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مقدمــة:
نظ اًر ألهمية الدور الذي تقوم به و ازرة الدولة لشئون البيئة للحلال للظ نلحلة نلونليلة مليلل نلملر اللنليل واللمليلل

الجوفية والبايرات المصرية ملن اللتلحلوثذ و لذللل الل لمل نلحلة إدارة مليلل الصلرح الصلنللنلة والصلالة
والزرانة إدارة مت لمحةذ طبقل لحنظم والت نولوجيلت المستادثة لمواجمة الزيلدة فلة مل لد إسلتلملبلل الل لرد

من الميل ومرانلة ظروح البيئة المصرية بمختحح أملل لنلملل واإلمل للنليللت اللملتللالة .و لذللل الل لمل نلحلة
وضع برامج التونية البلزمة لحجملهير لمنع تدهلور نلونليلة اللمليلل وتلرشليلد إسلتلملبل لملل .وذللل ملن خلبل

منمجية نم تقوم نحة ندة مالور رئيسية مل يحة:

 .1إنداد وتن يذ برامج رصد نونية الميل والرواسب بللميل الل لذبله واللبلاليلرات واللمليلل السللالحليلة ملن
خبل مشرونلت برامج الرصد التة تشرح نحيمل اإلدارة.

 .2دراسة نتلئج الرصد وتاحي البيلنلت وانداد المقلرنلت الم للنليلة واللزملنليلة واسلتلخلبلص اللملؤشلرات
التة ت س الوضع البيئة لحبيئة الملئية.

 .3التنسيق المستمر مع الجملت القومية والدولية الم نية بللميل واإلدارة المت لمحة لمل.
 .4التقييم المستمر ألامل التحوث من المصلدر المختح ة ووضع مقترح بللتوصليللت اللبلزملة للحل لمل
نحة الاد أو منع تحل المحوثلت.

 .5إنشلء وتطوير الم ليير الواردة بللقوانين والحوائح المنظمة لحبيئة الملئية ال ذبلة طلبلقلل للحلملسلتلجلدات
فة تطبيق القوانين.

 .6بلنللء اللقللدرات الل لحلمليلة واللملتلخلصلصلة للحل للملحليللن بللإلدارة نلن طلريلق اللدورات الل لحلمليللة اللداخلحليللة
والخلرجية.

 .7تنمية الونة البيئة لدي ال ئلت المختح ة من المجتمع نن طريق تن يذ برامج التونية لرفع اللونلة
الملئة لدي المواطنين والطبلب وال لمحين بللمنشآت الصنلنية.

 .8تن يذ ب ض المشرونلت التجريبية لتاسين الوضع البيئة الملئة فة المنلطق المختح ة طبقل
لؤلولويلت المطرواة.
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التقرير السنوى لوزارة الدولت لشئون البيئت 3122
أولً :في مجال حماية نير النيل
األنشطة واإلعمال التي تم تنفيذىا خالل عام 3122
 .2مشروع الخطة القومية لمموارد المائية-:
أ .إنشلء واد لحموارد الملئية بو ازرة الدولة لشئون البيئة ضمن اإلنمل الخلصة بللمشروع ايث سيتم
الت لون بين تحل الوادة وجميع الجملت الم نية بنمر الني والمجلري الملئية لاملية تحل المجلري

من التحوث وترشيد إستمبلل الميل .

ب .تاديد المملم واإلختصلصلت المنوطة لو ازرة البيئة القيلم بمل لاملية المصلدر الملئية من التحوث
وت ظيم اإلست لدة منمل وذلل المشلر ة فة جميع إجتملنلت مشروع الخطة القومية ومراج ة
الواجبلت والمملم المختصة بمل الو ازرات الم نية بللمشروع وتاديد اإلجراءات التة تقوم بمل الو ازرة

فة مجل اإلدارة المت لمحة لحميل .

 .3تنفيذ برنامج قومي لرصد نوعية المياه والرواسب واليائمات بالبحيرات:

إنداد وتن يذ برنلمج قومة دوري لرصد البايرات المصرية (مريوطذ إد وذ البردوي ذ البرلسذ المنزلةذ

البايرات المرة والتمسلحذ قلرون والريلن) بللت لون مع الم مد القومة ل حوم البالرو المصليد وذلل
لرصد نونية الميل والرواسب القلنية لحبايرات المصريةذ هذا لئلسملم فة تقحيص اجم مش حة تحوث

الميل وزيلدة اجم اإلنتلج من الثروة السم ية فة مصر وال م نحى تنمية البايرات تنمية مستدامة.

يتم من خبل هذا البرنلمج رصد نونية الميل والرواسب والملئملت النبلتية والايوانية طبقلً لحقيلسلت"

الميدرو يميلئية -المغذيلت -الم لدن الثقيحة  -مواد نضوية حية  -مبيدات اشرية" ايث تم إنجلز
مل يحة-:

أ .اإلنتملء من ندد  22راحة اقحية لرصد نونية الميل لحبايرات الشمللية بواقع أربع رابلت ربع
سنوية ل

بايرة وتم إنداد  22تقريرذ مل تم إنداد  22محخص لتحل التقلرير.

ب .اإلنتملء من تن يذ  8رابلت اقحية لرصد نونية الميل بللبايرات المرة والتمسلح وتم إنداد 8
تقلريرذ مل تم إنداد  8محخصلت لتحل التقلرير.

ج .اإلنتملء من تن يذ  4رابلت اقحية لرصد نونية الميل ببايرتة قلرون والريلن وتم إنداد  4تقلريرذ
مل تم إنداد  4محخصلت لتحل التقلرير.

د .اإلنتملء من تن يذ  14راحة اقحية لرصد نونية الرواسب بللبايرات الشمللية والمرة والتمسلح وتم
إنداد  14تقريرذ مل تم إنداد  14محخص لتحل التقلرير.
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ه .اإلنتملء من تن يذ راحتين اقحيتين لرصد نونية الرواسب ببايرتة قلرون والريلن وتم إنداد تقريرينذ
مل تم إنداد محخصين لتحل التقلرير.

