رربحية فق ررط حي ررث س ررجمت ( 162ميك ررروب لك ررل  822م ررل) ف رري فص ررل الخري ررف
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بمتوسررط سررنوي قيمتررو ( 894ميكررروب لكررل  822مررل) وذلررك ألني را تتررأثر بمصرررف الكبررانون الررذي يقررع

شمال جمع العينة.

ب( Su7 .رأس غارب  -المدينة) كانت
ج .أعررداد بكتريررة تفرروق الحررد المسررموح بررو لبكتريررا اإليشرشررياكوالى فقررط حيررث سررجمت ( 802ميكررروب لكررل
 822مل) في فصل الصيف عمى الررغم مرن أن قيمرة المتوسرط السرنوي ( 40ميكرروب لكرل  822مرل)

لررم تتعرردى الحرردود وقررد ترجررع الزيررادة خررالل شررير الصرريف إلررى التمرروث النرراتج عررن صررب بعررض مصرربات
المخمفات الصرف الصحي الغير معالج لمدينة رأس غارب مباشرة في مياه البحر.

فيما يخص الشاطئ المصري لمحطرات خمريج العقبرة والبحرر األحمرر لعردد ( )6رحرالت عمرى مردار عرام

ج-

 ،0281ل ررم تس ررجل الد ارس ررة البكتريولوجي ررة أي مس ررتويات م ررن التم رروث البكتي رررى خ ررالل الخم ررس س ررنوات

السابقة نتيجة تراجع أعداد السياح والزائرين وقمو النشاط السرياحي والشراطئ بصرفة عامرة باإلضرافة إلرى
وجررود عرردد مررن المحميررات الطبيعيررة عمررى الش رواطئ المص ررية لخمرريج العقبررة .ىررذا باإلضررافة إلررى جيررود

الحكومررة لمحررد مررن التمرروث بشرررم الشرريخ ،حيررث تررم عمررل رصرريف خرراص مررزود بنظررام لسررحب المخمفررات
اآلدمية لممراكب السياحية والتي كانت تمقى في البحر بميناء شرم الشيخ ).(Aq2
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 .3القياسات الكيميائية

تضررمنت المتغيررات الكيميائيررة المقاسررة خررالل فتررة الد ارسررة الحاليررة كررل مررن الكموروفيرل-أ و المرواد العالقررة الكميررة
والشررفافية واألموني ررا والنيتريت ررات والنتر ررات والنيتررروجين الكم ررى والفس ررفور النش ررط والكمررى باإلض ررافة إل ررى الس ررميكات

الفعالة .وقد اتضح من النتائج التي تم الحصول عمييا خالل عام  0281ما يمي:
أ .األمونيا :NH4-N

وجدت األمونيا عند مستويات مرتفعة نسبياً في مياه خميج السويس لممحطات معيد عموم البحار والمصايد

بالسويس ( )Su2ومنطقة عتاقة ( )Su3وتراوح متوسط تركيز األمونيا في محطات شمال خميج السويس بين

( 2.90 – 2.88ممجم/لتر) وباقي محطات خميج السويس بين ( 2.26 – 2.28ممجم/لتر) .حيث كانت
مستويات األمونيا غالباً عالية في معظم محطات المنطقة الشمالية مقارنة بالمنطقة الجنوبية كما ىو موضح
بالشكل رقم (.)86-4

كما جاءت مستويات األمونيا عموماً في مياه خميج العقبة والبحر األحمر منخفضة حيث تراوح متوسط التركيز
بيما ( 2.20 – 2.28ممجم/لتر) 2.24 –2.20( ،ممجم/لتر) عمى التوالي.
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ب .النترات :NO3-N
جاء تركيز النترات منخفض في معظم محطات رصد خميج العقبة والبحر األحمر حيث تراوح التركيز لعام

 0281بين ( 2.200 – 2.281ممجم/لتر) 2.86 – 2.201(،ممجم/لتر) عمى التوالي ،كما ىو موضح
بالشكل رقم (.)81-4

كما أظير نمط توزيع النترات في خميج السويس أن الجزء الشمالي استمر في االرتفاع النسبي عن الجزء

الجنوبي حيث سجمت محطة ( )SU2السويس – أمام ساحل معيد عموم البحار بالسويس أعمى تركيز (2.49
ممجم/لتر) ،وتراوح تركيز النترات في خميج السويس لعام  0281بين ( 2.49 – 2.280ممجم/لتر).
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ج .النيتريت :NO2-N

في مياه البحر االحمر وخميجي السويس والعقبة خالل االربع رحالت لعام 2214

يعتبر النيتريت مركب من مركبات النيتروجين غير العضوي ،خالل عام  0281ناد اًر ما كان يوجد مركب

النيتريت بكميات قابمة لمقياس في المواقع المختمفة عمى طول ساحل البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة،

باستثناء المنطقة الشمالية من خميج السويس .حيث تراوح متوسط تركيز النيتريت لعام  0281بين (2.2224

–  2.06ممجم/لتر) لخميج السويس ،بين ( 2.2241 – 2.2204ممجم/لتر) لخميج العقبة ،وبين (– 2.2226

 2.2216ممجم/لتر) لمبحر األحمر.
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د .النيتروجين الغير العضوي الذائب :DIN
أشارت النتائج أن مستويات النيتروجين في المركبات غير العضوية منخفض جداً في المياه الساحمية لمبحر

األحمر وخميجي السويس والعقبة في جميع مناطق الدراسة فيما عداً الجزء الشمالي من خميج السويس حيث

تراوحت قيم النيتروجين غير العضوي الذائب بين ( 0.14 – 2.20ممجم/لتر) لخميج السويس ،وبين (– 2.20

وبناء عمى ىذه النتائج يمكن
 2.24ممجم/لتر) لخميج العقبة ،وبين ( 2.00 – 2.28ممجم/لتر) لمبحر األحمر.
ً
تصنيف ساحل البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة كونيا قميمة إلى متوسطة الوفرة الغذائية
( ، )Oligotrophic to Mesotrophicأما الجزء الشمالي من خميج السويس ىي المناطق الوحيدة التي
تعرضت إلى تركيزات عالية نسبياً من األشكال المختمفة لمنيتروجين غير العضوي إلى حد يجعل مياىيا تصنف

عمى أنيا ذات وفرة غذائية مرتفعة ( )Eutrophicمما يعكس الدور الفعال لمياه الصرف الصحي وصرف
نفايات الصناعية السائمة إلثراء ىذه المناطق باألمالح المغذية المختمفة.

ه .النيتروجين الكمى :TN
سجل تركيز النيتروجين الكمى تباين في مختمف مواقع الرصد ،كما جاء التركيز منخفض في خميج العقبة
وجميع محطات البحر األحمر بينما سجل النيتروجين الكمى تركيزات عالية في الجزء الشمالي من خميج

السويس ومعظم محطات الجزء الجنوبي من خميج السويس كما ىو موضح بالشكل رقم ( ،)89-4وقد يرجع

ذلك لكثرة األنشطة في تمك المناطق .تراوحت قيم النيتروجين الكمى بين ( 0.11 – 2.48ممجم/لتر) لخميج

السويس ،وبين (1.41 – 2.69ممجم/لتر) لخميج العقبة ،وبين ( 2.77 – 2.65ممجم/لتر) لمبحر األحمر.
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وكما ىو واضح من األشكال البيانية السابقة أن تركيزات المركبات النيتروجينية العالية نسبياً قد جاءت في محطات
المنطقة الشمالية لخميج السويس نتيجة زيادة األنشطة البشرية وتركزىا بتمك المنطقة باإلضافة إلى الصرف
الصحي والصناعي المتمثل في العديد من مصانع األسمدة والبتروكيماويات.
و .الفوسفات النشط :PO4-P
عنصر الفسفور من العناصر التي تمتص بسرعة كبيرة بواسطة الطحالب والبكتريا ،وىذا يمكن أن يفسر السبب
الرئيسي لوجود الفسفور في مياه البحر مرتبطاً بالكائنات الحية.
جاء تركيز الفوسفات النشط في معظم محطات رصد البحر األحمر وخميجي السويس والعقبة منخفضة جداً،
لدرجة أن تركيزاتو قاربت من التالشي أو أصبحت أقل من حساسية الجياز وتراوح متوسط تركيز الفوسفات

النشط لعام  0281بين ( 2.80 – 2.2221ممجم/لتر) لخميج السويس ،وبين ( 2.289 – 2.220ممجم/لتر)
لخميج العقبة ،وبين ( 2.21 – 2.228ممجم/لتر) لمبحر األحمر.

ز .الفسفور الكمى :TP
سجل التوزيع الجغرافي لمفسفور الكمى لعام  0281مستويات مختمفة نسبياً ،حيث تراوحت قيم تركيز الفسفور

الكمى بين ( 2.210 – 2.201ممجم/لتر) لخميج السويس ،وبين ( 2.200 –2.200ممجم/لتر) لخميج العقبة،
وبين (  2.09 – 2.201ممجم/لتر) لمبحر األحمر ،كما ىو موضح بالشكل رقم (.)02-4

واعتماداً عمى المتوسطات السنوية لكل من الفسفور الفعال والفسفور الكمى نجد أن الفسفور الفعال أقل في

تركيزه من الفسفور الكمى لممياه الساحمية.
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شكل ( )22-6متوسط تركيز الفسفور الكمى في مياه البحر األحمر وخميجى السويس والعقبة
خالل األربع رحالت لعام 2215

ح.

السميكات النشط :SiO4
استخدمت السميكات الفعالة كمؤشر جيد يمكن االستدالل من خاللو عمى معرفة وجود صرف لمياه عذبة إلى
مناطق الدراسة من عدمو ،كما أنيا عنصر غذائي أساسي يدخل في بناء أجسام الدياتومات والتي تعتبر الحمقة

األولى من حمقات السمسمة الغذائية بالبيئة البحرية.

عموماً فإن التوزيع الجغرافي والزمني لمحتوى السميكات الفعالة في مناطق الدراسة يتغير من منطقة إلى أخرى
خالل فترة الدراسة ،حيث تراوح تركيز السميكات بين ( 2.66 – 2.286ممجم/لتر) لخميج السويس ،وبين

( 2.06 – 2.200ممجم/لتر) لخميج العقبة ،وبين ( 2.01 –2.208ممجم/لتر) لمبحر األحمر.
ط.

الكموروفيل_أ و المواد العالقة:
استخدم الكموروفيلاأ الموجود في اليائمات النباتية كصبغة أساسية يمكن االستدالل من خالليا عمى مستوى
النشاط الحيوي بالمياه الساحمية.

حيث سجمت تركيزات الكموروفيلاأ في الجزء الشمالي من خميج السويس القريبة من المناطق الحضرية

والصناعية في مدينة السويس قيم أعمى نسبياً من تمك المحطات الواقعة في الجزء الجنوبي من خميج السويس،

ويتبن ىذا من القيم المطمقة التي سجمت في خميج السويس والتي تراوحت بين (8.82 – 2.11
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ميكروجرام/لتر) لمجزء الشمالي لخميج السويس ،وكانت بين ( 2.19 – 2.62ميكروجرام/لتر) لمجزء الجنوبي

لخميج السويس.

وقد ظير انخفاض واضح لتركيز الكموروفيلاأ في جميع محطات البحر األحمر وخميج العقبة ،حيث تراوح

التركيز بين ( 2.46 – 2.84ميكروجرام/لتر) لخميج العقبة ،وبين ( 2.10 – 2.6ميكروجرام/لتر) لمبحر

األحمر.

ومن خالل الدراسة وجد أن ىناك عالقة بين محتوى المواد العالقة وباقى العناصر األخرى (محتويات

النيتروجين ،الفسفور ،السيميكات والكموروفيلاأ) وىذا يعكس الدور الغير مباشر لممواد العالقة في البيئة
البحرية ،كما تراوح تركيز المواد العالقة في مياه خميج السويس وخميج العقبة والبحر األحمر لعام  0281بين

( 00.16 – 81.21ممجم/لتر) 08.46 – 86.66( ،ممجم/لتر) 09.66 – 81.00( ،ممجم/لتر) عمى
التوالى .ويوضح الشكل رقم ( )08-4العالقة بين متوسط تركيز الكموروفيلاأ والمواد العالقة لعام .0281
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شكل ( )21-6متوسط تركيز كل من الكموروفيل_أ والمواد العالقة في مياه البحر األحمر وخميجى السويس والعقبة
لعام 2215

واستناداً إلى قيم المتوسط السنوي ،لممقارنة بين الظروف البيئية المختمفة والسيما المتغيرات الخاصة بالوفرة

الغذائية ) (Eutrophicatioفي مختمف مناطق الدراسة لتقييم أي السمات المميزة في السنوات 0281-8991
وعما إذا كان هناك اتجاهات متغيرة تتحكم في نوعية المياه وقد اتضح من هذه المقارنات ما يمي:



منطقة شمال خميج السويس (المنطقة :)A
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 ثبات نسبي بالنقصان الطفيف في تركيز الكموروفيلاأ خالل األعوام السابقة مع مالحظة زيادة تركيزه في
العامين ( )0288 – 0282مقارنة باألعوام السابقة.

 زيادة ممحوظة في تركيز األمونيا والفسفور النشط والسيميكات الفعال والنيتروجين غير العضوي الذائب
مقارنة بالعام السابق .

 نقصان ممحوظ في تركيز النترات عن العام السابق .
 زيادة طفيفة في تركيز النيتريتات مقارنة بالعام السابق.

 نقصان طفيف في تركيز المواد العالقة الكمية والنيتروجين الكمى والفسفور الكمى عن العام السابق.


منطقة جنوب خميج السويس (المنطقة :)B
 ثبات نسبي بالنقصان الطفيف في تركيز الكموروفيلاأ خالل األعوام السابقة مع مالحظة زيادة تركيزه في
العامين ( )0288 – 0282مقارنة باألعوام السابقة.

 زيادة ممحوظة في تركيز األمونيا والفسفور النشط والفسفور الكمى مقارنة بالعام السابق .
 نقصان ممحوظ في تركيز النيتريتات والنترات والسيميكات الفعال والنيتروجين غير العضوي الذائب عن
العام السابق .

 نقصان طفيف في تركيز المواد العالقة الكمية والنيتروجين الكمى عن العام السابق.

 فقد وجود تغيرات طفيفة بمستويات كل من ىذه المتغيرات بمنطقة جنوب خميج السويس (المنطقة )B
خالل العام الحالي عن مثيالتيا من عام  0286وكذلك بمقارنتيا بمثيالتيا بمنطقة شمال خميج السويس

(المنطقة ِ )Aويرجع ذلك إلى قمة التأثير البشرى عمى المنطقة الجنوبية  Bعن المنطقة الشمالية A
لخميج السويس.

 اتضح أن المياه الساحمية من خميج السويس تقع في إطار الحدود المسموح بيا دولياً باستثناء منطقة
شمال خميج السويس (المنطقة ِ )Aوالتي سجمت زيادة كبيرة بمستويات النيتروجين غير العضوي.



وقد اتضح من هذه المقارنات بخميج العقبة ما يمي:

 زيادة ممحوظة لكل من األمونيا والنترات والنيتروجين غير العضوي الذائب والفسفور الفعال والفسفور
الكمى والسميكات الفعالة مقارنة بالعام السابق مما يعكس زيادة طفيفة في نشاط وتأثير اإلنسان عمى البيئة

البحرية لخميج العقبة ،في حين أنيا ال تزال عمى حالتيا ذات الوفرة الغذائية الفقيرة ).(oligotrophic
 انخفاض طفيف في تركيز المواد العالقة الكمية والنيتروجين الكمى عن العام السابق .
 زيادة طفيفة في تركيز الكموروفيلاأ عن العام السابق.
262

 انخفاض ممحوظ النيتريتات مقارنة بالعام السابق.



وقد اتضح من هذه المقارنات في محطات البحر األحمر ما يمي:
 زيادة ممحوظة لكل األمونيا ،النترات  ،النيتروجين غير العضوي الذائب والمواد العالقة الكمية والفسفور
الفعال والفسفور الكمى مقارنة بالعام السابق مما يعكس الزيادة النسبية لمنشاط البشرى عمى منطقة الدراسة

خالل ىذا العام.

 انخفاض طفيف في تركيز النيتريتات والنيتروجين الكمى عن العام السابق .
 زيادة طفيفة في تركيز الكموروفيلاأ عن العام السابق.
 انخفاض ممحوظ السميكات مقارنة بالعام السابق.
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الباب الثالث
األرض

الفصل السابع

التنوع البيولوجى

 1-7يقذيت

تحتؿ جميكرية مصر العربية مساحة تقدر بنحك مميكف كيمك متر مربع ،يمكف تقسيميا إلى  4مناطؽ

جغرافية :كادم النيؿ ،الصحراء الشرقية ،الصحراء الغربية كسيناء .كبالتالي فإف الصحراء تغطى  %29مف
مساحة مصر ،بينما الػ  %8المتبقية ىي أراضى مزركعة محصكرة أساسان في كادم النيؿ كغربو ،كبعض
الكاحات المنتشرة في الصحراء الغربية .كيعتبر التكزيع الجغرافي لمسكاف غير المتساكم مف أىـ التحديات
التي تكاجو مصر حيث يعيش معظميـ في مساحة ال تزيد عف  %6مف المساحة الكمية .كمف خالؿ مكقعيا
الجغرافي الفريد الذم يتكسط أفريقيا كآسيا ،تعد مصر مكطنان يضـ تنكعان كاسعان مف األنظمة البيئية كالحياة
المائية كالبرية ،إذ تمثؿ الفصائؿ النباتية كالحيكانية العديدة في مصر ،كالن مف البيئات االستكائية ،كبيئات
البحر األبيض المتكسط ،كالتي يعكد بعضيا إلى مالييف السنيف ،فمصر تتمتع بتنكع بيكلكجي فريد مف نكعو
يسيـ في االقتصاد كيرقى بمستكل معيشة اإلنساف.
كيعاني التنكع البيكلكجي في مصر (كما ىك الحاؿ في معظـ دكؿ العالـ) مف حالة مف التدىكر عمى مستكل
فضال عف حالة التدىكر التي يعاني منيا التنكع الكراثي أيضان ،ذلؾ
األنظمة البيئية كالفصائؿ كاألنكاع
ن
التدىكر الذم يعد نتيجة لمجمكعة مف التيديدات مثؿ خسارة كتجزؤ المكطف الطبيعي ،كاالستغالؿ المفرط
كاالستخداـ غير المستداـ لممكارد الطبيعية ،كالتمكث ،كالصيد الجائر كالترفييي ،كالرعي ،كانتشار األنكاع
الغازية ،كتجارة الحيكانات ،كالتغير المناخي كمحدكدية المكارد البشرية كالمالية .كال تزاؿ ىذه الضغكط في
ازدياد تدفعيا مجمكعة مف التكجيات االجتماعية كاالقتصادية ،كعمى األخص التزايد السكاني ،ذلؾ باإلضافة
إلى التيديدات الناتجة عف اآلثار السمبية لظاىرة التغيرات المناخية كالتي سيككف ليا عكاقب كخيمة عمى
التنكع البيكلكجي.
عمى الجانب اآلخر ،فإف معدالت خسارة األنظمة البيئية كالتنكع الكراثي غير معركفة تقريبان -حتى عمى
المستكل الدكلي -فضالن عف محدكدية الجيكد المبذكلة ،كمف األمثمة الكاضحة عمى خسارة التنكع الكراثي في
مصر ،ىي خسارة التنكع الكراثي لمقطف منذ خمسينات القرف العشريف ،باإلضافة إلى خسارة التنكع الكراثي في
األنظمة البيئية الطبيعية ،كفى أنظمة المحاصيؿ كانتاج الماشية .كيرجع ذلؾ بشكؿ جزئي إلى كثافة اإلنتاج،
كىجر المناطؽ الريفية كالتكجو إلى المدف الكبرل كالمناطؽ المتمدنة.
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كتتنكع االستجابات الكطنية لمخسارة المستمرة في التنكع البيكلكجي مف خالؿ عدد مف األنشطة ذات الدرجات
المتفاكتة مف النجاح ،حيث يتـ تحقيؽ درجات متفاكتة مف النجاح في تنفيذ اإلجراءات الكطنية لصكف التنكع
البيكلكجي كالتي تشمؿ دعـ تخطيط كتنفيذ االستراتيجية الكطنية كخطة عمؿ التنكع البيكلكجي كاالتفاقيات
اإلقميمية كالدكلية المعنية بالتنكع البيكلكجي كتفعيؿ التشريعات الكطنية كالدعـ المؤسسي لخطط صكف التنكع
البيكلكجي كادارة األنكاع الغريبة كالغازية كادارة تجارة الحياة البرية كاستخداماتيا كالزراعة المستدامة كبرامج
اإلصحاح كاإلكثار كادارة استخدامات المكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا كبرامج دعـ المجتمعات
المحمية كادارة آثار التغير المناخي عمى التنكع البيكلكجي بما في ذلؾ مف إجراءات التخفيؼ كالتييئة.
كخالؿ عاـ  ،9102قامت مصر بتحديث خطة العمؿ اإلستراتيجية الكطنية لمتنكع البيكلكجي ()NBSAP
( ،)9101-9106كالتي تضمنت ستة أىداؼ رئيسية كثمانية عشر غاية لصكف التنكع البيكلكجي .كما
أعمنت مصر 01منطقة محمية ،تغطي أكثر مف  046111كيمك متر مربع أك حكالي  %04.6مف إجمالي
مساحة مصر .كعمى الرغـ مف الجيكد المتعددة إلقامة شبكة المحميات ،كتحديد المشكالت كالمخاطر
القائمة ،إال أف ىناؾ حاجة الكتماؿ التغطية كتقييـ حالة شبكة العمؿ في المنطقة المحمية القائمة كالتعرؼ
عمى المكاقع اإلضافية التي تكفر اإلسيامات اليامة ،كتمثيؿ كافة البيئات في شبكة المحميات الطبيعية
(.)PAs
ىذا كقد قامت الحككمة باعتماد بركتكككؿ قرطاجنة حكؿ السالمة اإلحيائية كمرجعية أساسية تجاه حماية
صحة اإلنساف كالبيئة ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مفاىيـ السالمة اإلحيائية كتنظيـ تداكؿ المنتجات المحكرة
كراثيان عبر الحدكد ( ،)GMOsكذلؾ لحيف المكافقة عمى قانكف السالمة اإلحيائية الكطني كالذم ييدؼ إلى
الحفاظ عمى المكارد الجينية المصرية.

 2-7تصنٍف ادلىائم انؽبٍعٍت

قامت ك ازرة البيئة بتنفيذ دراسة لتصنيؼ كافة المكائؿ الطبيعية بكامؿ القطر المصرم ككضع خرائط رقمية

ليا ،متضمنة المكائؿ األرضية كالمائية طبقان لمفيكـ حماية التنكع البيكلكجي بتمؾ المكائؿ .كخمصت ىذه
الدراسة إلى تصنيؼ المكائؿ الطبيعية بمصر عمى النحك التالي:
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 .0مكائؿ رئيسية كتضـ خمسة مكائؿ :مكائؿ بحرية ،كمكائؿ غير طبيعية (نتجت مف صنع اإلنساف)،
كمكائؿ أراضي رطبة داخمية ،كمكائؿ صحراكية ،كمكائؿ مياه عذبة.

 .9مكائؿ تحت رئيسية كتضـ أثنى عشر مكئؿ :مكئؿ المياه المالحة ( ،)Pelagicمكئؿ الجزر البحرية،
كمكئؿ الشعاب المرجانية ،المكائؿ األرضية ،مكائؿ مائية (نتجت مف صنع اإلنساف) ،كمكائؿ أراضي
رطبة عذبة ،كمكائؿ أراضي رطبة قميمة الممكحة ( ،)Brackishكمكائؿ أراضى رطبة مالحة ،كمكائؿ
أراضى مرتفعة ،كمكائؿ سيمية ،كمنخفضات ،كمكائؿ الكيكؼ.
 .0مكائؿ فرعية :كتضـ  06مكئؿ فرعى.
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف تمؾ المكائؿ التي تـ تصنيفيا كتحديدىا بمصر ،تمثؿ  ٪99مف العدد الكمي
لممكائؿ التي تـ تحديدىا لقارة أفريقيا ،مف خالؿ دراسة إقميمية حددت العدد الكمى لمكائؿ القارة بػ ()060
مكئؿ ،كخمصت الدراسة إلى أنو يمكف ترتيب المكائؿ الرئيسية ترتيبان تنازليان مف حيث المساحة عمى النحك
التالي )0( :المكائؿ الصح اركية ( 868861.60كـ 9بنسبة  ٪86.82مف المساحة) )9( ،المكائؿ البحرية
( 962914.60كـ )0( ،)9مكائؿ األراضي الرطبة ( 61066.42بنسبة  ٪6.19مف المساحة))4( ،
المكائؿ غير الطبيعية ( 20208.26كـ 9بنسبة  ٪2.02مف المساحة) )2( ،مكائؿ المائية العذبة
( 6026.00كـ 9بنسبة  ٪1.69مف المساحة).
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خريطة ( )1 -7الموائل الرئيسية بمصر طبقاً لدراسة تصنيف الموائل بمصر

خريطة ( )2 -7الموائل تحت الرئيسية بمصر طبقاً لدراسة تصنيف الموائل بمصر
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خريطة ( )3 -7الموائل الفرعية بمصر طبقاً لدراسة تصنيف الموائل بمصر

 1-2-7األنظًت انبٍئٍت انصحراوٌت

تغطي المكاطف الجافة كشبو الرطبة أكثر مف  %21مف مساحة مصر مقارنة مع األنظمة البيئية المختمفة،

كتتمقى الصحراء الساحمية في البحر المتكسط النسبة األعمى مف األمطار التي تيطؿ عمى الدكلة (حكالي
 911مممي سنكيان) كيككف ليا مساىمة كبيرة في انتشار الغطاء األخضر كالتنكع الزىرم ،كيمتد تأثير األمطار
الساحمية إلى حكالي 61كيمك متر داخؿ البالد .كقد تـ تسجيؿ العديد مف النباتات في األنظمة البيئية
الصحراكية بكاقع  962نكع في شماؿ سيناء ،ك 469نكع في جنكب سيناء ،ك 098نكع في الساحؿ الشمالي،
 66نكع في حاليب ،ك 921نكع في الصحراء الغربية ،ك 981نكع في الصحراء الشرقية ،كيتـ ربط معظـ
النباتات المسجمة بالمعرفة التقميدية في سيناء كالساحؿ الشمالي كالصحارم الغربية كالشرقية .كتعتبر الصحراء
الغربية كالتي تشغؿ حكالي ثمثي مساحة البالد ( 680ألؼ كيمكمتر مربع) بيئة قاسية ،كقد تـ تسجيؿ 900
نكع نباتي (حكلية كمعمرة) ،تنتمي إلى  020جنس ك 46عائمة في منطقة السمكـ ،كعمى النقيض تككف
الحدكد الصحراكية المتاخمة لمبحر األحمر جافة جدان ،كيككف االخضرار نمطي مثؿ الصحراء الشرقية (90
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ألؼ كيمكمتر مربع) ،كتنتشر النباتات الممحية عمى طكؿ الساحؿ ،أما بالنسبة إلى شبو جزيرة سيناء (60
ألؼ كـ مربع) تمثؿ جباؿ سانت كاتريف الكتمة الكبيرة مف التككيف األساسي كاألكدية كبعض الكاحات في
الصحراء الشرقية كسيناء.
 2-2-7األنظًت انبٍئٍت اجلبهٍت

تتركز المناطؽ الجبمية في ثالث مناطؽ في مصر :جنكب سيناء ،كالعكينات ،كعمبة في البحر األحمر،

كتغطي حكالي  %1,6مف األراضي المصرية كتتميز بالتنكع البيكلكجي الفريد كالذم يتمثؿ في نكعية المكاطف
المكجكدة داخؿ نطاقاتيا ،مثؿ قمـ الجباؿ ،األكدية الصدعية ،كالمنحدرات الجبمية ،كاألكدية الصحراكية،
كاألكدية كالكيكؼ الجبمية .كىناؾ أكثر مف  611نكع مف النباتات قد تـ تكثيقيا في جباؿ مصر منيا 61
نكع متكطف كميدد باالنقراض في جباؿ عمبة كسانت كاتريف ،كتشمؿ المجمكعات التصنيفية المختمفة
المسجمة في األنظمة البيئية الجبمية كمحمية سانت كاتريف 469 :نكع مف النباتات شاممة ( 02متكطنة كشبو
متكطنة كحكالي  061نكع مف النباتات الطبية كاالقتصادية) ،ك  82نكع مف الطحالب ،ك  40نكع مف
الثدييات ،ك 06مف أنكاع الزكاحؼ 21 ،مف أنكاع الطيكر ،ك 00مف أنكاع الفراشات .كفى الصحراء الشرقية
تمثؿ الجباؿ مكطف ل ػ ػ  428مف األنكاع النباتية المكجكدة في عمبة تتألؼ مف  060نكع مف النباتات منيا (0
متكطنة) ،ك  06نكع مف الثدييات ،ك 08مف أنكاع الزكاحؼ كالبرمائيات ك 61مف أنكاع الطيكر .كفى
حماطة ،ىناؾ  021مف األنكاع النباتية ،كفى العكينات ىناؾ 60مف األنكاع النباتية (منيا  41نكع أصبح
منقرض في العشريف سنة الماضية ) ،ك 09نكع مف الثديات ،ك 09نكع مف الزكاحؼ ،ك 01نكع مف الطيكر،
ك 94نكع مف الفقاريات .كيمثؿ الجمؼ الكبير مكطف لػ  64نكع مف النباتات.
كتشمؿ أكثر الثدييات الجبمية شيكعان الغزاؿ األبيض (غزاؿ الميبتكسيركس) ،كالكعؿ النكبي ،كالقط البرم ،كقط
المستنقعات ،كقط أـ الريشات (الكاراكاؿ) ،كالكبر الصخرم.
 3-2-7األنظًت انبٍئٍت يف األراظً انرؼبت

ىناؾ ستة مناطؽ أراضى رطبة كبيرة في مصر كىى :نير النيؿ ،كبحيرة ناصر ،كالبحيرات المرة ،ككادم

النطركف ،كبحيرة قاركف ،ككادم الرياف باإلضافة إلى الكثير مف األراضي الرطبة األصغر المتناثرة عبر دلتا
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النيؿ ككاديو ،كفى الكاحات التي تقع في الصحراء الغربية ،حيث تمثؿ الكاحات المصدر الكحيد لممياه في
الصحراء الغربية ،كتتمثؿ األساسية منيا في المغرة ،كسيكة ،ككادم الرياف ،كالبحرية ،كالفرافرة ،الداخمة،
كالخارجة ،ككركر كدنجؿ باإلضافة إلى ست مف البحيرات الشاطئية الكبيرة عمى البحر المتكسط كىى:
البردكيؿ ،كبكرفؤاد (المالحة) ،كالمنزلة ،كالبرلس ،كادكك ،كمريكط .كتشمؿ البيئات الساحمية كبيئات األراضي
الرطبة في البحر األحمر المستنقعات الطينية ،كالشعاب المرجانية ،كبيئات المانجركؼ ،كالجزر البحرية .كتتـ
حماية األراضي الرطبة كاألنظمة البيئية النيرية في مصر عمى نحك قميؿ الكفاءة مما أدل إلى تقمص مساحة
األراضي الرطبة المصرية كاألنظمة النيرية عمى نحك قكم خالؿ الخمسيف سنة الماضية كنتيجة لمضغكط
المتعددة ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تـ تسجيؿ تنكع األنكاع بالنسبة إلى الكثير مف األراضي الرطبة الداخمية
(نير النيؿ ،كبحيرة ناصر ،كبحيرات الدلتا الشمالية).
 4-2-7األنظًت انبٍئٍت انسبحهٍت وانبحرٌت

يحد مصر مف الشماؿ البحر المتكسط بامتداد يصؿ إلى ما يقرب مف  261كـ ،كيحدىا مف الشرؽ البحر

