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الممخـص التنفيــذي
يعرررض التقريــر الــسنوي لــوزارة الدولــة لــشئون البيئــة األنررةطو ألاألالررلت اتررتن تررا تنليررذ ل ر ت اررلا
 3122فرن اتلاررلات اتيي يررو اتل تشلررو يررةللفيو تللررو تيعنررس للييررذت لررو ارررألد لررو النررب اتررأل ازرة تشتر د
تشلةن ت ألاتتحديلت اتيي يو .يتنلألت اتتقرير لل تا

ت الا  3122لو أنةطو ألأالرلت فرن لارلت نألايرو

اتر رألاا ألاتاألاررلا ألحلليررو طيقررو األألزألو ألاتتةرريرات اتلنل يررو ألنألايررو اتليررل (اتعذيررو-اتررللحشيو) ألحلليررو
اتطييعررو ألاتتررةاير .نلررل يررلتعرض اتتقريررر نيليررو تحقيررة الدارة اتيي يررو اتررلشيلو ألتطييررة ليررلد ا اتتنليررو
اتللتدالو .نلل يعرض اتتقريرر أنرةطو اتلررألع المشيليرو تشاررلز ألاتتألايرو اتيي يرو ألات ردللت التنترألنيرو لرو
ت لرنز اتلعشأللرلت ات رلص يلتاررلز األاارداد اتتقرلرير ألاتل ةررات اتيي يرو ألاترداا اتل لرلن .رذا فرا
او التعراض لل التاد فن لالت اتتةريع اتيي ن ألفن لالت اتتعلألو ألاتع ملت اتدألتيو.
يتـضمن الفــصل الخــاص بنوعيــة الهـواء تحرديث نررلين تنظرلا نقررت اتييلنرلت يلحطررلت اتر رد اتشحظيررو
يلتقررل رة اتنرريرل ألاترردتتل ألمررد تررا ناررداد تقريررر اررو نألايررو اتر رألاا يل ر ر يتررالو ل ة ررات لشأل ررلت اتر رألاا
اتلحيط أل لتليعو تةةيت ألحدة النذار اتلينر ات ل و يأزللت تشألث اترألاا .ألفن نطلر اتتعرلألو اتقرل ا ييرو
أل ازرة اتدألتررو تررة ألو اتيي ررو أل اتينرر ،اترردألتنف فقررد تررا تنليررذ ارردة أنررةطو لنرررل لرااعررو ييلنررلت نألايررو اتر رألاا
ألتحشيت اتألارع اتر ار و يلتقرل رة اتنريرل ألتحرديث د ارلرو تنرليب اتلشأل رلت تلر لدر ل يعردد  6لألامرع يلتقرل رة
اتنيرل ألتا تطيية نظلا األيزأل  28136ات ل و يلتطشيلت اتاألدة يقيلللت اتلعللت ألاتتن ي اع يرنللج
اتر ررد اتيي ر ن ترررل .زيررلدة ارردد لرردا و اتلنررةعت ات ر نلايو اتنرريرل اتررتن تررا ريطرررل يلتررةينو اتقألليررو تر ررد
النيعل ررلت ات ر نلايو تي ر ت نتررن  228لد نررو تعرردد  55ررط ننتررلج تليعررو ت ررعدد 35ل ر نع اشررن لررلتألل
اتالرألريو ( 31ةرنو أللنت 5 +ةرنلت أللدة)ف ألتا ريط ةرنلت األلرلدة تلنظأللرو ةرينو اتر ردف فقرد
تا ريط ادد  5ةرنلت لنتلج األللدة تشلنظأللو .اتأل ألت يعدد أتألييللت اتنقت اتعلا اتعللشو يألمرألد اتةرلز
اتطييعررن نتررن  66:أتررألييس ألتررا اتأل ررألت تتررةةيت ارردد  :4:أتررألييس يعلررت يلتررلألار لطررلية تشلألا ررللت
األألرييو تإلنيعل لت (يألرأل  )4يري و اتنقت اتعلا أل تا تحأليت ادد 235611ليلرة

ت الا  3122تي ت

ارردد اتررليلرات اتعللشررو يلتةررلز اتطييعررن نتررن  267111لرريلرة ألتررا نلررتيدات حألاتررن  515588تلنررلن مديررا
يأ ر اديد.
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في مجال التغيرات المناخيـة تألترن لر ر ن تلللرل نيري ار يلتلرةلرنو فرن اتلللألارلت اتدألتيرو يرةأو ناررااات
اتت ليررو ألاتتنيررو لررع تةررير اتلنررلخ األالنلنيررو نقررت اتتننألتألايررلت اتر ديقو تشيي ررو ألتلأليررت اتلررةرألالت ألينررلا
اتق رردرات اتألطني ررو دألو نبل ررلت لي رردأ اتل ررل ألتيو اتل ررةترنو ألاتلتيلين ررو تش رردألت اتنللي رروف ألانتر ررت يل تل ررر األل ررا
اتلتحرردة تشتةرريرات اتلنل يررو اتررلليع اررةرا ألنتررج انرررل تلديررد فررترة الررت يرألتألنررألت نيألتررأل لررو ينررلير 3124
ح ررتن دي ررللير  3128أأل دي ررللير 3131ف نل ررل ت ررا تلعي ررت دألر