حيث تضمنت جميع التقارير السابق اإلشارة إلييا ما يمي-:


مقدمة نن



الرسوم البيلنية التوضياية والخرائط الخلصة بمواقع أخذ ال ينلت ونددهل ومصلدر الصرح.




بايرة تاتوي نحة وصح البايرة ومسلاتمل وموق مل الجغرافة وأهميتمل.

نبذة نن الدراسلت الباثية التلريخية التة تمت نن البايرات الشمللية فة آخر نشرون نلملً.

نتلئج التاللي التة تم إجرائمل (بللنسبة لنونية الميل اللمليلدرو ليلمليللئليلة  -اللملغلذيللت – اللمل للدن

الثقيحة  -مواد نضوية حية  -مبيدات اشرية.)4


الت سير ال حمة لنتلئج التاللي .

خريطة ( )2-5مواقع البحيرات الشمالية

 .3تقديم مقترح مشروع لشان الخزان الجوفة بلل ريش لمنع تداخ ميل البار لحخزان وذللل نلن طلريلق
إستخدام ميل الصرح الصاى الم للجة بدرجة متقدمة فة هذا الشان.

 .5إجراء وتقييم أ ثر من ستين دراسة تختص بنونية الميلل بللللملجللري اللمللئليلة اللملخلتلحل لة واسلتلخلدامللت
الميل سواء ميل الشرب أو اآلبلر الجوفية أو الصرح الم للج للملالطللت مل للللجلة الصلرح الصلالة

والصنلنة نذ ر منمل مل يحة:
أ.

دراسة تطبيق أادث نظم ترشيد الميل لمواجمة مش حة ندر الميل والزيلدة الس لنية المطردة
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ايث تبين من الدراسة أن إستخدام نظلم الميرو والذي يت ون من قطع ذ ية بسيطة تر ب فة
مخلرج الميل له جدوى إقتصلدية نللية نظريلً من ايث وفرة الميل وال مربلء والصرح وتجنب
األضرار وتات التوصية بتن يذ تجربة نمحية بتر يب وصحتين لحميل

دلي

نحى جدوى

ال محية.

ب .دراسة مقترح مشروع لاملية نمر الني بأفريقيل والمقدم من السيد نقيب التطبيقيين بمالفظة
القلهرة ايث تبين من الدراسة أن الو ازرات والجملت الم نية بللموارد الملئية فة مصر تقوم

بتن يذ مل جلء من مقترالت بمذا المشروع.

ج .إجراء دراسة ت صيحية نن بايرة المنزلة ومصلدر و ميلت الصرح نحيمل و ذلل نونية الميل
المنصرفة لحوقوح نحى وتاديد الموقح الاللة لحبايرة فة ضوء مسلنة و ازرة الدولة لشئون

البيئة ناو الا لظ نحى البايرات المصرية وتنميتمل تنمية مستدامة بمل تاتويه من ثروات

سم ية وبيئة خصبة لحطيور المملجرة .
د.

دراسة ال روض التقديمية لحسيلسلت البيئية ال ورية التة تم اتخلذهل لتأهي ندد ( )4أنملر

تمميداً لدراسة سب ت ميم التجربة نحى مستوى الجممورية ايث خحصت الدراسة لوجود نظلم
نحمة إلدارة نونية الميل بمصر ي تمد نحى:


برنلمج لرصد نونية الميل بللمجلرى الملئية.



تجميع البيلنلت الخلصة بمصلدر الصرح نحى تحل المجلري.



إنشلء نظلم تاذيري لتحوث الميل ي تمد نحى برامج ريلضية ت م من خبل نظلم التا م

فة ميلت الميل ومنع التحوث.

ه .إنداد تقرير م ص نن المؤشرات البيئية ل لم  2211الخلصة بنونية الميل ايث تضمنت
تحل المؤشرات القيم االسترشلدية الدالة نحى جودة نونية الميل مث المغذيلت ومل تندرج تاتمل

و.

من مواد نيتروجينية وفس ور و ذلل نسب المواد ال ضوية مث (.)BOD -COD

تقييم الوضع البيئة ل دد بير من شر لت ت بئة ميل الشرب من اآلبلر الجوفية ب دد من

مالفظلت مصر مث

شر ة دلتل لحميل الم بأة

وشر تة نم

لحميل الم بأة و صالرى

لحمشروبلت وال صلئر وشر ة الايلة لحتصنيع والتنمية و شر ة مين ار لحميل الم دنية وشر ة

دلتل لحميل الم دنية وشر ة منتجلت ميل مصر واب و -بمدينة السلدات وشر ة المنلر وشر ة
سي م ومنتج ا وا سوتير وشر ة ابيلر وشر ة الميل الم بأة ال لئنة بوادي النطرون وشر ة

ز.

سينلء المصرية الس ودية – وادي النطرون وشر ة أ وا ستريم

دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى التصريح ل دد من شر لت غسي وتطمير خزانلت ميل
الشرب ال لمه والخلصه انحى المنلز ةذلل ب د التأ د من االلتزام بللقوانين المنظمة لحتخحص
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اآلمن من ميل الغسي والتطميرطبقلً لحقرار رقم ( )177لسنة 2221

ح .دراسة مدى إم لنية الترخيص بللموافقة نحى إنشلء مينلء ومرسى ومأخذ ميل التبريد التلب ين

لحشر ة بورتبلند طرة المصرية – ايث تمت التوصية بللموافقة نحى المواقع المذ ورة نظ اًر
الستي لئه الشروط الواردة بقرار وزير الصاة رقم  321لسنة  95مع التزام الشر ة بللاصو

نحى بلقة الموافقلت الخلصة بللجملت الم نية األخرى.

ط .دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى مواقع إنشلء مراسة نمرية لب ض الشر لت طبقل لبلشتراطلت
الصاية لقرار وزير الصاة رقم  321لسنة 1995مث شر ة الاديد والصحب – الشوبل
الشرقة بمالفظة احوان ايث تم رفض ب ض المواقع ل دم إستي لء االشتراطلت وتم قبو موقع
مرسى الشر ة الوطنية إلدارة الموانئ النمرية بللنلاية الشرقية لحني

ب زبة بيلض ال رب

( وصيغه مبدئية نحى ان يتم تقديم تقييم دراسة تقييم األثر البيئة لحموقع .