األحمر بامتداد يصؿ إلى ما يقرب مف  0011كـ ،كتتميز البيئة الساحمية كالبحرية المصرية ببيئات خاصة،
أال كىى الشعاب المرجانية كأشجار المانجركؼ التي تتميز بتنكع فريد كغني أكثر مف أم بيئة ساحمية كبحرية
أخرل كقد تعرضت البيئات الساحمية لمعديد مف الضغكط التي تسببت فييا مظاىر التطكر ،بما في ذلؾ
السياحة كانشاء البنية التحتية لممناطؽ الحضرية كمرافؽ المكانئ.
ىذا كيتميز البحر األحمر بكجكد العديد مف الجزر ،منيا ما ىك مرتفع عف سطح البحر كمنيا ما ىك منبسط
أك مستكل .كتعد جزر البحر األحمر مف أىـ مناطؽ التنكع البيكلكجي كالتي يتكاجد بيا العديد مف المكارد
الطبيعية المساعدة عمى إقامة كتعشيش الطيكر ،كأيضا تعتبر استراحة لمطيكر المياجرة مف أكركبا إلى جنكب
إفريقيا خالؿ مكاسـ اليجرة ،حيث تـ رصد األنكاع المعششة ،كحصر أعداد األعشاش لمطيكر بيذه الجزر
كما تـ دراسة المؤثرات السمبية التي تيدد مناطؽ التعشيش كذلؾ مف خالؿ إجراء مسح ميداني لعدد مف
الجزر(جزيرة طكاؿ ،جزيرة الحمر ،جزيرة القيسكـ الجنكبية كالشمالية ،جزر األشرفي ،جزيرة أـ الكرش ،أبك
منقار ،جزيرة مجاكيش ،جزيرة أـ الحمات الكبرل ،كالجزر البعيدة) حيث أظيرت النتائج ما يمي :جاءت جزيرة
أبك منقار في طميعة الجزر التي تـ دراستيا حيث يتكاجد عدد  09نكع مف الطيكر البحرية كتتميز تمؾ
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الجزيرة بكجكد نبات المانجركؼ باإلضافة إلى جكد بعض النباتات الصحراكية التى تنمك عمييا ،كما تمتد
مساحة كاسعة مف الظير المرجاني التي تجذب العديد مف الطيكر الخكاضة لتجد الغذاء المناسب ليا،
كتتكاجد أعداد مف أعشاش العقاب النسارية ( ،)Ospreyكما يتميز سطح الجزيرة باالستكاء مما يناسب
العديد مف أنكاع الخرشنة ( )ternلمقياـ بالتعشيش .كيمي ىذه الجزيرة جزيرة األشرفي حيث يكجد بيا عدد 00
نكع مف الطيكر البحرية ،كىى عبارة عف جزيرتيف مرتفعتيف عف سطح البحر تتميز بأنيا مستكية ،مما يسمح
ألنكاع مف النكارس كالخرشنة أف تقيـ أعشاشيا كما يكجد العديد مف النباتات البحرية التى تناسب العديد مف
الطيكر مثؿ طائر أبك ممعقة كبمشكف الشعاب المرجانية األبيض .كبنفس الترتيب تأتى جزيرة القيسكـ الكبرل
حيث يكجد بيا عدد  00نكع مف الطيكر كتتميز ىذه الجزيرة باستكاء السطح في الجانب الجنكبي منيا ،كما
يكجد نبات المانجركؼ في الطرؼ الشمالي الشرقي لمجزيرة .بينما جاءت جزيرة أـ الحمات الكبرل أقؿ الجزر
اء ألعداد الطيكر.
احتك ن
عدد الطيور

عدد فصائل الطيور

شكل ( )1 -7مقارنة بين الجزر وعدد وأنواع الطيور عليها

كما أظيرت الدراسة أف الخرشنة المتكجة مف أكثر الطيكر عددان عمى جميع الجزر ،حيث كصؿ عددىا إلى
 0111زكج ،كيمييا الخرشنة بيضاء الخديف حيث كصؿ عدد األزكاج إلى  611زكج ،كيمييا النكرس أبيض
العيف حيث كصؿ عدد األزكاج إلى  411زكج.
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شكل ( )2 -7مقارنة بين أعداد الطيور و أنواعها على جميع الجزر

أ .رصد لبعض أنواع الطيور اليامة من حيث أعداد الطيور وأعداد التعشيش بالنسبة لجميع الجزر الت ى
تم رصدىا:

 الخطاؼ المتكج)Lesser crested tern( :

شكل( )2 -7الخطاف المتوج ()Lesser crested tern

يكضح شكؿ ( )0-6التكزيع الجغرافي ليذا الطائر ،حيث يتكاجد بكثرة عمى جزيرة أـ الحمات
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الصغرل بعدد  211زكج ،حيث تـ رصد عدد  091مف صغار ىذا الطائر ،كعمى جزيرة مجاكيش
عدد  021زكج ،كقد تـ رصد  021عش تقريبا ليذا الطائر في الطرؼ الشمالي الغربي لمجزيرة،
كعدد  041مف صغار ىذا الطائر كعمى جزيرة طكاؿ  011زكج ،كلـ يتكاجد عمى جزيرة الحم ار
كدىار طكاؿ.
 الخطاف ذو الخد األبيض ()White cheeked tern

شكل ( )4 -7الخطاف ذو الخد األبيض ()White cheeked tern

يكضح شكؿ ( )4-6التكزيع الجغرافي ليذا الطائر حيث تكاجد بكثرة عمى جزيرة مجػاكيش عػدد 911
زكج ،حيػث تػػـ رصػد عػػدد  011مػف صػػغار ىػذا الطػائر ،ك 061عػش .كعمػى جزيػرة قيسػػكـ الجنكبيػػة
عدد  021زكج ،كلـ يتـ رصد أم أعشاش .كعمى دىار أـ الحمات تـ رصد عػدد  011زكج من هذذا
الطائر ،كما تـ رصد عدد  01عش ك 61بيضو ليذا الطائر ،كلـ يتكاجد عمى جزيرة الحمرا.
 نكرس العجمو ()White–eyed gull
يكضػػح شػػكؿ( )2-6التكزيػػع الجغ ارفػػي ليػػذا الطػػائر حيػػث يتكاجػػد بكثػرة عمػى جزيػرة طػكاؿ بعػػدد 061
زكج ،حيث تـ رصد عدد  08مف صغار ىذا الطائر ،كعدد 9عش ،كعمى جزيرة مجاكيش عدد 021
زكج تـ رصد عدد  61فرخ ك02عش ليذا الطائر ،كلـ يتكاجد عمى جزيرة أـ الحمات الصغرل.
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شكل( )3 -7نورس العجمه ()White–eyed gull

ب .رصد الطيور المعششة عمى الجزر البعيدة

شكل ( )6 -7مقارنة بين أعداد الطيور على الجزر من  2113حتى 2115

يتضح مف الشكؿ ( )6-6أنو في عاـ  9100كانت أعداد الطيكر عمى جزيرة كادم الجماؿ أكبر مف
باقي الجزر ،كفى عاـ  9104كاف عدد الطيكر عمى جزيرة الزبرجد أكبر مف باقي الجزر ،كفى عاـ

 9102كجد أف جزيرة كادم الجماؿ أكبر الجزر مف حيث عدد الطيكر.
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شكل( )6 -7مقارنة بين أنواع الطيور على جميع الجزر من  2113حتى 2115

كيتضح مف الشكؿ ( )6-6أنو في عاـ  9100كانت جزيرة الزبرجد أكبر الجزر في تنكع الطيكر
المكجكدة ،كفى عاـ 9104ك 9102كانت جزيرة كادم الجماؿ ىي األكبر في تنكع الطيكر المكجكدة.
كيجب أخذ العكامؿ السابقة في االعتبار ،كتعد جزيرة كادم الجماؿ مف أىـ الجزر نسبة إلى تنكع
الطيكر ،كذلؾ الستكاء السطح ككجكد نبات المانجركؼ ،ككجكد ظير مرجاني كبير يجذب إليو الطيكر
الخكاضة بحثا عف الغذاء.
ج .المؤثرات السمبية التى تؤثر عمى تعشيش الطيور عمي جزر البحر األحمر
يعد النشاط السياحي المؤثر األساسي لتعشيش الطيكر عمى جزر البحر األحمر ،كباألخص الجزر التى
تتكاجد بالقرب مف مناطؽ الغطس ،كيظير ذلؾ باألخص عمى جزيرة مجاكيش ،أما الجزر الشمالية فتقؿ
ىذه األنشطة ،كلكف تظير بعض األنشطة في تمؾ المناطؽ مثؿ استخداـ بعض الزائريف لمشراع لمتزحمؽ
عمى المياه ،كيستخدمكف الجزر لمكقكؼ عمييا كاالستراحة ،كتكجد بعض الطيكر تقكـ ببناء األعشاش
بالقرب مف ساحؿ ىذه الجزر كذلؾ مثؿ الخرشنة بيضاء الخديف .أما بالنسبة لنشاط الصيد فيظير ىذا
النشاط في المنطقة الشمالية عنو في المنطقة الجنكبية كلكف أصبح تأثيره محدكد جدان.
 5-2-7حبنت انتنىع انبٍىنىجً يف انبحر األبٍط ادلتىسػ

تعد األنشطة البشرية المختمفة السبب الرئيسي لتعرض غالبية أنكاع التنكع البيكلكجي الكائنة في أعماؽ
حكض البحر األبيض المتكسط لمخطر ،كتعتبر حيكانات فقمة راىب البحر المتكسط ،كالدكلفيف الشائع

قاركرم األنؼ ،كالدكلفيف الشائع قصير األنؼ ،كالدكلفيف المخطط ،كحكت العنبر ،كالسمحفاة الخضراء،
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كسمحفاة المحيط جمدية الظير ،كالسمحفاة البحرية ضخمة الرأس كاألسماؾ الغضركفية (أسماؾ القرش،
كأسماؾ الرام( مف أكثر األنكاع الفقارية البحرية عرضة لمخطر ،أما بالنسبة لمطيكر البحرية ،التى يعد بقائيا
مكضع اىتماـ ،فتبني أعشاشيا في إقميمي غرب كشرؽ البحر األبيض المتكسط ،ففي إقميـ شرؽ البحر
األبيض المتكسط ،تتعرض حياة الطيكر البحرية لمخطر نظ انر لفقدىا مكطنيا بسبب عكامؿ الصرؼ كتحكيؿ
مجرل المياه كالتغيرات الطارئة عمى نظاـ المياه كالتغذية الطبيعية كقطع نباتات البكص كتزايد أماكف إلقاء
القمامة كالتمكث الكيميائي كالصيد الجائر.
 6-2-7حبنت انشعبة ادلرجبنٍت يف انبحر األمحر

تعد مصر -فيما يزيد عف  0811كـ عمى طكؿ الساحؿ الغربي لمبحر األحمر ،كفى خميج السكيس كخميج

العقبة مكطنان مف مكاطف الشعاب المرجانية المتنكعة ،كيحتكل البحر األحمر عمى بعض البيئات الساحمية
كالبحرية النادرة في العالـ ،كمف أبرزىا نظاـ الشعاب المرجانية كما يرتبط بيا مف حيكانات كنباتات ،حيث
تضـ ىذه البيئة مجتمعات بيكلكجية ثرية ،كالعديد مف األنكاع الميددة باالنقراض .كفى إطار تكحيد برامج
الرصد فقد تـ تنفيذ برنامج لرصد كثافة الغطاء المرجاني بالعديد مف أماكف الغطس ،كالتي جاءت نتائجيا
عمى النحك التالي:
أ .نتائج برنامج رصد كثافة الغطاء المرجاني:
 منطقة عركؽ شمس:
 نسبة الشعاب المرجانية الحية عمـ  ،%66ك  %90لغير الحية كالصخكر. -نسبة الشعاب المرجانية الصمبة  %61كالمينة .% 06

شكل( )8 -7النسب المئوية لمشعاب المرجانية بمنطقة عروق شمس عمم
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 منطقة قطعة الشمينيات:
 نسبة الشعاب المرجانية الحية عمـ  ،%68بينما  %99لغير الحية ك الصخكر. -نسبة الشعاب المرجانية الصمبة  %46كالمينة .% 09

شكل( )9 -7النسب المئوية لمشعاب المرجانية بمنطقة قطعة الشمينيات

 منطقة أـ العبس:
 نسبة الشعاب المرجانية الحية عمـ  ،%69ك  %08لغير الحية كالصخكر. -نسبة الشعاب المرجانية الصمبة  %24كالمينة .% 8

شكل( )11 -7النسب المئوية لمشعاب المرجانية بأم العبس
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 شعاب سطايح (الغرب)
 نسبة الشعاب المرجانية الحية عمـ  ،%48ك  %29لغير الحية ك الصخكر. -نسبة الشعاب المرجانية الصمبة  %48كلـ يتـ تسجيؿ شعاب مرجانية لينة.

شكل( )11 -7النسب المئوية لمشعاب المرجانية بسطايح الغرب

صورة( )1 -7كثافة الشعاب المرجانية بشعاب سطايح الغرب

 منطقة حنككراب:
 نسبة الشعاب المرجانية الحية عمـ  ،%28ك  %49لغير الحية ك الصخكر. نسبة الشعاب المرجانية الصمبة  %42كالمينة .% 2922

شكل( )12 -7النسب المئوية لمشعاب المرجانية بمنطقة حنكوراب

ب .نتائج دراسة الميددات الطبيعية (ابيضاض الشعاب) والبشرية عمى الشعاب المرجانية:

شكل ( )13-7الفئات المختمفة لمتأثير السمبى الواقع عمى

شكل ( )14-7الفئات المختمفة لمتأثير السمبى الواقع عمى

شكل ( )15-7الفئات المختمفة لمتأثير السمبى الواقع عمى

شكل ( )16-7الفئات المختمفة لمتأثير السمبى الواقع عمى

المستعمرات المرجانية بعروق شمس عمم

المستعمرات المرجانية بأم عبس

المستعمرات المرجانية بعروق شمس عمم
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المستعمرات المرجانية بسطايح الغرب

 7-2-7حبنت أشجبر ادلبجنروف ادلتىفرة يف سبحم انبحر األمحر

في عاـ  9102تـ رصد حالة أشجار المانجركؼ بالمحميات ،كفي إطار برنامج تكحيد طرؽ الرصد تـ تنفيذ
برنامج لمرصد في  4مناطؽ داخؿ محمية كادم الجماؿ :الرعدة ،القمعاف ،الحمى كعريعر.

خريطة ( )4-7صورة قمر صناعى موضح مناطق رصد أشجار المانجروف داخل المحمية
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 8-2-7نتبئج منى انغؽبء اخلعري ألشجبر ادلبجنروف

أرتفاع أشجار مانجروف الرعده التى تم أخذ قياستيا

القطر الخضرى ألشجار مانجروف الرعده التى تم أخذ قياستيا

شكل( )17-7نتائج نمو الغطاء الخضرى ألشجار المانجروف

 9-2-7ادلهذداث انؽبٍعٍت وانبشرٌت عهى أشجبر ادلبجنروف داخم احملًٍت

تتمثؿ الميددات الطبيعية في الرعي الجائر لمجماؿ ،كىك ما لـ يتـ دراستو بالتفصيؿ خالؿ برنامج الرصد ،إال
أنو تـ تسجيؿ بعض المالحظات الخاصة بذلؾ مثؿ كثرة ثمار المانجركؼ عمى أشجار منطقة كامب كادم

لحمى ،باإلضافة إلى نمك الكثير مف الشجيرات بالمنطقة ،كيرجع ذلؾ إلى تكاجد المنطقة داخؿ قرية سياحية
بيئية ال يتكاجد بيا الجماؿ مثؿ باقي المناطؽ المفتكحة .أما الميددات البشرية تتمثؿ في التكاجد البشرل الذم
يقكـ بتدمير سيقاف األشجار كما ىك الحاؿ بالقمعاف ،ك تدمير الجذكر مف خالؿ السير عمييا باإلضافة إلى
المخمفات مف أكياس بالستيكية ك خالفة.

 3-7دراست نبعط األنىاع ادلهذدة ببالنقراض ببنقبئًت احلًراء
في دراسة ىي األكلى مف نكعيا في مصر ،كضمف برنامج دعـ كتكحيد برامج الرصد داخؿ المحميات
الطبيعية المصرية ،جاءت تمؾ الدراسة لتحديد المدل الجغرافي كالكضع البيئي الحالي لبعض النباتات
محدكدة النطاؽ  09نكعان ( 2نباتات متكطنة ك 6شبو متكطنة) داخؿ حدكد بعض المحميات (محمية سانت
كاتريف ،محمية العميد ،كمحمية سيكه) مف أجؿ تحديد تأثير العكامؿ البيئية كالميددات كالضغكط كتأثيرىا
عمى ديناميكية تكزيع األنكاع المستيدفة ،كتحديد الكضع الراىف لمحماية ،كقياس كفاءة برامج الحماية،
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كاستخراج المتطمبات الالزمة لتحقيؽ أفضؿ برامج صكف لتمؾ األنكاع كفقان لمعايير القائمة الحمراء لالتحاد
الدكلي لصكف الطبيعة ،حيث تيدؼ تمؾ الدراسة إلى تقييـ الكضع الحالي لحماية األنكاع المستيدفة مف أجؿ
إنتاج سمسمة مف التكصيات لدعـ كتحسيف كفاءة إدارة تمؾ المحميات.
تـ تحديد كاختيار تمؾ النباتات بناء عمى مدل تكزيعيا ،كتكافر البيانات التاريخية عنيا ،كسيكلة الكصكؿ إلى
مكاقعيا ،كأىميتيا االقتصادية ،كحالة التيديدات عمييا كدرجة تأثيرىا.
جدول( )2-7األنواع النباتية المستيدفة من الدراسة
النوع

االسم العربي

الحالة

المحمية

أرفيجة

متوطن

سانت كاترين

Anarrhinum pubescens Fresen.

عدمة

متوطن

سانت كاترين

Bufonia multiceps Decne.

لبينة

متوطن

سانت كاترين

Euphorbia obovata Decne.

عورور

متوطن

سانت كاترين

Phlomis aurea Decne.

الورد البرى

متوطن

سانت كاترين

Rosa arabica Crép.

ىيكل

شبو متوطن

سانت كاترين

Polygala sinaica Botsch.

زيتية

شبو متوطن

سانت كاترين

Nepeta septemcrenata Ehrenb. ex Benth.

مردقوش

شبو متوطن

سانت كاترين

Salvia multicaulis Vahl.

شاى الجبل

شبو متوطن

سانت كاترين

Hypericum sinaicum Hochst. ex Boiss.

زعتر كاترين

شبو متوطن

سانت كاترين

Origanum syriacum L.

رعل اإلمرى

شبو متوطن

العميد

Helianthemum sphaerocalyx Gauba & Janch.

رطريط مصرى

شبو متوطن

العميد

Zygophyllum aegyptium A. Hosny

لكؿ نكع مف االثنى عشر نكعان المستيدفيف بتمؾ الدراسة ،تـ دراسة كتحميؿ كتحديد كالن مف المدل الجغرافي
كالخصائص السكانية ،كالمكئؿ كالحالة البيئة ،كالتيديدات كالضغكط ،كاالستخدامات كاإلجراءات التى اتخذتيا
تمؾ المحميات لحماية تمؾ األنكاع ،حيث تـ جمع البيانات الالزمة إلجراء ىذا التقييـ (حكالي  0211نقطة
إحداثي جغرافي) مف عدة مصادر أىميا العمؿ الميداني باإلضافة إلى تقارير المحميات كالمقاالت المنشكرة
في نفس مجاؿ الدراسة ،كذلؾ لتحقيؽ أقصى درجة ممكنة مف الدقة كاالكتماؿ المطمكب لتحقيؽ نتائج مفيدة.
استخدمت ثالث مستكيات مف التحميؿ في ىذه الدراسة "عمى المستكل الدكلي كالكطني كالمحمى" كجاءت
النتائج عمى النحك التالي:
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 1-3-7تقٍٍى حبنت احلًبٌت
احتكت محمية سانت كاتريف عمى  01نباتات (العدمة ،األرفيجة ،المبينة ،العكركر ،الكرد البرل ،الزيتية ،شال
الجبؿ ،الييكؿ ،المردقكش ،زعتر كاتريف) مف الػ  09نكع المستيدفيف بالدراسة ،حيث تـ تجميع كتحميؿ
كتحديد بيانات عف التكزيع الجغرافي ،كحالة العشائر النباتية ،كالبيئات كالظركؼ البيئية ،الميددات كتأثيرىا،
كاالستخدامات ،كبرامج الحماية المتبعة كالمطمكبة لكؿ نبات مف النباتات المستيدفة عمى حده.
أ .التوزيع الجغرافي ،الموئل ،والظروف البيئية
 تـ تجميع كتحميؿ مناطؽ تكزيع النباتات المستيدفة كتـ تكقيعيا عمى خرائط لمعرفة مدل التكاجد
كحجـ االنتشار كأتت النتائج كاآلتي :فيما يتعمؽ بمدل االنتشار) (EOOفي حالة النباتات المتكطنة
(تقييـ عمى المستكل الدكلي) ،فقد تراكح مف  41كـ( 9نبات الكرد البرل) إلى  002كـ ( 9نبات
العكركر) ،كتراكحت مناطؽ اإلشغاؿ ) (AOOمف  06كـ( 9نبات الكرد البرل) إلى  006كـ9
(نبات العكركر) .أما في حالة النباتات شبو المتكطنة (تقييـ عمى المستكل الكطني) ،تراكح مدل
االنتشار مف  06كـ( 9نبات المردقكش) إلى  016كـ ( 9نبات الييكؿ) ،كتراكحت مناطؽ اإلشغاؿ
مف  94كـ( 9نبات المردقكش) إلى  018كـ ( 9نباتي الزيتية كالزعتر) .في حيف سجمت جميع نقط
التكزيع لمنباتات المستيدفة بحمية سانت كاتريف مدل انتشار  686كـ ،9كشغمت مساحة تقدر
بحكالي  084كـ .9كما تـ تسجيؿ الػ  01أنكاع مجتمعة في منطقة كاحدة فقط كىى فرش الرمانة،
كتـ تسجيؿ  8أنكاع في كال مف مكاقع أبك تكيتو كالجبؿ األحمر كالزكيتيف كالمسيردل كابكقصبة
كالسمره كزعييتر كالمعييف لتجعميـ مناطؽ ذات أىمية خاصة.
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خريطة ( )5-7التركيبة السكانية لألنواع المستيدفة داخل محمية سانت كاترين

 معظـ األنكاع المستيدفة -المتكطنة كشبو المتكطنة -ظيرت بشكؿ مجمكعات سكانية فرعية صغيرة
إلى صغيرة جدان ،أفرادىا متناثرة غير متصمة كمتقطعة في فضاء التربة الصخرية .كقد لكحظ أف عدد
النباتات الناضجة في انخفاض نتيجة لعدة تيديدات أساسيا الجفاؼ ،التجميع الجائر ،الرعي الجائر،
كالحمير الضالة ...الخ .كقد تفاكت حجـ العشيرة بشكؿ كبير مف نبات إلى آخر حيث بمغ حجـ
العشيرة في نبات الكرد البرل إلى  21فرد ناضج،

كالى حكالي  2111فرد ناضج في نبات

العكركر .كخالؿ السنكات الػ  01الماضية لكحظ تغيير في حالة تمؾ العشائر سكاء في التككيف أك
الشكؿ أك التكزيع أك التغطية أك الكثافة ،نظ انر لمتيديدات الكاقعة في المنطقة كالمذككرة سابقان.
 لكحظ أف كثافة تكاجد األنكاع المستيدفة تختمؼ مف مكقع إلى آخر كأثبتت النتائج أف كثافتيـ تزداد
كتتركز في المناطؽ الجباؿ العالية خصكصان منطقة كادم جباؿ ،كالجبؿ األحمر كمنطقة جبؿ
كاتريف.
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خريطة ( )6-7كثافة األنواع المستيدفة مجتمعة داخل محمية سانت كاترين – المون األحمر األعمى
كثافة والمون الرمادي األقل

 جميع األنكاع المستيدفة ىي نباتات معمرة ذات قاعدة خشبية ،جميعيـ يتكاجد في صكرة أعشاب
برية ماعدا نبات العكركر )( (Phlomis aureaشجيرة) ،كنبات الكرد البرل )(Rosa arabica
(شجر) .كقد لكحظ أف الزىكر تظير غالبان في أكاخر الربيع (في حالة الكرد البرل قد تتأخر) ،التكاثر
يتـ عف طريؽ البذكر في أكاخر الصيؼ (لكحظ صعكبة إنبات نبات الكرد البرل) .كتتكزع تمؾ
األنكاع في الكدياف الجبمية الصخرية الجرانيتية كتتكاجد تمؾ النباتات في معظـ المكائؿ الصغيرة،
كتختمؼ مف نبات إلى أخر ،كلكف تـ رصد أكبر تكاجد في الشقكؽ كالمنحدرات ،نباتات شال الجبؿ
) ،(Hypericum sinaicumالزيتية ) ،(Nepeta septemcrenataكالزعتر

(Origanum

) syriacumمرتبطيف باألماكف الرطبة الظميمة ،كيفضؿ نبات الييكؿ ) (Polygala sinaicaالنمك
في المنحدرات الحادة.
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شكل ( )18-7النسب المئوية لمموائل الصغرى التى تتوزع فييا األنواع المستيدفة ،مالحظة =S :ميل الجبل،
 =Gالشقوق =W.B ،بطن الوادي =C ،المنحدرات الحادة =T ،المساطب =F ،الفروش

 كما أكضحت نتائج الرصد أف عشائر األنكاع المستيدفة تتكاجد بشكؿ مج أز كمتقطع بشدة ،نتيجة
نمكىا بيف جباؿ عالية تعمؿ بمثابة حكاجز بيف العشائر الصغيرة بعضيا البعض ،األمر الذم يقمؿ
فرص التكاصؿ في ما بينيـ ،كيعمؿ عمى ضعؼ االستم اررية مع طكؿ الكقت ،كقد يؤدل إلى
انقراض بعض األنكاع عند تعرضيا لميددات مفاجئة كقكية .باإلضافة إلى ذالؾ فاف بعض األنكاع

(نبات العدمة  ،(Bufonia multicepsنبات االرفيجة ) ،(Anarrhinum pubescensنبات
الييكؿ ( ،)Polygala sinaicaنبات المردقكش ) ،(Salvia multicaulisتتعرض لميددات مثؿ
الرعي الجائر كالحمير الضالة كالتجميع .األمر الذم يؤثر بالسمب عمى قدرة النكع عمى التكاثر
كاالنتشار بصكرة طبيعية -تدمير األعضاء التناسمية  -األزىار كالثمار -كيؤدل مع الكقت إلى قمة
حجـ العشيرة كتناثر أفرادىا.
 سجمت أعمى كثافة كتردد لألنكاع المستيدفة (المتكطنة كشبو المتكطنة) في االرتفاع بيف -0611
 9111متر فكؽ مستكل سطح البحر ،كيمكف تفسير ذلؾ بأف االرتفاع عف سطح البحر ،كاتجاه ميؿ
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الجبؿ ،كدرجة االنحدار ىي العكامؿ الطبكغرافية الثالثة الرئيسية التى تتحكـ في تكزيع كأنماط
الغطاء النباتي في المناطؽ الجبمية ،كمف بيف ىذه العكامؿ الثالثة يعد االرتفاع عف سطح البحر ىك
األكثر تأثي انر فيك مف يحدد المناخ المحمى كالتكزيع المكاني عمى نطاؽ كاسع ،كبالتالي يتحكـ في
أنماط الغطاء النباتي.
ب .فئات القائمة الحمراء لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة:
استنادان إلى تحاليؿ متعددة الخطكات ،كبناء عمى المعمكمات السابؽ ذكرىا عف التكزيع الجغرافي (مدل
االنتشار كحجـ اإلشغاؿ) ،حالة كحجـ العشائر ،الميددات ،حالة كاتجاه المكائؿ ،يمكف تصنيؼ األنكاع

المستيدفة عمى أساس فئات كمعايير القائمة الحمراء لإلتحاد الدكلي لصكف الطبيعة (IUCN Red
) Listعمى النحك التالي:
 عمى المستكل العالمي (األنكاع المتكطنة) :تـ تحديد نبات الكرد البرل كنبات ميدد باالنقراض مف
الدرجة األكلى ( )Critically Endangered-CRفي حيف تحدد األربع نباتات األخرل (األرفيجة،
العدمة ،العكركر ،المبينة) كنباتات ميدده باالنقراض ).(Endangered-EN
 عمى المستكل الكطني (األنكاع شبو المتكطنة) :تـ تحديد نبات المردقكش كنبات ميدد باالنقراض مف
الدرجة األكلى ) ،(Critically Endangered-CRفي حيف تحدد األربع نباتات األخرل (الزيتية،
شال الجبؿ ،الييكؿ ،الزعتر) كنباتات ميدده باالنقراض ).(Endangered-EN
 بعض البيانات غير كاممة في حالة النباتات شبة المتكطنة كقد يتغير ترتيبيا كدرجتيا عند تكافر
معمكمات كافية.
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جدول ( )3-7درجات القائمة الحمراء لألنواع المستيدفة داخل محمية سانت كاترين
النوع

مدى

حجم

حجم العشيره

عدد

اإلنتشار

اإلشغال

Population

المناطق

EOO

AOO

Size

locations

الوضع فى القائمة الحمراء
Red List

متوطن  -نطاق عالمى

العدمة Bufonia multiceps

337

121

2411-1311

2

ميدد باإلنقراض EN

179

68

4111-2511

2

ميدد باإلنقراض EN

العورور Phlomis aurea

339

136

5111-2511

2

ميدد باإلنقراض EN

الورد البرى Rosa arabica

41

36

91

1

313

112

3111-1811

2

المبينو Euphorbia obovata

Anarrhinum

األرفيجة

pubescens

ميدد باإلنقراض من الدرجة
األولى CR
ميدد باإلنقراض EN

شبو متوطن  -نطاق وطنى
شاى الجبل

Hypericum

2

187

84

3511-2111

281

118

3111-1511

الييكل Polygala sinaica

317

96

1111-311

المردقوش Salvia multicaulis

17

24

1911-711

1

287

118

4511-2511

2

sinaicum

الزيتية

Nepeta

septemcrenata

زعتر كاترين

Origanum

syriacum

2
2

ميدد باإلنقراض EN
ميدد باإلنقراض EN
ميدد باإلنقراض EN
ميدد باإلنقراض من الدرجة
األولى CR
ميدد باإلنقراض EN

ج .متطمبات الحماية:
بالرغـ مف كضع خطة إدارة لمحمية سانت كاتريف ،كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ المحمية التى أعمنت مف
أجميا ،إال أنو كطبقا لنتائج الدراسات الحديثة فاف تمؾ الخطة تحتاج لتحديث كاعادة ترتيب أكلكيات
الحماية ،فبالنسبة لألنكاع المستيدفة المتكطنة فقد تكاجدت كميا داخؿ حدكد المحمية ،في حيف أف
الكضع غير معركؼ جزئيان بالنسبة لألنكاع شبو المتكطنة -األنكاع شبو المتكطنة تتكاجد أيضان في
البمداف المجاكرة ،المعمكمات غير كافية عف حالة الحماية لتمؾ األنكاع في البمداف المجاكرة ،-بعض
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أجزاء مف العشائر النباتية المستيدفة محمية بمسيجات داخؿ المحمية ،كبرنامج رصد منتظـ إلى حد ما
يتابع حالة تمؾ النباتات كاتجاىاتيا نتيجة الحماية بالمسيجات كؿ عاماف .باإلضافة إلى تنفيذ دكريات
راجمة بمعدؿ  91دكرية في العاـ لمتابعة حالة األنكاع المستيدفة ،كتأثير الميددات عمييا .كما تـ كضع
العديد مف المشاريع البحثية كالتنمكية لخدمة المجتمع كحماية مكارده داخؿ حدكد المحمية ،أىـ تمؾ
المشاريع مشركع صكف النباتات الطبية عف طريؽ حماية داخؿ كخارج المكقع لمعظـ النباتات
المستيدفة ،كعمى الرغـ مف األنشطة الكثيرة التى تمت ليذا اليدؼ إال أف الحفاظ عمى استم اررية ىذا
اليدؼ يتطمب المزيد مف العمؿ كفي ىذا اإلطار فقد تـ اتخاذ اإلجراءات التالية:
 كضع خطط عمؿ لحماية األنكاع المستيدفة داخؿ حدكد المحمية
 تحديد برامج الحماية الالزمة لحماية األنكاع المستيدفة داخؿ حدكد المحمية
 تحديد األبحاث المطمكبة لتحقيؽ أفضؿ كفاءة لبرامج الحماية لألنكاع المستيدفة داخؿ حدكد
المحمية.
 فصؿ كتحديد أكلكيات الحماية لممكاقع األكثر تأث انر بالميددات.
 فصؿ كتقسيـ مكاقع النباتات المستيدفة حسب درجة االستخداـ العادؿ (تجميع ،رعى ،بحث عممي)
إلى  0مناطؽ :مناطؽ مسمكح باالستخداـ العادؿ ،مناطؽ يككف االستخداـ فييا محدكد كمراقب،
كمناطؽ يمنع فييا أم أنشطة بشرية.

