وسارة الدولت لشئىن البيئت

الفصل الزابع عشز
التنميت البيئيت

مقدمت
ليس هناك أدنى شك فى أن تنمية المجتمعات العمرانية والصناعية تعانى من مشكالت بيئية متعددة تتمثل
فى قصور التخطيط البيئى وتداخل األنشطة المختمفة واستخدامات األراضى مما يترتب عميه السعىى لىبى ل
المزيد من الجهود لمتابعة تمك المشكىالت مىن خىالل الىتىنىسىيىا مى امدارات الىمىخىتىمىفىة مجى ار الىمىعىايىنىات
الميدانية و ابدا الرأى البيئى لممشروعات التنموية وك لك دمج األبعاد البىيىئىيىة لىتىنىمىيىة الىمىدن الىجىديىدة أمىا
بالنسبة لمدعم الفنى فيكون من خالل ورش العمل فى الموضوعات المختىمىفىة ات الصىمىة لىتىنىمىيىة الىكىوادر
من فئات المجتم المختمفة واعداد البرامج التدريبية المكثفة لنشر الوعى البيئىى بىهى ل الىاىضىايىا الىهىامىة فىى
مجال التنمية العمرانية والحضرية
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األنشطت واألعمبل التي تم تنفيذهب خالل عبم 3122
.8

الدراسات والدعم الفني لكل الو ازرات والجهات ذات الصمة

أ .دراسة الطمب المادم من شركة ريجينا لممكرونة والصناعات الغ ائية بخصوص تعديل االستخدام من
ال ىىصناعل إل ىىى االس ىىتخدام ال ىىسكنى وامداري حي ىىث ت ىىم معاين ىىة ميداني ىىة لم ىىشركة بالمنطا ىىة ال ىىصناعية

بمدينة نصر وتم رفض الطمب المادم نظ اًر لعدم توافا النشاط م األنشطة المحيطة لمشركة.

ب .المىىشاركة فىىى المعاينىىة الميدانيىىة لممامىىب الرئيىىسل بىىشب ار منىىت بنىىا عمىىى ق ىرار النيابىىة العامىىة لمعاينىىة
المضبوطات المتحفظ عميها لدى هيئة النظافة.

ج .د ارسىىة الىىشكوى المادم ىىة إلىىى و ازرة الدول ىىة لىىشئون البيئ ىىة بىىش ن الت ىىضرر مىىن أعم ىىال الحفىىر لم ىىشروع
توسعة كوبري طرل فى منطاة ثكنات المعادى حيث تم معاينة الموق محىل الىشكوى مىن خىالل لجنىة
مشتركة م امدارة الهندسية وفرع الااهرة وتم ماابمة مدير المىشروع بىالو ازرة وتىم الت كيىد عمىى ضىرورة

إعداد دراسة تاييم ت ثير بيئل لممشروع.

د .د ارسىىة الطمىىب الماىىدم مىىن الىىسيد محىىافظ الغربيىىة ال ىوارد إلىىى و ازرة الدولىىة لىىشئون البيئىىة بىىش ن إعىىادة
عرض دراسة الموق الماترح مقامة إسكان شباب مدينة كفر الزيات وال ي تىم رفىضه مىن قبىل جهىاز

شىىئون البيئىىة  8002بىىسبب وجىىود محطىىة معالجىىة الىىصرك الىىصحل لمدينىىة كفىىر الزيىىات مالص ىىاة
لمموق الم كور وتم رقضة لوجود ات السبب.

ه .التنىىسيا مى ى امدارة المركزي ىىة لتايي ىىم التى ى ثير البي ىىئل لمعاين ىىة محرق ىىة لمنفاي ىىات الخطىىرة بطري ىىا م ىىصر
إسىكندرية الىصحراوي حيىث تىىم تىشكيل لجنىة مىن امدارة العامىىة لمتنميىة البيئيىة وامدارة المركزيىة لتاييىىم

التى ثير البيىئل وتىم معاينىىة موقى المىشروع بطريىىا مىصر إسىكندرية الىصحراوي وتىىم رفىضه نظى اًر لاربىىه

لمكتمة السكنية.