ررندألة اتلن ررلخ األ ررار األان ررةلا ل ررللر

تللألان اديد يردو تشأل ألت نتن نتللميو دألتيرو اديردة تشتةريرات اتلنل يرو يحشرألت  .3126نلرل ترترا أيرال
يتنليررذ اتلررةرألالت اللترةررلديو لاررااات اتتنيررو لررع تةررير اتلنررلخ تشتنير يلررلتقيت ات ريطررو اتررلنلنيو فررن
ظررت اتل ررلطر ألاتترديرردات اتلحتلشررو لرتلررلع دراررلت حر اررة األرض األارتلررلع لررلتألل لررط اتيحررر ألتأ ير لررل
ات ط ررير اش ررن اتر ر عيديو الاتل ررلان ألالمتر ر لد تشتالع ررلت ات ررلنلنيو ل ررو ف ررن اتلن ررلطة ات ررللحشيو
ألاتزراايو .ادير يلتذنر أنه مد أل ت ناللتن اتلةرألالت فن اتحلفظو اتل ريو آلتيرو اتتنليرو اتنظيلرو نترن
ادد  :5لةرألال لنذ يدايو الت اتشانو فن الا  3116ألحتن نرليو الا 3122ف تحقة لال لنأليل فن
ننيعل ررلت بررلزات األحتيررلس اتح ررار لقرردار  22لشيررألو طررو ررلنن أنررليد اتنريررألو اتلنررلفب تقرييررلف أليتنشلررو
نلررت للريو تيشررا حألاتررن  6لشيررلر دألار ألرينررن ألذترر ،فررن لاررلات اتنقررت ألتحررليو نلررلاة اتطلمررو ألات ر نلاو
ألل شلررلت ألاتطلمررو اتاديرردة ألاتلتاررددة .نلررل تررا اتيرردا فررن ناررداد يرنررللج ألطررنن تشتحررألت لمت ر لد لن لررض
اتنريررألو ألحر ر لاررلات لررض النيعل ررلت اتطألايررو اتل لررو تشظرررألو اتألطنيررو للررتقطلب اللررت للرات
اتدألتيو.
نلررل ةررلرنت ل ر ر فررن أالررلت اتشانررو اتلنيررو تشي ر لو اتنريألنيررو تتقشيررت النيعل ررلت لررو بررلزات الحتيررلس
اتحر ر ررار ل ر ررو ر ر ر ت لرامي ر ررو ألحر ر ر ر نلف ر ررو ن ر ررةلطلترلف أللرامي ر ررو ألاتتعلل ر ررت ل ر ررع نلف ر ررو اتنللي ر ررلت اتر ر ر لدرة
اررو اتنررةلطلت ات ر نلايو األات رزاا اتل ر لنع يلعلتاررو نلليلترررل ألاتتأللررع فررن تطييقررلت اتتننألتألايررلت ات ر ديقو
تشيي ر ررو يتشر رر ،اتقطلار ررلت لحر ررداث اتتطألير ررر اتلر ررلتردو تش ر ر نلالت اتل ر ر ريو ألار ررألدة اتلنتار ررلت اتلحشير ررو
أللنلفلترل اتلألة اتعلتليو.
تناول الفصل الخاص بحمـايـة طـبـقـة األوزون ترحرقريرة اللرتر رلت ألحرنرلا يررألترألنرألت لرألنرتر

ألترعردير تره

اتل تشلو التتزاا ينلب ات لض اتللتردفو لو نلتر  ،اتلألاد اتللتنلرذة ترطريرقرو األألزألو ألترألفريرة أألارلع
ادد لو اتةرنلت اتألطنيوف ألذت ،تألمو نلت داا  27:طو لو اتلألاد اتنشألرألفشألرنريألنيو( )CFC’sألذت،
يلتتعلألو لع نت لو لنظلو األلا اتلتحدة تشتنليو ات نلايو ) )UNIDOأليرنللج األلا اترلرترحردة النرلرل رن
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) .)UNDPنلل تا النترلا لو ناداد اللتراتيايو اتألطنيرو ترترنرلريرذ لةررألارلت ترترألفريرة أألارلع اتةررنرلت
اتألطنيو اتللتألردة ألاتللت دلو تشلألاد اتريردرألنرشرألرألفرشرألرألنرريرألنريرو  HCFC’sفرن اترقرطرلارلت ات رنرلاريرو
اتل تشلو ( اتلألا -اتتيريد –اتتنييو ) .نالفو نتن فحص أللرااعو ادد ( )2274طشب لقدا لرو لرنردأليرن
اتةرنلت اتل تشلو تشح ألت اشن لألافقو ارلز ة ألو اتريرير رو /ألحردة األألزألو ترإلفرراج اترارلررنرن ارو لرشرع
لاعو تشرمليو ألتا ناراا ادد ( )266لعلينو تشرلل ت اتلطشألب الفراج انرل يلتلألانن ألاتلنلفرذ اترارلررنريرو
اتل تشلو
فـــي إطـــار مـــشروع رصـــد الضوضـــاء تررا نلررتنللت يرنررللج ر ررد اتاألاررلا األا رردار ل ة ررات لررلتأليلت
اتاألالا فن أحيلا لحلفظلت اتقل رة اتنيرل أللقلرنترل ينتل ج الا  3121تشألمألو اشرن لردل اتتةرير فرن
ل ررلتأليلت اتاألا ررلاف نل ررل ت ررا تح ررديث ملا رردة اتييلن ررلت ات ل ررو يل ررلتأليلت اتاألا ررلا دا ررت اتلن ررةعت
اتل تشلو فن لحلفظلت اتالرألريو
تنــاول الجــزء الخــاص بنوعيــة الميــاه العذبــة أ ليررو مررايو اتليررل ألاتتحررديلت ألاتليللررلت اتلل يررو ألالدارة
اتلتنللشو تشلألارد اتلل يو ألذت ،يلتتنلية اتلتنللت ييو اتارلت اتلعنيو.تعتير دللت اتر رو اتر حن لرو
أ ا أألتأليلت اتدألتو ألاتتن تلعن ألو تنألو نليو اتتةطيو  %211تشلدوف  %51تشقرل فن نرليو ذا اتعرلا
أليشةت اللت للرات حألاتن  552لشيلر انيو للل نلو ته أنرير األ رر فرن زيرلدة أارداد اتلحطرلت نترن %22
ألازديلد اتطلمو اتت ليليو اتنشيو تت ت نتن  :5:3لشيألو لتر/4يألا يزيرلدة تر ت نترن %275:ف يللارلفو
تنألايو اتليل فن اتل لرو اتزراايو حلب دراو تشأل رل يلتل شللت اتزراايو ألات نلايو ألاتر رو اتر حن
أللقلرنو ييو لعللت اتاألدة فن يعض اتل لروف نألايرو ليرل اتر رو اتر نلان ألاتلنرةعت اتقل لرو تتألفيرة
أألالارل اتيي يو .ألفيلل يتعشة ينتل ج اتر د تيحيرة نل ر ألنرر اتنيت ألفرايرهف ارلات نألايرو اتليرل ييحريرة
نل ر الو اتحدألد اتطييعيو اتلللألح يرل .ألنذت ،أألاحت نتل ج اتر د تحرلو فرن نألايرو ليرل اتلاررل
اتر يرلن لرو ألرألاو نترن اتقررل رة اتنريرل ألترا تتعرردل لتأللرط ترنرريزات لعظرا اتعنل رر اتحرردألد اتلرللألح يرررل
فيلرل اردا يعرض اتعنل رر فرن نقررلط لعينرو .ألرل ارو نألايرو اتليررل فرن فررع رةريد ألميللرلت BOD5 COD5
 DOألاأللألنيلف فقد أظررت اتنتل ج أنرل فن اتحدألد اتلللألح فن يدايته ألنرليته فيلل نرلو أاشرن لرو اتحردألد
اتلر ر ررللألح يرر ر ررل تيعر ر ررض اتلحر ر ررددات فر ر ررن لنطقر ر ررو نلر ر ررر اتزير ر ررلت .ألفر ر ررن فر ر رررع دلير ر ررلط ف ار ر ررلات ميللر ر ررلت
COD5BOD5DOألاأللألنيررل فررن اتحرردألد اتلررللألح يرررل .يلتنررليو تشيحرريرات اتل ر ريو اةررتلت اتتقريررر اشررن
نتررل ج يرنررللج اتر ررد تشيحرريرات اتل ر ريو فررن يحرريرة (اتلنزتررو ألاتيردأليررت أل ادنررأل أللريررألط ألاتتلررللح ألاتل ررة
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ألملرألو ألاتريلو) حيث نلنت يحيرة اتيردأليت األألترن لرو حيرث اتنألايرو يينلرل احتشرت اتلنزترو اتلرتيرو األ ريرة
لو حيث اتنألايو ألتليقرل لريألط.
ويشير الفصل الخاص بالمياه الساحمية نتن أو اتليل اتللحشيو تحترت  %82لرو للرلحرو اترنررة األراريرو
ألاتليل اتللتحو تل ت  %:8لو اتليل اشن لرطر األرض ألترترلريرز ل رر يرطرألت اتةرريرط اتلرلحرشرن اترذ
ي ت نتن 411نا أليتا حلتيل تنليذ يرنللج تر د نألايو اتليل اتللحشيو ألاتذ اةتلت اشن ادد  42نرقرطرو
ر د اشن اتيحر اتلتأللط ألادد  33اشن اتيحر األحلر أل شيان اتلأليس ألاتعقيو.أليتا تحشيت ذ اتنتل رج
األالتنيلط اتل ةرات اتيي يو لتحلذ اتق اررات.
تعتير المناطق الـساحمية والبحريـة لرو أنر ر اتلنرلطة رراا يرلتلألارد اتالذيرو تانرةطو المتر لديو ألاتتنليرو
اتعلرانيو نظ ار ألنرل ل در تشعديرد لرو اتلرألارد اتطييعيرو ألاألنرةطو اتل تشلرو ل رت اتر رألة اترللنيو ألاألنرةطو
اترليلحيو ألألررت راج اتنلرط ألاتةررلز اتطييعررن يللارلفو نتررن ميرلا أنررةطو نمتر لديو يلتلنرلطة اتررللحشيو تعتلررد
ي لو أللليو اشن اتلألارد اتيحريو للل ياعشرل أحد ل لدر اتد ت اتقأللن .ألنظ ار تلل تل شره اتيي رو اتيحريرو
ألاتلنلطة اتللحشيو يلتيحر اتلتأللط ألاألحلرر أل شيارن اترلأليس ألاتعقيرو لرو ررألات لتارددة ألبرير لتارددةف
ترتا أل ازرة اتدألترو ترة ألو اتيي رو يلتليعرو نألايرو اتليرل اترللحشيو اشرن الترداد اترلألاحت اتلر ريو يلتتعرلألو لرع
اتلعر ررد اتقأللر ررن تعشر ررألا اتيحر ررلر ألاتل ر ر ليد أللعرر ررد اتد ارلر ررلت اتعشير ررل ألاتيحر ررألث ياللعر ررو اللر ررنندريو األاار ررداد
اللررتراتيايلت ألات طررط تررإلدارة اتلتنللشررو تشلنررلطة اتررللحشيو ألاتتحنررا فررن اتتشررألث اتيحررر  .نلررل تررا ناررداد
يرألتألنررألت تعررلألو تشيرنررللج اتألطررنن لاررلدة تأ يررت اتيحرريرات اتررةللتيو يررةتر ،فررن تنليررذ اتررأل ازرات ألاألار رزة
اتلعنيررو .ألتررلعن أل ازرة اتدألتررو تررة ألو اتيي ررو نتررن تطييررة نظررلا الدارة اتيي يررو يررلتلألاننا اتلر ريو لررو ر ت
اتلرااعررو اتيي يررو تشلألانررب اتيحريررو ألاتنرريررو األااررداد تقييررا تشألاررع اتحررلتن تلحطررلت اتتحشيررو أل يررلر اتيررترألت
اتلألاررألدة اشررن اتيي ررو اتيحريررو يررلتيحريو اتلتأللررط ألاألحلررر أل شياررن اتررلأليس ألاتعقيررو...نتررم لررو األنررةطو
اتل تشلو اتتن تداا اتتنليو اتللتدالو فن اتلنلطة اتللحشيو.
فــي مجــال مراقبــة التمــوث البحــري وشــئون الموان ـ ف تعتررير اتلشأل ررلت اتنلطيررو لررو أن ر ر ل ر لدر اتتشررألث
طألرة اشن اتيي و اتيحريو نظ ار ألنرل مد ت دل نتن ناطرايلت يي يروف ألت رر اشرن اتنظرا اتيي يرو اتحلللرو.
أل