شكل ( )19-7أولويات الحماية لألنواع المستيدفة داخل محمية سانت كاترين
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 4-7شبكت احملًٍبث

قامت مصر بإعالف مساحة جيدة نسبيان مف أراضييا لممحميات الطبيعية ،كتعتبر المنافع البيئية كاالجتماعية

التى تقدميا مصر مف خالؿ "شبكة نظاـ المحميات" ذات نسبة عالية ،كما تعتبر المحميات ىي الكسيمة
الفعالة كاليامة بالنسبة لمصر لحماية التنكع البيكلكجي بيا ،كلمنع الخسارة المحتممة لمفصائؿ أك مكاطف
الكائنات ،باإلضافة إلى تمكنيا مف الكفاء بالتزاماتيا الدكلية ،كقد تكسعت ىذه المحميات عمى مدل الػ ()01
سنة الماضية مف حيث العدد كالمساحة حيث بمغ عدد المحميات المعمنة  01محمية تغطي مساحة أكثر مف
 046111كـ 9أم حكالي نسبة  %04.6مف المساحة اإلجمالية ،كتختمؼ ىذه المحميات مف حيث الحجـ
مف المساحة األكبر في الجمؼ الكبير عمى مساحة  48.211كـ ،9إلى المحمية األصغر مساحة الكاقعة في
سالكجا كغزاؿ عمى مساحة  1.2كـ.9
كيعكس نظاـ المحميات الطبيعية عمى الصعيد الكطني تمثيؿ جيد كصكرة جيدة لمبيئات المصرية ذات التنكع
البيكلكجي الياـ ،كما يمثؿ أيضان نكاحي أخرل ىامة مثؿ المناطؽ اليامة لمتنكع البيكلكجي كمكاقع التراث
الثقافي كالتشكيالت الجيكلكجية كالمناظر الطبيعية بما تشممو مف جماؿ طبيعي ساحر كمناطؽ الطيكر
اليامة ،كما ي عد ىذا النظاـ ذك أىمية لمعديد مف النكاحي األخرل الخاصة بحماية التنكع البيكلكجي التي
تتضمف الصفة التمثيمية كالفصائؿ اليامة.
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف نسبة المناطؽ المحمية في مصر لـ تحقؽ النسب المستيدفة في األىداؼ العالمية
التفاقية التنكع البيكلكجي (أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي CBD Aichi Biodiversity Targets 9191
 .)2020طبقان لميدؼ  00مف أىداؼ أيشي فإف المستيدؼ بحمكؿ عاـ  9191أف يتـ حماية نسبة %06
مف المناطؽ األرضية كالمياه الداخمية كنسبة  %01مف المناطؽ الساحمية كالبحرية عف طريؽ اعالف
المحميات الطبيعية أك أم كسيمة أخرل مف كسائؿ الحماية القانكنية .زادت مساحة المناطؽ المحمية في
مصر مف  % 6.9في عاـ  0224إلى ما يقرب مف  % 04.6في عاـ  9100حيث تمثؿ المحميات
الساحمية كالبحرية نسبة أقؿ قميالن مف  %9كتمثؿ النسبة الباقية المحميات األرضية كمحميات المياه الداخمية.
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مساحة المحميات

عدد المحميات

شكل ( )21-7تطور أعداد ومساحات المحميات

تصنيف المحميات طبقاً لوزارة البيئة المصرية

تصنيف المحميات طبقاً لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

شكل ( )21-7تطور أعداد ومساحات المحميات

 5-7ادلنبؼق انىت تشكم أهًٍت خبصت نهتنىع انبٍىنىجً يف احملًٍبث
 1-5-7ينبؼق انؽٍىر اذلبيت

تمثؿ النسبة اإلجماليػة لممنػاطؽ اليامػة لمطيػكر فػي مصػر حػكالي  04منطقػة كمػا ىػك مكضػح بالخريطػة (-6

 ،)6كتضـ ىذه المناطؽ مجمكعة كاسعة مف المكاطف اليامة لمطيكر مثؿ األراضي الرطبة ،كالجباؿ المرتفعة،
كالكدي ػػاف الص ػػحراكية ،كالس ػػيكؿ الس ػػاحمية كالج ػػزر البحري ػػة ،كتغطػ ػى ى ػػذه المن ػػاطؽ مس ػػاحة  02111ك ػػـ 9أك
حػ ػكالي  ٪4م ػػف المس ػػاحة اإلجمالي ػػة لمص ػػر مني ػػا خمس ػػة عش ػػر منطق ػػة (تغطػ ػى  %44م ػػف إجم ػػالي مس ػػاحة
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المناطؽ اليامة لمطيكر بمصر) تقع بالكامؿ داخؿ شبكة المحميات القائمة ،كما أنو يتـ تمثيؿ مػكاطف الطيػكر
المكجكدة في مصر ضمف الشبكة التى تـ تحديدىا مف المناطؽ اليامة لمطيكر ،كاف لـ يكف بنفس القدر.

خريطة ( )7-7المناطق اليامة ليجرة الطيور

 2-5-7ينبؼق رايسبر

تـ إعالف أربعة مكاقع في مصر ضمف اتفاقية رامسار لصكف األراضي الرطبة ذات األىمية لمطيكر ،كيكضح

الجدكؿ ( )4-6المناطؽ اليامة لمطيكر المخصصة كالمحتمؿ تأىيميا كمكاقع رامسار.
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المحتمل تأىيميا كمواقع رامسار
جدول ( )4-7المناطق اليامة لمطيور المخصصة و ُ
8
عدد مواقع رامسار المحتممة
4

المعترف كامالً بيا كمواقع رامسار
عدد المناطق ُ
جزئيا
المعترف بيا ً
عدد المناطق ُ

1
4

المعترف بيا
عدد المناطق غير ُ

 6-7ادلهذداث انىاقعت عهى انتنىع انبٍىنىجً

تـ تحديد التيديدات الرئيسية الكاقعة عمى التنكع البيكلكجي كالتالي :فقداف المكائؿ ،كتدىكر المكائؿ،
كاالستغالؿ المفرط لمنظـ البيئية ،كاالستخداـ غير المستداـ ،كالتمكث ،كاألنكاع الغريبة الغازية ،كتغير

المناخ .كتتزايد تمؾ الضغكط نتيجة العديد مف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية ،حيث يأتي عمى رأسيا النمك
السكاني كما يرتبط بو مف زيادة في استخداـ المكارد الطبيعية ،كما أف قضايا العكلمة كتأثيراتيا
السمبية عمى استخالص المكارد الطبيعية كفي نفس الكقت محدكدية المكارد البشرية كالمالية قد ساىمت في
استمرار الفقد في التنكع البيكلكجي .ىذا كقد تضافرت كؿ ىذه األسباب في فقداف التنكع
البيكلكجي ،كتزداد حدة تمؾ الميددات عند ارتباطيا بمستكيات التصحر ك/أك تغير المناخ.
كما تتمثؿ الميددات الرئيسية لمنظـ اإليككلكجية البحرية في :السياحة العشكائية ،كاستنزاؼ المكارد
البحرية كالصيد

الجائر كالغير

القانكني في

المناطؽ غير

المسمكح

فييا

بالصيد

(مناطؽ

تكاثر) ،كالتمكث الساحمي ، .كيعيش  ٪91مف المصرييف في الكقت الحاضر في المناطؽ الساحمية،
كالتي يزكرىا أيضان ما يقارب  00مميكف سائح سنكيان ،ىذا باإلضافة إلى تكاجد أكثر مف  ٪41مف األنشطة
الصناعية بيا ،كما يسبب التمكث تدىكر المكائؿ الحرجة كفقداف لألنكاع ،كما أف االستخداـ المفرط كسكء
تكزيع المبيدات الحشرية يسبب أيضان فقداف لألنكاع النادرة بما في ذلؾ تمؾ التى تعمؿ بمثابة ممقحات،
كمكافحات بيكلكجية طبيعية.
كيساىـ الرعي الجائر كالصيد الجائر في تدىكر التنكع البيكلكجي حيث يعرض االستخداـ المفرط كغير
المنظـ لمحيكانات البرية انقراض العديد مف تمؾ الحيكانات (مثؿ الغزالف) ،ككذلؾ عدة أنكاع مف الطيكر
المقيمة كالمياجرة.
922

كيتسبب عدـ كجكد نظاـ مستداـ كفعاؿ لمعالجة القضايا المتعمقة بإدارة المكارد الطبيعية بكامؿ القطر
المصرم في إعاقة جيكد الحفاظ عمى كادارة تمؾ المكارد الفريدة كاليامة ليا ،فعمى سبيؿ المثؿ تتسبب
السياحة العشكائية كضعؼ القكاعد المنظمة إلى جانب عدـ كفاية البنية األساسية لحماية المكارد الطبيعية في
تدمير كتدىكر المكائؿ الطبيعية ،كالمناظر الطبيعية كالمكاقع التراثية الثقافية كغيرىا مف المكارد ،باإلضافة إلى
ذلؾ ،ىناؾ نقص في التنسيؽ كالتعاكف بيف جميع الجيات المعنية فيما يخص جمع البيانات الخاصة بالتنكع
البيكلكجي كتخزينيا كتحميميا ،ذلؾ باإلضافة إلى عدـ كجكد حماية قانكنية شاممة لمكارد التراث الطبيعي خارج
شبكة المحميات.
 1-6-7تذهىر وفقذ ادلىائم

يعد فقداف المكائؿ ىك أحد الميددات المباشرة كالتي تمثؿ خط انر كبي انر عمى النظـ اإليككلكجية األرضية
كالبحرية كالساحمية ،كبخاصة اإليككلكجية لممياه العذبة كالتي تعانى مف تفتت المكائؿ كتدىكرىا بصكرة أكبر،

فاألنشطة التنمكية البشرية مثؿ استصالح األراضي ،كالتكسع العمراني ،كاألنشطة الصناعية تسرع مف عممية
تدمير كتدىكر المكائؿ الطبيعية كما تحتكيو مف كائنات نباتية كحيكانية .كىناؾ مجمكعة مف العكامؿ
االقتصادية كاالجتماعية ،التى تؤدم إلى حدكث تغيرات غير مقننة في استخدامات األراضي نتيجة لضغكط
التنمية كالتي تؤثر بصكرة بالغة عمى سالمة النظـ البيئية في مصر.
 2-6-7ادلهذداث انىاقعت عهى األراظً انرؼبت

تتعرض األراضي الرطبة في مصر لمجمكعة متنكعة مف الميددات نتيجة األنشطة البشرية المختمفة ،كالتي

تؤدم بدكرىا إلى تدىكر ىذا المكرد الكطني الثميف .فيناؾ ميددات عديدة تؤثر عمى األراضي الرطبة كالنظـ
اإليككلكجية بنير النيؿ ،كما تستقبؿ البحيرات الساحمية الشمالية (كأحد أىـ األراضي الرطبة بدلتا النيؿ) مياه
الصرؼ الزراعي كالصحي الناجمة عف العمميات المتسارعة لالستصالح الزراعي كبناء مجتمعات سكانية
كعم ارنية جديدة حكؿ تمؾ البحيرات ،مما أدل في النياية إلى حدكث تدىكر كبير في جكدة المياه كمساحات
المسطحات المائية كالتنكع البيكلكجي بتمؾ البحيرات .كتشمؿ الميددات األخرل الكاقعة عمى األراضي الرطبة
ضخ كميات كبيرة مف المياه العذبة ألغراض الرم كالزراعة ،كتآكؿ الشكاطئ ،كاألنكاع الغازية ،كتمكث المياه
كالصيد الجائر.
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كتختمؼ شدة التمكث التى تتعرض ليا البحيرات الساحمية الشمالية مف بحيرة إلى أخرل ،لكنيـ يشترككف
جميعان في نفس مصادر التمكث كالتي تتمثؿ في مياه الصرؼ الصناعي كالصحي (غير المعالجة أك المعالجة
جزئيان) حيث تتالقى تمؾ الممكثات مع مياه الصرؼ الزراعي بالمصارؼ كالتي تككف بدكرىا محممة باألسمدة
كالمبيدات كالمخمفات الزراعية .كمف خالؿ الدراسات المختمفة أمكف ترتيب تمؾ البحيرات مف حيث شدة
التمكث التي تتعرض ليا عمى النحك التالي :بحيرة مريكط ،بحيرة المنزلة ،بحيرة إدكك ،بحيرة البرلس .حيث
تتسبب مياه الصرؼ الزراعي كمياه الصرؼ الصحي المنزلي في ىذه المسطحات المائية في زيادة مستكيات
النيتركجيف كالفكسفكر ،كىي عممية تعرؼ باسـ اإلثراء الغذائي ،مما يتسبب في ضرر بالغ لكافة أشكاؿ
الحياة األخرل التى تقطف ىذه المياه ،كيمكف أف ترجع مثؿ ىذه الممارسات الخاطئة إلى النمك السريع لعدد
السكاف كزيادة النشاط البشرم التى تأتي معيا.
كما يمكف لتقنيات الصيد المختمفة أف تسبب آثار سمبية عمى اإلنتاج السمكي في نكاح كثيرة ،فمثالن يقكـ
العديد مف الصياديف باستخداـ تقنيات غير مالئمة لزيادة كميات األسماؾ المصطادة كالذم يؤدم بدكره إلى
القضاء عمى كميات كبيرة مف الزريعة مسببان انخفاضان ممحكظان في اإلنتاج السمكي ،كما يؤدل قياـ الصياديف
باستخداـ شبكات صيد ضخمة في المياه العميقة إلى صيد أعداد كبيرة مف األنكاع غير المستيدفة مف خالؿ
تدمير مكائميا.
كلقد تدىكرت النظـ البيئية لألنيار حكؿ العالـ بشكؿ كبير خالؿ السنكات الػ 21الماضية ،كالتي تأثرت
بسحب كميات كبيرة مف المياه تاركو بعض األنيار الصغيرة شبو جافة أك جافة تمامان ،كمسببو فقد كبير في
التنكع البيكلكجي .كلقد تـ تسجيؿ العديد مف األنكاع الغازية في نير النيؿ ،أىميا كرد النيؿ كاستاكك از المياه
العذبة ،حيث يغطي كرد النيؿ مساحة تقدر بػ  486كـ 9مف المسطحات المائية لنير النيؿ كشبكات قنكات
الرم كالصرؼ في جميع أنحاء البالد ،كحكالي  020كـ 9مف البحيرات ،مما يتسبب في فقداف كميات مف
المياه العذبة سنكيان تقدر بػ  0.2مميار ـ ،0كما يقكـ كرد النيؿ بمنع كصكؿ أشعة الشمس لممياه مما يسبب
تغيرات في التنكع البيئي كتركيبة العشائر لبعض الكائنات .كما أدل االنتشار غير المسبكؽ إلستاكك از المياه
العذبة بنير النيؿ كشبكات الرم إلى تدىكر مصائد األسماؾ المحمية كالمحاصيؿ كشبكات الرم.

222

 3-6-7ادلهذداث انىاقعت عهى اننظى انبٍئٍت انسبحهٍت وانبحرٌت

يسبب تدىكر كفقد المكائؿ خطر كبير كمباشر عمى األنظمة البيئية الساحمية كالبحرية ،كالتي تتسبب فييا

العكامؿ التالية:

أ .التخطيط العمراني كالسريع لتنمية الساحؿ الشمالي كمحكر قناة السكيس

ب .االستخداـ غير المستداـ (الصيد الجائر بالمياه العميقة) لممكارد البحرية

ج .تدىكر كفقد مكاقع تكاثر كتفريخ العديد مف الكائنات البحرية خاصة في البحر المتكسط (الكضع أقؿ
في البحر األحمر بسبب إعالف بعض المحميات عمى طكؿ السكاحؿ كالجزر).

د .الصرؼ الصحي عمى البحر المتكسط كالبحيرات الساحمية.

ق .الضغكط االجتماعية عمى الحككمة لتمبية احتياجات األعداد المتزايدة مف السكاف (البطالة ،كادخاؿ
أنماط جديدة مف التنمية ،كالتنافس عمى استغالؿ المكارد المتاحة ،كقمة الكعي العاـ مع أىمية الثقافة

المكركثة المرتبطة ،كخطط التنمية العشكائية كاالستثمارات التى تسبب تآكؿ الشاطئ).
كما تسبب التنمية الساحمية ،كالسياحة المكثفة ،كاستصالح األراضي ضغكط مباشرة عمى المكائؿ البحرية
الرئيسية في البحر المتكسط ،ذلؾ باإلضافة إلى عكامؿ أخرل تتسبب في تراجع المكائؿ البحرية الرئيسية في
البحر األبيض المتكسط مثؿ :االستغالؿ المفرط لممكارد عمى مر التاريخ ،كتدىكر المكائؿ الشاطئية التى
تستخدميا بعض الكائنات لمتعشيش بسبب استخراج الرمؿ ،كفقد مركج األعشاب البحرية نتيجة التمكث كزيادة
حركة السفف .كما تتعرض الطيكر المائية في شرؽ البحر المتكسط لمخاطر االنقراض نتيجة فقد المكائؿ
البحرية بسبب الصرؼ كتحكيؿ المياه ،كالتشبع الغذائي ،كاألنكاع الغازية ،كمقالب القمامة ،كالتمكث الكيميائي
كالصيد ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،تحتاج السمحفاة المصرية لشكاطئ رممية تمكنيا مف بناء أعشاش لكضع بيضيا
كلكف بعد التنمية العشكائية التى حدثت في الساحؿ الشمالي لـ تعد تمؾ السكاحؿ تصمح لتعشيش السمحفاة
نتيجة لمتدمير شبو الكامؿ لمكائميا الطبيعية .أيضان تتسبب المشاكؿ المحمية كاإلقميمية المتعمقة بالتمكث
كالنفايات السائمة كتحديدان مف المصادر المحمية كالصناعية كنقؿ النفط كالمصافي كمياه الصرؼ الزراعي في
تأثيرات خطيرة عمى الحياة البرية.
كتتمثؿ الميددات الرئيسية الكاقعة عمى الشعاب المرجانية في البحر األحمر في أعماؿ ردـ الشكاطئ،
كالتجريؼ ،كالتنمية الساحمية ،كأساليب الصيد المدمرة ،كاألنشطة البحرية ،كالصرؼ الصحي ،كالغكص
الترفييي ،كنقص الكعي العاـ ،كضعؼ تفعيؿ القانكف .كباإلضافة إلى ذلؾ فمف المتكقع أف تتغير قمكية
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المحيطات في العالـ خالؿ القرف القادـ مما يحد مف قدرة الشعاب المرجانية عمى ترسيب الكالسيكـ كتككيف
مستعمرات حية جديدة كذلؾ نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربكف في الغالؼ الجكم ،حيث تكضح الدراسات
القائمة عمى نماذج التنبؤ الحالية أف معدالت التكمس قد تقؿ بنسبة تصؿ إلى الثمثيف عمى مدل السنكات الػ
 21المقبمة ،مع احتماؿ حدكث آثار كارثية عمى نمك الشعاب المرجانية كالتنكع البيكلكجي البحرم.
كقد تـ تقييـ الشعاب المرجانية في البحر األحمر كأحد أكثر المناطؽ تعرضان لخطر االنقراض ،نتيجة التنمية
المتسارعة بالمناطؽ الساحمية ،كالصيد الجائر ،كتسرب النفط .كقد تدىكرت الشعاب المرجانية في أجزاء كثيرة
مف خميج العقبة نتيجة لمتنمية السياحية العشكائية ،كما أف الشعاب المرجانية في شماؿ البحر األحمر
معرضة بشكؿ خاص لمتدىكر بسبب محدكدية التيارات البحرية كارتفاع درجات الح اررة لمعدالت غير
مسبكقة.
 4-6-7ادلهذداث انىاقعت عهى اننظى انبٍئٍت انصحراوٌت

تغطي المكائؿ الصحراكية أكثر مف  ٪21مف أراضي مصر ،كمف كجية نظر العديد مف العمماء أنو لك تـ

استثناء كجكد نير النيؿ مف األراضي المصرية فإف مصر سكؼ تصبح كاحدة مف أكثر البمداف القاحمة في
العالـ حيث تحتكم عمى مساحات كاسعة مف صحراء جرداء تمامان لـ تيطؿ عمييا أمطار عمى مدل عقكد.
كتتمثؿ الميددات الرئيسية لمتنكع البيكلكجي بالنظـ البيئية الصح اركية في :فقداف المكائؿ ،كتدىكر األراضي،
كالرعي الجائر كتغيير أنماط استخدامات األراضي حيث تـ تحكيؿ المراعي الطبيعية إلى أراضى لمزراعة
المكسمية في الساحؿ الشمالي لمصر.
كمف الميددات األخرل التى تؤثر عمى النظـ البيئية الصحراكية :زيادة معدالت الجفاؼ مما يعكؽ قدرة
النباتات عمى التكاثر ،الحصاد الجائر لمنباتات كخاصة النباتات الطبية ،كأيضان صيد الحيكانات البرية،
كالتحطيب إلشعاؿ النار خالؿ رحالت السفارم في الصحراء الشرقية كالصحراء الغربية ،كاأللغاـ األرضية
التى تركت بعد الحرب العالمية الثانية في منطقة العمميف ،كتغير المناخ (كالذم يعتقد أنو أدل إلى مزيد مف
الجفاؼ كزيادة درجات الح اررة كانخفاض ىطكؿ األمطار).
كفي عاـ  9102تـ إجراء دراسة لتحديد الميددات الرئيسية عمى النظـ البيئية الصحراكية بمحمية سيكه،
حيث تـ تحديد  00ميددان رئيسيان عمى تمؾ األنظمة بالمحمية ،كمف أكثر الميددات تأثي انر ىك الصيد (طيكر
كحيكانات) ،الجفاؼ .كبشكؿ عاـ ،أظيرت نتائج تحميؿ البيانات أف تمؾ الميددات ليا تأثير ضعيؼ داخؿ
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.حدكد المحمية مقارنةن بمحميات أخرل
) الميددات الرئيسية داخل محمية سيوه5-7( جدول
No.

Threat

Area

Intensity

Urgency

Total

Change degree

1

Over Hunting (Birds & Animals)

4

8

10

22

Decreased a few percent

2

Drought

9

6

1

16

Temporary Decreased

1

3

8

12

3

Over collecting of plants and
fossils

4

Fires (For grazing purposes)

1

1

10

12

5

Unregulated tourism activities

3

2

7

12

3

2

5

10

6

The destruction of natural habitats
and fossils (safari)

linked to the existence of
Tourism

Decreased because of
military presence

Decreased because of
military presence

linked to the existence of
Tourism

Decreased because of

7

Overgrazing

1

1

7

9

8

Human Activities (well digging)

1

1

6

8

Reduced

9

Urbanization

1

1

5

7

Increased

10

Floods

1

5

1

7

Unregularly

11

Invasive sp. (Feral donkeys)

1

1

4

6

Increased

12

Sewage pollution

1

1

3

5

Linked with urbanization

13

The proliferation of mines

2

1

1

4

Constant
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military presence

خريطة ( )8-7توزيع الميددات ودرجتيا داخل محمية سيوه

 5-6-7ادلهذداث انىاقعت عهى اننظى انبٍئٍت اجلبهٍت

في دراسة تمت خالؿ عاـ  9102عف النباتات المتكطنة بمحمية سانت كاتريف ،كىي كاحدة مف المحميات
التى تحتكل عمى مجتمعات محمية يعممكف كيعيشكف داخؿ حدكدىا ،تـ رصد العديد مف الميددات عمى التنكع

النباتي كخاصة األنكاع المستيدفة خالؿ فترة الدراسة الحقمية .أىـ تمؾ الميددات كانت الجفاؼ الشديد كقمة
األمطار كعدـ انتظاميا ،باإلضافة إلى الرعي كالتجميع لالستخداـ كالتجارة ،كالحمير الضالة ،كالسياحة
كاألنشطة البشرية ،كالبحث العممي غير الممنيج ،حيث أثبتت الدراسة أف نباتات المردقكش ،الييكؿ ،العدمة،
األرفيجة ،كالكرد البرل ىي أكثر األنكاع المستيدفة تأثر سمبان بتكاجد الحمير الضالة (رعى جائر ،دىس،
كاقتالع) ،أما مف حيث تجميع النباتات ليدؼ التجارة كالعالج فقد رصد أف نباتي المردقكش كالزعتر مف أكثر
األنكاع المستيدفة مف بيف األنكاع المستيدفة بالدراسة.
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شكل ( )22-7مستويات التيديدات المختمفة عمى األنواع المستيدفة داخل محمية سانت كاترين

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف نباتات العدمة ،األرفيجة ،الييكؿ ،المردقكش ،شال الجبؿ ،كالكرد البرم مف
أكثر األنكاع الميدد بالتأثير السمبي لمرعي ،كبالنسبة لمدراسات البحثية مف جيات أخرل (جامعات كمراكز
بحثية) فقد كجد أف أكثر النباتات المتأثرة سمبيا نتيجة الدراسات غير الممنيجة كاالستخداـ غير العادؿ لممكارد
(اقتالع النباتات لمعينات المعشبية ،تجميع كميات كبيرة لمتحاليؿ الفيتككميائية) ىي نباتات المردقكش ،كشال
الجبؿ ،الكرد البرم ،العدمة ،األرفيجة ،الييكؿ ،الزعتر ،كالزيتية.
كقد لكحظ أف معظـ األسباب الجذرية كراء تمؾ الميددات (البشرية)ناتجة عف قمة الكعي لدل المجتمع المحمى
كالجيات األخرل المتكاجدة في نطاؽ المحمية ،كضعؼ إنفاذ القانكف ،كعدـ كجكد استراتيجيات مناسبة،
كضعؼ الدعـ المالي لمكاجية تمؾ العقبات ،باإلضافة إلى قمة أك عدـ كجكد تعاكف بيف الجيات المشاركة
في نفس المنطقة .بشكؿ عاـ ،فقد لكحظ أف كؿ تمؾ الميددات قد تدفع األنكاع المستيدفة لمكقكع في حافة
خطر االنقراض إذا لـ يتـ العمؿ عمى تعديؿ الكضع سريعان ،كأثبتت تمؾ الدراسة أف نباتات الكرد البرم،
المردقكش ،العدمة ،كاألرفيجة ىي أكثر األنكاع تضر انر كحساسية لمتأثير السمبية مف تمؾ التيديدات.
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شكل ( )23-7حساسية األنواع المستيدفة لمميددات المختمفة؛  =1منخفض جداً،
 =11مرتفع جداً

 7-7األنىاع انغرٌبت انغبزٌت

ال تزاؿ األنكاع الغازية تمثؿ خط انر كبي انر كمستم انر عمى جميع أنكاع النظـ اإليككلكجية كالكائنات في مصر،

كىناؾ مؤشرات عمى أنيا آخذه في االزدياد ،كالمثاؿ األشير ىك التأثير السمبي لنبات كرد النيؿ عمى نير
النيؿ كشبكات قنكات الرم كالصرؼ في جميع أنحاء البالد ،مثاؿ آخر ىك استخداـ نبات األزكال (سرخس
المياه) كسماد بيكلكجي في حقكؿ األرز حيث انتشر ىذا النبات خالؿ قنكات المياه مسببان اختفاء لبعض
النباتات المائية األخرل ( ،)Spirodelaكبالمثؿ فإف إستاكك از المياه العذبة كالتي أدخمت في أحكاض تربية
األحياء المائية كجدت طريقيا إلى قنكات المياه الرئيسية حيث أصبحت آفة خطيرة عمى األسماؾ التجارية
كعمى التنكع البيكلكجي بصفة عامة بمصر .أيضان اإلدخاؿ غير المتعمد لسكسة النخيؿ الحمراء كمرض
أنفمكن از الطيكر كالتي تعد أمثمة أخرل مف األنكاع الغازية ،كتقدر قيمة الخسائر االقتصادية التى تسببيا
األنكاع الغازية بحكالي مميار جنيو مصرم سنكيان.
كقد بذلت عدة محاكالت لتسجيؿ مجمكعات تصنيفية مختمفة مف األنكاع الغريبة كالغازية في مصر كمع ذلؾ
فإف معظـ ىذه المحاكالت لـ تطبؽ المعايير الدكلية المناسبة المستخدمة لتقييـ الكضع القائـ في األنكاع
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الغازية ،ففي دراسة حديثة شاممة عاـ  9118تـ تسجيؿ قائمة األنكاع النباتية الغريبة في مصر كالتي تضـ
 006نبات .كمف األنكاع الغريبة في النباتات المصرية يكجد ثالث كأربعيف نكع لدييا أىميو كاحدة عمى األقؿ
مف الخدمات البيئية ،باإلضافة إلى  000نكع لدييا جانب كاحد عمى األقؿ مف السمع االقتصادية المحتممة أك
الفعمية .كتنتمي األنكاع الغريبة في النباتات المصرية إلى أصكؿ ترجع إلى العديد مف مناطؽ العالـ (91
أصؿ) ،كىي مقسمة إلى  04أصؿ مف العالـ القديـ ،ك 6أصكؿ مف العالـ الحديث .كما قامت الدراسة
بتغطية األنكاع النباتية الغريبة التي تـ إدخاليا مصر في خالؿ الػ  011-921سنة الماضية ،حيث أكضحت
الدراسة أف  2أنكاع ( ٪0.6مف إجمالي األنكاع) أدخمت بيف 0811ـ0821-ـ 42 ،نكعان ( )٪02.8في
الفترة 0821ـ0211-ـ 02 ،نكعا ( )٪00.2في الفترة 0211ـ – 0221ـ ،ك 49نكعان ( )٪01.6في الفترة
0221ـ 9111-ـ ك 9نكع بعد عاـ ،)Dichondra micrantha and Galinsoga parviflora( 9111
كنكع كاحد بعد ذلؾ ( )Dalbergia sissioكلـ تسجؿ تكاريخ محتممة إلدخاؿ األنكاع الػ  02المتبقية ،كتراكح
الفارؽ الزمني لمتحكؿ إلى أنكاع غازية في مصر ما بيف  2سنكات إلى  080سنة .كال تزاؿ المعمكمات
المتكفرة حكؿ األنكاع الغازية في مصر غير كافية ،كال تزاؿ الجيكد المبذكلة تقتصر عمى تحديث القكائـ عمى
الرغـ مف حقيقة أف األنكاع الغازية تمثؿ تيديدان حقيقيان لمنظـ اإليككلكجية المصرية كاالقتصاد كصحة
اإلنساف.
كفى عاـ  ،9101ارتفعت األنكاع الغازية المسجمة إلى  900نكع مقسمة كالتالي :النباتات المائية ( 44نكع)،
كالنباتات األرضية ( 41نكع) ،كالقشريات ( 06نكع) ،كالحشرات ( 96نكع) ،كالعناكب ( 0نكع) ،كاألسماؾ
( 92نكع) ،كالثدييات ( 0أنكاع) ،كالطيكر ( 2أنكاع) ،كالزكاحؼ ( 0نكع) ،كالبرمائيات ( 0نكع) ،كالفيركسات
( 06نكع) ،كالفطريات ( 8أنكاع) ،كالبكتيريا ( 6أنكاع) ،كالديداف الخيطية ( 2أنكاع) ،كالرخكيات ( 2أنكاع)،
كشككيات الجمد ( 0نكع) ،كالجكفمعكيات ( 0نكع) ،كالشككيات ( 9نكع) .كيظير الجدكؿ التالي التغيرات في
مدل األنكاع الغريبة الغازية المسجمة في البيئة المصرية في الفترة .9101-9114
جدول ( )6-7األنواع الغريبة الغازية المسجمة في البيئة المصرية
السنة

2115/2114

2116

2117

2118

2119

2111

عدد األنواع

49

55

145

171

169

211
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شكل ( )24-7تصنيف األنواع الغريبة والغازية

كمف بيف األنكاع الغازية المسجمة في مصر ،شممت  90نكعان في قائمة أسكأ  011نكع غازم (القائمة
السكداء) التى كضعيا البرنامج العالمي لألنكاع الغازية ( ،)9101كيعكس ىذا المؤشر مدل كانتشار األنكاع
الغازية كأىمية كضع التدابير الالزـ اتخاذىا لمحد مف انتشارىا .كتحت تأثير التغيرات المناخية العالمية
أصبحت مصر أكثر دفئان ،مما يجعؿ النظـ اإليككلكجية أكثر عرضة لزيادة انتشار األنكاع الغريبة ،كما أف
األحداث المناخية المتطرفة مثؿ الفيضانات تساعد عمى تفاقـ المشكمة كالسماح لألنكاع الغريبة الغازية
باالنتقاؿ إلى مناطؽ جديدة.

 8-7تغري ادلنبخ

في دراسة عمى تقييـ حالة بعض النباتات المتكطنة بمحمية سانت كاتريف  9102كجد بشكؿ عاـ كنتيجة
لتغير المناخ أنو يمكف لمعشائر البرية ليذه األنكاع أف تككف في خطر شديد نسبيان في المستقبؿ القريب ،ككجد
أف أكثر الميددات الطبيعية تأثي انر عمى األنكاع المستيدفة ىي الجفاؼ كعدـ انتظاـ األمطار ،كصعكبات
بعض األنكاع إنتاج أجياؿ جديدة نتيجة لكمكف البذكر لفترات طكيمة دكف إنبات (الكرد البرل) ،باإلضافة إلى
تفتت كتناثر كتقطع العشائر نتيجة لطبكغرافية الجباؿ العالية كغيرىا مف األسباب التى تعمؿ عمى تكطيد
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االنعزاؿ كتقميؿ فرص االنتشار ،كما لكحظ أف الفيضانات النادرة قد تسبب عند حدكثيا ضر ار كبي انر يتمثؿ في
اقتالع تمؾ النباتات (ت اركح نسبة الفاقد مابيف  0إلى  .)%2كما لكحظ أف بعض األنشطة البشرية مثؿ نقؿ
مياه اآلبار ،كاألمطار مف مناطؽ الكدياف العالية إلى مناطؽ منخفضة لمزراعة قد يؤدم إلى استيالؾ المياه
مف اآلبار مما يؤدل إلى تدىكر في مكائؿ بعض النباتات كيخفض مف مدل انتشارىا (نبات شال الجبؿ)،
ىذا كىناؾ حاجة ممحة لمتركيز كالعمؿ عمى دراسة اآلثار المباشرة كغير المباشرة لمسدكد كبرامج إدارة
كاستخداـ المياه داخؿ المحمية.