ي .دراسة ال رض المقدم من إادى الشر لت التة تقوم بم للجة ميل الشرب والصرح الصاة
والصنلنة والزرانة نن طريق استاداث أاد األجمزة بت نولوجيل الت ويم ال مربلئة لحمحوثلت

والت قيم بدون إستخدام ال حور ايث يتميز الجملز بصغر اجمه وانخ لض ت ح ة التشغي ايث
تمت التوصية بضرورة نرض الاحو التة يم ن ان يقدممل الجملز المشلر إليه لب ض

المش بلت البيئية التة تواجه الجملت الم نية فة م للجة الميل لحوقوح نحى مدى إم لنية

ت ميم الجملز.

ل .دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى إنشلء مرسى نمرى تلبع لحشر ة الوطنية إلدارة الموانئ
النمرية بللنلاية الشرقية لنمر الني – مالفظة بنة سويح – لنق الابوب من الجلنب الغربة
لحمالفظة ايث تمت التوصية بللموافقة نحى الموقع المقترح إلقلمة المرسى وذلل الستي لئه

اإلشتراطلت الواردة بقرار وزير الصاة رقم  321لسنة  1995مع إست مل بلقة الموافقلت

من الجملت الم نية المختصة.
.

م.

دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى إجراء استخدام ميل البئر الخلص بشر ة الايلة لحتصنيع
والتنمية فى ت بئة الميل ايث تمت التوصية بساب ثبلث نينلت من ميل البئر قب وب د

الم للجة طبقل لحقوانين المستخدمه فى هذا الشأن

دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى استخدام ميل البئر الخلص بللشر ة المتادة لحميل الم دنية

(مين ار ) ايث تمت التوصية ب دم الموافقة نحى إستخدام ميل البئر تجلريلً ل دم مطلبقة ثبلث
نينلت متتللية (بيولوجيلً و يميلئيلً) لحمواص لت القيلسية الواردة بللقرار رقم ( )1589لسنة

.2227

ن .دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى إستخدام ميل البئر الخلص بشر ة سي م– مالفظة الشرقية

الفصل الخامس :المياة العذبة
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– ايث تمت التوصية ب دم الموافقة لبلستخدام تجلريلً ل دم مطلبقة ثبلث نينلت متتللية

(بيولوجيلً -الاتوائمل نحى بروتوزوا اية) لحمواص لت القيلسية لحميل الم بأة الواردة بللقرار رقم
( )1589لسنة .2227

س .دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى إستخدام ميل البئر الخلص بشر ة أ وا دلتل لحميل الم بأة –
مدينة السلدات – ايث اتضح وجود ب ض المبلاظلت نحى موقع البئر ومن ثم التوصية
لمدى الشر ة بإزالة جميع المبلاظلت قب

ساب نينلت من البئر والسير فى إجراءات

الترخيص

ع .دراسة مدى إم لنية الموافقة نحى الموقع المقترح لحمرسى التلبع لشر ة الاديد والصحب
المصرية – التبين – ايث تمت التوصية ب دم الموافقة نحى الموقع ل دم استي لئه اإلشتراطلت
البيئية والصاية والواردة وزير الصاة رقم ( /)321لسنة .1995

ح .است راض ومنلقشة قوائم المواد الخطرة الخلصة ب

و ازرة نحى مستوى الدولة تمميداً لوضع

قلئمة موادة بللمواد الماظور نقحمل نبر نمر الني وذلل من خبل إجتملع لجنة األملنة ال نية

لحمجحس األنحى لاملية نمر الني والمجلرى الملئية من التحوث.

ص .دراسة ف رة نم ألاد األجمزة المبت رة لا مش حة التحوث فة المواء والملء مقدمة من أاد
المواطنين ايث تبين ص وبة تن يذ ال رة المقتراة ايث أن دخو الصرح الصاة أو

الصنلنة بدون م للجة سوح ي ون ب ميلت غير إقتصلدية وسوح يسبب تمللل لحخزانلت
والمواسير وياتلج إلى وسلئ املية ثيرة.

 .5إجراء ا ثر من  32م لينة اقحية نذ ر منمل مل يحة:
أ.

ندد من الم لينلت لمنلطق تواجد األق لص السم ية بمنطقة دميلط بللتنسيق مع الجملت

الم نية وتم نم اصر مبدئة لؤلق لص السم ية التة تم إنزالمل ب د نمحية إزالة()6222

ق ص سلبق فة نلم  2226ووص ال دد فة وقت الم لينة إلة  222ق ص وم ظممل بجوار
ب.
ج.

مأخذ ميل الشرب فة تحل المنطقة.

الم للشلر ة ف للى أنم للل الحجن للة الخلص للة لمنلق للشة ت للأثير األق لللص ال للسم ية نح للى نم للر النيل ل

وماطلت ميل الشرب بواسطة و ازرة الزرانة واستصبلح األراضة.

م لينللة نللدد مللن ماطلللت ميللل الللشرب بللللجيزة وماطلللت م للجللة الللصرح الللصاى ايللث تللم

مراج لله الللسج البيللئى وسللج الم لواد الخطلرة بمللل واإلجلراءات الللتة قلللم بمللل الللشر لت لتوفيللق

أوضلع الماطلت.