ت الا 3122ف تا تشقن  44ي بل او حألادث تشألث تشيي و اتلل يو ألتييو لو اتلعلينلت اتتن تلت أو

 43ح ررلدث م ررد ل رريب أار ر ار ار تشيي ررو اتيحري رروف أليحر ر ر ألتحشي ررت ييلن ررلت اتحر رألادث تيي ررو أو اتزي ررت ات ررلا
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ألاتل شللت اتزيتيو يل و اتنليو األاشن لو اتلشأل لت ألأو اتلألانب اتيحريرو ترةنت اتنرليو األنرير لرو لألامرع
ح رردألث اتتش ررألثف نل ررل أو تعل ررد نتق ررلا ل شل ررلت يترألتي ررو ل ررو ات ررللو أ ررا أل رريلب اتتش ررألث ت ررذا فق ررد ت ررا اتقي ررلا
يلتلرااعو اتيي يو اتدألريو تشلألانب اتل ريو تتطيية نظلا الدارة اتيي يو يررل نأحرد اتأللرل ت تلنرع تشرألث اتيي رو
اتيحريو.
تناول الفصل الخاص لمتنوع البيولوجي ميلا اتأل ازرة يلارألدات نييرة تشحللظ اشن اتلألارد اتطييعيو ألاترترنرألع
اتييألتألان يلتلحليلت اتطييعيوف حيث تا نا و  3:لحليو طييعيو تةطن لعظا اتيي لت اتطييعيرو ألترلر رت
لللحو حألاتن  %26لو ناللتن لللحو األراان اتل ريو ألمد تا تنليذ اتعديرد لرو اترلرةررألارلت ألاتريرنريرو
األللليو تن ير لو اتلحليلت ألتنليذ حل ت نظلفو ألتدريب اتيلح يو دا ت أل لرج الرألريو ل ر اتعرييو
ترفع نللاترا ألداا اتلاتلعلت اتلحشيو ييعض اتلنلطة ألاترعرلرت ارشرن ننةرلا لةررألارلت ترنرلرأليرو ترشرلرنرلو
اتلحشييو .ألفن لالت ر د اتتنألع اتييألتألانف أألتت اتأل ازرة ن تلللل نيي ار ير د لنألنلت اترترنرألع اتريريرألترألارن
اتتن تألااه اتتنألع اتييألتألان ألاتليلحو اتيي يو ل ت ناا اتيحر اتةنألل ألأللل ،اتقرش .نلل تا ترنرلريرذ ير ارلرج
ر د لتعددة ترشرنريرلترلت ألاترحريرألانرلت اترلرررددة ير رطرر النرقرراضف نرلرل ت ردت اترأل ازرة نترن لةرلنرت اترترشرألث
اتيترألتن يلتيحر األحلر أل شيان اتلأليس ألاتعقيو ألاتتعد اشن اتلنلطة اتللحشيو.
تضمن الفصل الخاص بالحزام األخضر و بالغابات الشجرية ننترلا اتأل ازرة لو ننةلا حرديرقرو اتلر ا يةررا
اتةيم ألذت ،ترلي ل تليدأ اتل ا ألا مته يلتيي وف اشن لللحو  44فداوف تاا فن ريألارل لترحرو اتلر ا
ألاتيي و أللرنز لعشألللت اتتنألع اتييألتألان ألديرأل ارلرل لريرنرلا ترشرترنرألع اتريريرألترألارنف ألترطرأليرر اترلرةرترت اترلررنرز
تشارلز حيث يل ت ذا اترلرةرترت ل ردر دا را لنرترلج األةرارلر ألاتةراريررات ألنريرلترلت اترظرت ترشردارا اتريرير رن
تشلدارس ألألحدات األلو اتلرنز ألاتللتةليلت اتعللو ألاترلرلرلارد ألاألديررةف ننةرلا اترلرةرلترت اترحرنرأللريرو فرن
لحلفظلت اتالرألريو تطييقل تلل الا يقلنألو رما  5تلنو .2::5