و .تىىشكيل لجنىىة مىىشتركة م ى التفتيىىش البيىىئل وفىىرع المنىىصورة بىىش ن د ارسىىة الىىشكوى المادمىىة مىىن أحىىد
الم ىواطنين بمدينىىة جمىىصة بمحافظىىة الدقهميىىة ضىىد شىىركة سىىينا لمخىىدمات البتروليىىة وشىىركة بىىترول
بالعيىىم بمنطا ىىة أب ىىو ماض ىىل بجم ىىصة نظى ى ار لمتخم ىىص م ىىن المخمف ىىات ال ىىسائمة الناتج ىىة ع ىىن األن ىىشطة

البترولية فى الحاول الزراعية وتم معاينة الموق واتخا امج ار ات الاانونية.

ز .تىىشكيل لجنىىة مىىشتركة م ى امدارة المركزيىىة لتاييىىم الت ى ثير البيىىئل بىىش ن د ارسىىة الطمىىب الماىىدم مىىن
مديرية امسكان والمرافا بمحافظة الااهرة لتعىديل اسىتخدام قطعىة األرض رقىم  8بالمنطاىة الىصناعية
بحل الوايمل من استخدام صناعل إلى استخدام سكنى وتم معاينة الموق الم كور لدراسته.
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ح .إج ى ار معاينىىة ميدانيىىة م ى المجنىىة المىىشتركة والىىتى تىىضم ممثىىل عىىن حىىى ط ىرل ومحافظىىة الاىىاهرة
لمعاينىىة منطاىىة بمىىساحة  5.3فىىدان بمنطاىىة ط ىرل األسىىمنت مقامىىة منطاىىة مىىدارس لىىصال مديريىىة
التربية والتعميم وتم رفض الموق نظ اًر لاربه من مصن أسمنت طرل.

ط .د ارسىىة التاريىىر الىىصادر عىىن و ازرة الم ىوارد المائيىىة والىىري "نحووو إسووتراتيجية تنميووة اوادارة الموووارد
المائية فى مصر" حتى عام  8030وال ي يعرض ممخص لإلستراتيجية.
ي .دراسة الىشكوى المادمىة مىن أهىالل ميىت طىاهر -مركىز منيىة النىصر دقهميىةض يتىضررون فيهىا مىن
زحك الماابر إلى المنطاة السكنية بالارية حيث تم مخاطبة الىسيد سىكرتير عىام محافظىة الدقهميىة

و تم التنسيا م و ازرة الصحة متخا امج ار ات الالزمة.

ك .دراسة رسالة دكتورال تحت عنىوان " نظم مقترحة لإلدارة البيئية فوى صوناعة التوشييد" الىواردة مىن

معهد الدراسات والبحوث البيئية وتم صياغة لمهام جهاز شئون البيئة اتجال شركات التىشييد طباىاً

لمتوصيات الواردة بالدراسة.

ل .د ارسىىة المىىشروعات ال ىواردة بالمجمىىة المىىصرية لالستىىشعار عىىن بعىىد وعمىىوم الفىىضا الىىصادرة عىىن
الهيئىىة الاوميىىة لالستىىشعار وتىىم وض ى التوصىىيات بالموضىىوعات الىىتل يمكىىن د ارسىىتها مىىن خىىالل

م.

الهيئة مستابالً.

د ارسىىة المخطىىط امسىىتراتيجل لمىىصح ار الغربيىىة فىىى إطىىار مفهىىوم محىىاور التنميىىة حيىىث تىىم إعىىداد
تاريىىر يتىىضمن رؤيىىة امدارة العامىىة لمتنميىىة البيئيىىة حىىول المخطىىط امسىىتراتيجل ومتطمبىىات التنميىىة

البيئية .

