وزارة الدولت لشئون البيئت
الفصل الرابع
مكافحة الضوضاء

مقدمة:
تعتبر الضوضاء من المشاكل الرئيسية فى الععع عر الع،عبيعلق بعل لع عب ا عبع،عل يعزءاً معن الع،عيعا ع عسعىعا

وا ب،ل سبباً عاماً لمشكوى فى الميتمع سواء فى الم زل او فعى معكعان العععمعل او اامعاكعن ا يعتعمعاععيعة

بمختمف ا واعىا وخا ة في المبن المزب،مةق وتؤثر الضوضاء تأثي اًر بالغاً عمى ال ،ة العععامعة اوا عتعايعيعة

المواطن وبالتالي ا قت اب ال وميق لذا ف ب إوتم العالم فى ااو ة ااخير بمشكمة الضوضاء التى يعتعععرض
لىا المواط ين فى المبن الكبرىق وتبذل وزار البولة لشئون البيئة اليىوب العبيب لم،ب من الضوضاءق وفي

وذا ا طار قامل الوزار بإستكعمعال تع ع عيعذ بوروعا فعي العخعطعة الع عومعيعة لعمعكعافع،عة الضعوضعاءق ،عيعل قعامعل
بالتوسع في ر ب مستويال الضوضاء في المع عاطعل العمعخعتعمع عة لعمع،عافعظعال الع عاوعر العكعبعرى بعىعبف تع عيعيعم

الوضع ال،الي اواعباب الخطط التي تساعب اليىال المع ية في خع عض مسعتعويعال الضعوضعاء العتعي يعععا عي
م ىا المواط ينق كما ت وم الوزار بالت سيل مع الو ازرال والم،افظال المع ية والمشاركين في الخطعة وتع عبيعم
البعم ال ي لىم والتي من شأ ىا المساومة في ت عيل بر امج خ ض الضوضاء.
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التقرير السنوى لوزارة الدولت لشئون البيئت 3122
األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 3122
ظ اًر لمظروف التي مرل بىا البالب خالل عام 3122ق فع عب تعوقع عل بعععض بع ارمعج خع عض الضعوضعاء فعي

بعض الم،افظالق وفيما يمي اوم ا يراءال التي قام بىا يىاز شئون العبعيعئعة خعالل وعذا العععام لعمع،عب معن
الضوضاء:

صورة ( )2-4محطة رصد الضوضاء بميدان روكسي بمحافظة القاهرة

الشبكة القومية لرصد الضوضاء
 .2في إطار بر امج ر ب الضوضاء لم،افظال ال اور الكبرىق تم وذا العام إستكمال الر ب وت،عمعيعل
البيا ال اوا بار مؤشرال مستويعال الضعوضعاء فعي ا،عيعاء مع،عافعظعال الع عاوعر العكعبعرى ومع عار عتعىعا
ب تائج عام  3121لموقوف عمى مبى التغير في مستويال الضعوضعاء بعمع عاطعل العر عب العمعخعتعمع عة
(

اعية – سك ية – تيارية – عمى طريل عام)ق وذلك من خالل عبب 37م،طة ر ب.

 .3إ بار الت رير الس وي لعام  3121عن تائج الر ب بم اطل مختم ة اا شطة بم،افظال الع عاوعر

الكبرىق ويشمل الت رير ت ييم لمستويال الضوضاء في تعمعك العمع عاطعل وخع ارئعط الضعوضعاء العبعيعئعيعة

ل،ي العيوز بم،افظة الييز .
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وزارة الدولت لشئون البيئت
التنسيق والتعاون مع الو ازرات األخرى:
ي وم م ىج وزار البولة لشئون البيئة عمي ب اء م ىوم مشترك تشارك فيه كافة الو ازرال واليىال المع يةق
وفي وذا ا طار تم التعاون مع الو ازرال اآلتية:
.2

وزارة الطيران المدني:
5

الت سيل مع وزار الطيران المب ى فى تطوير اواستكمال شبكة ر ب ضوضاء الطائرال ،يل تعم تعركعيع
م،طال ر ب ضوضاء في مواقع مختم ة ،ول مسارال الىبوط وال عععوب لعمعطعار العغعربقعةق وذلعك ععباب
مؤشرال التمول الضوضائى بال سبة لمضوضاء ال ابر عن ،ركة الطائرال بمطار الغربقة.
.3

وزارة االسكان

المشاركة في إعباب الكوب الم ري اعمال ال وتيال والت،كم في الضوضاء بالمبا ي بالعتعععاون معع وزار
ا سكان وف اً لمي ة المشكمة بال رار الوزاري رقم  88لس ة 3121ق والذي يىبف إلي وضع شروط ت معيعم
اعمال ال وتيال بالمبا ي وكذلك معايير مستويال الضوضاء باخل المعبعا عي بعمعخعتعمعف ا عواععىعا والع،عبوب