ت الحتللت ييألا اتيير رو اترعرلترلرن نرت

الا تلل ا اتأل ازرة يداا اليع لحلفظلت اتالرألريو يلألةالرف تنليذ اترقرألافرت اتريرير ريرو يرارلريرع اترلرحرلفرظرلت
حيث يتا زرااه األةالر األاتقلا اتلحلارات أل ليه األةالر ألطرة راليترل لع اتتزايد اترلرلرترلرر ترنرلريرلت
ليل ات رو ات حن ألاتتن يتا لرعرلترارترررل ألترألاترن ننةرلا لرحرطرلت اترلرعرلترارو يلرترشرزا اترترأللرع فرن ز اراره
اتةليلت اتةاريو ألاألحزلو ات اراا حألت اتطرية اتدا ر ألحألت اتلدو.
في مجال تقييم التأثير البيئيف تا لرااعو ألتقييا ادد ( )4:48نلألذج ألدرالو تتقييا اتتأ ير اتيي ن

ت

ارلا  3122يرللدارة اتلرنزيرو تتقييرا اتتررأ ير اتيير نف لرع الترتزاا يلتتعررديت اترذ ألرد يلتقرلنألو رمرا ( ):تررلنو
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 311:يلتلررلدة رمررا ( )31ألاتررتن تنررص اشررن أو ي ر در رأل اتارررلز فررن تقييررا اتتررأ ير اتيي ر ن ر ت لرردة
أم ل ل

ألو يأللل لو تلريم الت ا اتدرالو.

في إطار حماية وتحسين البيئة الصناعية ،يرترا ترقرديرا دارا ترشرقرطرلع ات رنرلارن ارو طرريرة ير ارلرج يرترا
تلأليشرل لو

ت ةرنلا اتتنليوف أليتا ندارترل فنيل لو

ت ارلز ة ألو اتيي و .أل تردو ذ اتيرالج نتن

تحليو نألايو اترألااف ات ررو ات رنرلارنف أل يرير رو اترعرلرت ارو طرريرة ترعرديرت رطرألط النرترلج ألالرتر رداا
أللتيب النتلج األنظو ألالت داا اترألمرألد اترنرظريرو لرلرل ي رت نترن ترحرلريرو زيرلدة ارألدة اترلرنرترارلت ترترشر،
اتةرنلت أل يلتتلتن زيلدة فرص اتت ديرر ألرفرع مردرة اترقرطرلع ات رنرلارن .أللرو أ را اترير ارلرج ألاترلرةررألارلت
لةرألع اتتحنا فن اتتشألث ات نلان  -اتلرحشو ات لنيو حيث ييشا ادد اتلةرألالت اتلدراو حلتيل يرلرةررألع
اتتحنا فن اتتشألث ات نلان  5:لةرألع تعدد  41ةرنو نيرل يللالفو اتن 311ل نع تشطألب اتطلشن
(يلنطقو ارب أيأل للاد) يتنشلو حرألاترن  315لرشريرألو دألار .أللرو حريرث ترنرلريرذ اترلرةررألارلتف يرشرا اردد
اتلةرألالت اتتن تا تنليذ ل ألتةةيشرل

ت الا  3122ادد  25لةرألع فرن  6ةررنرلت يرترنرشرلرو حرألاترن

7ف 47لشيألو دألار نلل تا اتلألافقو اشن  25لةرألع تعدد  24ةرنو يتنشلرو حرألاترن 8ف 59لرشريرألو دألار.
ألل لةرألع حلليو اتيي و تشقطلع ات لص ألمطلع األارلرلت اترعرلا ات رنرلارن فرقرد اةرترلرت ارشرن لةررألارلت
تعدد 61ةرنو يإلت للرات ت ت نتن  42لشيألو يألرأل .ألمد تا تنليذ ألتةةيت لةرألالت