ن .فىىل إطىىار التكميفىىات ال ىواردة بخطىىاب سىىيادة رئيىىس الجمهوريىىة أمىىام االجتمىىاع المىىشترك لمجمىىسل
الىشعب والىشورىض تىىم د ارسىة الموضىىوعات التاليىة :مىشروع قىىانون الميىال الجوفيىىة  -إقامىة مناطىىا
صىىىناعية وتجاريى ىىة جديىىىدة ومنى ىىاطا التىىىصني الز ارعى ىىل لرف ى ى إنتاجيتنى ىىا وصى ىىادرتنا وقى ىىدرتنا عمى ىىى

المنافسة.

س .مراجعىىة الموافاىىات الىىصادرة عىىن و ازرة الىىدفاع فىىى المىىشروعات واألنىىشطة المختمفىىة ب جمىىالل عىىدد
 325موافاىىة وبيىىان الموافاىىات البيئيىىة والواجىىب إخطىىار و ازرة الىىدفاع بهىىا فىىى الاطاعىىات المختمفىىة
طبااً لتكميفات السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة.

ع .د ارسىة الاى اررات الىىصادرة عىىن إجتمىىاع مجمىىس الىوز ار بىىش ن تنميىىة سىىينا و تىىم إعىىداد رؤيىىة امدارة
العامة لمتنمية البيئية لمتوجهىات المىستابمية لتنميىة سىينا فىى ضىو الاى اررات الىصادرة عىن إجتمىاع

مجمس الوز ار .
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ك .طمى ىىب موافى ىىاة محافظى ىىة الاميوبيى ىىة بامشى ىىتراطات الالزمى ىىة لى ىىترخيص مكى ىىامير الفحى ىىم والمى ىىسابك طبا ى ىاً
لتوجيهات شىعبة الجهىاز المركىزي لممحاسىبات بالاميوبيىة حيىث تىم إعىداد خطىاب لمىسيد سىكرتير عىام

المحافظة ومرفا به امشتراطات.

ص .إعداد ممخص لكتيب السياسات البيئية لجمهورية كوريا وتم توضي المجىاالت الىتل مىن الممكىن أن
تعود بالنف عمى البيئة واالقتصاد المصري.

ا.

وض امشتراطات البيئيىة الواجىب مراعتهىا لممنىاطا الىصناعية وصىناعات األثىاث فىى ضىو د ارسىة

ر.

مخاطبىىة الىىسيد المهنىىدس أميىىن عىىام مجمىىس الىىوز ار بالتوصىىية باالسىىتمرار فىىى تنفي ى خطىىة تنميىىة

تخصيص مجمعات صناعية بمحافظة سوهاج لصناعات األثاث.

وتطويىىر مدينىىة رشىىيد و إعىىداد د ارسىىة متكاممىىة لتاييىىم التى ثير البيىىئل فىىى ضىىو كتىىاب الىىسيد الىىدكتور

أمين عام مجمس الوز ار باستطالع الرأي نحو االستمرار فى تنفي خطة التنمية لممدينة.

إعداد تارير يتضمن رؤية امدارة حول تنمية منطاة النوبة وك لك امطىار العىام لوضى إسىتراتيجية

ش.

لمتنمية المستدامة لبحيرة ناصر والمحيط البيئل لها فى ضو قرار السيد رئيس مجمس الوز ار بش ن
إنىىشا هيئىىة عميىىا لتعمىىير وتنميىىة منطاىىة النوبىىة ووض ى مخطىىط متكامىىل لتنميىىة المنطاىىة المحيطىىة

ببحيرة ناصر.

التنسيا م قطاع نوعية البيئة وك لك قطاع الفروع بىش ن إعىداد د ارسىة متكاممىة عىن المنىاطا غيىر

ت.

