وزارة الدولة لشئون البيئة

الفصل الثالث عشر
المواد والنفايات الخطرة

مقدمة
تختص اإلدارة العامة لممواد والنفايات الخخخطخرة اخ خيخاز لخيخون الخاخيخيخة اخولخا الوخيخاوخات الخعخامخة والخخخا خة
وتحديد األىداف المر وة من خالل إعداد الخطط الالزمة لإلدارة الوميمة لممواد والنفايات الخطرة مخن ج خل
الحفاظ عمى الموارد الالرية والاييية وتنميتيا االتنويق ما كافة ال يات المعنية والتي تخروخم الخكخل والخ

العالقات المنظمة ليذه الخطط  ،وتويم الملروعات الت رياية التي تخنخفخذىخا اإلدارة اخالختخعخاون مخا الخ خيخات
المانحة الدولية واإلقميمية في تحقيق وياوة اإلدارة.
تتل جىمية الدور الذي تقوم او اإلدارة من منظور التزايد المطرد لإلنتاج واالوتخدام العالمي لمكيخمخاويخات
الكل كاير وزيادة الملاكل الاييية الن معظم الكيماويات ليا

فات تراكمية وتقاوم التحمل وليذاكان لخ ازمخا

عمينا جن نركز يودنا عمى:
.1حماية الايية و حة اإلنوان من جخطار المواد الخطرة اترليد اوتخداميا واحالليا امواد اقل خطورة.
 .2ولا آليات لالت ال والتنويق اين الو ازرات المعنية وال يات ذات ال مة.
 .3ولا إوتراتي ية قومية لإلدارة وميمة والمتكاممة لممواد والنفايات الخطرة.
.4تانى منيج اإلنتاج األنظف وتقييم وادارة المخاطر.
.5تغطية دوره حياه المادة من إنتاج وتخزين ونقل واوتخدام وتخمص آمن.
.6الملاركة فى الملروعات الخا ة االمواد والنفايات الخطرة من حيث األدارة الوميمو جو التخمص
النيايى
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 3122
.1

ملروع اإلدارة المتكاممة لممموثات الخعخلخويخة الخثخااختخة (الخاخنخك الخدولخى) وااللختخزام اختخنخفخيخذ خخطخة الخعخمخل
الوطنية التفاقية اوتوكيولم من خالل ملروع يديره الانك الدولي من مرفق الايية العالمي -:
ج.

ت ميا األنلطة التنفيذية لم معيخات األىميخة النخلطة فخي م خال المموثخات العخلوية الثااتخة .تخم
التنخ خخويق مخ خخا و ازرة الز ارعخ خخة والكيراخ خخا والاخ خخترول – ال خ خ حة وعقخ خخد ورلخ خخة عمخ خخل عخ خخن "اإلدارة
المستدامة للملوثات العضوية الثابتة" االتعاون ما الانك الدولي.

ب .تنفيخخذ معاينخخة مخخخزن ال خ ف لممايخخدات وكخخذلك مخخدفن المخمفخخات الخط خرة ااإلوخخكندرية امخخلاركة
خا ار الانك الدولي من لمن جنلطة ملروع التنمية الموتدامة لممموثات العلوية الثااتة
.2

ملروع رد وح ر مواد ثنايى فينيل متعدد الكمور مخا الخاخرنخامخج اإلقخمخيخمخي لخر خد الخاخيخيخة اخالخاخحخر
المتووط ( )MEDPOLلمواعدة دول الحوض في إعداد خطط إقميمية إلنتاج واوتيالك والتخخمخص
اآلمن من عدد من المموثات العلوية الثااتة -:
ج.

اإلنتي خخا م خخن عم خخل مق خخترح خط خخة العم خخل وال خخدول الزم خخنى لم خخلروع" ادارة ملوثااااات "PCBs
المقدمخخة مخخن الخخخا ار الخخدوليين لممخخلروع وتخخم التنخخويق مخخا االفخخرع االقميميخخة وال يخخات ذات الخ مة
وال خخو ازرات المعني خخة وت خخم تحدي خخد جم خخاكن توا خخد المحخ خوالت والمكثف خخات الكيراي خخة ق خخى الف خخترة م خخن (
 )1986-1951عمى موتوى م ر.

ب.