التنسيق والتعاون مع الو ازرات والجيات األخري:
 .1المللشلر ة فللى اإلجتملللع اإلقحيمللة لحجنللة اإلقتللصلدية واإلجتملنيللة لغللرب آسلليل (إسل وا) ايللث تللم
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منلق للشة التقري للر األم للم المتا للدة ال للذي يت للضمن التوص لليلت ال للصلدرة نن لله ب للشأن تقيي للم م للشروع
اإلاصلئيلت والمؤشرات والاسلبلت البيئية ()ESIAPذ و ذلل تم منلقشة المشل

التة تواجمملل

دو منطقللة اإلس ل وا فللة تطويللر تحللل اإلاللصلئيلتذ وتللم اإلت لللق نحللى أهميللة إيجلللد إسللتراتيجية
لتطوير اإلاصلئيلت والاسلبلت البيئية الشلمحة من خبل برنلمج وطنة شلم ومستدام بللتنسيق

مللع الجملللت ذات الللصحة و للذلل وضللع مقللترح لخطللة نم ل مللستقبحية فللة ال للترة مللن (- 2212

 )2213م ون للة م للن خم للس م ارال ل لتطوي للر المؤشل لرات ونظ للم اإلا للصلئيلت والا للسلبلت البيئي للة
لحمسلهمة فة اإلدارة المت لمحة لحموارد البيئية فة أطر زمنية ماددة.

 .2دراسة ندد من ال روض التى تم تقديممل إلى االميئة ال لمة لحنق

النمري من الم لتب

اإلستشلرية المتخصصة فة النق والتخطيط لتن يذ مخطط إلدارة وتشغي المجرى المبلاة

لنمر الني

نحى أسلس إقتصلدى ايث تم تقييم تحل ال روض فنيلً وطبقلً لبلشتراطلت

الموضونة و ذلل تم التقييم من النلايه البيئيه .

 .3المشلر ة فى مشروع الت لون المشترل بين جممورية إندونيسيل و مصر بشأن تصنيع األثلث
من ورد الني

ايث تم اقتراح مشلر ة الصندوق اإلجتملنة لحتنمية والممو لحمشرونلت

الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيلم أصالب هذ المشرونلت بنشر الونة بلآلثلر السحبية لورد
الني من تأثير نحى نونية ميل الني والمصلرح والتأثير نحى ايوية الميل من خبل التأثير

نحى األ سجين الايوي الممتص واستمبلل ميلت من الميل وضرورة تاويحه إلى صنلنلت
صغيرة م يدة إستخدامه فة تصنيع األثلث.

 .4التنسيق مع الم م اإلقحيمة لحميل بلألقصر التلبع لمديرية الشئون الصاية بقنل لدراسة مدى
إم لنية تن يذ مشروع خ ض منسوب الميل الجوفية أس

م بد ال رنل وم بد األقصر نحى نمر

الني ايث تمت التوصية بضرورة إجراء ب ض التاللي اإلضلفية الخلصة بللم لدن الثقيحة
ومنمل الاديد والمنجنيز المتوقع وجودهمل بللميل الجوفية بتحل المنطقة إلى جلنب نتلئج

التاللي المرفقة الخلصة بللميل أس

الم بدين المشلر إليممل و التة تثبت تطلبق نونية الميل

المذ ورة مع الم ليير الواردة بللملدة رقم ( )61من القرار رقم  422لسنة  2229من قلنون
( )48لسنة  1982ممل يسمح بصرح تحل الميل نحى نمر الني .

 .5التنسيق مع إدارة الميل بللميئة المندسية لحقوات المسحاة لدراسة التقرير الصلدر ننمل والخلص
بدراسة نونية ميل بايرة قلرون لدراسة سب التنمية السيلاية بمالفظة ال يوم والذى جلء فيه
تاللي ل ينلت رصد من أمل ن نشوائية ومقلرنه نتلئجمل بم ليير غير منلسبةذ لذا فقد تم

التوصية بإقتراح تش ي لجنة مشتر ة من و ازرات الري والبيئة والسيلاة والمجحس األنحى
لآلثلر ومالفظة ال يوم لوضع خطة مت لمحة لحتنمية السيلاية بمالفظة ال يوم وأسحوب التن يذ.
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 .6المشلر ة فة أنمل األملنة ال نية لحجنة الو ازرية ال حيل الخلصة بتن يذ الخطة القومية لحموارد
الملئية ايث تم منلقشة اإلجراءات التة تمت لت ي

دور وادات الموارد الملئية والبيئية

بللو ازرات الم نية ومنلقشتمل ضمن أنمل إجتملع الحجنة الو ازرية ال حيل لمتلب ة تن يذ الخطة

القومية لحموارد الملئية.

 .7التنسيق مع الميئة القومية لميل الشرب والصرح الصاة لدراسة الت نولوجيل الخلصة بوادة
م للجة لحصرح الصاة ت م نحى تاوي الصرح الصاة إلى ميل صللاة لحزرانة و ي ية

اإلست لدة منمل.

برامج التوعية والتدريب التى تمت خالل عام 3122
 .1تن يذ أ ثر من  15امحة تونية لضبلط اللشرطة وملديري الملدارس والطحبلة بللم ارال المختح لة و ذللل
ال لمحين بللمصلنع والمنشآت المختح ة.

 .2إنللداد مقللترح برنلللمج تللدريبى لحت لللون مللع الجلنللب الللس ودي بللو ازرة البيئللة الللس ودية والللذى يتللضمن

( ي ية إنداد برامج رصد نونيلة الميلل  -ي يلة إنلداد خطلط بلرامج الرصلد  -ي يلة أخلذ ال ينللت -

طرق القيلس  -تطبيق القوانين البيئية المختح ة  -ي ية إنداد برامج التونية البيئية).

 .3إنلداد وتن يللذ برنلللمج تللدريبة لح لللمحين بلشر ة ميلل اللشرب والللصرح الللصاة بللللجيزة يتللضمن ي يللة
الرصللد الللذاتى لحمنللشأة مللن ايللث (المللدح مللن الرصللد واختيلللر نقلللط الرصللد -تاديللد مواقللع الرصللد

وتوصي مل -ي ية إنداد المي

التنظيمة البلزم إلجراء برنلمج الرصد الذاتة-

الرصد والاصو نحى مخرجلت البرنلمج واإلنت لع بمل).

ي ية استقراء نتلئلج

اإلتفاقيات المحمية:

 .2مع شركة مصر لمطيران
إستمرار ال م ببروتو و الت لون بين و ازرة الدولة لشئون البيئة وشر ة مصر لحطيران لحت للون اللملشلتلرل
بين الطرفين لحا لظ نحة البيئة الملئية والموائية وبيئة ال م بللمطلر.