اآلمنة بيئياً فى ضو الكتاب الوارد من المىدير التنفيى ي لىصندوا تطويىر المنىاطا العىشوائية والى ي
يطمب فيه بخطة الو ازرة لتوفيا أوضاع المناطا غير اآلمنة من الناحية البيئية نظى اًر لوجىود أنىشطة

صناعية ات ت ثيرات مباشرة عمى تمك المناطا.

كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة إلى الىسيد المهنىدس وزيىر الدولىة لىشئون البيئىة بىشان تعىديل البنىد

ث.

الثىىانل مىىن الا ىرار الىىوزاري  3331لىىسنة  8002فىىى ش ى ن ومواصىىفات مجىىازر الطيىىور والدواجىىن
الخىىاص بالبعىىد الوقىىائل مىىن المجىىزر عىىن الكتمىىة الىىسكنية وتىىم التنىىسيا م ى امدارة المركزيىىة لمتاييىىم

ومخاطبة و ازرة الزراعة بتشكيل لجنة لدراسة إج ار ات التعديل.
.2

أ.

المشروعات الهامة باإلدارة  :تنمية المناطق الحضرية:

مىىشروع " اإلدارة المتكاممووة لممموتووات العووضوية التابتووة" م ى  :MEDPOLتىىم إعىىداد تاريىىر
بزي ىىارة الخ ىىب ار ال ىىدوليين والزي ىىارات الميداني ىىة ال ىىتل ق ىىاموا به ىىا بالتع ىىاون مى ى ف ىىرع امس ىىكندرية

والتوصيات المطموبة الستكمال العمل.
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ب .مىىشروع " اإلدارة المووستدامة لممموتووات العووضوية التابتووة" بالتعىىاون م ى

 GEFوالبنىىك الىىدولل تىىم

التن ىىسيا مى ى و ازرة الكهرب ىىا وع ىىرض أهمي ىىة الم ىىشروع وت ىىم مى ىوافاتهم عم ىىى إدراج المبمى ى المطم ىىوب

المىىشاركة بىىه خىىالل خمىىس س ىىنوات ( مىىدة الم ىىشروع) .حيىىث ت ىىم الحىىصول عمىىى الموافاىىة المبدئي ىىة
لمشاركة امتحاد األوروبل كتمويل مشارك وسيتم تحديد دور كل جهة.

ج .إعداد تارير فنل عن أهمية المكون الخاص بىالتخمص اآلمىن مىن مىواد ثنىائل فينيىل متعىدد الكمىور
 PCBsوأولوياته بالنسبة لمصر.

د .مشروع "تعزيز اإلسوتراتيجيات لمحود مون اإلنبعواث اوير المقوصود لممموتوات العوضوية التابتوة" فىل
منطاة البحر األحمر وخميج عدن).)PERSGA

ه .امنتهىىا مىىن تحميىىل العينىىات المجمعىىة مىىن منىىاطا الد ارسىىة بالمعامىىل األلمانيىىةض بالتعىىاون م ى فىىرع
الىىسويس وخبىىير دولىىل وتىىم إعىىداد تاريىىر بالنتىىائج النهائيىىة وك ى لك تىىم إعىىداد تاريىىر خىىاص بتطبيىىا

() BAT& BEPفى شركة السويس لتكرير البترول.

و .التنسيا م معمل المتبايات التاب لو ازرة الزراعة لممشاركة فى تحميل نفس العينىات الىساباة بمواقى
الدراسة العتمادل فى التحاليل الخاصة بالديوكسينات والفيورنات بمصر.
.5

المجان الهامة بامدارة:

أ .المشاركة فى لجان وضى المواصىفات الاياسىية بالهيئىة العامىة لممواصىفات والجىودة فىى مجىال إدارة
الطاقة والاياسات امشعاعية بالتعاون م الجهات ات الصمة.

ب .المشاركة فى المجنة الفنية المشكمة بارار وزير الموارد المائية والري من الو ازرات المختمفة والجهىات
ات الىىصمة لد ارسىىة مىىشكمة ارتفىىاع منىىسوب الميىىال األرضىىية فىىى المنطاىىة المحيطىىة بمىىصن الحديىىد

والصمب المصرية.