تحديد مناطق التخزين المرلحة من قال و ازرة الكيراا والطاقة إلنلا منطقخة ووخطى لتخزيخن
المحوالت والمكثفات الكيراية  ،والزيوت المموثة امواد .PCBs

.3

ملروع  MONT AFRICA::التااا إلتفاقية اوتكيولم :

اإلتفاق ما معمل المتاقيات التااا لو ازرة الزراعة عمى الملاركة فى تحميل العينات المطمواة ولذا تم ت ميا
 5عينات من لان األميات من جماكن مختمفة عمى موتوى م ر وتم ولا الفالتر الخا ة اذلك من قال
المعمل المركزي وويتم تحميل العينات واعداد التقرير الخاص اذلك.
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.4

ملروع تعزيز اإلوتراتي يات لمحد من اإلناعاث غير المق ود لممموثات العلوية الثااتة في منطخقخة
الاحر األحمر وخميج عدن ): )PERSGA
ج.

التنويق ما ال معيات األىمية النلطة االغردقة لمملاركة فى الختخدريخب مخن خخالل الخعخمخل عخمخى
اإلدارة المتكاممة واآلمنة لممخمفات ال ماخة والختخعخرف عخمخى الختخ خراخة الخنخا خحخة الختخى قخامخت اخيخا
معية حماية الايية.

ب.

عمل زيارة ميدانية لممقمب المحكوم االغردقة مخا الخخخاخيخر اال خنخاخي الختخااخا لخمخمخلخروع وتخم عخمخل
التقرير النيايي  BAT&BEPلممقمب ويتم دراوتو.

ج.

اإلنتيا من الموافقة عمى التقرير النيايي لمح ر وال رد الذى تم فخي خنخوب وخيخنخا والخغخردقخة
والوويس لمديوكوينات والفيورنات من خالل الملروع.

.5

ملروع " اإلدارة المتكاممة لممموثات العلوية الثااتة ()GEF-WB
عمل زيارة ميدانية إلى مدفن النا رية لتقييم المدفن ومعرفة إمكخانخيخة إنلخا مخخخزن مخبقخت لخمخمخاخيخدات
المي ورة ىناك.

.6

ملروع اإلدارة المتكاممة لمخمفات الزييق () KOICA
ج.

اإلنتيا من تدريب العاممين عمى وحدة إعادة تدوير المماات فى( م ر -كوريا).

ب .إعخداد مخطخويختخيخن (الخزيخاخق  .ومخخخاطخره – وحخدة إعخادة تخدويخر الخمخمخاخات) مخطخويخة عخن الخنخفخايخخات
اإللكترونية.
ج.

مخاطاة الو ازرات المعنية وال يات ذات ال مة لماد فى الت ميا لمماات الفخمخوروخنخت الخختخاخار
التلغيل والتدريب من خالل العمل لمويولى الوحدة لمدة (  4جيام لمدة  8واعات ) .
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ملروع التوجمة المبووية:

.7
ج.

عمل الم ار عة النيايخيخة والخمخوافخقخة عخمخى طخاخاعخة مخطخويخة " الاماخالافاات اإللاةاتاروناياة والاةا ارباياة"
E Wasteاالتنويق ما معية يوم الموتلفيات.

ب .اإلنتيا من تر مة "الةتاب الخاص بالزئبق" من قاخل خمخعخيخة يخوم الخمخوختخلخفخيخات و خارى الخمخ ار خعخة
المغوية لو
ج .عقد ثالث ورش عمل ( القاىرة – االوكندرية – جووان) عن " اإلدارة المتةاملة للمواد والاماخالافاات
الخطرة وااللةترونية" لالفرع االقميمية وال معيات االىمية االمحافظات لزيادة الوعى الاييى لدييم.
د .إنلا لاكة المعمومات الخا ة االملروع لماد اراطيا اقواعد الايانات الدولية .
ه .إادا الرجي الفني الاييي لعدد  235طمب إفراج مركي لممخواد الخخخطخرة (الخكخيخمخاويخات– الخمخاخيخدات –
المنت ات تامة ال نا ) الموتوردة من الخارج عن طريق المنافذ ال مركية المختمفة.

المؤتمرات والندوات :
.1

حلور ورلة عمل في م ال "التخطيط إلدارة حوادث التلوث الاباحارا باالاماواد الاخاطارة الاماقالاقاة
المنقولة بح ار" االتعاون ما اإلدارة المركزية إلدارة األزمات و الكوارث الايية وجكاديمية النقل الاخحخري
لمدول العراية المتووطية.