صورة ( )2-7التغير الواضح في حالة وأعداد نبات خص الجبل (المتوطن) بمحمية سانت كاترين
مابين عامي  2113و 2114

كتستخدـ نمذجة تكزيع األنكاع عمى نحك متزايد خالؿ السنكات األخيرة لمتنبؤ بالتكزيع المحتمؿ لمكائنات
كاألنكاع كاستجابة لمممارسات كالتدخالت البشرية الحالية ،كتستخدـ نمذجة تكزيع المكائؿ كأداة ىامة لمتنبؤ
كتقييـ تأثير التغيرات في استخداـ األراضي ،كتغير المناخ كغيرىا مف أشكاؿ التدخؿ البشرم عمى األنكاع
المختمفة ،كقد أثبتت نمذجة تكزيع المكائؿ أنيا تككف مفيدة لمتنبؤ بالتكزيع المستقبمي لألنكاع الرئيسية كاألنكاع
النادرة.
كقد أجريت عدد محدكد مف الدراسات لتقييـ تأثير تغير المناخ عمى أنكاع الحيكانات كالنباتات المصرية ،كقد
يرجع ىذا إلى أف عمميات النمذجة جديدة نسبيان كتكافر سجالت البيانات التنكع البيكلكجي لمحيكانات كالنباتات
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المصرية متفرقة كليست منظمة تنظيمان جيدان.
كما تمت دراسة تأثير ارتفاع درجات الح اررة عمى التكزيع المكاني كالزماني ألربعة مف المحاصيؿ االقتصادية
جميز  ،)2كنكع
الكبرل في مصر ،حيث تـ اختيار نكع معيف مف القطف (جيزة  ،)82كنكع معيف مف القمح ( ا
معيف مف األرز (سخا  ،)010كنكع معيف مف الذرة (ذرة ىجيف  ،)01كاستخدمت درجة ح اررة اليكاء المثمى
كالتي تساعد عمى تحقيؽ أكبر قدر مف النمك لكؿ مف أصناؼ المحاصيؿ ،كما تضمنت الدراسة نمذجة لتأثير
أنماط درجات ح اررة اليكاء خالؿ السنكات المقبمة كتكقيعيا عمى خرائط تكزيع مكسمية لممحاصيؿ في أعكاـ
 9112ك  9192ك  9121ك 9162ك .9011
كأظيرت النتائج أف مكاعيد زراعة المحاصيؿ المستيدفة قد تنحرؼ مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ إنتاجية في ذات
المساحة المخصصة لمزراعة الحالية ،في حيف سكؼ تتأثر بشكؿ كبير المساحات الحالية المناسبة لزراعة
القطف كالقمح مع الزيادة المتكقعة في درجة ح اررة اليكاء.
كقد تـ تنفيذ عدد مف الدراسات عمى نمذجة تكزيع األنكاع لتقييـ تأثير تغير المناخ عمى التنكع البيكلكجي في
مصر ،بما في ذلؾ الدراسات األخيرة التي أجريت عمى التنبؤ المحتمؿ لتكزيع  62نكعان مف الزكاحؼ
المصرية ،كما تـ إجراء دراسات نمذجة أخرل لتقييـ اآلثار المحتممة لظاىرة تغير المناخ عمى أصغر فراشة
في العالـ (فراشة سيناء القزمة الزرقاء) بمحمية سانت كاتريف ،كما تـ إجراء دراسة نمذجة لتقييـ اآلثار
المحتممة لظاىرة تغير المناخ عمى تكزيع الظباء المصرية ،كدراسة نمذجة أخرل لتقييـ اآلثار المحتممة لظاىرة
تغير المناخ عمى الكعؿ النكبي كالغزاؿ المصرم كالغزاؿ دقيؽ القرف باستخداـ السيناريكىات  A2ك B2
العالمية المستخدمة لالنبعاثات مف نماذج الدكراف العالمية ،كما تـ دراسة تأثير السيناريكىات  A2ك B2
العالمية المستخدمة لالنبعاثات عمى الفراشات كالثدييات المصرية (باستخداـ نظاـ ماركساف) ،كقد أخذ في
االعتبار فاعمية شبكة المحميات في مصر في الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي تحت درجات الح اررة الحالية
كالمستقبمية (باستخداـ برنامج تقسيـ المناطؽ) ،حيث أكضحت نتائج دراسات النمذجة أف بعض األنكاع يمكف
أف تفقد ما يصؿ إلى  ٪81مف أماكف انتشارىا الحالية في حيف ستنقرض بعض األنكاع األخرل.
كما قاـ مشركع البيكماب بدراسة تكزيع كؿ نكع مف األنكاع الفراشات كالثدييات المصرية ،حيث تـ تجميع
البيانات عف كؿ نكع مف المصادر المتاحة كعمؿ خرائط التكزيع الفعمية كالمتكقعة لكؿ نكع باستخداـ نظاـ
ماركساف ،كما قاـ المشركع أيضان بتقييـ كؿ األنكاع كفقان لممبادئ التكجييية كالمعايير الخاصة باإلتحاد الدكلي
222

لصكف الطبيعة ( .)IUCNكفى دراسة أخرل ،تـ استخداـ نظاـ ماركساف لمتنبؤ بالتكزيع المحتمؿ لمكعؿ
النكبي في جنكب سيناء ،حيث أظيرت النتائج أف كجكد الماء كاف العامؿ البيئي األكثر تأثي انر في تكزيعيا في
جنكب سيناء.
كما تـ إجراء دراسة عمى اآلثار المتكقعة لسيناريكىات تغير المناخ ( A2A ،A1Bك )B2Aعمى تكزيع 6
أنكاع مف النباتات المتكاجدة في صحراء الساحؿ الشمالي الغربي لمصر بحمكؿ عاـ ( 9141عمميات نمذجة
تمؾ األنكاع بحمكؿ عاـ  9141تختمؼ مف نكع إلى آخر ،حيث مف المتكقع أف تتأثر بعض األنكاع سمبان
نتيجة التغيرات في المناخ ،في حيف مف المتكقع أف تستفيد مف ىذه التغييرات أنكاع األخرل) ،كما أظيرت
الدراسات أف التأثير المشترؾ لمتغيرات في استخداـ األراضي كالمناخ تشكؿ تيديدات خطيرة لمعظـ األنكاع،
كأظيرت نتائج الدراسة إلى أنو مف المتكقع أف يتـ فقد المكائؿ لمعظـ نباتات الدراسة ما عدا جيمنكاربكس
ديكاندركس ،كما أظيرت النتائج أف بعض األنكاع مثؿ البرقكؽ صيفي،قد تعاني تيديدات خطيرة نتيجة
األنشطة البشرية الحالية كالمستقبمية مضافة إلييا التأثيرات السمبية لسيناريكىات تغير المناخ ،كما سمطت
الدراسة الضكء عمى أىمية إجراء تقييـ تأثيرات استخدامات األراضي مضافة إلييا سيناريكىات تغير المناخ
عمى تكزيع األنكاع األخرل مف أجؿ المساعدة في الجيكد الحالية (سكاء العممية ك/أك السياسة) لتطبيؽ
إجراءات التخفيؼ لحماية كصكف التنكع البيكلكجي في مصر.

 9-7االستغالل ادلفرغ واالستخذاو غري ادلستذاو

يتعرض التنكع البيكلكجي في مصر لتيديدات كبيرة نتيجة تطبيؽ سياسات تتسبب في االستغالؿ المفرط،

كممارسات الحصاد غير المستداـ لألنكاع البرية لتمبية الطمب عمى السمع االستيالكية ،كتشمؿ األنكاع التى
تتعرض لالستغالؿ المفرط :التجميع الغير مستداـ لمنباتات الطبية ،الصيد الترفييي لمحصكؿ عمى لحكـ
األنكاع البرية ،صيد الطيكر كمصدر طعاـ ،تجارة الحيكانات األليفة ،كالحيكانات البرمائية لمطب التقميدم
كالغذاء ،كما تستخدـ عمى نطاؽ كاسع النظـ البيئية األرضية كالمياه الداخمية ،كالنظـ اإليككلكجية الساحمية
كالبحرية كاألنكاع المرتبطة بيا لألغراض تجارية .كما يعد الصيد الجائر ،أيضا مشكمة في األراضي الرطبة
كالمياه العذبة ،حيث يمكف أف تؤدم مثؿ ىذه الممارسات في نياية المطاؼ إلى تحكالت رئيسية في تركيبة
المجتمع المصرم ،كما أف الصيد الجائر بمصائد األسماؾ يمكف أف يككف خط انر كبي انر عمى جماعات مثؿ
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أسماؾ القرش كالسالحؼ.
أجريت سمسمو مف التحاليؿ الميدانية الستخراج الميددات الرئيسية عمى التنكع النباتي بمحمية العميد ،استنادان
إلى خبرات إدارة المحمية كالمالحظات الميدانية كاألبحاث السابقة كصكر األقمار الصناعية المتكفرة (مابيف
عامي  9114إلى  ،)9102كأسفرت النتائج عمى أف أكثر الميددات تأثي انر كسرعة انتشار داخؿ المحمية ىي
التكسع في األنشطة الزراعية كالتكسع في إنشاء المناطؽ السياحية كالترفييية ،كالتدخالت البشرية .كما أدل
كجكد ترعة مياه تقسـ المحمية إلى نصفيف إلى زيادة سريعة جدان في مساحات األراضي الزراعية كزيادة
التمكث كالصرؼ الزراعي كالمبيدات األمر الذم يؤدل إلى تدمير كتحكيؿ لطبيعة المكائؿ كالذم يؤثر بالسمب
عمى المجتمعات النباتية البرية كعمى صحة التنكع الحيكم ككؿ .ىذا كمف الكاضح أف األنشطة الزراعية قد
تسبب تدىكر كتغيير كبير في طبيعة كصحة البيئات كالتنكع البيكلكجي في المنطقة كتيدد بانقراضو.

خريطة ( )9-7التغيير الكبير في استخدامات األراضي (التوسع الزراعي) في ما بين عامي  2114و 2115

كما أظيرت الصكر الجكية تدىكر كبير في المناطؽ الساحمية داخؿ محمية العميد نتيجة لمتكسع المفرط في
بناء المكاقع الترفييية السياحية ،األمر الذم أدل إلى تدمير كتغيير كتحكيؿ العديد مف المكائؿ بشكؿ ييدـ
أركاف كأىداؼ المحمية.
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خريطة ( )11-7التغيير الكبير فى استخدامات األراضي (منتجعات سياحية وترفييية) في ما بين عامي
 2114و 2115

بناء عمى ما سبؽ فإنو مف الممكف تحديد خيارات لإلدارة لمحد مف التأثيرات السمبية لتمؾ الميددات عمى
ن
النحك التالي:
 ينبغي أف يتـ دراسة شاممة لكؿ مناطؽ المحمية لتحديد النقاط الساخنة لمتنكع البيكلكجي كتحديد
مناطؽ األكلكية لمحماية كالمراقبة.

 تنظيـ  /تقييد األنشطة في بعض المناطؽ الحساسة.
 البحث المستمر مف قبؿ إدارة المحمية كغيرىا مف الجيات ذات الصمة عف سبؿ لمحد مف آثار تمؾ
الميددات.
 الرصد الفعاؿ الستخدامات األراضي كالتقييـ كاإلبالغ عف فعالية اإلدارة.
 قد يككف مف المناسب في بعض المناطؽ عالية االستخداـ تطكير البنية السياحية األساسية لمحد مف
األضرار التي لحقت الغطاء النباتي ،كمع ذلؾ ينبغي اختيار نكع كأسمكب كأماكف البنية التحتية لتقميؿ
األضرار المباشرة عمى النباتات أثناء عممية البناء كاالستخداـ ،كالحد مف انتشار الحشائش البيئية.
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 مكاصمة كزيادة التركيز عمى تثقيؼ كتكعية المجتمع كالزائريف لمحد مف اآلثار .

 11-7انتهىث

يمثؿ التمكث بالمغذيات (النيتركجيف كالفكسفكر) كغيرىا مف المصادر التيديد المستمر كالمتزايد عمى التنكع

البيكلكجي في النظـ البيئية األرضية كالمياه الداخمية كالنظـ اإليككلكجية الساحمية ،أما الممكثات مثؿ األسمدة
كالمبيدات الحشرية مف الزراعة ،كأنظمة معالجة مياه الصرؼ الصحي كالصناعة ،بما في ذلؾ التعديف
كاستخراج النفط أك الغاز ،تسبب أضرار مباشرة لمتنكع البيكلكجي مف خالؿ الكفيات كانخفاض معدالت
التكاثر لألنكاع ،كأيضان بشكؿ غير مباشر مف خالؿ تدىكر المكائؿ ،كما تكاجو األنظمة البيئية باألراضي
الرطبة الداخمية كالمكائؿ البحرية الساحمية خط انر كبي انر مف الممكثات التى تنقميا المياه ،كفى الكقت نفسو يشكؿ
تمكث الغالؼ الجكم في النظـ األرضية مصدر قمؽ كبير ،كخاصة تحمض البحار بمركبات مثؿ النيتركجيف
كالكبريت.
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الفصل الثامن

التشجري والغابات واألحزمة اخلضراء

 1-8يقذيت

تعتبر األشجار أحد أىم عناصر البيئة ،وتمثل الغابات واألشجار المزروعة أحد عناصر الموارد الطبيعية

التى تساىم فى الحد من التغيرات المناخية ومكافحة التصحر ،من ىذا المنطمق تقوم و ازرة البيئة بتنظيم ودعم
العديد من األنشطة لمتشجيير واألحزمة والمسطحات الخضراء وزراعة الغابات الشجرية حيث تقوم ىذه
األشجار والمسطحات الخضراء بإمتصاص قدر من ثانى أكسيد الكربون الذى ينتج من األنشطة التنموية
المختمفة.

 2-8تطوير ورفع كفبءة احلذائق وادليبدين انعبيت

تم تطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة حيث تم زراعة المسطحات الخضراء والحوليات المزىرة

واألشجار بالميادين والشوارع والمساجد حيث تم تطوير بعض ميادين المعادى والبراجيل باإلضافة لزراعة
أكثر من  3آالف متر مساحات خضراء بالحديقة المالصقة لممركز الثقافى التعميمى (بيت القاىرة) باإلضاقة
لزراعة أشجار وحوليات مزىرة .كما تم تشجير وانشاء مساحات خضراء بمسجد القاروق بالمعادى ،كما يتم
صيانة دورية لحديقة السالم بشرم الشيخ عمى مساحة ( )33فدان منيا ( )5.5فدان تضم ( )45نوع من
النباتات الطبية والعطرية ذات اإلستخدام الطبى والتقميدي.

صورة ( )1-8أعمال التشجير بمنطقة البراجيل
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صورة ( )2-8أعمال التطوير بحديقة السالم بشرم الشيخ

صورة ( )3-8إنشاء مساحات خضراء وتشجير حديقة بيت القاهرة
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صورة ( )4-8أعمال تشجير وانشاء مساحات خضراء بمسجد الفاروق بالمعادى

 3-8إنشبء ادلشبتم

استمرار تطوير المشتل المركزي التابع لمجياز حيث يمثل ىذا المشتل مصدر دائم إلنتاج األشجار
والشجيرات ونباتات الظل لمدعم البيئى لممدارس ووحدات األمن المركزى والمستشفيات العامة والمساجد
واألديرة والجمعيات األىمية ،لذلك تم إعداد دراسة لتطوير المشتل حيث تبمغ مساحتة 222×222متر (11

فدان تقريباً) إلستغالل المشتل إقتصادياً ويشمل التطوير إنشاء صوب زراعية جديدة مجيزة طبقاً لممعايير
العالمية ،وكذلك إدخال أصناف جديدة من النباتات وكذلك توفير المستمزمات الزراعية من (األسمدة
والمبيدات واألدوات الزراعية والمعدات واألالت .....الخ) ،وييدف تطوير ورفع كفاءة المشتل إلى إستغالل
الموارد المتاحة اإلستغالل األمثل إقتصادياً مما يؤدى لزيادة أنشطة التشجير باإلضافة لعائد إقتصادى كبير
متوقع من خالل عممية التطوير.

 4-8انذعى انبيئي بتوفري األشجبر

تم تقديم الدعم البيئى باألشجار لممدارس والجامعات (جامعة المنيا والمنوفية وجنوب الوادى وحموان) والمعاىد
والمساجد واألديرة واألحياء والوحدات المحمية باالمحافظات وقوافل التوعية البيئية والجمعيات األىمية
بالمحافظات بعدد ( )22ألف شجرة تقريباً وبمشاركة الشباب لدفعيم لتنمية روح العطاء واإلنتماء.
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 5-8يشروع األحزيت اخلضراء حول انقبهرة انكربى

يتم عمل صيانة مشروع الحزام األخضر بطول ( )14كم بدء من تقاطع طريق القطامية  -العين السخنة مع

الطريق الدائري وحتـى تـقاطع طريق القاىرة السويس ،كما يتم حالياً إعادة رفع كفاءة بعض أجزاء من المشروع
والتي تم استقطاعيا إلنشاء الطرق والمحاور البديمة بالطريق الدائري لممنفعة العامة بالتنسيق مع و ازرة النقل
واألمانة العامة لو ازرة الدفاع.
وتوالى و ازرة البيئة االىتمام بزراعة األحزمة الخضراء حول المدن وكذلك االشتراك في مشروع األحزمة
الخضراء في الوطن العربي بالتنسيق مع األمان العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة ( )22دولة ،وجارى
البدء في الخطوات التنفيذية لممرحمة األولى من المشروع ،حيث تقع مصر في اإلقميم األوسط ويشمل (مصر
والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر) وسيتم البدء في المرحمة األولى من المشروع والتي تستغرق
عامان يتم فييا تحديد مسار األحزمة الخضراء ووضع الخطط التنفيذية لممشروع واجراء الدراسات االجتماعية
واالقتصادية.

صورة ( )5-8أشجار السرو بمشروع الحزام األخضر

322

 6-8االستخذاو اآلين دليبه انصرف انصحيي ادلعبجلحت فحي اراعحت األحزيحت اخلضحراء
وانغبببث انشجريت في يصر وآثبرهب انبيئيت

يعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة األشجار الخشبية واألحزمة الخضراء إضافة
جوىرية إلى مصادر المياه بجميورية مصر العربية ،حيث تمثل ىذه الكمية حتى اآلن نحو ( )6مميار متر
مكعب تمثل عبئاً بيئياً كبي اًر لما تسببو من تموث بيئي عند محاولة التخمص منيا ،ومع التقدم العممي أصبح
تعظيم االستفادة من ىذه المياه حتمية إستراتيجية ،حيث بمغت المساحات المزروعة من الغابات ( )18ألف
فدان في ( )34غابة في ( )17محافظة ،ىذا عالوة عمى الغابات التي يجرى العمل بيا حالياً والتي يبمغ
مساحتيا ( )17ألف فدان ،حيث يتم تنفيذ المشروع بجوار محطات الصرف الصحي التي بيا ظيير
صحراوي في جميع مدن ومحافظات الجميورية .ىذا وييدف المشروع إلى:
.1

االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الغابات واألحزمة الخضراء حول المدن.

.2

استصالح واضافة مساحات جديدة من أراضى المناطق الصحراوية.

.3

خمق صناعات خشبية واضافة مصادر دخل جديدة من اإلنتاج الثانوي لمغابات.

.4

توفير فرص عمل جديدة لمشباب.

.5

حماية مصادر المياه من التموث (نير النيل ،البحيرات والمياه الجوفية) وكذلك التربة.

.6

توفير جزء من األخشاب المنتج محمياً بدالً من االستيراد الكامل من الخارج.

.7

حماية المناطق الصحراوية والمدن الجديدة من الرياح وسفى الرمال والعواصف الترابية.

.8

استغالل ىذه الغابات كمناطق سياحية داخمية وكمتنفس لسكان المدن الجديدة.

.9

بيع أرصدة الكربون وفق اتفاقية كيوتو.

 .12إنتاج الوقود الحيوي من زراعة الجاتروفا والجوجوبا.
وقد تعددت األنواع النباتية التي تم زراعتيا بالغابات واألحزمة الخضراء ما بين الماىوجنى األفريقى (الكايا)،
السرو ،الصنوبريات ،الكافور ،األكاسيا ،التوت ،السيسال ،الكازورينا ،الكنكابس ،البامبو ،الجاتروفا ،اليوىوبا،
الترميناليا ،الحور ،أشجار وشجيرات الزينة.
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صورة ( )6-8شتالت وبذور الجاتروفا

خريطة ( )1-8توزيع الغابات فى جمهورية مصر العربية
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 7-8يشروع اراعت األسطح

في إطار خطة مكافحة التغيرات المناخية تم إعداد دراسة والبدء بمشروع زراعة األسطح فوق المنازل
والمدارس والجامعات بيدف خفض درجات الح اررة صيفاً ،وكذلك اإلستفادة من زراعة نباتات ومحاصيل فوق
األسطح مما يؤدى إلى إيجاد فرص عمل لمشباب ،وكذلك تحقيق مردود بيئي وعائد اقتصادي ،حيث يوفر
ىذا النوع من الزراعة ( )%92من المياه المستخدمة في الزراعة العادية ،كما يزيل كل متر من المسطح
األخضر المزروع فوق األسطح ( )122جم من مموثات اليواء كل عام ،ذلك باإلضافة إلى أن المباني
المنزرع عمى سطحيا تنخفض درجة ح ارراتيا بمقدار ( )7درجات عن المبانى غير المنزرعة مما يساىم فى
الحد من درجة الح اررة.
ويتم زراعة األسطح بالخض اروات (جرجير – فمفل -خيار – طماطم) وبعض الفاكية (الميمون والعنب) في
براميل بالستيك ،ويشمل ىذا المشروع جميع فئات المجتمع .وتتركز خطة الو ازرة خالل الفترة القادمة عمى
تنفيذ عدة نماذج فى المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والمساكن من خالل األحياء.

صورة ( )7-8الزراعة فوق أسطح المنازل
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 8-8انرؤيت ادلستقبهيت

تكثف و ازرة البيئة الجيود إلضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة األشجار ،والدعم والتوعية البيئية،
وانشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات واألماكن العامة والمدن القديمة أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة،
وكذلك دعم الجمعيات األىمية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية وسياحية ذات نفع كبير عمى

المجتمع.
ومع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحى والتى يتم معالجتيا وتوالى إنشاء محطات المعالجة فى
سائر أنحاء الجميورية ،فإن و ازرة البيئة بالتعاون مع كافة الو ازرات المعنية تولى أىمية كبيرة لتقدم العمل
وزراعة مزيد من الغابات الشجرية واألحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى لمقاىرة الكبرى ومع الطرق
المتقاطعة وحول المدن القديمة والجديدة.

326

الببة الرابع

البيئة احلضرية

الفصل العاشر

التنمية البيئية

 1-9مقدمة

يعد اإلنسان ىو المحور الرئيسي لمتنمية المستدامة بأبعادىا الثالثة البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،فمم تعد

التنمية اليوم مجرد ارتفاع المؤشرات االقتصادية وزيادة متوسط دخل الفرد فحسب بل يجب أن يصحبيا ازدىار
بيئي باستغالل أمثل لمموارد والحد من مصادر التموث ،وكذلك تغيـرات اجتماعيـة وتعزيز المفاىيم الصحيحة

وترسيخ القيم االنسانية ونشر التعميم والمشاركة المجتمعية في صنع الق اررات ،وتبني المنيج العممي فى التفكير

من أجـل مواكبة التقدم العممي والتكنولوجي.

وقد وافقت  391دولة في مؤتمر قمة األمم المتحدة لمتنمية المستدامة عمى أىداف عالمية جديدة لمخمسة عشر

عاما القادمة ( )6111-6132تتضمن وثيقة "تحويل عالمنا :جدول أعمال  6111لمتنمية المستدامة" 31ىدفاً

من أىداف التنمية المستدامة.

وتتكامل القضايا البيئية ضمن تمك األىداف الطموحة التي ستشكل عممنا لسنوات قادمة من أجل القضاء عمى

الفقر والجوع وتعزيز الصحة وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى والطاقة لمجميع وادارتيا إدارة
مستدامة واتخاذ اجراءات عاجمة لمتصدى لتغير المناخ واالستيالك واإلنتاج المستدام والحفاظ عمى الموارد البرية
والبحرية واستخداميما عمى نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

 2-9التنمية العمرانية (تنمية املنبطق السكنية)

بمغت نسبة سكان الحضر فى مصر عام  )%76.1( 6132وىى فى تزايد مستمر ،ىذا التحول مـن عـالم ريفـي

إلى آخر حضري من شأنو زيادة المناطق السكنية العشوائية ومن خصائصيا:

 االفتقــار إلــى الخــدمات األساســية مثــل :مصــادر الميــاه الصــالحة لمشــرب وخــدمات الصــرف الصــحى وجــود
منظومة لجمع المخمفات ومصادر لمطاقة.

 تدنى مستوى المساكن وعدم قانونية اإلنشاءات.
 سوء صحة الظروف المعيشية وخطورة مواقع البناء.
 االزدحام وارتفاع الكثافة السكانية .

 االستبعاد اإلجتماعى لسكان تمك المناطق والذي يترتب عميو ارتفاع معدل الجريمة والتفكك اإلجتماعى.
 التموث البيئي واالستغالل المفرط لمموارد ومساىمة كبيرة في تغير المناخ.

وقــد انخف ـ

عــدد المنــاطق ايــر اىمنــة فــى مصــر منــذ عــام  766( 6131منطقــة) ليصــل إلــى ( 127منطقــة)

بمســاحة بمغــت  7.2ألــف فــدان وتضــم ح ـوالى  611.1ألــف وحــدة ســكنية ويقطنيــا  331.1ألــف نســمة فــى عــام
 ،6137وذلك نتيجة تطوير بع

المناطق ( 79منطقة) أو إزالة بع
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المناطق ( 9مناطق).

شكل ( )0 - 01وضع المناطق غير اآلمنة حتى عام 4102

وتعد المدن محركـات النمـو وم اركـز التجـارة والثقافـة والعمـم واإلنتـاج حيـث تقـدم لمسـكان المزيـد مـن الفـر

لمتعمـيم

والعمــل واالزدىــار والتقــدم االقتصــادي واالجتمــاعي ،وتســيم التنميــة المســتدامة لممــدن فــى تخضــير االقتصــاد مــن
خــالل تحســين نظــم النقــل والمبــاني والطاقــة والميــاه والنفايــات وكــذلك مــن خــالل تحقيــق طائفــة واســعة مــن الفوائــد
االقتصادية واالجتماعية.

وبمغ عدد المدن الجديـدة بالجميوريـة  62مدينـة تسـتحوذ مدينـة القـاىرة عمـى  7مـدن جديـدة تمييـا محافظتـا الجيـزة
والشرقية بواقع مدينتين لكل منيما.

وتشــير الزيــادة المطــردة ألعــداد المــدن وســكانيا إلــى الحاجــة لتطورىــا لتصــبم مســتدامة وصــحية وخضـراء ومنتجــة
وقابمة لمتكيف وآمنة بحيث تزدىر وتعزز التوجو العام نحو تحقيق أىداف إستراتيجية التنمية المستدامة لمبالد.

 1-2-9تأهيل مدينة الشيخ زايد مدينة مستدامة صديقة للبيئة

تــم تنفيــذ مشــروع "مشــروع تأىيــل مدينــة الشــيخ ازيــد مدينــة مســتدامة صــديقة لمبيئــة" ضــمن بروتوكــول لمتعــاون بــين
و ازرة البيئة وو ازرة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتنفيذ مشروع تجريبي لتأىيـل المـدن الجديـدة كمـدن خضـراء

مستدامة صـديقة لمبيئـة ،وتـم التطبيـق عمـى الحـي الثالـث بمدينـة الشـيخ ازيـد مـن خـالل المراجعـات البيئيـة لمنطقـة

الدراسة والتعرف عمى أىم المشاكل البيئية وأولوياتيا ،حيث تبين االفتقار لوجود منظومة متكاممة إلدارة المخمفات
الصمبة وعدم تدوير مخمفات اليدم والبناء بالكامل.
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األنشطة التنفيذية للمشروع
ً
أوال :تقييم الوضع البيئي

 -1رصد نوعٌة
الهواء

 -3تقٌٌم المسطحات
الخضراء

 -2رصد نوعٌة
المٌاه

ً
ثبنيب :استدامة املشروع

 -4تقٌٌم إدارة
المخلفات الصلبة

 -5قٌاس الوعً
البٌئً

 -1المركز الثقافً
البٌئً األخضر

 -2الدلٌل االسترشادي
ومؤشرات المدن المستدامة

شكل تخطيطي يوضح أهم األنشطة التنفيذية لممشروع
اتجاه الرٌاح
وسرعتها

ملوثات
الهواء

عوادم
السٌارات

الضوضاء

المخلفات
المنزلٌة

مخلفات الهدم
والبناء

المخلفات
الزراعٌة

شكل ( )4 - 01األنشطة التنفيذية لمشروع تأهيل مدينة الشيخ زايد مدينة مستدامة صديقة لمبيئة

أ .إنشبء املركس الثقبيف البيئي األخضر

 تم إنشاء المركز الثقافى البيئى من مخمفات اليدم والبناء كنموذج لمبناء األخضر منخف

التكاليف الذى

يعمل بالطاقة الشمسية لمتوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية وليكون نموذجـاً يـتم تعميمـو عمـى المبـانى
اإلدارية بجميع المدن الجديدة لتوضيم أىمية إعادة التدوير لممحافظة عمى الموارد الطبيعية.

 تبمغ المساحة المخصصة لممركز ( 6211م )6خص
عن مسطحات خضراء ومشايات داخمية.

لممبنى البيئى ( 361م )6وباقي المسـاحة عبـارة

 تم مراعاة البعد اإلجتماعى فى بناء المبنى بحيث يتناسـب اسـتخدامو مـع فئـات المجتمـع المختمفـة وكـذلك
تـم م ارعـاة البعــد اإلقتصـادى والبيئـى حيــث تـم بنـاءه مــن مخمفـات اليـدم والبنــاء واسـتخدام الطاقـة الشمســية

كمصدر لمطاقة المستدامة وتعزيز استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لمتغمب عمى نق

صورة ( )0 - 01موقع بناء المركز قبل وبعد التشييد
333

الطاقة.

صورة ( )4 - 01وحدة معالجة مياه الصرف والمبني الرئيسي لممركز

 تم تزويد المركـز بوحـدة معالجـة لميـاه الصـرف الصـحى إلعـادة اسـتخداميا فـى رى المسـطحات الخضـراء
بالمبنى كنموذج استرشادى يمكن إعادة تطبيقو.

 يي ــدف المرك ــز إل ــى نش ــر ال ــوعي البيئ ــي لس ــكان المنطق ــة المحيط ــة ب ــالمركز ع ــن طري ــق إقام ــة ال ــدورات
والندوات البيئية لطمبة الجامعات والمدراس والجمعيات األىمية وكـذلك إقامـة المعـار
الحرف اليدوية من الخامات الطبيعية وتقـديم األنشـطة والعـرو

الخاصـة بمنتجـات

البيئيـة والثقافيـة وتنظـيم بـرامج لممارسـة

االنشطة الرياضية التى تعزز القيم البيئية لدى السكان.