ورش العمل والمؤتمزاث:
المشاركة بورقة عمل عن " مشكالت النقل والمرور فى القاهرة الكبرى" فى المؤتمر العممل السىنىوي لىاىسىم

جغرافيا – كمية االداب – جامعة الااهرة بخصوص األبعاد الجغرافية لمشكالت الااهرة الكبرى.
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التدريب والتىعيت البيئيت.
أ .التنسيا م امدارة المركزية لإلعالم والتوعية البيئية لعاد ورشة عمل عن " التنمية البيئية الخض ار "
فىىى مجىىال الىىسياحة بالتعىىاون مى امدارات المعنيىىة واألفىىرع امقميميىىة بالجهىىاز وهيئىىة تنىىشيط الىىسياحة

والو ازرات المعنية والجهات ات الصمة.

ب .التنسيا م امدارة المركزية لإلعالم والتوعية البيئية لعاد مبادرة "لزيادة الوعل البيئل بخطورة الزئبا
وت ثي ارتىىه الىىسامة صىىحياً وبيئيىاً" عمىىى مىىستوى محافظىىات مىىصر وكى لك لتجميى والتخمىىص اآلمىىن مىىن
لمبات الفموريسنت عن طريىا وحىدة إعىادة التىدوير بمىدفن الناصىرية السىتدامة عمىل الوحىدة الخاصىة

ب عادة تدوير لمبات الفموريسنت

ج .التن ىىسيا مى ى م ىىسئولل البيئ ىىة بالجامع ىىات الم ىىصرية عم ىىى م ىىستوى المحافظ ىىات لمم ىىشاركة ف ىىى مب ىىادرة
"التنمية البيئية الخض ار و أوجه التعاون الممكنة.

د .إعىىداد المىىادة العمميىىة لممىىشاركة بورقىىتل عمىىل عىىن " التنميىىة البيئيىىة الخىىض ار "ض " امدارة المتكاممىىة
لمخمف ىىات الزئب ىىا "لعا ىىد مب ىىادرة " امدارة المتكامم ىىة  "e-wasteلن ىىوعين م ىىن هى ى ل المخمف ىىات (تجميى ى

وتخمص آمن)ض بالتنسيا م و ازرة االتصاالت والشركات التابعة لمارية ال كية وجمعية روح الشباب.

متببعت تنفيذ القبنىن والالئحت التنفيذيت
فى إطار تنفي قانون البيئة والئحته التنفي ية فاد تم الىمىشىاركىة فىل الىمىعىايىنىات الىمىيىدانىيىة الىخىاصىة بىالىمىدن

الصناعية والسكنية وما يمزم لك من بنا الادرات ورف كفا ة العاممين فل امدارة لك من خالل المشاركة
فل الدورات التدريبية الداخمية والخارجية.
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صحت االبيئت
مقدمت
صحة البيئة هل العالقة بين البيئة بمكوناتها المختمفة وصحة امنسانض وهى عالقة فيها أبعاد مختمفة مىن
حيث ت ثير امنسان عمى البيئة وت ثرل بها وهى تربط بين التموث البيئل وأثرل عمى صىحىة امنسىان الىبىدنىيىة

والنفسية.

وقد ارتبط تدهور البيئة ب نتشار األمراض المختمفة بين البشر وعميه يجب عمينا المحافظة عمىى الىمىكىونىات

البيئية وعدم امفراط والتفريط فل إستهالك الموارد البيئية حتى تستمر الحياة عمى وجه األرض.