 .3مع معيد عموم البحار والمصايد

استمرار تن يذ برتو و الت لون بين و ازرة الدولة لشئون البيئة وم مد نحوم البالر والمصليد إلجراء برنلمج

دوري مت لم لرصد نونية الميل والرواسب بللبايرات المصرية ( مريوط – البرلس – المنزلة – إد و –

البردوي  -البايرات المرة  -بايرة التمسلح -بايرتة وقلرون والريلن)ذ وتاديد ميلت ومصلدر الصلرح
نحة البايرات وال م نحة إنداد مقترح قومة لئلدارة المت لمحة لحبايرات المصريلةذ والل لمل نلحلة إنلداد

الرؤية الخلصة ب ي ية إنلدة تأهي البايرات المحوثة.
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متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية:
 .1دراسة مدى إم لنية التصريح بنق ب ض المواد البترولية نبر نمر الني الماظور نقحمل طبقلً
لق اررات الصلدرة فة هذا الشأن ايث تمت التوصية بأنه ا لظل نحى نمر الني يجب مخلطبه و ازرة
النق بتوفير بدي منلسب لنق تحل المواد نن طريق الس ل الاديدية أو النق البرى ل دم التأثير

بللسحب نحى أى نونيه الميل بنمر الني

 .2مراج ة مسودة مقترح مشروع قلنون الميل الجوفية المقدم من و ازرة الموارد الملئية والري وابداء
الرأي والمبلاظلت فة هذا الشأن إلدراج اإلب لد البيئية والاد من تحوث الميل الجوفية والا لظ

نحيمل مورد هلم من الموارد الطبي ية ذات األهمية ال برى فة مصر.

 .3نرض ومنلقشة مختحح الت نولوجيلت المستخدمة فة م للجة الامأة النلتجة من ميل الصرح
الصاة وضوابط و ي ية تجميزهل إلنلدة استخداممل فة مواد البنلء وذلل من خبل اجتملع الحجنة
الدائمة إلنداد ال ود المصري لتدوير المخح لت الصحبة المختح ة واستخداممل فة البنلء من خبل

لجنتمل ال رنية الخلصة بوضع ضوابط إلنلدة استخدام الامأة النلتجة من ميل الصرح الصاة

فى الصنلنه (الطوب واالسمنت).

 .4دراسة مشروع قلنون التنمية المت لمحة لشبه جزيرة سينلء وانداد تقرير يوضح رؤية الو ازرة ناو
المقترح الخلص.

المؤتمرات والندوات:
تمت المشاركة الفعالة فى عدد من المؤتمرات واإلجتماعات والندوات وذلك عمى النحو التالي:

 .1المشلر ة فى مشروع "منظمة األمن والتعاون فى أوروبا (  ")OSCEبدراسة الت ديبلت المقتراة
بشأن توصيلت ورشة ال م المقلمة ب نيسيل او ندرة الميل والتدهور البيئى والتصار فى منطقة

المتوسط ايث دنت الرئلسة األيرلندية لمجمونة اإلتصل مع الشر لء المتوسطين ل قد إجتملع
بمدح إطبلع الشر لء نحى ورقة ال م الجديدة التى أندهل م تب منسق األنشطة اإلقتصلدية

والبيئية بللمنظمة ونظ اًر لص وبة التوص إلت لق بين دو الشر لء ال لم الملضى فقد تم إقتراح
نقد ورش نم او موضونلت البيئة واألمن فى منطقة جنوب المتوسط يتم تن يذهل من خبل

مراحتين مل يحة-:
أ.

مرحمة أولى-:

قيلم خبراء الدو الم نية ( من خبل نقد ورشتى نم ) بإنداد ورقة نم تستمدح وضع

أطر لمنلقشلت المراحة التللية.
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ب .مرحمة ثانية-:

يقوم خبراء الدو الم نية بإنداد مقترح لبرنلمج نم مشترل نحى أن يتم اإلنداد لورش ال م

بللبرنلمج نن طريق نقلط إتصل وطنية يتم تسميتمم من خبل دو الشر لء المتوسطين.

 .2المشلر ة فى المؤتمر ال حمة تات ننوان "الجيولوجيا وتحديات التطوير" بللتنسيق مع حية ال حوم
 جلم ة اإلس ندرية ايث تنلو المؤتمر موضونلت (جيولوجية دو اوض الني  -البيئةالاللية والقديمة لؤلاواض  -هيدرولوجيل وتاحي األاواض ورواسب الدلتل  -جيولوجيل األاواض
والصخور والا ريلت).

 .3المشلر ة فى ف لليلت "برنامج المياه الدولي التابع لميونسكو" لدراسة ي يه نم دراسة نظرية
إلست راض وتقييم الموضونلت القلنونية والمؤسسية ذات الصحة بإدارة الميل الجوفية بمشلر ه

وزار البيئه .

 .4المشلر ة فى ورشة ال م الخلصة "بتنفيذ إجراءات الخطة القومية لمموارد المائية" بمدح :

أ .تاقيللق التوافللق اللو تاللديث إج لراءات ومؤش لرات الخطللة القوميللة لحم لوارد الملئيللة فيمللل يخللص
الو ازرات المشلر ة بمل.

ب .رصد مدى التقدم فى تن يذ اإلجراءات ومدى توافر بيلنلت المؤشرات الخلصة بمل.
ج .تاديد م وقلت التن يذ ومقترالت التغحب نحيمل.

د .آليلت إتلاة البيلنلت والتاديث الدورى لمل.

ه .نرض نملذج المتلب ه واإلت لق نحى طريقة تن يذهل.

 .5تقييم مل تم األنتملء من االجراءات الخلصه بتن يذ الخطه القومية لحموارد الملئية مل يحى:
أ .أست راض مخرجلت المشروع التنسيقى واإلطلر ال لم إلجراءات الخطة بللموارد الملئية.

ب .تقييم مدى فلنحية تاديث إجراءات الخطة القومية بللموارد الملئية.
ج .تقييم الموقح التن يذى إلجراءات ومؤشرات الو ازرات المشلر ة.