ت الا 3122

فن 27ةرنو يتنشلو حألاتن 4ف27لشيألو يألرأل يلرنرحره حرألاترن 6ف 4لرشريرألو يرألرأل تلرترحرة يرعرد لرنرو لرو
اتتةةيت اتنلا تلةرألالت حلليو أل تحليو اتيي و ات نلايو
أطشقررت لنظلررو األلررا اتلتحرردة اررلا  3119ليررلدرة اإلقتــصاد األخــضر اررلو لالألاررو لررو اتليررلدرات اتتررن
تررلعن تلعلتاررو التليررو لترانلررو أللترايطررو نلألزلررو اتللتيررو ألأزلررو اتةررذاا ألأزلررو اتطلمررو ألاتتةرريرات اتلنل يرروف
اشررن ااتيررلر أنرره لررو األنظلررو المت ر لديو اتررتن لررو ةررأنرل تحررليو نألايررو حيررلة النررللو ألاتحررد لررو ارردا
اتلللألاة اشن اتلدل اتطأليت ف أل ذا يعنن أو فنرة " المت لد األ ار" ن فنرة حدي و يتا ترداألترل يرةنت
ةررل ع ررذ األيررلا اشررن ألررلس أنرره أمررت ااتلررلدا اشررن اتنريررألو ألتررزداد فيرره نلررلاة الررت داا اتل رألارد اتطييعيررو
ألاتطلمررو أليعلررت اشررن لنررع أأل اتحررد لررو ررللرة رردللت اتتنررألع اتييألتألاررن ألاتنظررلا األينألتألاررنف حيررث يعررد
المتر ر لد األ ر ررار مر ررلطرة اتتنلي ررو اتلر ررلتدالو .أليرتن ررز للررررألا المت ر ر لد األ ررار اش ررن نار ررلدة تر ررةنيت
ألت أليب األنةطو المت لديو تتنألو أن ر لللندة تشيي و ألاتتنليو ااتللايو حيث أنه الا ألللل تشريط ييو
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المت لد ألاتيي و فرأل نظلا نمت لدل ا ينألو اتأل ألت فيه نتن ات راا اتللد يلتارألرة اشن حللب تنللن
اتل لطر اتيي يوف ألاتلألارة اااتللايو.
أليعررد المت ر لد األ ررار نلررألذج اديررد لررو نلررلذج اتتنليررو المت ر لديو اتررلريعو اتنلررأل مألالرررل اللررت للرات
ات رراراا ات ررتن تر رردو نت ررن لعلتا ررو اتع م ررو اتلتيلدت ررو ل ررلييو المتر ر لد ألاتنظ ررلا اتيير ر ن اتطييع ررنف ألاأل ررر
اتعنلن تشنةلطلت النللنيو اشن اتتةير اتلنل نف ألااحتيرلس اتحررار ف ألالرتنزاو اتلرألاردف نلرل يحرألل فرن
طيلته اتطلمو ات اراا اترتن يترا تألتيرد ل لرو اتطلمرو اتلتارددةف نارلفو نترن فر رل ل شرو ت شرة أارداد نيريرة
لو اتألظل و ات ارااف ألاتحد لو اتلألارة اااتللايو ف لع اللو اتنلأل المتر لدل اتلرلتدااف ألاتحرد لرو
اتتشألث اتيي نف ألت ليض أنتلج اتنلليلتف للل ي دل نتن اتحد لو اتتد ألر اتيي ن
تطرق الفصل الخاص بالمخمفات نتن بشة لقشب اتألفلا ألاأللت حيث ترا ألارع ل ططرل اللرل تةشرة لقشرب
اتألفلا ألاأللت تلل يل شه لو ي رة الرة لو ي ر اتتشألث دا ت لحلفظو اتقل رةف نلل تا ألارع طرو اترليطرة
اشن اتلقلتب اتعلألليو دا ت حدألد اتقل رة اتنيرل يلألامع (ةيرالنت ألاترأليينن ألاتل ا) أ نلا ظل رة نأليلت
تشألث اترألاا اتحلدةف اتلةلرنو فن رفع اتترانللت اتتلري يو لو نمشيا اتقل رة اتنريرل حيرث ترا ألارع ل طرط
لتنللت لزاتو ألرفع اتترانللت اتتلري يو لو نمشيا اتقل رة اتنيرل ( اتقل رة -اتايزة – اتقشيألييو)ف حيث يشةت
نليو اتترانللت اتتن تا رفعرل ألنقشرل نتن اتلدافو ات حيو حألاتن  286أتو لتر لنعبف نلل مللت اتأل ازرة
يلتلةلرنو فن تطألير نظا ندارة اتل شللت فن نمشيا اتقل رة اتنيرل حيث تا داا اتلحلفظلت يلعدات اديردة
ترفع نللاة الشيلت اتالع ألاتنقت دا ت اتلحلفظلتف األا تيلر ألت ليا ادد  4لحطلت لنلألتو ألليطو تشحد
لو تنشلو اتترحيت تلألامع اتلدافو ات حيو يلألامع اتللحت ألاتيرللتيو يلحلفظرو اتقرل رة ألاتلريألطيرو يلحلفظرو
اتايزة
فــى مجــال اإلدارة ا منــة لممخمفــات الخطــرة أللنرررل اتل شلررلت التنترألنيررو مررلا ارررلز ة ر ألو اتيي ررو -ألحرردة
ات نلاو يتنليذ يرنللج تتألفية أألالع ةرنو اتن ر تااررزة اتنرريل يرو ألالتنترألنيرو (نيرل از) يلللرنندريوف
يةرض المر ت لرو اتتعررض لنيعل رلت أي ررة اتز يرة فرن يي رو اتعلرت اتدا شيرو ألاترذ أدل نترن أو ترنريزات
ألحلررت اتتشررألث يررلتز ية أليعررد تنليررذ ررذا اتيرنررللج أ رريحت فررن حرردألد مررلنألو اتيي ررو اتل ر ر رمررا  5تررلنو
 2::5أليذت ،ينألو ترنيز أي رة اتز ية فن يي رو اتعلرت مرد ان لرض يلقردار  %:1ألنليرو الرتر  ،اتز يرة
تنت لشيألو تليه مد ان لات يلقدار .%81
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تررا اتتنررلية لررع أل ازرة اتتاررلرة ألات ر نلاو تحظررر الررتيراد أار رزة اتنلييألتررر اتلررلتعلشو أأل لررض فررترة اتر ر 21
لرنألات اترتن ينررص اشيررل اتينرد رمررا ( )2لرو اتلشحررة رمرا ( )3لررو ا حرو مرلنألو اللررتيراد ألاتتر دير نظر ار
ألو ذ ات حو تلل يإلتيراد األارزة اتللتعلشو اتتن لان اشرن ننتلاررل ارةر لرنألات للرل ير دل نترن
نلتيراد أارزة اتنلييألتر لنتريرو اتر

حيو أأل اتلرلتعلشو أأل اترتن يقرلرب الر رل الفت ارارن اشرن النتررلاف

األلر اتذ يل ت اي رل اشرن اتيي رو فرن ألمرت مر يرف لرع ارعو اللرتللدة لرو رذ األاررزةف ألمشرو نللاتررل
ف ررن اتعل ررت .ر ر ت ا ررلا 3118ف أ رردر ألزي ررر اتتا ررلرة ألاتر ر نلاو مر ررار يحظ ررر نل ررتيراد أارر رزة اتنلييألت ررر
اتللتعلشو اتتن يزيد الر ل او  6لنألات (نلو لو ميت  21لنألات)
اتتنلية لع ةرنو لأليينيت تتاليع يطلريلت اتتشيلألو اتلحلرألت اتلرلترشنو فرن اترلألة اتلر ريو ألتر دير ل
لاررلدة ترردألير ل فررن نناشررت ار يلتتعررلألو لررع ةرررنو فررألو يررل ،تتلررلدل اتنتررل ج اتررالرة اتلترتيررو اشررن اتت شررص
ات لطب لو اتيطلريلتف ألمد مللت اتةرنو يتاليع نليو يطلريلت تزو  5611ناا تا ت دير ل تش لرج.
نو تلعيت دألر التنمية البيئية يلتشزا زيلدة اتألان يأ ليو اتت طيط اتيي ن ألاتذ يل ت للرألا أللنررج ارديرد
يداا طط تنليو اتلنلطة (اتلننيوف ات نلايوف اتلريرلحريرو) لرو لرنرظرألر يرير رن ألاآل رلر اتريرير ريرو اترلرترألمرعرو
ت طط اتتنليو اشن اتلدل اتقريب ألاتيعيدفألنذت ،أل اتت طيط اتذ يرتا يلتقدرات ألاألحللت اتيي ريرو يرحريرث
ا تتعدل لةرألالت اتتنليو ألطلألحلترل اتحد اتيي ن اتحرج نلل ي د نتن ألمو نلتنزاو اتلألارد اترطريريرعريرو
ألترةيد نلت دالرلف أليرتا يلتطلمو اتاديدة ألاتلتاددة ألتقشيت اتللمد لنررل لرلرل ير د