األنشطت واألعمبل التي تم تنفيذهب خالل عبم 3122
.8

البرنامج القومي إلستراتيجيات السكان

إعداد تارير رب سنوي عن إنجازات و ازرة البيئة بش ن إستراتيجية حماية البيئة المتضمنة فل امسىتى ارتىيىجىيىة

الاومية لمسكانض و لك ضمن التاارير المادمة من باقل الو ازرات المعنية مدراجهىا فىل إطىار تىنىفىيى الىخىطىة
الاومية لمسكان.
.2

إعداد تقارير فنية ودراسات

أ .إعداد عدة تاارير فنية عن األمراض المتعماة بالتموث البيئل.

ب .إعداد تارير عن "مشروع إنشاء جهاز لسالمة الغذاء" حيث تم فيه توضي المهام التل سوك ياوم
بها ه ا الجهاز والتل من أهمها العمل عمى تجمي كافة الجهات المشتركة فىل الىرقىابىة عىمىى إنىتىاج

واستيراد وتداول الغ ا فل جهة واحدة حتى يسهل التحكم فل صالحية الغ ا ومن تموثه والتالعىب

به.

ج .إعداد الرأي الفنل الخاص بووو "مسودة مموتات الهواء في القاهرة" فل الجز الخاص بالصحة.

.1

البرامج الخاصة بالتوعية البيئية الصحية

الايام ب عداد وتاديم العديد من المحاضرات والمشاركة فل العديد من الدورات التدريبية لمتوعية باآلثار

الصحية لممموثات البيئية بكافة أنواعها لمختمك الجهات والفئات من خالل-:
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أ.

إعداد والاا أكثر من ثالث محاضرات عن "الضوضاء وآترها الصوحويوة عوموى أجوهوزة الوجوسوم
المختمفة" وخاصة األ ن وكيفية تاميل هى ل اآلثىارض كىمىا تىنىاولىت الىمىحىاضىرة أيضىا الضىوضىا

الخمفية وأنواعها لموظفل التفتيش البيئل بالجهاز والفروع.

ب .إعداد والاا أكثر من  50محاضرة "لمتوعية باآلتار الصحية لممموتات البيئية المختوموفوة" عىمىى
صحة األطفال بمنطاة الحرفيين.

ج .تنفي أكثر من  5دورات تدريبية عن "المخمفات الصمبة وأتر حرقها عمى الصحة العامة" بمركز
د.

محو األمية بمنطاة جسر السويس.

إعداد والاا محاضرة لضباط شرطة البيئة والمسطحات عن "تموث الهوواء وأتورا الصوحوي" وقىد
تناولت المحاضرة مموثىات الىهىوا الىمىخىتىمىفىة ومصىادرهىا وكىيىفىيىة تىاىمىيىل هى ا الىتىمىوث والىتى ثىيىرات

الصحية لها.

ه .تنفي أكىثىر مىن 3دورات بىمىركىز الىتىدريىب بىالىعىبىاسىيىة الىتىابى لىو ازرة الصىحىة عىن "الوتوعوامول موع
المخمفات الخطرة ومخمفات المستشفيات" والطرا السىمىيىمىة لىتىداولىهىا وطىرا الىتىخىمىص الىنىهىائىل
منها وميزة ومخاطر كل طرياة من ه ل الطرا.

و.

المشاركة فل الدورة التدريبية التل عادت ببيت الااهىرة عىن "إعوداد الوقووائوم الوفونويوة لومومومووتوات

العضوية التابتة" ب ستخدام وسائل الحسابات المعتمدة (إتفاقية استكهولم ممحا ج).

المؤتمزاث والندواث
أ .المشاركة فل امجتماع األسبوعل ال ي ياام بمدينة الىحىرفىيىيىن والى ي يىهىدك إلىى" حوموايوة ااطوفوال
العاممين بالورش والمنشآت الصغيرة من التعرضات البيئية والمهنية المصاحبة لمعمل".