د .تقييم مل توهحت إلية مجمونلت ال م من الو ازرات الم نية.

ه .وضع أطر آليلت إتلاة ودورية تاديث البيلنلت بين األطراح الم نية لنظلم التقييم والمتلب ة .

.6

و .وضع أطر آليلت التنسيق وأطر الت لون مع المشروع التنسيقى لحخطة القومية بللموارد الملئية.

المشلر ة فى "اإلجتماع الخاص بالتنمية المستدامة لمبحيرات الشمالية" بو ازرة الت حيم ال للة
ايث تم إنداد تقرير محخص او المقترالت الخلصة بتنمية البايرات الشمللية والمشلريع

.7

الجلري تن يذهل لئلدارة المت لمحة لب ض البايرات.

المشلر ة فى إقلمة "المؤتمر العممي الرابع لبحوث الثروة الحيوانية" والمؤتمر ال للمة "لبحوث

المصايد والستزراع السمكي".
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.8

المشلر ة فى أعمال "المنتدى الوطنى لتنمية حوض النيل" المن قد فى إطلر اإلات لالت الخلصة
بيوم الني بللقلهرة ايث تم منلقشة آفلق وفرص الت لون المستقبحية بين دو اوض نمر الني

.9

ومصر.

إنداد وتن يذ ورشة نم مشتر ة بين و ازرتى البيئة والصنلنه تات ننوان " تنفيذ اإلجراءات

الخاصة بالخطة القومية لمموارد المائية" والتى تمدح إلى الت ريح بلإلجراءات الخلصة بو ازرتة
البيئة والصنلنة و ي ية تجميع وتدوين البيلنلت بوادات الميل التة قلمت و ازرة الموارد الملئية

والري من خبل مشروع الخطة القومية لحموارد الملئية بإنشلئمل بللو ازرات الم نية لت م نحى

متلب ة تن يذ اإلجراءات التة تقوم بمل اإلدارات والقطلنلت المختح ة بتحل الو ازرات.

 .12انداد مقترح لب ض البرامج المشتر ة مع الجلنب المولندي والذى يقوم بتن يذ برنلمج "مونديال
المياه" والذي يمدح إلى الت لون بين الدو ذات الدلتل متشلبمة الظروح لمواجمة تاديلت ندرة
الموارد الملئية والتغيرات المنلخية والا لظ نحى الميل ودراسة سب الت لون بين مصر وهولندا فى

هذا المجل .

 .11انداد ودراسه نن سبل التعاون بين الجانب السوداني والمصري في المجالت البيئة" من خبل

ب ض برامج رصد نونية الميل فة مصر -مصلدر التحوث المختح ة نحة المجلري الملئية-
الجمود واإلجراءات التة تم إتخلذهل لحاد من التحوث لبلست لد منمل فى الجلنب السودانى نحى ان
يتم التوسع فة دنم سب الت لون بين البحدين من خبل تن يذ الدورات التدريبية وورش ال م

واقلمة المشرونلت المشتر ة والتة ت ود بللن ع نحة بل الجلنبين.

 .12المشلر ة فة ورشة ال م المقلمة ضمن أنمل لجنة األملنة ال نية لحجنة الو ازرية ال حيل لحخطة
القومية لحموارد الملئية والتة تم نقدهل بمقر و ازرة الموارد الملئية والري ايث تم منلقشة مختحح

أسلليب التخطيط اإلستراتيجة وأهدافه ال لمة والتنموية والنتلئج المرجوة منه و ذلل المخرجلت
ومصلدر التاقق من المؤشرات الدالة نحى تاقيق األهداح المخطط لمل.

بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1المشلر ة فة الدورة التدريبية تات ننوان " إدارة الجودة الشاممة" بمر ز إنداد القلدة والتة
تمدح إلى الت رح نحى الم لهيم األسلسية إلدارة الجودة الشلمحة مدخ لئلرتقلء بمستوى أداء
وادات الجملز اإلداري لحدولة بلإلضلفة إلى ي ية تطبيق متطحبلت إدارة الجودة الشلمحة فة

الجملز الا ومة.

 .2المشلر ة فة "الدورة التدريبية بمشروع التوأمة" بو ازرة الري والموارد الملئية ايث تمت منلقشة
الموضونلت الخلصة بللميل واملية نمر الني واإلجراءات المتب ة لحتخحص اآلمن من الصرح
فة ال لئملت النمرية و ي ية التا م فة التحوث بللزيت من تحل ال لئملتذ و ي ية مواجمة
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ال وارث النلجمة نن تشغي ال لئملت النمرية .

 .3المشلر ة فة ندوتين ب نوان "التنسيق بين األبعاد البيئية في اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية
والتنسيق بين األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية في اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية التابع

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي".

 .4المشلر ة فة الدورة التدريبية " كتابة التقارير ،ميارات اإلتصال وادارة المعرفة ،العرض الجيد،
إدارة الوقت ،تحميل المشكالت ،إدارة الجتماعات ،العمل الجماعي" وذلل ضمن مجمونة من
الدورات التة تقوم بمل و ازرة الموارد الملئية والري بتن يذهل ضمن الخطة القومية لحموارد الملئية

لرفع لءة أنضلء وادة الموارد الملئية فة الو ازرات المشلر ة بللخطة.

 .5المشلر ة فة برنلمج تدريبة بشرطة المسطالت الملئية نن "تموث البيئة والتأثيرات الصحية
والجتماعية".

 .6المشلر ة فة دورة تدريبية تات ننوان " الرصد البيئي لممياه" نظمتمل الو للة اليلبلنية لحت لون
الدولة بلليلبلن.

 .7إنداد دورات تدريبية لحمدرسين بللمدارس الثلنوية نن "مصادر المياه ومصادر التموث وكيفية
مواجية التموث والحفاظ عمى المياه وترشيد اإلستيالك".