نترن رشرة فررص ارلرت

تاايلت اتقلدلو أللألارد نمت لديو اديدة ألنذت ،ياا اتت طيط اتيي ن فن طيلتره لةررألارلت ترحرقرة أريرلحرل
نمت لديوف أل ير ل لت اشن ذت ،لةرألالت اللتللدة لو اتل شللت األاالدة تدألير لف فيدا لو اتت شص لو
اتل شللت ألاتتنيد فن لييت ذت ،نلقلت للتيو أل لر يي يو لرشريريروف فرإنره يرترا اترترعرللرت لرع اترلر رشرلرلت نرلرألرد
نمت لد يتا لو

ت نالدة تدألير ل األانتلج اتعديد لو اتلنتالت.

وفى مجال صحة البيئة ألفن نطرلر اترعرلرت ارشرن ترحرلريرو يرير رو اترعرلرت ترا فرتر اردألت األلرراض اترلرررنريرو
أللنلمةو األلراض اتللتادة دا ت يي و اتعلت ألألاع لعليير اديدة تحدألد يي و اتعلت ألذت ،يرلترترعرلألو لرع
اتأل ازرات ألاتارلت اتلعنيو لو

ت اتلةلرنو فن تانو ات حو اتلرنريروف نرلرل ترا ألارع ت رألر ترالرراض

اتيي يو اتلعديو ألطرة لنلفحلترل يلتتعلألو لرع أل ازرة ات رحرو ألاتلرنرلو ألاترارررلت اترلرعرنريرو لرو ر ت ترارنرو
لنلفحو اتعدألل.
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أما فيما يتعمق بإدارة األزمات و الكوارث البيئية فقد أألتت اتأل ازرة ا تلرللرل يرألارع رطرو ألطرنريرو ترلرألاارررو
اتنألارث اتيي يوف لع األ ذ فن اااتيلر يأو اتت طيط لدارة اتنألارث اتيي يو الشيو للترلررة ا ترنرترررن ارنرد
النترلا لو ناداد ات طوف ألذت ،يليب حدألث اتعديد لو اتلتةيرات فن اتظرألو اتتن ألارعرت فريرررل ترشر،
ات طو .أليلنو اتقألت يأو الشيو اتت طيط لدارة اترنرألارث اتريرير ريرو رن ارلرشريرو نلرترقرراا للرترلررة تراحرداث
اتلحتلشو ألاتتن يلنو أو ت دل نتن ألمألع ترديدات ألنألارث يي يو فن اتللتقيت ألتحديد نيلريرو اترترةرشرب ارشرن
تش ،اتلةن ت لو

ت اتتدريب اشيرل ألتألفير اتلألارد اتللديو ألاتيةريو ألاتتنظيليو ات زلو تذت.،

تل ت ات طو اتألطنيو تلألاارو اتنألارث اتيي يو الطلر اتعلا تشتعرللرت لرع اترنرألارث اتريرير ريرو يرحريرث يرترا ندارة
اتحألادث اتلحتلشو لو

ت لالألاو طط فرايو لت

و أأل لينرلريرأل رلت لرعريرنرو يرترا نارداد رل طريرقرل

تنألع اتحلدث ألتأ يراته اتلتألمعو اشن نألايو اتيي و ألتعتير طو اتطألارئ اتألطنيو ترلرنرلفرحرو اترترشرألث يرلترزيرت
ل لا لحدل ات طط اتلرايو اتلت

و اتتن يتا اتعلت يرل فن نطلر ات طو اتألطنريرو ترلرألاارررو اترنرألارث

اتيي يو.
فيما يخص الفروع اإلقـمـيـمـيـة ر ت ارلا  3122ترا ترألفريرة أألارلع اردد ( )4لرنرةرعت

رنرلاريرو ترقرألا

يلت رو اشن نرر اتنيت .نل ،ارألد تقألا يرل اتلرألع المشيليو تارلز ة ألو اتيي و تتحليو اتألاع اتيي ن
تنألايو ليل اتيحيرات اتةللتيو (اتلنزتوف لريألطف اتيرتسف ندنألف اتتلللح) ر ت فترة نرأليررلت ترشرألث اتررر رألاا
اتحلدة ( اتلحليو اتلألداا) حيث تا الع نليو (  ) 379993طو لو مرش األرزف ألنرلري ررو ( ) 96151
طو لو حطب اتذرةف نليرو اتلللد اتعاأل اتتن تا تحأليرشرررل (  )53448طروف نرلريرو األار و اترترن ترا
تحأليشرل(  )8245طو .نلل تا افتتلح ادد ( )2فرع تارلز ة ألو اتيي و يلحلفظو مرنرل ارلرو رطرو اترأل ازرة
تداا اتقاليل اتيي يو .مللت اتلرألع المشيليو تارلز ة ألو اتيي و يإاراا لرااعو نللذج ترقريريرا األ رر اتريرير رن
تلةرألالت اتقل لو (أ) تعدد ( )8739لةرألع مللت اتلرألع المشيليو تارلز ة ألو اتريرير رو يرإارراا اترترلرتريرش
اتيي ن تعدد ( )3211لنةأة

نلايو تشألمألو اشن لدل لرطرليرقرترررل ألحرنرلا اترقرلنرألو رمرا  5تلرنرو 2::5

ألاتلعدت يلتقلنألو رما  :تلنو  311:يةأو حلليو اتيي و لو اتتشألث .تشقرت اتلرألع المشيلريرو ترارررلز ةر رألو
اتيي و ادد ( )76:2ةنألل لو اتلألطنيو فرن لرارلات اتارألارلاف اترررألااف ات ررو ات رحرنف لر رشرلرلت
شيو أل طرة حيث تا نزاتو أليلب ادد (  )7148ةنألل ألذت ،يرلترترنرلريرة لرع اترارررلت اترلرعرنريروف ألارلر
نت لذ الارااات اتقلنألنيو حيلت ادد ( )665ةنألل .مللت اتلرألع المشيليو تارلز ة ألو اتيي و لرو ر ت
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ات طو اتلنأليو يأ ذ ادد ( )753اينو يردو ر د نألايو اتليل ف نلل تا أ ذ ادد ( )2278ايرنرو يررردو
ر د نألايو اترألاا.
رنرلاريرو نريرر أللرترأللرطرو

في مجال التفتيش واإللتزام البـيـئـي ،ترا اترترلرتريرش ارشرن اردد ( )225لرنرةرأة

أل ةررل ذات أحرلرلت اترترشرألث اترعرلتريرو ر ت فرتررة نرأليرلت اترترشرألث ألترا اتر رلذ الاررااات اترقرلنرألنريرو حريرلت
اتل لتليو .ألفيلل يتعشة يلتت لتحلتف تا ناراا اتت لت تعدد ( )47لنةأة

نلايو تل لتللت يير ريرو ارقرب

تقديلرل ت طو تتألفية األألالع اتيي يو ألذت ،يتح يت ليشا ( )685489ت رلتر

رنردألة حرلرليرو اتريرير رو.