ب .المشاركة فىل" مؤتمر إستراتيجية الصناعة المصرية في مجال تطوير منظومة الوموواصوفوات" حىيىث
تم مناقشة المعايير البيئية لمصناعات المختمفة وخاصة صناعة الىبىتىروكىيىمىائىيىاتض كىمىا تىم مىنىاقشىة

معايير الجودة وآثارها فل المىنىتىج الصىنىاعىل لىإلىسىتىهىالك الىمىحىمىل والىتىصىديىر وكىيىفىيىة تىغىيىيىر هى ل

المعايير لتتناسب م المعايير األوروبية فل مجال الجودةض وأيضا تم مناقشة المىخىمىفىات الصىنىاعىيىة

والمخمفات الخطرة وكيفية التعامل معها والطرا المختمفة لمتخمص منها.
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ج .المشاركة فل عدة إجتماعات بالمجمس الاومل لىمىسىكىان حىيىث تىم مىنىاقشىة "مشوكوموة اإلدموان واانوواع
المختمفة لممخدرات" التل يتعاطها الشباب وت ثير ه ل المخدرات عمى الفئات العمرية الىمىخىتىمىفىة وسىبىب
لجو الشباب إلىى تىعىاطىل الىمىخىدرات وكىيىفىيىة وضى مىخىطىط لىمىكىافىحىة هى ل الىظىاهىرة ونسىب تىعىاطىل
المخدرات بين الشباب والتجارب التل قامت بها الجمعيات المختمىفىة لىمىكىافىحىة امدمىان والىتىخىمىص مىن

ه ل العادة.

د .المشاركة فل إجتماع بمنظمة العمل الدولية خاص" بوضع خطوط لوالرتوقواء بوالوعوامومويون فوي الوجوانو

الخاص بالسالمة والصحة المهنية " وأيضا وض خطط لتاميل إصابىات الىعىمىل داخىل بىيىئىات الىعىمىل

المختمفة.

ه .المشاركة فل إجتماع بهيئة المستشفيات "لوضع إستراتيجية لتفعيل دور السالمة والصوحوة الوموهونويوة"
داخل المستشفيات ووض برامج لتدريب العامميىن عىمىى بى ارمىج السىالمىة والصىحىة الىمىهىنىيىة خىالل عىام

. 8038

و .المشاركة فل إجتماع بمنظمة الصحة العالمية عن "اامراض التي تنتوقول عون طوريوق تومووث الومويواا"
ونسب انتاالها ومدى خطورتها ونسبة الوفيات التل تسببهىا و لىك فىل دول الشىرا مىتىوسىطىلض كىمىا تىم

مناقشة طرا توفير الميال الناية والخالية من التموث حسب ظروك كل دولة فل ظىل نىدرة الىمىيىال الىتىل
تعانل منها معظم دول الشرا متوسطل.

ز .المشاركة فل إجتماع يوم البيئة بمستشفى األمراض العامىيىة حىيىث تىم اسىتىعىراض "الومومووتوات الوبويوئويوة
المختمفة وكيفية الحد من آتارها الصحية" المتعددة والتعامل الجيد لمنظومة الحفاظ عمل البيئة.

ح .المشاركة فل إجتماع بجامعة الدول العربية حيث تم استعىراض "الصحة والبيوئوة فوي الودول الوعوربويوة"
ومشاكل صحة البيئة وكيفية وض منظومة لمحفاظ عمى مكونات البيئة المختمفة فل الوطن العربل.

ط .المشاركة فل ورشة العمل الاومية "إلعادة هيكمة الصحة المهنية في مصر"والتل تهدك إلى الىتىعىريىك
باألطر الاومية والعالمية وامتفىاقىيىات والىتىوصىيىات الىدولىيىة وجىهىود مىنىظىمىتىل الىعىمىل الىدولىيىة والصىحىة

العالمية فل مجال الصحة والسالمة المهنية.