 حرصا عمى وجود المعايير البيئية المحمية لممدن المستدامة كنمـوذج استرشـادى يمكـن تطبيقـو عمـى بـاقى
المدن الجديدة ،فقد تم إعداد دليل محمى بالمعايير البيئية لممـدن المسـتدامة مبنـى عمـى المراجعـات البيئيـة
والرصد والقياس لكل من ( نوعية اليواء– المياه -العوادم -الضوضاء) ومقارنتيا بالحدود العتبيـة بقـانون

البيئة  3997/7المعدل بقانون .6119/ 9
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التخطٌط اإلستراتٌجً الستخدامات األراضً
وتجانس استخداماتها بناء علً دراسات
تقٌٌم األثر البٌئً

ترسٌخ نظم اإلدارة البٌئٌة ودعم البنً التحتٌة
للحد من المخلفات الخطرة والصلبة من المنبع
ونظم إعادة التدوٌر والتصنٌع

حمددات الدليل االسرتشبدي للمدن املستدامة

تنمٌة النباتات والموائل الطبٌعٌة للحفاظ
على الموروث البٌولوجً فً المدن

إدماج البعد الصحً
واالقتصادي فً
التخطٌط والتقٌٌم

مشاركة المجتمعات المستفٌدة
فى كافة المراحل

شكل ( )3 - 01محددات الدليل المحمى االسترشادي لممدن المستدامة

 3-9تنمية املنبطق الصنبعية:

يتطم ــب االرتق ــاء بالمن ــاطق الص ــناعية ترس ــيخ مفي ــوم الص ــناعة الخضـ ـراء الت ــي ترك ــز عم ــى تحس ــين العمميـ ــات

الصــناعية ،وتــوفير التكــاليف ،وارتفــاع العائــدات ،وتحقي ـق أفضــل امتثــال لمق ـوانين والم ـوائم البيئيــة لتقميــل اىثــار

السمبية لعمميات التصنيع والمنتجات عمى البيئة ،وتبني إجراءات وتقنيات أكثر فاعمية فى استخدام الطاقة والمواد
الخــام والمنتجــات الثانويــة ،كمــا تقمــل الصــناعة الخض ـراء مــن تولي ـد المخمفــات والنفايــات الخط ـرة ،وتشــجع إعــادة
االســتخدام والتــدوير لمم ـوارد الطبيعيــة وتعــزز اإلدارة المنيجيــة لممخمفــات ،وىــى فــى مجمميــا تيــدف إلــى خف ـ

انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري لمتخفيف من حدة التغير المناخي.

وقــد شــيدت القطاعــات الصــناعية تطــو اًر ممحوظ ـاً فــي مختمــف المنــاطق الصــناعية والمــدن الجديــدة والمحافظــات،
وانطالقاً من مبادئ التنمية المستدامة وتماشياً مع توجو الدولـة فـى ىـذا اإلطـار فقـد بـرزت أىميـة دعـم القطاعـات
الصناعية بمايحقق النمـو اإلقتصـادى واإلجتمـاعى فـى ظـل اتبـاع معـايير وضـوابط تضـمن عـدم اإلضـرار بالبيئـة

والحفاظ عمى الموارد الطبيعية ،ومن ىذا المنطمق فقد تم تنفيذ ما يمى:
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 المش ــاركة ف ــى مراجع ــة ع ــدد م ــن المواص ــفات القياس ــية المصـ ـرية بالتع ــاون م ــع الييئ ــة المصـ ـرية العام ــة
لممواصفات والجودة والو ازرات المعنية والجيات ذات الصمة.

 تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمناطق الصناعية.

 إعــداد تصــور إلنشــاء وحــدات إدارة بيئيــة بالمنــاطق الصــناعية ،مــدعوم بخطــة تــدريب بيئيــة لعــدد ()633
متدرب خالل عامين فى ( )31مناطق صناعية مختارة كمرحمة أولى.

وفى ضوء الخبرات المكتسبة من تنفيذ مشروع تأىيل مدينة الشيخ زايد مدينة مستدامة صديقة لمبيئة والعمل عمـى
تكـ ـرار التجرب ــة الناجح ــة ،فق ــد ت ــم إختي ــار مدين ــة العب ــور لتأىيمي ــا مدين ــة ص ــناعية مس ــتدامة ص ــديقة لمبيئ ــة وذل ــك
العتبارات تنوع القطاعات الصـناعية بيـا حيـث تشـمل صـناعات (ىندسـية و كيربائيـة  /اذائيـة /خشـبية وأثـاث /

بالســتيكية /ورقيــة  /اــزل ونســيج  /مـواد بنــاء  /معدنيــة وميكانيكيــة  /كيماويــة وأدويــة  /مالبــس جــاىزة  ...إلــخ)،
باإلضــافة إلــى تــوفر البنيــة التحتيــة بالمدينــة مثــل إمــدادات الميــاه والكيربــاء والطــرق وايرىــا والتــي تعــزز إمكانيــة
النيو

بتمك الصناعات وزيادة قدراتيا التنافسية فى األسواق المحمية والعالمية.

ويتمثل اليدف العام من مشروع "تأىيل مدينة العبور مدينـة صـناعية مسـتدامة صـديقة لمبيئـة" فـى االرتقـاء بجـودة

الحيــاة المعيش ــية لمقــاطنين والع ــاممين فــى المدين ــة مــن خ ــالل تحســين مؤشــرات نوعيــة البيئ ــة ،والنيــو

ب ــبع

القطاعــات الصــناعية كنمــوذج استرشــادى يمكــن تطبيقــو عمــى القطاعــات الصــناعية األخــرى لتصــبم صــناعات
خضراء تمتزم بـاإلدارة البيئيـة المسـتدامة لتحقيـق تنميـة مسـتدامة والحـد مـن اىثـار السـمبية لمتغيـر المنـاخي ،وزيـادة

تنافســية منتجــات تمــك الصــناعات فــى األس ـواق العالميــة والمحميــة ،ويقــوم المشــروع بالعمــل مــن خــالل العديــد مــن

المحاور عمى النحو التالى:

 تقيــيم الوضــع البيئــي الـراىن بالمنطقــة الصــناعية بمدينــة العبــور مــن حيــث تحديــد أىــم المشــكالت البيئيــة
وأولوياتيا ووضع الحمول والبدائل وذلك مـن خـالل المراجعـات البيئيـة والمشـاركة المجتمعيـة لموصـول إلـى

أنسب الحمول والبدائل الممكنة وكذلك وضع أسس ومعايير اإلدارة البيئية المستدامة بالمناطق الصناعية.

 إختيــار قطــاعين صــناعيين كنمــوذج استرشــادى لد ارســتيم وتحديــد أىــم التحــديات وأولوياتيــا التــي تواجــو
تطبيق اإلدارة البيئية المستدامة ،كذلك تحديد التأثيرات السمبية لممناطق الصناعية عمـى المنـاطق السـكنية

والتعرف عمى مدى مساىمة القطاع الصناعي المختار فى تطوير وتنمية المجتمع المحمي.

 إعــداد الكـوادر المؤىمــة فــى المنشـ ت الصــناعية والــو ازرات المعنيــة والجمعيــات األىميــة مــن خــالل البـرامج
التدريبيــة وبـرامج التوعيــة البيئيــة فــى المجــاالت البيئيــة المختمفــة لكــل فئــات المجتمــع المحمــى لخمــق فــر
عمل خضراء جديدة.

 إعــداد دليــل محمــى لممــدن الصــناعية الخض ـراء المســتدامة يشــمل المعــايير البيئيــة إلدارة المــدن الصــناعية
المستدامة.
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 4-9تنمية املنبطق السيبحية

ترتبط السياحة البيئة ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة المحيطـة بيـا والتـى تحفظيـا وتـؤمن مسـتقبميا ،وىـى سـوق واعـده

صــاعدة ُيقــدر عائــدىا بمميــارات مــن الــدوالرات بخــالف المكاســب األخــرى ايــر المباشـرة ،والوظــائف التــى توفرىــا،
فضـ ـالً ع ــن م ــا تحقق ــو م ــن تنمي ــة مس ــتدامة وحماي ــة لمبيئ ــة والمـ ـوارد الطبيعي ــة ،وم ــا ت ــوفره م ــن من ــافع اقتص ــادية
واجتماعيو لمسكان المحميين ،ويتميز ىذا النوع من السياحة بالمبادئ التالية:
 المساىمة الفعالة فى المحافظة عمى التراث الطبيعى والثقافى.

 المساىمة فى رفاىية المجتمعات المختمفة والتى تشارك فى عمميات التخطيط والتنفيذ ليا.
 تثقيف الزائرين بصون الطبيعة وأىمية المحافظة عمييا.

وفــى ىــذا اإلطــار فقــد قامــت العديــد مــن الجيــات الحكوميــة والخاصــة بالعديــد مــن المبــادرات لمتــرويج لممقاصــد

السياحية المصرية مثل مبادرات "شرم الشيخ فى قموبنا " و "عظيمة يا بمدي" ومبادرة لزيارة  21ألف شاب وفتـاة
بمختمـف األعمـار ومـن أنحـاء مصـر إلـى مدينـة شـرم الشـيخ واإلقامـة فـي المدينـة عمـى ىيئـة أفـواج متتاليـة بيـدف

تنشــيط الســياحة بيــا ودعميــا إقتصــادياً والتــي أطمقتيــا و ازرة الشــباب والرياضــة بالتنســيق مــع الجامعــات المصـرية.

كمـا حصــمت مدينــة الغردقــة بمحافظــة البحــر األحمــر عمــى جــائزة "أفضــل وجيــو ســياحية" عربيــو لعــام  6132بعــد
التفوق الواضم فى البنية السياحية والمشروعات ووجود أامب الخدمات التى يحتاجيا السائم العربى.

وفي إطار برامج مجمس الوزراء لتأىيل المدن السياحية مدن مستدامة خضراء فقد تم تنفيذ ما يمى:
 االنتياء مـن االسـتبيان الخـا

بتقيـيم الوضـع الـراىن لممنشـ ت والمنـاطق السـياحية ،بيـدف التعـرف عمـى

المشاكل البيئية والعمل عمى معالجتيا.

 تقييم مستوى الوعي البيئي لدي قـاطني المنـاطق السـكنية المحيطـة بالمنـاطق السـياحية لموقـوف عمـى أراء
المجتمــع المحمــى بشــأن كيفيــة االســتفادة مــن وجــود المعــالم والمنشــأت الســياحية فــى تحســين جــودة الحيــاة
المعيشية لممجتمع المحمى.

 5-9الرؤية املستقبلية

 تفعيل المركز الثقافي البيئي بمدينة الشيخ زايد.

 ت ــدريب الم ــدربين عم ــى " االدارة البيئي ــة" بالمن ــاطق الص ــناعية عم ــى مس ــتوى المحافظ ــات لتحقي ــق االس ــتدامة
وتحقيق المركزية االدارة البيئية.

 اســتكمال تنفيــذ برنــامج تأىيــل مدينــة العبــور مدينــة مســتدامة خض ـراء كنمــوذج استرشــادى لتأىيــل المنــاطق
الصناعية.
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املراجع:

 المنـاطق العشـوائية فـي مصـر :حقـائق وأرقـام  -مجمـس الـوزراء ،مركـز المعمومـات ودعـم اتخـاذ القـرار مركـز
المعمومات ودعم اتخاذ القرار.

 الحصاد السياحي  ،6132موقع الييئة العامة لالستعالمات.

 خطة عمل الييئة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية ،موقع الييئة العامة لمتنمية الصناعية.
 النشرة اليومية ،موقع و ازرة التجارة والصناعة.

 السكان ،مصر فى أرقام  ،6132الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.
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الفصل العاشر
الطاقــــة

 0-01مقدمت
الطاقة هة المحة

األساسة لمتنمية االقتصةةاةي واالجتماعية  ،وتعتبة تنمية مةوا ة الطاقة األولية وحسة

إةا تهةةا واسةةتاةامها مة أهةةا سياسةةات يواسةةت اتيجيات التنمية  ،وتعتمةةة مصة ف ة تحقيةةا التنمي ة االقتصةةاةي
والتكنولوجي عمى عةة مصاة م الطاق المتاح وهى الكه باء والبت ول والغاز الطبيع .

وم ة ة هة ةةلا المنطمة ةةا عهة ةةةت و از ة البيئ ة ة إل ة ةى البحة ةةث ع ة ة مصة ةةاة بةيم ة ة لمطاق ة ة تحقة ةةا الم ة ة ةوة البيئ ة ة
واالقتصةةاةي واالجتمةةاع فة آ واحةةة واتاةةال تةةةابي يواج ة اءات مة أة نها أ ت فة نسةةب الطاقة المتجةةةةة

المستةام ف مزيج الطاق المص ي وتعمل عمى تقميل الضغوط البيئي والمنااي حيث يمكة لهةلا التةةابي

أ تسةها فة تعظةيا االسةتااةة مة المةوا ة البةيمة لمطاقة التقميةية م ةةل إسةتاةاا الماماةات الصةمب ب نواعهةةا

الماتما وكلل بةائل الوقوة واالستااةة منها ك حة أأكال الطاق البةيم .

 2-01الطاقت اجلديدة واملتجددة

قاا المجمس األعمى لمطاق ف إب يل  7003بالموافق عمى إست اتيجي تهةف إلى زياةة نسب الطاق المولةة
م الطاق المتجةةة إلى ( )%70بحمول عاا  7070وتعتمة إست اتيجي قطاع الكه بةاء عمةى تنةوع مصةاة

الطاق ف مص والتوس ف إستاةاا الطاق الجةيةة والمتجةةةة وت أةية إسةتاةاا مصةاة الطاقة التقميةية ،
ولل ف إطا التاطيط اإلست اتيج لمطاق ف مص .
 0-2-01طاقت الرياح:

حيةةث تتمت ة مص ة بةةوف ة فة مصةةاة طاق ة ال يةةاح فة منطق ة امةةيج السةةويس ،والتة تعتب ة ضةةم أفضةةل

المواق ف العالا والتى تتسا بس عات ياح عالية ومنتظمة  ،وتعتبة المسةاح الواقعة غة

امةيج السةويس

مة المنةةاطا الواعةةةة إلقامة مأة وعات ال يةةاح الكبة ى حيةةث تتةواف فيهةةا مواقة لات متوسةةط سة عات يةةاح
عالي ة

تت ة اوح بةةي ( )00-4مت ة  /اني ة  ،كمةةا أ هنةةا منةةاطا أا ة ى واعةةةة تتمت ة بمتوسةةط س ة عات يةةاح

تت اوح بي ( )4-3مت  /اني أ ا وغ

واة النيل بمحالات محافظ بن سويف والمنيا ومنطق الواحات

الاا ج بمحافظ الواةي الجةية.
 2-2-01الطاقت الشمسيت:

تعتب ة مص ة إحةةةى ةول منطق ة الح ةزاا الأمس ة األك ة مناسةةب لتطبيقةةات الطاق ة الأمسةةي  ،حيةةث تظه ة

نت ة ة ةةائج أطم ة ة ةةس أ ة ة ةةمس مصة ة ة ة أ متوس ة ة ةةط اإلأ ة ة ةةعاع الأمسة ة ة ة العم ة ة ةةوةي م ة ة ةةا ب ة ة ةةي 0700 – 7000
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.و.س/ا/7الس ةةن  ،كم ةةا يتة ة اوح مع ةةةل س ةةطوع الأ ةةمس ب ةةي ( )00-5س ةةاع /يوا ،مم ةةا يت ةةير تة ةواف فةة

االست ما ف مجاالت الطاق الأمسي الماتما .

 3-01الكتلت احليويت Biomass

 0-3-01مشروع الطاقت احليويت للتنميت الريفيت املستدامت

هو أحة المأ وعات التى يتا تمويمها مة و از ة البيئة بالتعةاو مة الب نةامج اإلنمةائ لألمةا المتحةةة وم فةا

البيئة العالمي ة  ،والةةلي يعمةةل عم ةى تةةوفي الطاق ة م ة مصةةاة أا ة ى غي ة تقميةي ة باسةةتاةاا الكتم ة الحيوي ة

( )Biomassوالحااظ عمةى البيئة المصة ي والحةة مة إنبعا ةات غةازات اإلحتبةاس الحة ا ي مة اة ل ةعةا
التنمي ال ياي المستةام .

 .1الوضع الحالي لتنفيذ أنشطة المشروع:
أ .انتهى المأ وع م تة ي

إجمالى ( )00مهنةس و( )00عامل بناء عمى تنايل وحةات البيوجاز المنزلي ،

وتا إاتبا ها نظ ياً بكمي الهنةس جامع عي أمس فى إطا ب وتوكول التعاو الموق بي جهاز أئو

البيئ والكمي لمنر المهنةسي المتة بي أهاةات إجاةة بناء الوحةات بالتعاو م المأ وع ،وتا إاتبا ها

عممياً ،كما انتهى المأ وع م ت سيس أ كات متاصص لها عمى بناء الوحةات تمهيةاً لةاولها سوا
العمل عمى هيئ أ كات تقةيا هلا الاةم ليغطوا طمبات المواطني م المحافظات الماتما ال اغبي

فى تنا يل وحةات البيوجاز المنزلي وااص بعة ق ا مجمس المحافظي بالتعاو م و از ة البيئ وو از ة
التنمي المحمي لتعميا التكنولوجيا عمى كاف المحافظات.

صورة ( )1-11أحد وحدات إنتاج البيوجاز التي تم تنفيذها من خالل المشروع

543

صورة ( )2-11وحدات البيوجاز عمى مستوى العائمة الواحدة

 .تا اما كيانات صغي ة ال وجوة لها مسبقاً متم م فى ( )01أ ك

واة أعمال تولى المأ وع ت سيسها

قانونياً وتحمل كاف تكماتها.

ج .بةأ المأ وع بةعا كامل( )%000ليتحمل المستاية( )%10م التكما بعة إة ا أهمي إنضمام إلى
المستايةي م وحةات البيوجاز المنزلي .

ة .المأ وع كا يستهةف بةاي ق يتي فقط ةاال محافظتي فقط ها الايوا وأسيوط ولك تا التوس فى
أنأطت ليصل إلى ( )20ق ي ةاال ( )00محافظ .

ه .استهةف المأ وع ( )200وحةة بيوجاز منزلي ووصل المحقا إلى ( )0000وحةة ا ل عامي فقط.
و .يتا حالياً إنهاء إج اءات ت سيس مؤسس الطاق الحيوي لمتنمي ال ياي المستةام والتى صة ق ا
مجمس الوز اء بت سيسها ا ل يوليو .7001

ز .تا االنتهاء م تنايل أولى الوحةات التجا ي بإحةى م از ع المواأى بالايوا ،والتى تنتج (10ا)3
بيوجاز يومياً.
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 4-01مؤشراث الطاقت يف مصر خالل عام 2104
بمغت إجمال

قة ات تولية الطاق الكه بائي ف

مص حوال

( )024010ج.و.س ا ل عاا 7000

وبزياةة تقة بحوال ( )%7.0ع العاا السابا تسها فيها الطاق المائي بنسب حوال ( )%3.5والطاق

الجةيةة والمتجةةة بنسب حوال (. )%0.5

شكل ( )1-11توزيع الطاقة المولدة طبقاً لنوع التوليد (ج.و.س)
المصدر :التقرير السنوي  2114/2113لمشركة القابضة لكهرباء مصر

بمغ الحمل األقصى حوال ( 72000ا.و) ا ل هلا العاا بنسب اناااض تقة بحوالى  %0.7ع العاا
السابا حيث بمغت ( 73000ا.و).

شكل ( )2-11أقصى حمل خالل عامى  2113/2112و2115/2114
المصدر :التقرير السنوى  2114/2113لمشركة القابضة لكهرباء مصر
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جدول ( )1-11جدول يوضح أهم مؤشرات إنتاج الكهرباء بمصر خالل عامي 2114/2113- 2113/2112

2113/2112

2114/2113

المؤشرات الفنية لمصادر إنتاج الكهرباء
الحمل األقصى

(م.و)

27111

26141

إجمالي الطاقة المولدة عمى مستوى جمهورية

(ج.و.س)

164628

168151

(ج.و.س)

13121

13352

مصر العربية




مائي

حراري

الطاقة الجديدة والمتجددة

(ج.و.س)
(ج.و.س)



فائض الشركات الصناعية

(ج.و.س)



القطاع الخاص ()BOOT

(ج.و.س)



المحطات غير المرتبطة

إجمالي القدرة المركبة الكمية
صافى تبادل الطاقة مع الخارج (صادر)
الطاقة المرسمة من المحطات التابعة المرتبطة
(بدون المشتراه )BOOT ،
إجمالي استهالك الوقود
معدل استهالك الوقود بشركات ال نتاج
أطوال الخطوط والكابالت عمى الجهدين الفائق
والعالي
أطوال الخطوط والكابالت عمى الجهدين المتوسط

والمنخفض

عدد المشتركين بشركات التوزيع

(ج.و.س)

135473
1497
33

14264
241

138795
1446
62

14154
241

(م.و)

31813

(ج.و.س)

397

399

(ج.و.س)

144181

147526

(ألف طن م م)

31751

32179

(جم/ك.و.س مولد)

212.7

211.1

(ألف كم)

43.6

44.2

(ألف كم)

414.3

425.6

مميون مشترك

29.7

31.6

المصدر :التقرير السنوي  2114/2113لمشركة القابضة لكهرباء مصر
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ويوضر الأكل التال توزي الطاق الكه بي المستهمك بالنسب لمقطاعات الماتما حيث يت حظ م الأكل

أ أكب استه
م

يتا ف القطاع المنزل ويبمغ حوال ( )%10.0ويمي القطاع الصناع ويبم ()%00.0

إجمالى الطاق المستهمك .

شكل ( )3-11توزيع الطاقة الكهربية المستهمكة بالنسبة لمقطاعات المختمفة

 5-01الرؤيت املستقبليت
ف ضوء الطم

المتزاية والمتسا ع عمى الطاق لموفاء باحتياجات التنمي ف مص وما يت ت

عمى لل

م أعباء لضما استةام تم التنمي فقة قامت و از ة البيئ بتاعيل العمل باإلةا ة العام لمطاق المستةام
بهةف تاعيل أنأط ت أية وةعا كااءة الطاق ونأ تطبيقات الطاق الجةيةة والمتجةةة وزياةة نسب

إستاةامها ف جمي القطاعات م ا ل :

 .0فتر آفاا جةيةة لمباح ي ف ماتمف المعاهة والم اكز البح ي والجامعات والا وج بها م ةائ ة البحث
إلى مجاالت التطبيا.

 .7البحث ع مصاة لمطاق البةيم م ا ل اإلةا ة البيئي المتكامم لمماماات ب نواعها ف
السكنى والصناع وبااص الصناعات ك يا االسته

لمطاق .

 .0ال بط بي الباح ي والعمماء والمست م ي المهتمي بالعمل ف االست ما البيئ .
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القطاع

 .0تبنى الاب ات الوطني ف
يناس

وطني .

وي ئا البيئ المص ي وال بط بي

 .1المأا ك ف
بها.

مجاالت الطاق الجةيةة والمتجةةة والبحث ع ف

لتنايل إبتكا تها بما

البحث والتطبيا لتعظيا االستااةة منها لةينا م

اب ات

المقاءات واالجتماعات الااص بوض سياسات يواست اتيجيات الطاق لةمج البعة البيئ

 .2تبنى وتعظيا االستااةة م الاب ات المكتسب باإلةا ة العام ونقمها لمساةة العاممي بالا وع اإلقميمي
لتحقيا مبةأ االستةام وبناء كواة مة ب بجمي ف وع الجهاز وبناء قة اتها ف مجال الطاق وت أيةها
وكااءتها ل ستااةة بها ف امتةاة مجاالت العمل بالمق ال ئيسى لما وع اإلقميمي والمحافظات التابع

لها.

 .3التواصل م كاف الجهات الحكومي والبح ي والعممي واالست ما ي والجمعيات األهمي وغي ها مم لها
صم بموضوعات الطاق م ا ل المأا ك وعقة المؤتم ات والنةوات وتاعيل ب وتوكوالت التعاو م
كاف الجهات لات الصم .

 .4توقي ب وتوكول تعاو م هيئ الطاق الجةيةة والمتجةةة والم كز اإلقميم
توزي الكه باء ويهةف هلا الب وتوكول إلاتيا

أحة المكات

( )RECREEوأ ك

االستأا ي لعمل ة اس إست اتيجي

لمنطق اميج السويس لة اس اطوط سي الطيو المهاج ة ف هلا المنطق ومةى ت ي ها عمى مأا ي

تولية الكه باء م طاق ال ياح بهلا المنطق عمى أ يقوا كل مست م بعمل ة اس محةوةا لممنطق

الت تعاقة عمى إنأاء مأ وع بها يتضر منها أوقات التوقف الجزئ أو الكمى لممأ وع بما ال يتعا ض
م أوقات ومسا ات هج ة الطيو  .أو ااتبا موق بةيل بما ال يتعا ض م أوقات ومسا ات هج ة

الطيو أو ااتيا موق بةيل ف حال أ المنطق يتا فيها توقف لات ات طويم تؤ عمى الأبك .
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الفصل احلداى عشر

محداية وحتسني البيئة الصنداعية

 1-11هقدهة
التنمية الصناعية فى مصر ىى المحرك الرئيسى لمنمو وجوىر عممية التنمية اإلقتصادية ومقياس التقدم
اإلقتصادى لوضع منتجاتيا عمى خريطة األسواق العالمية .وذلك لمنيوض بقطاع التصنيع واإلنتاج والذى
ينعكس بدوره عمى قطاع التصدير بأعتباره قضية حيوية ومحرك رئيسى لعممية التنمية بأي دولة.ويمثل قطاع
الصناعة مرتبة متقدمة من حيث األىمية بالنسبة لإلقتصاد القومي المصري .فيو يأتي في مقدمة القطاعات
اإلقتصادية من حيث مساىمتة في الناتج المحمى اإلجمالي .باإلضافة إلى عالقتة التشابكية القوية مع العديد
من القطاعات اإلنتاجية والخدمية .عالوة عمى دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وفى ىذا اإلطار تقوم و ازرة البيئة بإدارة العديد من البرامج التمويمية لتحقيق اإللتزام البيئى .من خالل تقديم حزم
ميسرة لتمويل مشروعات مكافحة التموث ومشروعات اإلنتاج األنظف .وتتمخص أىمية مشروعات اإلنتاج
األنظف فى كونو أىم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض المموثات فى الصناعة من المصدر .كما يعد
مواكباً مع السياسات العالمية الصناعية .وانتشار أساليب اإلنتاج األنظف .وظيور مفاىيم عالمية جديدة تتخذ
من مبادىء الجودة الشاممة أساساً تعتمد فييا عمى جودة المنتج.

 2-11ادلشروعبت و الرباهج احلبلية
1-2-11هشروع التحكن يف التلوث الصنبعي  -ادلرحلة الثبنية ()2015 - 2002
يقوم المشروع بدعم مشروعات التحكم في التموث الصناعي بالمنشآت الصناعية عن طريق تقديم حزمة تمويمية
ميسرة ( %02منحة %82 ،قرض) .وتركز (المرحمة الثانية) في محافظات القاىرة الكبرى واإلسكندرية عمى
المناطق ذات الكثافة العالية من ناحية المنشآت الصناعية الضخمة التي ينتج عنيا أحمال كبيرة من مموثات
اليواء والصرف مثل :مصانع األسمنت ،والحديد والصمب ،والصناعات الكيماوية ،واألسمدة ،ىذا ويبمغ إجمالي
الحزمة التمويمية لتمك المرحمة حوالي  172مميون دوالر ( 1مميار جنيو مصري) ،ويشتمل الدعم المقدم من
البرنامج عمى:
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 .1المكون التمويمى:

قروض ميسرة لممنشآت الصناعية ويتم إعادة إقراضيا من خالل البنك األىمى المصرى ( %82قرض .

 %02منحة ال ترد) ويبمغ قيمة التمويل ليذا المكون:
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

أ 02 .مميون دوالر

ب .مايعادل 02مميون دوالر

بنك اليابان لمتعاون الدولي

د 02 .مميون يورو

الوكالة الفرنسية لمتنمية

بنك اإلستثمار األوروبى

ج 02 .مميون يورو

 .2مكون الدعم الفني:
يقدم الدعم الفني لممنشآت الصناعية التي سيتم تمويميا من خالل المكون التمويمى منن خنالل (منن ال تنرد)
من خالل:
أ .بنك اإلستثمار األوروبى بتمويل (  )0.8مميون يورو.

ب .الحكومة الفنمندية بتمويل ( ) 2.88مميون يورو.
ادلوقف احلبيل لعبم :2015

بمغ عندد المشنروعات المدرجنة بالمشنروع حتنى ديسنمبر  ) 36 ( 0215مشنروع لعندد (  ) 06شنركة وعندد

( )176مص نننع ط ننوب طفمن ني بتكمف ننة إجمالي ننة تبم ننغ (  ) 300.890ممي ننون دوالر بتموي ننل () 172.315
مميون دوالر مقسمة عمى النحو التالى:
جدول ( )1-11المشروعات المدرجة بمشروع التحكم فى التموث الصناعى المرحمة الثانية

التكمفة التقديرية (بالمميون

المشروعات

عدد المشاريع

تم التنفيذ واإلنتياء من القياسات البيئية لمدة عام

22

87.633

تم التنفيذ خالل عام 2215

3

9.214

مشروعات فى مرحمة القياسات البيئية والمتابعة

8

33.623

مشروعات فى مرحمة التوريد والتركيب

5

39.865

اإلجمالى

36

172.315
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الدوالر)

جدول ( )2-11مشروعات تم تنفيذىا خالل عام 2215
اسم الشركة
العامرية لألسمنت

اسم المشروع

الموقع

إستبدال  13فمتر فى منطقة التعبئة

االسكندرية

ونقل الكمنكر خط ( )2 .1
رفع كفاءة نظام تجميع ال تربة بمنطقة

شركة الدلتا لمصمب

القميوبية

روتوجرافيا

السادس من اكتوبر

أفران الصير

وحدة إسترجاع المذيبات

اإلجمالي

قيمة القرض

بالمميون دوالر
2.678
3.365
5.171
9.214

جدول ( )3-11مشروعات فى مرحمة القياسات البيئية و المتابعة

قيمة القرض

أسم الشركة

الموقع

أسم المشروع

شركة ىارفست فود

السكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.186

شركة كريازى اليكتريك

العبور -القميوبية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.368

شركة كريازى اليندسية

العبور -القميوبية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.513

الشركة القومية لألسمنت

حموان  -القاىرة

تركيب فالتر نسيجية لخط  4 .3الجاف

15.839

االسكندرية

مشروع الحد من مشكمة مياه الصرف الصناعى

1.5

شركة مصر لمكيماويات

االسكندرية

إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

1.269

العامرية لألسمنت سيمبور

السكندرية

إستخدام الوقود البديل

4.667

شركة العربية لألسمنت

القطامية

استخدام الوقود البديل

9.461

الشركة المصرية
لمبتروكيماويات

اإلجمالي
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بالمميون دوالر

33.623

جدول ( )4-11مشروعات فى مرحمة التوريد والتركيب
أسم الشركة

الموقع

أسم المشروع

النصر لصناعة الكوك

قيمة القرض
بالمميون
دوالر

شركة العامرية لتكرير
البترول

شركة أبو قير لألسمدة

والبتروكيماويات (إنربيك)
العامرية لألسمنت

حموان  -القاىرة

إستبدال أبواب الفران لمبطاريات

1.945

االسكندرية

إستبدال الفينول بمادة NMP

16.4

جارى التنفيذ

إنشاء وحدة معالجة بطريقة

االسكندرية

التناضح العكسي

إنشاء محطة معالجة مياه

االسكندرية

الصرف الصناعى

تركيب فالتر نسيجية لخط()2

االسكندرية

اإلجمالى



التنفيذى
جارى التركيب

شركة اسكندرية الوطنية
لتكرير البترول

الموقف

16

2.772

2.752

جارى التوريد
والتركيب

جارى التوريد
والتركيب

جارى التوريد
والتركيب
39.865

شركة العامرية لالسمنت:

مشروع تركيب ( )13فمتر نسيجي وتبمغ التكمفة اإلجمالية لممشروع ( )1.0مميون دوالر بتمويل ()2.67
مميون دوالر ( %82قرض %02 ،منحة) من خالل مشروع التحكم في التموث المرحمة الثانية ،حيث تم

التركيب والتشغيل فى ديسمبر .0215

صورة(  )1-11المشروع بعد التنفيذ
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شركة القومية لألسمنت:

مشروع تركيب أربعة فالتر نسيجية بخط اإلنتاج رقم  0 ،3وتبمغ التكمفة اإلجمالية لممشروع (  )00مميون
دوالر بتمويل ( )15.839مميون دوالر ( %82قرض %02 .منحة) من خالل مشروع التحكم فى التموث

الصناعى  -المرحمة الثانية ،تم تركيب خط ( )0فى ديسمبر  ،0215وخط ( )3فى التركيبات وتجارب
التشغيل.

صورة (  )2-11المشروع بعد التنفيذ

 2-2-11هشروع محبية البيئة للقطبع اخلبص وقطبع األعوبل العبم الصنبعي ()PPSI
()2015-2002
 .1خمفية عامة:
ييدف مشروع حماية البيئة لمقطاع الخاص وقطاع األعمال العام إلى دعم الصناعة (الكبرى والمتوسطة
والصغيرة) المصرية لإللتزام بالقوانين البيئية .وىو مشروع مشترك بين الحكومة األلمانية ممثمة في بنك

التعمير األلماني والحكومة المصرية ممثمة في البنك المركزي المصري كمتمق .وجياز شئون البيئة كجية

منفذة لممشروع.

 .2أىداف المشروع:
أ.

دعم مشروعات التحكم في التموث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص واألعمال العام.
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ب .إنشاء آلية تمويمية وفنية ومؤسسية مستدامة لمحد من التموث وتقميل أحمال التموث في المناطق األكثر
تموثاً في مصر وبالتركيز عمى محافظات الدلتا والصعيد وذلك لتحسين الظروف البيئية داخل المنشآت

الصناعية وخارجيا.