ألفن لالت التتزاا اتيي نف تا اتلألافقو أللتليعو ادد ( )223طو تتألفية األألالع اتيي يو تشلنةرعت ترشرترأنرد
لو تطييقرل ت ةتراطلت اتيي يو .ألأ ي ار فيلل ي ص فحص اتةنلأللف تا فحص ادد ( )2:4ةرنرألل يرير ريرو
ألتا نت لذ ات زا حيلترل.
ويتضمن الفصل الخاص بالدعم المؤسسي -صندوق حماية البيئة أحد أ داو أل ازرة اتدألتو تة ألو اتيرير رو
اتت شص لو اتل شللت اتطييو ات طرة يطريقو لنه فقد تينن ات ندألة ذا اتردو ألملا يعلت طه تشتألفير
لحلرة يتا تألزيعه اشن اتللتةليلت اتعللو طريرقرل تراألترأليرلت ألمرد ترا ترألفريرر اردد  6لرحررمرو فرن نرت لرو
اللعو أليألط -لحلفظو لأل لج – اللعو نلر اتةيم – لحلفظو ينن لأليو يإاللتن لريرشرا 35:5111
انيو ألمد ملا ات ندألة يداا لةرألالت يي يو يإاللتن 249111انيو فن نت لرو اتريرحرر األحرلرر -ةررا
اتةيم –اللنندريو -داا الدارة اتعللو تةرطو اتيي و ألاتللطحلت .ملا ات ندألة يردارا لةررألارلت يرير ريرو
فن لالت النتلج األنظو يلتتعلألو لع لرنرترب الترترزاا اتريرير رن يرإارلرلترن  23894668ارنريرو ألمرد ةرلر،
ات ندألة فن تلأليت لةرألالت يلتتعلألو لع ارلز ةر رألو اتريرير رو ( يرلب لرلدس -لةررألارلت نلرتر رلرلريرو)
يإاللتن  66:928:انيو فن لالت تشألث اترألاا -ل شللت

شيو -ل شللت طرة -لرحرلريرلت طريريرعريرو.

ألتا تنليذ ادد  91حلشو تألايو يي يو ألتردفت  415111أتو طلت ألطلشرو ترراألحرت أارلرلر را يريرو  5نترن
 23لنو طيقل تشل و اتللتردفو تشيرنللج .لةلرنو يرنللج يذرة فن لررالو اتتألايو اتيي يو ألاتنظلفو فن نطلر
الحتللت ييألا اتيي و اتعلتلن  3122يلرنز طشعت حرب ات قلفن يلتليدة نليلو

ت اتلرتررة لرو  6/7نترن

 3122/7/31ألذت ،تعدد  511طلت.
وفي مجال دعم الجمعيات األهميةف تا تنليذ مألافت يي يو يعلت حل ت نظلفو ألتةاير يللالفو نتن اتداا
اتلق ر رردا يلنلل ر رريو ي ر ررألا اتيي ر ررو اتع ر ررلتلن اش ر ررن ل ر ررلتألل الي ر ررع اتلحلفظ ر ررلت ر ر ر ت ا ر ررلا  3122يلألا ر ررداد
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(6811ةررارة2311-لقررةو2411-اررلرألو2811-تررن ةرريرت2811-نررلب 911-األانررتن 771-أنيررلس
ملللررو  311-ررندألة ملللررو )  .نلررل تررا داررا العيررو ررير أليرنررو يعرردد  5لرريلرات حلألتررو  6طررو تتنليررذ
لةرألع رفع اتل شللت يلنطقو ازيو ير اهلل يلتتعلألو لع ي و نظلفو أل تاليت اتقل رة .ذا يللالفو نترن
تنليذ اردد ( )5ألرش الرت حرألت (للررألا اتحقرألة اتيي يرو -ا مرو اتحقرألة اتيي يرو يأ رداو األتليرو ألاتلألا يرة
اتدألتيو ات ل و يلتيي و – اتحةد اتلاتلعن تداا اتقاليل اتيي يو –اتحقألة اتيي يرو)الرت نردألة يلرنرز اتألارن
اتيي ن يلتلع رة يحاألر  25العيو أ شيو يلنطقو حشألاو
تناول الجزء الـخـاص وحـده الـمـرأة وتـكـافـؤ الـفـرص لرعرن أل ازرة اتردألترو تةر رألو اتريرير رو ترترحرقريرة اترعرداترو
الاتللايو فن اتلالت اتيي ن فلو حة نلفو ة ار

اتلاتلع ألنألاه رات نلو أأل الررأة أو يرحريرل فرن يرير رو

حيو ت لو ته لألارد طييعيو اتتن يحتلارل يلتاألدة اتقيلليو أل أل لل يتطشب اتلرةرلرنرو اليرارليريرو ترحرلرليرو
تش ،اتلألارد أل أل لل تحلز اتأل ازرة لرو ر ت ألحردة اترلررأة اترترن تلرعرن تردارا لةرلرنرو اترلررأة فرن اترتر رد
تشقاليل اتيي يو.
وتناول الفصل الخاص بنظم المعمومات البيئة تطألير ةينو اتلعشألللت اتر يليو يلتارلز ألاتأل ازرةف ترحرديرث
ألتطألير ات ردلرلت ارشرن اترلرألمرعف ترطرأليرر مرألاارد اتريريرلنرلت اتريرير ريروف ألترطرأليرر نرظرا اترلرعرشرأللرلت اترارةر ارفريرو
ألاللتةعلر لو اتيعد ) .)GIS& RSفار ارو ترحرديرث اترلرنرتريرو اتريرير ريرو الترنرتررألنريرو لرو ر ت ةريرنرو
النترنتف ألأيال زيلدة دألر الت لت لو

ت اتتنلية اتدا ا لع ارلت اتيحث اتعشلن اتلعنيو يلتلالات

اتيي يوف يللالفو نتن ينلا اتقدرات ألرفع اتنللاة لو

ت اتتدريب اتت

ن تيعض اتعللشيو يللدارة.

ألأةررلر الجــزء الخــاص بإعــداد المؤشـرات والتقــارير البيئيــة نتررن ن رردار تقريررر حلتررو اتيي ررو فررن لر ر تعررلا
 3121يلتشةو اتعرييو ألاتتقرير اتلنأل تشرأل ازرة تعرلا  .3121ألفرن نطرلر لرعن اترأل ازرة نحرأل الرتقرلا يلتألارع
اتيير ن فررن لر رف فقررد تررا اقررد ألرةررو الررت نظررا اتلعشأللررلت اتيي يررو اتلررةترنو ألتررا

ترررل تقررديا اتعديررد لررو

اتعرألض اتتقديليو اتتن لو ةأنرل تيلدت ات يرات ألاتألمرألو اشرن اتلرةن ت تشأل رألت نترن اتحشرألت اتلنللريو
ترل ألذت ،فن نطلر لةرألع نظا اتلعشألللت اتيي يو اتلةترنو تردألت اتارألار .ألفرن رذا اتر ددف فقرد ترا نارداد
اتتقريررر اتألطررنن ات ررلص يل ر ر ألذترر ،يلتتعررلألو لررع اتارررلز اتلرنررز تشتعي ررو اتعللشررو ألالح ر لا ألتعديررت
األااررلفو يعررض الا رزاا ات رألاردة يرره .ررذا يللاررلفو نتررن نا رراا د ارلررلت تشعديررد لررو اتتقررلرير ات ر لدرة اررو
اتارلت اتدألتيو ألاتلحشيو ألاتلةلرنو فن اتعديد لو الاتللالت ألاتل تلرات اتدألتيو ألالمشيليو ألاتلحشيو.
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في مجال الثقافة والتوعية البيئية تيذت اتأل ازرة ارألدا لن لو لو أات تألايو اتلاتلع يأ ليو اتحللظ اشرن
اتيي و أللألارد ل اتطييعيو .تذا فقد مللت اتأل ازرة يرإارداد ير ارلرج ترألاريرو لرتر ر ر رو ترشرةر ار ر اترلر رترشرلرو يرداا
يلألطللت أللرأل ار يلتةيلب ألاتلرأة أل لنرعرن اترقررار ألبريرر را لرو اتةر ار ر لرو أارت ترةريريرر اترلرلرل ريرا ألاترقريرا
ألاتلشألنيلت اتيي يو اتلشييو تدل يعض اتلألاطنيو نتن لرلرل ريرا ألمريرا أللرشرألنريرلت يرير ريرو نيرارليريرو تلرل را فرن
لنظأللو ال حلح اتيي ن.
وألهمية برامج التدريب تا تنليذ  57دألرة تدريييو تشعللشيو يلتارلز ألاتلرألع فن اتلالات اتريرير ريرو ألالداريرو
يللالفو نتن  31يرنللج تدريين ترشرعرديرد لرو اتردألتف نرلرل ترا تردريرب  231لرتردرب لرو أاارلا ألةريرلب
اتالعيلت األ شيو ألل لللت اتلاتلع اتلدنن فيللالفو نترن اردد  88دألرة تردريريريرو ترشرعرللرشريرو يرلترارررلت
اتحنألليو اتل تشلو لتالنو دألرات األلت داا اآللو تشل شللت اتزراايو ألاترترن ترا ترنرلريرذ رل فرن اترعرديرد لرو
الدارات اتزراايو ألفن لالت تلألية يرالج اتتدريب اتيي نف فقد تا تنليذ 26دألرة تدريريريرو ترعردد  362لرو
اتللدة اتعللشيو يلتل لنع ألاتةرنلت ألرفع مدراترا تتحقية التتزاا اتيي ن ترذ اتلنةعت
أما عن أنشطة الركن األخضر فقد تا تنليذ اتعديد لو اتير ارلرج اترلرتر ر ر رو فرن اترترألاريرو اتريرير ريرو ترشرطرلرت
ألاتقل ليو اشن قلفو اتطلت لو ألرش الرت فرنريرو ألارشرلريرو ألأفر ا نررترألنريرو يرير ريرو لريرلرطرو ترشرطرلرتف ألنرذتر،
ت لطب اتطلت يتألايو يي يو بير ليلةرة لو
يي يو لدفوف أل

ت األبلنن أل اتللرحيلت ألاتلطيألالت اتتن تحلت رلرل رت

ت الا  3122مللت ألحدة اترنو األ ار يلتعديد لو األنةطو اتيي يو تشطلرت يرإلرتر رداا

ليلرة اترنو األ ار اتلتنقشو (ارييتنل) تتقدا األنةطو ألتألزع اتردايل اتيي يو اشن األطللت.
وفى اإلطار التشريعي تا تعديت األا دار ات حو اتتنليذيو تقلنألو اتيي و رما  5تلنه  2::5ألاترلرعردت يررمرا
 :تلنه  311:ألذت ،يلألاب مرار ر يس لاشس اتألزراا رمرا  21:6تلرنره  3122ألاترذ

نةرر يرلترارريردة

اترلليو يتلريم .3122/9/39
وفــى إطــار التعــاون الــدولي فقررد تررا ناررداد ارردة لقترحررلت لررةرألالت تيحررث تنليررذ ل يلتتعررلألو لررع اتارررلت
اتدألتي ررو ف ررن لا ررلات ندارة اتل شل ررلتف ألالل ررتللدة ل ررو م ررش األرزف ألتحشي ررو لي ررل اتيح رررف األال ررت داا اتطلم ررو
اتةلرليو .نلرل ترا النتررلا ينارلح لرو تنليرذ لرةرألع اتتألألرو اتل لرليو فرن لارلت اتلرألاد ات طررة ألاتل شلرلت
اتذ ةلرنت الدارة فن ندارتهف ألاتيدا فن لةرألع "داا ألتنليو حقألة النللو اتيي يو" اتللرألت يليشرا 611
أتو يألرألف أللشيألو انيو ل ر للل لو لو
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ندألة حلليو اتيي رو نتيارو تاررألد اتتلرلألض لرع اتللألاريو

وزارة الدولة لشئون البيئة
األألرييو .أللرت ارألد اتتعلألو لع اتارلت اتدألتيو او داا اتلحليرلت اتطييعيرو لرو ر ت ليلدترو اترديألو
اليطلتيررو يليشررا  22لشيررألو يررألرأل ألاللررتللدة لررو اتليشررا اتلتيقررن ألاتيررلتا  337أتررو يررألرأل تررداا ل ارنررز
اتزألار فن رذ اتلحليرلت نرذت ،الرتلر تعزيرز اتتعرلألو لرع دألت حرألض اتنيرت ألألارع تيرو تشتعرلألو تشحلرلظ
اشررن نألايررو ليررل اتنيررتف ألتل يررت اتررأل ازرة فررن اتلحلفررت اتدألتيررو تررداا اتع مررلت لررع ل تشررو اترردألت ألاتلنظلررلت
اتدألتيررو اتللاشررو فررن اتلاررلات اتيي يررو .فررن نطررلر ميررلا الدارة يرردألر ل فررن اللررتللدة لررو ات رريرات اتدألتيررو فررن
تدايا ينلا اتقدرات تشعرللشيو يرلتأل ازرةف مللرت الدارة يلتتنرلية تتألفرير اتعديرد لرو فررص نقرت ات ريرة ألاتتدريرب
يلتتعلألو لع نألريل ألاتيليلو أليرنللج األلا اتلتحدة
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