 .8المشلر ة مع الامحة القومية لاملية نمر الني تات ش لر " نقطة مياه تساوى حياة" تتضمن
إلقلء الضوء نحى دور الو ازرة فة نشر الونة البيئة لحا لظ نحى الميل من التحوث
وترشيداإلستمبلل وخ ض م دالت التحوث بمخح لت الصرح الصاة أو الصرح الصنلنة أو

الصرح الزرانة والاد من المخلطر الصاية النلتجة نن التحوث البيئة.

 .9المشلر ة فة الدورة التدريبية المن قدة بدولة اليونلن ب نوان“ م للجة وانلدة إستخدام ميلة
الصرح“ فة إطلر البرنلمج التدريبة لبنلء القدرات التلبع لمبلدرة آفلق (.)2222

ثانياً :في مجال الصرف الصحي والصرف الصناعي

األنشطة واألعمال التي تم تنفيذىا خالل عام 3122
 .1تقييم إنشلء ماطة رفع لحصرح الصاة بنلاية ر دمنتو – مر ز الماحة ال برى باوض السلا
وال شرة – ايث تمت التوصية بللموافقة نحى الموقع المقترح إلقلمة الماطة وذلل لمطلبقته

لبلشتراطلت الواردة بقرار وزير الصاة رقم  27لسنة .1995

 .2دراسة المقترح المقدم من أاد المواطنين إلنشلء هيئة متخصصة لم للجة الصرح الصنلنة تلب ه
لحدولة نحى أن تضم تحل الميئة مجمونة من ال وادر المتخصصة ال لمحة بمختحح الميئلت الم نية
بللصرح سواء بللقطلع ال لم أو الخلص بايث ينصب نم الميئة نحى إنداد الدراسلت الخلصة

بللصرح الصنلنة ل
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م لن صرح الميل الم للجة ومتلب ه األمور ال نية بلل محيلت اإلنتلجية لحشر لت ايث تمت
التوصية بأن المقترح المقدم إلنشلء الميئة المشلر إليمل نحى غرار الميئة القومية لميل الشرب
والصرح الصاة غير منطقة اتى ال يؤدى إلة تضلرب مملم ال م بين الجملت المختح ة وأن

هنلل نظلم م مو به الليلً إللزام المنشلت بإنشلء وادات لحم للجة طبقلً لحقوانين المنظمة لحصرح

الصنلنة.

 .3دراسة خطة مصنع الشر ة األلملنية لصنلنة البطلريلت لتوفيق أوضلع صرفمل الملئة بللت لون مع
الت تيش البيئة ايث تجرى الشر ة الليلً ب ض التجلرب لتاديد نونية الميل النلتجة ب د الم للجة.

 .4است راض ومنلقشة مختحح الت نولوجيلت المستخدمة فة م للجة الامأة النلتجة من ميل الصرح
الصاة وضوابط و ي ية تجميزهل إلنلدة استخداممل فة مواد البنلء وذلل من خبل إجتملع الحجنة

الدائمة إلنداد ال ود المصري لتدوير المخح لت الصحبة المختح ة واستخداممل فة البنلء من خبل

لجنتمل ال رنية الخلصة بوضع ضوابط إلنلدة إستخدام الامأة النلتجة من ميل الصرح الصاة.

 .5المشلر ة فة تقييم الوضع البيئة الاللة لماطلت الصرح الصاة وتاديد المش بلت وايجلد
الاحو البلزمة لتوفيق أوضلع تحل الماطلت بيئيلً وذلل من خبل أنمل لجنة تقييم األثر البيئة
لماطلت الصرح الصاة بللميئة القومية لميل الشرب والصرح الصاة.

 .6م لينة ندد من المنشآت الصنلنية بمدينة  15مليو ايث تم أخذ نينلت من الصرح النملئة فة

 .7إطلر التأ يد وبيلن مدي مطلبقة هذا الصرح لم ليير القلنون ومن هذ المصلنع لنت (مصنع
المسلوي لحاحويلت ذ الشر ة المتادة لحمشرونلت والتنمية ( ريست)ذ جمي ل لؤلنمل المندسية ).

 .8م لينة ندد من ماطلت م للجة الصرح الصاة ب

من (الاوامديه -أبو رواش– البدرشين-

(صمرجت) بللدقمحية) ايث تم تش ي لجلن من الجملت الم نية ألخذ نينلت ميل من السيب
النملئة لتحل الماطلت لحوقوح نحة مدي

لءة الماطلت ومقلرنتمل بللادود القصوى المذ ورة

بللملدة  66بقلنون  48لسنه  1982الم د بقرار وزير الموارد الملئية والري رقم  422لسنه
.2229

 .9مراج ة السج البيئة لماطلت الصرح الصاة بللجيزة وسج المواد الخطرة بمل واإلجراءات التة
قلم بمل الجملز لتوفيق أوضلع تحل الماطلت.

التنسيق والتعاون مع الو ازرات والجيات المعنيو
 .1التنسيق مع الميئة القومية لميل الشرب والصرح الصاى لدراسة الت نولوجيل الخلصة بوادة م للجة
لحصرح الصاى ت م نحى تاوي الصرح الصاى الى ميل صللاة لحزرانة و ي ية االست لدة

منمل.

 .2التنسيق مع الجملت الم نية لد ارسلة اإلجلراءات اللبلزملة للتلوفليلق أوضللع الل للئلمللت اللنلملريلة ملل بليلن
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األقصر وأسوان وذلل مع من خبل التوص إلى آلية منلسبة لتوفيق أوضلع ال لئملت فة اللتلخلحلص
اآلمن من المخح لت السلئحة وانلدة صرفمل نحى شب ة الصرح الصلالة بلملديلنلتلة األقصلر وأسلوان
بواسطة الصنلد النيحية ايث يتطحب األمر-:

أ .ضرورة إنداد  2مرسة نمري بأسوان ونلدد  2مرسلة نملري بلألقلصر مجملزين إلسلتقبل صلرح
ال لئملت.

ب .التأ يد نحة االست داد التللم إلسلتقبل الم ارسلة لحمخح للت اللسلئحة وبلل ميللت المتوقلع صلرفمل ملن
ال لئملت.

ج .التأ يد نحة إست داد شر ة الني الوطنية لخدملت النق النمري لتر يب الطحمبللت البلزملة ل محيلة
رفع وانلدة ضخ المخح لت نحى ن قتمل الخلصة.