ج .تفعيل اإلجراءات التشريعية .رفع كفاءة التفتيش البيئي .تطوير الكفاءة الفنية البيئية لكوادر الجياز.
باإلضافة لمبنوك المشاركة وكذلك رفع الوعي والثقافة العامة المتعمقة بالبيئة الصناعية في جميورية

مصر العربية وبخاصة في محافظات الوجو البحري والقبمي.
 .3الموقف الحالي لممشروع لعام :2215
تقوم وحدة تنفيذ المشروع بإدارة ثالثة برامج فرعية وىى :
أ.

ب.

 PPSIوتبمغ إجمالي المنحة بو ( )6.55مميون يورو مخصصة لمشركات وتم تخصيص المنحة
بالكامل وبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع ( )50شركة في مراحل تنفيذية مختمفة باإلضافة إلى

عدد ( )9شركات تم صرف منحة الدراسات فقط .كما ىو مبين بالجدولين ()6-11( ،)5-11

 PSI IIوتبمغ إجمالي المنحة بو ( )8.5مميون يورو مخصصة لمشركات وتم تخصيص المنحة

بالكامل وبمغ عدد الشركات المشاركة بالمشروع ( )30شركة في مراحل تنفيذية مختمفة باإلضافة إلى
عدد ( )0شركات تم صرف منحة الدراسات فقط .كما ىو مبين بالجدولين (.)8-11( ،)7-11

ج PPSI .الجزء الممول من صندوق حماية البيئة وتبمغ إجمالي المنحة بو ( )2.665مميون يورو
لمصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تخصيص المنحة بالكامل و بمغ عدد المشروعات ( )8مشروعات

في ( )5شركات .كما ىو مبين بالجدول (.)9-11

جدول ( )5-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PPSIونطاقيا الجغرافى
اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

التمويل المطموب

المنحة المستحقة

(بالمميون يورو)

(بالمميون يورو)

شركات تم التنفيذ واإلنتياء من متابعة القياسات البيئية وتم الصرف
.1

مصر لاللمونيوم بنجع حمادي.

.2

مصررر لمغررزل والنسرريج والصرربا ة /مصررنع الغررزل

.3

مصر لمغزل والنسيج والصبا ة /مصنع الصربا ة

.4

السكر والصناعات التكاممية – أبوقرقاص.

.5

النصر لمتعدين – ادفو باسوان.

.6

المصرية لمسبائك الحديدية (الفيروسيمكون).

.7

كان لتعبئة الغازات.

والنسيج بكفر الدوار.

بكفر الدوار – صبا ي البيضا.

2.912

2.582

إعادة تأىيل وحدة صير القطران

1.228

2.241

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.247

2.229

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

3.562

2.717

تركيب فالتر لكساره

2.329

2.263

تحسين وحدات تنقية الغازات

2.222

2.241

تركيب وحدات لمحد من تموث الصرف الصناعي

2.442

2.289

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي
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جدول ( )5-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PPSIونطاقيا الجغرافى
التمويل المطموب

المنحة المستحقة

.8

مصر لمزيوت والصابون – الزقازيق .الشرقية.

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.721

2.141

.9

مصر لمزيوت والصابون – سندوب.

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.644

2.129

 .12الدقيمية لمغزل والنسيج – سندوب .المنصورة.

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.143

2.229

 .11مضارب الشرقية – الزقازيق .الشرقية.

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.241

2.228

 .12مصنع الربيع – العاشر من رمضان .

استبدال خط إنتاج الطحينة والسمسم

2.296

2.259

تركيب خط دىانات جديد يعمل اتوماتيكياً

2.386

2.275

2.588

2.122

اسم الشركة  -الموقع

 .13شركة كاما لمتصنيع – العاشر من رمضان.
 .14شركة إيبيكو لالدوية – العاشر من رمضان.

اسم المشروع

محطة معالجة لمصرف الصناعي
إعادة تدوير المخمفات

2.329

تركيب خط طباعة جديد

2.557

إعادة تدوير المخمفات الصمبة

2.112

2.234

إعادة تدوير المخمفات الصمبة

2.241

2.274

تركيب الية جديدة بمشتماالتيا

2.237

2.212

تركيب فالتر ىواء و عدد  2صومعو في منطقة

2.779

2.235

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.294

2.228

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.284

2.226

محطة معالجة لمصرف القياسات البيئية

1.284

وحدة لمعالجة المخمفات الصمبة

2.721

تركيب وحدة سنفرة جديدة

2.221

إعادة تأىيل خط العمف

2.424

إعادة تأىيل الغالي

2.378

تركيب ماكينة تشكيل البالستيك

1.226

2.368

2.851

2.256

2.692

2.228

2.219

2.328

 .15الىرام لصناعة البالسيتك -مدينة الكوثر سوىاج.
 .16الرومررررراني لصرررررناعة البالسررررريتك-مدينرررررة الكررررروثر
سوىاج.
 .17شررركة بيبرروبيرد لمصررناعات الجمديررة-مدينررة الكرروثر
سوىاج.
 .18الكوثر لصناعة ال ذية-مدينة الكوثر سوىاج.
 .19الكوثر لصرناعة العرالف الحيوانيرة-مدينرة الكروثر
سوىاج.

 .22مصرررررنع عبرررررد الحررررري لمطررررروب الطفمررررري بطمخرررررا –
المنصورة.

 .21مصرررررنع العشررررررماوي لمطررررروب الطفمرررررري بطمخررررررا –
المنصورة.

 .22الرواد لمدواجن والصناعات الغذائية – الشرقية.
 .23جست لممعادن – العاشر من رمضان.
 .24مصررررنع الريرررردى إلسررررتخالص الزيرررروت وأعررررالف
الدواجن – المنيا.
 .25شركة دودى بالست – البحيرة.
 .26سوىاج لمبالستيك  -مدينة الكوثر سوىاج.
 .27المتحدة لمبالستيك وانتاج مواسير البولى فينيل
كموريد.

(بالمميون يورو)

(بالمميون يورو)

تركيب  2كسارة 2 .وحدة حقن 1 .قالب  2وحدة
تشكيل بالستيك

تغيير كسارة قديمة .وحدة حقن .قالب ووحدة
تشكيل بالستيك باخرى جديدة

تغيير الية قيمة باخرى جديدة تعمل بالغاز
الطبيعى

 .28البركة إلنتاج اعالف الدواجن.

تركيب  2ماكينة كبسول  2 .ماكينة طحن وقالب
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2.824

2.267

2.542
2.263
2.243

جدول ( )5-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PPSIونطاقيا الجغرافى
اسم الشركة  -الموقع
 .29أبو الدىب إلنتاج المواسير البالستيك.
 .32مصنع النور لمطوب الطفمى – رشيد – البحيرة.

اسم المشروع
تغيير كسارة قديمة .وحدة حقن .قالب ووحدة
تشكيل بالستيك باخرى

إعادة توطين و إستبدال الوقود من المازوت لمغاز
الطبيعي

التمويل المطموب

المنحة المستحقة

2.597

2.182

2.147

2.245

2.228

2.264

2.228

2.264

2.145

2.244
2.233

(بالمميون يورو)

(بالمميون يورو)

 .31مصنع محمود إبراىيم بكر لمطوب الطفمى – رشيد

إعادة توطين و إستبدال الوقود من المازوت لمغاز

 .32مصنع محمود رفعت بكر لمطوب الطفمى – رشيد

إعادة توطين و إستبدال الوقود من المازوت لمغاز

 .33مصنع عماد الدين المنسى لمطوب الطفمى –

إعادة توطين و إستبدال الوقود من المازوت لمغاز

 .34مصنع سعاد السيد ىبيمة لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.127

 .35مصنع أم السعد محمد فتح المة لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.126

2.233

 .36مصنع أيمن محمد بينسى لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.111

2.234

 .37مصنع عبد الحكيم محمد بسيونى لمطوب الطفمى

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.111

2.234

 .38مصنع مبروك سيد الجندى لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.123

2.232

 .39مصنع عمى عباس بسيونى لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.111

2.234

 .42مصنع عبد المجيد لمطوب الطفمى – المحمودية

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.111

2.234

 .41مصنع حسن بسيونى ىبيمة الطفمى – المحمودية

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.129

2.233

 .42مصنع إبراىيم احمد حبيمة لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.129

2.234

 .43مصنع أحمد عمر محمد أبو بكر لمطوب الطفمى

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.112

2.235

 .44مصنع محمد عمر أبو بكر لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.112

2.235

 .45مصنع الصديق لمطوب الطفمى – المحمودية –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.298

2.23

– البحيرة.
– البحيرة.

رشيد – البحيرة.

المحمودية – البحيرة.
المحمودية – البحيرة.
المحمودية – البحيرة.

– المحمودية – البحيرة.

المحمودية – البحيرة.

المحمودية – البحيرة.
– البحيرة.
– البحيرة.

المحمودية – البحيرة.

– المحمودية – البحيرة.

المحمودية – البحيرة.

البحيرة.

الطبيعي

الطبيعي
الطبيعي
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جدول ( )5-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PPSIونطاقيا الجغرافى
التمويل المطموب

المنحة المستحقة

 .46مصنع أشرف بينسى لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.299

2.23

 .47مصنع محمد إسماعيل فرج عطية– المحمودية –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.299

2.23

 .48مصنع محمد حنفى عطية– المحمودية – البحيرة.

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.122

2.231

 .49مصنع فوزية عطية عيسى لمطوب الطفمى –

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.128

2.233

اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

المحمودية – البحيرة

البحيرة.

(بالمميون يورو)

(بالمميون يورو)

المحمودية – البحيرة.
اإلجمالى

5.87

23.323
شركات تم التركيب والتشغيل و فى مرحمة القياسات

 .52مكة لمعمف الحيوانى  -أسيوط
 .51السويسى لمدواجن  -المنيا

إعادة تأىيل خط اإلنتاج  .تركيب الية

2.693

2.229

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.473

2.144

اإلجمالي

2.352

1.17
شركات فى مرحمة التركيبات

 .52شركة ايجيبت فودز  -قويسنا  -المنوفية

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.342

2.269

 .53شركة تيستى – قويسنا  -المنوفية

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.166

2.252

 .54قيا لال ذية المحفوظة

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.442

2.134

2.946

2.255

اإلجمالى

جدول ( )6-11مشروعات تم صرف منحة الدراسات فقط
اسم الشركة -الموقع
 .1مصر ادفو لمب الورق
 .2قنا لمورق – قوص بقنا.

اسم المشروع
تعديل فى العمميات اإلنتاجية لمحد من مموثات
الصرف الصناعى

تحويل الصرف الصناعي إلى شبكة خاصة
والمعالجة الثانوية

 .3الدلتا لالسمدة .المنصورة.
 .4شركة المنصورة لمراتنجات – سندوب .المنصورة.

(بالمميون يورو)
2.222
2.224

تركيب وحدة إزالة إنبعاثات Nox

2.221

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.221

تركيب فالتر إل زالة التربة

2.222

 .5شركة المير لمسيراميك – العاشر من رمضان.
 .6النجار لممكرونو -المنيا

المنحة المستحقة

تعديل فى العمميات اإلنتاجية لمحد من مموثات
الصرف الصناعى

محطة معالجة الصرف الصناعي

 .7عثمان لمغزل والنسيج – المحمة ربية.
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2.222
2.222

 SMC .8لاللكترونيات – المحمة ربية.

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.222

 .9الشوربجى لمغزل – العاشر من رمضان.

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.222
2.218

اإلجمالى

جدول ( )7-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PSI IIونطاقيا الجغرافى
اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

التمويل المطموب
(بالمميون يورو)

المنحة المستحقة
(بالمميون يورو)

شركات تم التنفيذ و اإلنتياء من متابعة القياسات البيئية
مشروعات تحسين بيئة عمل

2.527

2.155

 .1بحيره باك – البحيرة.

محطة معالجة صرف صناعى ووحدة تعبئة

1.629

2.323

2.996

2.622

4.546

2.922

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.378

2.115

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.378

2.115

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.378

2.115

مشروعات تحسين بيئة عمل

2.824

2.243

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.112

2.234

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

7.186

2.922

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.254

2.217

 .12مصنع الوليد محمد محمد نيم

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.251

2.216

 .13مصنع محمود محمد نيم

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.252

2.216

 .14مصنع فتحى محمد عبد المقصود

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.252

2.216

 .15مصنع يحيى عبدة زعموك

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

2.256

2.218

 .2المصرية البمجيكية لإلستثمارات
الصناعية – البحيرة.

 .3شركة سنيوريتا لمصناعات الغذائية
– المحمة.

 .4شركة ليدر لمصناعات الغذائية –
المحمة.

 .5شركة الدلتا لمرخام والجرانيت – شق
الثعبان.

 .6شركة الحسنة لمرخام والجرانيت -
شق الثعبان.

 .7شركة أونكس لمرخام والجرانيت -
شق الثعبان.
 .8الشركة العربية لمصناعات الطبية –
السادات.

 .9مصنع محمد احمد حسنين سميم –
محمودية  -البحيرة.

 .12مصر ادفو لمب الورق -ادفو-
اسوان
 .11مصنع جامع ابراىيم عبد المجيد
القناوى – دسوق

محطة معالجة صرف صناعى ومشروعات
تحسين بيئة عمل

مشروعات تحسين بيئة عمل ووحدة
إسترجاع النشا
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جدول ( )7-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PSI IIونطاقيا الجغرافى
اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع
 .16شركة اإلسماعمية لمدواجن -

التمويل المطموب

المنحة المستحقة

1.885

2.378

1.285

2.259

4.868

2.922

27.22

5.12

(بالمميون يورو)

محطة معالجة الصرف الصناعى ومعالجة
المخمفات الصمبة

السماعمية

 .17المل لتصنيع وتجميع السيارات –

معالجو الصرف الصناعى و خط دىان
جديد

العاشر من رمضان
 .18شركة السكر والصناعات التكاممية

إستبدال الوقود من المازوت لمغاز الطبيعي

اإلجمالى

(بالمميون يورو)

مشروعات تم التركيب فى مرحمة متابعة القياسات البيئية
 .19شركة دمياط لمحاويات  -دمياط
 .22المصرية لمبالستك و الكيرباء -
االسكندرية
 .21شركة باكين  -السكندرية
 .22كفر الزيات لممبيدات – النوبارية -
البحيرة

محطة معالجة صرف صناعى

2.45

2.282

محطة معالجة صرف صناعى

2.158

2.233

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.138

2.228

تعديل فى العمميات اإلنتاجية

2.355

2.272

إدارة المخمفات الصمبة

6.926

2.922

تعديل فى العمميات اإلنتاجية

2.238

2.248

2.913

2.274

2.438

2.147

9.6

1.58

 .23إميسال – الفيوم
 .24روبكس  -السكندرية
 .25النجار لممكرونة  -المنيا
 .26وطنية جاز -كفر الزيات – الغربية

وحدة ازالة االتربة.إستبدال الوقود.التعديل
فى العمميات اإلنتاجية
تعديل فى العمميات اإلنتاجية لمحد من
مموثات اليواء

اإلجمالى
شركات فى مرحمة التركيبات
 .27مصر أدفو لمب الورق -ادفو-
اسوان

تعديل فى العمميات اإلنتاجية لتحسين
الصرف الصناعى

تعديل فى العمميات اإلنتاجية لمحد من
 .28شركة المالية و الصناعية – مصنع
اسيوط

مموثات بيئة عمل
تغيير الوقود المستخدم وتغيير العامل
الحفاز (فانديوم)

 .29المصرية لمبالستك و الكيرباء -
النوبارية

إستبدال وحدة تدوير البطاريات
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2.295

2.259

2.512

2.691

2.939
5.224

2.345

جدول ( )7-11بيان بالشركات المدرجة بالمشروع/البرنامج الفرعى (  ) PSI IIونطاقيا الجغرافى
التمويل المطموب

المنحة المستحقة

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.384

2.278

وحدة تكسير .وحدة إعادة تدوير

2.682

2.159

اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع
 .32حكمة فارما –  6اكتوبر
 .31بريق 6-اكتوبر

وحدة تيوية  .وحدة لمعزل لمحد من

 .32اليالل و النجمة الماسية – العاشر

إستبدال خط الماستر باتش و كابينة

(بالمميون يورو)

التربة

من رمضان

1.346

محطة معالجة مياه الصرف الصناعى

2.268

2.222

إستبدال خالط الكاوتش القديم بآخر حديث

2.323

2.265

11.68

1.824

الدىان باخرين بعمالن بتكنولجيا انظف

والكيماويات – العاشر من رمضان

رمضان

2.112
2.425

 .33اليالل و النجمة لممنظفات

 .34اليالل و النجمة مارينا– العاشر من

(بالمميون يورو)

اإلجمالى

جدول ( )8-11مشروعات تم صرف منحة الدراسات فقط
اسم المشروع

المنحة المستحقة

اسم الشركة -الموقع

محطة معالجة صرف صناعى وتحسين بيئة العمل

2.2228

تركيب فمتر نسيجى

2.221

.3ىاى باك – العاشر من رمضان

محطة معالجة الصرف الصناعى

2.222

.4الوطنية لمذرة -العاشر من رمضان

محطة معالجة الصرف الصناعى

2.2225

.1الشركة العالمية لمصناعات الغذائية
.2مجموعة السويس لالسمنت (مصنع المنيا)

اإلجمالى

(بالمميون يورو)

2.2243
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جدول ( )9-11بيان بالشركات المدرجة بالبرنامج الفرعى لمشركات المشاركة  PPSIفى الجزء الممول من صندوق حماية البيئة
اسم المشروع

اسم الشركة  -الموقع

التمويل المطموب
(بالمميون يورو)

المنحة المستحقة
(بالمميون يورو)

شركات تم التنفيذ و اإلنتياء من القياسات البيئية
 .1مصنع الياسمين لممكرونو -المنطقة

تركيب الية تعمل بالغاز الطبيعي

2.192

تركيب سيور ناقمة ووحدات تيوية

2.267

محطة معالجة لمصرف الصناعي

2.122

إستبدال وحدة التعبئة اليدوية بأخرى

2.122

2.237

 .3الزعيم لألعالف  -المنيا.

تركيب نظام تيوية في بيئة العمل وعدد 4

2.525

2.158

 .4السبع لألخشاب  -المنيا.

إستبدال خط إنتاج الخشب بخط جديد

2.144

2.129

وحدة دىان اوتوماتيكى

2.217

إستبدال عدد  12وحدات طبخ سكر-

2.495

الصناعية بالمنيا.

 .2المختار لمصناعات الغذائية  -المنيا.

 .5الفرسان لمصناعات الغذائية  -المنيا.



أوتوماتيكية

صوامع في منطقة التخزين

طواحين وحدة إزالة أتربة

2.169

2.149

الشركة المصرية لألمالح والمعادن (إميسال) :

تم تنفيذ مشروع "إعادة تدوير المخمفات السائمة و الصمبة" بتكمفة كمية ( 55مميون جنية) وحصمت
الشركة عمى منحو الترد بقيمة  922ألف يورو من خالل مشروع حماية البيئة لمقطاع الخاص وقطاع
الدرسات البيئية واالنتياء من أعمال التركيب
األعمال العام الصناعى باإلضافة إلى أنو تم تمويل منحة ا
والتشغيل فى أغسطس.0215

صورة ( )3-11المشروع بعد التنفيذ
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شركة البالستيك و الكيرباء  -االسكندرية

تم تنفيذ مشروع "إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى " بتكمفة كمية ( )1.3مميون جنية باإلضافو الى

الدرسات البيئية حيث تم تخصيص ( )2.215مميون جنية كمنحة ال ترد من خالل مشروع حماية
قيمة ا
البيئة لمقطاع الخاص وقطاع األعمال العام وقد تم اإلنتياء من أعمال التركيب والتشغيل فى فبراير
.0215

صورة ( )4-11المشروع بعد التنفيذ

 3-2-11هشروع التحكن يف التلوث الصنبعى ادلرحلة الثبلثة (:)2020-2015
 .1يعتبر مشروع التحكم في التموث الصناعي -المرحمة الثالثة ” “EPAP IIIمن أىم وأبرز مبادرات جياز
شئون البيئة المصرى  /و ازرة البيئة لممساعدة فى تحسين أداء المنشآت الصناعية لتصب

متوافقة مع

التشريعات البيئية
 .0ييدف المشروع إلى خفض نسب التموث الصناعى فى مصر من خالل دعم المؤسسات الصناعية سواء
بالقطاع الخاص أو العام وتقديم الدعم الفنى الالزم ليا وتشجيعيا عمى إستخدام تقنيات أفضل أثناء عمميات
التصنيع .عالوة عمى تعزيز دور جياز شئون البيئة فى إحكام الرقابة عمى ىذه المنشآت والقيام بالتفتيش
عمييا ومراقبتيا بشكل دورى.
 .3كما يقوم المشروع من خالل تمويالت الجيات المانحة بتقديم حزم تمويمية لدعم الصناعات المصرية بجميع
أنحاء الجميورية وخاصة بالمناطق ذات المعدالت المرتفعة لنسب التموث وذلك بيدف توفيق أوضاعيا
البيئية .ويشارك فى تمويل ىذه الحزم ٍ
كل من بنك األستثمار األوروبي ”“EIBوبنك التعمير األلماني
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” “KFWوالوكالة الفرنسية لمتنمية ” “AFDواإلتحاد األوروبي ” “EUبإجمالي مي ازنية تبمغ  145مميون
يورو تقريباً.
 .0يعد جياز شئون البيئة المصري ىو الجية المسئولة عن تنفيذ المشروع ويشارك البنك األىمى المصري

بوصفة البنك الرائد في تنفيذ المشروع من خالل اإلشراف عمى إستخدام وادارة وسداد القروض المقدمة من

الجيات الممولة إلى جانب بعض البنوك التجارية األخرى.
أ .الشتراطات الخاصة بالتمويل

 أن يؤدي المشروع المقترح إلي التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية
 أن يكون لممشروع المقترح تأثير إيجابى عمى خفض حمل التموث ( تقميل حمل التموث بنسبة % 52
مموث واحد عمى األقل)
 أن تزيد فترة إسترداد قيمة المشروع عن عامان
 أن يكون المشروع المقترح قد تم إختياره بناء عمى دراسة جدوى بيئية  /فنية.
 أن يندرج المشروع المقترح تنفيذه بحد أدنى ضمن أحد المجاالت التالية:
 مشروعات التحكم في التموث :إنبعاثات اليواء والصرف الصناعي. مشروعات تعديل العممية اإلنتاجية وخطوط اإلنتاج ومشروعات التكنولوجيا األنظف. مشروعات تحسين بيئة العمل. مشروعات إدارة المخمفات الصناعية (داخل المنشأة).ب .الشروط االئتمانية الخاصة بمكون القروض الميسرة:
عممية السحب والسداد

حسب اإلتفاق مع العميل

نسبة التمويل من إجمالي إستثمارات

يمتزم العميل بتمويل  %12عمى االقل من إجمالى إستثمارات

نسبة المنحة

%22 -12

نسبة القرض

%92 -82

الفائدة

الفائدة والعموالت السائدة

فترة السماح لمسداد

 2-1عام

فترة السداد

بحد أقصي  8أعوام

الحد القصي لمتمويل

ما يعادل  15مميون يورو

الحد الدني لمتمويل

ما يعادل  222ألف يورو

المشروع

المشروع من موارده الذاتية
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 3-11الرؤية ادلستقبلية:
 .1رفننع الننوعى البيئننى لنندى المجتمننع المنندنى عننن طريننق تطبيننق بعننض األنظمننة مثننل نظننام تقيننيم وتصنننيف
التموث الناتج عن المشروعات الصناعية ( )PROPERوذلك من خالل نشر نتائج البرامج فنى الصنحف

المصرية لتقييم مستوى أداء الشركات.

 .0تطبيق نظام تقييم التنأثير البيئنى لكافنة المشنروعات الجديندة والنذى يتوافنق منع إشنتراطات الجينات الممولنة
(البن ننك ال نندولي لإلنش نناء و التعمي ننر -بن ننك الياب ننان لمتع نناون ال نندولي -بن ننك اإلس ننتثمار األوروب ننى -الوكال ننة

الفرنسنية لمتنميننة) ومننن أىنم ىننذه األشننتراطات عقنند جمسننات اإلسننتماع واإلعننالن عننن تمننك المشننروعات قبننل
تنفيذىا مما يعطى شفافية وتحسين الوضع البيئى.

 .3خف ننض أحم ننال التم ننوث بش ننركات األس ننمنت بالق نناىرة الكب ننرى واإلس ننكندرية إل ننى مس ننتويات اإللتن نزام الكام ننل
بالمؤش نرات المسننموح بيننا عمننى المسننتوى المحمنني ،وفننى بعننض الشننركات إلننى المسننتوى الننذي يتوافننق مننع

القوانين والتشريعات البيئية الدولية وذلك خالل السنوات الخمسة القادمة.

 .0نقننل جميننع الصننناعات الحرفيننة المموثننة مننن داخننل الكتننل السننكنية وتجميعيننا بالمننناطق الصننناعية المعتمنندة
مثل مناطق العكرشة وبدر في نطاق القاىرة الكبرى.

 .5تحويل الصرف عمى النيل إلى الصرف عمى الشبكات العمومية فى عندد منن الشنركات الصنناعية الكبنرى
والتي تمثل مصد اًر رئيسياً لتمويث مياه النيل بعد تنفيذ مشروعات معالجة المياه أو إعادة إستخداميا.

 .6تقمينل أحمنال التمنوث داخنل المنناطق األكثنر تموثناً بالقناىرة الكبنرى (فيمنا يخنص جنودة الينواء) واإلسننكندرية
(فيما يخص الصرف عمى البحر) بعد تنفيذ المشروعات المقترحة بالشركات الصناعية منن خنالل البنرامج

التمويمية بالو ازرة.

 .7دراسة تأثير إصدار الالئحة التنفيذية لقانون رقم  9لسنة  0229عمى األداء البيئى لمصناعات.

533

الفصل الثانى عشر
املخلفات الصلبة

ناقص صورة للتقرير

 2-21مقذمح

تؤثر كميات المخمفاات اللام ا المتدلادة  -دماا يلااه ا ماز ازديااد لاخ المخااطر التاخ ت اكم ا -تاثثي ار اديدا
عمااا ال ي،ااال دالمادارد الط يايااال داللااها الاامااال دا اتلاااد دظااردن الماي اايا لمحااكاز د ااذل ت اادد ته يا

أها اادان الت ميا ااا المحا ااتدامال كما ااا تا ااؤد الممارحا ااات الخاط،ا ااا ةدارة المخمفا ااات اللا اام ا المهالظا ااات لزيا ااادة
المخاااطر اللااهيا دال ي،يااا

ااتا المهالظاااتل كمااا يااؤد ال لاادر لااا إمكا يااات أ ازة ال ظالااا المهميااات

لتراكم ال ماما المادز مااد ت مرتفااال دهاذة الم اكلت تم اا الاابإل عماا اةدارة المهمياا لاا التااما ما اا

مما يتطمب ت اد هذة الم كلت مف دم ام يتمث لا "اةدارة المتكامما دالمحتداما لممخمفاات"ل ماز خال
األخذ ثحاليب التخطيط الر،يحيا /المتكاممال دتطدير المفاهيم دالام عما زيادة المدارد الماليال ددضا

ظام

لهحاب التكالين .ديتطمب ذل إ اإل ااعادة يا اات خالاا لممخمفاات ث داع اا دال مدياا دالزراعياا داللا اعيا
دالط يا دال اإل دال دم)ل در ط ا المهالظات دالمدزل دا اإل

كا لت اد المامدمات دالخ راتل دت ي،ا الم اخ

الم احب ل ذب ا حتثمارات لا هذا الم ا ل دتدلير األراضخ الم اح ا لمتخمص اآلمز دالحميم مز المخمفاات

م ا أهميااا تطاادير دا اااإل الماادالز اللااهيال ددض ا احااتراتي يات عمااا المااد الطدي ا لتااادي ال ا مط الهااالا
لم ظدمااا م اداد التا ،ااا دالتامياان لممحاااهما لااا الت مي ا مااز ه اام المخمفااات دت ا ي احااتخدام الم اداد ال ا مااا
ةعااادة التاادديرل دالاما عمااا التدحا لااا إ اااإل المهطااات الدحاايطا لزيااادة عمميااات الفاارز دالتااددير دتهحاايز

م ظدما اا إدارة المخمف اااتل دزي ااادة ال اادعخ الا ااام األ ا اااد المختمف ااا ل ااذ ال ض اايا م ااز خ اال التام اايم دالت اادريب
داةعاالمل دت ا ي لا اعات إعااادة التااددير دت ميااا األحادا المطمد ااا لمم ت ااات الملا اا مااز الماداد المااااد
تاادديرهال دتكاااتن ك ا ال اادد لمتط ي ا الهاحاام لكالااا ال ادا يز المد ااددة الفا ا دالتااخ ت ا ظم تااداد المخمفااات

دالتخمص اآلمز م ال دتاميا مف ادم اللمركزياا لاا التااما ما المخمفاات اللام ا دتهدياد ددر داضا لكا
األطران الما يال دأهميا ا حتفادة ال لد مز مكد ات المخمفات.

احت ادا إلا ما ح

لإز عمميا تطدير دتهحيز م ظدما إدارة المخمفاات اللام ا تاتم االتزامز عماا المحاتدييز

المركااز دالمهمااا لامااا المحااتد المركااز لاادر ا ارار الحاايد الم اادس ر،اايس م مااس الاادزراإل إ اااإل

اااز

ت ظ اايم إدارة المخمف ااات يت ا ا دزي اار ال ي ،ااا دي اادن إل ااا ت ظ اايم دمتا ا ااا دمراا ااا كال ااا الاممي ااات المتام ااا ااإدارة

المخمفاات عماا المحاتد المركااز دالمهماا ماا يه ا اةرت ااإل خدماا اةدارة اآلم اا ي،يااا لممخمفاات ث داع اا كمااا

ي دن إلا دعم الالااات ايز م درياا ملار الار ياا دالادد دالم ظماات الددلياا لاا م اا المخمفاات دالتدلايا
اتخ اااذ اة ا اراإلات ال ا د ي ااا اللزم ااا لإل ض اامام إل ااا اةتفااي ااات الددلي ااا داةاميمي ااا المتام ااا المخمف اااتل د ااذب

دت ا ا ي ا ح ااتثمارات ل ااا م ااا أ ااطا ما ا د ا ا دماال ااا المخمف ااات دال ااتخمص اآلم ااز م ااا دك ااذا إاتا اراح
م ردعات ال دا يز دالمدا ،دال اررات اللزما لته ي أهدال ا.

دا طلاااا مااز التد ااات اةحااتراتي يا لحياحااات إدارة المخمفااات اللاام ا لااخ ملاار دمااا اااإل لي ااا مااز م ااادئ

دا راإلات أهم ا "اةدارة المتكامما لممخمفات اللم ا"ل دالتخ اإلت متطا ا أيضا ما ال ادن الااام لمتد اات
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دالمتمث لخ "إدارة كالا أ داع المخمفات اللم ا

أه اادان ر،يح اايا م ااا م ااايتام

ك متكاما دمحاتدام ديحاير التكمفاا"ل دماا ا ثا ع اا ماز

ااالهكم الر اايد /الهدكم ااا مثاا "ض ااماز التاازام عممي ااات التخط اايط دالت في ااذ ل ااخ

المهالظااات إطااار الام ا الاااام المامااد ااا عمااا المحااتد الاادط ا"ل دأهاادان تتام ا

ال دا ااب ا اتلاااديا

دت ااديم الخدمااا دالم اااركا الم تمايااال دهااذ األهاادان م ااا محاات دلات الاايرة األ ا دأخاار متدحااطا األ ا
.