ي .المشاركة فل عدة إجتماعات بهيئة المستشفيات عن "تطوير العمل داخل الوموسوتوشوفويوات والوموحوافوظوة
عمى البيئة "من خالل توفير النظم السميمة لمتخمص من مخمفات المستشفيات سوا ب ستبدال المحىارا
الاديمة أومن خالل امتفاا م شركات خاصة لنال المخمفات الخطرة والىتىخىمىص مىنىهىا بىطىريىاىة بىيىئىيىة

سميمة.
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ج .المشاركة فل إجتماع لجنة التسيير والخاص بتحديد "خطة عمل تقييم مموتات الهواء واإلرتقاء بنوعية

الهواء "من خالل التحكم فل مصادر التموث وارجاعىهىا إلىى مصىادرهىا الىرئىيىسىيىة والىعىمىل عىمىى تىاىمىيىل
امنبعاثات الضارة بالهوا .

التنسيق والتعبون مع الىساراث والجهبث األخزي
.8

وزارة الصحة

أ .تاوم الو ازرة بالتعاون والمشاركة م و ازرة الصحة بالمشاركة فل العديد من المجان التل مىن شى نىهىا
الحفاظ عمى البيئة:

ب .المشاركة فل "لجنة مكافحة العدوى" والتىل مىن شى نىهىا إعىداد الىخىطىط والىبى ارمىج لىمىكىافىحىة إنىتىاىال
العدوى داخل األقسام المختمفة بالمستشفيات وكيفية التعامل م مختمك األمراض الوبائيىة ووضى

تصور لإلشتراطات الواجب توافرها فل المعزل الىطىبىل وكىيىفىيىة الىتىعىامىل السىمىيىم فىل أقسىام الىعىزل

الطبل لمحد من انتشار األمراض.

ج .المشاركة فل امجتماعات الخاصة "بوضع تصور لمتقصي الوبائي لمرض شمل ااطفال" وكىيىفىيىة
من انتاال ه ا المرض من البمدان المجاورة و لك من أجل الحفاظ عمى مصر خىالىيىة مىن مىرض

د.

شمل األطفال.

المشاركة فل "لجنة السالمة والصحة المهنية" حيث تاوم ه ل المجنة بمناقشة امج ار ات المتبعة

عند إدخال المواد الكيميائية فل مصر وطرا التحكم فيها وكيفية من دخول المواد المحظىورة إلىى
مصر والعمل عمى تتب المواد الكيميائية الخطرة بالصناعة واحكام الرقابة عىمىيىهىا وكى لىك مىنىاقشىة
كيفية التاميل من األمراض المهىنىيىة فىل الىورش والىمىنىشىةت الصىغىيىرة وتىوعىيىة الىعىامىمىيىن بىالىمىرض

المهنل وأسبابه وطرا الحماية منه.
 .2منظمة الصحة العالمية

المشاركة فل "لجنة مكافحة التدخين" حىيىث يىتىم اسىتىعىراض امجى ار ات الىمىتىخى ة لىمىنى تىالعىب الىمىصىانى

المنتجة لمتب وادخال مواد إعالمية بطرا غير مباشرة وك لك إقتصاديات إنىتىاج الىتىبى بى شىكىالىه الىمىخىتىمىفىة
والضرائب المفروضة عميه والعالقة بين إرتفاع أسعارل وكمية امستهالكض كما يىتىم مىن خىالل هى ل الىمىجىنىة

مناقشة المنظور الاومل فل مكافحة التدخين وكيفية العمل عىمىى تىفىعىيىل الىاىانىون رقىم  331لسىنىة 8001
التل أصدرته و ازرة الصحة.
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 .5منظمة العمل الدولية
المشاركة فل "المجنة الخاصة بمناقشة قائمة اامراض الوموهونويوة" والىتىل مىن شى نىهىا د ارسىة وضى إسىتى ارتىيىجىيىة
لمصحة المهنية فل مصر حتى عام  8080والعمل عمى تفعيل إج ار ات الصحة المهنية والتعامل م األمراض

المهنية واتخا امج ار ات الالزمة لتاميل نسبة األمراض المهنية ألقل درجة ممكنة.
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