المسموح بىا باخل تمك المبا ي.
.3

وزارة التعميم العالي والجامعات

قامل الوزار لمعام الثالل عمى التوالي بالمشاركة في ت يذ المشروع المع عبم معن بعر عامعج ااتع،عاب ااوروبعي

 TEMPUSوذلعك بعالعتع عسعيعل معع يعامعععة ععيعن شعمعس وبعععض العيعامعععال والعمع اركعز العبع،عثعيعة ااوروبعيعة
والعمع عريععة بشععأن إعععباب العمع ععاوععج العخععا ععة بععبريععة العمععايسعتعيععر العتعطعبعيع ععي فععي معيععال وع ععبسععة ال ععول

وا وت اززالق ،يل تم ا تىاء وذا العام من إعباب ومرايعة  5م اوج براسية تشعمعل قعيعاسعال الضعوضعاءق
ت ييم ااثر البيئي الخاص بالضوضاء لممشروعال المختم ةق إستعخعبام الع عمعذيعة فعي العتعوقعع بعالضعوضعاءق

والعتعشعريعععال والع عوا عيعن العخعا عة بعالضعوضععاء وذلعك بعالعمعشعاركعة معع ااسععاتعذ العمعتعخع ع عيععن فعي معيععال
ال وتيال والضوضاء وا وتزازل من باخل وخارج م رق ،عيعل يعتعم إبراج وعذن العمع عاوعج فعي العمعشعروع
الخاص بإعباب الم اررال البراسية لمايستير الى بسة في ال وتيال وا وت اززالق بما يت ل معع رؤيعة وزار
البولة لشئون البيئة.
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التقرير السنوى لوزارة الدولت لشئون البيئت 3122
التشريعات والقوانين الخاصة بالضوضاؤ
إ بار الالئ،ة الت يذية المعبلة لع عا عون العبعيعئعة رقعم  :لسع عة  311:بعمعا يشعمعل معععايعيعر الضعوضعاء فعي
ااماكن المختم ةق ،يل تم إعتمابوا من رئاسة ميمس الوزراء و شروا بعيعريعب العوقعائعع العرسعمعيعةق وتشعمعل

وذن الالئ،ة إضافة معايير مستويال الضوضاء لألماكن المغم ة بكافة ا واعىاق وكذلك تم إبراج المعععايعيعر
لمستويال الضوضاء الخا ة بالمركبال في مر،مة الت

يع وقبل تباولىا بعااسعوال وكعذلعك اثع عاء تعيعبيعب

الترخيص والتشغيل وذلك لت عيل الماب رقم  47من قا ون رقم  :لس ة .311:

تفعيل قانون البيئة فيما يخص تطبيق المعايير الخاصة بالضوضاء
في إطعار يىعوب وزار البولعة لعشئون البيئعة فعي الت تيعش عمعي مع ابر الضوضعاء وال،عب م ىعا اواععباب قاععب
البيا ععال الخا ععة بمععستويال الضوضععاء باخععل الم ععشفل المختم ععة فععي م،افظععال اليمىوريععةق يتععم ت،بيععل
المعمومال بىا شىرياً عباب مؤشر تمعول الضوضعاء العس وي لمم عشفل التياريعة والع

اعية والعسيا،ية فعي

الم،افظال المختم ةق ،يل يبين اليبول التالي عبب الم شفل التي تم الت تيش عميىا من قبل فروع اليىعاز

ا قميمية خالل ععام  3122فعي بيئعة العمعل والبيئعة الم،يطعة بىعبف توفيعل اوضعاع وعذن الم عشفلق وو عل
سبة الم شفل المخال ة وذا العام  % 5766من إيمالي الم شفل التي تم الت تيش عميىا.
جدول ( )2-4عدد المنشآت التي تم التفتيش عميها من قبل الفروع خالل عام 3122
عذد
المنشأت

القاهرة

اإلسكنذرية

طنطا

أسيوط

الغردقة

أسوان

الشرقية

السويس

إجمالي

255

37

:7

:3

31

29

78

31

مخالف

96

7

29

49

23

26

45

22

غير
مخالف

6:

31

89

65

9

4

44

:
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وزارة الدولت لشئون البيئت
المؤتمرات والندوات وورش العمل:
المع ععشاركة فع ععي المؤتمع ععر الم ع ع ري الثع ععامن لب،ع ععول ال ع ع وتيال وا وع ععت اززال والع ععذي ظمتع ععه يمعيع ععة
ال وتيال الم رية بكمية الى بسة يامعة عين شمسق ويىبف المؤتمر إلي بعم مياال الب،ل في
الضوضاء وا وت اززال من خالل تبابل خبرال البا،ثين البوليين والبا،ثين الم ريين.
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