دمحت دلات طديما األ
 1-21ادلخهفاخ انصهثح

ي در إ مالا كميا المخمفات اللم ا المتدلدة ح ديا مز المخمفات اللم ا ث داع ا المختمفا هد ما ي رب مز

 ٨٨مميدز طزل ديدض ال دد التالخ ياز تفليمخ عز الكميات المتدلدة مز المخمفات اللم ا
جدول ( )٢-٢١كمية المخمفات المتولدة سنويا
نوع المخمفات

الكمية المتولدة سنويا (مميون طن)

المخمفات ال مديا اللم ا

١٢

المخمفات الزراعيا

٠٢

مخمفات ال دم دال اإل

٤

المخمفات الل اعيا

٦

المخمفات الخطرة

٢.٠

مخمفات الرعايا اللهيا

٢.٢٠

مخمفات الهمثة

١

مخمفات تط ير الترع دالملارن

١٠

اإلجمالى

35.٠٠
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شكل ( )٢-٢١نسب تولد المخمفات الصمبة في مصر

 ٣-21ادلخهفاخ انثهذَح انصهثح
 2-٣-21كمُح ادلخهفاخ ادلتىنذج

لخ عام  5102تدلد لا ملر هدالا  2٥ألن طز /يدم مز المخمفات ال مديا اللم ا دهد ما يااد 55
مميدز طز ح ديال ي در ليب الفرد مز المخمفات ال مديا اللم ا لا الم اط الهضريا هد  0 :1.٠ك م/

لرد دلا الم اط الريفيا  1.2 :1.٠ك م /لرد.
ديدض

دد التالا ياز تفليما لكميات المخمفات ال مديا اللم ا المتدلدة يدميا دح ديا لخ مختمن

المهالظاتل دمز ال دد يمكز إحت تاج أز هد  ٪٠٠مز كميا المخمفات ال مديا المتدلدة تتدلد عز ٠
مهالظات ها مهالظات ال اهرة الك ر دال اهرة دال يزة دال ميد يا) اةضالا إلا مهالظا اةحك دريا دأز
هد  ٪ ٧٠مز المخمفات يتدلد عز  ٠مهالظات الدلتا دال هيرةل دكفر ال يخل دالار يال دالم دليال دال رايال

دالدا ميال ددمياط)ل لا هيز ااا المتدلد اليدما دالذ ي در هد  ٪0٥يتدلد مز ااا المهالظات دعددها
 0٥مهالظا.
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جدول ( )١-٢١كمية المخمفات البمدية الصمبة المتولدة يوميا بجميع المحافظات
المحافظة

كمية المخمفات اليومية بالطن

كمية المخمفات السنوية بالمميون طن

القاهرة

٢٠٢٢٢

٠.٤5

اإلسكندرية

٤٢٢٢

٢.٤٦

الجيزة

٤٠٢٢

٢.٦٤

القميوبية

٠٠٢٢

٢.١5

الدقهمية

٤٠٢٢

٢.٦٤

الغربية

٠٠٢٢

٢.١5

المنوفية

١٠٢٢

٢..٢

البحيرة

٠٠٢٢

٢.١5

كفر الشيخ

١٠٢٢

٢..٢

الشرقية

٢3٢٢

٢.٦٠

دمياط

.٢٢

٢.٠١

اإلسماعيمية

٦٢٢

٢.١٢

بورسعيد

٦٠٢

٢.١٠

السويس

٤٢٢

٢.٢٤

الفيوم

٦٢٢

٢.١٢

بنى سويف

5٠٢

٢.١5

المنيا

٢٠٢٢

٢.٤5

أسيوط

5٢٢

٢.١٠

سوهاج

.٢٢

٢.٠١

قنا

٢٠٢٢

٢.٤5

أسوان

٦٠٢

٢.١٠

األقصر

١٠٢

٢.٢.

البحر األحمر

٤٠٢

٢.٢٦

مطروح

١٠٢

٢.٢.

شمال سيناء

١٢٢

٢.٢5

جنوب سيناء

٠٠٢

٢.٢١

الوادى الجديد

٢٢٢

٢.٢٠

اإلجمالى

٠٠٦٠٢

١٢.٢5
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شكل ( )١-٢١نسب تولد المخمفات البمدية يوميا

 1-٣-21تزكُة ادلخهفاخ انثهذَح

ي ا تركيااب المخمفااات ال مديااا اللاام ا ملاار مدااااا متدحااطا اايز الاادد ذات الاادخد المتدحااطا دالم خفضااا

دالتااا تتارادح حا ا المااادة الاضااديا  % ٥1 : 21ل دتتااثثر خلااا،ص المخمفااات ال مديااا اللاام ا ااادة عدام ا

مث ا الث الااا دالاادعا ال ي،ااال دالت ميااا ا اتلاااديال دالم اااخل دملااادر الطااااا اةضااالا إلااا عممي اات م ا

المخمفااات دال ماااذج المختمفااا لااا عمميااات الت مي ا دعاادد م ارات الت مي ا دعمميااات ال ا دطاار الااتخمص مااز
المخمفات اةضالا إلا ظاهرة ال ا يز دالتا يت ما ظ درها لا الم ااط الهضاريال ديدضا ال اك التاالا

تركيب المخمفات ال مديا اللم ا.

شكل ( )٠-٢١تركيب المخمفات البمدية الصمبة
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 ٣-٣-21خصائص ادلخهفاخ انثهذَح

يدض ا ال اادد التااالخ خلااا،ص المخمفااات ال مديااا اللاام ال هيااث يلهااظ إرتفاااع ح ا ا الرطد ااا داة خفاااض
ال حا ا ا لممهت ااد الها ارار مم ااا يا اادد مؤ ا ا ار ر،يح اايا ل ااا إختي ااار أ ا اداع التك دلد ي ااا المح ااتخدما ل ااخ عممي ااات
الماال ا أد التخمص ال ا،خ التخ يمكز أز حتخدم ا دالتخ ت احب الظردن دالخلا،ص الملريا.
جدول ( )٠-٢١خصائص المخمفات البمدية الصمبة
الكثافة النسبية

 ٢.٠طن  /م٠

نسبة الرطوبة

% ٤٢ : ٠٢

المحتوى الحرارى

 ٢٠٢٢ك كالورى /كجم

 ٤-٣-21ادلعاجلح وانتخهص

ت در ح ا ماال ا دتددير المخمفات ال مديا هد  ٪05مز إ مالخ المخمفات التخ يتم ما ا ماظم ا يتم مز
خل ال طاع غير الرحمال ديتم الاتخمص ماز هاد  ٪٨0ماز المخمفاات مدااا الم الاب الامدمياا دالا ادا،يا

لااا هاايز يااتم الااتخمص مااز هااد  ٪ ٠مااز المخمفااات الماادالز اللااهيا اآلم اا مهالظااات ال اااهرة داةحااك دريا
دالم دليا دال رايا.

 ٥-٣-21كمُاخ انرتاكماخ

ي اادر إ مااالخ التراكمااات التاريخيااا الم ت ارة داخا المهالظااات هااد  0٨.٠ممياادز م٧ل أغم ااا مااز المخمفااات
المختمطا مز مخمفات ال دم دال اإل دالمخمفات ال مديا ديدض ال دد التالا ياز كميا التراكمات.
جدول( )٤-٢١بيان بكميات التراكمات
المحافظة

كمية التراكمات (مميون م)٠

القاهرة

٠.٢

اإلسكندرية

٢.٠

الجيزة

٠.٢

القميوبية

٢.٠

الدقهمية

٢.3

الغربية

٢.٠

المنوفية

٢.١
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البحيرة

٢.٦

كفر الشيخ

٢.١

الشرقية

٢.٠

دمياط

٢.٤

اإلسماعيمية

٢.٤

بورسعيد

٢.١

السويس

٢.٠

الفيوم

٢.٠

بنى سويف

٢.١

المنيا

٢..

أسيوط

٢.٠

سوهاج

٢.٠

قنا

١.٢

أسوان

٢.١

األقصر

٢.٢

البحر األحمر

٢.3

مطروح

٢.١

شمال سيناء

٢.٢

جنوب سيناء

٢.٢

اإلجمالى

٢3.٤

 ٦-٣-21اإلطار ادلؤسسٍ دلنظىمح إدارج ادلخهفاخ
أ .اإلطار ادلؤسسٍ عهً ادلستىي ادلزكشٌ:

أهااد األح ا اب الر،يحاايا التااخ أدت إلااا تاادهدر م ظدمااا إدارة المخمفااات هااد عاادم دضاادح األددار دالمحاا،دليات
دتداخم ا دت ا ك ا دعدم التفراا يز الم اام المختمفاا هياث

تد اد د ازرة مختلاا تتادلا محاؤدليا ت ظايم إدارة

المخمفات اللم ا عما المحتد الدط ال لاما محاتد الممارحاا الاممياا ياتم ت حايم المحاؤدليات ايز الاد ازرات

دالمهالظات دال ي،ات المختمفا.
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تاريخ  55دلم ر  5102لدر ارار الحايد الم ادس ر،ايس م ماس الادزراإل راام  ٧112لحا ا  5102إ ااإل
از ت ظيم إدارة المخمفات يت

د ازرة ال ي،ا دي دن إلا ت ظيم دمتا اا دمراا اا كالاا الاممياات المتام اا اإدارة

المخمفات عما المحتد المركز دالمهما ما يه

اةرت اإل خدما اةدارة اآلم ا ي،يا لممخمفات ث داع ا كما

ي اادن إل ااا دع اام الالا ااات اايز م دري ااا مل اار الار ي ااا دال اادد دالم ظم ااات الددلي ااا ل ااا م ااا المخمف ااات
دالتدليا اتخاذ اة راإلات ال ا د يا اللزما لإل ضامام إلاا اةتفااياات الددلياا داةاميمياا المتام اا المخمفااتل

د ااذب دت ا ي ا حااتثمارات لااا م ااا أ ااطا م ا د ا دماال ااا المخمفااات دالااتخمص اآلمااز م ااا دكااذا

إاتراح م ردعات ال دا يز دالمدا ،دال اررات اللزما لته ي أهدال ا.
ديام ال از عما ته ي الم ام التاليا:

 .0ت ظيم دتهديد األددار دالمح،دليات يز مختمن الفاعميز لا م ظدما إدارة المخمفات دل ا ألهكاام ال ادا يز
دال اررات دالمدا ،الحاريا لا هذا الخلدص.

 .5التاادز م الد ازرات دالمهالظات دال اات الما ياا لاا إعاداد الحياحاات دالمخططاات اةحاتراتي يا ةدارة
األ داع المختمفا لممخمفات دذل عما المحتد الدط خ.

 .٧إعااداد م تاارح تطاادير دتهااديث الت ارياات دال ادا يز دالم ادا ،دالماااايير دال داعااد الف يااا التااا ت ا ظم أحاامدب
اةدارة المتكامما لممخمفات.

 .٠إتاها ال يا ات دالمامدمات المتام ا طاع المخمفات.

 .2ت ااديم خ اادمات ا حت ااارات الف ي ااا دالتدل اايات لمح اامطات المختل ااا دك ااذل الف اااعميز ل ااا م ظدم ااا إدارة
المخمفات.

 .٥إلدار األدلا اةر اديا اللزما لت فيذ المخططات ا حتراتي يا عما محتد المهالظات.

 .٠إعا ااداد الض ا ادا ط دالماا ااايير دال ما اااذج اةر ا اااديا لكالا ااا م اره ا ا التاااا ااد دت يا اايم الاطا اااإلات لخا اادمات إدارة
المخمفات دت ديم الدعم الف ا اللزم عمخ المحتد المركز دالمهما.

 .٨إعداد مؤ رات األداإل الر،يحيا لرلد دمتا اا دت ييم األعما

إدارة المخمفات.

 .9ت كي ل ا لفهص كاد م دما الخدمات دال ات المتااادة ما ا دااتراح الهمد له ال كاد .
 .01إعداد خطا لتدريب د اإل ادرات الفاعميز لا م ظدما إدارة المخمفات.
 .00ت ديم الدعم الف ا ل رامج رل الدعا الاام داةلتزام الم تماا.

 .05إاتراح اآلليات اةاتلاديا دالماليا اللزما لته ي أهدان اةدارة التاادز م ال ات الما يا.
 .0٧إعداد الدراحات الف يا دااتراح آليات تهديد رحدم تاريفا خدمات اةدارة المتكامما لممخمفات.
 .0٠خم الفرص اةحتثماريا لا م ا إدارة المخمفات.

 .02إعداد الدراحات لمم ردعات دالم ادرات الرا،دة دالت ري يال لتطدير م ظدما إدارة المخمفات دتدلير التمدي
ل ا.
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 .0٥ت

ي إ راإل ال هدث دالدراحات التط ي يا دالم ادرات الفرديا دالمؤححيا التخ تحاهم لاخ تهحايز دتطادير

األداإل اإدارة المخمفااات دالتاااادز ما ال ااات الخار يااا لااا ته يا ذلا لااخ كالااا م ااا ت دخطادات إدارة
المخمفات.

 .0٠إعتماد التك دلد يات الخالا امميات ماال ا دتددير المخمفات الت حي م الد ازرات دال ات الما يا.
 .0٨ت ديم الدعم الف ا داعداد اة تراطات الااما دال داعد داة راإلات اللزما لمهلد عما تراخيص مزادلا
األ طا المتام ا إدارة المخمفات ما

يخ

ثهكام ال دا يز.

 .09متا اا دمراا ا ال ات المرخص ل ا ليما ت ا رة مز أ طا إدارة المخمفات لت ييم أدا ،ا لفا ددريا.
 .51إات ا اراح م ا ااردعات ال ا ادا يز دال ا ا اررات اللزما ااا لإل ضا اامام إلا ااا اةتفاايا ااات الددليا ااا داةاميميا ااا المتام ا ااا
المخمفاااتل دكااذل الت حااي ما ال ااات الددليااا الما هااا ليمااا يتاما

م ااردعات المخمفااات التاااادز ما

الد ازرات دال ات الما يا.
ب .انىضع ادلؤسسٍ عهً مستىي احملافظاخ

يد د هيك ت ظيمخ متخلص لخ إدارة المخمفات اللم ا لخ أغمب المهالظات احتث اإل مهالظتخ ال اهرة
دال يزة دلخ أغمب المهالظات تكدز دهدات الهكم المهمخ مح،دلا عز ال ظالا الااما داخ ال يك الت ظيمخ

لخاادمات الماادزل د التااالخ تتااداخ أعمااا الت ظياان ما غيرهااا مااز الخاادمات األخاار اااض ال ظاار عااز تكاما
مراه إدارة المخمفات اللم ا حداإل عما محتد المدز أد األهياإل.
 ٧-٣-21اإلطار االسرتاتُيٍ

لطالما الت رت إدارة المخمفات للهتمام ال اد دض حياحا عاما مام ا ل طاع إدارة م ظدما المخمفات لتهفيز
ا حتثمار لخ ملر.

دمااز ثاام لااإز م ظدمااا إدارة المخمفااات تهتاااج إلااا حياحااا مام ااا دمدهاادة لإللاالح ال ااام ل طاااع المخمفااات

الل اام ا م ااا يه ا ا هي اااة آم ااا ي،ي ااا دل ااهيا دي اادلر ل اارص عما ا ت ارع ااا الل ااها دالح االما الم ي ااا دالك ارم ااا
اة حا يا مز م ظدر عدالا إ تماعيا ت دم عما م دأ تكاالؤ الفارص هياث ياتم اتخااذ ال ا اررات
د دد مؤححات اا ما لممهاح ا.

افاليا لاخ ظا

دمااز هااذا الم طم ا ااماات د ازرة ال ي،ااا إلاادار التد ااات ا حااتراتي يا لحياحااات ادارة المخمفااات اللاام ا لااا

ملاار لااا اادلم ر  510٠متضاام ا رؤيااا داضااها تتمثا لااا "الحاااخ هااد م تما
دمحتدام دم ظم د ط ااتلاديا"
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ظياان دآمااز لااهيا د ي،يااا

دتحت دن حياحا إدارة المخمفات اللم ا الهفاظ عما لها المداطز مز خل تدلير ي،ا آم ا لهيا د ي،يال

كما ااا تحا اات دن أيضا ااا الهفا اااظ عما ااا احا ااتداما الم ا اداردل ما ااز خااال التخطا اايط ا حا ااتراتي خ الما ا ااا ال دا ا ااب
ا اتلاديا دا

تماعيا دال ي،يال دتحت د ته ي الرؤيا عما م ادئ الهكم الر يد /الهدكما األر اا دها:

 .0لياغا دتط ي اةللهات ال ا د يا دالمؤححيا المل،ما.

 .5إعادة ال يكما ا اتلاديا دالماليا لمؤححات اطاع المخمفات اللم ا.

 .٧تدلير ا حتثمارات الت ايميا /الف يا د اإل ادرات الاامميز طاع المخمفات اللم ا.
 .٠ت ميا رأس الما ا

تماعخ دت يط اله د الم تماخ.

 ٨-٣-21اإلطار انتشزَعٍ

لاادرت عاادة ت ارياات داا اررات م دريااا ادا يز دأخاار مااز ال ااات الت فيذيااا ةدارة دماال ااا داعااادة تااددير
دتاظاايم ا حااتفادة مااز المخمفااات ث داع ااال دهااا اداعااد تتحاام ال اااد ال ي،ااا م ااا ذات الطااا

عامااا تتام ا

الخاااص دأخاار

الهفاااظ عمااا الا الاار ال ي،يااا داألرضاايا دال دا،يااا دالما،يااا د ي،ااا الام ا دالهفاااظ عمااا لااها

الااما مااز التماادث) كماا تضاام ت تما الت ارياات همايااا ال ي،يااا ماز ماارددد تاراكم المخمفاات ا دع ااا دتثثرات ااا
عما اللها الااما.

ديمك ااز هل اار الت ا ارياات التا اخ تهك اام إدارة دماال ااا داع ااادة ت ااددير دال ااتخمص اآلم ااز د ظ اام ال ما ا دال ا ا

لممخمفات ال مديا عما ال هد التالخ:

 .0اا دز رام  ٠٧لح ا  - 09٠9دالمحما ا دز اةدارة المهميا.
 .5اا دز رام  ٧٨لح ا  09٥٠لخ ثز ال ظالا الااما.
 .٧اا دز رام  01لح ا  5112تادي

 .٠اا دز رام  01٥لح ا  5105تادي

اض أهكام ال ا دز رام  ٧٨لح ا  09٥٠لخ ثز ال ظالا الااما.

اض أهكام ال ا دز رام  ٧٨لح ا  09٥٠لخ ثز ال ظالا الااما.

 ٩-٣-21انربنامج انىطنٍ إلدارج ادلخهفاخ انثهذَح انصهثح

ال ر امج الدط خ ةدارة المخمفاات اللام ا دالاذ ياتم ت فياذ التااادز ما هي،اا الماد اا األلما ياا د )GIZد ا

التاميار األلماا خ د )KFWداةتهااد األدرد اخ د )EUدهي،اا الماد اا الحديحاريا د)SECOل دي ادن ال ر اامج

إلا همايا اللها الااما لممداط يز دهمايا ال ي،ا مز أ

ته ي المحتد المطمدب مز الخدما التخ يرضا

ع ا المداطز مز خل إطار متكام ةدارة م ظدما المخمفات اللم ا.
أ .أهمُح انربنامج:

دعم إ اإل كياز دط ا محت

ةدارة م ظدما المخمفات ي دم دعم ت فيذ حياحا ديدة دلاالا ةدارة المخمفاات

عما المحتد الدط خ دالمهالظات دذل مز خل :
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 .0إعااادة هيكمااا دتطاادير اطاااع إدارة المخمفااات لتهحاايز م ظدمااا إدارة المخمفااات لااا المهالظااات المختااارة
لمدلد لمحتد الخدما المطمدب.

 .5تطدير ال طاع م دض آليات اةحتداما عما المد الطدي م إدخا تهحي ات عما المد المتدحط.
 .٧ت مي ألض الممارحات دالخ رات ددم ا األ طا ال ا،ما.
 .٠ت حي ال دد لته ي التكام
 .2ت فيذ خطط ته

يز كالا ال ات الما يا.

عا،د مممدس م هحاب التكمفا اله ي يا لمحتد الخدمات المطمد ا.

ب .نطاق عمم انربنامج:

يتم ت فيذ ال ر امج لخ عدد د )٠مهالظات هخ مهالظات الار يال دكفر ال يخل دأحيدطل دا ا.
ج .مكىناخ انربنامج

يتكدز ال ر امج مز عدد د )2مكد ات ر،يحيا عما ال هد التالا:

 .0المكون األول :اةطار المؤححخ دال ا د خ ل طاع المخمفات اللم ا عما المحتد المركز دالمهالظات.
 .5المكون الثانى :تهحيز الخدمات األحاحيا ةدارة المخمفات اللم ا.

 .٧المكون الثالث :إي اد آليات ااتلاديا لتمدي م ظدما إدارة المخمفات اللم ا.

 .٠المكون الرابع :دمج الم تم المد خ داألطران الما يا لخ م ظدما إدارة المخمفات.
 .2المكون الخامس :اإل ال درات دالتدريب.

 ٤-21ادلخهفاخ انشراعُح
 2-٤-21تذوَز خمهفاخ اننخُم

تم إعداد دراحا دد ل يا دماليا لم ردع تهحيز األدضاع ال ي،يا درعايا ال خي دا حتخدام ا اتلاد
لم ت اتا الثا ديا دا حتفادة مز مخمفات ال خي

الداهات ال هريا لت فيذ م ظدما تددير د 511ألن طز) مز

مخمفات ال خي لخ إ تاج حماد عضد ل ددادد م ت مز المرلدضات د)RDFل د اض الم اد ت اليدديال
ددهدة لم يد ازل دا تاج أخ اب مز خل التاام اآلمز م مخمفات ال خي .
 1-٤-21سفري انقصة

تم إعداد م ظدما للحتفادة مز مخمفات حفير ال لب مهالظتا األالر دأحدازل دالتا ت دن إلا لرم
 5٠1ألن طز مز حفير ال لب تمث

ح ا د )% 2٨.٨5مز إ مالخ مخمفات حفير ال لب مهالظا

األالر د ح ا د )%٠1.٨مز إ مالخ مخمفات حفير ال لب مهالظا أحداز دتهديما إلا ت ز لال لتاذيا
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اب مهالظتا األالر دأحداز

الما يا أد إلا حماد عضد دتدلير لرص عم م ا رة ألكثر مز 211مز

مز خل ت اي  21دهدة لفرم د م حفير ال لب.
 ٣-٤-21قش األرس

تم إعداد ر امج لمتخمص اآلمز مز مخمفات اش األرز طري ا أم ا إلا د م دك س داعادة تددير)

دادخال ا لخ م ظدما دا،

الدادد د ملا

األحم ت – ملا

الحيرامي

) أد ل اعات األحمدة

دالمخل ات التاادز م د ازرة الزراعال دال ي،ا الار يا لمتل ي ل دد ازرة الت ميا المهميال د ركات ال طاع

الخاصل دم ظمات الم تم المد خل دذل لممحاهما لخ تهحيز دعيا هداإل ال اهرة الك ر دمهالظات الدلتا

دالهد مز د ات تمدث ال داإلل دا حتفادة ا اتلاديا مز المخمفات الزراعيا لمهد مز ظاهرة ال طالا عز
طري خم لرص عم

ديدة تحت دن إااما م ردعات ااتلاديال د ذب لممحتثمريز مما يترتب عميا زيادة

 .0تم ت فيذ م ظدما

ااثات ال ات ا عز الهر الا دا،خ

دخ الف راإل دمتدحطخ الدخ .

م مخمفات اش ا رز دالحيطرة عما ا

لممخمفات الزراعيا خل

مدحم  5102لخ عدد  ٥مهالظات هاد ال ميد يال الدا ميال كفر ال يخل

الار يال ال هيرةل ال رايا)ل هيث تم تدزي عدد د ٠1رار  ٠1 +م طدرة  ٠1 +مك س اش دا،ر ٨1+
مك س اش محتطي ) كما تم ا حتفادة مز اض المادات ال ديما دخدل ا م ظدما اي ار المادات.

د اإلت ال تا،ج عما ال هد التالخ:

 .0م دتددير د )02٨111طز ح ا  % 012.٧مز المحت دن مز خل
 .5م

د )05٠111طز

ح ا  % ٥٧.2مز المحت دن مز خل

المتا ديز.

 .٧م د )٧5111طز ح ا  %0٥مز المحت دن مز خل

ردتدكد المزارع اللاير.

ردتدكد الت مي

مز خل

ردتدكد الت مي د ركا ايكارد).

 ٥-21اجلهىد ادلثذونح نتقهُم اِثار انسهثُح خالل عاو 1١2٥

 2-٥-21اخلطح انسنىَح نهسُطزج عهً ادلقانبة انعمىمُبح أثنباا رباهزج نىتباخ تهبىء اذلبىاا
احلادج

تمت الحيطرة عما الم الب الامدميا لمهد مز تمدث ال داإل إاميم ال اهرة الك ر أث اإل لترة د ات تمدث ال داإل
الهاد لا الفترة مز ح تم ر إلا دلم ر دذل مز خل :

 .0إعااداد خطااا لممراا ااا دالحاايطرة عمااا الم الااب الامدميااا د ا رام ت – الرد يكااا – الحاالم  -الدلاااإل داألما
"الم ط ا الا دا،يا"-

الثا از).
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 .5ال دن الر،يحا هد التاام م الهرا ،هيث أز هاذ الم الاب الامدمياا دالا ادا،يا م الاب غيار مهكدماا
ديتم لي ا أعما لرز ع ادا،خل دأعماا لملا اعات اللاايرةل دهار لمكاادتش لافا محاتديما حاتخراج

الماااادزل ديااتم التاام ا ل اا هااذ الفت ارة عااز طري ا التحااديا لممخمفااات دت ااديز الرمااا داألتر ااا دالتاطيااا
الم ا رة لمهرا ،مز خل تدلير مادات ك مدا لمحيطرة.

 .٧الت ح ااي ما ا مهالظا اات ال اااهرة الك اار دك ااذل رؤح اااإل هي،تا اا ال ظال ااا دالت مي ا

ال اااهرة دال ياازة دذلا ا

لم اا ا أ حب الطر لمحيطرة عما عمميات ال م اليدما لم ماما دالمخمفاات دعممياات رلا اا إلاا مدااا

الم الب الامدميا أد ثد .

 1-٥-21مثادراخ حتسني خذمح اجلمع انسكىن وانتياري داخم ادلذن انزئُسُح تاحملافظاخ:
أ .حمافظح اجلُشج حبٍ مشال (إمثاتح):

تم ت فياذ الم اادرة ماز خال اتفااياا التااادز المداااا ايز د ازرة ال ي،اا دمهالظاا ال يازة لمتمديا داة اران عماا
خدمات م د

المخمفات ال مديا مز الدهدات الحك يا دالمهاا الت ارياا دت ظيان ال ادارع د ا المخمفاات

الم ماا إلا مهطا م ادلا الد ار مز خل

ركات خالا متخللا.

دلضماز عمميات المراا ا دالمتا اا تم تدلير كاميرات مراا ا مهطا م ادلا الد ار دالمدلز المهكدم

رام ت

دتزديااد حاايارات م اادما الخدمااا ااث زة تت ا لمتثكااد مااز ايااام ال ااركات ت ااديم الخاادمات المحااتد المطماادب
دتدلي المخمفات إلا مهطا الم ادلا.
ب .حمافظح تىرسعُذ:

تم تخطيط دتمدي داة ران عما م ظدما خدمات م د

المخمفات ال مديا مز الداهدات الحاك يا ثهيااإل

دال ار – الااارب – الزهاادر – الضاداها – الم اااخ – مدي ااا درلاؤاد) إلااا ملا

تااددير المخمفااات دذلا مااز

خل إتفاايا تاادز يز د ازرة ال ي،ا دالمهالظا إ مالا عدد د )50٧0٧2دهدة حك يا.
ج .حمافظح اإلمساعُهُح:

تم تخطيط دتمدي داة ران عما م ظدما م د

ثا ا – ثالث) مدي ا اةحماعميا إلا مل

المخمفات ال مديا مز الداهدات الحاك يا ثهيااإل دأد –

تاددير المخمفاات دذلا ماز خال إتفااياا تااادز ايز د ازرة ال ي،اا

دالمهالظا إ مالخ عدد د )0٠٠902دهدة حك يا.
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د .حمافظح كفز انشُخ:

تم تخطيط دتمدي داة ران عما م ظدما خدمات م د
كفاار ال اايخ إلااا ملا

المخمفات ال مديا مز الداهادات الحاك يا مدي اا

تااددير المخمفااات دذلا مااز خاال إتفاايااا تاااادز اايز د ازرة ال ي،ااا دالمهالظااا إ مااالخ

عدد د )0٥2111دهدة حك يا.

 ٦-21انزؤَح ادلستقثهُح

 .0إعداد الحياحا الااما ةدارة م ظدما المخمفات عما المحتد ال دما.

 .5إعداد م ردع اا دز لت ظيم إدارة م ظدما المخمفات اللم ا لخ ملر.

 .٧ت ااديم الاادعم الف ااا الاالزم لممهالظااات مااز خاال تاادريب م مدعااات ل يااا متخللااا مااز كا المهالظااات
ةعداد الخطط الر،يحيا لم ظدما إدارة المخمفات داخ ك مهالظا.

 .٠إحتكما إعداد الخطط لإلحتفادة مز المخمفات ال ات ا عز ال خي لمهد مز إ ت ار حدس ال خي خالاا
لاا الداهاات ال هريااا مهالظاا ال يازة دداهااا حايدة مهالظااا مطاردح دداهاات الداخمااا دالخار اا مهالظااا

الداد ال ديد.

 .2دض مخطط ةحتيااب كالا المخمفات المتدلدة عز زراعا الب الحكر دذل لمهد مز هرا اا الت حاي
ما مهااالظتا األالاار دأحادازل دم ظمااات الم تما المااد خل دد ازرة الز ارعااال عماا أز يااتم د ارحااا إمكا يااا
التاميم عما ااا المهالظات التا تزرع الب الحكر.

 .٥إحتكما الت حي م مهالظا ال اهرة دمدي ا ال اهرة ال ديدة لم دإل لا إ راإلات

مدلز ال طامياا دالاذ

ت دم احتخداما ركا أما عرب لمخادمات ال ي،ياا دالمتاااادة ما المهالظاا لاا الم ااط الار ياا دال اماليا
اد أز أل

مدا المدلز ي ك ملدر لمتمدث الدا،م.

 .٠التخطيط ةي ان إحتخدام المدلز اللها م ط ا ال ايكحتب دا اإل هدي ا عاما.

533

الفصل الثالث عشر

املواد والنفايات اخلطرة

 3-31مقذمت
تتعدد مجاالت إستخدام الكيماويات فى مصر ،حيث تستخدم األسمدة والمبيدات بمعدالت مرتفعة فى المجال
الزراعى لزيادة اإلنتاج وتمبية إحتياجات النمو السكانى المتزايد ،وقد أدى ذلك إلى تموث التربة الزراعية وأثر عمى

قدرتيا اإلنتاجية ،كما أدى أيضاً إلى تموث مصادر المياه السطحية والجوفية والنباتات والمحاصيل المختمفة،

وتأثر اإلنسان بطريقة مباشرة عن طريق مالمستة لممبيدات أو إستنشاق أبخرتيا ،أو بطريقة غير مباشرة عندما
يتغذى بالنباتات والحيوانات المموثة بيذه المواد.

وتعتبر المموثات العضوية الثابتة من المواد الخطرة وىى عبارة عن مواد عضوية تحتوى عمى عنصر الكمور قد
تكون من أصل طبيعى أو تكوين صناعى ،وليا خصائص طبيعية وكيميائية تتضمن مقاومة التحمل فى البيئة

(ثابتة) ،السمية ،التراكم إحيائياً واإلنتقال عن طريق اليواء والماء واألنواع المياجرة عبر الحدود وتستقر بعيداً
عن مكان إطالقيا حيث تتجمع فى النظم اإليكولوجية واألرضية والمائية ،وليا تأثير خطير عمى صحة اإلنسان

والبيئة حيث تتراكم فى األنسجة الدىنية لإلنسان والحيوان وتتميز ىذه المموثات بخاصية التراكم حيث تتزايد

تركيزاتيا خالل السمسمة الغذائية كما أنيا تؤثر عمى التنوع األحيائى لمكائنات مسببة التأثيرات التالية:

(تشوه فى سالالت الطيور والسالالت البحرية – تغير فى الجياز المناعى فى الطيور والثدييات – خمل فى

وظائف الجياز المناعى لإلنسان – التأثير عمى الجياز العصبى المركزى – خمل فى وظائف الغدة الدرقية فى
الطيور واألسماك – اإلصابة بالسرطان وأنواع الحساسية – إنخفاض معدالت الخصوبة لمطيور واألسماك
والثدييات المائية).

ويتطمب تداول المواد والنفايات الخطرة ترخيص من الجية اإلدارية المختصة طبقاً ألحكام قانون البيئة رقم 4

لسنة  4994وتعديالتو ،وتبين الالئحة التنفيذية لمقانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجية المختصة
بإصداره ترخيص ويصدر الوزراء  -كل في نطاق اختصاصو – بالتنسيق مع وزير الصحة وجياز شئون البيئة

جدوال بالمواد والنفايات الخطرة.

وتقوم و ازرة البيئة بجيود كبيرة لمتنسيق مع الو ازرات المختمفة لتحديث قوائم المواد والنفايات الخطرة ووضع نظام

إدارة لمكيماويات المستخدمة بالقطاعات المختمفة ،كما يتم اصدار الدائل اإلرشادية الخاصة بادارة بعض أنواع
الكيماويات.