د .التأ يد نحلة إسلت داد الميئلة ال لملة لميلل اللشرب واللصرح اللصاة إلسلتي لب ميللت المخح للت
السلئحة النلتجة نن ال لئملت النمرية ب د دفع الرسوم المقررة.

ه .التأ يللد نحللة إسللت داد غرفللة ال نلللدق ال لئمللة لحبللدء فللة تن يللذ الت للديبلت المطحللوب إجراؤهللل نحللى
ال لئملت النمرية لتن يذ اآللية.

 .3التنسيق مع شر ة هيئة مينلء دميلط للد ارسلة اللتل لنلوللوجليلل اللملسلتلخلدملة فلة ملالطلة مل للللجلة وفصل

الزيوت نن الصرح الصاة والصنلنة النلتج من غسليل وتشلاليلم السليللرات بلللشلر لةذ وتلقلوم تلحلل
الوادة نحة ف رة الم للجة لميل الصرح الصاة والصنلنة والتلة تل لتلملد نلحلة اللتلالحليل الل لملربلة
وندم إضلفة أي يملويلت ممل يؤدي إللة اللتلخلحلص ملن األملبلح اللذائلبلة واللملواد الل لضلويلة واللملواد

ال للقة والزيوت والشاوم.

 .4التنسيق مع و ازرات الصاة واإلس لن والموارد الملئية والرى لحت لون فى الوقوح نحلى مصللدر تلحلوث
مصلرح (النوبلرية – اد و – ال موم – الوادي – الماحة  -صرح نمرة  1األنحى) وتوقح ماطللت
الخحط بللميل ال ذبة من هذ المصلرح وبيلن إجلراءات خلطلة للتلوفليلق أوضللع الشلر للت اللتلة تلقلوم

بللصرح المبلشر والغير مبلشر نحى هذ المصلرح.

برامج التوعية والتدريب التى تمت خالل عام 3122
 .1إنداد برنلمج تدريبة لح لمحين بشر ة ميل الشرب والصرح الصاة بللجيزة يتضمن ي ية الرصد
الذاتى لحمنشأة من ايث (المدح من الرصد واختيلر نقلط الرصد -تاديد مواقع الرصد وتوصي مل

 -ي ية إنداد المي

التنظيمة البلزم إلجراء برنلمج الرصد الذاتة  -ي ية إستقراء نتلئج الرصد

والاصو نحى مخرجلت البرنلمج واالنت لع بمل).

 .2إنداد برنلمج تدريبة لح لمحين ب ندق شبرد يتضمن ي ية الرصد الذاتى لحمنشأة من ايث (المدح
من الرصد  -إختيلر نقلط الرصد  -تاديد مواقع الرصد وتوصي مل  -ي ية إنداد المي
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التنظيمة

وزارة الدولت لشئون البيئت
البلزم إلجراء برنلمج الرصد الذاتة).

المؤتمرات والندوات وورش العمل:

 .2المللشلر ة فللة اإلجتملللع التنللسيقى مللع الم وضللية األوروبيللة لمنلقللشة برنلللمج تموي ل المللشرونلت فللة
إطلر اإلتالد من أج المتوسط ايث تم تقديم مقترح لمشروع ب نوان "إنشاء وحدة معالجة لمصرف

الصناعي لمعاصر الزيتون بمدينة العريش"
.2

المشلر ة فى إجتملع مجحس أمنلء مدينة ال لشر من رمضلن "لمناقشة وبحث سرعة العمل عمي
توفيق أوضاع صرف المصانع المخالفة لممعايير واإلشتراطات التي نص عمييا قانون حماية

البيئة ووضع خطة ذات أولويات طبقاً لنوع الصناعة ونوع الصرف الناتج عنيا وكميتو ومدي

استيعاب البيئة المنصرف عمييا".

 .3المشلر ة فى برنلمج البيئة المتوسطة "لرفع القدرات" وتم فيه است راض الوضع الملئة الاللة

لمصر ومل تم إنجلز فة ال ترة السلبقة فة مجل إدارة ميل الصرح الصاة وانلدة استخداممل
و ذلل الت نولوجيلت وطرق الم للجة الاديثة والمختح ة المستخدمة و ذلل تبلد الخبرات مع دو

منطقة جنوب المتوسط.

 .4المشلر ة فة المؤتمر المصري – ال رنسة "إلدارة مخمفات الصرف الصحي ومعالجة المياه" ايث
تم نرض ومنلقشة األف لر والت نولوجيلت المستادثة نن م للجة الميل والصرح الصاة والمخح لت
الصنلنية والبحدية و ذلل مشرونلت تاحية الميل بإستخدام طلقة الريلح والتة إرت زت نحى الجدوى

اإلقتصلدية وانخ لض ت ح ة المتر الم ب.

بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1المشلر ة فة ورشة نم تات ننوان "إعادة إستخدام المياه المعالجة والحمأة في الزراعة".

 .2قلمت و ازرة الدولة لشئون البيئة بتن يذ ندد من البرامج التدريبية وبرامج التونية المت لم ل دد من
ال ئلت المختح ة من المواطنين مل يحة-:

أ .إنداد وتن يذ أ ثر من  25دورة تدريبية فة "مجال تموث المياه ومصادر ىذا التموث وكيفية
الحفاظ عمى المياه وتطبيق القوانين الخاصة بيا" لضبلط شرطة المسطالت والبيئة.

ب .دورة تدريبية لح لمحين بمجمع األلمونيوم بنجع املدي نن "أنظمة الرصد البيئي ونظام الرصد
الذاتي لمصادر الصرف السائل الصناعي بالشركة وكيفية تطبيق القوانين وكذلك الشروط

الواجب توافرىا في بيئة العمل في مراحل المعالجة المختمفة".
ج.

دورة تدريبية لحمختصين بللشر لت الصنلنية " األسمدة  -البترو  -النشل والجحو وز" نن

"كيفية إعداد برنامج الرصد الذاتي وكيفية تنفيذه".
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