.2

عقد ورلة عمل لم معيات االىمية المعنية االاييخة اخمخحخافخظخة جوخوان اخااللختخراك مخا ملخروع الختخوجمخة
المبووية االلمانى عن " التأثيرات البيئية والصحية للةيماويات والنفايات الخطرة  ،تةويد وتصنيف
الةيماويات الخطرة مع الترةيز على الزئبق ومخاطرة  ،المةونات الخطرة فى المعدات االلاةاتاروناياة
والة ربية ".

.3

عقد ثالث ورش عمل ( القاىرة – اإلوكندرية – جووان) عن " اإلدارة المتةاملة للمواد والاماخالافاات
الخطرة وااللةترونية" لالفرع االقميمية وال معيات االىمية االمحافظات لزيادة الوعى الاييى لدييم.
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التنسيق والتعاون مع الىزارات والجهات المختلفة :
.1

التنويق ما و ازرة الخز ارعخة والخكخيخراخا والخاختخرول والخ خمخعخيخات االىخمخيخة الخنخلخطخة فخي مخ خال الخمخمخوثخات
العلوية الثااتة تم عقد ورلة عمل عن اإلدارة الموتدامة لممموثات العلوية الثااختخة اخالختخعخاون مخا
الانك الدولي.

.2

التنويق ما و ازرة الكيراا والطاقة لتحديد مناطق التخزين المرلحة النلا منخطخقخة ووخطخى لختخخخزيخن
المحوالت والمكثفات الكيراية  ,والزيوت المموثة امواد .PCBs

.3

فى إطار دعم منظومة اإلدارة اآلمنة لممموثات العلوية الثااتة ملروع ( الانك الدولى ) تم التنويخق
ما معمل المتاقيات التااا لو ازرة الزراعة عخمخى الخمخلخاركخة فخى تخ خمخيخا  5عخيخنخات مخن لخاخن األم فخي
جماكن مختمفة عمى موتوى م ر وتم ولا الفالتر الخا ة اذلك من قال المعمل المركزي .

بناء القدرات ورفع الكفاءة
.1

الختخنخوخيخخق مخخا اإلدارة الخمخخركخزيخخة لخإلعخخالم والخوعخخي الخاخيخيخى وتخم اعخخداد ورقخخة عخمخخل عخن " الاامااخاالاافااات
االلةترونية والة ربية " " ،التأثيرات الصحية والبيئية" ،القوانين والتشريعات البيئية" .

.2

إعداد وتنفيذ ورلة عمل تحت عنوان " اإلدارة المتةاملة للمخلفات االلةترونية والة ربية "اخالختخعخاون
ما نقااة العمميين و امعة المنوفية وو ازرة اللااب والريالة االمنوفية.

.3

إعداد وتنفيذ ورلة عمل ورلة عمل عن " الحد من مخاطر الملوثات البيئية وادارت ا إدارة سليماة"
ا امعة نوب الوادي.

.4

التنويق ما اإلدارة المركزية لإلعالم والتوعية الاييية لمملاركة اورقة عمل عن "اإلدارة اآلمنة للمواد
والمخلفات الخطرة" و" دراسة حالة عن “ PCBsفى المبتمخر الخعخمخمخى الوخنخوى لخقخوخم الخ خغخ ارفخيخا –
كمية االداب – امعة القاىرة .
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.5

االتفاق ما اإلدارة المركزية لخإلعخالم والختخوعخيخة الخاخيخيخيخة عخمخى عخقخد ورلخة عخمخل "اإلدارة الاماتاةاامالاة
لمخلفات الزئباق" اخالختخعخاون مخا الخ خمخعخيخات االىخمخيخة والخمخ ختخمخا الخمخحخمخى ومخكخاتخب الخاخيخيخة اخاألحخيخا
والمحافظة واالفرع االقميمية لم ياز.

.6

لتنويق ما اإلدارة المركزية لإلعالم والتوعية الاخيخيخيخة لخعخقخد مخاخادرة "لاتاياماياع لاماباات الافالاورسانات"
االتعاون ما ال معيات األىمية.

.7

تنفيذ ارنامج تدرياي عن "إدارة المواد الخطرة وبرنامج عن المخلفات الخاطارة" اخالختخعخاون مخا اإلدارة
العامة لمتدريب اال ياز.

288

الفصل الثالث عشر:اإلدارة العامة للنفايات والمواد الخطرة