 2-31تشككل ن ة ككت ة

ككت او ككا تااككت التواي ككاث يهذةه ككت يدلا ككت اهل

ةيه وا اث يخلطشة ةيالتواي اث يألتشى ريث يهصوت:

اة ككاث

ص دددر قد درار الس دديد األس ددتاذ ال دددكتور /وزي ددر البيئ ددة رق ددم ( )444لس ددنة ( )4145والص ددادر بت دداري 4145/8/46
بتشددكيل لجنددة وطنيددة عميددا خاصددة باالتفاقيددات الدوليددة المعنيددة بالكيماويددات والنفايددات الخطدرة واالتفاقيددات األخددرى
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ذات الصددمة ،وذلددك تفعدديالً لددنص المددادة رقددم ( )45مددن الالئحددة التنفيذيددة لقددانون البيئددة رقددم ( )4لسددنة ()4994
وتعديالتو.

وتقوم المجنة بالمهام التالية:

 .4إعداد التقارير الوطنية السنوية التي تتطمبيا االتفاقيات الدولية.

 .4وضع اإلستراتيجات والخطط الالزمة لإلدارة المتكاممة اآلمنة لمكيماويات والمواد والنفايات الخطرة
 .3التنسيق بين جميع الجيات ذات الصمة لتوحيد الجيود الالزمة لحصر وتقييم المخاطر الناتجة عن تداول
المواد والنفايات الخطرة.

 .4التنسدديق بددين جميددع الجيددات المعنيددة إلنشدداء المنشدآت الالزمددة لممعالجددة والددتخمص النيددائي مددن المخمفددات
الخطرة.

 .5التنسديق بددين جميددع الجيددات المعنيدة لوضددع نظددام وشددبكة معمومدات لتبددادل الخبدرات والمعمومددات الخاصدة
باإلدارة اآلمنة بيئياً لممواد والنفايات الخطرة .

 .6رفع الوعى والقددرات والتددريب وتأىيدل الكدوادر الالزمدة واجدراء البحدوث العمميدة لتحقيدق التنميدة المسدتدامة
فى ىذا المجال.

 .7تحدي ددد المعوق ددات الت ددى تح ددول دون تحقي ددق متطمب ددات اإلتفاقي ددات الدولي ددة واإلدارة اآلمن ددة لمم ددواد والنفاي ددات
الخطرة ووضع حمول ليا بالتعاون مع جميع الجيات المعنية.

 .8التنسدديق بددين جميددع الجيددات المعنيددة لإلسددتفادة مددن المددنح والمشددروعات التددى تقدددم مددن الجيددات المانحددة
بخصوص اإلدارة اآلمنة لممواد والنفايات الخطرة.

 .9توزيددع األدوار وميددام العمددل عمددى السددادة اإلستشدداريين وكددذلك تددم التعدداون مددع مشددروع اإلدارة المسددتدامة
لممموثات العضوية الثابتة لدعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لممواد والنفايات الخطرة وتم تشكيل فريق عمدل
من بعض اإلستشاريين وكذلك تم اإلتفاق عمى اإلطار الييكمى لإلستراتيجية وتحديد محتوى اإلسدتراتيجية
وتوزيع العناصر الرئيسية والفصول عمى السادة اإلستشاريين ،وتم إقتراح اإلستعانة بالمجنة الوطنية العميدا
المعنيددة بالكيماويددات والنفايددات الخط درة ،حيددث أن مددن ضددمن ميددام المجنددة وضددع اإلسددتراتيجيات والخطددط

وليكددون أعضدداء المجنددة مددن الجيددات المعنيددة نقدداط إتصددال مددع السددادة المستشددارين القددائمين عمددى إعددداد
اإلستراتيجية ،وذلك لتسييل جمع المعمومات وتحميل الحالة الراىنة.

 1-31يالمتثام التواي ت اصم يدلا ت اهتحلم في نقن يه وا اث يخلطشة ارب يحلذةد

تقوم الو ازرة بمتابعة نظام اإلخطار المسبق عند عبور سدفن محممدة بالنفايدات الخطدرة عبدر قنداة السدويس بالتنسديق

مع ىيئة قناة السويس ،وتمقى اإلخطارات التي تصل لإلدارة العامة لممواد والنفايات الخطرة بصدفتيا نقطدة اتصدال
التفاقيدة بدازل مدن جميددع الددول بشدأن السددماح بعبدور سدفن محممدة بنفايددات خطدرة مدن الشددرق األقصدى إلدى أوروبددا
393

خالل قناة السويس لغرض إعادة التدوير أو التخمص النيائي ووفقاً الشتراطات العبور المنصدوص عمييدا باتفاقيدة
بازل ،وبالشروط التي وضعتيا مصر.

تبين من متابعة حركة النفايات الخطرة عبر قناة السويس خالل الفترة من  4145/4/4إلدى  4145/44/34أن

عدد شحنات النفايات الخطرة المارة بقناة السويس بمغت ( )437شحنو بإجمالي كمية ( )4.633.561.665طن
مت دري ،ويوضددح الشددكل ( )4-43الدددول المصدددرة لمنفايددات الخط درة المددارة عبددر قندداة السددويس والشددكل ()4-43

الدول المستوردة لمنفايات الخطرة المارة عبر قناة السويس.

Total No. of Shipments: 137
Shipments
Total Quantity: 263356.665
Tonnes

Exporting Countries
from 01/01/2015 to 31/12/2015
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Importing Countries
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Total Quantity: 263356.665 Tonnes

)(01/01/2015 to 31/12/2015

50

46

45

40

40
35
25
20
15
8

9

8

5
2

1

3

5

4
1

1

1

1

1

1

10

5
0

Total No. of Shipments: 00 Shipments

)Quantity (Tonnes

شكل ( )2-31الدول المستوردة لمنفايات الخطرة المارة عبر قناة السويس
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No. of Shipments

30

اة اث يهويسدة هوبالد ان ش ق يالفشيجاث ية شك ت

4-31حصش يهل

تتمقددى اإلدارة لمم دواد والمخمفددات الخط درة الطمبددات ال دواردة مددن الجمددارك بخصددوص إبددداء ال درأى حددول الموافقددة مددن
عدمو عمى دخول بضائع المواد الكيميائية الخطرة لمبالد طبقاً لمرجعيات القوائم المنصوص عمييدا فدى اإللت ازمدات

الدوليددة التددى صدددقت عمييددا مصددر ،والق دوائم الصددادرة بق د اررات و ازريددة بمعرفددة الجيددات المختصددة المددذكورة بالمددادة

( )45بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( )4لسنة ( )4994وتعديالتة دراسة عدد ( )438إفدراج جمركدى خدالل
عام .4145
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شكل ( )1-31يوضح عدد اإلفراجات الجمركية الواردة لمبالد خالل عام 2132

 5-31يدلششةااث يف جمام يدلويد ة يدلخوواث يخلطشة

 3-5-31مششةع يلديسة يدلستذيمت هو ووثاث يهاضو ت يهثا تت ()SPOPs

يعدد مشدروع اإلدارة المسدتدامة لممموثدات العضدوية الثابتدة ىدو أحدد مشدروعات التنميدة التدي تدتم بالتعداون مدع البندك
الدولي لإلنشاء والتعمير ،ضمن جيود الدعم لمحكومة المصرية لتحسين القدرات المؤسسية والفنية لإلدارة البيئيدة،

وانشدداء نظددام متكامددل إلدارة المموثددات العضددوية الثابتددة مددن أجددل الحفدداظ عمددى الصددحة العامددة ،وتحقيددق التنميددة
المستدامة بيدف تحسين جودة اإلدارة ،والتخمص اآلمن من مخزونات المموثات العضدوية الثابتدة ،بدالتركيز عمدى

المبيدات الزراعية منتيية الصالحية ،وثنائي الفنيل متعدد الكمور ( )PCBsوذلك بأسموب بيئي سميم.

وتق ددوم الحكومد ددة المص د درية ممثمد ددة فد ددي و ازرة البيئد ددة بتنفيد ددذ مشد ددروع اإلدارة المسد ددتدامة لممموثد ددات العضد ددوية الثابتد ددة

( )POPsبالتعاون مع عدد من الو ازرات والممول من مرفق البيئة العالميدة ( )GEFويقدوم باإلشدراف عمدى تنفيدذه
البنك الدولي .World Bank
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أ .هدف المشروع:
 مساعدة مصر عمدى الوفداء بإلتزاماتيدا الدوليدة بموجدب إتفاقيدة اسدتكيولم مدن خدالل تعزيدز وتددعيم قددراتيا
التقنية واإلدارية لمحد من التعرض لممموثات العضوية الثابتة.

 مساعدة مصر في تحسين مستوى الخددمات العامدة وخصوصداً المرتبطدة بتحسدين نوعيدة اليدواء ،والميداه،
واإلدارة الفعالددة لمم دوارد المائيددة ،وذلددك مددن خددالل التخ دزين والددتخمص اآلمددن لك دالً مددن المبيدددات الزراعيددة

منتييد ددة الصد ددالحية وثند ددائي الفينيد ددل متعد دددد الكمدددور  PCBsعد ددالوة عمد ددى اإلدارة المسد ددتدامة لمديوكسد ددين
والفيوران في القطاع الصناعي.

ب .مكونات المشروع:

 المكون األول :التخمص من مخزونات المبيدات منتيية الصالحية عالية المخاطر.
 المكون الثانى :إدارة ثنائي الفنيل متعدد الكمور  PCBsوالمعدات التي تحتوي عميو.

 المكددون الثالددث :تعزيددز وتدددعيم القدددرات الفنيددو والتقنيددة واإلداريددة لمحددد مددن التعددرض لممموثددات العضددوية
الثابتة لمو ازرات المشاركو بالمشروع.

ج .الجهات المشاركة:
 الجية المانحة:

 اإلشراف عمى التنفيذ:

مرفق البيئة العالمي

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير IBRD
و ازرة البيئة

المنفذة لممشروع:
 الجية ُ
 و ازرة الكيرباء والطاقة الجيات المشاركة:

 -و ازرة الزراعة واستصالح األراضي

د .األنشطة المنفذة:

 المكون األول:
 .4إعداد مستندات ووثيقة طرح مناقصة لمتخمص اآلمن من مخزون حوالي  441طن من مادة المندين
منتيى الصالحية بميناء األدبية تمييداً التخاذ إجراءات الطرح.

 .4االنتياء من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ESIA ،وتم إصدار الموافقة البيئية من جياز
شئون البيئة لييئة ميناء السويس.

 .3وضع الشروط المرجعية إلعداد تقرير عن الوضع الحالي لمخزن الصف لممبيدات الميجوره وسبل
التحرك نحو إجراء بعض اإلجراءات األولية لتأمين المخزن بشكل مبدئى قبل البدء بأنشطة التخمص

من مخزون المبيدات بمخزن الصف

 .4إعداد الشروط المرجعية لالستعانة بشركة استشارات ىندسية دولية لمقيام باإلشراف عمي الجوانب
التقنية والفنية ألنشطة مكون المبيدات الميجورة.
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 .5جارى العمل إلعداد قاعدة بيانات لممموثات العضوية الثابتة بالتعاون مع استشارى المشروع فى ىذا
الشأن.

 المكون الثاني:
 .4جارى اإلعداد لتحديد عدد  45موقع وسيط الختبار ومعالجة الزيوت المموثة ب ( )PCBsبالتعاون
مع و ازرة الكيرباء عمى مستوى الجميورية تمييداً الختيار أفضل المواقع طبقا لدراسات تقييم األثر

البيئي واالجتماعي (.)ESIA

 المكون الثالث:

 .4تم عقد دورة تدريبية تعريفية بالمموثات العضوية الثابتة لمعاممين بجياز شئون البيئة ،وشركات
الكيرباء ،وو ازرة الزراعة ،والجيات المعنية ،وتم تكرارىا بعدد من المحافظات.

 6 -31جهود يدلبزةهت يف جمام إديسة ةت ظ م يدلخوواث يخلطشة
 .4االنتيدداء مددن إعددداد قائمددة موحدددة استرشددادية لمنفايددات الخط درة لالسترشدداد بيددا ف دي الدددول العربيددة ،وكددذلك
االنتياء من إعداد مسودة قدانون إلدارة النفايدات اإللكترونيدة والكيربائيدة والدذى يمكدن االسترشداد بيمدا فدى

تأسيس نظام سميم الدارة النفايات الخطرة ومنيا النفايات اإللكترونية وذلك بالتنسديق مدع المركدز اإلقميمدى

لمتدريب ونقل التكنولوجيا التابع إلتفاقية بازل.

 .4حصر المبيدات الميجورة المتراكمة والتى تم تخزينيا خالل السنوات السابقة بعدة مواقع تابعة لو ازرة

الزراعة لتوفير الدعم الفنى والتمويل الالزم لمتخمص من ىذه المبيدات بصورة آمنة بييئاً حفاظاً عمى

الصحة العامة والبيئة بالتعاون مع الجيات المانحة.

 .3إجراء قياسات لالنبعاثات الناتجة عن مخزن الصف بمحافظة الجيزة التابع لو ازرة الزراعة والذي يعد أحد
المواقع التي تم تخزين المبيدات الميجورة بيا ،وذلك لمتأكد من إحكام عممية التخزين وعدم وجود أي

تسريبات لمبيئة المحيطة ،حيث يتم قياس نسبة تركيز المركبات العضوية المتطايرة ) )VOCsداخل
وخارج المخزن لمعرفة مدى مطابقتيا لممواصفات والمعايير التى نص عمييا قانون البيئة رقم ( )4لسنة

( )4994وتعديالتو والئحتو التنفيذية ،وقد تم التنسيق مع و ازرة الزراعة لتقديم خطة لتوفيق األوضاع

البيئية لممخزن والتي تتضمن إعداد خطة لمطوارئ ومكافحة الحريق بالمخزن ،واعداد سجل الحالة البيئية
وسجل المخمفات الخطرة لبيان تأثير نشاط المنشأة عمى البيئة المحيطة.

 .4تم إعداد الصيغة النيائية لممواصفة الخاصة بالمبيدات طبقاً لمعايير االتحاد األوروبي ،وجارى مراجعتيا
من خالل الجيات المعنية لالسترشاد بيا واعتمادىا كمواصفة مصرية قياسية لممبيدات ،وذلك بالتنسيق
مع الييئة المصرية العامة لممواصفات والجودة.
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 .5االنتياء من إقرار إجراءات إعادة تصدير السمع المرفوضة رقابياً بالتنسيق مع مصمحة الجمارك وذلك
تفعيالً لالجراءات الرقابية الخاصة بم ارقبة السمع المرفوضة وحظر دخوليا لمبالد.

 .6إبددداء ال درأي الفنددي بددبعض شددحنات الم دواد الخط درة أو المخمفددات المحجددوزة بالجمددارك بالتنسدديق مددع الييئددة
العامة لمتنمية الصناعية والوقوف عمى مدى صحة خطورة ىذه المخمفات مدن حيدث كونيدا نفايدات خطدرة

من عدمة طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم ( )465لسنة (.)4114

 .7اإلنتياء من إعداد قاعدة بيانات وفقاً لمبيانات واإلحصائيات الواردة عن كميدات وأندواع المخمفدات الخطدرة

المخزنة بمخازن الجيات والييئات الحكومية وفقاً لمكتاب الدورى الصادر مدن و ازرة الماليدة رقدم ( )4لسدنة

( )4145بشأن التخمص من مخمفات الو ازرات والجيات الحكومية وقطاع األعمال.

 .8تدريب المختصين بالدول العربية عمى كيفية متابعة االتفاقيات الدولية المعنية بالمواد والنفايات الخطرة.

 7-31يألنشطت يدلستقبو ت
 .4تحديث قوائم المواد والنفايات الخطرة بالتنسيق مع الجيات المختمفة (و ازرة الصناعة – الزاعة – الصحة
– الكيرباء – البترول – الداخمية).

 .4التنسيق مع الجيات المختمفة بشأن حظر تصدير النفايات الخطرة والمواد المشعة إلى أفريقيا نتيجة
اإلمتثال إلتفاقية باماكو.

 .3إصدار الدليل األرشادى الخاص بالتداول اآلمن لإلطارات المستعممة ،وادراجيا ضمن منظومة الوقود
البديل.

 .4إصدار اإلستراتيجية الوطنية لإلدارة السميمة لمتداول اآلمن لممواد والنفايات الخطرة.

 .5تحديث القوانين والتشريعات بما يتواكب مع اإلتفاقيات الدولية واحتياجات السوق العالمي.

 .6إ ستمرار الجرد الشامل لممموثات البيئية عمى مستوى الجميورية لمتعرف عمى تركيزاتيا وتحديد طرق
التخمص اآلمن منيا.

 .7زيادة الوعى البيئى فى مجال إدارة المواد والنفايات الخطرة لدى جميع المستويات من خالل المشاركة في
مجال تدريب المدربين.

 .8إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمواد والنفايات الخطرة.

 .9العمل عمى تطبيق مبدأ اإلنتاج األنظف بجميع القطاعات الصناعية والزام المصانع بإعداد تقرير سنوى
بأنواع وكميات المواد والنفايات الخطرة وطرق التخمص اآلمن منيا عمى أن يشمل ذلك بدائل لممواد
الخطرة المحتوية عمى الزئبق وغيرىا من المموثات.

 .41التنسيق إلعداد مواصفة قياسية خاصة بآالت الفرم والتعقيم الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة.

 .44المساىمة فى إنشاء خمية جديدة لمنفايات الخطرة بمركز الناصرية لمعالجة النفايات الخطرة بالتعاون مع
محافظة اإلسكندرية.
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 .44استكمال أعمال المجنة الوطنية المعنية بدراسة إستخدامات الزئبق والتنسيق مع الجيات المختمفة بشأن
الحد من التموث الناتج عنو.

 .43إستكمال التنسيق مع المشروعات التى تعمل فى مجال المموثات العضوية الثابتة (مشروع اإلدارة
المستدامة لممموثات العضوية الثابتة) لمتخمص اآلمن من مخزونات المبيدات وزيوت المحوالت المحتوية

عمى  PCBsطبقا إلتفاقية إستكيولم.
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الفصل الرابع عشر

صندوق محبية البيئة

 4-41مقدمت

تم إنشاممصنإوممشماهإ اصبممةإبموببمةإواا م إ ممصشا إبموببممةإر م إ()4إمسممشةإ4994إاتعمبالتمهإر م إ()9إمسممشةإ9009إ

إابمقممصشا إر م إ()405إمسممشةإ9045إكآمبممةإم م إ كاابممةإتم إتجوبوم صإم م

إبالسممتااص بر إمااممرا ص إبموببممةإ

بماسممتمباةوإاابممصم إبالمت م با إوقممصشا إبموببممةإر م إ()4وإا امممإبهتاممص إبمقطممص ب إبمعممص إابمجممصاإم ممتإبمااممكال إ
بموبببةإبماتاببم إواور.إاتااتإآمبص إ اتإوشماهإ اصبةإبموببةإمم إبماارا ص إبماجتصر إكتإبآلتي :إ
 .4بماشح .إ

 .9بمقراضإبمابسر .إإ إ

 .3م إسعرإفصبم إبمقرض.
 .4بمااصركص .

اوصإلضمصفةإنممقإ بممص إومشماهإ اصبممةإبموببمةإوممارتإكم مب إمت قبمهإبةهمممبنإبموبببمةإبماطشبمةوإفم إبمومشماهإبقمما إ
وتقمب إبمم إبماصميإمالستااص بر إبموبببةإو منإتو بحإبش ربفص إبمساهإاتجطقإار لةإبمت اتإبال توصمي .إ

اتتغبرإأامابص إبما صال إبمتيإبم ا صإبموشماهإطوقصإملجطةإبماطشبةإملعاتإبموببيإاا إه تإبما مصال إبمتميإ
ص إوشماهإ اصبةإبموببةإوم إبماارا ص إبموبببةإو صإكصمتصمي:
 .4بماجلفص إبمطوبةإابمشفصبص إبمجطر إ
 .9بماجلفص إبمولوةإ إ

 .3بم مإا إتلاثإبم ابن
 .4اصبةإبمطوبعةإ

كاممصإبقمما إوممشماهإ اصبممةإبموببممةإو مممبمإجطممةإافومملةإمتشابممةإبما مابرمإبماصمبممةإو مممنإاب مصم إا مابرمإبموممشماهإ
اوصمتصميإابصم إبمم إبماصميإمبااتإاارا ص إأكارإوصإلضصفةإنمقإت قبهإبستا برربةإبموشماه.
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 2-41املشزوعبث املىفذة بتمىيم مه صىدوق محبيت انبيئت خالل عبم 2142
 4-2-41املشزوعبث اجلبري مىبقشتهب وانتي يف طىر انتىفيذ

جدول ( )4-47المشروعات الجاري مناقشتيا والتي في طور التنفيذ إ

الجية القائمة

مساىمة الصندوق

بالدراسة

بالجنيو المصرى

أسم المشروع

الجية المتقدمة

محرقة مخمفات طبية بمحافظة

صندوق حماية

صندوق حماية

قطاع حماية

قطاع حماية

البحر األحمر بمدينة شالتين

البيئة

633.333

البيئة

موقف التنفيذ
تمممممم البمممممت فييممممما بانتيممممما خطممممما
الضمان.

وذلمممممممك ضممممممممن مشمممممممروع تطممممممموير
دعم قطاع حماية الطبيعة

وذلك لتطوير محميات وادى
الجمال

دعم أنشطة مجمس الطاقة
العالمي

الطبيعة

7<3.333

الطبيعة

المحميمممات الطبيعيمممة بالتعممماون مممم

مرفق البيئة العالمي.

تمممم توجيمممو المبممممو لتطممموير وتنميمممة
محمية وادي الجمال.

مجمس الطاقة
العالمى

جياز شئون البيئة

اإلجمالى

53.333

تم دعم األنشطة.

;43.333

2-2-41مشزوعبث اإلوتبج األوظف املىفذة بتمىيم مه صىدوق محبيت انبيئت وببنتعبون مع
مكتب االنتزام انبيئي

جدول ( )5-47إجمالي مشروعات اإلنتاج األنظف بتمويل من صندوق حماية البيئة وبالتعاون م مكت االلتزام البيئي
إجمالي عدد المشروعات
64

إجمالي مساىمة صندوق حماية البيئة
القيمة

النسبة المئوية

7;856347

<%9
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التكمفة اإلجمالية
;9<;53<9

جدول ( )6-47مساىمة صندوق حماية البيئة في تمويل مشروعات اإلنتاج األنظف طبقاً لمقطاعات الصناعية إ

قيمة المساىمة بالجنيو

التكمفة اإلجمالية بالجنيو

الصناعات اليندسية

40679044

45593868

الصناعات الكيماوية

6300000

9000000

الصناعات النسيجية

9734000

43476600

صناعة مواد البنا

3330000

5889500

الصناعات الغذائية

8380000

44550000

صناعة الدباغة

9300000

9750000

صناعات الطباعة والتغميف

3500000

4750000

الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستمزمات الطبية

400000

800000

الصناعات المعدنية

9400000

3000000

صناعة األخشا واأل ثاث إ

9400000

 3388000إ

القطاع إ

المصري

المصري

الصناعات الهندسية

%0

الصناعات الكيماوية

%20
%25

الصناعات النسيجية
صناعة االخشاب واالثاث

%9

%5

الصناعات المعدنية

%8

الصناعات الدوائية ومستحضرات
التجميل والمستلزمات الطبية
صناعات الطباعة والتغليف

%0
%5
%5
%23

صناعة الدباغة
الصناعات الغذائية
صناعه مواد البناء

شكل ( )4-47إجمالي مساىمة مشروع االلتزام البيئي خالل عام 5348
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جدول ( )7-47مشروعات اإلنتاج األنظف بتمويل من صندوق حماية البيئة وبالتعاون م مكت االلتزام البيئي

م

4

5

6

7
8

أسم المشروع

الصناعات

شركة نوفاتيك
مصن

الدوائية

والمستمزمات الطبية

بنى

المتحدة

الستصالح

األراضى

والتصني

الزراعى

الفوائد البيئية

ومستحضرات التجميل

حديد

سويف

شركة
شركة

إيجيبت

ىيمسي

المصري

تكنولوجيات صديقة البيئة
خفض حمل التموث

صناعة األخشا

خفض حمل التموث

واأل ثاث

النخيل

المشروع بالجنيو

تقميل الفاقد  /إستخدام

الصناعات المعدنية

تقميل

لمصناعات الغذائية

شركة

9

القطاع

إجمالي مساىمة

الفاقد

/

إستخدام

تكنولوجيات صديقة البيئة
ترشيد إستيالك الطاقة /تقميل

فودز

الفاقد  /خفض حمل التموث

النعناعية

لمصناعة والتجارة

الصناعات الغذائية

لتجفيف الخضر

ترشيد إستيالك الطاقة /تقميل
الفاقد  /خفض حمل التموث

التكمفة اإلجمالية
بالجنيو المصري

433333

;33333

5433333

6333333

5433333

66;;333

5433333

6333333

;33333

4333333

5433333

6333333

والفاكية
:

شركة

لمصناعات

المصرى

تقميل

الغذائية

تكنولوجيات صديقة البيئة

الحديثة
;
<
43

مصن ميد كير لتصني

خفض حمل التموث  /تقميل

وتعبئة المواد الغذائية

الفاقد

خفض حمل التموث  /تقميل

مصن سيتى فوم
مصن

رويال

لمكيماويات

الفاقد

/

إستخدام

كمين

الصناعات الكيماوية

الفاقد

خفض حمل التموث  /تقميل
الفاقد

504

4;53333

5933333

4893333

4<83333

5433333

6333333

<33333

4333333

جدول ( )7-47مشروعات اإلنتاج األنظف بتمويل من صندوق حماية البيئة وبالتعاون م مكت االلتزام البيئي

م

44
45

46

القطاع

أسم المشروع
شركة تيراكو إيجيبت

ترشيد إستيالك الطاقة /تقميل

لمصناعات الكيماوية

الفاقد  /خفض حمل التموث

ترشيد إستيالك الطاقة /تقميل

مصن صناعات الفوم
أونست

الجاىزة

-

الفوائد البيئية

الفاقد  /خفض حمل التموث

لممالبس

خفض حمل التموث

بمدينة

إجمالي مساىمة

المشروع بالجنيو
المصري

التكمفة اإلجمالية
بالجنيو المصري

4533333

4833333

5433333

6833333

4;<3333

5:33333

قويسنا الصناعية
47

شركة مريكل لمصناعات

الطبية

(عماد

تقميل الفاقد  /إستخدام

لويز

تكنولوجيات صديقة البيئة

منصور وشركاه)
48

نورتكس

شركة

خفض حمل التموث  /تقميل

لممالبس والمفروشات

الفاقد

الراقية
49

شركة

شادى

أبو

لمتطريز  -شب ار ممكان

الصناعات النسيجية

 المحمة الكبرى4:

;4

<4
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الباشا

لممنسوجات

ترشيد إستيالك الطاقة /تقميل
الفاقد  /خفض حمل التموث
خفض حمل التموث  /تقميل

والدانتيال  -الباشاتكس
شركة

قدوستكس

إل نتاج

الستائر

والمفروشات
مصن

مونالي از

لممالبس

الجاىزة

اليابانية

لتصني

الداخمية

األسطمبات والقوال

الفاقد
خفض حمل التموث  /تقميل
الفاقد

خفض حمل التموث /إستخدام
تكنولوجيات صديقة البيئة

الصناعات اليندسية

ترشيد إستيالك الطاقة /تقميل
الفاقد
504

<33333

4733333

873333

4853333

53;7333

4833333

4:83333

933333

4<33333

5<:9933

4733333

4:83333

5433333

69:8433

جدول ( )7-47مشروعات اإلنتاج األنظف بتمويل من صندوق حماية البيئة وبالتعاون م مكت االلتزام البيئي

م

أسم المشروع
شركة

54

وطنية

لمصناعات
واليندسية

القطاع

مصر

لبمعدنية

الفوائد البيئية

خفض حمل التموث  /تقميل
الفاقد

واإلج از

إجمالي مساىمة

المشروع بالجنيو
المصري

<33333

التكمفة اإلجمالية
بالجنيو المصري

4483333

المعدنية
55

جنرال كوول لمتبريد

56

مصن الغتورى ميديكال

57

شركة ىاوس ليفت

58
59

5:

;5
<5
63
64

شركة

تقميل الفاقد  /إستخدام

تكنولوجيات صديقة البيئة
خفض حمل التموث  /تقميل
الفاقد

خفض حمل التموث  /تقميل
الفاقد
خفض حمل التموث /إستخدام

الصناعية

تكنولوجيات صديقة البيئة

المتحدة لممعادن

تقميل الفاقد  /إستخدام

مطبعة برو ىاوس
شركة قميو

البالستك

(قميوباك)

لمعبوات

المنسوجة

السنباطى

السيارات

والجرانيت

خفض حمل التموث  /تقميل
الفاقد

تقميل الفاقد  /إستخدام

صناعة الدباغة

تكنولوجيات صديقة البيئة

والجمود

تقميل الفاقد  /إستخدام

تكنولوجيات صديقة البيئة

لمرخام

شركة مجموعة العمار

لمرخام والجرانيت

والتغميف

لفرش

مصن ليندا لألحذية
المصرية

صناعات الطباعة

تكنولوجيات صديقة البيئة

خفض حمل التموث  /تقميل
صناعة مواد البنا

الفاقد

تقميل الفاقد  /إستخدام

تكنولوجيات صديقة البيئة

510

4<93333

5;33333

5433333

6333333

5433333

6333333

484<347

;4;<;:9

5433333

6333333

4733333

4:83333

<33333

4333333

4733333

4:83333

5363333

5<33333

4633333

5<;5833

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

313

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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املشاركني فى إعداد التقرير
وزارة البيئة ـــ جهاز شئون البيئة
م /أحمد أبو السعود أحمد

الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

د /فاطمة الزهراء محسن

رئيس جهاز تنظيم إدارة المخمفات

د /منى محمد كمال

رئيس قطاع نوعية البيئة

د /محمد عبد المنعم فاروق

رئيس قطاع اإلدارة البيئية

د /جمال الصعيدى
ك /كوثر حنفى أبو السعود

رئيس قطاع شئون الفروع اإلقميمية
رئيس اإلدارة المركزية لالزمات والكوارث البيئية

م /أحمد سالمة
د /أحمد فاروق البرى

رئيس اإلدارة المركزية لممحميات الطبيعية
رئيس اإلدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة
رئيس اإلدارة المركزية لنوعية المياه

م /أحمد رشاد
د /منال عبد الحكيم الطنطاوى

رئيس اإلدارة المركزية لممناطق الساحمية والبحرية والبحيرات

م /مصطفى مراد

رئيس اإلدارة الركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء

م /شريف عبد الرحيم
م /يحى عبد اهلل

رئيس اإلدارة المركزية لمتغيرات المناخية
رئيس اإلدارة المركزية لممخمفات البمدية والزراعية

د /محمد سالم

رئيس اإلدارة المركزية لمتنوع البيولوجى

ك /إلهام رفعت عبد العزيز

مدير عام اإلدارة العامة لمتنمية البيئية

ك /أمانى محمد سميم

مدير اإلدارة العامة لنوعية مياة البحر

د /سيد مصطفى السيد
م /عماد محمد عالم

مدير عام إعداد ومتابعة خطط العمل البيئى بإدارات شئون البيئة
بالمحافظات

مدير عام اإلدارة العامة لنوعية األرض والتربة
مدير عام اإلدارة العامة لمطاقة المستدامة

د /عائشة محمد أبولبن
714

م /أيمن محمد السيد
م /ريم عبد الرحمن عبد الفتاح

مدير عام اإلدارة العامة لعادم المركبات
مدير عام اإلدارة العامة لمحماية من الضوضاء

أ /خالد عبد العزيز

مدير عام الشئون المالية واإلدارية بصندوق حماية البيئة

م /غادة عبد المنعم

مدير عام اإلدارة العامة لممواد والنفايات الخطرة
الخبراء من داخل الجهاز

د /عمى أبو سديرة

مستشار بوزارة البيئة

م /ماهر الجندى

مستشار بوزارة البيئة

م /أحمد سعيد

مدير المكون الفنى لمبرنامج الوطنى إلدارة المخمفات

ف/أحمد خميل

أخصائى بيئى
الخبراء من خارج الجهاز

أ.د /طارق العربى

وكيل كمية العموم لشئون البيئة – جامعة القاهرة

د.م /ماهر عزيز

إستشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ – عضو مجمس الطاقة العالمى
وحدة المؤشرات التقارير البيئية
رئيس وحدة المؤشرات والتقارير البيئية

أ /محمد معتمد عيسوى

أعضاء فريق العمل
ك /عيد الراجحى

باحث شئون بيئة

أ /زينب زكى عبد الجميل

أخصائى إحصاء وحاسبات إلكترونية

أ /رحاب رأفت تاج

أخصائى إحصاء وحاسبات إلكترونية

ك /رشا مصطفى حسن

باحث شئون بيئة

أ /عالء الدين بسيونى

باحث شئون إدارية

أ /شيماء مجدى محمد

كاتب شئون إدارية
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وزارة البيئة
 03طريق حلوان الزراعي خلف فندق هوليداي ان
مجهورية مرص العربية -القاهرة  -املعادي
ت +23220202202 :ف+23220202203 :
الرمق الربيدي22721 :
Web site: www.eeaa.gov.eg
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg

