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تقديم

تقديـم
تت�شرف وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتقديم التقرير ال�سنوي لعام  ،2012والذي يعر�ض الأن�شطة والأعمال التي
قامت بها الوزارة وجهاز �شئون البيئة للحفاظ علي البيئة بجمهورية م�صر العربية ،وذلك بالتعاون والتن�سيق
الدائم والم�ستمر مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة العاملة بالدولة ،وكذا منظمات المجتمع المدني .ويت�ضمن
هذا التقرير الجهود المبذولة لتفعيل ال�سيا�سات البيئية وال�سيا�سات الأخرى المتعلقة بالبيئة والتي تهدف �إلي
حماية البيئة الم�صرية وخف�ض معدالت التلوث ورفع م�ستوي الوعي العام للحفاظ علي البيئة.
لقد �أكدت الحكومة الم�صرية علي حماية البيئة ب�إعتبارها �أحد عنا�صر الهدف اال�ستراتيجي الخا�ص
بالحفاظ علي الأمن القومي وت�أمين حق الأجيال القادمة في ثمار التنمية الوارد في �إطار وثيقة الر�ؤية والأهداف
اال�ستراتيجية و�سيا�سات العمل ال�صادرة في دي�سمبر .2009
واشتملت هذه السياسات علي اآلتي:

1.1زيادة التوجه نحو التنمية االقت�صادية الخ�ضراء الأقل اعتماد ًا علي الكربون.
2.2دعم �أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة �صحية للمواطنين.
3.3تبني �سيا�سات مالية داخلية محفزة وداعمة للمن�ش�آت ال�صديقة للبيئة وتغليظ العقوبات الموقعة �ضد
االنتهاكات والممار�سات البيئية الخاطئة
4.4تفعيل وتطوير النظام الت�شريعي البيئي.
5.5تكامل العمل البيئي بالتن�سيق بين الم�ؤ�س�سات الحكومية وغير الحكومية علي الم�ستويات المحلية والإقليمية
والدولية.
6.6دعم المركزية الإدارة البيئية وبناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات .
�7.7إدماج ق�ضايا النوع الإجتماعى وتفعيل دور المر�أة وال�شباب في الخطط البيئية .
وفى الختام تتوجة وزارة الدولة ل�شئون البيئة بال�شكر لجميع العاملين بالوزارات والهيئات والجهات العاملة في
مجال البيئة ،ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخا�ص علي جهودهم الد�ؤوبة والم�ستمرة
للحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية الم�ستدامة ،وتعظيم الوعي البيئي لدي المواطنين �آم ًال بذل المزيد من الجهد
والعمل من �أجل الو�صول الي بيئة نظيفة خالية من التلوث بجميع �أ�شكاله و�صوره في كافة �أرجاء جمهورية م�صر
العربية.
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يعر�ض التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة الأن�شطة والأعمال التي تم تنفيذها خالل عام  2012في
المجاالت البيئية المختلفة من خالل الجهاز التنفيذي ل�شئون البيئة ليعك�س ما يبذل من جهود من جانب الوزارة
للت�صدي للم�شكالت والتحديات البيئية .ويتناول التقرير ما تم خالل عام  2012من �أن�شطة و�أعمال في ظل ظروف
�سيا�سية متغيرة و�صعبة والتي �أثرت بال �شك علي الو�ضع البيئي في م�صر .وي�شتمل التقرير علي جزئين :يتناول
الجزء الأول المو�ضوعات الخا�صة بنوعية البيئة ،وت�شمل الأداء في مجاالت نوعية الهواء والمياه وحماية الطبيعة؛
بينما يتناول الجزء الثاني المو�ضوعات الخا�صة بالإدارة البيئية ال�سليمة والتنمية الم�ؤ�س�سية .كما يعر�ض التقرير
�أن�شطة الفروع الإقليمية للجهاز ،والتوعية البيئية ،والخدمات الإلكترونية من خالل مركز المعلومات الخا�ص
بالجهاز ،و�إعداد التقارير والم�ؤ�شرات البيئية والدعم الم�ؤ�س�سي .هذا ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ض ما ا�ستجد في مجال
الت�شريع البيئي وفي مجال التعاون والعالقات الدولية.
يتناول الف�صل الخا�ص بنوعية الهواء متابعة عمليات ت�شغيل عدد ( )87محطة هي مجموع محطات
الر�صد بال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية ،بالإ�ضافة �إلى
ت�شغيل وحدة الإنذار المبكر الخا�صة ب�أزمات تلوث الهواء والتي تقوم ب�أعمال التنب�ؤ بنوعية الهواء بالقاهرة الكبرى
خالل الثالثة �أيام القادمة .وقد تم خالل عام  2012زيادة عدد مداخن المن�ش�آت ال�صناعية الكبرى التى تم
ربطها بال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية لي�صل �إلى  123مدخنة تابعة لـعدد (� )27شركة على م�ستوى
الجمهورية حتى نهاية العام .وفى �إطار الحد من تلوث الهواء بعوادم المركبات ،فقد تم البدء في تنفيذ م�شروع
ا�ستدامة النقل في م�صر والذي يت�ضمن تنفيذ عدة مكونات بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية
لالرتقاء بمنظومة النقل في م�صر والحد من تلوث الهواء ال�صادر عن عوادم المركبات .كما تم االنتهاء من
ا�ستبدال حوالي ( )40823تاك�سي قديم ب�آخر جديد و�إخراجهم تمام ًا من الخدمة منذ بداية الم�شروع بوزارة
المالية في عام  2008حتى الآن،وقد تم التخريد الفعلي و�إعادة التدوير لحوالي ( )4364تاك�سي قديم .كما تم
فح�ص عدد( )9422مركبة ديزل وبنزين اجتاز الفح�ص منها عدد ( )7274مركبة ديزل وبنزين بينما لم يجتز
الفح�ص عدد ( )2148مركبة ديزل وبنزين .كما تم تنفيذ البرنامج ال�سنوي لفح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام
و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكبرى المن�ضمة للهيئة والبالغ عددها (� )3373أتوبي�س ،كانت الأتوبي�سات المعطلة منها
(� )769أتوبي�س ،وقد تم الفح�ص لعدد (� )2604أتوبي�س ،اجتاز الفح�ص منها (� )1375أتوبي�س ،بينما لم يجتز
الفح�ص منها (� )1229أتوبي�س.
ت�ضمن الف�صل الخا�ص بالتغيرات المناخية ت�شكيل لجنة لت�سيير �أعمال م�شروع الإبالغ الوطني
الثالث،والتي ت�ضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين في
مجال تغير المناخ .كما كان من �أبرز فعاليات عام  2012م�شاركة م�صر في الم�ؤتمر الثامن ع�شر لأطراف اتفاقية
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الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  ،والذي عقد بالدوحة – قطر خالل �شهر دي�سمبر .وقد تم التو�صل خالل
االجتماعات والتي امتدت على مدار اال�سبوعين �إلى االتفاق على فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو مدتها 8
�سنوات تبد�أ من يناير  2013وتنتهي في دي�سمبر � ،2020إ�ضافة �إلي �إن�شاء �آلية للطموح بحيث تقوم �أطراف المرفق
الأول �أو الدول المتقدمة بزيادة م�ستوي خف�ض انبعاثاتها في عام  2014وذلك بما يتما�شي والهدف العالمي
لخف�ض من  %40 – 25من االنبعاثات بحلول عام  2020مقارنة بانبعاثات عام  1990بما يحافظ على م�ستوى
ارتفاع درجات الحرارة دون م�ستوي الدرجتين .كما قررت وزارة الدولة ل�شئون البيئة وبالتن�سيق مع كافة الوزارات
والجهات المعنية ت�شكيل فريق عمل لمتابعة كل ما يتعلق ب�إجراءات خف�ض االنبعاثات المالئمة للظروف الوطنية
�أو ما يعرف في �إطار المفاو�ضات ب (. Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAsوفي
مجال المخاطر والتكيف مع تغير المناخ ،تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�أعمال التن�سيق والتعاون مع الجهات
الوطنية والدولية لتفعيل اال�ستراتيجية الوطنية للتكيف ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الت�أقلم مع مخاطر
التغيرات المناخية ،كما ت�سعى �إلى بحث فر�ص اال�ستفاده من �صناديق التمويل الدولية لتطبيق م�شروعات التكيف
فى م�صر.وجدير بالذكر �أنه قد بلغ �إجمالى الم�شروعات ب�آلية التنمية النظيفة -والتي تعمل علي االرتقاء بالنواحي
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية -حتى عام  2012عدد( )42م�شروع ًا منها ( )17م�شروع ًا م�سجل دولي ًا وعدد
( )25م�شروع ًا حا�صل على الموافقة النهائية.
تطرق الف�صل الخا�ص بحماية طبقة الأوزون �إلي �إعداد التقرير ال�سنوى الخا�ص ببيانات ا�ستهالكات
م�صر للمواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون لعام  2011وكذلك بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اال�ستراتيجية الم�صرية
للتخل�ص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( )HPMPبهدف تخفي�ض اال�ستهالك ال�سنوى من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ( )HCFC’sبن�سبة  %10بحلول عام  . 2015وقد تم خالل عام  2012االحتفال بيوم
الأوزون العالمي في �ساقية ال�صاوي ليلة � 16سبتمبر  2012و الذي يعد احتفا ًال ذا �أهمية خا�صـ ــة حيث يواكب
مرور(  )25عام ًا على بروتوكول مونتريال و ذلك بالتن�سيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (.)UNEP
وفى مجال الحماية من ال�ضو�ضاء تم هذا العام ا�ستكمال منظومة الر�صد من خالل �شبكة الر�صد المكونة
من  30محطة علي م�ستوي �أحياء القاهرة الكبري ،كما تم الم�شاركة فى �إعداد الم�سودة النهائية للكود الم�صري
لأ�س�س ت�صميم و�شروط تنفيذ �أعمال ال�صوتيات والتحكم في ال�ضو�ضاء للمباني وذلك بالتعاون مع وزارة الإ�سكان.
وفي �إطار جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة في التفتي�ش علي م�صادر ال�ضو�ضاء بلغ عدد المن�ش�آت التى تم التفتي�ش
عليها من قبل فروع الجهاز الإقليمية خالل عام  2012في بيئة العمل والبيئة المحيطة عدد( )93من�ش�أة وذلك
بهدف توفيق �أو�ضاع هذه المن�ش�آت ،حيث بلغت ن�سبة المن�ش�آت المخالفة منها هذا العام .% 48
وت�ضمن الف�صل الخا�ص بالمياه العذبة البدء فى تنفيذ �أحد الم�شروعات والذى يقوم على تطوير محطة
ال�صرف ال�صحى بمدينة النوبارية الجديدة والتى ت�صل قدرتها اال�ستيعابية �إلى حوالى (  6000متر ) 3لتقوم بعمل
معالجة ثانوية متقدمة لمياه ال�صرف ال�صحى وال�صناعى الواردة الى المحطة من �شبكة ال�صرف بالمدينة،على
�أن يتم ا�ستخدامها فى زراعة الأ�شجار الخ�شبية �أو المزارع ال�سمكية وذلك فى �إطار م�شروع الو�سائل المبتكرة
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لحماية الموارد المائية بمدينة النوبارية الجديدة .كما تم �إدراج مجموعة جديدة من البحيرات الم�صرية �إلى
برنامج الر�صد الدوري لنوعية المياه والروا�سب بالبحيرات الم�صرية لي�صل عدد البحيرات التى يتم ر�صدها الى
( )9بحيرات خالل  .2012وفيما يخ�ص برنامج الر�صد الذاتي لمحطات ال�صرف على م�ستوى الجمهورية ،فقد
تم �إجراء معاينات ميدانية لأكثر من ( )10محطات لل�صرف ال�صحي.
فى مجال المناطق ال�ساحلية والبيئة البحرية تم تنفيذ عدد ( )8رحالت مو�سمية على امتداد البحرين
المتو�سط والأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س تم خاللها ر�صد ال�شواهد الحقلية و�أخذ العينات و�إجراء القيا�سات
الحقلية ،كما تم �إعداد وت�صميم �صفحة �إلكترونية بالتن�سيق مع الإدارة المركزية للمعلومات تمهيد ًا لن�شرها على
الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة ل�شئون البيئة ت�شتمل على القوانين المنظمة ،الهيكل التنظيمي ،قاعدة بيانات عن
البحر المتو�سط والأحمر والبحيرات ،المواقع ذات ال�صلة للربط معها ،مخت�صر بالم�شروعات التي تم تنفيذها
والجاري تنفيذها ،مقترحات من الزائرين للموقع .كما تم �إعداد برنامج وطني لإعادة ت�أهيل البحيرات ال�شمالية
لتر�شيد الإنفاق الحكومي من خالل تكامل الأن�شطة وتعزيز التعاون والتن�سيق مع الجهات العلمية والخدمية من
الوزارات والأجهزة المعنية وتعظيم العائد االقت�صادي والبعد االجتماعي للبحيرات ال�شمالية مع اال�ستخدام
الأمثل للإمكانيات والخبرات المتاحة لدي الأطراف المعنية.
فى �إطار مراقبة التلوث البحرى و�شئون الموانى تمت المراجعة الميدانية لتطبيق نظام الإدارة البيئية
لعدد  8موانئ بحرية مختلفة التخ�ص�صات ( 1تجارية رئي�سية 2،بترولية�2 ،صيد�1 ،سياحي 2 ،نقاط �سروح
لل�صيد).
عر�ض الف�صل الخا�ص بالغابات والت�شجير االنتهاء من زراعة الأ�سبقية الأولى بطول  14كم ،حيث تم
زراعه � 65ألف �شجرة ويتم حالي ًا المتابعة لأعمال ال�صيانة لتلك المرحلة وقد تم االنتهاء من البنية الأ�سا�سية
للأ�سبقية الثانية بطول 8كم بدء ًا من تقاطع طريق القاهرة  -ال�سوي�س وحتى تقاطع طريق القاهرة  -الإ�سماعيلية
حيث تم حفر الجور الالزمة لزراعة الأ�شجار،ويتم زراعة � 50ألف �شجرة فى هذه المرحلة ،هذا وقد تم �إدراج
المرحلة الثانية من الم�شروع ك�أحد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة .CDMخالل االحتفال بيوم البيئة العالمي
�ساهمت الوزارة بدعم جميع محافظات الجمهورية بالأ�شجار ،وقد بلغ عدد الأ�شجار المقدمة كدعم بيئي لهذا
العام (� 13.500شجرة ) بمتو�سط يبلغ حوالي � 500شجرة لكل محافظة .كما تقوم الوزارة ب�إن�شاء الحدائق
العامة وكذلك �إن�شاء الم�شاتل تفعي ًال لقانون البيئة� ،إ�ضافة �إلي تقديم الدعم بالأ�شجار في حمالت التوعية البيئية
بالمحافظات.
وفي �إطار جهود الوزارة للحفاظ علي التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة ،فقد تم خالل عام
� 2012إعالن كل من محميتي قارون ووادي الريان بمحافظة الفيوم كمواقع �أرا�ضي رطبة «رام�سار» .وتجدر
الإ�شارة �إلي �أنه قد تم من قبل �إعالن كل من بحيرة البردويل ب�شمال �سيناء وبحيرة البرل�س بكفر ال�شيخ كمواقع
�أرا�ضي رطبة « رام�سار» ،وبذلك يرتفع عدد مواقع « رام�سار » التي تم �إعالنها بجمهورية م�صر العربية �إلى 4
مواقع وذلك في �إطار �صون الأرا�ضي الرطبة بم�صر ،وكخطوة جادة لتحقيق هدف خطة م�صر اال�ستراتيجية
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 2015 /2009ب�إعالن م�ساحة  250مليون هكتار كمواقع �أرا�ضي رطبة « رام�سار»  .ف�ض ًال عن العديد من الأن�شطة
والبرامج الأخري التي من �ش�أنها �صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية خا�صة
الأنظمة اله�شة المعر�ضة للتدهور.
يعك�س الف�صل الخا�ص بـ تقييم الت�أثير البيئي حر�ص الوزارة علي تحقيق التنمية الم�ستدامة من خالل
و�ضع ت�صميم �أكثر ا�ستدامة بيئي ًا بما يحافظ علي الموارد الطبيعية ،تم مراجعة وتقييم عدد ( )4245نموذج ًا
ودرا�سة لتقييم الت�أثير البيئي خالل عام  ،2012مع االلتزام بالتعديل الذي ورد بالقانون رقم ( )9ل�سنة 2009
بالمادة رقم ( )20والتي تن�ص على �أن «ي�صدر ر�أى الجهاز فى تقييم الت�أثير البيئي خالل مدة �أق�صاها ثالثون
يوم ًا من تاريخ ا�ستالم الدرا�سة» (بد ًال من �ستين يوم ًا فى القانون رقم ( )4ل�سنة  .)1994كما �شهد هذا العام
الموافقة البيئية على عدد  89من الم�شروعات الكبرى (القائمة ج ) .كما �صدرت تعديالت الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  4ل�سنة  1994بالقرار رقم  1095ل�سنة  2011والتى تو�ضح بع�ض التعديالت التى وردت بالقانون رقم
 9ل�سنة  2009وخا�صة نظام قيد و�إعتماد اال�ست�شاريين والمكاتب اال�ست�شارية العاملة بالمجاالت البيئية.
وفى �إطار حماية وتح�سين البيئة ال�صناعية �أولت الوزارة قطاع ال�صناعة اهتمام ًا بالغ ًا لخف�ض
االنبعاثات وتقليل النفايات الناتجة عن الم�صانع وتح�سين بيئة العمل وزيادة الوعى البيئى ،وتناول الف�صل
الخا�ص بذلك �أهم البرامج والم�شروعات الجارى تنفيذها ،وي�أتى فى مقدمتها المرحلة الثانية من م�شروع
التحكم فى التلوث ال�صناعى ،حيث بلغ عدد الم�شروعات المدرجة حتى دي�سمبر  2012عدد  41م�شروع ًا لعدد 31
�شركة بتكلفة �إجمالية تبلغ  195٫171مليون دوالر بتمويل  185مليون دوالر من الم�شروع ،وم�شروع حماية البيئة
للقطاع الخا�ص وقطاع الأعمال العام ال�صناعي( )PPSIالممول من بنك التعمير الألمانى ( )KFWوالذى ا�شتمل
على م�شروعات لعدد � 61شركة بتكلفة �إجمالية  25٫510مليون يورو بمنحة حوالى  6٫5مليون يورو�.أما بالن�سبة
للموقف التنفيذى للم�شروعات الم�شاركة فى ( )PPSI IIبلغ عدد ال�شركات الم�شاركة بالم�شروع � 25شركة بتكلفة
�إجمالية  40٫470مليون يورو بمنحة  8٫5مليون يورو.على حين بلغ عدد ال�شركات الم�شاركة بالم�شروع � 6شركات
بتكلفة �إجمالية  2٫247مليون يورو بمنحة  0٫665مليون يوروو ذلك فى الجزء الممول من �صندوق حماية البيئة.
ويرتكز مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر على �إعادة ت�شكيل وت�صويب الأن�شطة االقت�صادية لتكون �أكثر م�ساندة للبيئة
والتنمية االجتماعية واالقت�صادية لتح�سين اقت�صاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية .وفى هذا ال�صدد تم
االنتهاء من �إعداد التعليقات على الم�سودة �صفر فيما يخ�ص االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية الم�ستدامة ،بالتعاون
مع فريق العمل لتجهزات ريو  .20+كما تم االنتهاء من �إعداد م�سودة الجزء الأول من دليل االقت�صاد الأخ�ضر
(الطاقة الجديدة والمتجددة "الطاقة ال�شم�سية – طاقة الرياح") .هذا بالإ�ضافة �إلى �إعداد وتنفيذ برنامج
تدريبى ل�شرطة الم�سطحات عن م�شكالت التلوث البيئى و�أثره على االقت�صاد القومى .والتح�ضير لإعداد برنامج
بناء القدرات الوطنية فى منطقة الإ�سكوا فى مجال تطوير قطاعات الإنتاج الأخ�ضر.
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يعر�ض الف�صل الخا�ص بالمخلفات ال�صلبة دعم المحافظات بالمعدات فى �إطار المبادرة العاجلة
لتح�سين م�ستوى النظافة حيث بلغ �إجمالى المعدات( )418معدة� .شهد عام  2012رفع تراكمات من محافظات
القاهرة الكبرى خالل حملة ال�سيد رئي�س الجمهورية وفترة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد والتي قدرت في حدود
� 200ألف متر .3وافتتاح محطة مناولة الب�ساتين بمحافظة القاهرة ف�ض ًال عن افتتاح محطة مناولة المريوطية
بمحافظة الجيزة.
تناول الف�صل الخا�ص بالمواد والنفايات الخطرة مراجعة ودرا�سة عدد (� )98إخطار ًا خا�ص ًا ب�إجراءات
التحكم والرقابة على نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وفق ًا لقواعد العبور المن�صو�ص عليها في المادة رقم
( )6من �إتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود .واالنتهاء من تركيب وت�شغيل عدد
( )5محارق فى محافظات (�سوهاج � -أ�سيوط  -كفر ال�شيخ  -بنى �سويف) ب�إجمالى مبلغ  1٫527٫000جنيه
(مليون وخم�سمائة و�سبعة وع�شرون �ألف جنيه) من موازنة �صندوق حماية البيئة .كما تم �إعداد مقترح الورقة
العربية الخا�صة بالم�ؤتمر الدولي للكيماويات ،وتم عر�ضها خالل الم�ؤتمر الثالث للنهج اال�ستراتيجى للكيماويات
( )ICCM3والذى عقد بنيروبى فى �سبتمبر  .2012وفيما يخ�ص منظومة الرقابة علي الكيماويات الخطرة
التي ترد عبر المنافذ الجمركية علي م�ستوي الجمهورية ،ف�إنه يتم مراجعة الم�ستندات وال�شهادات الجمركية
المت�ضمنة علي كيماويات خطرة لإبداء الر�أي من حيث الخطر من عدمه بالتن�سيق مع الجهات المعنية في هذا
ال�ش�أن ،وقد تم خالل  2012مراجعة ما يقرب من � 1500إفراج جمركي.
فى مجال التنمية البيئية تم االنتهاء من درا�سة و�إبداء الر�أى الفنى فى ( )13طلب ًا لتغيير الت�صنيف
النوعى للأن�شطة مثل التغيير من �صناعى �إلى �سكنى �أو من �سكنى �إلى تجارى .وفى �إطار تنمية المناطق ال�ساحلية
تم التن�سيق مع وحدة ال�سياحة الخ�ضراء بوزارة ال�سياحة لتوحيد الجهود و�إعداد �آليات لتحقيق ال�سياحة الخ�ضراء.
كما تم �إن�شاء �صفحة خا�صة بالتنمية البيئية على الموقع الإلكترونى للوزارة وذلك بهدف �إتاحة المعلومات
والبيانات عن مجاالت ومهام وتعريفات التنمية البيئية ،وزيادة الوعى البيئى لكل فئات المجتمع بالتنمية البيئية
الم�ستدامة ،وال�سياحة الطبيعية ،وال�سياحة الخ�ضراء.
فى �إطار الحفاظ على �صحة البيئة ،تم الم�شاركة في درا�سة و�ضع ا�ستراتيجية لل�صحة المهنية في م�صر
حتى عام  2020والعمل على تفعيل �إجراءات ال�صحة المهنية والتعامل مع الأمرا�ض المهنية واتخاذ الإجراءات
الالزمة لتقليلها لأقل درجة ممكنة وذلك بالم�شاركة مع الجهات المعنية (وزارة القوي العاملة والهجرة ،وزارة
ال�صحة وال�سكان ،المركز القومي لدرا�سات ال�سالمة وال�صحة المهنية)�،إ�ضافة �إلي �إعداد عدة تقارير فنية عن
الأمرا�ض المتعلقة بالتلوث البيئى .كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية عن المخاطر ال�صحية داخل بيئة
العمل و�إلقاء العديد من المحا�ضرات للتوعية بالآثار ال�صحية الناتجة عن التلوث البيئي علي �صحة الإن�سان
وكيفية مواجهتها.
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قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بو�ضع خطة طواريء وطنية لمواجهة الكوارث البيئية بجمهورية م�صر
العربية .فى هذا ال�صدد تم مراجعة و�إجازة عدد  8خطط طوارئ لإدارة حوادث التلوث البحرى بالزيت المقدمة
من �شركات البترول العاملة فى النطاق البحرى والوقوف على مدى االلتزام بخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة
حوادث التلوث البحرى بالزيت .كما تم خالل عام � 2012إدارة  81بالغ ًا عن حادث تلـوث لها ت�أثير �سلبى على
البيئة وذلك من خالل غرفة العمليات المركزية ،هذا بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء مركز مكافحة التلوث البحرى بهدف
حماية النظم البيئية الح�سا�سة بمحميات جنوب �سيناء.
من خالل الفروع الإقليمية للجهاز تم �إيقاف ال�صرف ال�صناعي علي مجري نهر النيل لعدد ( )1من�ش�أة،
وبهذا يكون عـدد المن�ش�آت التي �أوقفت ال�صرف على نهر النيل( )73من�شـ�أة �صناعية وذلك بتحويل ال�صرف على
�شبكة ال�صرف ال�صحي للمدينة �أو تحويل ال�صرف على مجرى مائي ال ي�صرف على مياه عذبة.كذلك تم االنتهاء
من تجهيز عدد ( )2فرع لجهاز �شئون البيئة بمحافظتي الأق�صر وقنا �ضمن خطة الوزارة لدعم الق�ضايا البيئية
وزيادة الوعي البيئي وت�سهيل الإجراءات الخا�صة بالنواحي البيئية للم�ستثمرين والمواطنين ،وجاري االنتهاء
من ا�ستكمال ت�أثيث الفرعين كما تم ا�ستالم عدد ( )3مباني لإن�شاء �أفرع �إقليمية للجهاز بمحافظات (المنيا،
�سوهاج ،البحيرة).
وفيما يخ�ص م�شروع القرى الأكثر احتياج ًا تم ا�ستهداف عدد (  ) 373قرية كمرحلة ثانية (�أ�سبقية
�أولى ) وذلك فى كل من محافظات ( ال�شرقية – المنيا – �أ�سيوط – �سوهاج – قنا – الأق�صر) حيث تم ح�صر
احتياجات هذه القرى والتي بلغت التكلفة التقديرية لتلبية احتياجاتها حوالي  124مليون جنيه .كما تم االنتهاء
من تنفيذ عدد  11مدفن ًا محكوم ًا بالمحافظات وت�سليم هذه المدافن للمحافظات لت�شغيلها للق�ضاء على المقالب
الع�شوائية المنت�شرة بالقرى ،وقد بلغت القيمة المالية لهذه الأعمال حوالي  20مليون جنيه .هذا بالإ�ضافة �إلى �أنه
خالل عام  .2012تم التعاقد مع �إحدي ال�شركات لتنفيذ � 3700صندوق قمامة تم البدء في توزيعها علي القري
بتكلفة حوالي  7٫2مليون جنيه وتم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد عدد � 55سيارة �سعة  5طن قالب
بتكلفة حوالي  13مليون جنيه.
فى مجال التفتي�ش وااللتزام البيئى بلغ عدد المن�ش�آت التي تم التفتي�ش عليها خالل عام  2012عدد
( )330من�ش�أة وتم تحرير محا�ضر بيئية لتلك المن�ش�آت وتم حفظ عدد ( )68مح�ضر ًا لعدم وجود مخالفات ،كما
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد ( )262من�ش�أة .وقد تم �إطالق الحملة القومية للحفاظ علي نهر النيل
من التلوث في  2012/10/9للت�أكد من تطبيق كافة المن�ش�آت الواقعة علي نهر النيل لال�شتراطات البيئية الخا�صة
بال�صرف ال�صناعي المعالج .وقد كان من فعاليات هذه الحملة �إن�شاء وحدة للتدخل ال�سريع لمكافحة تلوث نهر
النيل بمدينة الأق�صر .وفيما يخ�ص االلتزام البيئى ،تم الموافقة علي عدد ( )152خطة لتوفيق الأو�ضاع البيئية
للمن�ش�آت كما تم متابعة تنفيذ تلك الخطط ،كما قامت وحدة فح�ص ال�شكاوي بفح�ص عدد (� )173شكوى بيئية
وتحرير عدد ( )143مح�ضر ًا للمخالفين.
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في مجال خدمة المواطنين بلغ �إجمالى ال�شكاوى الواردة عام  2012عدد(� )18377شكوى.
ويت�ضمن الف�صل الخا�ص بالدعم الم�ؤ�س�سي � -صندوق حماية البيئة توريد عدد  4محارق بمحافظات
(بنى �سويف – كفر ال�شيخ � -أ�سيوط – �سوهاج) يتم اختيارها طبقا للأولويات .وفى مجال الإنتاج الأنظف قام
ال�صندوق بدعم المن�ش�آت البيئية ب�إجمالى (  )6.081.650جنيه� .إلى جانب م�شاركة ال�صندوق فى التوعية
والثقافة البيئية وذلك بتنفيذ عدد( )62حملة توعية بيئية من خالل برنامج بذرة لتنمية الوعي البيئي للأطفال
و الم�شاركة فيعدة حمالت وندوات بيئية و�أن�شطة مو�سعة في محافظة القاهرة الكبرى مع دعم �أفرع جهاز �شئون
البيئة فى مختلف المحافظات بالإ�صدارات المطلوبة من مجلة بذرة .كما تم �إعداد خطة متكاملة �إعالنية
و�إعالمية با�ستخدام مختلف و�سائل الترويج لرفع الوعى البيئى ب�أهمية الم�شروعات البيئة.
�أما الجزء الخا�ص بوحدة المر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص فقد تناول ما قامت به الوحدة لزيادة اال�ستجابة
للنوع االجتماعي بخطط وبرامج وم�شروعات جهاز �شئون البيئة وذلك من خالل العديد من الأن�شطة �أهمها
�إن�شاء �آلية لإدماج خطط عمل النوع االجتماعي مع جميع الإدارات ومكاتب الفروع الإقليمية بهدف تنفيذ ر�صد
منتظم ،وتبادل لما تم تحقيقه من تقدم و�إنجازات .كما تم و�ضع مقترح لم�شروع تجريبي لم�شاركة المر�أة في
ف�صل المخلفات من المنبع بالتن�سيق مع الجهات المعنية بكل محافظة وذلك بميدان � /شارع واحد رئي�سي في
المحافظات التي يتواجد بها مقر للفروع الإقليمية للجهاز وقد تم بحث و�سائل عديدة للتمويل و�ضمان اال�ستدامة
للم�شروع.
وعر�ض الجزء الخا�ص بالجمعيات الأهلية دعم الوزارة للعديد من الجمعيات الأهلية من خالل تنفيذ
�أن�شطة النظافة وحمالت الت�شجير وذلك فى �إطار(حملة وطن نظيف) �إ�ضافة �إلى دور الجمعيات فى و�ضع الخطط
والبرامج الخا�صة بحماية البيئة من خالل �شراكة الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني واتباع �أ�سلوب
ومبادئ الم�شاركة والإدارة الر�شيدة في ذلك من �أجل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة.
ي�ستعر�ض الف�صل الخا�ص بنظم المعلومات البيئية التو�سع فى تطبيق الخدمات الإلكترونية من خالل
مركز معلومات الوزارة وذلك ب�إن�شاء �صفحات جديدة وتحديث �صفحات �أخرى على الموقع الإلكترونى للجهاز.
كما تناول �إن�شاء الن�سخة الثانية من الطريق الداخلي ال�سريع للمعلومات ل�ضمان �سرعة تداول ون�شر المعلومات
داخل الوزارة ومع الفروع الإقليمية بطريقة �آمنة،وتحديث نظم المعلومات الجغرافية من خالل عدة �أن�شطة
�أهمها�،إن�شاء قاعدة البيانات الجغرافية للمحميات الطبيعية لعدد  30محمية وتحديث نظام المعلومات الجغرافي
لإدارة المخلفات ال�صلبة الزراعية (ق�ش الأرز).
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تناول الجزء الخا�ص بالم�ؤ�شرات والتقارير البيئية االنتهاء من �إعداد التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة
ل�شئون البيئة  2011وتقرير حالة البيئة باللغة العربية لعام  2011وتقرير حالة البيئة باللغة الإنجليزية لعام 2010
ون�شرهم على الموقع الإلكترونى للجهاز .كما �أ�شار هذا الجزء �إلى تقدم ترتيب م�صر فى دليل الأداء البيئى
العالمى لعام  ،2012حيث جاء ترتيب م�صر في المرتبة  60علي م�ستوي العالم في عام  2012من بين  132دولة
�شملها الدليل.هذا بالإ�ضافة �إلى درا�سة التقارير والمطبوعات الأخرى والتن�سيق والتعاون مع الجهات الخارجية
وح�ضور الم�ؤتمرات واالجتماعات المحلية والإقليمية والدولية
فى مجال الثقافة والتوعية البيئية تم تنفيذ عدد ( )61ندوة بيئية وعدد ( )68قافلة بيئية وعدد()22
ور�شة عمل وعدد ( )30حملة نظافة وعدد (� )16أ�سبوع ًا بيئي ًا بالمدار�س والجامعات .هذا بالإ�ضافة �إلى �إعداد
الأخبار والتقارير ال�صحفية والتغطيات التليفزيونية.
وفيما يتعلق ب�أن�شطة الركن الأخ�ضر قامت وحدة الركن الأخ�ضر بالعديد من الأن�شطة والم�شروعات
خالل عام � 2012أهمها“ :برنامج ال�سيدة المدبرة” والذى بد�أ فى �أغ�سط�س  2012وحتى نهاية العام .وتعتمد فكرة
البرنامج على توعية ال�سيدات والفتيات وتدربيهم على كيفية االقت�صاد في الموارد ( غذاء  -مالب�س – �أدوات)
والتدريب على ف�صل المخلفات المنزلية و�أهميته بالإ�ضافة الى معرفة المخلفات والمواد الخطرة في المنزل
وكيفية التعامل معها .كما تم ا�ستكمال �أن�شطة م�شروع عربيتنا من خالل �إقامة ور�ش عمل علمية وفنية م�شاركة
ل�شخ�صية الركن الأخ�ضر (ميما) لتوعية الأطفال على كيفية تر�شيد ا�ستهالك المياه والحفاظ عليها.
كما �شاركت وحدة الركن الأخ�ضر فى حملة وطن نظيف و تم دعم الحملة بعدد  50تى �شيرت و 50كاب و عدد
كبير من الهدايا الفورية التي تم توزيعها على الأطفال و ال�شباب الم�شاركين ،هذا بالإ�ضافة �إلى حمالت التوعية
بق�ش الأرز ودعم الجمعيات الأهلية العاملة بمجال البيئة .
ولأهمية برنامج التدريب تم تدريب العاملين بالوزارة والجهاز ،والعاملين بالجهات الحكومية وغير
الحكومية و�أفراد المجتمع المدنى وذلك لأهمية التدريب باعتباره �أهم عن�صر من عنا�صر تطوير الموارد الب�شرية
الي جانب �أنه �أ�صبح العامل الرئي�سى فى تر�سيخ مفاهيم التنمية الم�ستدامة لدي العاملين في كافة المجاالت .وقد
بلغ �إجمالى عدد المتدربين خالل عام  2012فى مختلف الجهات عدد( )2860متدرب ًا.
وفى الإطار الت�شريعى تم �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم
 9ل�سنة  2009و�صدرت من ال�سيد الدكتور رئي�س مجل�س الوزراء بالقرار رقم  710ل�سنة  2012وتم ن�شرها بالوقائع
الم�صرية بالعدد  .144قامت الإدارة العامة لل�شئون القانونية ب�ضبط العديد من المخالفات البيئية "حوادث �سفن
– مخالفات من�ش�آت �سياحية – من�ش�آت �صناعية – مخالفات �أفراد" وذلك في الفترة من �أول يناير  2012حتى
�شهر دي�سمبر  ،2012وتم تح�صيل مبلغ وقدره  11152719جنيه ًا (�أحد ع�شر مليون ًا ومائة واثنان وخم�سون �ألف ًا
و�سبعمائة وت�سعة ع�شر جنيه ًا فقط ال غير) ومبلغ  66690دوالر ًا (�ستة و�ستون �ألفا ًو�ستمائة وت�سعون دوالر ًا فقط).
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الملخص التنفيذى

وفيما يخ�ص التعاون والعالقات الدولية تم االتفاق على م�شروع دعم وتح�سين نظام �إدارة المحميات
الطبيعية في م�صر بمبلغ  11مليون جنيه في �إطار برنامج مبادلة الديون الم�صرية الإيطالية (ال�شريحة الثانية).
وتوريد معدات لوزارة الدولة ل�شئون البيئة فى �إطار برنامج اال�ستيراد ال�سلعى الممول من الحكومة االيطالية
بمبلغ  3مليون يورو .وذلك فى �إطار دعم التوجه نحو الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي واالتجاه نحو الطاقة
المتجددة .وتدعيم ًا لدور م�صر على ال�ساحة الدولية ،ومواكبة التطورات العالمية البيئية الفنية وال�سيا�سية ،تم
الم�شاركة فى عدة م�ؤتمرات �أهمها :م�ؤتمر ال�شراكة من �أجل التنمية الم�ستدامة ( ا�ستكهولم ،)40 +وم�ؤتمر
التح�ضير لم�ؤتمر الأطراف المتعاقدة لالتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.
هذا ف�ض ًال عن مختلف الأن�شطة واالجتماعات ومذكرات التفاهم والبروتوكوالت على م�ستوى الدول الأوروبية
والإفريقية والعربية ودول �شرق ا�سيا.
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نوعية الهواء

مقدمة

يمثل الحفاظ على جودة نوعية الهواء المحيط بالغالف الجوي لجمهورية م�صر العربية الركيزة الأ�سا�سية
لتعامل الحكومة مع الو�ضع البيئي القائم والم�ستقبلي و�آثار التغير في الأن�شطة الب�شرية على نوعية الهواء وما
يترتب عليه من ت�أثير على �صحة المواطنين.
وقد �صنفت الملوثات في الهواء الجوي �إلى جزئين �أ�سا�سيين هما :الج�سيمات العالقة الم�ستن�شقة ،والغازات.
وقد احتوتهما نواتج الم�صادر المختلفة لتلوث الهواء والتي تتمثل في االنبعاثات ال�صادرة عن المن�ش�آت ال�صناعية،
و حرق الوقود الم�ستخدم في ت�سيير المركبات ،والحرق المك�شوف للمخلفات البلدية والزراعية.
وقد �أ�شارت وركزت منظمة ال�صحة العالمية على �ستة ملوثات رئي�سية تتحدد على �أ�سا�سها نوعية الهواء وذلك
بناء على الأبحاث العلمية والدرا�سات ال�صادرة في هذا ال�ش�أن ،حيث �أو�ضحت �أن هذه الملوثات ت�شكل ت�أثير ًا �سلبي ًا
على ال�صحة العامة للإن�سان والبيئة المحيطة به �سواء بت�أثيرها المبا�شر �أو غير المبا�شر ،ويجب العمل على الحد
والتقليل منها بكافة الطرائق وال�سبل الممكنة .وهذه الملوثات ال�ست هي :الج�سيمات ال�صدرية الم�ستن�شقة ،وغاز
�أول �أك�سيد الكربون ،وثاني �أك�سيد النيتروجين ،وثاني �أك�سيد الكبريت ،والر�صا�ص ،والأوزون.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
الخطط والبرامج والمشروعات:

 .1برنامج رصد ملوثات الهواء المحيط:

�أ� .ألزم القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009ب�ش�أن حماية البيئة والئحته التنفيذية
جهاز �شئون البيئة بالعمل على �إقامة برنامج قومى للأر�صاد البيئية .حيث ت�شكل ال�شبكة القومية لر�صد
ملوثات الهواء المحيط والموزعة علي جميع �أنحاء الجمهورية النواة لهذا البرنامج.
ب .متابعة عمليات ت�شغيل عدد ( )87محطة هي مجموع محطات الر�صد بال�شبكة القومية لر�صد ملوثات
الهواء موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية ،بمواقع ر�صد مختلفة الأهداف ما بين المواقع
ال�صناعية و ال�سكنية و العمرانية والمناطق البعيدة عن العمران (خريطة .)1-1

خريطة ( )1-1مواقع محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بجمهورية
مصر العربية

ج .تتكون �شبكة الر�صد من عدد ( )42محطة ر�صد �أوتوماتيكية للر�صد اللحظي مت�صلة معظمها عن طريق خطوط
التليفون المحمول و �شبكة المعلومات ( الإنترنت ) مبا�شرة بجهاز �شئون البيئة ،وعدد ( )45محطة ر�صد
ن�صف �أوتوماتيكية عن طريق �أخذ العينات وتحليلها ،وي�شمل ذلك عدد ( )20محطة لجمع عينات الر�صا�ص
بالقاهرة الكبرى وذلك بهدف متابعة خطط الحد من تلوث الهواء وتحديد م�صادره وال�سيطرة عليه �صورة
(.)1-1
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صورة ( )1-1محطة الرصد البيئى بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية

د .يتم ر�صد كافة ملوثات الهواء الرئي�سية من خالل ال�شبكة لتحديد نوعية الهواء مثل :الج�سيمات ال�صدرية
ذات القطر �أقل من  10ميكرون ،و  2.5ميكرون ،وغاز ثاني �أك�سيد الكبريت ،و�أكا�سيد النيتروجين ،وغاز
�أول �أك�سيد الكربون ،وغاز الأوزون الأر�ضي ،والر�صا�ص ،وكذلك الدخان الأ�سود.
هـ .البدء في تنفيذ خطة لرفع �أداء ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء ،نظر ًا النخفا�ض معدالت الأداء نتيجة
ما �شهدته البالد من �أحداث خالل عام  2012والتي �ألحقت �ضرر ًا كبير ًا بمعدات العديد من المحطات،
مما �أثر �سلب ًا على ن�سب الت�شغيل المطلوبة بمحطات الر�صد وخا�صة بمناطق القاهرة الكبرى والدلتا،
ونظر ًا للحالة االقت�صادية التي تمر بها البالد ،فقد اقت�صرت خطة التطوير على تزويد ال�شبكة بقطع
الغيار الالزمة وال�ضرورية لمواجهة الأعطال التي تحدث في مراحل الت�شغيل ،و�أي�ض ًا �إن�شاء محطات لر�صد
العوامل الجوية ،ووحدات للتحكم في المحطات عن بعد لتالفي م�شاكل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات
الحرارة خالل فترات ال�صيف.
و� .إعداد تقرير عن نوعية الهواء بم�صر يت�ضمن م�ؤ�شرات ملوثات الهواء المحيط من خالل البيانات التي
تتيحها �شبكة ر�صد ملوثات الهواء.
ز .ت�شغيل وحدة الإنذار المبكر الخا�صة ب�أزمات تلوث الهواء والتي تقوم ب�أعمال التنب�ؤ بنوعية الهواء بالقاهرة
الكبرى خالل الثالثة �أيام القادمة.
ح� .إعداد تقرير يومي عن نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى.
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 .2عمليات المتابعة وتأكيد جودة عمليات الرصد البيئى

�أ� .إن تطبيق نظام الجودة العالمى طبق ًا لمتطلبات الأيزو  17025من خالل مكون المعمل المرجعى التابع
لإدارة ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء هو الأ�سا�س الذى تم عليه �إن�شاء �شبكة الر�صد البيئي لقيا�س
ملوثات الهواء بما ي�ضمن �ضبط وتفعيل نظام ت�شغيل جيد ومحدد الإطار ،ويهدف ذلك �إلى تطبيق كافة
�أوجه نظام الجودة وت�أكيدها بكل مراحل الت�شغيل والر�صد �سواء بمحطات الر�صد الأتوماتيكي �أو طرائق
�سحب العينات �آلي ًا ،وكذلك التحليل المعملي لهذه القيا�سات.
ب .يتم التعاقد �سنوي ًا مع معملين مرجعيين هما :المعمل المرجعي لنوعية الهواء بالمعهد القومي للمعايرة،
والمعمل المرجعي لنوعية المياه من خالل التعاون مع كليه العلوم/جامعة عين �شم�س وذلك للإ�شراف
المبا�شر والتدقيق فى �أعمال الر�صد و�إجراء اختبارات قيا�س كفاءة للعاملين بهذه المنظومة لل�سعي الكت�شاف
الأخطاء وال�سلبيات ودعم خطة لتفاديها فى الم�ستقبل وعدم تكرارها ،وذلك توكيد ًا لجودة البيانات.
ج .يتم تطبيق �أنظمة المراقبة من خالل برامج �سنوية للتفتي�ش مطابقة لموا�صفات الأيزو  17025لفريق العمل
الم�سئول عن الت�شغيل.
د .التن�سيق مع �إدارة الر�صد بجامعة القاهرة والمعملين المرجعيين ،حيث يتم عمل زيارات دورية للمحطات
للوقوف على م�ستوى الأفراد والعاملين بهذه المنظومة.
هـ� .إعداد نظام متابعة ومعايرة لأجهزة الر�صد البيئي لنوعية الهواء ،وي�شمل هذا النظام برامج معايرة داخلية
لأجهزة الر�صد �سنوي ًا ،وكذلك توفير ا�سطوانات غازات عيارية قيا�سية ،وبرامج معايرة خارجية حيث تم
على مدى خم�سة ع�شر عام ًا تنفيذ برنامج المعايرة الخارجية بالمعهد القومى للمعايرة ب�سوي�سرا ()EMPA
كما هو مو�ضح بال�صورة (.)2-1

شكل ( )1-1برنامج المعايرة الداخلية والخارجية ألجهزة رصد نوعية الهواء
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صورة ( )2-1بعض أجهزة المعمل المرجعى والتى تستخدم ببرنامج
المعايرة الداخلية

 .3برنامج رصد االنبعاثات الصناعية

�أعدت وزارة الدولة ل�شئون البيئة نظام ر�صد االنبعاثات ال�صادرة عن الم�صادر ال�صناعية الكبرى ك�أحد �أهم
الخطوات الأولية لل�سيطرة والحد من �أخطار تلك الملوثات وذلك من خالل ربط �أنظمة الر�صد الذاتي الموجودة
بال�شركات �إلكتروني ًا بوزارة الدولة ل�شئون البيئة حيث يتم مراقبة انبعاثات مداخن تلك ال�شركات لحظي ًا على
مدار � 24ساعة ،وذلك لتحقيق ال�سيطرة على تلك المداخن واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة وتفعي ًال للمادة
رقم ( )20من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( )4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم( )9ل�سنة ،2009
والتى تن�ص على "�إ�شراف جهاز �شئون البيئة على �إن�شاء وت�شغيل �شبكات الر�صد البيئى" ،كما ت�ضع فى خطتها
تطوير وزيادة عدد الم�صانع وال�شركات ال�صناعية المراقبة من قبل الوزارة حيث تم الآتى:
�أ .زيادة عدد مداخن المن�ش�آت ال�صناعية الكبرى التى تم ربطها بال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية
لي�صل �إلى  123مدخنة تابعة لـعدد (� )27شركة على م�ستوى الجمهورية حتى نهاية .2012
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شكل ( )2-1عدد المنشآت الصناعية وعدد المداخن المرتبطة بالشبكة خالل
الفترة من عام  2004وحتى 2012
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ب .تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بتقديم الدعم الفنى للمن�ش�آت ال�صناعية الكبرى للعمل على �إعداد منظومة
الر�صد الذاتي بها واختيار الأجهزة المنا�سبة لر�صد االنبعاثات وكيفية ربطها �إلكتروني ًا بال�شبكة القومية
لر�صد االنبعاثات ال�صناعية وذلك عن طريق �إ�صدار عدد من الأدلة الإر�شادية وهى:
الدليل الأول :والخا�ص بعمليات الر�صد الذاتى الم�ستمر النبعاثات مداخن المن�ش�آت ال�صناعية حيث
يت�ضمن الدليل �أ�س�س عمليات الر�صد الم�ستمر لالنبعاثات بد ًءا من م�ستوى التعريف بقواعد و�أ�س�س عمليات
الر�صد مرور ًا بعمليات اختيار النموذج المنا�سب للمن�ش�أة و�صو ًال لتنفيذ عمليات الر�صد بالموا�صفات القيا�سية
المعترف بها دولي ًا ،وقد تم ن�شر هذا الدليل على الموقع الإلكترونى لجهاز �شئون البيئة حيث يمكن اال�ستر�شاد به
من قبل الم�صانع ،وقد تم ا�ستخدامه من قبل عدد ( )230من�ش�أة �صناعية حتى نهاية عام .2012
الدليل الثانى :يهدف �إلى التعريف بكيفية �إجراء ربط عمليات الر�صد الذاتى بال�شبكة القومية لر�صد
االنبعاثات ال�صناعية وتم ن�شره �أي�ض ًا على الموقع الإلكترونى للجهاز وقد تم ا�ستخدامه من قبل عدد ()150
من�ش�أه �صناعية حتى نهاية عام .2012
ج .فى �إطار تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية والتى ت�شمل الآتى:
• ربط �شركات الأ�سمدة لمنظومة �شبكة ر�صد االنبعاثات ال�صناعية ،فقد تم ربط عدد من الوحدات الإنتاجية
لعدد (� )5شركات لإنتاج الأ�سمدة بالمنظومة.
• البدء فى ر�صد الملوثات الأخرى ال�صادرة عن �شركات الأ�سمنت ومنها �أكا�سيد الكبريت والنيتروجين.
• اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضم قطاعات �صناعية �أخرى ك�صناعة الحديد وال�صلب و�شركات الكهرباء
وال�سيراميك والبتروكيماويات.
• تدريب العاملين على ت�شغيل ال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية فى مجال برامج نظم المعلومات
الجغرافية والنماذج الريا�ضية لت�شتت الملوثات تمهيد ًا ال�ستخدامها بال�شبكة.
وتو�ضح الخريطة ( )2-1مواقع ال�شركات المرتبطة بال�شبكة القومية لر�صد االنبعاثات ال�صناعية.
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خريطة ( )2-1مواقع الشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية

 .4إعداد مشروع تقييم نوعية الهواء بإقليم القاهرة الكبرى بالتعاون مع
البنك الدولى:

في �إطار التعاون القائم بين وزارة الدولة ل�شئون البيئة والبنك الدولى فقد تم الآتي:
�أ .تنفيذ درا�سة تن�سيب الملوثات لم�صادرها بعدد ( )5مواقع بالقاهرة الكبرى.
ب .مراجعة الدرا�سات المبدئية والنهائية الواردة من البنك الدولي والخا�صة بتقييم الت�أثيرات البيئية
واالقت�صادية لتلوث الهواء بالقاهرة الكبري.
ج .التن�سيق بين جهاز �شئون البيئة والبنك الدولي لالنتهاء من �إعداد ا�ستراتيجية �شاملة لل�سيا�سات المطلوب
تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
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 .5الحد من تلوث الهواء بعادم المركبات
أ .مشروع النقل المستدام

• بد�أ تنفيذ هذا الم�شروع فى عام  2009بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي ،بهدف �إعادة تخطيط منظومة
النقل بم�صر لخف�ض االنبعاثات الملوثة للهواء من هذا القطاع ورفع كفاءة �إ�ستهالك الوقود به ،بالإ�ضافة
�إلى ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل النقل الجماعي ورفع كفاءتها ،وذلك من خالل المكونات الآتية:
 �إن�شاء خطوط �أتوبي�س حديثة تعمل بالغاز الطبيعي يقوم بت�شغيلها القطاع الخا�ص لربط المدن الجديدة(�6أكتوبر – ال�شيخ زايد) بو�سط المدينة ،وذلك لتخفيف حدة االختناقات المرورية وتقليل ا�ستخدام
ال�سيارة الخا�صة على محور  26يوليو.
– �إن�شاء م�سارات للم�شاة والدراجات بمدينتي الفيوم و�شبين الكوم لت�شجيع هذه الو�سيلة ال�صديقة للبيئة
وت�شجيع �صناعة تجميع وبيع و�إ�صالح الدراجات بتلك المناطق.
– �إعادة تنظيم خدمات انتظار ال�سيارات بو�سط المدينة بالقاهرة مع ربط الجراجات ب�شبكة متطورة
للإدارة والت�شغيل ،وذلك لتقليل عدد ال�سيارات الموجودة بال�شوارع والميادين وت�شجيع االنتظار
في جراجات فوق وتحت �سطح الأر�ض خارج و�سط المدينة ،مع توفير خدمة نقل مجانية بوا�سطة
الميكروبا�صات تقوم بنقل الأفراد من هذه الجراجات �إلى و�سط المدينة �أو �أقرب محطة لمترو الأنفاق.
– تح�سين كفاءة ا�ستهالك الوقود بقطاع النقل ،و�إدارة وت�شغيل �شاحنات الب�ضائع على الطرق الرئي�سية
من خالل ت�شجيع �إن�شاء محطات تبادلية للب�ضائع على �أطراف المدن ،يتم فيها تفريغ حموالت
ال�شاحنات الكبيرة ونقلها �إلى داخل المدن من خالل �سيارات نقل �صغيرة للحد من �سير اللوريات
الكبيرة داخل المدن.
– �إجراء درا�سة ميدانية لتقدير حجم االنبعاثات الملوثة للهواء الناتجة من المركبات ال�صغيرة المالكي
والتاك�سي في القاهرة الكبرى.
• ا�ست�صدار الموافقات الخا�صة بتنفيذ الم�شروع من كل من وزارات (النقل– الداخلية– الإ�سكان والمرافق
والتنمية العمرانية) ومحافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنوفية والقطاع الخا�ص ،حيث لم يتم الإنتهاء
من الح�صول على جميع الموافقات نتيجة لأحداث ثورة  25يناير والتغييرات التي تمت لل�سادة الوزراء
والمحافظين.
• االنتهاء من ح�ساب معامل انبعاث المركبات التي تعمل بوقود البنزين بالقاهرة الكبرى بناء على القيا�سات
الميدانية لعدد ( )99مركبة ،وذلك �ضمن �إجراء درا�سة ميدانية لتقدير حجم االنبعاثات الملوثة للهواء
والناتجة من المركبات ال�صغيرة.
• درا�سة وتقييم العرو�ض الفنية والمالية المقدمة فى المناق�صة العالمية الختيار �أحد المكاتب اال�ست�شارية
لتبني م�شروع الح�صول على معامل انبعاث لمركبات ال�سوالر ،وذلك �ضمن �إجراء درا�سة ميدانية لتقدير
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ب .مشروع إستبدال التاكسيات القديمة بالقاهرة الكبرى

• ا�ستبدال حوالي ( )40823تاك�سي قديم ب�آخر جديد وقد تم �إخراجهم تمام ًا من الخدمة منذ بداية الم�شروع
بوزارة المالية حتى الآن.
• تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالم�شاركة في متابعة �أعمال التخريد و�إعادة التدوير الآمن للتاك�سيات
الم�ستبدلة من خالل الم�شروع بالتعاون مع وزارة الداخلية و�صندوق الخدمات الحكومية بوزارة المالية،
وقد تم التخريد الفعلي و�إعادة التدوير لحوالي ( )40364تاك�سي قديم.

الباب األول :الهواء

حجم االنبعاثات الملوثة للهواء والناتجة من مركبات النقل ،وقد تم اختيار �شركة (�سيت�س اللبنانية)
وجاري التعاقد معها على عمل الدرا�سة الميدانية ال�ستنتاج معامل انبعاث لمركبات ال�سوالر.

ج .برنامج فحص عادم المركبات على الطرق

• تنفيذ حمالت م�شتركة بالتن�سيق مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة ل�شرطة البيئة والم�سطحات
المائية بوزارة الداخلية  ،لفح�ص عادم المركبات على الطرق ب�إقليم القاهرة الكبرى و�إيقاف ال�سيارات
المخالفة و�سحب تراخي�صها وتحرير محا�ضر لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة.
• منح �صاحب ال�سيارة مهلة �شهر لإ�صالح المحرك و�إعادة الفح�ص مرة �أخرى بالمركز الفني لعادم
المركبات التابع للوزارة ،للت�أكد من مطابقة �إنبعاثاته مع الحدود الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة
وذلك قبل ال�سماح له ب�إعادة ت�سيير ال�سيارة مرة �أخرى.
• ا�ستئناف تنفيذ البرنامج خالل فترة ال�سحابة ال�سوداء بعد تذبذب ما بين التفعيل والتوقف دام ما يقرب من
عامين نتيجة الظروف الأمنية التي مرت بها البالد بعد �أحداث ثورة  25يناير ،وتم فح�ص عدد()9422
مركبة ديزل وبنزين اجتاز الفح�ص منها عدد ( )7274مركبة ديزل وبنزين بينما لم يجتز الفح�ص عدد
( )2148مركبة ديزل وبنزين.
د .برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعي للركاب

• يتم منذ عام  2007وحتى الآن تنفيذ برنامج لفح�ص جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام و�شركة
�أتوبي�س القاهرة الكبرى المن�ضمة للهيئة ،وذلك في �إطار خطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة للحد من تلوث
الهواء بعادم المركبات.
• تنفيذ برنامج لإعادة فح�ص الأتوبي�سات التي لم تجتز الفح�ص خالل عام  2011وعددها ()2171
�أتوبي�س ،الأتوبي�سات المعطلة منها( � )1016أتوبي�س وقد تم تخريد (� )141أتوبي�س لي�صبح عدد الأتوبي�سات
المعطلة (� )875أتوبي�س ،بينما تم فح�ص عدد (� )1155أتوبي�س اجتاز الفح�ص منها (� )508أتوبي�س بينما
لم يجتز الفح�ص (� )647أتوبي�س.
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• تنفيذ البرنامج ال�سنوي لفح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكبرى المن�ضمة للهيئة
والبالغ عددها (� )3373أتوبي�س ،الأتوبي�سات المعطلة منها (� )769أتوبي�س وقد تم الفح�ص لعدد ()2604
�أتوبي�س ،اجتاز الفح�ص منها (� )1375أتوبي�س بينما لم يجتز الفح�ص منها (� )1229أتوبي�س.

شكل ( )3-1برنامج فحص األتوبيسات خالل عام 2012

• تنفيذ برنامج لإعادة فح�ص الأتوبي�سات التي لم تجتز الفح�ص خالل عام  2012بعد االنتهاء من �إجراءات
الإ�صالح وال�صيانة لهذه الأتوبي�سات بمعرفة هيئة النقل العام ،على �أن يقوم جهاز �شئون البيئة بتنفيذ
برنامج الإعادة خالل عام .2013
• تنفيذ برنامج لفح�ص �أتوبي�سات �شركات النقل الجماعي والبالغ عددها (� )815أتوبي�س ،الأتوبي�سات
المعطلة منها (� )106أتوبي�س وقد تم الفح�ص لعدد (� )709أتوبي�س ،اجتاز الفح�ص منها (� )382أتوبي�س
بينما لم يجتز الفح�ص منها (� )327أتوبي�س.
هـ .إنشاء قاعدة بيانات لبرامج فحص عادم المركبات

تحديث وت�شغيل قاعدة بيانات فح�ص عادم المركبات على الطرق بالمركز الفني  ،حيث تم ت�سجيل عدد
(� )83000سيارة من �إجمالي ال�سيارات التي تم فح�صها ببرنامج الفح�ص على الطرق حتى عام  2012وجاري
ا�ستكمال جميع المركبات والتي ت�صل �أعدادها لحوالي ( )257489مركبة.
المؤتمرات والندوات

 .1الم�شاركة في �إلقاء محا�ضرات عن منظومة فح�ص عادم المركبات بالموقع البحري بالإدارة العامة ل�شرطة
البيئة والم�سطحات المائية بوزارة الداخلية.
 .2تنظيم برنامج الختبار الأجهزة والمعدات المقدمة من بع�ض ال�شركات والم�ؤ�س�سات والأفراد ك�أفكار من
�ش�أنها خف�ض تلوث الهواء الناتج من عوادم المركبات وذلك لبيان مدى �صالحيتها.
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 .3الم�شاركة في اللجان الفنية الخا�صة بتخريد ال�سيارات القديمة المكهنة في �إطار م�شروع ا�ستبدال التاك�سيات
القديمة بوزارة المالية.
 .4الم�شاركة في ع�ضوية اللجنة الخا�صة بدرا�سة الأ�سلوب الأمثل لتدوير واال�ستفادة من �سيارات الأجرة
القديمة المكهنة والم�ستبدلة في �إطار م�شروع �إحالل �سيارات التاك�سي بوزارة المالية.
 .5الم�شاركة في م�ؤتمر عن العمل مع الحكومة في ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل النقل الجماعي لخف�ض انبعاثات
غازات االحتبا�س الحراري وتطوير و�سائل النقل الجماعي الحالية وجعلها و�سائل جاذبة للمواطنين للحد
من ا�ستخدام ال�سيارات الخا�صة وخف�ض حدة االزدحام المروري بالطرق.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

 .1التن�سيق مع كل من الإدارة العامة ل�شرطة البيئة والم�سطحات المائية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
لتنفيذ برنامج فح�ص عادم المركبات على الطرق وذلك خالل فترة ال�سحابة ال�سوداء.
 .2التن�سيق مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة لتنفيذ البرنامج ال�سنوي لفح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل
العام.
 .3التن�سيق مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ل�ضبط و�إ�صالح محركات الأتوبي�سات غير المتوافقة بيئي ًا
حتى يت�سنى �إعادة الفح�ص مرة �أخرى.
 .4التن�سيق مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة لت�سليمها عدد (� )5أجهزة لقيا�س عتامة محركات
الأتوبي�سات ماركة ( )Brain Beeلفح�ص عتامة محركات الأتوبي�سات التي تعمل بوقود الديزل ،مع تحمل
جهاز �شئون البيئة ن�سبة  %50من تكاليف �شراء هذه الأجهزة.
 .5التن�سيق مع ال�شركات الموردة لأجهزة فح�ص عادم المركبات لبحث تفعيل عقود ال�صيانة الخا�صة ب�أجهزة
الفح�ص بوحدات المرور بالمحافظات المختلفة على �أن تكون الأولوية لمحافظات �إقليم القاهرة الكبرى.
 .6التن�سيق مع �إدارة م�شروع النقل الم�ستدام لدرا�سة تقييم العرو�ض الفنية والمالية فى المناق�صة العالمية
الختيار �أحد المكاتب اال�ست�شارية لتبنى م�شروع الح�صول على معامل انبعاث لمركبات ال�سوالر.
 .7التن�سيق مع �إدارة م�شروع النقل الم�ستدام لمقابلة �شركة (�سيت�س اللبنانية) وهي ال�شركة التي تم اختيارها
لتحرير بنود التعاقد على �إجراء الدرا�سة الميدانية ال�ستنتاج معامل انبعاث لمركبات ال�سوالر.
 .8التن�سيق مع قيادات الحكومة بما فيها من وزراء ومحافظين وم�ست�شاريهم ور�ؤ�ساء الأجهزة والهيئات لإعادة
عر�ض مكونات كل من م�شروعي النقل الم�ستدام ودعم نظام نقل ح�ضاري متطور في القاهرة على القيادات
الجديدة في الحكومة لتجديد الموافقات والح�صول على الدعم ال�سيا�سي.
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بناء القدارات ورفع الكفاءة

 .1تنفيذ برنامج تدريبي على معايير الالئحة التنفيذية المعدلة بالقانون رقم ( )9ل�سنة  2009بالمركز الفني
لعادم المركبات للعاملين �ضمن منظومة فح�ص العادم على الطرق بكل من الإدارة العامة ل�شرطة البيئة
والم�سطحات المائية والفروع الإقليمية التابعة لجهاز �شئون البيئة.
 .2الم�شاركة في برنامج تدريبي عن " ال�سالمة و الأمن لمنظومة النقل "والذي تم عقده في المعهد القومي
للنقل.
مؤشرات األداء خالل عام 2012
 .1برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام

كان من المخطط للبرنامج خالل عام  2012فح�ص �أتوبي�سات هيئة النقل العام و�شركة �أتوبي�س القاهرة الكبرى
المن�ضمة للهيئة بعدد ( )25جراج ويبلغ عدد الأتوبي�سات بها (� )3373أتوبي�س وميني با�ص ،وتم التنفيذ بن�سبة
 %100من المخطط لهذا البرنامج.
 .2برنامج فحص عادم المركبات على الطرق

كان من المخطط للبرنامج خالل عام  2012فح�ص عدد (� )50000سيارة ديزل وبنزين ،ونظر ًا لثورة  25يناير
والظروف الأمنية التي مرت بها البالد خالل عامي  2011و  2012على التوالي توقف تنفيذ البرنامج منذ بداية
الثورة ،فقط تم فح�ص عدد (� )9422سيارة خالل فترة ال�سحابة ال�سوداء.
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التغيرات المناخية

مقدمة

تعتبر م�شاركة م�صر في الم�ؤتمر الثامن ع�شر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من
�أبرز فعاليات عام  ،2012والذي عقد بالدوحة – قطر خالل �شهر دي�سمبر من العام ذاته .تم التو�صل خالل
االجتماعات  -والتي امتدت على مدار الأ�سبوعين� -إلى االتفاق على فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو مدتها 8
�سنوات تبد�أ من يناير  2013وتنتهي في دي�سمبر � ،2020إ�ضافة �إلي �إن�شاء �آلية للطموح بحيث تقوم �أطراف المرفق
الأول �أو الدول المتقدمة بزيادة م�ستوي خف�ض انبعاثاتها في عام  2014وذلك بما يتما�شي والهدف العالمي
لخف�ض  %40 – 25من االنبعاثات بحلول عام  2020مقارنة بانبعاثات عام  1990بما يحافظ على م�ستوى ارتفاع
درجات الحرارة دون م�ستوي الدرجتين.
و�إيمان ًا بالدور المنوط به الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات االحتبا�س
الحراري ،قررت وزارة الدولة ل�شئون البيئة وبالتن�سيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ت�شكيل فريق عمل
لمتابعة كل ما يتعلق ب�إجراءات خف�ض االنبعاثات المالئمة للظروف الوطنية �أو ما يعرف في �إطار المفاو�ضات
بـ( ،Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAsويت�شكل الفريق من �أع�ضاء مر�شحين من
خالل وزارتهم ،وت�ضم قائمة �أع�ضاء الفريق ممثلين عن وزارت :البيئة ،الكهرباء والطاقة ،النقل ،ال�صناعة،
البترول ،الزراعة ،والإ�سكان.
وفي مجال المخاطر والتكيف ،تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة ب�أعمال التن�سيق والتعاون مع الجهات الوطنية
والدولية لتفعيل اال�ستراتيجية الوطنية للتكيف ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الت�أقلم مع مخاطر التغيرات
المناخية ،كما ت�سعى �إلى بحث فر�ص اال�ستفادة من �صناديق التمويل الدولية لتطبيق م�شروعات التكيف فى م�صر.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
الخطط والبرامج والمشروعات :

 .1مشروع االبالغ الوطني الثالث التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير
المناخ:

ي�أتي تنفيذ م�شروع الإبالغ الوطني الثالث في �إطار تنفيذ ن�ص البند رقم ( )12من اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية لتغير المناخ ب�ش�أن "�إبالغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ" ،الفقرة رقم ( )1الخا�صة بقيام كل طرف
ب�إبالغ م�ؤتمر الأطراف بمعلومات حول ح�صر االنبعاثات لغازات االحتبا�س الحراري وعر�ض التدابير المتخذة
لتنفيذ �أهداف االتفاقية للحد من تلك االنبعاثات.
تم ت�شكيل لجنة لت�سيير �أعمال م�شروع الإبالغ الوطني الثالث وذلك بقرار من وزير الدولة ل�شئون البيئة والتي
ت�ضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين في مجال تغير المناخ.
ومن أهم األنشطة واإلنجازات التي تمت خالل عام :2012

�أ .تم في مار�س  2012التن�سيق مع وحدة الأوزون بجهاز �شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية
 UNIDOلتمويل وتدبير الخوادم ( ،)serversوالبرمجيات ( ،)softwareالمطلوبة لقاعدة البيانات،
وتم و�ضع ال�شروط المرجعية لإن�شاء قاعدة البيانات المطلوبة لي�ضمنها خبير الت�صميم والتنفيذ قاعدة
البيانات الوطنية لح�صر االنبعاثات ( National Inventory System (NISبوا�سطة الم�شروع.
ب .تعاقد الم�شروع في �أبريل  2012مع فريق من الخبراء الوطنيين في مجال ح�صر االنبعاثات من غازات
االحتبا�س الحراري بالقطاعات المختلفة ،الطاقة ،وال�صناعة ،والزراعة ،والنقل ،والمخلفات ،من �أجل
ح�صر و�إ�صدار التقارير الخا�صة بكل قطاع من القطاعات الخم�سة المختلفة.
ج .عقد حلقتي عمل تدريبيتين في مجال ح�صر االنبعاثات من غازات االحتبا�س الحراري في �شهري مايو
ويوليو  ،2012والذي يهدف �إلى تعزير معرفة القدرات الوطنية بخطوات عملية ح�صر االنبعاثات و�أهدافها
و�أهميتها بالن�سبة لم�صر ك�أحد �أهم االلتزامات علي م�صر بموجب ت�صديقها علي اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية لتغير المناخ ل�ضمان اال�ستمرارية وتطوير التعاون الم�شترك بين جهاز �شئون البيئة والجهات
المعنية بالدولة.
د .عقد ور�شة العمل التدريبية في المدة من  15-11نوفمبر  2012لبرنامج نمذجة �سيناريوهات مختلفة
لبدائل الطاقة �أو � The Long-range Energy Alternatives Planning Systemأو ما ي�سمى بـ LEAP
 Modelingفي القطاعات المختلفة ،والذي يهدف �إلى تعريف الكوادر الوطنية وتدريب عدد  25متدرب ًا
(من جهاز �شئون البيئة وقطاعات البترول والكهرباء والطاقة والزراعة وال�صناعة والقطاع الخا�ص) على
ا�ستخدام النموذج لعمل �سيناريوهات م�ستقبلية لخف�ض االنبعاثات وتر�شيد وتخطيط ا�ستخدام الطاقة
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في الم�ستقبل ،وكذلك و�ضع �سيا�سات م�ستقبلية للخف�ض والحد من االنبعاثات الناتجة عن ا�ستخدامات
الطاقة .وقد �ساهمت ور�شة العمل في رفع الوعي العام بق�ضية تغير المناخ وتعميق الم�شاركة المجتمعية
ب�ش�أن هذه الق�ضية ومعرفة كيفية و�ضع �سيناريوهات مختلفة لقطاع الطاقة.

صورة ( )1-2ورشة العمل التدربيية لبرنامج نمذجة سيناريوهات
مختلفة لبدائل الطاقة ،نوفمبر 2012

و .خالل �شهر نوفمبر  2012تم االنتهاء من �إعداد �سبع بروتوكوالت تعاون مختلفة بين جهاز �شئون البيئة
وعدد من الجهات المعنية مثل :جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة ،وزارات :البترول ،والتنمية المحلية،
والزراعة وا�ست�صالح االرا�ضي ،والنقل ،والداخلية ،وال�صناعة والتجارة الخارجية؛ بهدف تجميع البيانات
المطلوبة لقاعدة البيانات الخا�صة بالح�صر المزمع �إن�شا�ؤها بجهاز �شئون البيئة وجاري اعتمادها من
الجهات المعنية.
ز .االنتهاء من �إعداد ال�شروط المرجعية والإعالن عن التعاقد مع فريق من الخبراء في مجال تقييم المخاطر
و�إجراءات التكيف بالقطاعات المختلفة (الزراعة ،والموارد المائية والري والمناطق ال�ساحلية ،والتنوع
الحيوي ،وال�سياحة ،والإ�سكان ،وال�صحة) .في دي�سمبر  2012تم االنتهاء من �إعداد ال�شروط المرجعية
للخبراء في المو�ضوعات المتقاطعة ذات ال�صلة بتغير المناخ  Cross-cutting issuesبهدف التعاقد مع
فريق من الخبراء في مجاالت :التعليم ،والتعلم والوعي العام ،والبحوث والمراقبة ،وبناء القدرات ،ونقل
تكنولوجيا وذلك تمهيد ًا للن�شر والإعالن خالل .2013
ح� .إن�شاء موقع �إلكتروني للم�شروع .www.tnc-cc-eeaa-eg.com

صورة ( )2-2صفحة الموقع اإللكتروني لمشروع البالغ الوطني الثالث
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 .2مشروع بناء القدرات الوطنية لتغير المناخ

يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الم�شروع وهو ممول من المفو�ضية الأوروبية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ،وتهدف هذه المرحلة �إلى �إعداد وثيقة الم�شروع لتقديمها للجهة الممولة ،وت�شمل ح�صر وتقييم الأن�شطة
التي تمت في مجال تخفيف االنبعاثات من مختلف القطاعات ،والتن�سيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات
والم�ؤ�س�سات الحكومية ذات ال�صلة) بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ،والجهات المانحة و�شركاء التنمية
ومنظمات المجتمع المدني في مجال تنفيذ الم�شروع.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

 .1إجراءات التخفيف (خفض االنبعاثات المالئمة للظروف الوطنية):

على �ضوء التقدم المحرز في المفاو�ضات الدولية لتغير المناخ في مو�ضوعات التخفيف �سواء على م�ستوى التزامات
التخفيف من الدول ال�صناعية� ،أو �إجراءات التخفيف من الدول النامية ،فقد قررت وزارة الدولة ل�شئون البيئة وبالتن�سيق
مع كافة الوزارات والجهات المعنية ت�شكيل فريق عمل لمتابعة كل ما يتعلق ب�إجراءات خف�ض االنبعاثات المالئمة للظروف
الوطنية �أو ما يعرف في �إطار المفاو�ضات ب ـ ( ،Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAsويت�شكل
الفريق من �أع�ضاء مر�شحين من خالل وزارتهم ،وت�ضم قائمة �أع�ضاء الفريق ممثلين عن وزارات :البيئة ،والكهرباء
والطاقة ،والنقل ،وال�صناعة ،والبترول ،والزراعة ،والإ�سكان.
تم التن�سيق مع الوزارات والجهات المعنية لمناق�شة �إطار العمل خالل المرحلة القادمة ،وقد عر�ض مندوب
وزارة البيئة ت�صور الوزارة  -باعتبارها من�سق عمل الفريق –لآلية العمل في مجال �إجراءات الخف�ض المالئمة
خالل الفترة القادمة بما يتوافق مع الم�صالح الوطنية ويحقق التنمية الم�ستدامة وال يتعار�ض مع مخططات
التنمية ،وعلى �ضوء المناق�شات التي تمت فمن المتوقع م�ستقب ًال �إ�ضافة �أع�ضاء ممثلين لجهات �أخرى.
 .2اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة:

�أ .في �إطار اهتمام م�صر بالعمل علي تفعيل وتن�شيط م�شروعات �آلية التنمية النظيفة ،تم خالل عام 2012
م�شاركة الوفد الم�صري في  3اجتماعات للجان الوطنية المعنية ب�آلية التنمية النظيفة التابعة التفاقية
الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ب�ألمانيا ،و�أثيوبيا ،وقطر.
ب .تم ت�سجيل  6م�شروعات �آلية تنمية نظيفة خالل عام  2012في مجاالت الطاقة المتجددة ،ال�صناعة،
المخلفات ،تح�سين كفاءة الطاقة لي�صل �إجمالي الم�شروعات الم�سجلة دولي ًا �إلي  17م�شروع ًا تحقق خف�ض ًا
�سنوي ًا فعلي ًا يقدر بنحو  3.6مليون طن ثاني �أك�سيد الكربون المكافيء وبا�ستثمارات تقدر بنحو  543مليون
دوالر.
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ج .علي الرغم من و�صول الحافظة الإجمالية للم�شروعات �إلي  106م�شروع �آلية تنمية نظيفة ،ف�إنه علي
�ضوء نتائج م�ؤتمر تغير المناخ بالدوحة ،وفي ظل انخفا�ض �أ�سعار �شهادات الكربون ،وبناء ًا علي نتائج
المتابعة الدورية مع الم�شروعات ،فقد تم ت�صفية تلك الحافظة با�ستبعاد الم�شروعات التي قررت عدم
ا�ستكمال الإجراءات لعدة �أ�سباب �أهمها ،عدم الجدوى االقت�صادية ،و�صعوبة ت�سويق �شهادات الكربون
المتوقع �إ�صدارها ،مع و�ضع تلك الم�شروعات في حافظة �أخري تكون نواة لإجراءات الخف�ض المالئمة
للظروف الوطنية حيث تتيح لها معرفة فر�ص للخف�ض ،وبناء ًا علي ذلك و�صل �إجمالي الم�شروعات الفعلية
في الحافظة �إلي  42م�شروع ًا تحقق خف�ض ًا �سنوي ًا في االنبعاثات يقدر بنحو  5.1مليون طن ثاني �أك�سيد
الكربون المكافئ ،وتكلفة ا�ستثمارية تبلغ حوالي  755مليون دوالر ،وبيانها كالتالي:
• عدد  17م�شروع ًا تم ت�سجيلها دولي ًا في المجل�س التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة.
• عدد  25م�شروع ًا ح�صلت علي خطابات الموافقة النهائية ( )Letters of Approvalمن اللجنة الوطنية
لآلية التنمية النظيفة وفي مرحلة التدقيق الدولي (.)Validation
د .في �ضوء توا�ضع �أ�سعار �شهادات الكربون ( )CERsومن �أجل طم�أنة الم�ستثمرين بوجود �آليات �أخري لخف�ض
االنبعاثات ،فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سة جولد �ستاندرد ال�سوي�سرية العاملة في مجال �سوق
الكربون الطوعية ،حيث تتيح تلك االتفاقية م�ساعدة وبناء قدرات اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في
تطبيق منهجية الر�صد وفق ًا لمعايير المجل�س التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة وتنفيذ ر�صد معايير
التنمية الم�ستدامة لآلية التنمية النظيفة وكذلك م�شروعات الخف�ض الطوعية ،و�إمكانية دخول الم�شروع في
كل من دورة �آلية التنمية النظيفة وكذا برنامج ال�سوق الطوعي علي التوازي وذلك ل�ضمان �أنه حتي في حالة
عدم ت�سجيل الم�شروع ك�آلية تنمية نظيفة فيمكن اال�ستفادة من ت�سجيله في ال�سوق الطوعية والح�صول علي
�شهادات الكربون الطوعية ( ،)VERsمما ي�ؤدي �إلي طم�أنة الم�ستثمرين و�أ�صحاب الم�شروعات ب�أنه توجد
�سوق طوعية للكربون يمكن اال�ستفادة منها �إلي جانب �آلية التنمية النظيفة وذلك في ظل توا�ضع �أ�سعار
�شهادات الكربون ( ،)CERsبالإ�ضافة الى ت�شابه دورة ت�سجيل الم�شروع مع دورة �آلية التنمية النظيفة.
هـ .و�إلى جانب �أن�شطة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة ،تعمل وزارة الدولة ل�شئون البيئة على التن�سيق
الم�ستمر مع الوزارات والهيئات وال�شركات ذات ال�صلة من �أجل التعريف والترويج لأهمية تنفيذ م�شروعات
الآلية بم�صر؛ هذا �إلى جانب عدد من اللقاءات واالجتماعات مع خبراء دوليين من كوريا الجنوبية والهند
وال�صين والدانمرك ورو�سيا لمناق�شة موقف م�شروعات �آلية التنمية النظيفة بم�صر وفر�ص التعاون مع
القطاع الخا�ص المحلي والأجنبي.
 .3المخاطر والتكيف مع التغيرات المناخية

�أ .التن�سيق مابين جهاز �شئون البيئة و مركز بحوث الت�أقلم مع التغيرات المناخية بجامعة اال�سكندرية لتنفيذ
برنامج تدريبى لرفع كفاءة العاملين وللم�شاركة فى تفعيل اال�ستراتيجية الوطنية للتكيف.
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ب .مراجعة تقرير الأورومتو�سطيه لمكافحة الت�صحر وتقديم مقترحات لتعظيم ا�ستفادة م�صر من �أن�شطة
مكافحة الت�صحر.
ج .مراجعة الم�شروعات الممولة من �صناديق دعم التكيف (�صندوق الدول الأقل نموا  ) LDCFو(ال�صندوق
الخا�ص بتغير المناخ  ) SCCFوذلك لبحث فر�ص اال�ستفادة منها ومدى �إمكانية تطبيق ما يتنا�سب معها
فى م�صر.
د .متابعة �إجراءات قبول مقترح برنامج "زيادة مرونة نظام الأمن الغذائي لم�صلحة منطقة جنوب م�صر"
المقدم من برنامج الغذاء العالمى  WFPبطلب بدعم من �صندوق التكيف الدولى والذى ح�صل على
موافقة مبدئية للتمويل والذي يهدف �إلى زيادة قدرة التكيف للمجتمعات المحلية لجنوب م�صر فى قطاع
الزراعة والأمن الغذائى و تطوير منطقة بحيرة نا�صر وت�أهليها للتكيف مع �آثار التغيرات المناخية ونقل
التكنولوجيات الجديدة للزراعة الم�ستدامة ،و�إنتاج محا�صيل مقاومة الرتفاع درجات الحرارة ونقل المعرفة
�إلى قريتين من م�شروع الـ  1000قرية الأكثر فقر ًا فى �صعيد م�صر.
هـ .التعاون مع مكتب التعاون الألمانى بالقاهرة  GIZفى برنامج التنمية الت�شاركية في المناطق الح�ضرية
( )PDPوالذى يهدف الى تنمية المناطق الع�شوائية بيئيا و�إدخال بعد الت�أقلم مع المناخ فى خطة العمل.
و .درا�سة بعنوان"تغير المناخ وت�أثيره على الهجرة الب�شرية"والممولة من هيئة التنمية الفرن�سية والبنك الدولى
والتى تمت فى محافظتى الدقهلية وال�شرقية.
ز .و�ضع اال�شتراطات المرجعية لإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق ال�ساحلية ال�شمالية بالتن�سيق مع الإدارة
المركزية لإدارة المناطق ال�ساحلية والبحيرات.
ح .متابعة طلب تر�شيح �صندوق حماية البيئة كجهة منفذة لم�شروعات التكيف التى يمولها �صندوق التكيف
والتن�سيق مع لجنة االعتماد ب�ش�أن ا�ستيفاء النماذج للموافقة على التر�شيح.
 .4نقل التكنولوجيا وبحوث التغيرات المناخية:

�أ .ابتكار معادلة ح�سابية لتقدير كمية االنبعاثات ال�صادرة من غازات االحتبا�س الحراري النا�شئة عن �صناعة
الت�شييد في م�صر ،وعمل قاعدة البيانات وبرنامج الحت�ساب المتر الم�سطح من الإن�شاءات للغازات الدفيئة.
ب .التن�سيق مع برنامج االمم المتحدة للبيئة لتقييم االحتياجات التكنولوجية والذي ي�سعى �إلى تطبيق
التكنولوجيات في مجال التخفيف من /والتكيف مع التغيرات المناخية ونقلها ،والممول من مرفق البيئة
العالمي.
ج .التن�سيق مع الجانب الكوري لمناق�شة �أهم التحديات البيئية واالحتياجات التمويلية لم�شروعات تكنولوجيا
التغيرات المناخية؛ وتقديم مقترحات م�شروعات.
د .الم�شاركة كع�ضو فاعل في اجتماعات اللجنة الخا�صة بالب�صمة الكربونية من �أجل التطوير الم�ستهدف
لل�صناعات الم�صرية وجودة المنتجات المحلية والتي تنظمها الهيئة العامة للموا�صفات والجودة.
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مؤتمر األمم المتحدة للتغيرات المناخية (مؤتمر األطراف الثامن عشر):

تمهيد ًا للم�شاركة في م�ؤتمر الأطراف الثامن ع�شر بالدوحة -قطر في نهاية عام  2012؛ �شاركت م�صر في
االجتماعات والم�ؤتمرات الدولية التح�ضيرية والمتعلقة بالمو�ضوعات التفاو�ضية لق�ضية التغيرات المناخية وهي:
�إجراءات التخفيف من /والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية  -نقل التكنولوجيا  -التمويل  -بناء القدرات
في مجال علوم وتطبيقات الحد من ظاهرة تغير المناخ من خالل محادثات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية
في ابريل ويونيو عام  .2012واالجتماعات التح�ضيرية للمفاو�ضين الأفارقة ب�ش�أن تغير المناخ لتحديد موقف
المجموعة الأفريقية من المو�ضوعات التفاو�ضية واالجتماع التح�ضيري لمجموعة  77وال�صين .هذا بالإ�ضافة
�إلى:
 .1التن�سيق مع وزارة الطيران المدني لمراجعة �أحدث موقف تجاه �إجراءات االتحاد الأوروبي لفر�ض التزامات
بخف�ض االنبعاثات علي �شركات الطيران التي تمر داخل �أجواء االتحاد الأوروبي.
 .2الم�شاركة في اجتماعات المجموعة التفاو�ضية العربية للتحرك العربي في مفاو�ضات تغير المناخ بمقر
جامعة الدول العربية (� 13 – 12سبتمبر  5 – 4 /نوفمبر  ،)2012والذي نتج عنه تحديث الموقف العربي
التفاو�ضي خالل اجتماعات تغير المناخ.
 .3التح�ضير والم�شاركة في االجتماعات الوزارية  Pre-COPبكوريا الجنوبية خالل �شهر �أكتوبر  2012حيث تم
العمل علي التو�صل �إلي اتفاق �سيا�سي ب�ش�أن فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو.
 .4تحديث الموقف التفاو�ضي الم�صري في مو�ضوعات التخفيف و�آلية التنمية النظيفة في �إطار التح�ضير
الجتماع وزراء البيئة العرب المزمع عقده ببغداد في دي�سمبر .2012
�شاركت م�صر في الم�ؤتمر الثامن ع�شر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
واالجتماع الثامن لأطراف بروتوكول كيوتو وكذا المجل�س التنفيذي الدولي لآلية التنمية
النظيفة ،والذي تم عقده بالدوحة – قطر ،حيث تم التو�صل �إلي ما يلي:
 .1فترة �إلتزام ثانية للبروتوكول مدتها � 8سنوات تبد�أ من �أول يناير  2013وتنتهي في  31دي�سمبر ،2020
وتت�ضمن التزامات خف�ض كمية علي دول المرفق الأول في المرفق (باء) للبروتوكول لتحقيق خف�ض مجمع
 %18مقارنة بانبعاثات عام  1990بحلول عام .2020
� .2شهدت فترة الإلتزام الثانية خروج اليابان و ورو�سيا و ونيوزلندا بالإ�ضافة �إلي كندا التي ان�سحبت ر�سمي ًا
من البروتوكول.
 .3تم تعديل المرفق( �ألف) للبروتوكول والمت�ضمن غازات االحتبا�س الحراري ب�إ�ضافة غاز ثالث فلوريد
النيتروجين علي �أن يبد�أ العمل به اعتبار ًا من بداية فترة االلتزام الثانية مع �إمكانية ا�ستخدام �أطراف
المرفق الأول لعام � 1995أو  2000ك�سنة �أ�سا�س لح�ساب انبعاثات ذلك الغاز.
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المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية والمحلية والدولية
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� .4إن�شاء �آلية للطموح ( )Ambition Mechanismبحيث تقوم �أطراف المرفق الأول بزيادة م�ستوي خف�ض
انبعاثاتها في عام  2014وذلك بما يتم�شي والهدف العالمي لخف�ض  %40 – 25من االنبعاثات بحلول عام
 2020مقارنة بانبعاثات عام  1990بما يحافظ علي م�ستوي ارتفاع درجات الحرارة دون م�ستوي الدرجتين.
كما وافقت الدول الأع�ضاء با�ستثناء اليابان ،ورو�سيا ،وكندا علي فترة �إلتزام ثانية للبروتوكول تبد�أ من
�أول يناير  ،2013حيث تم تحديد المطالب الخا�صة بدعم الدول النامية لأن�شطة م�شروعات �آلية التنمية
النظيفة وخا�صة الم�شروعات البرامجية.
بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1بناء القدرات على الم�ستوى المحلي من خالل الم�شاركة وتنظيم ور�ش العمل وحلقات النقا�ش
واالجتماعات مع الجهات المعنية في المجاالت التالية:
�أ .التن�سيق مع الجانب الألماني  GIZب�ش�أن عدد من البرامج التدريبية لت�أهيل مجموعة عمل ب�ش�أن �إجراءات
خف�ض االنبعاثات المالئمة وطنيا .NAMAs
ب� .إعداد وثيقة م�شروع بناء القدرات لتغير المناخ والذي �سيتم تنفيذه بتمويل من االتحاد الأوروبي وبالتن�سيق
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة ثالث �سنوات بهدف بناء القدرات الوطنية في عدد من مو�ضوعات
التخفيف الجديدة.
ج .حلقة عمل حول البرامج المنزلية لتح�سين كفاءة الطاقة ( )Labelingوالتي نظمها المركز االقليمي للطاقة
المتجددة وتح�سين كفاءة الطاقة ( )RCREEEفي � 22 – 21أكتوبر 2012
د .برنامج ت�أهيل القدرات في مجال "نظام تخطيط بدائل الطاقة على المدى البعيد" 		
( )Long-range Energy Alternatives Planning System LEAPبالتعاون مع م�شروع الإبالغ الوطني
الثالث خالل المدة  15 – 11نوفمبر .2012
هـ" .محادثات القاهرة لتغير المناخ"ومناق�شة �أهم الق�ضايا المطروحة ب�ش�أن التغيرات المناخية خالل عام
 2012حول مو�ضوعات التغيرات المناخية المختلفة.
و .الم�شاركة في دورة تدريبية عن كتابة و�صياغة الم�شروعات التمويلية التابع لمرفق البيئة العالمي وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي.
ز .الدورة التدريبية في مجال "بناء و�إدارة فريق العمل"بمركز �إعداد القادة للقطاع الحكومى.
ح" .تقييم الت�أثيرات االقت�صادية واالجتماعية لظاهرة ارتفاع م�ستوى �سطح البحر الناتجة عن التغيرات
المناخية"التى �أقامها مركز اال�سكندرية لبحوث التكيف باال�سكندرية.
ط .الم�شاركة فى حلقة العمل الخا�صة بمواجهة الآثار ال�صحية الناجمة عن التغيرات المناخية بوزارة ال�صحة
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 .2التدريب الدولي و�إعداد الكوادر للتمثيل الدولي واالطالع على �آخر الم�ستجدات حول
المو�ضوعات المختلفة لق�ضايا تغير المناخ؛ �شاركت وزارة الدولة ل�شئون البيئة في الآتي:
�أ .الم�شاركة في اجتماعات الجل�سة الخام�سة والثالثون للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ
( )Intergovernmental Panel on Climate Change IPCCب�سوي�سرا ( 9-6يونيو  )2012ودرا�سة ملف
�أوراق اجتماعات الجل�سة حول مو�ضوعات :ا�ستراتيجية توا�صل الهيئة للنواحي العلمية ،التقدم المحرز من
قبل فرق عمل الهيئة ب�إعداد التقرير التجميعي الخام�س والمقرر ن�شره في عام .2014
ب .الم�شاركة في االجتماع االقليمي للخبراء لمناق�شة الخ�سائر والأ�ضرار الناتجة عن تغير المناخ ب�أثيوبيا،
والذي ناق�ش �أهم الم�شروعات القائمة والم�ستقبلية في مجال الت�صدي لظاهرة التغيرات المناخية بالدول
الأفريقية والتي تدعمها الدول المتقدمة ومنظمات الأمم المتحدة وبرامجه في مجاالت التنمية والبيئة؛
حيث ركز الإجتماع على �أ�ساليب التكيف مع الظواهر الجوية ال�ضارية ،مع �إلقاء ال�ضوء على �أهم التجارب
الرائدة والجارية في هذا المجال (  15-13يونيو .)2012
ج .برنامج تدريبي حول طرائق ح�صر غازات االحتبا�س الحراري بمدينة �سواكبموند بدولة ناميبيا في �إبريل
 2012وقد تم التدريب على كيفية ح�صر االنبعاثات بناء على الخطوط الإر�شادية للهيئة بين الحكومية
للتغيرات المناخية لعام  IPCC Guidelines 2006 ، 1996وذلك في القطاعات الخم�س الرئي�سية:
الطاقة ،وال�صناعة ،والزراعة ،والغابات وا�ستخدام الأرا�ضي ،والمخلفات ،تم التدريب على البرنامج
الخا�ص بح�ساب هذه االنبعاثات ،والتدريب المبدئي على البرنامج الجديد لح�ساب االنبعاثات والمزمع
اطالقه من قبل �سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ العام القادم.
د .البرنامج التدريبي الدولي حول خف�ض الكربون والنمو الأخ�ضر بكوريا ،تناول البرنامج مو�ضوع انخفا�ض
معدل الكربون في اال�ستهالك اليومي للإن�سان بمختلف المجتمعات  ،كما ناق�ش التوجه بكافة �أن�شطته الى
النمو الأقل اعتماد ًا على الكربون �أو ما ي�سمى بالنمو االخ�ضر وذلك عن طريق اال�ستخدام الر�شيد للطاقة
مع توظيفها بما ي�سمح بتطبيق مفهوم اال�ستدامة والمحافظة علي البيئة معها عملي ًا.
مؤشرات اآلداء حتى ديسمبر 2012
جدول ( )1-2الموقف اإلجمالي لحافظة مشروعات آلية التنمية النظيفة حتى 2012

البيان

العدد

�إجمالى عدد الم�شروعات بالحافظة

42

عدد الم�شروعات الم�سجلة دوليا

17

عدد الم�شروعات الحا�صلة على موافقة نهائية

25
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حماية طبقة األوزون

مقدمة

�أدى الن�شاط الب�شري وما �إ�ستحدثه الإن�سان من تكنولوجيا في تخليق المواد الكيميائية �إلي ت�أثير بع�ض منها
ت�أثير ًا �سلبي ًا علي طبقة الأوزون ،وقد �أولت م�صر خالل عام  2011اهتمام ًا كبير ًا بق�ضية الحفاظ على طبقة
الأوزون واجتازت بنجاح التحديات التى فر�ضها االلتزام ب�أحكام بروتوكول مونتريال وتعديالته المختلفة .كما
تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة بو�ضع �سيا�سات لاللتزام ب�أحكام برتوكول مونتريال وذلك من �أجل تحقيق التنمية
الم�ستدامة .وتهتم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج فى مجال حماية طبقة الأوزون لتوفيق �أو�ضاع القطاعات
المختلفة.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012

� .1إعداد التقرير ال�سنوى الخا�ص ببيانات ا�ستهالكات م�صر للمواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون لعام  2011وفقا
للمادة ( )7من بروتوكول مونتريال والتى تلزم دول الأطراف بالإبالغ الدورى عن هذه البيانات �إلى �أمانة
البروتوكول للت�أكد من االلتزام بن�سب الخف�ض الم�ستهدفة من ا�ستهالك المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون
والتى تحققت نتيجة لوجود �ضوابط و�سيا�سات فعالة تعمل علي ت�سهيل االمتثال لأحكام بروتوكول مونتريال
وتعديالته المختلفة.
 .2بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اال�ستراتيجية الم�صرية للتخل�ص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
( )HPMPبهدف تخفي�ض اال�ستهالك ال�سنوى من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( )HCFC’sبن�سبة %10
بحلول عام .2015
 .3الإ�شراف على تنفيذ تعديل وحدات التبريد لعدد ( )116عربة �سكة حديد مكيفة والتي ت�ستخدم مواد
( )CFC’sالم�ستنفدة لطبقة الأوزون لتعمل بمواد �أخرى �صديقة للبيئة وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم
المتحدة للتنمية ال�صناعية.
 .4متابعة تنفيذ م�شـ ــروع لتوفيق �أو�ض ــاع عدد ( )2من �شركات الأدوية الم�صرية المنتجة للأيرو�سوالت
الطبية ( )ADCO – EPICOلعالج �أمرا�ض الربو وح�سا�سية ال�صدر الم�ستخدمة لمواد ( )CFC’sللتحول
الي ا�ستخدام مواد �صديقة للبيئة وتنفيذ برنامج التوعية للمنتجات الجديدة الم�ستخدمة وذلك بالتن�سيق
مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية (.)UNIDO
 .5توفيق �أو�ضاع عدد (� )4شركات تعمل في مجال �صناعة العزل الحراري (فري�ش �إليكتريك ،موج للهند�سة
وال�صناعة� ،شركة كايروفوم ،ال�شركة الهند�سية التخ�ص�صية للمقاوالت) لوق ــف ا�ستخـ ــدام م ــادة
( HCFC – (14 Ibالم�ستنفدة لطبقة الأوزون وذلك بتقديم بدائل تكنولوجية �صديقة للبيئة وذلك بالتعاون
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ))UNDP
 .6اال�ستمرار في درا�سة طلبات الدعم المالي والفنى المقدمة من الجهات المختلفة لإحالل وتعديل وحدات
التبريد (ال�شيلرات) التي ت�ستخدم مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون ب�أخرى تعمل بمواد �صديقة للبيئة في
قطاع التبريد و التكييف و ذلك بالتعاون مع البنك الأهلي الم�صري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية
ال�صناعية (.)UNIDO
 .7تدبير المعدات الالزمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات وحدة الأوزون بجهاز �شئون البيئة
وقاعدة بيانات م�صلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات بهدف �إحكام الرقابة
الجمركية على المواد الم�ستنفذة لطبقة الأوزون و�ضمان االمتثال لأحكام بروتوكول مونتريال وتنفيذ دورات
تدريبية لتدريب م�ستخدمي البرنامج فى المنافذ الجمركية المختلفة.
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 .8االنتهاء من تنفيذ تطبيق جميع البدائل لمادة بروميد الميثيل فى معاملة التربة وتقديم التقرير الثانى من
مركز البحوث الزراعية وعر�ض الخبرة الم�صرية فى التطعيم فى �إجتماع جمعية �أمرا�ض النبات الأمريكية
وزيارة م�ست�شارة بروتوكول مونتريال والتى �أفادت با�ستدامة البدائل الم�صرية.
� .9إعداد وتنفيذ االحتفال بيوم الأوزون العالمي في �ساقية ال�صاوي ليلة � 16سبتمبر  2012و الذي يعد �إحتفا ًال
ذا �أهمية خا�صـ ــة حيث يواكب مرور ( )25عام ًا على بروتوكول مونتريال و ذلك بالتن�سيق مع برنامج الأمم
المتحدة للبيئة ( )UNEPمع تنفيذ م�سابقة للأطفال عن حماية طبقة الأوزون وتكريم �شركاء النجاح وتوزيع
هدايا تذكارية على الحا�ضرين.
االجتماعات والمؤتمرات وورش العمل:

 .1الم�شاركة في عقد عدد ( )3ور�شة عمل خا�صة بتوعية �أطباء الأمرا�ض ال�صدرية بمنتجات الأيرو�سوالت
الطبية التي ت�ستخدم مواد غير م�ستنفدة لطبقة الأوزون فى محافظات القاهرة والإ�سكندرية والمن�صورة
وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية ( )UNIDOوال�شركة العربية للأدوية ()ADCO
 .2عقد ( )3اجتماعات للجنة الدائمة للأوزون لمناق�شة ودرا�سة �آليات توزيع الكميات الم�سموح با�ستيرادها
من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الم�ستنفدة لطبقة الأوزون على ال�شركات والم�صانع الم�ستوردة ،وتم
دعوة ال�شركات التي تعمل في ا�ستيراد تلك المواد و كذلك م�صانع التكييف لمناق�شة مقترحاتهم ب�ش�أن
�آليات توزيع الكميات الم�سموح لم�صر با�ستيرادها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الم�ستنفدة لطبقة
الأوزون خالل عام  .2013واعتماد التعليمات المنفذة للعمل بوحدة الأوزون.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة:

� .1إمداد هيئة الرقابة على ال�صادرات والواردات بقطع الغيار الالزمة لعدد ( )2جهاز تحليل كروماتوجرافى،
عدد ( )22جهاز ًا محمو ًال للك�شف عن الفريونات ،وعقد دورات تدريبية للمخت�صين على ا�ستخدام هذه
الأجهزة وذلك فى �إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لم�شروع الخطة الوطنية لوقف ا�ستخدام المواد الم�ستنفدة
لطبقة الأوزون ( ) NPPفى قطاع التبريد والتكييف ،وتفعيال للمادة  47مكرر التي تم ا�ستحداثها في قانون
البيئة رقم  9ل�سنة  2009لإحكام الرقابة على المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون فى نطاق بروتوكوالت التعاون
الموقعة بين جهاز �شئون البيئة وكل من هيئة الرقابة على ال�صادرات والواردات وم�صلحة الجمارك.
 .2التن�سيق مع ال�شركات التي تعمل في مجال خلط الكيماويات التي يتم ا�ستخدامها في �صناعة الفوم للم�شاركة
في تنفيذ اال�ستراتيجية الوطنية لوقف ا�ستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وذلك من خالل تقديم
الدعم المالى والفنى لإيجاد بدائل لمادة( )HCFC – 14 Ibغير م�ستنفدة لطبقة الأوزون.
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 .3التن�سيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�صناعية ( )UNIDOلتوفيق �أو�ضاع عدد (� )3شركات تعمل
في مجال �صناعة التبريد والتجميد ( �شركة كريازى ل�صناعة الثالجات المنزلية� ،شركة العربى ل�صناعة
الثالجات المنزلية� ،أال�سكا مونديال ل�صناعة الثالجات) لوقف ا�ستخدام مادة ( )HCFC – 14 Ibفي
�صناعة فوم العزل الحراري من خالل ا�ستبدال �أجزاء من خطوط الإنتاج القديمة وتحديث خطوط الإنتاج
ال�ستخدام تكنولوجيا �صديقة للبيئة.
متابعه تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

فح�ص ومراجعة عدد ( )470طلب ًا مقدم من مندوبى ال�شركات المختلفة ال�ستخراج موافقة جهاز �شئون البيئة
ووحدة الأوزون للإفراج الجمركى عن �سلع خا�ضعة للرقابة طبقا لأحكام بروتوكول مونتريال وت�ستخدم فى كافة
القطاعات (غازات التبريد  -الفوم – الأيرو�سوالت – مواد العزل – �إطفاء الحريق).
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الحماية من الضوضاء

مقدمة
�أ�صبح الحفاظ على بيئة هادئة فى الأوقات الحالية فى م�صر فى ظل الظروف ال�سيا�سية التى مرت بها البالد

الباب األول :الهواء

الف�صل الرابع

عام  2012هدف ًا ي�صعب الو�صول �إليه ،خا�صة بعد غياب دور الأمن فى بع�ض الأوقات والذى �أدى بدوره �إلى ارتفاع
م�صادر ال�ضو�ضاء في م�صر ومنها انت�شار الباعة الجائلين ،وا�ستخدام مكبرات ال�صوت ،بالإ�ضافة �إلى زيادة
المخالفات المرورية الخا�صة بال�ضو�ضاء ،وبالتالى و�صلت م�ستويات ال�ضو�ضاء �إلى م�ستويات غير مقبولة فى
معظم مناطق الجمهورية ،لذلك ت�سعى وزارة الدولة ل�شئون البيئة لبذل الجهود العديدة للحد من ال�ضو�ضاء ،وفى
هذا الإطار قامت الوزارة با�ستكمال خطة ر�صد م�ستويات ال�ضو�ضاء فى المناطق المختلفة لمحافظات القاهرة
الكبرى بهدف تقييم م�ستويات ال�ضو�ضاء لأخذها فى االعتبار للأ�ستفادة منها عند �إعداد تخطيط عمرانى �سليم.
وفيما يلي �أهم الإجراءات التى قام بها جهاز �شئون البيئة هذا العام للحد من ال�ضو�ضاء من خالل ال�شبكة
القومية لر�صد ال�ضو�ضاء والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
الشبكة القومية لرصد الضوضاء

صورة ( )1-4محطة رصد الضوضاء بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة

 .1في �إطار برنامج ر�صد ال�ضو�ضاء لمحافظات القاهرة الكبرى ،تم ا�ستكمال الر�صد وتحليل البيانات و�إ�صدار
م�ؤ�شرات م�ستويات ال�ضو�ضاء في �أحياء محافظات القاهرة الكبرى ،وذلك من خالل عدد ( )30محطة ر�صد،
وقد �أ�شارت نتائج الر�صد �إلي ارتفاع م�ستويات ال�ضو�ضاء في معظم مواقع الر�صد بمحافظات القاهرة الكبري
بالمناطق ال�صناعية والمناطق التجارية والإدارية والمناطق الواقعة علي طرق رئي�سية �أو فرعية عن الحدود
والمعايير الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  9ل�سنة  ،2009كما تبين من مقارنة نتائج الر�صد لعامي
 2012،2011عدم وجود تغيير ملحوظ في م�ستويات ال�ضو�ضاء لفترات اليوم الثالث وذلك لعدم تنفيذ الجهات
المعنية والم�شاركة في الخطة القومية لمكافحة ال�ضو�ضاء �أدوارهم في البرامج الخا�صة بالحد من ال�ضو�ضاء.
� .2إعداد خريطة كنتورية لم�ستويات ال�ضو�ضاء البيئية لحي الوايلي بمحافظة القاهرة ،ت�شمل �أهم م�صادر
ال�ضو�ضاء في هذا الحي.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات األخري المختلفة :

 .1وزارة الطيران المدني :

التن�سيق مع وزارة الطيران المدنى فى تطوير وا�ستكمال �شبكة ر�صد �ضو�ضاء الطائرات ،وذلك لإعداد
م�ؤ�شرات م�ستويات ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن حركة الطائرات بمطار الغردقة ،بالإ�ضافة �إلي تقديم برنامج تدريبي
عن �ضو�ضاء الطائرات والت�شريعات والقوانين البيئية الخا�صة بانبعاثات ال�ضو�ضاء في مجال الطيران المدني،
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 .2وزارة اإلسكان

الم�شاركة في �إعداد م�سودة الكود الم�صري لأ�س�س ت�صميم و�شروط تنفيذ �أعمال ال�صوتيات والتحكم في
ال�ضو�ضاء للمباني وذلك بالتعاون مع وزارة الإ�سكان وفقا للجنة الم�شكلة بالقرار الوزاري رقم  77ل�سنة ،2010
حيث تم االنتهاء من �إ�صدار الم�سودة النهائية للكود في نهاية عام  ،2012وقد تم توزيع هذه الم�سودة علي الوزارات
والمراكز المعنية والمتخ�ص�صين في هذا المجال لمراجعته و�إبداء الر�أي فيه قبل اعتماده و�إ�صداره ،ويهدف
الكود �إلي و�ضع �شروط ت�صميم �أعمال ال�صوتيات بالمباني وكذلك معايير م�ستويات ال�ضو�ضاء داخل المباني
بمختلف �أنواعها والحدود الم�سموح بها داخل تلك المباني.

الباب األول :الهواء

و�أ�ساليب المعالجة في خف�ض معدالت ال�ضو�ضاء من م�صادرها ،وذلك للعاملين بوزارة الطيران المدني والعاملين
بال�شركة القاب�ضة للمطارات.

 .3وزارة التعليم العالي والجامعات

قامت الوزارة بالم�شاركة في تنفيذ الم�شروع المقدم من برنامج االتحاد الأوروبي  ،TEMPUSوذلك بالتن�سيق
مع جامعة عين �شم�س وبع�ض الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية والم�صرية ب�ش�أن �إعداد المناهج الخا�صة
بدرجة الماج�ستير التطبيقي في مجال هند�سة ال�صوت واالهتزازات ،حيث تم االنتهاء من �إعداد مقترح كتاب
عن درا�سة تقييم الأثر البيئي لل�ضو�ضاء وجارى مراجعته للإ�صدار النهائي ،والذي يمكن �أن ي�ستخدم كدليل
للعاملين في هذا المجال �سواء في جهاز �شئون البيئة �أو المكاتب اال�ست�شارية التي تقوم ب�إعداد درا�سات تقييم
الت�أثير البيئي.
التشريعات والقوانين الخاصة بالضوضاء:

 -1مراجعة المعايير الخا�صة بال�ضو�ضاء الداخلية بالالئحة التنفيذية المعدلة لقانون البيئة رقم  9ل�سنة
 2009وذلك بتغيير �سنة التطبيق لمعايير �أماكن العمل ذات الوردية حتى � 8ساعات لتكون عام  2014بد ًال
من عام  ،2011وقد اعتمدت من رئا�سة مجل�س الوزراء وتم ن�شرها بجريدة الوقائع الم�صرية.
 -2في �إطار جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة في التفتي�ش علي م�صادر ال�ضو�ضاء والحد منها ،و�إعداد قاعدة
البيانات الخا�صة بم�ستويات ال�ضو�ضاء داخل المن�ش�آت المختلفة في محافظات الجمهورية حيث يتم
تحديث المعلومات بها �شهري ًا لإعداد م�ؤ�شر م�ستويات ال�ضو�ضاء ال�سنوي للمن�ش�آت التجارية وال�صناعية
وال�سياحية في المحافظات المختلفة .و يبين الجدول التالي عدد المن�ش�آت التي تم التفتي�ش عليها من قبل
فروع الجهاز الإقليمية خالل عام  2012في بيئة العمل والبيئة المحيطة بهدف توفيق �أو�ضاع هذه المن�ش�آت،
وو�صلت ن�سبة المن�ش�آت المخالفة هذا العام  % 48من �إجمالي المن�ش�آت التي تم التفتي�ش عليها.
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جدول ( )1-4عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها من قبل الفروع خالل عام 2012

عدد المن�ش�آت

�إدارة الحماية من ال�ضو�ضاء
والمعمل المركزي

القاهرة المن�صورة طنطا

ا�سيوط الغردقة

ا�سوان ال�شرقية ال�سوي�س

اجمالي

41

93

43

109

77

6

3

193

10

مخالف

15

54

18

26

34

5

3

113

7

غير مخالف

26

39

25

83

43

1

0

80

3

المؤتمرات والندوات:

 .1الم�شاركة في ور�شة عمل متخ�ص�صة تحت عنوان « »Urban Noise Managementبمدينة فلورن�س
ب�إيطاليا بهدف تبادل الخبرات العلمية في مجال �إعداد خرائط كنتورية لل�ضو�ضاء البيئية من خالل عر�ض
خريطة كنتورية لل�ضو�ضاء البيئية بمدينة فلورن�س.
 .2الم�شاركة في الم�ؤتمر العلمي الدولي الثامن للبيئة والتنمية والمعلوماتية الحيوية بجامعة الأزهر من خالل
"تقييم م�ستويات ال�ضو�ضاء الم�ؤثرة علي المدار�س في القاهرة".
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المياه العذبة

مقدمة

تعكف وزارة الدولة ل�شئون البيئة علي االهتمام بنوعية المياه ب�شكل ي�ضمن الحفاظ علي الإدارة الم�ستدامة للمياه
وحماية الموارد المائية في م�صر .ويتطلب ذلك تنفيذ العديد من الم�شروعات وعقد ندوات توعوية للجماهير من
�أجل الحفاظ علي البيئة المائية ومنع تدهور المياه.
يت�أ�س�س محور العمل علي عدة مباديء من �أهمها:
� .1إعداد وتنفيذ برامج ر�صد لنوعية المياه وم�صادر ال�صرف.
 .2التن�سيق والتعاون مع الجهات المختلفة والمعنية بالمياه.
 .3تطوير المعايير الواردة بالقوانين طبق ًا للم�ستجدات في تطبيق القانون.
 .4تنمية الوعي البيئي لدي الفئات المختلفة.
 .5التفتي�ش الدوري علي المن�ش�آت التي ت�صرف علي المجاري المائية.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1مشروع الوسائل المبتكرة لحماية الموارد المائية بمدينة النوبارية الجديدة:

من خالل مذكرة التفاهم بين وزارتي البيئة الم�صرية والإيطالية للتعاون الم�شترك بهدف حماية الموارد
المائية وخا�صة المياه الجوفية ،تم البدء فى تنفيذ �أحد الم�شروعات والذى يقوم على تطوير محطة ال�صرف
ال�صحى بالمدينة والتى ت�صل قدرتها اال�ستيعابية �إلى حوالى (  6000متر ) 3لتقوم بعمل معالجة ثانوية متقدمة
لمياه ال�صرف ال�صحى وال�صناعى الواردة �إلى المحطة من �شبكة ال�صرف بالمدينة على �أن يتم ا�ستخدامها فى
زراعة الأ�شجار الخ�شبية �أو المزارع ال�سمكية وقد تم الآتي:
�أ .تنظيم مجموعات العمل وتوزيع الأدوار بين الجانبين.
ب .معاينة المحطة وو�ضع الت�صورات ونماذج المحاكاة لتطوير المحطة ومنظومة �أداء عملية المعالجة.
ج .البدء فى مراجعة و�ضع المياه الجوفية للمنطقة تمهيد ًا لتقييم مدى ت�أثر نوعية تلك المياه.
 .2مشروع الرصد الدوري لألراضي الرطبة في مصر:

تم البدء في تنفيذ برنامج الر�صد الدوري للأرا�ضى الرطبة في م�صر في عام  2009بالتعاون مع المعهد
القومى لعلوم البحار والم�صايد للقيام ب�أعمال الر�صد الدوري ،حيث يهدف الم�شروع �إلى المتابعة الدورية لنوعية
المياه وروا�سب القاع والقاعيات والهائمات النباتية والحيوانية �إ�ضافة �إلى متابعة م�ؤ�شرات التلوث البيولوجي
والتلوث الكيميائي للبحيرات ال�شمالية ( �إدكو ،البردويل ،المنزلة ،البرل�س ،مريوط) وكذلك نوعية ال�صرف
علي البحيرات من الم�صادر المختلفة وذلك للوقوف على الظروف البيئية والملوثات الم�ؤثرة عليها في الأوقات
والأماكن المختلفة بغر�ض الحد من تلك الملوثات وو�ضع الخطط الم�ستقبلية لحمايتها وتنميتها تنمية م�ستدامة،
وفى �إطار المتابعة والتقييم الم�ستمر للبرنامج تم تنفيذ ما يلى:
�أ� .إدراج مجموعة جديدة من البحيرات الم�صرية �إلى برنامج الر�صد لي�صل عدد البحيرات التى يتم ر�صدها
�إلى ( )9بحيرات خالل العام المن�صرم  2012وبيانها كالآتى:
· البحيرات ال�شمالية ( �إدكو ،البردويل ،المنزلة ،البرل�س ،مريوط).
· بحيرتى قارون والريان.
· بحيرات التم�ساح والمرة (الكبرى وال�صغرى).
ب .االنتهاء من تنفيذ ( )36رحلة حقلية لر�صد الملوثات بالبحيرات ال�سابق ذكرها ،تم خاللها ر�صد
ال�شواهد الحقلية و�أخذ العينات و�إجراء القيا�سات الحقلية وكذلك تم �إعداد ما يلى:
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة المنزلة.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة البرل�س.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة مريوط.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة �إدكو.
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· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة البردويل.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة التم�ساح.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى للبحيرات المرة.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة قارون.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية وعدد ( )1تقرير �سنوى لبحيرة الريان.
حيث ي�شتمل كل تقرير على:
· مقدمة لكل بحيرة.
· ر�سومات بيانية وتو�ضيحية وخرائط خا�صة بمواقع �أخذ العينات وعددها وم�صادر ال�صرف.
· نبذة عن الدرا�سات البحثية التى تمت على تلك البحيرات فى الع�شرين عام ًا الأخيرة.
· نتائج الر�صد التى تم قيا�سها ( الخوا�ص الهيدروكيميائية– المغذيات -العنا�صر الثقيلة– المبيدات–
الميكروبيولوجى – النباتات المائية والهائمات النباتية والحيوانية ).
· التف�سير العلمى لتلك النتائج.
الدراسات التي تم تنفيذها خالل عام 2012

�أ .تقييم ودرا�سة مدى توافق المواقع المقترحة لأكثر من ( )140محطة معالجة �صرف �صحى وم�آخذ محطات
مياه ال�شرب والعديد من الدرا�سات التى من �ش�أنها حماية المجارى المائية من التلوث وكذلك �إيجاد حلول
بديلة لتوفير المياه النظيفة لأغرا�ض ال�شرب والزراعة نذكر منها ما يلى:
ب .درا�سة �إمكانية ا�ستخدام مياه ( )63بئر ًا للمياه الجوفية ومطابقة نوعية تلك المياه للموا�صفات القيا�سية
الم�صرية لمياه ال�شرب المعب�أة.
ج .درا�سة مدى توافق المواقع المخ�ص�صة لإن�شاء ( )34محطة لمعالجة مياه ال�صرف ال�صحى بمختلف
القرى على م�ستوى الجمهورية وفق ًا للقوانين المنظمة.
د .درا�سة مدى توافق المواقع المخ�ص�صة لإن�شاء م�أخذ لمياه ال�شرب لعدد ( )27محطة مياه �شرب بمختلف
القرى على م�ستوى الجمهورية وفق ًا للقوانين المنظمة.
اإلجراءات التي تم اتخاذها لحماية نهر النيل من التلوث بمخلفات العائمات النهرية :2012

 .1فى �إطار �أعمال لجنة بحث المعوقات �أمام توفيق �أو�ضاع تلك العائمات وتقنينها تم و�ضع الآلية المقترحة
من اللجنة الم�شار �إليها فى �صورتها النهائية لإلزام جميع الفنادق العائمة بعدم ال�صرف نهائي ًا على
نهر النيل �سواء معالج �أو غير معالج و�إيجاد حلول جذرية للتخل�ص الآمن من المخلفات ال�سائلة من تلك
العائمات عن طريق نقل تلك المخلفات من العائمة الى �أقرب مر�سى مجهز بخدمات ال�صرف ال�صحى
عن طريق �صنادل نهرية معدة لهذا الغر�ض ثم �إعادة �ضخها من المر�سى �إلى �شبكات ال�صرف ال�صحي
بالمحافظة ،وفى هذا ال�ش�أن فقد تم تنفيذ الآتى:
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�أ .تم تجهيز عدد منا�سب من ال�صنادل النهرية التابعة ل�شركة النيل الوطنية للنقل النهرى لتقوم ب�أعمال
نقل المخلفات ال�سائلة من العائمات.
ب .تم تحديد عدد ( )3مرا�سى بنطاق محافظة الأق�صر تخدم منظومة نقل المخلفات ،وقد تم الوقوف
على مدى جاهزيتها ال�ستقبال المخلفات ال�سائلة من ال�صنادل وكذلك توفير االعتمادات المالية
الالزمة لمثل تلك التجهيزات.
المعاينات التي تمت خالل عام :2012

في �إطار عمل برنامج الر�صد الذاتي لمحطات ال�صرف على م�ستوى الجمهورية تم عمل معاينات ميدانية لأكثر
من ( )10محطات لل�صرف ال�صحي ومنها المحطة الخا�صة بمدينة ال�صف ،ومحطة التجمع الخام�س وكذلك
محطة ال�صرف ال�صحي ( بزنين ) للوقوف على الو�ضع الحالي وال�شكاوى الواردة من تلك المحطات.
المشاركة في أعمال اللجان مع الجهات المعنية:

تمت الم�شاركة في �أعمال اللجان التي من �ش�أنها حماية المجاري المائية والحفاظ علي نوعية المياه بها من
التلوث وهى:
 .1لجنة الأمانة الفنية للمجل�س الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والتى تم من خاللها
مراجعة الو�ضع الحالى لمياه نهر النيل بفرعيه والترع والم�صارف الرئي�سية الم�ؤدية �إليه و�إ�صدار التو�صيات
التى تحافظ على جودة نوعية المياه بالنهر.
 .2اللجنة العليا لمياه ال�شرب بوزارة ال�صحة والتى تخت�ص ب�إ�صدار كافة التراخي�ص ال�ستخدام مياه الآبار في
التعبئة وكذلك التراخي�ص لكافة الإن�شاءات من محطات �صرف �صحى �أو م�آخذ لمياه ال�شرب وا�ستخدام
المواد المطهرة للمياه.
 .3لجنة لو�ضع الكود الم�صرى لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالج فى الأغرا�ض المختلفة.
 .4اللجنة الفنية لإعادة ا�ستخدام الحم�أة المعالجة والتى تهدف �إلى تحويل الحم�أة من مخلف خطر �إلى مادة
ي�سهل التعامل عليها فى مختلف الأغرا�ض مثل الزراعة ،البناء ....الخ.
 .5لجنة الأمانة الفنية للجنة الوزارية العليا لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والتى تقيم تقارير الوحدات
الفرعية التابعة لكل وزارة وت�ضع التو�صيات الالزمة لمتابعة تنفيذ حماية الموارد المائية وكيفية �إدارتها
ب�شكل �سليم.
 .6لجنة الأمانة الفنية للعائمات النهرية والتى و�ضعت مقترح ًا لحل جذرى لمنع �صرف مخلفات ال�صرف
ال�صحى الناتجة عن العائمات النهرية على نهر النيل.
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 .1و�ضع مقترح بروتوكول تعاون بين جهاز �شئون البيئة ووزارة البحث العلمي للقيام بعمل م�شروع ر�صد فورى
لمياه نهر النيل على مدار العام.
 .2توقيع بروتوكول تعاون " لإعادة ت�أهيل البحيرات ال�شمالية " بتاريخ  2012/3/7من ال�سادة الوزراء (وزير
الموارد المائية والري -وزير الدولة للبحث العلمي -وزير الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي -وزير الدولة
ل�شئون البيئة) ويهدف البروتوكول �إلى:
�أ .تعزيز التعاون والتن�سيق بين الجهات العلمية والخدمية من الوزارات والأجهزة المعنية.
ب .اال�ستخدام الأمثل للإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الأطراف المختلفة في النهو�ض بالوطن
والم�ساهمة في حل م�شكالته ورفع م�ستوى المعي�شة لأفراده وتعظيم العائد االقت�صادي والبعد
الإجتماعي لتلك البحيرات.
ج .تر�شيد الإنفاق الحكومي من خالل عدم تكرار الأن�شطة بين الجهات المعنية وتكاملها.
وقد اتفقت الأطراف على �إعداد وتنفيذ برنامج وطني لإعادة ت�أهيل البحيرات ال�شمالية ت�شترك فيه المعاهد
البحثية والجهات المعنية ويهدف البرنامج الوطنى �إلى:
· �إعداد خطة �إدارة �ساحلية متكاملة لكل بحيرة من البحيرات ال�شمالية.
· تنفيذ برنامج عمل لإعادة ت�أهيل البحيرات ال�شمالية.
· تحديد م�صادر التلوث والمخاطر التي تتعر�ض لها البحيرات ال�شمالية و�إعداد �أطل�س لكل بحيرة.
 .3توقيع بروتوكول تعاون يتم تجديده �سنوي ًا بين معهد علوم البحار والم�صايد وجهاز �شئون البيئة لتنفيذ
برنامج دوري متكامل لر�صد نوعية المياه والروا�سب بالبحيرات ال�شمالية (مريوط – البرل�س – المنزلة
– �إدكو – البردويل) ،وتحديد كميات وم�صادر ال�صرف علي البحيرات والعمل علي �إعداد مقترح قومي
للإدارة المتكاملة و�إعادة ت�أهيل تلك البحيرات ،كما تم �إدراج بع�ض البحيرات ذات الأهمية للإ�سهام في
حل م�شكلة تلوث مياه ال�شرب وكذلك زيادة الثروة ال�سمكية في م�صر.
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التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة:

متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

التقييم والمراجعة النهائية لمواد القانون رقم  48ل�سنة  1982من حيث الحدود الق�صوى للمعايير الواردة
بالالئحة التنفيذية وكذلك تم مراجعة الأحكام الواردة بالقانون وتقييمها من خالل التطبيقات التي �أجريت على
القانون وذلك لتحديد مدى الحاجة الفورية لتعديل القانون وتم �إ�صدار الالئحة الجديدة �إعتبار ًا من .2013/1/1
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الدورات التدريبية

 .1تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المركزية لنوعية المياه لزيادة الكفاءة العلمية لهم
وقدرتهم على العمل.
 .2تم �إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين بالإدارات البيئية بالمحافظات تحت
عنوان " الملوثات البيئية لل�صرف ال�صناعي على المجارى المائية " " ،التعرف علي ال�صرف ال�صناعي
و�آثاره البيئية" "،الر�صد البيئي لملوثات المياه – الهواء  -ال�ضو�ضاء" " ،الر�صد البيئي لملوثات الم�صانع "
وي�شمل محا�ضرات نظرية و�شرح طرائق التحاليل الحقلية العملية وطرائق الر�صد.
 .3تم �إعداد دورة لمعامل الفروع والمعمل المركزى عن الإجراءات المعملية المطلوبة عند حدوث حادثة
طوارئ بنهر النيل.
 .4تم �إعداد وتنفيذ عدة دورات تدريبية في �إطار البرنامج التدريبي لل�سادة �ضباط �شرطة البيئة والم�سطحات
والإدارات التابعة لهم ،وذلك لتعريفهم بم�صادر المياه المختلفة وكيفية التعرف على نوعية الملوثات،
وم�صادر التلوث المختلفة و�إمكانية و�صول الملوثات �إلى م�صادر المياه وكذلك تم تعريفهم بالقوانين البيئية
الم�صرية وكيفية تطبيقها ،وتم تعريفهم ببرامج الر�صد الموجودة ونوعية القيا�سات التي يتم قيا�سها.
المؤتمرات والندوات وورش العمل

 .1الم�شاركة فى فعاليات الور�شة الختامية لم�شروع �إدارة مخاطر التغيرات المناخية فى م�صر و�إعداد ورقة
عمل حول مدى ت�أثيرها على نوعية المياه فى م�صر.
 .2الم�شاركة في فعاليات ور�شة العمل الخا�صة بم�شروع الر�صد والتقييم في دول �شمال �أفريقيا.
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المياه الساحلية والمناطق الساحلية والبحرية

مقدمة

نظر ًا لتزايد الأن�شطة التنموية التي تتم علي ال�سواحل الم�صرية �سواء كانت �صناعية �أو زراعية �أو ح�ضرية والتي
قد ينتج عنها مخلفات ت�ؤثر �سلبا علي البيئة البحرية والكائنات النباتية والحيوانية بها ،فقد اهتمت وزارة الدولة
ل�شئون البيئة بو�ضع برنامج ًا قومي ًا يهدف لو�ضع قاعدة بيانات �صحيحة لنوعية وجودة المياه ال�ساحلية الم�صرية
وحماية البيئة البحرية من التلوث ور�صد المتغيرات الطارئة على نوعية المياه ال�ساحلية من جراء تلك الأن�شطة
واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية في حينها.
في مجال مراقبة التلوث البحري و�شئون الموانيء ،تعتبر الملوثات البترولية من �أكبر م�صادر التلوث المائي
انت�شارا وت�أثير ًا حيث تتعدد �أ�سباب هذا النوع من التلوث لتت�ضمن حوادث كل من :ناقالت الزيت الخام والمنتجات
البترولية  ،عمليات ا�ستخراج البترول من الآبار البحرية�،أو نتيجة الت�سرب من الآبار المجاورة لل�شواطئ البحرية
و�أي�ض ًا حوادث �إلقاء النفايات والمخلفات الزيتية في البحر من ال�سفن �سواء �أثناء �سيرها �أو ر�سوها بالموانئ
البحرية خا�ص ًة تلك المخلفات المخلوطة بالمياه والناتجة عن غ�سيل خزاناتها و�أي�ضا الم�صاحبة لتفريغ مياه
توازن ال�سفن.
ي�ؤثر التلوث البترولي على الكائنات البحرية عندما يتم امت�صا�صه حيث تتجمع المواد الهيدروكربونية المكونة
للنفط في �أن�سجته والتي بدورها ت�ؤثر ت�أثيرا �سلبيا على الإن�سان كما ت�ؤثر �سلب ًا على الطيور البحرية وال�شعاب
المرجانية ،ويمتد ت�أثيرها على المنتجات ال�سياحية ال�شاطئية ،ويغير التوازن الطبيعي للبحر بما من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إلى تعري�ض �صحة الإن�سان للخطر� ،أو ي�ضر بالموارد البيولوجية من نباتات وحيوانات بحرية و يم�س التمتع
بها ،كما �أنه يعرقل اال�ستخدامات الأخرى الم�شروعة للبحر ،ويحدث هذا التغيير بوجه عام نتيجة التدخل غير
الطبيعي لعامل التلوث في البيئة البحرية.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1مشروع الرصد الدوري للسواحل المصرية ( البحر المتوسط والبحر األحمر ):

�أ .تتعر�ض البيئة البحرية للكثير من التحديات التى ت�ؤثر على نوعية المياه والكائنات الحية بتلك المياه ومنها التغيرات
المناخية  -ال�صرف ال�صناعى على البيئة البحرية  -محطات تحلية مياه البحر  -حوادث التلوث بالزيت.
ب .ومن هذا المنطلق ،كان من ال�ضروري البدء فى تنفيذ �أحد البرامج لر�صد نوعية المياه ال�ساحلية حيث
قامت الحكومة الم�صرية بالتعاون مع الحكومة الدانماركية فى عام ( )1998بالبدء فى تنفيذ م�شروع
لر�صد المياه ال�ساحلية بهدف الوقوف على نوعية المياه والهائمات النباتية والحيوانية بمياه البحرين
المتو�سط والأحمر ،وكذلك خليجى العقبة وال�سوي�س .وا�ستمر دعم البرنامج من الجانب الدانماركى حتى
عام ( ،)2005فقررت الحكومة الم�صرية ا�ستمرار �أعمال الر�صد بالتعاون مع المعاهد البحثية الم�صرية
بمدينة اال�سكندرية و�إعالن الم�شروع كبرنامج على الم�ستوى القومى لما له من �آثار �إيجابية فى الحفاظ
على البيئة البحرية ويدرج تحت م�سمى البرنامج القومي لر�صد نوعية المياه بال�سواحل الم�صرية.
ج .وفى �إطار المتابعة والتقييم الم�ستمر للبرنامج تم خالل العام المن�صرم (� )2012إدراج بع�ض المحددات
الجديدة الدالة على جودة نوعية المياه (مثل  ،COD, BODالعنا�صر الثقيلة ،المبيدات) .كما يتم
تنفيذ برنامج للتفتي�ش ال�سنوي بمعدل مرتين في العام لتقييم فريق العمل الم�سئول عن ر�صد نوعية المياه
ال�ساحلية بالبحرين الأحمر والمتو�سط والأجهزة الم�ستخدمة في التحاليل وطرائق �أخذ وحفظ العينات
ومدي تطبيق نظام جودة عالمي طبق ًا لمتطلبات الأيزو ( )17025لبرنامج الر�صد الدوري لل�سواحل
الم�صرية بالتعاون مع المعمل المرجعي لنوعية المياه وكلية العلوم  -جامعه عين �شم�س.
د .وفى خالل عام ( )2012تم تنفيذ عدد ( )8رحالت مو�سمية على امتداد البحرين المتو�سط والأحمر
وخليجي العقبة وال�سوي�س تم خاللها ر�صد ال�شواهد الحقلية و�أخذ العينات و�إجراء القيا�سات الحقلية كما
تم �إعداد ما يلى:
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية للبحر المتو�سط.
· عدد ( )4تقارير ربع �سنوية للبحر الأحمر وخليجى العقبة وال�سوي�س.
· تقرير �سنوى عن نوعية المياه بالبحر المتو�سط.
· تقرير �سنوى عن نوعية المياه بالبحر الأحمر وخليجى العقبة وال�سوي�س.
وي�شتمل كل تقرير على:
· نتائج الر�صد التى تم قيا�سها ( الخوا�ص الهيدروكيميائية – المغذيات  -العنا�صر الثقيلة – المبيدات
– الميكروبيولوجى – النباتات المائية والهائمات النباتية والحيوانية ).
· ر�سومات بيانية وتو�ضيحية لنتائج الر�صد.
· التف�سير العلمى لتلك النتائج.
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�أ� .إعداد وت�صميم �صفحة �إلكترونية بالتن�سيق مع الإدارة المركزية للمعلومات على �أن يتم ن�شرها على
الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة ل�شئون البيئة للإدارة المركزية للمناطق ال�ساحلية والبحيرات ت�شتمل
على القوانين المنظمة ،الهيكل التنظيمي ،قاعدة بيانات عن البحرين المتو�سط والأحمر والبحيرات،
مواقع ذات ال�صلة للربط معها ،مخت�صر بالم�شروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ،مقترحات من
الزائرين للموقع.
ب� .إعداد درا�سة عن الأجنا�س الغازية من البحر الأحمر �إلى البحر المتو�سط بالتعاون مع الجهات المعنية
(المعهد القومي لعلوم البحار والم�صائد ،الهيئة العامة لقناة ال�سوي�س ،الأمانة العامة لوزارة الدفاع ،
كلية علوم الإ�سكندرية ووزارة الخارجية) لتو�ضيح موطنها الأ�صلي وطرائق انتقالها وت�أثيراتها ال�سلبية
وااليجابية.
ج .البدء في �إعداد اال�ستراتيجية الوطنية لإدارة مياه ال�صابورة ك�أحد متطلبات االتفاقية الدولية لإدارة مياه
ال�صابورة  BMWوالتي كانت قد تم �إدراجها عام  2004من خالل المنظمة البحرية الدولية  IMOفي
�أبريل  , 2007حيث دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ.

الباب الثانى :المياه

 .2إجراءات إدارة المناطق الساحلية والبحرية والحفاظ عليها من التلوث

 .3مراقبة التلوث البحري وشئون الموانئ:
مصادر التلوث:

تعتبر حوادث تلوث البيئة المائية واحدة من �أهم م�صادر التلوث التى تم االبالغ عنها خالل عام  ،2012حيث
تم تلقي  31بالغ ًا عن حوادث تلوث �سببت �أ�ضرارا للبيئة المائية وتم تقدير تعوي�ضات الأ�ضرار البيئية بمبلغ وقدره
 11مليون و� 260ألف جنيه بخالف الغرامات المقـررة طبقـ ًا للقانــون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانــون رق ــم
 9ل�سنة  ،2009حيث تم ح�صر وتحليل البيانات الخا�صة بحوادث التلوث وذلك بالن�سبة �إلى كل من نوعية الملوثات
التي �سببت �أ�ضرارا للبيئة المائية ،مواقع الحوادث� ،أ�سباب وقوعها وكذلك الم�سطحات المائية المت�ضررة من
جراء تلك الحوادث ،وقد تبين ما يلي:
 .1طبقا لتحليل البيانات بالن�سبة لنوعية الملوثات التي �سببت �أ�ضرار ًا للبيئة المائية تبين �أن التلوث بالزيت
الخام والمخلفات الزيتية يمثالن الن�سبة الأعلى من الملوثات المت�سببة في التلوث وذلك بن�سبة  %35.5لكل
منهما ،يليهما الم�شتقات البترولية بن�سبة  ،%12.9ثم الحيوانات النافقة ومياه ال�صابورة ،و�أقلها غبار الأ�سمنت
بن�سبة  % 3.1من �إجمالي الحوادث .و يو�ضح ال�شكل البياني رقم ( )1-6العدد والن�سبة المئوية لنوعية المواد
المت�سببة في تلوث البيئة المائية.
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نوعية الملوثات
عدد الحوادث= 1
الن�سبة المئوية
= ٪3٫1
زيت خام
م�شتقات بترولية

عدد الحوادث = 2
الن�سبة المئوية
= %6.5
عدد الحوادث = 2
الن�سبة المئوية
= %6.5

عدد الحوادث= 11
الن�سبة المئوية=
%35.5

مخلفات زيتية
حيوانات نافقة
مياهد �صابورة
غبار ا�سمنت

عدد الحوادث = 4
الن�سبة المئوية =
%12.9

عدد الحوادث = 11
الن�سبة المئوية =
%35.5

شكل ( )1-6العدد والنسبة المئوية لنوعية ملوثات البيئة المائية.

� .2سجلت الموانئ البحرية �أعلى ن�سبة من المواقع التي حدث بها تلوث ( 17حادث ًا) ،يليها البيئة البحرية
(11حادث ًا) ،و�أقلها نهر النيل ( 3حوادث) .ويو�ضح ال�شكل البياني ( )2-6العدد والن�سبة المئوية لمواقع
حدوث تلوث البيئة المائية.
مواقع حوادث تلوث البيئة المائية

عدد الحوادث = 3
الن�سبة المئوية
= %10

عدد الحوادث = 17
الن�سبة المئوية
= %55

موانئ بحرية
بيئة بحرية
نهر النيل

عدد الحوادث = 11
الن�سبة المئوية
= %35

شكل ( )2-6العدد والنسبة المئوية لمواقع حدوث تلوث البيئة المائية

 .3تم ح�صر �أ�سباب وقوع الحوادث التى نوجزها فيما يلي:
�أ .عدم اتخاذ االحتياطات الكافية والقيام بال�صيانة المطلوبة للمعدات الم�ستخدمة  17حادث ًا بن�سبة .%55
ب .تعمد �إلقاء مخلفات بترولية من ال�سفن ( 13حادث ًا بن�سبة  %41.9من �إجمالي الحوادث).
ج .حادث وحيد ب�سبب �سوء الأحوال الجوية بن�سبة .%3.1
ويو�ضح ال�شكل البياني رقم ( )3-6العدد والن�سبة المئوية لأ�سباب حدوث تلوث البيئة المائية.
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عدد الحوادث = 13
الن�سبة المئوية =
%41٫9

الباب الثانى :المياه

ا�سباب حوادث التلوث

عدد الحوادث = 1
الن�سبة المئوية = %3٫1

تعمد القاء ملوثات
عدم اتخاذ الإحتياطات
الكافية
�سوء �أحوال جوية

عدد الحوادث = 17
الن�سبة المئوية = %55

شكل ( )3-6العدد والنسبة المئوية ألسباب حدوث تلوث البيئة المائية

 .4ت�ضررت البيئة البحرية من حوادث التلوث حيث وقع بها  28حادث تلوث ( 13حادث ًا بالبحر الأحمر11 ،
بالبحر المتو�سط3 ،حوادث بخليج ال�سوي�س  ،حادث واحد بخليج العقبة) بالإ�ضافة �إلى  3حوادث تلوث
زيتي بنهر النيل ،ويو�ضح ال�شكل البياني ( )4-6العدد والن�سبة المئوية لحوادث التلوث بكل م�سطح مائي.
الم�سطحات المائية التى ت�ضررت من جراء التلوث
عدد الحوادث = 3
الن�سبة المئوية = %13

البحر الأحمر

عدد الحوادث = 13
الن�سبة المئوية = %42

عدد الحوادث = 1
الن�سبة المئوية = %3.1

البحر المتو�سط

عدد الحوادث = .3
الن�سبة المئوية
= %9.6

خليج ال�سوي�س
خليج العقبة
نهر النيل

عدد الحوادث = 11
الن�سبة المئوية =
%32.3

شكل ( )4-6العدد والنسبة المئوية ألسباب حدوث التلوث بكل مسطح مائي

 .5الجهود المبذولة لتقليل الآثار ال�سلبية:
�أ .تمت المعاينة الميدانية لما اتخذ من اجراءات و�أعمال لإزالة التلوث البترولي المتراكم على مدار
�سنوات م�ضت ب�شواطئ منطقة جنوب الطور التي تقع على م�سافة  20كم جنوب مدينة الطور ،وتم
التقييم المادي للأ�ضرار البيئية بمبلغ وقدره �سبعة ماليين و�سبعمائة و�ستة وثالثون �ألفا ومائتان
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خم�سة وخم�سون دوالر ًا و�أربعون �سنت ًا �أمريكيا �أو ما يعادله بالجنيه الم�صري نظر ًا لمخالفة الأعمال
التي تمت للمعايير الفنية والبيئية وكذلك لأحكام قانون البيئة.
ب .عمل معاينة ميدانية وم�سح بيئي لمنطقة خليج ال�سوي�س ومحمية ر�أ�س محمد و�شواطئ المنطقة
المح�صورة بين جنوب الطور والمحمية المذكورة للوقوف على الو�ضع البيئي الحالي للمنطقة والآثار
ال�سلبية الناتجة عن تلوث المنطقة بالزيوت المتراكمة على ال�شواطئ.
ج .تمت المعاينة الميدانية لموقعين قامت �شركتان مختلفتان ب�أعمال ردم في البيئة البحرية كما يلي:
• الموقع الأول :تم الردم بم�ساحة  750متر ًا مربع ًا وتم تقدير قيمة الأ�ضرار البيئية الناتجة بمبلغ
وقدره  22500دوالر �أمريكي بخالف الغرامات المقررة قانونا.
• الموقع الثاني :تم الردم بم�ساحة 32564م 2وتم تقدير قيمة الأ�ضرار البيئية بمبلغ وقدره 390768
دوالر ًا � -أمريكي ًا وذلك بخالف الغرامات المقررة قانونا.
د .درا�سة الو�ضع البيئي لبحيرة مريوط بالن�سبة لكل من :ال�صرف ال�صناعي (المبا�شر وغير المبا�شر)،
ال�صرف ال�صحي و الم�شروعات البيئية التي قام جهاز �شئون البيئة بتنفيذها ببحيرة مريوط ،وانتهت
الدرا�سة �إلى وجود ما ي�شير �إلى التح�سن الن�سبي في نوعية المياه طبقا لنتائج الر�صد بالبحيرة ،و�أن
التح�سن في نوعية المياه �سيزداد تدريجيا بمجرد انتهاء الوزارة من تنفيذ جميع الم�شروعات الخا�صة
بالبحيرة.
هـ .في �إطار تطبيق نظام الإدارة البيئية بالموانئ البحرية ،فقد تمت المراجعة الميدانية لتطبيق نظام
الإدارة البيئية لعدد  8موانئ بحرية مختلفة التخ�ص�صات ( 1تجارية رئي�سية 2،بترولية�2 ،صيد،
�1سياحي 2 ،نقاط �سروح لل�صيد) وتم موافاة جهات االخت�صا�ص بمتطلبات توفيق الأو�ضاع البيئية
التخاذ الإجراءات المطلوبة للتنفيذ.
و .معاينة منطقة جنوب الطور وخليج ال�سوي�س والم�شاركة في �إعداد تقرير ب�ش�أن التلوث البترولي في
هذه المنطقة من حيث الو�ضع الحالي و�إمكانيات مكافحة التلوث بخليج ال�سوي�س وجهود وزارة الدولة
ل�شئون البيئة في منع التلوث البحري بخليج ال�سوي�س والتو�صيات المطلوب تنفيذها من خالل الهيئة
العامة للبترول بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة وذلك للحفاظ على الطبيعة الفريدة لهذه المنطقة
الغنية بالموارد الطبيعية وبخا�صة المحميات الطبيعية.
ز .تتم متابعة ظاهرة انبعاث غازات و�سوائل من ال�شقوق الأر�ضية والبحرية بمنطقة جم�سة بال�صحراء
ال�شرقية (الت�سرب البترولي من حقل جم�سة) بهدف تقييم البئر اال�ستك�شافي في �ضوء تقارير المتابعة
ب�صفة دورية للوقوف على الو�ضع البيئي بمنطقة جم�سة �أو ًال ب�أول بعد حفر البئر اال�ستك�شافي.
ح .درا�سة م�شروع القرار الوزاري الذي �أعده قطاع النقل البحري ب�ش�أن �ضوابط تداول المواد الخطرة
والذي ينظم �إجراءات تداول المواد الخطرة بالموانئ الم�صرية و�إبداء ر�أي ومقترحات وزارة الدولة
ل�شئون البيئة في هذا ال�ش�أن.
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التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

 .1توقيع بروتوكول تعاون يتم تجديده �سنوي ًا بين معهد علوم البحار والم�صايد وجهاز �شئون البيئة " لإجراء
برنامج دوري متكامل لر�صد نوعية المياه علي امتداد ال�سواحل الم�صرية (البحر الأحمر وخليجي العقبة
وال�سوي�س)" من ال�سوي�س �شما ًال �إلى بير �شالتين جنوب ًا بخليج ال�سوي�س والبحر الأحمر ،ومن طابا �شما ًال
�إلى ر�أ�س محمد جنوب ًا بخليج العقبة بغر�ض المتابعة الدورية لنوعية المياه وتقييم م�ؤ�شرات التلوث وتحديد
م�صادر التلوث بامتداد ال�سواحل الم�صرية للبحر الأحمر وخليجي العقبة وال�سوي�س.
 .2توقيع بروتوكول تعاون يتم تجديده �سنوي ًا بين جهاز �شئون البيئة ومعهد الدرا�سات العليا والبحوث جامعة
الإ�سكندرية " لإجراء برنامج ر�صد دوري لنوعية المياه علي امتداد ال�سواحل الم�صرية (البحر المتو�سط)"
من رفح �شرق ًا �إلى ال�سلوم غرب ًا بغر�ض المتابعة الدورية لنوعية المياه والروا�سب وتقييم م�ؤ�شرات التلوث
وتحديد م�صادر التلوث بامتداد ال�سواحل الم�صرية للبحر المتو�سط.
 .3التعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة ال�سمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والم�صايد " لإعداد خطوط
�إر�شادية خا�صة باال�ستزراع ال�سمكي البحرى".
 .4الم�شاركة مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بر�سيجا) في �إعداد الخطوط
الرئي�سية لمقترح م�شروع بعنوان" الإدارة البيئية الفعالة لمياه ال�صرف ال�صحي وتقدير �أحمال التلوث في
مدن �ساحل البحر الأحمر في جمهورية م�صر العربية".

الباب الثانى :المياه

ط .متابعة الموقف البيئي للموانئ التخ�ص�صية من خالل لجنة دائمة برئا�سة قطاع النقل البحري
وع�ضوية الجهات المعنية.

اإلجتماعات والمؤتمرات واللجان وورش العمل

 .1الم�شاركة في فعاليات الم�ؤتمر الخا�ص "بتحديث خطة الطوارئ لمكافحة التلوث البحري بالزيت" تحت
رعاية �شركة "بى بى م�صر" والذي تم فيه عر�ض لمختلف �أنواع الم�شتتات ومميزات كل فئة عن الأخرى.
 .2الم�شاركة فى فعاليات ور�شة العمل الخا�صة "بم�شروع الر�صد والتقييم للمياه فى دول �شمال افريقيا ".
 .3مناق�شة التحديات والمعوقات " لو�ضع ا�ستراتيجية �إدارة مياه ال�صابورة " وفق ًا لبنود االتفاقية الدولية
لإدارة مياه ال�صابورة والتى تن�ص على عدم القاء مياه ال�صابورة فى المياه الإقليمية للدول المختلفة بهدف
منع نقل الكائنات الحية المائية ال�ضارة وذلك من خالل الم�شاركة فى �أعمال اللجنة الخا�صة لو�ضع تلك
اال�ستراتيجية.
 .4الم�شاركة في لجنة لو�ضع " الكود الم�صرى " لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي المعالج فى الأغرا�ض
المختلفة.
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بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1الم�شاركة بمحا�ضرة عن " �إعداد تقارير مراقبة التلوث البحري " في البرنامج التدريبي " الإدارة المتكاملة
للمناطق ال�ساحلية " الذي نظمته الإدارة العامة للتدريب بجهاز �شئون البيئة.
 .2الم�شاركة في ور�شة العمل التدريبية الإقليمية ب�ش�أن "التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن حوادث التلوث
بالزيت والمواد ال�ضارة الأخرى" ح�سب االتفاقيات والمعايير الدولية والتي اقامتها الهيئة الإقليمية
للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

و�ضع مقترح لإطار قانونى ل�صرف المياه �شديدة الملوحة على البحر.
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حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي

مقدمة:

الهدف الأ�سا�سي للمحميات الطبيعية هو �صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة
البيئية خا�صة الأنظمة اله�شة المعر�ضة للتدهور .وفي �سبيل ذلك ت�سعى كل محمية لإعداد خطط �إدارية ،وخطط
عمل �سنوية تهدف �إلى تفعيل الآليات وال�سيا�سات المنا�سبة لكل محمية والتي تحقق غايات كل محمية ،وفي �سبيل
ذلك ت�سعى المحميات لإيجاد �آليات لتفعيل قوانين البيئة والمحميات الطبيعية بما ي�سهم في تحقيق الأهداف
الأ�سا�سية للمحميات الطبيعية.
ومما ال �شك فيه �أن امتداد المحميات الطبيعية في م�صر لتغطي �أجزاء كبيرة وهامة من الأرا�ضي الم�صرية
ف�ض ًال عن تنوع �أغرا�ضها ومواردها الطبيعية يعتبر �سبب ًا �أ�سا�سي ًا في اال�شتراك مع العديد من الجهات الحكومية
وغير الحكومية في كثير من االهتمامات والم�صالح الم�شتركة التي تهدف لخدمة الوطن ،ولهذا ال�سبب ولت�أكيد
مبد�أ الم�شاركة ف�إن خطط عمل القطاع تعتمد دائم ًا على �ضرورة التوا�صل والتن�سيق والتعاون مع الجهات المعنية
المختلفة بما ي�ضمن تحقيق �أهداف وخطط عمل القطاع الأ�صيلة من �صون موارد الوطن الطبيعية بم�ساعدة
ومعاونة الجهات المعنية كلما �أمكن ذلك ،وكذلك التعاون مع تلك الجهات ،خا�صة البحثية منها ،وت�سهيل مهامها
التي ت�شترك وال تتعار�ض مع الأهداف الأ�صيلة للقطاع من �صون الموارد الطبيعية والحفاظ على �شبكة المحميات
الطبيعية الم�صرية.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام :2012
 .1المشروعات التي تم تنفيذها:

�أ .م�شروع تعزيز �أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية في تنظيم االجتماعات التجهيزية الخا�صة
بالم�شروع مع العاملين بمحميات جنوب �سيناء وذلك بالتن�سيق مع د .براين الخبير الأمريكي للم�شروع
وذلك في �إطار التعريف بالم�شروع والإعداد لبدء مرحلته الثانية ،كما تمت زيارة عدد من مراكز
الغو�ص الكبيرة في جنوب �سيناء في نف�س الإطار.
ب .التعاون مع م�شروع �صون النباتات الطبية فى تدريب عدد من العاملين بمحمية العميد على زراعة عدد
من الأنواع النباتية المهددة باالنقرا�ض داخل ال�صوب الزراعية المخ�ص�صة لهذا الغر�ض ،ومن نتائج
تلك الأعمال ،تم االنتهاء من زراعة و�إنتاج عدد � 1600شتلة من نبات الزعتر البري المهدد باالنقرا�ض
و� 750شتلة من نبات العكنة الطبي و� 200شتلة من نبات الجعدة و� 200شتلة من نبات ب�صل فرعون
البري ،ويقوم فريق العمل بالمحمية بمتابعة �أعمال الري والرعاية لل�شتالت.
ج .التعاون مع م�شروع �صون النباتات الطبية فى �أعمال تدريب عدد من العاملين بمحمية العميد على
�أ�سا�سيات التعبئة والتغليف للمنتجات البيئية من الأنواع النباتية المهددة باالنقرا�ض وذلك با�ستخدام
النباتات الطبية المنزرعة داخل ال�صوب الزراعية المخ�ص�صة لهذا الغر�ض بمحمية العميد.
 .2صون وإدارة الموارد الطبيعية

�أ .في �إطار �صون الأرا�ضي الرطبة بم�صر وكخطوة جادة لتحقيق هدف خطة م�صر اال�ستراتيجية /2009
 2015ب�إعالن م�ساحة  250مليون هكتار كمواقع �أرا�ضي رطبة "رام�سار" ،قام قطاع حماية الطبيعة
باالحتفال ب�إعالن كل من محميتي قارون ووادي الريان بمحافظة الفيوم كمواقع �أرا�ضي رطبة "رام�سار".
جدير بالذكر �أنه قد تم -من قبل� -إعالن كل من بحيرة البردويل ب�شمال �سيناء وبحيرة البرل�س بكفر
ال�شيخ كمواقع �أرا�ضي رطبة " رام�سار " ،وبذلك يرتفع عدد مواقع " رام�سار " التي تم �إعالنها بم�صر �إلى
 4مواقع.
ب� .إعداد وتفعيل خطط وبرامج للدوريات ب�أنواعها بجميع مناطق المحميات وذلك وفق ًا للظروف الأمنية.
ج .متابعة �أعمال الر�صد البيئي و�إعداد تقارير حالة الأنواع للنظم البيئية المختلفة بمحميات المنطقة
ال�شمالية ،كما تم �إعداد القوائم النهائية للأنواع النباتية والحيوانية.
د� .إعداد قوائم بيانات ومعلومات عن الأنواع الغريبة الغازية الأكثر �ضرر ًا لبيئة �شرق البحر المتو�سط
(11نوع ًا) وهى من الأنواع الم�سجلة فى قائمة (ال ـ  100نوع الغازى الأكثر �ضرر ًا لبيئة البحر المتو�سط)
وكذلك قائمة (ال ـ  100نوع الغازى الأكثر �ضرر ًا فى �أوروبا) ،وتعتبر هذه الأنواع من الكائنات التى غزت
البحر المتو�سط عبر الهجرة خالل قناة ال�سوي�س ،كما �أ�شار الم�صدر �أنها تحت الدرا�سة حالي ًا من خبراء
فى معهد علوم البحار والم�صائد وجامعة قناة ال�سوي�س.
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هـ .الو�صول �إلى حل لإدارة عمليات الرعى داخل محمية الأحرا�ش ب�صورة �أف�ضل ال ت�ؤثر على الموارد الطبيعية
بالمحمية وال تمثل تعدي ًا على الأ�شجار الموجودة بالمحمية.
و .متابعة برنامج �صيانة ال�شمندورات بخليج العقبة حيث تمت عملية التبديل والإحالل لجميع المكونات
الم�ستهلكة بال�شمندورات المثبتة بمواقع الغو�ص ،كما تمت �أعمال �صيانة �شاملة لل�شمندورات الخا�صة
باللن�شات التابعة لمحميات جنوب �سيناء.
ز .متابعة �أعمال رحالت ال�سفارى التى تتم بمحمية الجلف الكبير �أو التي تتم ويكون �ضمن برنامجها زيارة
محمية الجلف الكبير وذلك بالتن�سيق مع مكتب مخابرات وحر�س حدود الوادى الجديد بالخارجة.
ح .الإ�شراف على جمع عينات بترولية من �سواحل مدينة طور �سيناء ومتابعة �إجراءات تحاليل عينات التلوث
البترولي التي تم جمعها من منطقة �ساحل �شمال مدينة الطور بمعامل فرع الجهاز بمحافظة ال�سوي�س.
ط .في �إطار متابعة �أعمال محطة ترقيم الطيور الدولية بمحمية �أ�شتوم الجميل بمحافظة بور�سعيد ،فقد قام
فريق العمل بالمحمية بتنفيذ برنامج �أعمال ر�صد وترقيم الطيور لمو�سم  2012وبحث �سبل ا�ستكمال دعم
المحطة بالأجهزة والأدوات الالزمة لأعمال ر�صد الطيور وترقيمها وتم �إعداد تقرير لحالة الأنواع في
مو�سم .2012
ي .تنفيذ برنامج لر�صد ومتابعة ال�سلحفاة البحرية على �شواطىء �شمال �سيناء و�إعداد تقرير عن حالتها
وال�ضغوط التي تتعر�ض لها.
ك .ترميم الموقع رقم  2بالمتحف المفتوح بوادي الحيتان ،وترميم عظام ال�ساعد والع�ضد ولوح الكتف لحفرية
كانت قد ته�شمت بمنطقة وادي الحيتان.
ل� .إعداد وتنفيذ برنامج لمتابعة ومراقبة مو�سم �صيد �أ�سماك ال�شعور بمحمية ر�أ�س محمد.
م .متابعة الحالة العامة لنبات الآراك والمانجروف بمحمية نبق ،حيث تم ر�صد الإثمار ب�صورة طبيعية بالن�سبة
لنبات الآراك بعد تطبيق المكافحة بمبيدات ذات فترة ا�ستبقاء ق�صيرة ب�صورة تجريبية ببع�ض المواقع ثم
متابعة نتائجها للتحقق من �إمكانية التعميم علي جميع المناطق الم�صابة.
ن .متابعة مو�سم خروج ال�سالحف البحرية بطول ال�شريط ال�ساحلي البحري لمحمية ال�سلوم البحرية حيث تم
تجهيز �أماكن منا�سبة و�آمنة ب�شاطئ المحمية لخروج ال�سالحف لو�ضع البي�ض على ال�شاطئ.
�س� .إن�شاء قاعدة بيانات ب�أ�سماء العاملين فى تجارة الزواحف الم�صرية والأنواع التي يتم الإتجار فيها
و�أعدادها والقيمة المالية الناتجة عن هذا الن�شاط.
ع .متابعة مو�سم �صيد ال�سمان طبق ًا لقرار ال�سيد الدكتور /وزير البيئة رقم  107ل�سنة  2012والتعليمات
ال�صادرة من قطاع حماية الطبيعة على �ساحل البحر المتو�سط في الجزء المواجه لمحافظة كفر ال�شيخ
بطول  118كم.
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ف .ت�شغيل محطة ر�صد وترقيم الطيور بمحمية �سالوجا وغزال التى ي�شرف عليها مدير مركز ر�صد وترقيم
الطيور البولندي ،وذلك بغر�ض تدريب الباحثين الجدد بمحمية �سالوجا على �أعمال ر�صد وترقيم الطيور
وتطوير العمل بمحطة الترقيم التي �أن�شئت عام .2003
�ص .عمل  3معاينات ل�صقور تم �ضبطها بق�سم �شرطة القنطرة �شرق وات�ضح �أنها من الأنواع ال�شائعة وتم
�إطالق �سراحها في ح�ضور ال�سيد /وكيل النيابة وذلك بعد فقد �أحد ال�صقور وذلك بعد وفاته بالأ�سر.
ق .ت�شكيل فريق عمل من المتخ�ص�صين بقطاع حماية الطبيعة للعمل بالتن�سيق مع ق�سم علوم البحار بكلية
العلوم جامعة قناة ال�سوي�س وبالتعاون مع ممثلي بحيرة البردويل وممثل كلية الزراعة بالعري�ش للوقوف على
�أ�سباب نفوق عدد من ال�سالحف البحرية على ال�شاطئ الجنوبي للبحيرة والتي بلغت �أعداها �إلى مايقرب
من � 85سلحفاة ب�أحجام متفاوته.
ر� .إعداد وتنفيذ خطة عمل لر�صد (فقمة الراهب ،الأ�سماك ،الح�شائ�ش البحرية ،بالإ�ضافة �إلى ر�صد النباتات
البرية) بمحمية خليج ال�سلوم.
�ش .البدء فى �إعداد وتحديث خرائط ا�ستخدامات الأرا�ضي ومراجعة حدود محميات المنطقة ال�شمالية
و�إعداد تقارير الر�صد البيئي والتنوع البيولوجي لتلك المحميات وكذلك مقترحات حقوق االنتفاع و�سبل
تفعيلها.
ت .درا�سة مواقع �أعمال التحجير بمحميات جنوب �سيناء والرد على ال�سيد مدير �إدارة المحاجر بمحافظة
جنوب �سيناء ب�ش�أن الطلب المقدم لل�سماح بفتح �أماكن جديدة للتحجير والتى خل�صت �إلى عدم ال�سماح
ب�أي �أن�شطة تحجير بوادي قبيلة البر الواقع ب�شرق الطريق �شرم ال�شيخ – دهب ،والموافقة من حيث المبد�أ
على ال�سماح بالتحجير لخام ال�سن الطبيعي ولكن بحد �أق�صي محجرين فقط.
ث� .إعداد قائمة بالأ�سماء الالتينية للنباتات المتوطنة فى م�صر (�أ�صولها فى م�صر) وعددها حوالى 60
نبات ًا ،وكذلك �إعداد قائمة بالأ�سماء الالتينية للنباتات �شبه المتوطنة فى م�صر (�أ�صولها فى م�صر ودولة
مجاورة) وعددها حوالى  92نبات ًا.
خ .تنفيذ المرحلة الرابعة من درا�سة ر�صد التما�سيح ببحيرة نا�صر ،كما �شملت الدرا�سات في هذه المرحلة
الطيور �أي�ض ًا وذلك باعتبار محميات �أ�سوان من المواقع المدرجة عالمي ًا ك�أحد المواقع الهامة للطيور .وقد
تم تنفيذ رحلتين لر�صد الطيور غطت المنطقة من �أ�سوان حتى كوم �أمبو �شما ًال.
ذ .تنفيذ زيارة ميدانية لموقعي ر�أ�س �سدر و�أبو زنيمة وذلك لعمل زيارة ا�ستك�شافية لمعاينة مواقع حوتين ،ومن
خالل الزيارة تبين �أن موقع الحوت الأول تم نقله عن طريق البدو ولم يعثر عليه ،ولكن تم تحديد موقعه
ب�شكل مبدئي في م�ساحة  10كم 2وبالفعل تم ا�ستخراجه من باطن الأر�ض ،كما تم العثور علي حوت �أبو
زنيمة بجوار ال�شاطئ ولكن تم ردمه بكميات كبيرة من الحجارة التي ا�ستخدمت في تدبي�ش الطريق (�أبو
زنيمة /الطور) حيث كانت الجمجمة مك�سورة والفقرات الذيلية تم تعفنها ،وقد تم �إعداد تقرير عن كيفية
ا�ستخراج الحوتين وتكلفة ا�ستخراجهما وحالتهما.
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�ض .القيام بعدد  2رحلة ميدانية ومن خاللها تم المرور لمنطقة وادى ام ع�شيرة ومنطقة م�ساكن ال�سكان
المحليين (العبابدة والب�شارية) ومنطقة وادى العالقى لمتابعة ر�صد الطيور والحيوانات والنباتات
والزواحف بتلك المناطق فى الدورية الواحدة لإحكام ال�سيطرة والجراء عمليات الر�صد بطول  412كم.
غ� .شاركت محمية الدبابية بمركز �إ�سنا بمحافظة الأق�صر مع �أع�ضاء الفريق الجيولوجي الدولي ال�ستراتجرافيا
الباليو�سين -االيو�سين المنبثق من االتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية في تفقد �أعمال الحماية التي �أتمتها
وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة الأق�صر للحفاظ على التتابع الدولي المثالي  GSSPللحد الفا�صل بين
الباليو�سين وااليو�سين الموجود بقرية الدبابية ،وقام الفريق بجمع عينات بحثية من العينات اال�سطوانية
الم�ستخرجة من بئر الدبابية المحفوظة بجامعة �أ�سيوط وا�ستكمال الدرا�سات الخا�صة بالم�شروع الدولي
لحماية �آثار وادي الملوك غرب الأق�صر من العوامل الجيولوجية الهامة التي ت�سببت فى انهيار المقابر.

صورة ( )1-7قيام أحد أعضاء الفريق الجيولوجي الدولي بزراعة شجرة
زيتون داخل مقر إدارة المحميات بأسوان

ظ .فى �إطار برنامج الر�صد الدوري لمجتمعات التما�سيح ببحيرة نا�صر الذي يقوم به فريق وحدة �إدارة
التما�سيح بمكتب محميات �أ�سوان ،فقد تم الإعداد والتجهيز لرحلة حقلية لم�سح البحيرة وذلك في �إطار
ما هو مخطط لم�سح ما يقرب من � 70إلى  % 80من الم�ساحة الكلية للبحيرة .تم ر�صد  42تم�ساح ًا يتراوح
�أطوالها ما بين � 40سم وحتى � 3أمتار ،كما تم الإم�ساك بعدد  4تما�سيح مختلفة الأحجام لقيا�س بع�ض
المتغيرات مثل (الطول – الحجم – طول وعر�ض الر�أ�س – الجن�س – الب�صمة – ترقيم التما�سيح...
�إلخ) ،كما تم الإم�ساك بتم�ساح يبلغ طوله � 3أمتار لأخذ بع�ض القيا�سات االعتيادية ومعرفة نوعها وطولها
وتحديد حالتها.
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صورة( )2-7أثناء اإلمساك بأحد التماسيح لتسجيل
بعض القياسات

صورة( )3-7أثناء عمليات المسح الليلي للبحيرة

 .3الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية

 .1وا�صل برنامج الرعاية البيطرية بمحمية �سانت كاترين تقديم خدمات العالج المجاني لأكثر من  72تجمع ًا
بدوي ًا منت�شرين في �أنحاء محافظة جنوب �سيناء .وعلى مدار عام  2012تم عالج �أكثر من  500جمل
و�أكثر من  2000من الماعز والأغنام ،كما تم تنفيذ مجموعة من حمالت ال�سيطرة على الكالب ال�ضالة
با�ستخدام بنادق التخدير.
 .2كما وا�صل برنامج الرعاية ال�صحية ب�سانت كاترين تقديمه لخدمات العالج المجاني ل�سكان  59تجمع ًا
بدوي ًا في القطاع ال�شمالي من محمية �سانت كاترين وذلك عن طريق زيارة تلك التجمعات �شهري ًا حيث تم
عالج �أكثر من  900حالة مر�ضية من مختلف الأعمار وذلك على مدار عام .2012
 .3ت�شجيع القطاع والوزارة لفكرة �إن�شاء مخيمات بيئية بمحمية طابا عن طريق البدو من �سكان المنطقة حيث
�سهل القطاع عملية تنفيذ خم�سة نماذج تجريبية لمخيم خ�شبي �صغير تم �إن�شا�ؤها بوا�سطة �أحد البدو من
المجتمع المحلي بمحمية طابا وذلك للمفا�ضلة واختبار مدى تقبل الزوار لفكرة التخييم البيئي بمحمية
طابا.
 .4الدراسات واألبحاث

�أ .درا�سة و�صياغة مذكرة التفاهم بين جهاز �شئون البيئة الم�صري والهيئة العامة للثروة المعدنية الم�صرية
وجامعة ميت�شجان الأمريكية بعد مراعاة ال�شروط وال�ضوابط لتحقيق �أق�صي ا�ستفادة لموقع وادي الحيتان
(التراث الطبيعي العالمي) تحت م�سمى الم�شروع البحثى التعاونى لحفريات وادي الحيتان والذي ي�شمل
حيتان وعرائ�س البحر و�أ�سماك القر�ش والحفريات الأخرى والبيئة القديمة بمحميتي وادي الريان (منطقة
وادي الحيتان) ومحمية �سيوة الطبيعية في الفترة من � 2012/3/1إلي .2016/12/31
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ب .درا�سة الخطوط ال�سيزمية من طريق الواحات البحرية وحتى حدود وادي الحيتان ومحمية وادي الريان
وتم تحديد المناطق المحظور العمل بها وتعديها.
ج .درا�سة الخطوط التي �سيجري عليها الم�سوح ال�سيزمية من الواحات وحتى محافظة الفيوم وو�ضع عالمات
لتجنب التكوينات الجيولوجية الواقعة خارج حدود المحمية الحتوائها علي حفريات فقارية وذلك للحفاظ
علي ثروات م�صر الطبيعية.
د .درا�سة و�صياغة بنود بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة ل�شئون البيئة ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي
من �أجل تنفيذ بحوث ودرا�سات تهدف �إلي حماية و�صون التنوع البيولوجي وا�ستحداث م�ؤ�شرات وطنية
لتقييم حالة وكفاءة الموارد الطبيعية.
هـ .درا�سة تكلفة الخطة ال�سنوية الخا�صة بم�سح ومتابعة الموارد البحرية ذات الأهمية البيولوجية العالية
وذلك �ضمن جدول زمني محدد ،وت�شتمل على (ال�سالحف البحرية ،الح�شائ�ش البحرية ،الأ�سماك وعملية
ال�صيد ،الثدييات البحرية بالإ�ضافة الى البرامج الخا�صة).
و .جارى �إعداد درا�سة اقت�صادية لمحمية وادى دجلة يتم فيها درا�سة �إقامة بع�ض الم�شاريع اال�ستثمارية
بالمحمية التي تتفق مع وتخدم �أهداف المحمية وخا�صة التوعية والتثقيف البيئي ،وكذلك ال�سياحة البيئية
وت�شمل الدرا�سة ر�ؤية لإدارة مركز الزوار وكذلك �إقامة بع�ض المن�ش�آت الخدمية كالكافيتريات والمطاعم
والمنتجعات البيئية.
ز .درا�سة بروتوكوالت التعاون مع الجهات البحثية واالتفاقيات ذات ال�صلة ب�ش�أن الو�صول �إلى الموارد الوراثية
والح�صول عليها فى �ضوء القانون  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون  9ل�سنة  2009والئحته التنفيذية و
اتفاقية �صون التنوع البيولوجي.
ح� .إعداد التقرير ال�سنوي عن التداول االقت�صادى للأنواع البيولوجية.
ط .تنفيذ درا�سة عن �أو�ضاع و�سلوكيات �أ�سماك القر�ش ب�سواحل خليج العقبة بمحافظة جنوب �سيناء.
ى .درا�سة مذكرة التفاهم الجديدة بين المتحف الجيولوجي وجامعة ديوك واعداد مذكرات وخطابات الي
الهيئة الم�صرية العامة للم�ساحة والثروات التعدينية والمتحف الجيولوجي لمراعاة ال�شروط وال�ضوابط
لتحقيق �أق�صي ا�ستفادة لجهاز �شئون البيئة وموقع جبل قطراني (الموقع المر�شح ليكون تراث طبيعي
عالمي).
ك .درا�سة المقترح المقدم من هيئة حماية البحر الأحمر وخليج عدن الى البنك الدولى لدعم م�شروع �إدارة
الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر المقترح تنفيذه فى الأردن /م�صر /ال�سودان /ال�سعودية� /أريتريا /اليمن.
ل .مراجعة درا�سات تقييم االثر البيئى لبع�ض الم�شروعات ال�سياحية المخطط تنفيذها بمنطقة �ساحل خليج
العقبة والمقدمة لجهاز �شئون البيئة حيث تم �إعداد تقارير فنية ب�ش�أن ما جاء بالدرا�سات ورفعها للإدارة
المركزية للمحميات الطبيعية التخاذ الالزم مع الإدارات المعنية بجهاز �شئون البيئة.
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م .درا�سة ظاهرة الزيادة العددية لحيوان نجم البحر ال�شوكى ب�سواحل منطقة �شرم ال�شيخ وجزيرة تيران
ومحمية ر�أ�س محمد وجمع عينات وت�سليمها للمتخ�ص�صين بالهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة فى �إطار
المقترح المقدم للرئي�س التنفيذي لجهاز �شئون البيئة لال�ستعانة بخبراء الهيئة لتطوير جهاز الر�صد
لي�ستخدم في تحديد �أماكن تجمعات حيوان نجم البحر ال�شوكى.
ن .درا�سة الم�شروع المقدم من هيئة التنمية ال�سياحية بخ�صو�ص �إنزال مج�سمات تحت الماء بموقع جنوب
منطقة الفنار بدهب وذلك بهدف تخفيف ال�ضغط علي مناطق الغو�ص وقد تم الت�أكد من عدم ت�سبب
الخامات الم�ستخدمة في �أ�ضرار للبيئة البحرية ،هذا ف�ض ًال عن توفيرها للدعم الالزم للبيئة البحرية بما
ي�سمح با�ستقرار يرقات ال�شعاب المرجانية وكذلك توفير م�أوي للكائنات الحية.
�س� .إعداد درا�سة للبدء بتجهيز معمل للحفريات الفقارية.
ع .درا�سة المقترح المقدم من معهد علوم البحار بمبادرة تعاون م�شترك بين المعهد والمحميات لدرا�سة
الق�ضايا البيئية فى منطقة بحيرة نا�صر واقتراح الحلول المنا�سبة لطبيعة البحيرة .وجاري درا�سة المقترح
وتحديد �إمكانية التعاون بين المحميات والمعهد.
ف .درا�سة مقترح تفعيل ال�صيد التجارى للطيور البرية فى عام .2013
�ص .البدء فى ح�صر الأن�شطة االقت�صادية المرتبطة بالتنوع البيولوجى وعمل �سجل للأفراد العاملين فى
مجال الإتجار فى الأنواع البيولوجية.
ق .مراجعة وتحديث م�شروع قرار رئي�س الجمهورية ب�ش�أن �إن�شاء جهاز حماية الطبيعة و�إلغاء القانون 102
ل�سنة  1983وا�ستبداله بقانون جديد لحماية الطبيعة.
ر� .إعداد م�سودة الخطوط العري�ضة لخطة �إدارة التنوع الحيواني بما يتوافق مع �أهداف  2020للتنوع البيولوجي
ومناق�شتها فى ور�شة عمل لو�ضع خطة ا�ستراتيجية للإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
�ش .درا�سة بع�ض الظواهر البيئية وعلى ر�أ�سها ظاهرة ابي�ضا�ض ال�شعاب المرجانية والتي تنعك�س ب�شكل �سلبي
علي الحياة البحرية واالقت�صاد ال�سياحي القائم علي ريا�ضة الغو�ص كما في مناطق �شرم الفقيري و�أمام
قرية جورجينيا وقرية فنتازيا.
ت� .إعداد درا�سة عن التخ�ص�صات المطلوبة لدعم الهيكل الب�شرى لمحميات �سيناء بعدد  200موظف جديد
وتوزيعاتهم بين محميات �سيناء ال�سبعة وذلك فى �ضوء الم�شروع القومي لتنمية �سيناء ومتطلبات تطوير
الهيكل الب�شري لمحميات �سيناء بال�شكل الذي تتطلبه تحديات المرحلة القادمة.
ث .االنتهاء من درا�سة المخطط المالي العام لمحميات المنطقة ال�شمالية و�إعداد المتطلبات من االحتياجات
المالية للعام المالي  2013 / 2012طبق ًا لما تم �صرفة خالل العام المالي  2012/2011ب�صورة تو�ضح
االحتياجات الفعلية لكل محمية من واقع خطة العمل المو�ضوعة والموقف الحالي من كافة الطلبات و�إمكانية
اال�ستفادة من الر�صيد الحالي وبخا�صة من الأجهزة والمعدات دون االحتياج ل�شراء متطلبات جديدة.
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�أ� .إعداد وتنفيذ ور�شة عمل بمركز تدريب المحميات ب�شرم ال�شيخ �شارك فيها مجموعة مختارة من العاملين
بالقطاع وذلك لإعداد الخطة اال�ستراتيجية للإدارة المركزية للتنوع البيولوجي ( )2020-2013وذلك
توافق ًا مع اال�ستراتيجيات العالمية للتنوع البيولوجي .بعد تجهيز الخطة تم �إعداد مجموعة من الدرا�سات
والم�شروعات البحثية المنبثقة عن الخطة والمطلوب تنفيذها لتحقيق �أهداف تلك الخطة .وقد تم اعتماد
الخطة والدرا�سات البحثية من ال�سيد اال�ستاذ الدكتور وزير البيئة وتم ال�شروع في اتخاذ الخطوات الأولى
لتنفيذ الخطة والدرا�سات المنبثقة عنها.
ب .الإعداد لبرنامج تح�صيل ر�سوم دخول محمية وادي الجمال وذلك بتوفير عدد  2وحدة �سكنية مجهزة
�إحداهما كمكتب والأخرى ك�سكن للعاملين ،وكذلك توفير التذاكر الخا�صة بالر�سوم بفئاتها المختلفة
والدفاتر المالية والإدارية الالزمة.
ج .متابعة وت�سهيل �أعمال لجنة الإدارة الهند�سية لت�سليم المبنى �سابق التجهيز (بريفاب) الخا�ص بمحمية
نبق �إداري ًا.
د .متابعة تو�صيل خط مياه من �أمام محمية قبة الح�سنة لتو�صيل خط مياه دائم للمبني.
هـ� .إن�شاء �شبكة الري الخا�صة بعدد � 2صوبة زراعية وذلك لتجهيزها ال�ستزراع الأنواع النباتية النادرة بمحمية
وادى الجمال بهدف �إكثارها والمحافظة عليها من االنقرا�ض.
و .قامت �شركة الكهرباء بتركيب المحول الكهربائي لمحمية الزرانيق و�إطالق التيار الكهربائي بالمحمية بعد
انقطاع دام لأكثر من عام ون�صف.
ز .في �سبيل تفعيل الدوريات بمحميات خليج العقبة ،فقد تم االنتهاء من �صيانة بع�ض المعدات والمراكب
ال�سريعة كما تم ت�شغيلها خالل الفترة الما�ضية .وقد تم البدء فى عملية �صيانة محركات المركب ال�سريع
" اللن�ش رد �سى دي�سكفرى ".
ح .تنفيذ عملية �صيانة �شاملة لجميع المعدات الخا�صة ب�أعمال تركيب ال�شمندورات بالمحميات البحرية
بجنوب �سيناء (�شواكي�ش الدق الهيدروليكية وماكينات �ضغط الزيت الهيدروليكية) و ذلك بعد درا�سة
ال�سوق المحلى لل�شركات العاملة فى هذا المجال.
ط� .سحب المركب ال�سريع (اللن�ش) محميات ( )1من مياه البحر بمحميات البحر الأحمر لإجراء �صيانة
عاجلة له بعد تعر�ضة لل�شرخ في منطقة المحركات وقد تم اال�ستعانة باللن�ش محميات ( )2في �أعمال
الدوريات والر�صد ونقل منطقة دوريته من منطقة الجونة �إلى منطقة الغردقة بالتن�سيق مع مخابرات
حر�س حدود البحر الأحمر.
ى .درا�سة ومعاينة منطقة " البلوهول " بمحمية �أبو جالوم بالتن�سيق مع الإدارة الهند�سية وادارة محميات
�سيناء ومهند�سي جهاز تعمير �سيناء ،وتم اقتراح برنامج لتطويرها يت�ضمن في محتواه تطوير الطريق
الم�ؤدي للمنطقة ومنطقة انتظار ال�سيارات ودورات المياه والعالمات الإر�شادية والبوابة وخالفه.
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التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة
 .1الجهات الحكومية

�أ .ح�ضور اجتماعات لجنة التعديات مع ال�سكرتير العام الم�ساعد بمحافظة الفيوم والتركيز على �إزالة
التعديات الواقعة على المحميات بالفيوم.
ب .التن�سيق مع الهيئة الم�صرية العامة للم�ساحة وهيئة التنمية ال�سياحية وذلك لتر�سيم الحد الجنوبي
لمحمية نبق.
ج .التن�سيق واال�شتراك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة ال�سمكية بكفر ال�شيخ لتنفيذ خطتها في تطوير بحيرة
البرل�س من حيث متابعة �أعمال الحفارات والت�صدي للمخالفات.
د .المتابعة والم�شاركة في �أعمال بعثة الآثار بمحمية وادي الجمال والتي تقوم بعمل رفع م�ساحي لمنطقة الآثار
الرومانية بقرية نقر�ص بحو�ض وادي الجمال.
هـ .الم�شاركة فى �أعمال لجنة الكوارث بمطار الغردقة الدولي خالل التدريب المكتبي لنموذج محاكاة نظري
لإنقاذ ركاب طائرة ا�ضطر قائدها الهبوط فى مياه البحر ودور كل جهة من الجهات الم�شاركة فى �إدارة
الأزمة.
و .المتابعة الم�ستمرة مع الهيئة الم�صرية العامة للم�ساحة بوزارة الري لالنتهاء من الأعمال المكتبية لرفع
حـدود محمية ر�أ�س محمد (الحديقة الوطنية) ومحمية �أبو جالوم وبعد ذلك يتم ت�سجيلها بال�شهر العقاري
طبق ًا للعقد المبرم بين جهاز �شئون البيئة وهيئة الم�ساحة.
ز .التعاون مع محافظ الجيزة فى تر�سيم الحدود المقترحة لمحمية قبة الح�سنة و�إعداد م�شروع قرار لرئي�س
مجل�س الوزراء.
ح .التن�سيق مع الهيئة العامة لل�سد العالي وخزان �أ�سوان لت�سليم محميات الجنوب برطوم حديد (ر�صيف
عائم) ال�ستخدامه كمقر لر�سو اللن�شات التابعة للمحميات الجنوبية.
ط .تنفيذ عقود اتفاق بين الوزارة والجهات البحثية لتنظيم الح�صول على الموارد البرية مع �ضمان التزام
الجهات بقواعد الحفاظ على هذه الموارد وا�شراك الوزارة فى المنافع الناتجة عن ا�ستخدام هذه الموارد
�سواء كانت علمية بحثية �أو اقت�صادية وذلك كله في �سبيل تطبيق قانون الح�صول على الموارد واقت�سام
منافعها.
ى .التن�سيق وح�ضور اجتماعات المجل�س التنفيذي لمركز ومدينة رفح واالتفاق على �سبل التعاون فيما يخ�ص
اال�ستعدادات لمو�سم الأمطار ومواجهة ال�سيول ونظافة المدينة ومقاومة القوار�ض ومناق�شة �أزمة الوقود
والحالة الأمنية.
ك .التعاون مع مركز التطوير وبحوث ال�صحراء بمر�سى مطروح في مناق�شة واقتراح �أ�ساليب الزراعة المحلية
لقطاع مطروح وبالأخ�ص منطقة ال�سلوم ،و�أي�ض ًا م�صادر مياه الري والرعي وال�شرب (االعتماد الكلى على
مياه الأمطار وتخزينها فى خزانات �أر�ضية ثم ا�ستخدامها فى جميع المجاالت).
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�أ .في �إطار الدعم المتوا�صل والم�شاركة الفعالة من �إدارة محميات الجنوب مع جمعيات المجتمع المدني فى
منطقة العالقى خا�صة جمعية �صون التراث الطبيعي والثقافي في جنوب م�صر وتحت مظلة ن�شر الوعي
البيئي وتعليم الفتيات من ال�سكان المحليين ،فقد تم الإعداد والبدء فى تنفيذ برنامج تعليمي طموح
وغير تقليدي ي�شمل فى مرحلته الأولى تعليم قواعد القراءة والكتابة با�ستخدام الخامات البيئية الطبيعية
بالمنطقة .كما يهدف البرنامج �إلى رفع المهارات اليدوية المتعلقة بالم�شغوالت المحلية ورفع الوعي البيئي،
و�أخير ًا يهدف البرنامج �إلى توفير فر�ص عمل للفتيات من حديثي التخرج (�صورة .)4-7

الباب الثالث :حماية الطبيعة

 .2منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

صورة ( ) 4-7فتيات المجتمع المحلي من منطقة وادي العالقي أثناء أنشطة البرنامج التعليمي
التثقيفي بمشاركة المحمية

ب .فازت جمعية النباتات الطبية ب�سانت كاترين بجائزة خط اال�ستواء  2012ك�أول جمعية �أهلية في م�صر تفوز
بهذه الجائزة الدولية الهامة� .أ�س�س هذه الجمعية م�شروع �صون النباتات الطبية ك�أحد الم�شروعات التي
ينفذها قطاع حماية الطبيعة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي ،وتهدف
�أ�سا�س ًا �إلى دعم مجهودات محمية �سانت كاترين في مجال �صون موارد النباتات الطبية البرية عن طريق
دعم �أن�شطة ال�صون خارج الموقع .بالرغم من انتهاء الم�شروع �إال �أن دعم الوزارة والقطاع للجمعية لم ينته
حتى �أ�صبحت الجمعية م�ؤهلة للفوز بتلك الجائزة الدولية.
جدير بالذكر �أن تلك الجائزة تمنح تقديرا واحتفاال بجهود المجتمعات المحلية في مجال مكافحة الفقر من
خالل الحف اظ على التنوع البيولوجي (�صورة �( ،)5-7صورة .)6-7
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صورة ()5 -7رئيس ونائب رئيس جمعية النباتات
الطبية يستلمون شهادة جائزة خط االستواء

صورة ( )6 -7وفد جمعية النباتات الطبية أثناء فعاليات
إحتفالية التكريم بالفوز بجائزة خط االستواء

ج .االجتماع مع لجنة المفو�ضية الأوروبية وجمعية �إزالة الألغام بمدينة العلمين بمحافظة مطروح لبحث �سبل
تمويل م�شروعات لإزالة الألغام من بع�ض المناطق بال�صحراء الغربية بمحافظة مطروح  ،حيث تم على
هام�ش تلك االجتماعات زيارة �سريعة خالل خط �سير الوفد لمحمية العميد حيث تم تقديم مقترح لبحث
�سبل �ضم محمية العميد خا�صة القطاع الجنوبي من المحمية لعمليات الم�سح والتطهير.
د .قامت �إدارة محمية العميد الطبيعية بالتعاون والعمل الم�شترك مع الجمعية العربية للتنمية وحماية البيئة
فى �إكثار عدد من الأنواع النباتية البرية المهددة باالنقرا�ض بال�ساحل ال�شمالي الغربي ومتابعة برنامج
الجمعية ب�ش�أن �أعمال التنمية والإكثار وبحث �سبل اال�ستفادة من تلك الأنواع ب�صورة اقت�صادية خا�صة
الأنواع الطبية منها ،حيث �شاركت الجمعية فى �إحدى الرحالت الميدانية التي تم خاللها تجميع عدد من
النباتات البرية المهددة باالنقرا�ض �ضمن �أعمال م�شروع التنمية والإكثار وذلك بهدف �إدراج هذا الن�شاط
في بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة ل�شئون البيئة ووزارتي البحث العلمي والتعليم العالي.
هـ .في �إطار التعاون الم�ستمر بين محمية العميد والجمعية العربية للتنمية وحماية البيئة فقد تم مراجعة
التقرير النهائي لم�شروع �إكثار عدد من الأنواع النباتية البرية المهددة باالنقرا�ض بال�ساحل ال�شمالي
الغربي ،كما تم اقتراح خطة م�ستقبلية ال�ستفادة المحمية من تمديد هذا الم�شروع علي نطاق �أو�سع لإعادة
ت�أهيل المناطق المتدهورة بالمحمية وكذلك ا�ستفادة ال�سكان المحليين بالمحمية من العائد االقت�صادي
للم�شروع.
و .التعاون مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" لعمل ال�صيانة والتركيبات الالزمة في منطقة �صمداى
وذلك بناء ًا على طلب مكتب محميات مر�سى علم.
ز .ت�سهيل مهام �أعمال خبراء المجلة الجغرافية الوطنية لزيارة المواقع ال�شهيرة بممار�سة �صيد الطيور
بمختلف �أنواعه فى مناطق مر�سي مطروح والعلمين والإ�سكندرية ومحميتي العميد والبرل�س والتي رافقها
مجموعة من �أع�ضاء الجمعية الم�صرية لحماية الطبيعة.
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ح .عقد اجتماع مع المعنيين وم�سئولي جمعية ال�صيادين بجنوب �سيناء لتو�ضيح موقف �إدارة محميات جنوب
�سيناء من �أن�شطة ال�صيد الجائر بمحيط محميات جنوب �سيناء و�أهمية تعاون جميع الأطراف فى الحفاظ
على الثروة ال�سمكية والبيئة بجنوب �سيناء ،وقد تفهم ال�سادة م�سئولي جمعية ال�صيادين لموقف المحميات
واتفقوا على خطورة ا�ستمرار �أو�ضاع قطاع ال�صيد وطالبوا ب�سرعة التدخل لحل م�شاكل قطاع ال�صيد
بال�شكل الذي يحقق اال�ستدامة والحفاظ على البيئة.
ط .التن�سيق مع غرفة �سياحة الغو�ص ب�شرم ال�شيخ ب�ش�أن تطوير �شبكة ال�شمندورات بمحمية ر�أ�س محمد
بما يتما�شى مع المتغيرات التي �شهدها قطاع ال�سياحة وبما يحقق م�صلحة جميع االطراف .قامت �شركة
"تارنادو" و�شركـة "ايجيبت �صن مارين" بتوفير عائمة بحرية منا�سبة لال�ستخدام فى تركيب ال�شمندورات.
كما قامت غرفة �سياحة الغو�ص بتقديم دعم مادي يقدر بحوالي ع�شرة �آالف جنيه لال�ستعانة بغوا�صين
محترفين لدعم فريق العمل التابع لمحميات جنوب �سيناء.
ى� .إعداد قاعدة بيانات مب�سطة عن الجمعيات الأهلية العاملة في مجاالت البيئة و�صون التنوع البيولوجي
والموارد الطبيعية.
المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية

 .1م�شاركة المحميات الطبيعية ب�أ�سوان فى الم�ؤتمر الإقليمي الثالث لل�شباب والأطفال (دعونا نهتم بكوكبنا
– دعونا نهتم بم�صر) مار�س  2012و�سوف ت�شارك المحميات بعدد من الأن�شطة التي تدعم المفاهيم
البيئية ال�صحيحة بالإ�ضافة �إلى �أن المحميات �سوف تقيم معر�ض ًا لل�صور الفوتوغرافية عن جزر ال�شالل
الأول وتاريخها.
 .2الم�شاركة في فعاليات الم�ؤتمر البيئي العربي الحادي ع�شر تحت عنوان "ر�ؤية منظمات المجتمع المدني
العربي للإعداد لريو  "20+والذي عقد بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر بم�شاركة العديد من الدول العربية
الذي قام المكتب العربي لل�شباب والبيئة بتنظيمه بدعم من المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة
"الإي�سي�سكو" .ا�ستهدف الم�ؤتمر خالل فعالياته التركيز على �أهم الق�ضايا المثارة مع التركيز على ق�ضايا
الأمن الغذائي والزراعة الم�ستدامة و توفير الطاقة الم�ستدامة للجميع وق�ضايا المحيطات والمياه من �أجل
العالم.
 .3عقد دورة تدريبية لمدة �أربعة �أيام بمحمية وادى الجمال بدعم من م�شروع �صون النباتات الطبية عن
«كيفية �إكثار النباتات وخا�صة المهددة وطريقة اال�ستفادة المثلي من ال�صوب الزراعية
بالمحميات الطبيعية».تم عقد دورة تدريبية لمدة � 4أيام للعاملين بمحميتي قارون ووادي الريان
تحت عنوان «�إدارة الموارد الطبيعية بم�شاركة المجتمعات المحلية وبع�ض طرق و�آليات
التخطيط لإدارة الموارد الطبيعية» .تم عقد التدريب بالتن�سيق والتعاون مع م�شروع �صون النباتات
الطبية و�شارك في التدريب �أكثر من  20من العاملين بالمحميتين.
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 .4الم�شاركة فى الم�ؤتمر الأول ل ـ ـ "حماية ال�سالحف البحرية المهددة بخطر االنقرا�ض" وذلك
بالتعاون مع جمعية «تنمية وحماية البيئة ببئر العبد» والذى عقد باالتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية
بالمحافظة وذلك من خالل �إلقاء محا�ضرة عن دور محمية الزرانيق فى ر�صد وحماية ال�سالحف البحرية
على �شاطىء �شمال �سيناء فى ح�ضور �أكثر من  100م�شارك من جهات مختلفة ،ور�أ�س الم�ؤتمر عميد كلية
التربية بالعري�ش.
 .5الم�شاركة في ور�شة العمل عن «�إدارة البحيرات المائية» بمركز القاهرة الثقافي (بيت القاهرة).
 .6الم�شاركة في اجتماع المجموعة ال�ساحلية للم�شروع الأوروبي  PEGASOبمعهد علوم البحار والم�صايد
حيث يتم تنفيذ الم�شروع بالتن�سيق مع الإدارة المركزية للإدارة المتكاملة للمناطق ال�ساحلية والبحرية
والبحيرات بجهاز �شئون البيئة.
 .7ح�ضور اجتماع اللجنة العليا ل ـ ـ "محو الأمية ومناق�شة برنامج محو الأمية وتعليم الكبار" حيث
تم تجميع بيانات العاملين في المحميات بالبحر الأحمر من ال�سكان المحليين (حرا�س البيئة) ل�ضمهم
�إلى البرنامج التعليمي للمحافظة.
 .8الم�شاركة فى ور�شة عمل حول "التكنولوجيا الحيوية و�أهمية وجود نظام وطني لل�سالمة
الأحيائية فى م�صر".
� .9إقامة دورة تدريبية ميدانية للباحثين بالقطاع عن طرائق ر�صد و�صون الطيور الجارحة والحوامة وذلك
بمنطقة ر�أ�س غارب.
 .10الم�شاركة بجل�سة اال�ستماع والم�شورة الجماهيرية الخا�صة ب ـ ــ"�إجراءات الموافقة على درا�سة
تقييم الأثر البيئي لم�شروع توليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية" ب�ش�أن الم�شروع
الياباني التابع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تعد الجل�سة من الإجراءات الهامة التي ن�ص عليها
قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009للح�صول علي الموافقة البيئية النهائية
للم�شروع .ومن المقرر �أن تكون منطقة تنفيذ الم�شروع في المنطقة المواجهة لمدينة الجونة الواقعة 26
كم �شمال مدينة الغردقة.
 .11الم�شاركة فى اجتماع اللجنة القومية للبحار بوزارة الخارجية لدرا�سة الأو�ضاع الحدودية البحرية بين
م�صر وقبر�ص واليونان و�إ�سرائيل ،ومناق�شة تناول و�سائل الإعالم لهذه الق�ضية ب�صورة غير �صحيحة وغير
م�سئولة.
 .12الم�شاركة فى ور�شة عمل عن "�سيا�سة بحرية متكاملة من �أجل حوكمة �أف�ضل فى البحر
المتو�سط" بوزارة الخارجية ،وكيفية ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ربط وتبادل الخبرات والمعلومات
بين دول حو�ض البحر المتو�سط.
 .13الم�شاركة في فعاليات الندوة التي �أقيمت بكلية العلوم – جامعة �أ�سيوط ،بالتعاون بين قطاع خدمة
المجتمع وتنمية البيئة بكلية علوم �أ�سيوط و الهيئة القومية لال�ست�شعار من بعد وعلوم البحار ،تحت عنوان
"ا�ستخدامات الأقمار ال�صناعية وتطبيقاتها في مجاالت علوم البحار والبيئة الأر�ضية"،
حا�ضر فيها �أ�ساتذه من هيئة اال�ست�شعار عن بعد.
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 .1التعاون والتن�سيق مع �إدارة التوعية بجهاز �شئون البيئة وذلك لعر�ض المعلومات عن الثروات والموارد
الطبيعية والبيئية الهامة بالبحر المتو�سط وخ�صو�ص ًا بمنطقة محمية خليج ال�سلوم.
 .2في �إطار دعم �إدارة محميات الجنوب لم�شروع التعليم غير التقليدي لفتيات البدو بمنطقة وادي العالقي
– ال�صحراء ال�شرقية بم�صر والذي ينفذ من خالل جمعية حماية التراث الثقافي بجنوب م�صر بالتعاون
مع مركز التنمية والأن�شطة ال�سكانية ( )CEDPAوهي منظمة دولية غير هادفة للربح ،يجري حالي ًا تجهيز
�آليات تنفيذ الم�شروع وقد تم �إقامة خيمة بدوية كبيرة ت�ستخدم كف�صل لتعليم للفتيات ،كما تم تجهيز كافة
الأدوات (�أدراج بدوية – عدد من ال�سبورات ال�صغيرة �أدوات للكتابة والر�سم).
� .3إمداد الإدارة المركزية للإعالم والتدريب والتوعية البيئية بالمعلومات الخا�صة ب�أن�شطة قطاع حماية
الطبيعة للن�شر بكافة و�سائل الإعالم الم�سموعة والمرئية بالإ�ضافة �إلى الرد على كافة ا�ستف�سارات ال�سادة
ال�صحفيين وكل ما ين�شر بال�صحف الم�صرية حول حماية الطبيعة والمحميات الطبيعة وبن�سخ من المواد
الإعالمية المتاحة عن المحميات الطبيعية وحماية الطبيعية.
 .4في �إطار تعزيز الوعي البيئي لدى الفئات المختلفة "لطلبة المدار�س" من خالل ن�شاطتهم التعليمية ال�صفية
والال�صفية والتعلم و�إبراز الق�ضايا والظواهر والم�شاكل البيئية المعا�صرة واالهتمام بها وفهم كيفية تفاعل
الإن�سان معها واعتماده على الخدمات التي تقدمها النظم البيئية وبالتالي تطوير مهارات التفكير من �أجل
حل الم�شكالت البيئية ،قام فريق التوعية بقطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع مكتب مر�سى علم بتنفيذ ور�شة
عمل للعاملين بالمحميات الجنوبية ومحميات البحر الأحمر والمدر�سين والعاملين بمكتب البيئة بمر�سى
علم وبع�ض الأطفال من المدار�س تحت عنوان "�إدخال مفاهيم وق�ضايا المحميات والتنوع البيولوجي في
التنمية الم�ستدامة".

الباب الثالث :حماية الطبيعة

التوعية واإلعالم والتثقيف البيئي

صورة ( )7 -7أحد أعضاء فريق التوعية بالقطاع أثناء ورشة العمل
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 .5االحتفال باليوم العالمي للأرا�ضي الرطبة بالبرل�س حيث تم عقد ندوة بقاعة الم�ؤتمرات بالمبنى الإداري
والعلمي وخدمة الزوار لمحمية البرل�س ح�ضرها عدد من طلبة المدار�س وقد تم تعريف الم�شاركين ب�أهمية
الأرا�ضى الرطبة من الناحية البيئية واالقت�صادية واالجتماعية.
 .6االحتفال بيوم البحر الأحمر �ضمن فعاليات احتفالية "يوم البحر الأحمر وخليج عدن" وهو يوم
لالحتفال بالبيئة البحرية على ال�صعيد الإقليمي كو�سيلة للفت االنتباه �إلى �أهمية الموارد البحرية في
الإقليم و�ضرورة اال�ستخدام الم�ستدام لهذه الموارد .وفي هذا الإطار تم التن�سيق بين ووزارة الدولة ل�شئون
البيئة و مجل�س الهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن " بير�سجا " لإقامة فعاليات هذا
اليوم تحت �شعار "ال�شعاب المرجانية �أو ًال " وذلك ب�إلقاء ال�ضوء على بيئة ال�شعاب المرجانية و�أهميتها
و�أنواعها والمخاطر التي تهددها وكيفية مجابهة تلك المخاطر وال�ضغوط وذلك عن طريق رفع الوعي
وتغيير بع�ض ال�سلوكيات الخاطئة التي من �ش�أنها تخفيف تلك ال�ضغـوط عن ال�شعاب المرجانية� .شملت
فعاليات االحتفال العديد من الأن�شطة مثل تنفيذ مجموعة من ور�ش العمل عن كيفية اال�ستفـادة و�إعادة
تدوير المخلفات المتراكمة من بع�ض الزوار بالمحميات الطبيعية لخدمة ق�ضايا البيئة البحرية ،و تنفيذ
عدد من حمالت النظافة لبع�ض �شواطئ البحر الأحمر ،والقيام ببع�ض الألعاب البيئية لزيادة ورفع
الوعي عن البيئة البحرية وال�سل�سلة الغذائية ،كما تم بث �أفالم ومواد �إعالمية من خالل الو�سائل المرئية
والم�سموعة والإلكترونية وتوزيع بع�ض المطبوعات والكتيبات .ال�صورتان (.)9-7( ،)8-7

صورة ( )8 -7إحدى عضوات فريق التوعية بالقطاع في
أحد المدارس ضمن إحتفالية يوم البحر األحمر

صورة ( )9 -7إحدى حمالت النظاقة ضمن إحتفالية يوم
البحر األحمر

 .7ا�ستقبال المجموعة الممثلة لمنظمة خدمة الغابات الأمريكية لمدة �ستة �أيام بمحمية وادي الجمال وذلك
ال�ستكمال الأعمال الخا�صة بت�صميم مطوية لمناطق الآثار الرومانية بالمحمية و�أي�ض ًا ال�ستكمال خطة
�إدارة منطقة ال�ساحل حيث تم تو�صيف �أهم مناطق المحمية على ال�ساحل ومناق�شة �أن�سب ال�سبل لإدارتها
ب�صورة تتوافق مع اال�ستدامة البيئية.
 .8عمل ندوة بالمركز العلمي للعلوم والتكنولوجيا عن تعزيز ودعم الم�شاركة المجتمعية للمر�أة ال�سيناوية.
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الباب الثالث :حماية الطبيعة

 .9تم �إنتاج فيلم وثائقي عن محمية وادي الجمال للتعريف بمواردها الطبيعية ومجهودات وزارة الدولة ل�شئون
البيئة في �صون تلك الموارد و تنظيم ا�ستخدامها الم�ستدام.
 .10بالتن�سيق مع االتحاد الدولي ل�صون الطبيعة تم عمل احتفال بمنطقة القلعان بمحمية وادي الجمال
ي�ضم طلبة المدار�س بالمنطقة و�أي�ض ًا مجموعة من طلبة المدر�سة الأمريكية بالقاهرة للتعريف بالمحمية
و�أن�شطتها المختلفة.
 .11القيام بحملة نظافة لمناطق العيون الرومانية بمحمية طابا بمنطقة (عين الخ�ضرا) وذلك بعد فترة من
توقف ال�سياحة بالمنطقة للتخل�ص من �أي ف�ضالت �أو قمامة ،وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وال�سكان
المحليين ،تم خاللها تطهير البئر والأحوا�ض ومناطق النخيل.
 .12الم�شاركة في القافلة الخا�صة بالتوعية البيئية عن �إدارة المخلفات ال�صلبة لمدة � 8أيام �ضمن الأن�شطة
المركزية المقررة لوزارة البيئة والتي �شارك فيها عدد من قطاعات الوزارة المختلفة (الفرع الإقليمي
– الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر) حيث تم عمل �أن�شطة للحملة بنطاق مدن �سفاجا ومر�سى علم
والغردقة بالإ�ضافة �إلى حملة ت�شجير �أمام ديوان عام المحافظة و�أمام خم�سة م�ساجد وتوزيع �سالت قمامة
و�أ�شجار علي  12مدر�سة.
متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية (التأمين والسيطرة)

 .1تنفيذ حملة لإزالة التعديات على محمية وادى الريان بالفيوم بالتعاون مع المحافظة ومركز يو�سف ال�صديق.
 .2التعامل القانوني مع المخالفات التي تتعر�ض لها �أرا�ضى محمية قارون والمتمثلة فى مخالفات الردم
وممار�سة الأن�شطة االقت�صادية المتنوعة بدون تراخي�ص وذلك وفق ًا لقرار الرئي�س التنفيذي لجهاز �شئون
البيئة ،ويقوم قطاع حماية الطبيعة ب�إر�سال تقارير ومحا�ضر تلك المخالفات دوري ًا لإدارة ال�شئون القانونية
بالجهاز.
 .3التعامل مع حادث مركب يطلق عليها "مارين  "5حيث تم عمل م�سح وت�صوير لقاع المركب ،كما تم عمل
م�سح كامل لمنطقة الحادث لتقييم الأ�ضرار البيئية الناجمة عن �شحط المركب.
 .4التن�سيق مع �شرطة البيئة والم�سطحات المائية ب�ش�أن ال�سيطرة على �أعمال التعديات على محمية الغابة
المتحجرة وفي �سبيل ذلك تم �إعداد خريطة ب�أماكن التعديات وت�سليمها لل�سيد اللواء مدير مباحث �شرطة
البيئة والم�سطحات المائية.
 .5متابعة ظاهرة تكرار حوادث التلوث بالزيت بخليج ال�سوي�س من خالل البالغات الواردة من ال�صيادين
بر�صد بقع زيت خام فى خليج ال�سوي�س جنوب مدينة الطور من منطقة الجبيل حتى ر�أ�س �سبيل على امتداد
 10كم .وقد تم اتخاذ �إجراءات المكافحة ومنعها من الو�صول �إلى محمية ر�أ�س محمد بالتن�سيق مع مركز
مكافحة التلوث ب�شرم ال�شيخ .كما تم عمل م�سح كامل لل�ساحل الغربي لمحمية ر�أ�س محمد (خليج ال�سوي�س)
لو�ضع خطة للبدء في �إزالة بقايا التلوث القديم.
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 .6متابعة �أعمال اللجنة الم�شكلة �أمام ال�سيد رئي�س نيابة البحر الأحمر لمعاينة البئر  144التابعة
لل�شركة العامة للبترول بمحافظة البحر الأحمر حيث تم وقف العمل توطئة لغلق البئر بقرار من ال�سيد
اللواء /محافظ البحر الأحمر .ور�أت اللجنة �أن ال�شركة ملتزمة بالموافقة البيئية ال�صادرة من الجهاز و�أن
هناك مخالفة نتيجة ردم م�ساحة فى منطقة المد والجزر بغر�ض ت�شوين التربة الزلطية الم�ستخدمة فى
تدعيم ممر وج�سم البئر  144وهى غير موجودة بالدرا�سة ،لذا �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل
الجهاز و�أن على ال�شركة �سرعة البدء فى ا�ستكمال الأعمال عقب موافقة ال�سيد /المحافظ على ا�ستمرار
العمل ،على �أن يتم عمل مح�ضر تن�سيق ببرنامج زمني مع محميات البحر الأحمر لتحديد توقيتات العمل
و�أ�سلوب �إعادة الو�ضع �إلى ما كان عليه و�إعادة ت�أهيل الموقع وفق ًا لما ورد بالدرا�سة والموافقة البيئية.
 .7متابعة �أعمال اللجنة الم�شكلة �أمام ال�سيد رئي�س النيابة العامة بالبحر الأحمر والخا�صة بمو�ضوع التلوث
الناجم عن ت�سرب البترول ب�آبار الجم�شة خالل �شهر يناير  2012وتقدير قيمة الأ�ضرار البيئية التاتجة عن
حادث التلوث.
 .8متابعة نتائج التحقيق فى مو�ضوع حرق القارب علبة  3بمحمية علبة بوا�سطة اثنين من ال�صيادين والقب�ض
عليهم و�إحالتهم بالتن�سيق مع مكتب مخابرات حر�س الحدود للنيابة العامة بالق�صير.
 .9تم التن�سيق مع مكتب مخابرات الحدود بالقنطرة �شرق وذلك ال�ستالم عدد � 25سلحفاة برية تم �ضبطها
مع مواطن فل�سطيني قبل تهريبهم خارج البالد.
 .10اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد �شركة الج�سر العربي المالكة لأ�سطول العبارات العاملة بين مينائي نويبع
والعقبة بعد ر�صد كميات كبيرة من مخلفات العبارات مخلوطة بالمازوت ب�سواحل مدينة نويبع.
 .11تحرير مح�ضر مخالفة بيئية بق�سم �شرطة مر�سى علم لمجموعة من الأفراد تقوم ب�صيد �أ�سماك الزينة
الم�صاحبة لل�شعاب المرجانية بمنطقة حنكوراب داخل نطاق المحمية و�إعادة الأ�سماك لبيئتها الطبيعية.
 .12متابعة التلوث الناجم عن ك�سر ما�سورة خط الأنابيب الخا�ص ب�شركة بالعيم فى المنطقة بين �أبو ردي�س
ومفارق �سانت كاترين بجنوب �سيناء.
 .13مخاطبة الجهات ذات ال�صلة للم�شاركة بتنفيذ قرار ال�سيد وزير الدولة ل�شئون البيئة رقم  144ل�سنة
 2012با�سترداد م�ساحة � 79ألف متر مربع بالحد الجنوبي لمحمية نبق بعد �صدور قرار اللجنة الثالثية من
المركز الوطني لتخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي والهيئة العامة للتنمية ال�سياحية وجهاز �شئون البيئة ب�أن
الأر�ض محل التعدي تقع �ضمن �أرا�ضي محمية نبق طبقا للقرار  33ل�سنة .1996
 .14تنفيذ �إزالة مبنى من الطوب بالأر�ض محل التعدي بمنطقة حقل الألغام بجنوب نبق في الق�ضية رقم
 6786ل�سنة  2011جنح �شرم ال�شيخ.
 .15بناء على بالغ من �أحد المواطنين لإدارة محميات الجنوب ب�أ�سوان يفيد با�صطياد عدد خم�سة من التر�سة
النيلية كبيرة الحجم التى تعي�ش فى المياه العذبة من بحيرة نا�صر في طريق تهريبها ب�سيارة ميكروبا�ص
�إلى مدينة �أ�سوان ،وقد قامت �إدارة المحميات باتخاذ الإجراءات القانونية و�إبالغ الجهات الأمنية وبالفعل
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صورة( ) 10-7أثناء إعادة السالحف إلى بيئتها الطبيعية
ببحيرة ناصر

الباب الثالث :حماية الطبيعة

قامت �أجهزة الأمن ب�ضبط ال�سيارة وتم التعرف على الم�ضبوطات بمعرفة �أحد العاملين بالمحميات.
ال�سلحفاة هي من النوع (ال�سلحفاة النيلية /تر�سة نيلية /ال�سلحفاة الأفريقية لينة ال�صدفة African
 .)softshell turtle /Trionyx triunguبعد تحرير مح�ضر بالواقعة واتخذا كافة الإجراءات القانونية
والمعايير التي ت�ضمن �سالمة ال�سالحف فقد تم التحفظ على ال�سالحف ب�أقفا�ص الرعاية بمحمية �سالوجا
�إلى �أن تم �إطالقهم جميع ًا فى بحيرة نا�صر حيث بيئتها الطبيعية ال�صورتان (.)11-7( ،)10-7

صورة( ) 11-7السالحف البحرية المضبوطة

 .16متابعة المح�ضر الذي تم تحريره �ضد ال�شركة الدولية للرخام والجرانيت حيث تبين �أن ال�شركة لم تتوقف
عن العمل بل قامت با�ستكمال المدق وتك�سير كتل الجرانيت فى منطقة �أم عد�س (وادي عيتو�س) وتبين �أن
المح�ضر قد قيد تحت رقم  214جنح ال�شالتين وجاري متابعة الإجراءات القانونية لوقف تلك الأعمال.
 .17الم�شاركة فى لجنة �إعدام م�ضبوطات خيار البحر مع مخابرات حر�س الحدود وذلك بناء على قرار من
النيابة العامة بالغردقة نتيجة لحظره وعدم �صالحيته.
 .18مخاطبة النيابة العامة بالغردقة و�إمدادها بتقرير مف�صل عن حظر �صيد وتجارة وتداول التم�ساح النيلي
والقرارات والقوانين التي تحظر �صيده.

الفصل السابع :حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي
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التشجير والغابات و األحزمة الخضراء

مقدمة:

تعد الأ�شجار �أحد �أهم عنا�صر البيئة الطبيعية التي تمنح الخير والحماية والظل ،وتمثل الغابات والأ�شجار
المزروعة �أحد عنا�صر الموارد الطبيعية المتجددة المهمة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي �إلى جانب �أنها
تلعب دور ًا مهم ًا في البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها ،فهي تتفاعل مع مختلف �أ�شكال العنا�صر البيئية المناخية
والأر�ضية والمائية والحيوية وتعمل على حماية البيئة بكل عنا�صرها ،وبدون الأ�شجار ف�إن الحياة الب�شرية �ست�صبح
غير قابلة لال�ستدامة ،وخير دليل على ذلك ما نادى به العديد من االتفاقيات والم�ؤتمرات ،فلنحافظ على الغابات
ونزرع الأ�شجار من �أجل كوكبنا.
من هذا المنطلق و�ضعت وزارة الدولة ل�شئون البيئة اال�ستراتيجية الخا�صة بتنظيم ودعم العديد من �أن�شطة
الت�شجير وزراعة الأحزمة الخ�ضراء والغابات ال�شجرية.

الباب الثالث :حماية الطبيعة

الف�صل الثامن
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام :2012
 .1مشروع الحزام األخضر حول القاهره الكبرى

يهدف الم�شروع لزراعة حزام �أخ�ضر حول القاهرة الكبرى بطول  100كم يزرع به � 550ألف �شجرة لال�ستفادة
من مياه ال�صرف ال�صحى المعالج ،وقد تم االنتهاء من زراعة الأ�سبقية الأولى بطول  14كم ،حيث تم زراعه 65
�ألف �شجرة ويتم حالي ًا متابعة لأعمال ال�صيانة لتلك المرحلة .وقد تم االنتهاء من البنية الأ�سا�سية للأ�سبقيه
الثانية بطول  8كم بدء ًا من تقاطع طريق القاهرة  -ال�سوي�س وحتى تقاطع طريق القاهرة – الإ�سماعيلية ،حيث تم
حفر الجور الالزمة لزراعة الأ�شجار البالغ عددها � 50ألف �شجرة فى هذه المرحلة ،وقد تم �إدراج المرحلة الثانية
من الم�شروع ك�أحد م�شروعات �آلية التنمية النظيفة  .CDMوتوالى وزارة الدولة ل�شئون البيئة االهتمام بزراعة
الأحزمة الخ�ضراء حول المدن وكذلك اال�شتراك فى م�شروع الأحزمة الخ�ضراء فى الوطن العربى بالتن�سيق مع
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بم�شاركة  22دولة وجارى البدء فى الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من
الم�شروع حيث يتم فى هذه المرحلة تحديد م�سار الحزام الأخ�ضر بالوطن العربي.

صورة ( )1-8المرحلة األولى من مشروع الحزام األخضر

 .2أنشطة التشجير وزراعة المسطحات الخضراء والحدائق

�أ .االهتمام بالت�شجير والم�سطحات الخ�ضراء و�إن�شاء الحدائق :فقد قامت الإدارة بتطوير حديقة بجامعة
القاهرة بم�ساحة  400متر حيث تم زراعة الم�سطحات الخ�ضراء و�أ�شجار النخيل والحوليات المزهرة.
كما قامت الوزارة بتطوير حديقة مجرى العيون بم�ست�شفى  57357على م�ساحة � 16ألف متر وقد تم
�إن�شاء الم�سطحات الخ�ضراء وزراعة الزهور و�أ�شجار النخيل .كما تم اي�ض ًا تطوير حديقة مدخل الر�سوة
بمحافظة بور�سعيد على م�ساحة � 23ألف متر وكذلك رفع كفاءة وتطوير حديقة عزبة الوالدة بحلوان على
م�ساحة  6فدان.
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الباب الثالث :حماية الطبيعة

صورة ( )2-8حديقة مستشفى  57357بمجرى العيون

صورة ( )3-8حديقة جامعة القاهرة

ب .تتم �أعمال ال�صيانة للزراعات بحديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ على م�ساحة  33فدان ًا منها  5.5فدان ت�ضم
 45نوع ًا من النباتات الطبية والعطرية كذلك  45نوع ًا نباتي ًا ي�شمل النخيل و�أ�شباه النخيل والأ�شجار.
ج .احتفا ًال بيوم البيئة العالمي قامت الإدارة بدعم جميع محافظات الجمهورية بالأ�شجار ،وقد بلغ عدد
الأ�شجار المقدمة كدعم بيئي لهذا العام (� 13500شجرة ) بمتو�سطة يبلغ حوالي � 500شجرة لكل محافظة.
د .تقديم الدعم بالأ�شجار لقوافل التوعية البيئية لعدد  20محافظة باجمالى � 4500شجرة.
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هـ .تقديم الدعم بالأ�شجار لمبادرة وزارات بال �أ�سوار بالتن�سيق مع وزاره ال�شباب حيث تم دعم جميع
المحافظات بالجمهورية ( 27محافظة) بعدد � 4500شجرة وكذلك عدد  13500حوليات مزهرة.
و .في �إطار مبادرة وطن نظيف تم تقديم الدعم بالأ�شجار لزراعة مناطق (الزاوية الحمراء  -المرج -
ال�شرابية) بمحافظة القاهرة و (العمرانية -المريوطية� -إمبابة � -أر�ض اللواء) بمحافظة الجيزه حيث
تم رفع التراكمات وزراعتها بالأ�شجار لرفع الوعي البيئى بين المواطنين وقد تم زراعة � 2000شجرة فى
تلك المناطق.
ز .الم�ساهمة في ت�شجير وتجميل بع�ض الجامعات والكليات والمدار�س الحكومية ،وكذلك الزراعة حول
الم�ساجد والأديرة والم�ست�شفيات العامة ووحدات الأمن المركزي والميادين العامة والجمعيات الأهلية
ووزارة الطيران المدني ،وقد تم تقديم الدعم البيئي ب�أعداد بلغت ( � 12000شجرة ).
ح .ا�ستمرار تطوير الم�شتل المركزي للجهاز حيث يمثل هذا الم�شتل م�صدر ًا دائم ًا لإنتاج الأ�شجار وال�شجيرات
ونباتات الظل للدعم البيئي للمدار�س ووحدات الأمن المركزي والم�ست�شفيات العامة والم�ساجد والأديرة
والجمعيات الأهلية.

صورة ( )4-8صوب المشتل المركزي

 .3زراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة

تعد زراعة الغابات ال�شجرية با�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي بعد معالجتها من �أف�ضل اال�ستثمارات ال�ستغالل
هذه النوعية من المياه و�أكثرها �أمن ًا ،فبجانب التخل�ص من م�شكلة التلوث ال�صحي فهناك العديد من العوائد
البيئية واالقت�صادية واالجتماعية التي يمكن الح�صول عليها من �إقامة الغابات ال�شجرية.
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الباب الثالث :حماية الطبيعة

من هذا المنطلق فقد ت�ضافرت الجهود بين الوزارات المعني ـ ــة (وزارة الدولة ل�شئون البيئة ،وزارة الزراعة،
ووزارة المرافق) في تنفيذ البرنامج القومي لال�ستخدام الآمن لمياه ال�صرف ال�صحي في زراعة الغابات
ال�شجرية .وقد تم حتى الآن زراعة � 17ألف فدان موزعة على  34غابة فى  17محافظة ،ويهدف الم�شروع �إلى:
�أ .اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي المعالجة في زراعة الأحزمة والم�سطحات الخ�ضراء والغابات
ال�شجرية.
ب .ا�ست�صالح و�إ�ضافة م�ساحات جديدة من �أرا�ضي المناطق ال�صحراوية.
ج .تنمية ال�صناعات الخ�شبية و�إ�ضافة م�صادر دخل جديدة من الإنتاج الثانوي للغابات مثل :تربية ديدان
الحرير لت�صنيع الحرير وال�سي�سال لت�صنيع الحبال و�إنتاج الوقود الحيوي من زراعة الجاتروفا والجوجوبا.

صورة ( )5-8إنتاج الجاتروفا بغابة األقصر

د .توفير فر�ص عمل جديدة لل�شباب.
هـ .حماية م�صادر المياه من التلوث ( نهر النيل ،البحيرات ،والمياه الجوفية ) وكذلك التربة.
و .توفير جزء من الأخ�شاب المنتج محلي ًا وتر�شيد اال�ستيراد من الخارج مثل �أخ�شاب الماهوجني.
ز .حماية المناطق ال�صحراوية والمدن الجديدة من الرياح و�سفي الرمال والعوا�صف الترابية.
ح� .إمكانية بيع �أر�صدة الكربون من الأ�شجار التي تزرع بالغابات والأحزمة كم�شروعات لآلية التنمية النظيفة.
وم�ؤخر ًا قامت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضى وجامعة ميونخ ب�ألمانيا
ب�ش�أن تقديم الخبرة الألمانية فى مجال زراعة الغابات ال�شجرية لال�ستفادة من الخبرة الألمانية فى �إن�شاء المزيد
من الغابات (خر يطة .)1-8
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خريطة ( )1-8توزيع الغابات فى جمهورية مصر العربية

�إيمان ًا من وزارة الدولة ل�شئون البيئة بالدور الهام للحدائق العامة والت�شجير ودورها الحيوي في المحافظة
على التوازن الإيكولوچي وتح�سين الظروف المعي�شية ,تم االنتهاء هذا العام من �إجراء ح�صر لأعداد الحدائق
وم�ساحتها على م�ستوى جميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع مكاتب البيئة بالمحافظات خالل الفترة من
� 2005إلى  ،2012وقد �أظهر الح�صر �أن �أعلى �أعداد للحدائق كانت بالترتيب فى محافظات القاهرة  764حديقة،
الدقهلية  172حديقة ،الجيزة  168حديقة ،الإ�سكندرية  156حديقة ،بينما كانت �أقل المحافظات �أعداد ًا للحدائق
فى الوادي الجديد  10حدائق ،مطروح  14حديقة ،الأق�صر  17حديقة ،البحر الأحمر و�أ�سـوان  25حديقة� .أما
بالن�سبة لم�ساحات الحدائق بالفدان فكان المتو�سط العام للفترة الم�شار �إليها لأعلى المحافظات كالآتي :القاهرة
 ،972الإ�سماعيلية  ،372الإ�سكندرية  ،270الجيزة � ،198أما �أقل المحافظات م�ساحة للحدائق فكانت :مطروح ،7
�أ�سيوط  ،28بني �سويف  ،31المنيا  ،36الفيوم والوادي الجديد .37
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تقييم التأثير البيئى

مقدمة

طبق ًا لأحكام القانون  4ل�سنة  1994فى �ش�أن البيئة والئحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة 2009
والالئحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم  1095ل�سنة  2011والقرار رقم  711ل�سنة  2012ف�إنه يلتزم كل �شخ�ص
طبيعى �أو اعتبارى عام �أو خا�ص بتقديم درا�سة تقييم الت�أثير البيئى للمن�ش�أة �أو الم�شروع قبل البدء فى تنفيذ
الم�شروع.
والهدف الأ�سا�سي من مطالبة الم�شروعات الجديدة بتقييم الت�أثير البيئي للم�شروع قبل البدء فى التنفيذ هو
تطوير برامج التنمية ولي�س منعها �أو �إعاقتها وذلك عن طريق التعرف على الآثار ال�سلبية والإيجابية للم�شروع
بهدف تعظيم الآثار الإيجابية له والإقالل �إلى �أدنى حد ممكن �أو تجنب الآثار ال�سلبية ،وهذا هو �أ�سا�س التنمية
المتوا�صلة �أو الم�ستدامة التي بدونها تتعر�ض مواردنا المحدودة للن�ضوب.
وقد ت�ضمن القانون رقم  9ل�سنة  2009التعريف التالى لتقييم الت�أثير البيئى « درا�سة وتحليل الجدوى

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

الف�صل التا�سع

البيئية للم�شروعات المقترحة التى قد ت�ؤثر �إقامتها �أو ممار�ستها لن�شاطها على �سالمة البيئة وذلك
بهدف حمايتها».

ويحقق تقييم التأثير البيئي األهداف التالية التي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة
والمستثمرين:

1.1و�ضع ت�صميم �أكثر ا�ستدامة بيئي ًا بما يحافظ على الموارد الطبيعية.
�2.2إلتزام بالقانون والمحددات والمعايير المنظمة.
3.3التوفير في ر�أ�س المال وتكاليف الت�شغيل.
4.4تجنب التعديالت الالحقة.
5.5زيادة قبول الم�شروع محلي ًا ودولي ًا.
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6.6األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام :2012
 .1مراجعة نماذج ودراسات تقييم التأثير البيئى:

تم مراجعة وتقييم عدد ( )4245نموذج ًا ودرا�سة لتقييم الت�أثير البيئي خالل عام  ،2012مع االلتزام بالتعديل
الذي ورد بالقانون رقم ( )9ل�سنة  2009بالمادة رقم ( )20والتي تن�ص على �أن ي�صدر ر�أى الجهاز فى تقييم
الت�أثير البيئي خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوم ًا من تاريخ ا�ستالم الدرا�سة (بدال من �ستين يوم ًا فى القانون رقم
( )4ل�سنة  )1994ورغم م�ضاعفة الأعباء الواقعة على الإدارة �إال �أنه تم االلتزام بتطبيق هذه المادة اعتبار ًا من
 2009/3/1بدون �أية تجاوزات  ،ويو�ضح ك ًال من جدول رقم ( )1 -9وال�شكل رقم ()1- 9عدد نماذج الت�صنيف
البيئي ودرا�سات تقييم الت�أثير البيئي الواردة للجهاز خالل عام  2012موزعة على القطاعات المختلفة.

جدول ( )1-9عدد نماذج التصنيف البيئي ودراسات تقييم التأثير البيئي الواردة لإلدارة المركزية لتقييم التأثير
البيئي خالل عام  2012موزعة على القطاعات المختلفة

القطاع

عدد النماذج والدرا�سات خالل عام 2012

ال�صناعة

2581

الخدمات

133

الزراعة

41

ال�سياحة

202

الطاقة/الكهرباء

1023

االت�صاالت

94

البنية الأ�سا�سية/ال�صحة

171

الإجمالي

4245

 104التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2012

6/22/14 12:32 PM

file-3-A4.indd 104

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

شكل ( )1-9عدد نماذج التصنيف البيئي ودراسات تقييم التأثير البيئي الواردة إلي اإلدارة المركزية لتقييم التأثير
البيئي خالل عام  2012موزعة على القطاعات المختلفة

جدول ( )2-9مـوقـف دراسـات تقييم التأثيـر البيـئي من الحصـول على الموافقـة البيئـية منذ عام  2008وحتى
عام 2012

الموقف

2008

2009

2010

2011

2012

موافقة

3624

4059

4389

2858

2971

ال يخ�ضع

20

22

22

28

10

مخالف وتنبيه بااللتزام البيئي

55

57

76

42

69

ا�ستكمال بيانات

333

450

686

511

767

رف�ض

779

712

753

498

428

الإجمالي

4811

5300

6218

3937

4245
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شكل ( )2-9إجمالي المشروعات الواردة لإلدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى خالل األعوام من 2012-2008

 .2جلسات االستماع:

�أ .تفعي ًال لمبد�أ الم�شاركة الجماهيرية وت�أكيد ًا على �أهمية تحقيق التوافق المجتمعي لكل م�شروع جديد،
فقد تم االلتزام بعقد جل�سات لال�ستماع لم�شروعات القائمة (ج) لعر�ض الجوانب البيئية واالجتماعية
للم�شروعات ولتالفي �أية اعترا�ضات �شعبية الحقة ،وفى هذا الإطار فقد تم عقد العديد من الجل�سات،
وهذه �أمثلة لبع�ض الم�شروعات التي تم عقد جل�سات لها:
•تو�سعات �شركة ال�صلب بالقليوبية.
•�إ�ضافة الخط الخام�س لم�صنع الأ�سمنت بال�سوي�س.
•م�صنع لإنتاج ال�سكر وم�شتقاتة بالإ�سماعيلية.
•منطقة �صناعية لدباغة الجلود بالروبيكي.
•محطة كهرباء بالخاليا الفوتوفولتية بالغردقة.
•ا�ستبدال الفحم بدل الغاز الطبيعي في ت�شغيل م�صانع الأ�سمنت بالعين ال�سخنة.
•محطة كهرباء بطاقة الرياح بخليج الزيت.
•م�صنع لمعالجة الزيوت الم�ستهلكة بالإ�سماعيلية.
•م�شروع تنمية غاز د�سوق بالمن�صورة.
•م�صنع زجاج بالفيوم.
•معالجة المياه الم�صاحبة للغاز الطبيعي بمطروح.
•�إحالل وتجديد بطارية الكوك بالقاهرة.
•�إقامة بحيرة كري�ستالية ومنتجع �سياحي ب�شرم ال�شيخ.
•�إن�شاء خطوط �أنابيب غاز بدمياط.
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ب .الموافقة البيئية على عدد  89من الم�شروعات الكبرى (القائمة ج ) وهذه �أمثلة لبع�ض هذه الم�شروعات:
•محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية بدمياط.
•تو�سعات مطار مر�سي علم.
•تو�سعات بفندق هيلتون بالزا بالبحر االحمر.
•م�صنع انتاج لقاح االنفلونزا الب�شرية بمدينة �6أكتوبر.
•محطة تداول المنتجات البترولية (�سوميد – ال�سخنة).
•ان�شاء مركز مكافحة التلوث البحري بطور �سيناء.
•منطقة التنمية ال�صناعية بالعا�شر من رم�ضان.
•م�صنع �أ�سمنت الخط الخام�س بالعين ال�سخنة  -ال�سوي�س.
•محطة تحلية مياه ب�شرم ال�شيخ.
•قرية رم�سي�س رويال �سويت.
•وحدة هدرجة النافثا الجديدة باال�سكندرية.
•مدينة الجلود ال�صناعية بالروبيكي.
•م�صنع حديد ت�سليح – بني �سويف.
•محطة توليد كهرباء بال�صحراء الغربية.
•منتجع دايف بلو بيت�ش ريزورت ال�سياحي.
•م�صنعين لل�سيراميك بمنطقة ال�سوي�س ومنطقة برج العرب.
ج .تم رف�ض م�شروعين من القائمة ( ج ) لت�أثيرهما ال�سلبي على البيئة وهما:ـ
•فندق �سياحي بمحافظة مر�سي مطروح.
•�إن�شاء مدفن �صحي للمخلفات ال�صلبة بمحافظة ال�شرقية.
المؤتمرات والندوات وورش العمل

 .1تنظيم ور�شة عمل عن تقييم الت�أثير البيئى ومقارنته بما يتم ببع�ض الدول العربية وذلك بقاعة التدريب
للباحثين بالإدارة المركزية لتقييم الت�أثير البيئي و بع�ض الإدارات الأخرى بالجهاز.
 .2الم�شاركة فى ور�شتى عمل بجامعة عين �شم�س ل�شرح «تعديالت نظام تقييم الت�أثير البيئى» بالم�شاركة مع
االتحاد النوعى للجمعيات العاملة بالبيئة.
 .3ح�ضور م�ؤتمر م�ستقبل الطاقة والذى تنظمه ال�شرق الأو�سط لنظم القوى الكهربية باال�سكندرية.
 .4الم�شاركة فى ور�شة عمل عن الأمان النووى بهيئة المحطات النووية.
 .5الم�شاركة فى ور�شة عمل عن النانو تكنولوجى.
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التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

تم عقد العديد من االجتماعات للتن�سيق ب�ش�أن الم�شروعات المقدمة واال�شتراطات البيئية لبع�ض الم�شروعات
مع الجهات المعنية الآتية:
 .1الهيئة الم�صرية العامة لحماية ال�شواطئ.
 .2الهيئة العامة للتنمية ال�صناعية.
 .3الهيئة العامة للتنمية ال�سياحية.
 .4هيئة الخدمات البيطرية.
 .5هيئة الثروة ال�سمكية.
 .6وزارة ال�صحة وال�سكان.
 .7وزارة الموارد المائية والري.
 .8وزارة الكهرباء والطاقة.
� .9إدارات �شئون البيئة بالمحافظات.
 .10الجامعات والجهات البحثية.
متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

�صدرت تعديالت الالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1994بالقرار رقم  1095ل�سنة  2011والتى تو�ضح بع�ض
التعديالت التى وردت بالقانون رقم  9ل�سنة  2009وخا�صة نظام قيد واعتماد اال�ست�شاريين والمكاتب اال�ست�شارية
العاملة بالمجاالت البيئية ،و�سوف يبد�أ عمل اللجنة الم�شكلة لذلك فور �صدور قرار ت�شكيلها.
بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1تفعيل ا�ستخدام قوائم الت�صنيف البيئى للم�شروعات والنماذج المح ّدثة و�إتاحتها على الموقع الإلكترونى
لجهاز �شئون البيئة ب�شبكة المعلومات الدولية.
� .2إعداد مجموعة جديدة من الأدلة الإر�شادية المتخ�ص�صة فى تقييم الت�أثير البيئي لقطاعات مختلفة وهى:
�أ .محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
ب .محطات تحلية المياه.
ج .مراجعة دليل المحطات النووية والذى �أعدته هيئة المحطات النووية.
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حماية وتحسين البيئة الصناعية

مقدمة

ت�سعى الحكومة الم�صرية الآن لتحقيق اال�ستقرار االقت�صادى واالجتماعى ك�أحد -بل�-أهم �أولوياتها .ومن
هذا المنطلق �ستكون توجهات وزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل الفترة القادمة لدعم الموقف البيئى لل�صناعة
الم�صرية ورفع كفاءة العاملين بها و�إر�ساء مبد�أ االنتاج الأنظف والذى يعد �أهم ال�سبل لتحقيق التنمية الم�ستدامة
وخف�ض الملوثات الناتجة من القطاع ال�صناعى ،وذلك من خالل تنفيذ العديد من البرامج الحالية والم�ستقبلية
لدعم ال�صناعة وتحقيق االلتزام البيئى وا�ستحداث �سيا�سات جديدة لتكوين كوادر فنية متميزة.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

الف�صل العا�شر
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام :2012
 .1مشروع التحكم في التلوث الصناعي  -المرحلة الثانية ()2012 - 2007

يقوم الم�شروع بتقديم حزمة تمويلية مي�سرة لدعم م�شروعات التحكم في التلوث ال�صناعي بالمن�ش�آت
ال�صناعية،وتركز (المرحلة الثانية) على محافظات القاهرة الكبري والإ�سكندرية ،خا�صة المناطق ذات الكثافة
ال�سكانية العالية من خالل توفيق �أو�ضاع المن�ش�آت ال�صناعية الكبرى والتي ينتج عنها �أحمال كبيرة من ملوثات
الهواء وال�صرف.
يبلغ �إجمالي الحزمة التمويلية لتلك المرحلة حوالى  185مليون دوالر ( 1مليار جنيه م�صرى):
البنك الدولي للإن�شاء و التعمير.
 20مليون دوالر
بنك اليابان للتعاون الدولي.
ما يعادل 40مليون دوالر
بنك اال�ستثمار الأوروبى.
 40مليون يورو
الوكالة الفرن�سية للتنمية.
 40مليون يورو
أ .مكون الدعم الفني و المؤسسي:

يهدف هذا المكون �إلى تقديم الدعم الفني لل�شركات ال�صناعية للح�صول على التمويل ورفع الكفاءة وتح�سين
الأداء البيئي .كما ي�ساهم في دعم قدرات الجهات الم�سئولة عن تطبيق القوانين البيئية من خالل الإجراءات
الآتية:
•�إعداد درا�سة م�سح ميداني للعديد من ال�شركات والم�صانع للتعرف على الم�شاكل البيئية و�شرح مفهوم
و فوائد الم�شروع.
•م�ساعدة ال�شركات في �إعداد خطط توفيق �أو�ضاعها البيئية مع مراجعة الخطط التى تم �إجرا�ؤها من
قبل اال�ست�شاريين �أو من قبل ال�شركات نف�سها.
•�إعداد الموا�صفات الفنية لبع�ض ال�شركات الم�شاركة بالم�شروع والتي ت�شمل الر�سومات الهند�سية.
•رفع قدرات العاملين بجهاز �شئون البيئة والفروع الإقليمية ومكاتب المحافظات من خالل م�شروعات
مكافحة التلوث ال�صناعي الخا�صة بكل من م�شروعي  EPAP II , PPSIوتطبيق خطط توفيق الأو�ضاع
البيئية.
•م�ساعدة ال�شركات الم�شاركة فى الم�شروع فى �إعداد كرا�سة ال�شروط والموا�صفات.
•م�ساعدة ال�شركات فى طرح وتقييم المناق�صات طبق ًا ال�شتراطات الجهات الممولة.
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يهدف هذا المكون �إلى تقديم حزمة تمويلية مي�سرة للمن�ش�آت ال�صناعية للقطاع العام والخا�ص ويقدم الم�شروع
الدعم للمن�ش�آت ال�صناعية عن طريق قرو�ض مي�سرة يتم �إعادة �إقرا�ضها من خالل البنك الأهلى الم�صرى �أو
�أحد البنوك الم�شاركة ( %80قر�ض  %20,منحة) وتح�صل ال�شركة على قيمة ال %20من قيمة الم�شروع بعد �سنة
من الت�شغيل الناجح للم�شروع والت�أكد من تحقيق الفوائد البيئية  ,وي�شترط �أن تقوم ال�شركة بتمويل ذاتي قيمته
 %10من قيمة الم�شروع.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

ب .المكون التمويلى:

ج .الموقف الحالى لتنفيذ مشروع التحكم فى التلوث الصناعى -المرحلة الثانية:

نجح الم�شروع فى تخ�صي�ص المبالغ بالكامل لم�شروعات مكافحة التلوث داخل المن�ش�آت ال�صناعية و تم تنفيذ
العديد من هذه الم�شروعات و بالتالى تحولت ال�شركات الم�ستفيدة من التمويل من حالة عدم التوافق مع القانون
�إلى حالة التوافق وتقليل �أحمال التلوث بن�سبة ال تقل عن  ،%50و فيما يخ�ص الم�شروعات الم�شاركة بلغ عدد
الم�شروعات المدرجة حتى دي�سمبر  2012عدد  41م�شروع ًا لعدد � 31شركة بتكلفة �إجمالية تبلغ  195٫171مليون
دوالر بتمويل185مليون دوالر من الم�شروع مق�سمة على النحو التالى:
جدول ( )1-10المشروعات المدرجة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى -المرحلة الثانية

التكلفة التقديرية

الم�شروعات

عدد الم�شاريع

تم التنفيذ

8

29.269

تم التنفيذ خالل عام 2012

5

26.833

م�شروعات فى مرحلة تجارب الت�شغيل والقيا�سات

4

2.968

م�شروعات فى مرحلة التوريد والتركيب
( توقيع اتفاقية القر�ض)

14

104.205

م�شروعات فى مرحلة المناق�صات (احتمالية توقيع اتفاقية القر�ض فى الربع الأول
)2013

7

23.496

م�شروعات فى مرحلة التح�ضير

3

8.4

الإجمالى

41

195.171

(بالدوالر)
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تم افتتاح بعض المشروعات التى تم تمويلها خالل عام :2012

•افتتاح م�شروع ا�ستبدال الفالتر الإلكترو�ستايكية بفالتر ن�سيجية لخط الإنتاج رقم ()8ب�شركة طرة
للأ�سمنت – حلوان القاهرة.

صورة ( )1-10افتتاح مشروع استبدال الفالتر االلكتروستايكية بشركة طرة لألسمنت

•افتتاح م�شروع ا�ستبدال خط الجلوكوز القديم ب�آخر جديد يعمل بتكنولجيا �أنظف بال�شركة الم�صرية
ل�صناعة الن�شا و الجلوكوز – م�سطرد القليوبية.

صورة ( )2-10افتتاح مشروع استبدال خط الجلوكوز بالشركة المصرية لصناعة
النشا و الجلوكوز
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جدول ( )2-10المشروعات التى تم تنفيذها

ا�سم ال�شركة

الموقع

ا�سم الم�شروع

قيمة القر�ض
بالمليون دوالر

الم�صرية للن�شا والجلوكوز (طرة)

القاهرة

ا�ستبدال الوقود

0٫334

ال�شركة القومية لال�سمنت

القاهرة

�شراء وحدة نظافة ووحدة �شفط اتربة

0٫448

�شركة م�صر للكيماويات

اال�سكندرية

ا�ستبدال الوقود

0٫447

�شركة الدلتا لل�صلب

القليوبية

ا�ستبدال الوقود

0٫175

ا�ستبدال الوقود الم�ستخدم ب�سخانات التند�ش
والبو�ش

0٫115

حلوان للأ�سمنت

القاهرة

ا�ستبدال الوقود

2٫507

�سيمو للورق

القاهرة

ا�ستبدال الوقود

0٫297

راكتا للورق

اال�سكندرية

ا�ستبدال الوقود

3٫946

طرة لال�سمنت

القاهرة

تغيير فالتر

15

�شركة العامرية لال�سمنت

اال�سكندرية

تعديل فى خطوط االنتاج

6

�إجمالى الم�شاريع

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

و فيما يلى بيان مف�صل بال�شركات الم�ستفيدة و موقفها:

29٫269

جدول ( )3-10مشروعات تم تنفيذها خالل عام  2012وفى مرحلة القياسات

قيمة القر�ض

ا�سم ال�شركة

الموقع

ا�سم الم�شروع

�أبو زعبل للأ�سمدة

القليوبية

�إعادة ت�أهيل وحدات حم�ض الف�سفوريك ،ووحدات
ال�سماد والطواحين الملحقة (3م�شروعات)

14٫991

الم�صرية للن�شا والجلوكوز (م�سطرد)

القليوبية

تعديل فى خطوط االنتاج

11٫142

�شركة النيل للم�شروبات (كرا�ش)

اال�سكندرية

�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى

0٫7

�إجمالى الم�شاريع

بالمليون دوالر

26٫833

الفصل العاشر :حماية وتحسين البيئة الصناعية 113

6/22/14 12:32 PM

file-3-A4.indd 113

جدول ( )4-10مشروعات فى مرحلة تجارب التشغيل

قيمة القر�ض

ا�سم ال�شركة

الموقع

ا�سم الم�شروع

�شركة هارف�ست فود

اال�سكندرية

�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى

0٫21

الأ�سكندرية لكربونات ال�صوديوم

اال�سكندرية

وحدة �إزالة الأتربة

1٫73

�شركة كريازىاليكتريك

العبور

�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى

0٫435

�شركة كريازىالهند�سية

العبور

�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى

0٫593

بالمليون دوالر

2٫968

�إجمالى الم�شروعات

جدول ( )5-10مشروعات فى مرحلة التوريد والتركيب

بالمليون دوالر

الموقف
التنفيذى
جارى التعاقد

قيمة القر�ض

ا�سم ال�شركة

الموقع

ا�سم الم�شروع

ال�شركة القومية للأ�سمنت

القاهرة

تركيب فالتر ن�سيجية لخط  4 ،3الجاف

16٫5

الن�صر ل�صناعة الكوك

القاهرة

ا�ستبدالأبواب الأفران للبطاريات

1٫945

جارى التركيب

�شركة العامرية لتكرير البترول
عرب �أبو�ساعد (م�صانع
الطوب)
حلوان للأ�سمنت

اال�سكندرية

ا�ستبدال الفينول بمادة NMP

15

جارى التنفيذ

القاهرة

ا�ستبدال الوقود

25

جارى التنفيذ

القاهرة

تركيب فالتر لطواحين الأ�سمنت

1٫4

ا�سمنت �سمبور العامرية

اال�سكندرية

العامرية للأ�سمنت

اال�سكندرية

العامرية للأ�سمنت

اال�سكندرية
ال�ساد�س من
�أكتوبر

تغيير فلتر الكترو�ستاتيكى بفلتر ن�سيجى
ا�ستبدال  13فلتر فى منطقة التعبئة ونقل
الكلنكر خط 2 ,1
ا�ستبدال فلتر بخط رقم 2

7٫8

7

جارى التوريد
والتركيب
جارى التوريد
والتركيب
جارى التوريد
والتركيب
تم توقيع العقد

وحدة �إ�سترجاع المذيبات

4

�إن�شاء وحدة معالجة بطريقة التنا�ضح
العك�سي

جارى التوريد
والتركيب

8

التر�سية

وحدة �إ�سترجاع المذيبات

6٫5

التر�سية

ا�ستخدام الوقود البديل
�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف
ال�صناعى

8

التر�سية

1٫08

التر�سية

�شركة بورتا �إيجيبت
�شركة �أبو قير للأ�سمدة

اال�سكندرية

�شركة العربية للأ�سمنت

ال�ساد�س من
�أكتوبر
-

�شركة م�صر للكيماويات

اال�سكندرية

�شركة روتجرافى

�إجمالى الم�شروعات

1٫26

104٫205
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ا�سم ال�شركة

الموقع

ا�سم الم�شروع

قيمة القر�ض

بالمليون دوالر

الموقف التنفيذى

�شركة جريت فود

اال�سكندرية

�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى

0٫3

جارى توقيع العقد

�شركة ماى جاز

الجيزة

ا�ستبدال الوقود بقمائن الطوب بمنطقة ال�صف

15

التعاقد

�شركة يونيفر�سال

ال�ساد�س من
اكتوبر

تركيب وحدة تهوية لق�سم المعالجة

0٫09

التوريد والتركيب

�إن�شاء محطة معالجة ال�صرف ال�صناعى

0٫106

التوريد والتركيب

ا�سكندرية للبترول

اال�سكندرية

�إعادة ت�أهيل وحدة �إنتاج الفورفورال

5

التقييم الفنى والمالى

ال�شركة الم�صرية
للبتروكيماويات

اال�سكندرية م�شروع الحد من م�شكلة مياه ال�صرف ال�صناعى

2

تم تح�ضير كرا�سة
ال�شروط والموا�صفات

1

تم طرح المناق�صة

تعديل فى خطوط االنتاج

�شركة ا�سكندرية لل�صلب اال�سكندرية

�إجمالى الم�شروعات

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

جدول ()6-10مشروعات فى مرحلة المناقصات

23٫496

جدول ()7-10مشروعات فى مرحلة التحضير

ا�سم ال�شركة

الموقع

�أ�سم الم�شروع

قيمة القر�ض

بالمليون دوالر

الموقف التنفيذى

�شركة الدلتا لل�صلب

القاهرة

رفع كفاءة نظام تجميع الأتربة بمنطقة
�أفران ال�صهر

4٫4

تم طرح المناق�صة

�شركة ا�سكندرية
الوطنية لتكرير البترول
والبتروكيماويات (�إنربيك)

اال�سكندرية

�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف
ال�صناعى

1٫5

جارى تح�ضير
الموا�صفات الفنية

نه�ضة م�صر

اال�سكندرية

ا�ستخدام الوقود البديل

2٫5

جارى تح�ضير
درا�سة الجدوى

�إجمالى الم�شروعات

8٫4
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 .2مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع األعمال العام الصناعي ( )PPSIالممول من
بنك التعمير األلمانى)KFW(:

يهدف الم�شروع �إلى تمويل م�شروعات مكافحة التلوث ال�صناعى بالمن�ش�آت الكبيرة والمتو�سطة وال�صغيرة فى
م�صر والتركيز على محافظات الدلتا و الوجه القبلى ،ويقدم الم�شروع لل�شركات الدعم المالى من خالل حزم
مي�سرة ( %20لل�صناعات الكبيرة %30-منحة لل�صناعات ال�صغيرة و المتو�سطة) دون ا�شتراط ح�صول ال�شركة
على قر�ض ويتم متابعة ال�شركة لمدة �سنة من الت�شغيل و الت�أكد من الفوائد البيئية للم�شروع.
وتقوم وحدة تنفيذ الم�شروع ب�إدارة ثالثة برامج فرعية و هى:
• IPPSIوتبلغ �إجمالى المنحة به  6٫5مليون يورو مخ�ص�صة لل�شركات.
• PPSI IIوتبلغ �إجمالى المنحة به  8٫5مليون يورو مخ�ص�صة لل�شركات.
•الجزء الممول من �صندوق حماية البيئة وتبلغ �إجمالى المنحة به ما يكافئ  0٫665مليون يورو
لل�صناعات ال�صغيرة و المتو�سطة.
أ .الموقف التنفيذى للشركات المشاركة فى :PPSI I

يبلغ عدد ال�شركات الم�شاركة بالم�شروع � 61شركة بتكلفة �إجمالية  25٫510مليون يورو بمنحة حوالى 6٫5مليون
يورو ،تم االنتهاء من البرنامج وفى مرحلة متابعة الت�شغيل.
جدول ( )8-10الشركات المشتركة بالمشروع في اجراءات تنفيذية مختلفة

التكلفة االجمالية

قيمة المنحة

(مليون يورو)

(مليون يورو)

5٫167

م

المرحلة الحالية

عدد ال�شركات

1

�أو ًال� :شركات تم التركيب والت�شغيل

31

20٫621

2

ثاني ًا� :شركات فى مرحلة تجارب الت�شغيل والقيا�سات

21

3٫711

0٫997

3

ثالث ًا� :شركات جاري توريد المعدات

1

0٫405

0٫082

4

رابع ًا� :شركات تقوم ب�إعداد الدرا�سات الفنية

1

0٫759

0٫152

5

خام�س ًا� :شركات تم �صرف منحة الدرا�سات فقط

7

0٫014

0٫014

االجمالى

61

25٫510

6٫412

 116التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2012

6/22/14 12:32 PM

file-3-A4.indd 116

م

ا�سم ال�شركة  -الموقع

ا�سم الم�شروع

التمويل
المطلوب

1

م�صر لاللمونيوم بنجع حمادي.

�إعادة ت�أهيل وحدة �صهر القطران

2٫912

0٫582

1٫208

0٫241

0٫047

0٫009

4

ال�سكر وال�صناعات التكاملية – �أبوقرقا�ص.

تغيير الوقود للغاز الطبيعي.

3٫562

0٫717

5

الن�صر للتعدين – ادفو با�سوان.

تركيب فالتر لك�ساره

0٫309

0٫063

6

الم�صرية لل�سبائك الحديدية (الفيرو�سيلكون).

تح�سين وحدات تنقية الغازات

0٫202

0٫041

7

كان لتعبئة الغازات.

تركيب وحدات للحد من تلوث ال�صرف
ال�صناعي

0٫442

0٫089

8

م�صر للزيوت وال�صابون – الزقازيق ,ال�شرقية.

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫701

0٫141

9

م�صر للزيوت وال�صابون – �سندوب.

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫644

0٫129

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫143

0٫029

11

م�ضارب ال�شرقية – الزقازيق ,ال�شرقية.

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫041

0٫008

12

م�صنع الربيع – العا�شر من رم�ضان.

ا�ستبدال خط �إنتاج الطحينة وال�سم�سم

0٫296

0٫059

�إعادة تدوير المخلفات ال�صلبة

0٫329

تركيب خط طباعة جديد

0٫557

 14الروماني ل�صناعة البال�سيتك-مدينة الكوثر �سوهاج.

�إعادة تدوير المخلفات ال�صلبة

0٫110

0٫034

�شركة بيبوبيرد لل�صناعات الجلدية-مدينة الكوثر
15
�سوهاج.

�إعادة تدوير المخلفات ال�صلبة

0٫241

0٫074

تركيب غالية جديدة بم�شتماالتها

0٫037

0٫012

تركيب فالتر هواء و عدد � 2صومعه في
منطقة التغذية

0٫779

0٫235

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫094

0٫028

م�صر للغزل والن�سيج وال�صباغة /م�صنع الغزل
2
والن�سيج بكفر الدوار.
م�صر للغزل والن�سيج وال�صباغة /م�صنع ال�صباغة
3
تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي
بكفر الدوار – �صباغي البي�ضا.
تغيير الوقود للغاز الطبيعي.

 10الدقهلية للغزل والن�سيج – �سندوب ,المن�صورة.

 13الأهرام ل�صناعة البال�سيتك -مدينة الكوثر �سوهاج.

16

الكوثر ل�صناعة الأغذية-مدينة الكوثر �سوهاج.

الكوثر ل�صناعة الأعالف الحيوانية-مدينة الكوثر
17
�سوهاج.
18

م�صنع عبد الحي للطوب الطفلي بطلخا –
المن�صورة.

المنحة
الم�ستحقة

(بالمليون يورو) (بالمليون يورو)

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

جدول ( )9-10مشروعات تم التركيب والتشغيل

0٫267
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19

م�صنع الع�شماوي للطوب الطفلي بطلخا –
المن�صورة.

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫084

محطة معالجة لل�صرف ال�صناعي

1٫084

وحدة لمعالجة المخلفات ال�صلبة

0٫701

تركيب وحدة �سنفرة جديدة

0٫201

�إعادة ت�أهيل خط العلف

0٫424

�إعادة ت�أهيل الغالية

0٫378

23

�شركة دودى بال�ست – البحيرة.

تركيب ماكينة ت�شكيل البال�ستيك

1٫226

0٫368

24

�سوهاج للبال�ستيك  -مدينة الكوثر �سوهاج.

تركيب  2ك�سارة 2 ,وحدة حقن 1 ,قالب 2
وحدة ت�شكيل بال�ستيك

0٫851

0٫256

تغيير ك�سارة قديمة ,وحدة حقن ,قالب
ووحدة ت�شكيل بال�ستيك باخرى جديدة

0٫690

0٫208

تغيير غالية قيمة باخرى جديدة تعمل بالغاز
الطبيعى

0٫219

تركيب  2ماكينة كب�سول  2 ,ماكينة طحن
وقالب

0٫804

تغيير ك�سارة قديمة ,وحدة حقن ,قالب
ووحدة ت�شكيل بال�ستيك ب�أخرى

0,597

0٫180

 28م�صنع النور للطوب الطفلى – ر�شيد – البحيرة.

�إعادة توطين وا�ستبدال وقود

0٫147

0٫045

م�صنع محمود �إبراهيم بكر للطوب الطفلى – ر�شيد
29
– البحيرة.

�إعادة توطين وا�ستبدال وقود

0٫208

0٫064

م�صنع محمود رفعت بكر للطوب الطفلى – ر�شيد –
30
البحيرة.

�إعادة توطين وا�ستبدال وقود

0٫208

0٫064

م�صنع عماد الدين المن�سى للطوب الطفلى – ر�شيد
31
– البحيرة.

�إعادة توطين وا�ستبدال وقود

0٫145

0٫044

20٫621

5٫167

 20الرواد للدواجن وال�صناعات الغذائية – ال�شرقية.
21

ج�ست للمعادن – العا�شر من رم�ضان.

م�صنع الريدى لإ�ستخال�ص الزيوت و�أعالف الدواجن
22
– المنيا.

المتحدة للبال�ستيك و�إنتاج موا�سير البولى فينيل
25
كلوريد.
26

البركة لإنتاج اعالف الدواجن.

27

�أبو الدهب لإنتاج الموا�سير البال�ستيك.

الإجمالى

0٫026
0٫540
0٫063
0٫243

0٫308
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محطة معالجة لل�صرف
ال�صناعي
تركيب خط دهانات جديد
يعمل اتوماتيكي ًا
تركيب وحدة لغ�سيل واعادة
تدوير اللب
ا�ستبدال وقود

0.26
0.126

0.039
0.039

1

�شركة �إيبيكو لالدوية – العا�شر من رم�ضان.

2

�شركة كاما للت�صنيع – العا�شر من رم�ضان.

3

�شركة م�صر ادفو لللب والورق – ادفو – �أ�سوان.

4

م�صنع عبد المجيد للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

5

م�صنع �أبو بكر ( )1للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

6

م�صنع �أبو بكر ( )2للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

7

م�صنع �إبراهيم حبيلة للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

8

م�صنع ح�سن حبيلة للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

9

م�صنع منى �إ�سماعيل الري�س للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

11

م�صنع ال�صقر عبا�س عامر للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

12

م�صنع الجندى للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

م�صنع عامر للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

م�صنع �أيمن بهن�سى للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.126

0.039

14

م�صنع �سعاد حلة للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

15

م�صنع ال�سالم للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

16

م�صنع محمد �أحمد ح�سنين للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

17

م�صنع �سعاد ح�سن هبيلة للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

19

م�صنع �أ�شرف بهن�سى للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

20

م�صنع فوزية عطية عي�سى للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

ا�ستبدال وقود

0.135

0.041

 10م�صنع �أم ال�سعد محمد فتح اللة للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

13

 18م�صنع محمد �إ�سماعيل عطية للطوب الطفلى – المحمودية – البحيرة.

الإجمالى

0.609

0.124

0.525

0.106

0.246

0.051
0.039

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

جدول ( )10-10مشروعات فى مرحلة تجارب التشغيل والقياسات
و التى تم االنتهاء من تركيبات المعدات بها خالل 2012

0.997 3.711
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جدول ( )11-10شركات جاري توريد المعدات

محطة معالجة لل�صرف ال�صناعي

�شركة دمياط للحاويات  -دمياط
الإجمالى

0٫405

0٫082

0٫405

0٫082

جدول ( )12-10شركات تقوم بإعداد الدراسات الفنية

محطة معالجة لل�صرف ال�صناعي

�شركة باكين -الأ�سكندرية
الإجمالى

0٫759

0٫152

0٫759

0٫152

جدول ( )13-10مشروعات تم صرف منحة الدراسات فقط

1

قنا للورق – قو�ص بقنا.

تحويل ال�صرف ال�صناعي �إلى �شبكة خا�صة
والمعالجة الثانوية

0٫004

0٫004

2

الدلتا لال�سمدة ،المن�صورة.

تركيب وحدة �إزالة �إنبعاثات Nox

0٫001

0٫001

3

�شركة المن�صورة للراتنجات – �سندوب,
المن�صورة.

تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي

0٫001

0٫001

تركيب فالتر لإزالة الأتربة

0٫002

0٫002

5

عثمان للغزل والن�سيج – المحلة غربية.

محطة معالجة ال�صرف ال�صناعي

0٫002

0٫002

6

 SMCلاللكترونيات – المحلة غربية.

محطة معالجة لل�صرف ال�صناعي

0٫002

0٫002

7

ال�شوربجى للغزل – العا�شر من رم�ضان.

محطة معالجة لل�صرف ال�صناعي

0٫002

0٫002

0٫014

0٫014

� 4شركة الأمير لل�سيراميك – العا�شر من رم�ضان.

الإجمالى

ب .الموقف التنفيذى للمشروعات المشاركة فى (:)PPSI II

يبلغ عدد ال�شركات الم�شاركة بالم�شروع � 25شركة بتكلفة �إجمالية  40٫470مليون يورو بمنحة  8٫5مليون
يورو.
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التكلفة االجمالية

قيمة المنحة

(مليون يورو)

(مليون يورو)

4٫166

المرحلة الحالية

عدد ال�شركات

�أو ًال� :شركات تم التركيب والت�شغيل

9

19٫847

ثاني ًا� :شركات جاري توريد المعدات

3

12٫053

2٫663

ثالث ًا�:شركات تقوم ب�إعداد الدرا�سات الفنية

13

8٫840

2٫054

االجمالى

25

40.74

8.5

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

جدول ( )14-10عدد الشركات المشاركة بالمشروع

جدول ( )15-10شركات تم التركيب والتشغيل خالل عام 2012

ا�سم ال�شركة  -الموقع

ا�سم الم�شروع

 .1بحيره باك – البحيرة.

م�شروعات تح�سين بيئة عمل

 .2الم�صرية البلجيكية للإ�ستثمارات ال�صناعية
– البحيرة.
� .3شركة �سنيوريتا لل�صناعات الغذائية – محطة معالجة �صرف �صناعى وم�شروعات
تح�سين بيئة عمل
المحلة.
م�شروعات تح�سين بيئة عمل ووحدة �إ�سترجاع
� .4شركة ليدر لل�صناعات الغذائية – المحلة.
الن�شا
� .5شركة الدلتا للرخام والجرانيت – �شق
محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى
الثعبان.
� .6شركة الح�سنة للرخام والجرانيت � -شق
محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى
الثعبان.
� .7شركة �أونك�س للرخام والجرانيت � -شق
محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صناعى
الثعبان.
م�شروعات تح�سين بيئة عمل ومعالجة مياه
 .8ال�شركة العالمية لل�صناعات الغذائية
ال�صرف ال�صناعى
(م�صنع الب�سكويت ) – ال�سادات.
 .9ال�شركة العربية لل�صناعات الطبية –
م�شروعات تح�سين بيئة عمل
ال�سادات.
محطة معالجة �صرف �صناعى ووحدة تعبئة

الإجمالى

التمويل المطلوب المنحة الم�ستحقة
(بالمليون يورو)

(بالمليون يورو)

0.507

0٫155

4.759

0٫902

4٫457

0٫892

4.547

0٫900

0.378

0٫115

0.378

0٫115

0.378

0.115

3.639

0.729

0٫804

0٫243

19.847

4.166
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جدول ( )16-10مشروعات جارى توريد المعدات لها

التمويل المطلوب المنحة الم�ستحقة

ا�سم ال�شركة  -الموقع

ا�سم الم�شروع

 .1بل كلر – قوي�سنا.

محطة معالجة �صرف �صناعى وتعديل فى العمليات
الإنتاجية

4.804

 .2المتحدة للبطاريات –
العا�شر من رم�ضان.

تعديل فى خطوط الإنتاج للتحكم فى ملوثات الهواء

3.001

0.909

� .3شركة الإ�سماعيلية للدواجن-
اال�سماعيلية.

محطة معالجة ال�صرف ال�صناعى ومعالجة
المخلفات ال�صلبة (ٌ)Rendering

4.248

0.852

12.053

2.663

الإجمالى

(بالمليون يورو)

(بالمليون يورو)

0.902

جدول ( )17-10مشروعات تقوم بإعداد الدراسات الفنية

ا�سم ال�شركة  -الموقع

ا�سم الم�شروع

التمويل المطلوب المنحة الم�ستحقة
(بالمليون يورو) (بالمليون يورو)

 .1م�صنع مجدى المتولى للطوب الطفلى– دمياط

تحويل وقود

0.127

0.039

 .2م�صنع �أحمد ن�صر للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .3م�صنع محمد هنيدى للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .4م�صنع يون�س يون�س للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .5م�صنع ر�ضا عبد الحميد للطوب الطفلى–دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .6م�صنع �صالح ال�سيد للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .7م�صنع كمال ال�سيد للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .8م�صنع محمد عدلى للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .9م�صنع محمد عدلى  2للطوب الطفلى – دمياط.

تحويل وقود

0.127

0.039

 .10ال�سوي�س لل�صلب – ال�سوي�س.

معالجه ال�صرف ال�صناعى

1.753

0.353

 .11الأمل لت�صنيع وتجميع ال�سيارات – العا�شر من
رم�ضان.

معالجه ال�صرف ال�صناعى

0٫235

خط دهان جديد

4.379

0.923

 .12ال�شركة الدوليه لل�صناعات الطبية – العا�شر من معالجه ال�صرف ال�صناعى
وتعديل فى العمليات الإنتاجية
رم�ضان.

0.706

0٫0214

الإجمالى

8.840

2.054
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يبلغ عدد ال�شركات الم�شاركة بالم�شروع � 6شركات بتكلفة �إجمالية  2,247مليون يورو بمنحة  0٫665مليون
يورو.
جدول ( )18-10عدد الشركات المشاركة بالمشروع PPSI

المرحلة الحالية

عدد ال�شركات

التكلفة االجمالية
(مليون يورو)

(مليون يورو)

�شركات تم التركيب والت�شغيل

6

2247311٫52

679630٫50

االجمالى

6

2247311٫52

679630٫50

قيمة المنحة

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

ج .الموقف التنفيذى للشركات المشاركة فى ( )PPSIفى الجزء الممول من صندوق
حماية البيئة:

جدول ( )19-10مشرو عات تم التشغيل و التر كيب

ا�سم ال�شركة  -الموقع

ا�سم الم�شروع

التمويل المطلوب المنحة الم�ستحقة
(بالمليون يورو)

(بالمليون يورو)

تركيب غالية تعمل بالغاز الطبيعي

0٫192

تركيب �سيور ناقلة ووحدات تهوية

0٫267

محطة معالجة لل�صرف ال�صناعي

0٫102

 .2المختار لل�صناعات الغذائية بالمنيا.

ا�ستبدال وحدة التعبئة اليدوية ب�أخرى �أوتوماتيكية

0٫120

0٫371

 .3الزعيم للأعالف بالمنيا.

تركيب نظام تهوية في بيئة العمل وعدد � 4صوامع في
منطقة التخزين

0٫525

0٫158

 .4ال�سبع للأخ�شاب بالمنيا.

ا�ستبدال خط �إنتاج الخ�شب بخط جديد

0٫144

0٫109

ا�ستبدال عدد  10وحدات طبخ �سكر-طواحين -وحدة
 .5الفر�سان لل�صناعات الغذائية بالمنيا.
�إزالة �أتربة

0٫495

0٫149

ا�ستبدال خط الدهان اليدوي لأخر �أوتوماتيكي مغلق

0٫181

0٫054

 .1م�صنع اليا�سمين للمكرونه -المنطقة
ال�صناعية بالمنيا.

 .6ع�سل للأثاث بدمياط.

0٫169
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مشروع الدفع بأفضل التقنيـات المتوفرة فى البلـدان المشاركة فى البحر المتوسط
(:)BAT4MED

الم�شروع ممول من المفو�ضية الأوروبية الجهة الممولة "معهد الأندل�س التكنولوجي ب�أ�سبانيا " الجهة المن�سقة،
والم�ستفيدون �ستة دول هم( :م�صر – بلجيكا – �إيطاليا – تون�س – المغرب – �أ�سبانيا) من خالل منحة
تبلغ  943٫356يورو لتمويل الم�شروع بالكامل ,و �ستقوم الجهة المن�سقة بتحويل المنحة المخ�ص�صة لكل جهة
م�ستفيدة والتي قامت بالتوقيع على اتفاقية المنحة،علم ًا ب�أن ال�صناعات الرئي�سية التي �سيتم التركيز عليها خالل
هذا الم�شروع بالن�سبة لجمهورية م�صر العربية هي� :صناعة الألبان ،و �صناعة الغزل والن�سيج .تم اختيار هذه
ال�صناعات لما تمثله كقطاع �أكبر من حيث الحجم و عدد العمالة بهذه الدول.
أ .أهداف المشروع:

•الهدف العام من الم�شروع هو تحديد �أف�ضل التقنيات المتاحة للوقاية وال�سيطرة على الجوانب البيئية
المرتبطة بهذه القطاعات ال�صناعية والتي لها �أف�ضل مردود بيئى ،وبالتالى التقليل من الآثار ال�سلبية
لهذه ال�صناعات على �صحة الإن�سان والبيئة في البلدان المتو�سطية ال�شريكة.
•تعزيز ون�شر هذه التقنيات و التى �سيتم تحديدها م�سبق ًا والت�أكد من جدواها من خالل تنفيذ م�شروع
تجريبى ال�ستخدام �أحدث التقنيات.
ب .الموقف التنفيذي:

•تم اال�ستعانة بعدد من اال�ست�شاريين العالميين و اال�ست�شاريين المحليين من ذوى الخبرة لإعداد درا�سات
قطاعية ل�صناعات الألبان و �صناعة الغزل و الن�سيج ويقوم اال�ست�شاريون بدرا�سة �أحدث التكنولوجيات
العالمية فى هذا المجال ،كما قامت وحدة تنفيذ الم�شروع بعمل ح�صر كامل لهذه القطاعات فى م�صر
من خالل الزيارات الميدانية والتن�سيق مع الجهات المعنية وتم و�ضع هذه البيانات فى تقرير نهائى
كخطوة تح�ضيرية لمرحلة التنفيذ.
•تم االنتهاء من �إعداد التقرير النهائى ل�صناعة الألبان و �صناعة الغزل والن�سيج.
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اقتصاديات البيئة ونظم اإلدارة البيئية

مقدمة

توفر الأزمة االقت�صادية الراهنة ،في �سياق تغير المناخ و�أزمة الطاقة ،و�أزمات المياه والغذاء ،فر�صة فريدة
لإعادة هيكلة االقت�صاديات هيكلة جذرية ،ومن ثم فهذه الأزمات ت�شجع على التوجه نحو تطبيقات االقت�صاد
الأخ�ضر لعالج تلك الأزمات المتراكمة والمترابطة بما ي�شمله من نمو �أخ�ضر م�ستدام ،طاقة خ�ضراء� ،إ�ضافة �إلى
�إيجاد فر�ص عمل خ�ضراء م�ستدامة.
فكرة «االقت�صاد الأخ�ضر» فكرة حديثة يتم تداولها ب�شكل وا�سع هذه الأيام ،وهي تتردد الآن ب�صورة مطردة
في خطب ر�ؤ�ساء الدول ووزراء المالية ،وفي ن�صو�ص البيانات الر�سمية ،فالتحرك نحو االقت�صاد الأخ�ضر هو
الطريق لتحقيق التنمية الم�ستدامة والق�ضاء على الفقر على نطاق وا�سع وب�سرعة غير م�سبوقة� .إذ �أن خيبة الأمل
من النظام االقت�صادي العالمي (التقليدى) ال�سائد حالي ًا قد �أ�سهمت في تلك القوة الدافعة التي اكت�سبتها مبادرة
االقت�صاد الأخ�ضر.
ويرتكز مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر على �إعادة ت�شكيل وت�صويب الأن�شطة االقت�صادية لتكون �أكثر م�ساندة للبيئة
والتنمية االجتماعية واالقت�صادية مع مراعاة �أنّ مبد�أ «االقت�صاد الأخ�ضر» ال يحل محل التنمية الم�ستدامة،
و�إنما ي�شكل طريق ًا نحو تحقيق التنمية الم�ستدامة ،لأن تحقيقها يرتكز بالكامل تقريب ًا على �إ�صالح االقت�صاد،
لكن اال�ستدامة ال تزال هد ًفا حيو ًيا بعيد الأمد ،ولذلك البد �أن نعمل على «تخ�ضير االقت�صاد» لن�صل �إلى هذا
الهدف ،حيث �أنه ال ي�صعب تحقيق التوافق بين اال�ستدامة البيئية والنمو االقت�صادي ،في ظل �سيناريو االقت�صاد
الأخ�ضر ،بل على العك�س ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر يوفر فر�ص عمل و ُيعجل بالتقدم االقت�صادي ,و ُيجنب في الوقت
نف�سه العديد من المخاطر ال�سلبية المهمة ،مثل ت�أثير تغير المناخ ،وتفاقم ندرة المياه ،وتدهور خدمات النظام
االيكولوجي.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

الف�صل الحادى ع�شر
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 2012

 .1االنتهاء من �إعداد التعليقات على الم�سودة �صفر فيما يخ�ص االقت�صاد الأخ�ضر والتنمية الم�ستدامة،
بالتعاون مع فريق العمل لتجهزات ريو .20 +
 .2االنتهاء من �إعداد التعليقات على تقرير البحر المتو�سط  ، 2012نحو النمو الأخ�ضر في بلدان البحر
المتو�سط وو�ضع بع�ض التو�صيات".الخطة الزرقاء".
 .3االنتهاء من و�ضع خطة العمل لفعاليات االحتفال بيوم البيئة العالمى.
 .4االنتهاء من ت�شكيل لجنة لتقدير التعوي�ضات البيئية.
� .5إعداد درا�سة جدوى تقديرية لإنتاج خط اتوبي�سات يعمل بالغاز الطبيعى ،وتو�ضيح الفوائد االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية والبيئية المترتبة على تنفيذ هذا الم�شروع.
� .6إعداد قائمة بالم�شروعات البيئية التى يمكن طرحها للم�ستثمرين الم�صريين والأجانب لعر�ضها على
مجل�س الوزراء.
 .7االنتهاء من �إعداد م�سودة الجزء الأول من دليل االقت�صاد الأخ�ضر (الطاقة الجديدة والمتجددة "الطاقة
ال�شم�سية – طاقة الرياح").
� .8إعداد مقترحات لمكتب التمثيل التجارى فى بر�شلونة ب�ش�أن تنمية واحالل مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر فى
دول البحر المتو�سط ومنها م�صر.
� .9إعداد مقترحات ب�ش�أن تنمية التعاون القطاعى فى مجال المنتجات ال�صديقة للبيئة مع االتحاد الأوروبى.
� .10إعداد مقترحات م�شاريع تتقدم بها م�صر للبرنامج الإقليمى للحوكمة وتوليد المعرفة والذى يتم تنفيذه
من خالل برنامج الخطة الزرقاء وبدعم من مرفق البيئة العالمى.
� .11إعداد مطوية تعريفية عن االقت�صاد الأخ�ضر تت�ضمن (ن�ش�أة االقت�صاد الأخ�ضر  -مفهوم االقت�صاد
الأخ�ضر � -أهداف االقت�صاد الأخ�ضر  -متطلبات االقت�صاد الأخ�ضر  -القطاعات المعنية باالقت�صاد
الأخ�ضر) وتم مراجعتها من الدكتور /ح�سين �أباظة.
� .12إعداد مقترحات ب�ش�أن �أوجه التعاون مع الدول العربية فى تطبيقات االقت�صاد الأخ�ضر لعر�ضها بمجل�س
الوزراء العرب الم�سئولين عن �شئون البيئة الدورة ( )24خالل يومى  25 -24دي�سمبر  2012فى بغداد
– الجمهورية العراقية تحت عنوان "نحو التحول �إلى االقت�صاد الأخ�ضر – ر�ؤية ا�ستراتيجية ا�ستثمارية
م�شتركة".
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 .1الم�شاركة فى االجتماع ال�سابع والع�شرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لمكتب �شمال �أفريقيا التابع
للجنة الأمم المتحدة االقت�صادية لأفريقيا والذى تم انعقاده بمدينة الرباط – المملكة المغربية خالل
المدة من  ،2012 /3/9 -6حول مو�ضوع « تحرير طاقات �إفريقيا بو�صفها قطب ًا للنمو فى العالم :دور
�شمال �إفريقيا» .وتم عر�ض الر�ؤية الم�صرية لالقت�صاد الأخ�ضر ،والخطوات التى اتخذت لتحقيق التنمية
الم�ستدامة� ،إ�ضافة �إلى الم�شروعات التى نفذت تحت مظلة �آلية التنمية النظيفة (م�شروعات توليد الطاقة
من الم�صادر المتجددة كالرياح وال�شم�س).
 .2الم�شاركة مع جامعة الدول العربية فى دورتها الرابعة ع�شرة -بمقر جامعة الدول العربية (اللجنة
الم�شتركة للبيئة والتنمية).
 .3التن�سيق والتعاون مع وزارة ال�سياحة (وحدة الح�سابات الفرعية لل�سياحة) ،ووزارة التعاون الدولى على
�ضرورة �إدراج ال�سياحة البيئة �ضمن بنود الإنفاق ال�سياحي في جداول الـ .TSA
 .4عقد اجتماع تن�سيقى مع المنتدى الم�صرى للتنمية الم�ستدامة للم�شاركة فى �أعمال الم�ؤ�شرات البيئية
للتنمية الم�ستدامة فى المنطقة العربية.
 .5التن�سيق والتعاون مع منظمة اليون�سكو للتربية والعلوم والثقافة على �ضرورة تعزيز مفهوم االقت�صاد
الأخ�ضر وا�ستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى محميات المحيط الحيوى.
 .6التن�سيق والتعاون مع اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا على �ضرورة التركيز على �إبراز دور
الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة فى التنمية الم�ستدامة.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

بناء القدرات ورفع الكفاءة

� .1إعداد وتنفيذ برنامج تدريبى ل�شرطة الم�سطحات عن م�شكالت التلوث البيئى و�أثره على االقت�صاد القومى.
تم التح�ضير لإعداد برنامج بناء القدرات الوطنية فى منطقة الإ�سكوا فى مجال تطوير قطاعات الإنتاج
الخ�ضراء.
 .2الم�شاركة فى ور�شة عمل فى بيروت حول "الدرو�س والتحديات لتنفيذ التنمية الم�ستدامة -المبادئ
التوجيهية في البلدان التي تعاني النزاعات" نظمتها اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا ،وتم
�إعداد عر�ض تقديمى عن التنمية الم�ستدامة وجهود م�صر لتنفيذ التنمية الم�ستدامة من خالل م�شروعات
الطاقة الجديدة والمتجددة وا�ستخدام الغاز الطبيعى...الخ.
 .3الم�شاركة فى ندوة عن نتائج ريو التى نظمها المكتب العربي لل�شباب والبيئة (رائد) بالمركز الثقافى
البيئى (بيت القاهرة).
 .4الم�شاركة فى ور�شة عمل خا�صة بمجموعات عمل المنتدى الم�صرى للتنمية الم�ستدامة (رائد) وتم �إعداد
عر�ض تقديمى عن تحديات التنمية الم�ستدامة.
 .5الم�شاركة فى ور�شة عمل المنتدى الم�صرى للتنمية الم�ستدامة (رائد) ب�ش�أن مناق�شة تقرير مو�ضوعات
متعددة منها (الأمن الغذائى – الطاقة – التنمية الم�ستدامة  -االقت�صاد الأخ�ضر).
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المخلفات الصلبة

مقدمة

يعتبر االهتمام بالبيئة �ش�أن عالمي ي�شترك فيه الجميع وال يقت�صر على دولة �أو مجتمع �أو �إدارة حكومية �أو خا�صة
وال على فرد دون �آخر ،فالم�شاكل البيئة ال تعترف بالحدود ال�سيا�سية للدول ،وهي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر
على اقت�صاد الدول.
هناك م�شكلة وا�ضحة ،ول�سنا وحدنا في ذلك فالعالم �أجمع يتعر�ض لها بدرجات متفاوتة ،والم�شكلة هي �أن
بقايا المهمالت وتراكمات المخلفات وو�سائل و�أ�ساليب التعامل معها تبدو فى كثير من الأحيان قا�صرة و�سيئة
المظهر ،وال�سبب في ذلك هو تزايد ال�ضغوط ال�سكانية وارتفاع �أنماط اال�ستهالك وعدم قدرة الأجهزة القائمة
على اال�ستجابة الالزمة لمجابهتها ،و�أ�صبح ال منا�ص من حلها جذريا فى �إطار التحديث ال�شامل المن�شود للدولة
الع�صرية.
وعلى غرار معظم البلدان ال�سائرة في طريق النمو� ،ساهمت التطورات االقت�صادية واالجتماعية خالل العقدين
الأخيرين في ظهور �أنماط معي�شية جديدة �أدت �إلى زيادة متطلبات الإن�سان وتنويعها ،ورافق هذا التطور تزايد
وتنوع كمية المخلفات.
ولتعميق المفاهيم البيئية الخا�صة ب�إدارة المخلفات وربط اقت�صاديات ذلك بالنواحي االجتماعية والبيئية ،فقد
�أ�صبحت اليوم عملية �إدارة المخلفات في معظم دول العالم من الأمور الحيوية للمحافظة على ال�صحة وال�سالمة
العامة ،ومن ثم ف�إن منظومة �إدارة هذه المخلفات تعتبر منظومة متكاملة ومترابطة ،تعتمد كل خطوة فيها على
�سابقتها ،وتمثل في نف�س الوقت الأ�سا�س الذي يقوم عليه ما بعدها ،حيث تبد أ� بعمليات الف�صل من المنبع والجمع
والنقل وعمليات التدوير وا�سترجاع المواد و�إنتاج طاقة بديلة يمكن الإ�ستفادة منها و�أخير ًا التخل�ص ال�صحي
والآمن للمرفو�ضات في المدافن ال�صحية .وفي كافة الأحوال ،ومن ال�ضروري في كل مرحلة ا�ستخدام و�سائل
منا�سبة ومالئمة للظروف ال�سائدة ،والموارد المتاحة والمحددات القائمة.
وتتلخ�ص الم�شكلة في �أن النظم القائمة حتى الآن لم تلب احتياجات المجتمع بمختلف �شرائحه من حيث تحقيق
م�ستوى مقبول من النظافة وتقلي�ص المخاطر ال�صحية واالنعكا�سات البيئية ال�سلبية وتوفير المظهر الح�ضاري
العام.
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1دعم المحافظات بالمعدات فى إطار المبادرة العاجلة لتحسين مستوى النظافة:
جدول ( )1-12المعدات التى تم دعم المحافظات بها فى إطار المبادرة العاجلة لتحسين مستوى النظافة

�إجمالى
جرار
�سيارة �سيارة �سيارة
لودر
مكب�س مكب�س لودر جرار
كل
مجهز لودر 3.2
المعدات قالب قالب قالب
زاحف
 16طن  5طن متو�سط بمقطورة
محافظة
لودر
 20طن  10طن 5طن

معدات
مرحلة
�أولى

معدات
مرحلة
ثانية

�سوهاج

-

5

3

-

-

-

-

-

0

0

8

الغربية

2

-

6

0

5

-

-

-

0

0

13

الدقهلية

3

6

6

3

-

-

21

-

0

0

39

�أ�سوان

3

4

5

-

-

2

15

-

0

0

29

الفيوم

3

-

3

-

-

2

4

-

0

0

12

�شمال �سيناء

-

-

5

-

-

1

10

-

0

0

16

البحيرة

5

3

8

2

-

-

10

-

0

0

28

الأق�صر
جنوب
�سيناء
مطروح

-

2

3

-

-

1

-

-

0

0

6

2

2

3

2

-

1

-

-

0

0

10

1

-

5

2

-

-

2

-

0

0

10

بور�سعيد

2

-

5

2

-

1

-

-

0

0

10

المنوفية

3

-

5

1

-

-

-

-

0

0

9

قنا

2

-

5

-

-

1

-

4

0

0

12

بنى �سويف

-

-

-

2

-

-

-

-

0

0

2

دمياط

2

-

5

-

-

-

-

-

0

0

7

ال�شرقية

2

-

5

-

-

-

-

-

0

0

7

كفرال�شيخ

4

-

5

3

-

-

-

-

0

0

12

المنيا

3

-

2

2

-

1

-

-

0

0

8

الوادى الجديد

1

-

1

1

-

1

-

-

0

0

4

الإ�سماعيلية

2

-

3

2

-

1

-

-

0

0

8

الأ�سكندرية

2

-

3

-

-

-

-

-

0

0

5

�أ�سيوط

3

-

3

2

-

-

-

-

0

0

8
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معدات محافظة الجيزة

8

2

16

0

0

7

0

10

3

0

46

معدات محافظة
القليوبية

1

1

14

2

0

4

0

0

1

0

23

ال�سوي�س

1

0

3

0

0

0

0

0

0

5

9

البحر الأحمر

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

6

كفر ال�شيخ

0

2

1

3

0

1

0

0

0

0

7

جنوب �سيناء

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

الفيوم

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

مركز �أطفيح

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

م�شتل الوزارة

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

�إجمالى ما تم ت�سليمه

66

30

152

30

5

41

63

14

12

5

418
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معدات محافظة
االقاهرة

11

1

25

0

0

13

0

0

6

0

56

 .2خطة السيطرة على المقالب العمومية أثناء ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة:

تم االنتهاء من ال�سيطرة على المقالب العمومية والطريق الدائرى للحد من تلوث الهواء ب�إقليم القاهرة الكبرى
�أثناء فترة ال�سحابة وذلك من خالل:
�أ .و�ضع خطة للمراقبة وال�سيطرة على المقالب العمومية (�شبرامنت – الروبيكى – ال�سالم) ،والطريق
الدائرى للحد من تلوث الهواء ب�إقليم القاهرة الكبرى �أثناء فترة ال�سحابة.
ب .الهدف الرئي�سى من خطة ال�سيطرة على المقالب العمومية هو م�ساعدة هيئات النظافة للق�ضاء على ب�ؤر
الحرائق المتعمدة التى قد تن�شب من خالل عمليات الحرق المتعمد لبع�ض الخارجين على القانون وبع�ض
الفريزة بتلك المواقع� ،أو بع�ض الحرائق التى تن�شب ذاتيا نتيجة عدم التغطية اليومية للمخلفات الواردة
للمقالب ،ويتم ذلك من خالل توفير معدات بكل موقع لل�سيطرة على تلك الب�ؤر ،ويو�ضح الجدول التالى
بيان ًا بالمعدات التى قامت ب�أعمال ال�سيطرة خالل الفترة من  2012/9/1وحتى .2012/11/10
جدول( )2-12المعدات التى تم توفيرها للسيطرة على المقالب العمومية

الموقع

لودر

�سيارة قالب حمولة  10طن

الروبيكى

2

1

�شبرامنت

1

1

ال�سالم

1

1

الإجمالي

4

3
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ج .كما ت�ضمنت الخطة المراقبة وال�سيطرة على الطريق الدائرى من خالل تجهيز حملتين لرفع التراكمات
من الطريق الدائرى وال�سيطرة عليه ،ويو�ضح الجدول التالى بيان ًا بالمعدات التى ا�ستخدمت لل�سيطرة
على الطريق الدائرى.
جدول( )3-12المعدات التى تم توفيرها للسيطرة على الطريق الدائرى

الموقع

لودر

�سيارة قالب حمولة  10طن

القو�س الجنوبى والغربى

1

2

القو�س ال�شمالى وال�شرقى

1

2

الإجمالى

2

4

صورة ( )1-12مقلب السالم أثناء أعمال السيطرة

صورة ( )2-12مقلب شبرامنت أثناء أعمال السيطرة
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صورة ( )3-12مقلب الروبيكى أثناء أعمال السيطرة

 .3رفع تراكمات من محافظات القاهرة الكبرى خالل حملة السيد رئيس الجمهورية
وفترة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد والتي قدرت في حدود  200ألف متر.3

صورة ( )4-12رفع تراكمات من محافظات القاهرة الكبري

 .4افتتاح محطة مناولة البساتين بمحافظة القاهرة.
 .5افتتاح محطة مناولة المريوطية بمحافظة الجيزة.
 .6المشاركة في إنشاء الشبكة الوطنية المصرية لتبادل المعلومات والخبرات فى
مجال إدارة المخلفات الصلبة (سويب نت) وربطها:

�أ� .أهم المهام الأ�سا�سية ل�شبكة �سويب نت:
•ايجاد مجال �إقليمي لتبادل التجارب والخبرات.
•القيام ب�أن�شطة للتدريب وبناء القدرات.
•تطوير �أدلة ا�ستر�شادية ودرا�سات و�أدوات ل�صناع القرار وم�شاريع نموذجية.

الفصل الثانى عشر :المخلفات الصلبة 133

6/22/14 12:32 PM

file-3-A4.indd 133

ب� .أهم �أن�شطة �شبكة �سويب نت:
•�إعداد تقارير منتظمة حول �إدارة المخلفات ال�صلبة.
•�إقامة منتديات وور�ش عمل �إقليمية حول �إدارة المخلفات ال�صلبة.
•�إن�شاء بوابة الكترونية �إقليمية حول �إدارة المخلفات ال�صلبة)www.sweep-net.org( :
•�إعداد قاعدة بيانات �شاملة حول الأطراف الأ�سا�سية والمعلومات في هذا المجال.
•تنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تعليمية �إلكترونية.
•تقديم خدمات تقنية وا�ست�شارية.
•تنفيذ مهمات ميدانية وزيارات تقنية وم�شاريع نموذجية.
 .7دعم المحافظات والجمعيات األهلية بعدد من صناديق القمامة للمساهمة في
تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
 .8التنسيق مع الجانب اإليطالي من خالل برنامج االستيراد السلعي لتخصيص خمسة
سيارات كنس لمحافظة القاهرة وأربعة سيارات لمحافظة الجيزة وتخصيص كباش
لمحافظة دمياط وذلك للمساهمة في دعم اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
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المواد والنفايات الخطرة

مقدمة

ما من �شك فى �أن الكيماويات قد لعبت دور ًا هاما فى تطور المجتمعات الب�شرية من خالل ا�ستخدامها فى كافة
الأن�شطة العلمية وال�صناعية والزراعية والبترولية والعالجية والتجارية والحربية والمنزلية.
و كما �ساعدت الكيماويات على ارتقاء م�ستوى الحياة ،فقد �أدت �إلى تعر�ض �صحة الإن�سان وبيئته �إلى مخاطر
كثيرة �أثناء �إنتاجها ونقلها وتخزينها وا�ستخدامها والتخل�ص منها ،وقد طوع الإن�سان على مختلف الع�صور
الكيماويات ال�ستخدامها فى حروبه بدء ًا من المنجانيق �إلى الأ�سلحة الكيميائية المتطورة.
ولتقليل المخاطر النا�شئة عن تداول الكيماويات يلزم و�ضع �سيا�سات ونظم خا�صة لإدارة تداولها بطرق �آمنة
مبنية على �أ�س�س علمية �سليمة ،وعلى معلومات وبيانات دقيقة وا�ضحة ومتجددة .كما يلزم توعية العامة بمخاطر
الكيماويات والت�أكد من معرفة كل من يتداولها بخوا�صها وت�أثيراتها و�أن�سب الطرق لتقليل مخاطرها وطرق الوقاية
والعالج منها.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

الف�صل الثالث ع�شر
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 2012

 .1فى �إطار التن�سيق مع الجهات المعنية فى �ش�أن الرقابة على المواد الخطرة ( الكيماويات – المبيدات –
المنتجات تامة ال�صنع ) الم�ستوردة من الخارج عن طريق المنافذ الجمركية المختلفة تم �إبداء الر�أى من
الناحية البيئية لعدد (� )196شهادة جمركية خالل عام .2012
 .2مراجعة ودرا�سة عدد (� )98إخطار ًا خا�ص ًا ب�إجراءات التحكم والرقابة على نقل نفايات خطرة عبر
الحدود وفق ًا لقواعد العبور المن�صو�ص عليها في المادة رقم ( )6من اتفاقية بازل المعنية بالتحكم في
نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
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الباب الرابع :اإلدارة البيئية

 .3مراجعة عدد (� )60إخطار ًا خا�ص ًا ب�إجراءات التحكم والرقابة على التجارة في الكيماويات ال ُم�ستخدمة
في الأغرا�ض التنموية وفق ًا لقواعد اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق �إجراء الموافقة الم�سبقة عن علم
على مواد كيميائية ومبيدات �آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
 .4االنتهاء من تركيب وت�شغيل عدد ( )5محارق فى محافظات (�سوهاج� -أ�سيوط -كفر ال�شيخ -بنى �سويف)
ب�إجمالى مبلغ ( 1.527.000مليون وخم�سمائة و�سبعة وع�شرون �ألف جنيه) من موازنة �صندوق حماية
البيئة.
 .5تقييم �إدارة المخاطر لمواد  DDT , endosulfanاللتان ت�صنفان كملوثات ع�ضوية ثابتة ،وقد تم بالتن�سيق
كل من وزارتي الزراعة وال�صحة.
مع ٍ
في مجال االتفاقيات الدولية والمشروعات
 .1اتفاقية استكهولم

�أ .الم�شاركة فى االجتماع الثامن للجنة ا�ستعرا�ض المواد الكيميائية ،حيث تم مناق�شة الملوثات الع�ضوية
الثابتة الجديدة والبدائل لها والم�شاكل التى تواجه الدول النامية فى تطبيق بنود اتفاقية ا�ستكهولم وكيفة
م�ساعدة هذه الدول ومنحها وقت ًا �أكبر للتخل�ص الآمن من هذه الملوثات.
ب .التن�سيق مع ال�شركة الفرن�سية « ابروكيم « المتخ�ص�صة فى تخزين ونقل والتخل�ص الآمن من المحوالت
والمكثفات الكهربية والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور .PCBs
ج .التن�سيق مع رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب – ل�شركة الحديد وال�صلب الم�صرية للتحفظ على
المحوالت القديمة التي تحتوي علي زيوت ملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور" "PCBsللتخل�ص الآمن
منها ،من خالل م�شروع الإدارة المتكاملة لثنائى فينيل متعدد الكلور  PCBsبالتعاون مع برنامج .MEDPOL
د .وقف بيع المحوالت والمكثفات الكهربائية القديمة عن طريق المزاد العلنى �إال بعد الت�أكد من خلوها من
مواد .PCBs
هـ� .إيقاف خلط زيوت الت�شحيم مع زيوت الكهرباء حتى التزيد كميات الزيوت الملوثة بمواد  PCBsوالتى
ي�صعب التخل�ص الآمن منها.
و .التن�سيق مع وزارة ال�صناعة والزراعة لإعداد اال�ستبيانات لتجميع بيانات عن الملوثات الع�ضوية الجديدة
(كمياتها –تنتج �أم يتم ا�ستيرادها -هل تم ا�ستبدالها ب�أى بدائل متاحة.)...
ز .درا�سة م�سودة الخطة الإقليمية العربية لتنفيذ اتفاقية ا�ستكهولم ،والمقدمة من المغرب وتم �إعداد
التو�صيات ومناق�شتها والموافقة عليها.
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 .2النهج االستراتيجى للكيماويات:

�إعداد مقترح الورقة العربية الخا�صة بالم�ؤتمر الدولي للكيماويات ،وتم عر�ضها خالل الم�ؤتمر الثالث للنهج
اال�ستراتيجى للكيماويات ( )ICCM3والذى عقد بنيروبى فى �سبتمبر .2012
 .3مشروع " اإلدارة المتكاملة لثنائى فينيل متعدد الكلور " " "PCBsبالتعاون مع برنامج :MEDPOL

�أ .تحديد االحتياجات الفعلية من �أجهزة القيا�س والر�صد ،والو�سائل الخا�صة بتخزين ونقل المحوالت
والمكثفات والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور.
ب .عقد اجتماع مع الخبراء من برنامج " "MEDPOLتم خالله عر�ض الو�ضع الراهن للملوثات الع�ضوية
الثابتــة بم�صر والأن�شطــة التنفيــذية التى تمت حت ــى الآن والخطــة الم�ستقبلية للتـكامل بيـن م�شروع
"الإدارة المتكاملة " PCBsوم�شروع الإدارة الم�ستدامة للملوثات الع�ضوية الثابتة".
ج .االتفاق على �إعداد مطويات وو�سائل تو�ضيحية عن الملوثات البيئية الثابتة وخطورتها على الإن�سان والبيئة.
د .االنتهاء من �إعداد خطة العمل والأن�شطة التنفيذية خالل عام  ،2013وتم الموافقة عليها.
 .4مشروع تعزيز االستراتيجيات للحد من االنبعاث غير المقصود للملوثات العضوية
الثابتة في منطقة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية لحماية
البيئة البحرية بالبحر األحمر وخليج عدن (:)PERSGA

�أ .االنتهاء من تجميع عينات التربة من المواقع المختلفة التابعة لمنطقة الدرا�سة وتم �إر�سالها �إلى المعامل
الألمانية المختارة من قبل م�سئولى الم�شروع لتحليلها.
ب� .إعداد التقرير النهائى للم�شروع ومناق�شته مع الدول العربية بال�سعودية لتبادل الخبرات المختلفة ولعر�ض
النتائج والتو�صيات.
 .5مشروع الرصد للديوكسينات والفيورنات بألبان األمهات والهواء:

�أ� .إعداد التقرير النهائى للمرحلة الأولى للم�شروع بالتعاون مع المعمل المركزى للمتبقيات.
ب� .سيتم الم�شاركة فى المرحلة الثانية من الر�صد والقيا�س للتعرف على الو�ضع الحالى لتلك الملوثات الهامة.
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�أ .االنتهاء من الوثيقة النهائية للم�شروع بالتعاون مع ال�شركة الهولندية .TAUW
ب .عقد ور�شة العمل الت�شاورية للوزارات والجهات المعنية والإدارات والأفرع الإقليمية بالجهاز ،لمناق�شة ما
تم حتى الآن لح�صر وجرد وتحليل للملوثات الع�ضوية الثابتة على م�ستوى المحافظات بالجمهورية ،وكذلك
تم مناق�شة النظام الم�صرى لتقييم الأثر البيئى ومقارنته بنظام البنك الدولى ،وتم تقديم ورقة عمل
وملخ�ص للم�شروع والأن�شطة التنفيذية ال�سابقة والم�ستقبلية.
ج� .إعداد خطة العمل والأن�شطة التنفيذية خالل العام الأول للم�شروع واالحتياجات التمويلية المطلوبة لكل
ن�شاط.
د .موافقة االتحاد الأوروبى على الم�شاركة كممول م�شارك فى الأن�شطة التنفيذية لبع�ض المكونات بالم�شروع.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

 .6مشروع " اإلدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " بالتعاون مع مرفق البيئة
العالمى والبنك الدولى:

 .7مشروع " اإلدارة المتكاملة للنفايات الطبية " بالتعاون مع الجانب السويسرى:

�أ .التن�سيق مع م�سئولى الم�شروع من الجانب ال�سوي�سرى والم�سئولين بمحافظة الدقهلية (منطقة الدرا�سة)،
حيث تم عقد زيارة ميدانية لثالثة مواقع بالدقهلية الختيار الموقع الذى يحقق ال�شروط الدولية لإقامة
محرقتين للنفايات الطبية.
 .8مشروع اإلدارة المتكاملة لمخلفات الزئبق بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الكورية ()KOICA

�أ .فى �إطار التعاون بين وزارة الدولة ل�شئون البيئة بجمهورية م�صر العربية ووزارة البيئة بجمهورية كوريا تم
توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين تهدف �إلى �إن�شاء تعاون طويل المدى فى مجال حماية وتح�سين البيئة
وتنفيذ �أن�شطة تعاونية تتعلق بالق�ضايا ذات االهتمام الم�شترك حيث تم تنفيذ م�شروع �إدارة مخلفات
الزئبق فى م�صر بتكلفة مالية  3مليون دوالر.
ب� .إن�شاء وحدة لتدوير لمبات الفلور�سنت بمقر مدفن المخلفات الخطرة بمحافظة الإ�سكندرية.
ج .بناء القدرات فى مجال �إدارة النفايات الخطرة.
د .توفير عدد (� )3سيارات نقل لتجميع لمبات الفلور�سنت ،وعدد (� )20صندوق �أدوات تجميع اللمبات.
هـ .تكوين فريق عمل للقيام بح�صر مخلفات لمبات الفلور�سنت ،وتدريبهم على القيام بعملية الح�صر.
و� .إعداد ا�ستبيان لح�صر مخلفات لمبات الفلور�سنت بالم�صانع المنتجة للمبات.
ز .ح�صر مخلفات لمبات الفلور�سنت من خالل عدد ( )4فروع �إقليمية هى :القاهرة الكبرى ،الإ�سكندرية،
و�سط الدلتا بطنطا� ،شرق الدلتا بالمن�صورة ،وقد بلغت كمية ح�صر هالك اللمبات من الم�صانع المنتجة
حوالى  10.000لمبة فى اليوم بخالف المتراكم داخل الم�صانع بالإ�ضافة لمخلفات اللمبات من المناطق
ال�صناعية وال�سكنية والحكومية والتى �سيتم ح�صرها فى الفترة القادمة.
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 .9مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الجانب األلماني
تم خالل هذا المشروع ما يلى:

 .1تعريف المخلفات الخطرة وغير الخطرة ،معالجة المخلفات وعمليات التخل�ص بطريقة موحدة فى كل
محافظات م�صر.
� .2إعداد المادة العلمية و مل�صقات للمخلفات الخطرة والمواد الخطرة بطريقة موحدة فى كل محافظات
م�صر.
 .3التعريف بالإطار القانوني للمخلفات في االتحاد الأوروبي ،وقوائم المخلفات الخطرة الم�أخوذ بها فى
التطبيقات المختلفة (�صناعية – تجارية – �صحية – زراعية )...باالتحاد الأوروبى.
 .4التعريف بالنظام العالمي الموحد لت�صنيف المواد الخطرة (.)GHS
 .5تطوير قاعدة البيانات القومية لكل من المخلفات والمواد الخطرة.
 .6و�ضع �إطار ت�شريعى تف�صيلى لتداول مختلف �أنواع النفايات الخطرة بجانب اللوائح والقوانين المعمول بها
بالفعل.
 .7التح�سين ال�شامل لمنظومة تداول المخلفات وتطوير النظم والتكنولوجيات الم�ستخدمة لإعادة التدوير.
متابعة تنفيذ القانون

�إبداء الر�أى من الناحية البيئية للجمارك بالرف�ض فى �إدخال �أية نفايات خطرة �إلى البالد وفق ًا لقانون البيئة
الذى يحظر ا�ستيراد النفايات الخطرة.
المؤتمرات والندوات

 .1الم�شاركة في الوفد الم�صري بالم�ؤتمر الدولي الثالث للنهج اال�ستراتيجي الدولي المعني ب�إدارة المواد
الكيميائية بمدينة نيروبي في كينيا خالل المدة .2012/9/21-17
 .2الم�شاركة في مجموعة العمل المفتوحة الع�ضوية المعنية ب�إدارة المخلفات الإلكترونية والذي عقد بمقر
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 .3ح�ضور الم�ؤتمر الختامى المنعقد بالمملكة العربية ال�سعودية (جدة) الخا�ص بم�شروع تعزيز اال�ستراتيجيات
للحد من االنبعاثات غير المق�صودة للملوثات الع�ضوية الثابتة والذى تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة االقليمية
للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (.)PERSGA
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 .1في �إطار بروتوكول التعاون الم�شترك بين وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة ل�شئون
البيئة حول تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ال�صديقة للبيئة الموقع بتاريخ  ، 2010/2/9تم ت�شكيل
لجنه لت�سيير �أعمال البروتوكول وت�شمل :ممثلين من القطاعات التالية (القطاع الحكومي� ،شركات القطاع
الخا�ص ،المجتمع المدني ،الجامعات ،الم�ؤ�س�سات الدولية المعنية بالعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت ال�صديقة للبيئة).
 .2الم�شاركة في �أعمال اللجنة الدائمة للكيماويات ،والتي تجتمع بمقر الهيئة الم�صرية العامة للموا�صفات
والجودة ،وتم من خالل هذه اللجنة ترجمة وتعريب الموا�صفات القيا�سية الخا�صة باالتحاد الأوربي وذلك
لتوفيقها مع الموا�صفات القيا�سية الم�صرية وجاري �إعداد ال�صياغة النهائية لها مع الجهات المعنية
الم�شتركة فى هذه اللجان.
 .3التن�سيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمعاينة عدد(  ) 3حاويات لمواد كيميائية خطرة بجمارك
ميناء الدخيلة بنا ًء على ما ورد �إلينا من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
 .4التن�سيق مع الإدارة العامة ل�شرطة البيئة والم�سطحات "وزارة الداخلية " ب�ش�أن �شحنة �سماد م�ستوردة غير
مطابقة بالإفادة ب�أن جهاز �شئون البيئة ال يوافق من الناحية البيئية على دخول هذه النفايات �أو مرورها في
�أرا�ضي جمهورية م�صر العربية ويلزم �إعادة ت�صدير ال�شحنة �إلى بلد المن�ش�أ وعلى نفقة ال ُم�ستورد وعدم
�إعدامها داخل الجمهورية.
 .5التن�سيق مع كل من وزارة البترول و ال�شركة الم�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية (�إيجا�س) و �شركة م�صر
للألمونيوم بنجع حمادي و �شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) ب�ش�أن تداول وتجميع الزيوت
الم�ستعملة.
 .6التن�سيق مع الهيئة العامة للتنمية ال�صناعية ب�ش�أن تقييم �إدارة المخاطر لعدد من المواد الكيميائية
الخطرة والم�صنفة كملوثات ع�ضوية ثابتة.
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التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1عقد برنامج تدريبي للعاملين بم�ست�شفى �أم الم�صريين العام بالجيزة وم�ست�شفى وزارة الكهرباء عن
"الإدارة الآمنة لللمخلفات الخطرة المعملية ".
 .2عقد برنامج تدريبى للعاملين باالفرع االقليمية لجهاز �شئون البيئة عن "المواد والنفايات الخطرة ".
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التنمية البيئية

مقدمة

يعد �إحراز التقدم في مجال التنمية الم�ستدامة الهدف القومي لجمهورية م�صر العربية ،ويتحقق هذا من خالل
الزيادة في معدل النمو االقت�صادي مع تخفيف ال�ضغوط على البيئة والموارد الطبيعية ،و�ضمان التوزيع العادل
للثروات بين فئات المجتمع المختلفة .و�سيعمل تزايد معدل النمو االقت�صادى على تخفيف عبء الديون القومية،
ومن ثم لن ينتقل العبء �إلى الأجيال القادمة .وتتحدد ر�ؤية م�صر لأهداف التنمية الم�ستدامة في تحقيق ما يلي:
1.1االقت�صاد الأخ�ضر ك�أداة من �أدوات التنمية الم�ستدامة.
2.2الربط بين النمو االقت�صادى ال�صناعي ومدخالت الطاقة والمواد الخام.
3.3زيادة مخرجات الزراعة لتوفير الغذاء المنا�سب للأفراد كم ًا -ونوع ًا -من اال�ستثمار الأمثل للموارد
الطبيعية.
4.4الم�ساهمة الفاعلة لقطاعات ال�سياحة والنقل وبقية القطاعات االقت�صادية الأخرى في دفع االقت�صاد
القومي مع تخفيف ت�أثيراتها ال�سلبية على البيئة.
وت�شتمل العنا�صر الأ�سا�سية لال�ستدامة على ثالثة �أبعاد مع مراعاة الوزن الن�سبي لكل بعد ومبد�أ العدالة
بين الأجيال:
1.1البعد االجتماعى :البطالة ،التنمية المحلية والإقليمية ،الرعاية ال�صحية والثروات ،الترابط االجتماعي،
توزيع الخدمات...الخ.
2.2البعد االقت�صادي :التنمية االقت�صادية ،التناف�س ،النمو االقت�صادي ،الإبداع والتنمية ال�صناعية...الخ.
3.3البعد البيئى :الحفاظ على جمال الطبيعة ،نوعية المياه والهواء والتربة ،تغير المناخ ،التنوع البيولوجي...
الخ.
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1التنمية الحضرية:

�أ .االنتهاء من درا�سة و�إبداء الر�أى الفنى فى ( )13طلب ًا لتغيير الت�صنيف النوعى للأن�شطة مثل التغيير من
�صناعى �إلى �سكنى �أو من �سكنى �إلى تجارى.
ب .لدمج الأبعاد البيئية وتنمية المدن بالمحافظات الم�صرية وتطبيق نموذج ا�ستر�شادى تم اختيار مدينة
بركة ال�سبع – محافظة المنوفية .وتم التن�سيق مع نائب رئي�س مدينة بركة ال�سبع ،ومكتب البيئة بمحافظة
المنوفية لإعداد برنامج لتنمية مدينة بركة ال�سبع ا�ستكما ًال للجهود المبذولة من الوزارة فى مجال �إدارة
المخلفات ال�صلبة بالمدينة ،كما تم �إعداد برنامج دمج الأبعاد البيئية لتنمية مدينة  15مايو والتن�سيق
مع جهاز مدينة  15مايو لتنمية المدينة فى المجاالت المختلفة (المخلفات ال�صلبة – التوعية البيئية –
قيا�سات نوعية الهواء).
ج .درا�سة الطلب المقدم من هيئة الأبنية التعليمية ب�ش�أن �إقامة مجمع مدار�س بجوار م�صنع �أ�سمنت طره
حيث تمت المعاينة للمنطقة وانتهى �إعداد التقرير الفنى والرف�ض نظر ًا لت�أثير م�صنع الأ�سمنت على
الموقع محل الدرا�سة.
د .درا�سة الطلب المقدم من محافظ الجيزة ب�ش�أن ربط جزيرة الوراق بالطريق الدائرى و�إقامة كوبرى م�شاة
لربط الجزيرة بالمناطق المحيطة ،وعدم تكرار حوادث الغرق ب�سبب ا�ستخدام المعديات ،وقد خرجت
الدرا�سة بالموافقة على �إقامة كوبرى للم�شاة وتم رف�ض �إقامة مطلع للطريق الدائرى من الجزيرة.
هـ� .إعداد تقرير عن المناطق الع�شوائية بالقاهرة الكبرى فى �ضوء ور�شة العمل التى �أقيمت لدرا�سة
الع�شوائيات بالقاهرة من خالل المجال�س القومية المتخ�ص�صة  -وح�ضور م�ست�شار من رئا�سة الجمهورية
 لتطبيق مبد�أ التنمية الم�ستدامة. .2تنمية المناطق السياحية:

�أ .التن�سيق مع وحدة ال�سياحة الخ�ضراء بوزارة ال�سياحة لتوحيد الجهود و�إعداد �آليات لتحقيق ال�سياحة
الخ�ضراء.
ب .لتفعيل م�سئولية القطاع الخا�ص تجاه المجتمع المحلى و لتطبيق نموذج ا�ستر�شادى لل�سياحة الخ�ضراء،
وال�سياحة الطبيعية للمن�ش�آت ال�سياحية ،تم اختيار منتجع بمر�سى علم كنموذج (لل�سياحة الخ�ضراء)
ومنتجع ب�سيوه (نموذج لل�سياحة الطبيعية) ،وتم التن�سيق مع وزارة ال�سياحة والقطاع الخا�ص لعقد ور�شة
عمل للتعريف « بال�سياحة الخ�ضراء»  « ،ال�سياحة الطبيعية» «التنمية الم�ستدامة وال�سياحة الخ�ضراء».
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ج .لتن�شيط ال�سياحة ب�سيناء وللتعرف على م�شاكل �أهل �سيناء ،تم التن�سيق مع الوزارات المعنية والقطاع
الخا�ص وتم �إعداد فيلم ت�سجيلى لأهل �سيناء ي�شرحون فيه كيفية تن�شيط ال�سياحة وكيفية تح�سين
�أو�ضاعهم الحياتية للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها.
د .التن�سيق مع وزارة ال�سياحة والمحافظات ب�ش�أن مبادرة لتطبيق منظومة متكاملة للتنمية البيئية للمحافظات
الم�صرية النائية في �سياق مبادرة « التنمية البيئية الخ�ضراء» و�إيجاد مناطق جذب بيئية �سياحية جديدة،
حيث تم �إعداد خطة عمل زمنية وتحديد الأق�صر كمنطقة للدرا�سة.
 .3تنمية المناطق الصناعية:

�أ .في �إطار مبادرة التناف�سية الخ�ضراء بالتعاون مع المركز الإقليمي الأ�سباني للإنتاج الأنظف ،تم الم�شاركة
فى ور�شة عمل تدريبية تحت عنوان ( �إيجاد البدائل للمواد الخطرة الم�ستخدمة في ال�صناعة وتقييمها).
ب .التن�سيق مع محافظة القليوبية ونقابة العلميين ،للتعرف على �أ�سباب حادث العكر�شة ،وتم �أخذ عينات عن
طريق المعمل المركزى وتحليلها للتعرف على �أ�سباب الحادث.
ج .لتعظيم مبد�أ �إعادة تدوير المخلفات والتوعية ب�أهميتها وبهدف تفعيل الم�شاركة المجتمعية ،تم التن�سيق
مع القطاع الخا�ص لال�ستفادة من تجربة �أحد ال�شركات التى نجحت فى �إعداد �آلية لف�صل المخلفات
ال�صلبة ( بال�ستيك –  )cansلإعادة تدويرها واال�ستفادة من المردود االقت�صادى لذلك.
د� .إن�شاء �صفحة خا�صة بالتنمية البيئية على الموقع الإلكترونى للوزارة وذلك بهدف �إتاحة المعلومات
والبيانات عن مجاالت ومهام وتعريفات التنمية البيئية ،وزيادة الوعى البيئى لكل فئات المجتمع بالتنمية
البيئية الم�ستدامة ،ال�سياحة الطبيعية ،ال�سياحة الخ�ضراء.
هـ .تفعيل قواعد البيانات الخا�صة بمجاالت "التنمية ال�صناعية والح�ضرية" و "الملوثات البيئية" وجارى
ربط الفروع الإقليمية للجهاز بها.
و� .إعداد تقرير عن �أن�شطة الوزارة فى مجال التنمية البيئية بما يتالءم مع تو�صيات م�ؤتمر ريو  ،20+وتم
تقديمه �إلى رئا�سة مجل�س الوزراء.
ز .الم�شاركة فى مجموعة العمل ( البيئية ) فى المنتدى الم�صرى للتنمية الم�ستدامة ،حيث تم عقد اجتماعين
لمناق�شة �أهم الق�ضايا المطروحة "الإدارة الم�ستدامة للمخلفات ال�صلبة " و "م�شكلة المرور" وكيفية حل
هذه الم�شاكل ،ومناق�شة التقرير ال�صادر بالتعاون مع اللجنة اال�ستراتيجية للمنتدى.
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التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة:

الم�شاركة فى �أعمال اللجنة الدائمة بالهيئة العامة للموا�صفات والجودة لمراجعة وترجمة الموا�صفات
المختلفة:
1.1فى مجال القيا�سات الإ�شعاعية وكذلك فى مجال �إدارة الطاقة.
2.2طرائق تثبيت الأزوت الجوى حيوي ًا.
3.3التعبئة والتغليف – �إعادة تدوير المواد.
بناء القدرات ورفع الكفاءة

 .1التن�سيق مع جامعة �أ�سيوط الختيار الم�شاكل البيئية كبحوث للدرا�سات العليا (ماجي�ستير – دكتوراه)
ولتفعيل الدور الهام للجامعات فى حل الم�شاكل البيئية.
 .2فى �إطار �أن�شطة الأ�سبوع البيئى بالإ�سكندرية تم الم�شاركة بورقتى عمل عن "التنمية الم�ستدامة و�إدارة
المواد الخطرة"�" ,إعادة تدوير لمبات الفلور�سنت" وتم �إجراء زيارة ميدانية لوحدة التدوير بمدفن
النا�صرية.
 .3الم�شاركة فى م�ؤتمر مع الوزارات المعنية والجهات ذات ال�صلة والجمعيات الأهلية الم�سئولة عن "تدوير
المخلفات ال�صلبة و�أهميته االقت�صادية" بالتعاون مع جمعية م�صر للتدوير للبدء فى تطبيق مبد�أ
الف�صل من المنبع ،و�سيتم تطبيقه فى مدينة  15مايو كنموذج ا�ستر�شادى يحتذى به فى باقى المدن
الجديدة ،وتم عقد ور�شة عمل عن "التنمية البيئية الم�ستدامة والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة"،
"ق�صة نجاح فى الف�صل من المنبع» بجامعة القاهرة بالتن�سيق مع وكيل كلية الزراعة ل�شئون المجتمع
والبيئة.
 .4تم �إعداد المادة العلمية لمطويتين "التنمية الم�ستدامة"" ،ال�سياحة بم�صر و�أنواعها" لزيادة الوعى
البيئى بين فئات المجتمع المختلفة ب�أهمية التنمية الم�ستدامة وتن�شيط ال�سياحة.
 .5تما�شي ًا مع متطلبات م�ؤتمر ريو ولزيادة الوعى البيئى بالتنمية الم�ستدامة ،تم عقد ور�شة عمل بالتعاون
مع كلية الزراعة –جامعة القاهرة والقطاع الخا�ص عن "التنمية الم�ستدامة والإدارة المتكاملة
للمخلفات ال�صلبة� ،إعادة التدوير و�أهميتها للمحافظة على الموارد الطبيعية".
 .6الم�شاركة بورقة عمل فى م�ؤتمر "الملوثات الع�ضوية الثابتة وتغير المناخ" و الذى تم عقده
بالإ�سكندرية بالتعاون مع جمعية رواد البيئة ،الوزارات المعنية ،الجهات ذات ال�صلة والجمعيات الأهلية.
 .7لأهمية "التنمية الم�ستدامة وال�سياحة الخ�ضراء" ولدعم ال�سياحة تم تقديم ورقة عمل عن "التنمية
الم�ستدامة والمبانى الخ�ضراء" للمن�ش�آت ال�سياحية والجمعيات الأهلية.
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 .8لتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى حل الم�شاكل البيئية ،تم عقد ور�شتى عمل بالتعاون مع جمعية �شئون
البيئة ،الأولى حول "التنمية الم�ستدامة وال�صناعة الخ�ضراء" ،والثانية حول "التنمية البيئية
واالدارة المتكاملة للمخلفات ال�صلبة" وكذلك "المردود االقت�صادى لإعادة التدوير والتنمية
الم�ستدامة".
 .9الم�شاركة فى الم�ؤتمر الوطنى"ال�ستدامة مياه ال�شرب والتكنولوجيا الحديثة لتنقية مياه ال�شرب"
بالتعاون مع نقابة العلميين والمهند�سين.
 .10تقديم ورقة عمل عن ( النظام العالمى الموحد  )GHsبالتعاون مع اتحاد ال�صناعات فى م�ؤتمر بعنوان
"تقييم المخاطر وادارة الكيماويات» فى مبادرة " " "Responsible Careمع برنامج "."TAIX
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صحة البيئة
مقدمة

�صحة البيئة هي العالقة بين البيئة بمكوناتها المختلفة و�صحة الإن�سان ،وهى عالقة ذات �أبعاد مختلفة من حيث
ت�أثير الإن�سان على البيئة وت�أثره بها ،وهى تربط بين التلوث البيئي و�أثره على �صحة الإن�سان البدنية والنف�سية.
وقد ارتبط تدهور البيئة بانت�شار الأمرا�ض المختلفة بين الب�شر ،وعليه يجب علينا المحافظة على المكونات
البيئية وعدم الإفراط والتفريط في ا�ستهالك الموارد البيئية حتى ت�ستمر الحياة على وجه الأر�ض.
األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1الدراسات والتقارير الفنية

�أ .الم�شاركة في درا�سة و�ضع ا�ستراتيجية لل�صحة المهنية في م�صر حتى عام  2020والعمل على تفعيل
�إجراءات ال�صحة المهنية والتعامل مع الأمرا�ض المهنية واتخاذ الإجراءات الالزمة لتقليلها لأقل درجة
ممكنة وذلك بالم�شاركة مع الجهات المعنية الأخرى.
ب� .إعداد تقرير حول دور الوزارة فى مجال ال�سالمة وال�صحة المهنية وعمالة الأطفال.
ج� .إعداد عدة تقارير فنية عن الأمرا�ض المتعلقة بالتلوث البيئى.
 .2البرامج الخاصة بالتوعية البيئية الصحية

�أ .تنفيذ عدد  6دورات تدريبية للفريق الطبي بالم�ست�شفيات الحكومية المختلفة تحت عنوان «التعر�ضات
البيئية في المن�ش�آت ال�صحية».
ب� .إعداد و�إلقاء  20محا�ضرة للتوعية بالآثار ال�صحية للملوثات البيئية المختلفة على �صحة الأطفال بمنطقة
الحرفيين.
ج� .إلقاء محا�ضرة ل�ضباط �شرطة البيئة والم�سطحات عن تلوث الهواء و�أثره ال�صحي ،وقد تناولت المحا�ضرة
ملوثات الهواء المختلفة وم�صادرها وكيفية تقليل هذا التلوث والت�أثيرات ال�صحية لها.
د .تنفيذ عدد  5دورات تدريبية عن المخاطر ال�صحية داخل بيئة العمل للعاملين ب�شركات البترول.
هـ .تنفيذ عدد  10دورات تدريبية بمركز التدريب بالعبا�سية التابع لوزارة ال�صحة عن التلوث البيئي وال�سموم
الثابتة والدايوك�سينات والأ�ضرار ال�صحية والبيئية الناتجة عنها والإجراءات التي يجب اتخاذها عند
التعر�ض لهذه الملوثات و�أ�سباب وجودها فى البيئة.
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و .تنفيذ دورتين تدريبتين لمدر�سى المرحلة الثانوية تحت عنوان "تلوث البيئة و�آثارها على حوادث الطرق"
حيث تناولت الدورات ال�سالمة على الطريق.
ز .الم�شاركة فى الدورة التدريبية الذي نظمها الجهاز بمركز ال�شباب بمحافظة الغربية ،حيث تم �إلقاء
محا�ضرة عن التغذية و�آثارها ال�صحية على الإن�سان.
ح .الم�شاركة فى الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة ال�صحة وال�سكان عن ال�صحة المهنية ودور البيئة فى
تح�سين بيئة العمل وتقليل المخاطر ال�صحية للعاملين ،مع تعريف العاملين بنوعية المخاطر ال�صحية
�سواء كانت فيزيائية �أو كيميائية �أو بيولوجية �أو مخاطر نف�سية وكيفية التقليل من هذه المخاطر.
ط� .إلقاء محا�ضرة بمركز الأهرام للبحوث والمراجع عن التعر�ضات الفيزيائية داخل بيئة العمل.
ي .تنفيذ دورة تدريبة للمجتمع المدنى عن التغذية ومكونات الغذاء وملوثات الأغذية المختلفة وال�سموم
الع�ضوية وا�ستخداماتها فى �إنتاج المحا�صيل الزراعية و�أثر هذه الملوثات على �صحة الإن�سان والتعرف
على النظم العالمية لإنتاج غذاء نظيف.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة
 .1وزارة الصحة

الم�شاركة مع وزارة ال�صحة في العديد من اللجان واالجتماعات التى من �ش�أنها الحفاظ على البيئة:
�أ .لجنة المكافحة المتكاملة والتر�صد الوبائي للأمرا�ض :حيث تم الم�شاركة فى و�ضع خطة عمل لتقليل ن�سبة
الأمرا�ض المعدية على م�ستوى الجمهورية وو�ضع الآليات لمكافحة تف�شي هذه الأمرا�ض ودور كل وزارة فى
التقليل من ن�سبتها.
ب .الم�شاركة في االجتماعات الخا�صة بو�ضع ت�صور للتق�صي الوبائي لمر�ض �شلل الأطفال وكيفية منع انتقال
هذا المر�ض من البلدان المجاورة ،وذلك من �أجل الحفاظ على م�صر خالية من مر�ض �شلل الأطفال.
ج .لجنة ال�سالمة وال�صحة المهنية :تم الم�شاركة فى و�ضع المعايير للقيام بالتفتي�ش على المن�ش�آت ال�صناعية
والمن�ش�آت التي يتعر�ض فيها العاملون بكافة التعر�ضات البيئية� ،سواء كانت طبيعية �أو كيميائية �أو بيولوجية
�أو نتيجة للتعر�ض للحوادث وو�ضع �أ�سلوب للتعامل مع هذه المن�ش�آت وكيفية محا�سبة المن�ش�آت المخالفة.
 .2منظمة الصحة العالمية

�أ .الم�شاركة فى لجنة مكافحة التدخين حيث يتم و�ضع برامج لتفعيل قانون التدخين و�إن�شاء منظومة للمكافحة
ت�شتمل على تقديم التوعية الالزمة للإقالع عن عادة التدخين والعمل على محاربته من خالل �إحكام
الرقابة على �شركات التبغ وعدم �إعطا�ؤها الفر�صة للدعاية داخل المجتمع ،وتفعيل المطالبة بالتعوي�ضات
الناتجة عن التدخين.
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ب .الم�شاركة فى االجتماع الخا�ص بمواجهة الأمرا�ض الوبائية فى منطقة ال�شرق الأو�سط ،والذى تم خالله
مناق�شة انتقال الأمرا�ض المعدية والوبائية ما بين �أقطار هذه المنطقة والطرق المتبعة لمكافحة انتقالها
بين الأقطار ،وو�ضع الأ�س�س لمراقبة الحالة الوبائية لهذه الأقطار.
ج .الم�شاركة فى اجتماعات لجنة الزراعة والري لمناق�شة ا�ستخدام المبيدات الزراعية و�أثر ا�ستخدام
المبيدات منتهية ال�صالحية فى تعفير مخازن الغالل وكيفية التحكم فى المبيدات الم�ستخدمة فى
الزراعة.
د .الم�شاركة فى اجتماع برئا�سة مجل�س الوزراء عن �إعداد خطة عن الطوارئ ال�صحية وكيفية التعاون بين
الوزارات للت�صدي لأية كوارث �صحية �أو بيئية.
المؤتمرات والندوات وورش العمل

 .1الم�شاركة فى الندوة التي �أقيمت بمعهد الليزر – جامعة القاهرة عن ا�ستخدامات الليزر في البيئة
والأبحاث العلمية.
 .2الم�شاركة في الندوة التي عقدت بالمركز الديموجرافى بالمقطم عن الإدمان.
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الكوارث واألزمات البيئية

مقدمة

فو�ض قانون حماية البيئة رقم  4ل�سنة  1994المعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009وزارة الدولة ل�شئون البيئة
م�سئولية �إعداد خطة طواريء وطنية لمواجهة الكوارث البيئية بجمهورية م�صر العربية ،و�إن�شاء غرفة عمليات
مركزية لتلقي البالغات و�إدارة الحوادث الم�ؤثرة على عنا�صر البيئة من خالل مجموعة من العاملين بجهاز �شئون
البيئة ،وبالم�شاركة مع الخبراء والمتخ�ص�صين بالجامعات والمعاهد البحثية المتخ�ص�صة وكذلك مع الجهات
الحكومية المعنية.
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الف�صل الخام�س ع�شر
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األنشطة واألعمال التى تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية:

�أ .مراجعة و�إجازة عدد  8خطط طوارئ لإدارة حوادث التلوث البحرى بالزيت المقدمة من �شركات البترول
العاملة فى النطاق البحرى والوقوف على مدى االلتزام بخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث
البحرى بالزيت.
ب .ت�شكيل لجنة من الإدارات المتخ�ص�صة بالجهاز ال�ستكمال خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث
البيئية ،مع الم�شاركة فى �إعداد ال�سيناريوهات المختلفة للحوادث المحتملة التي قد ت�ؤثر على نوعية
البيئة ،وو�ضع �أ�سلوب عمل لطريقة �إدارة الأزمات والكوارث البيئية ،وتحليل الحوادث وا�ستخال�ص الدرو�س
الم�ستفادة التى ت�ساهم فى تحديث الخطط.
ج� .إعداد الخطة التنفيذية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (ال�سحابة ال�سواداء) لعام .2012
 .2المشروعات االقليمية المشتركة بالبحرين األحمر والمتوسط

�شاركت جمهورية م�صر العربية في دعم مركز الم�ساعدات المتبادلة بالغردقة التابع للهيئة الإقليمية للحفاظ
على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن  PERSGAفى كافة �أن�شطة الهيئة والمركز في مجال التدريب لإعداد الكوادر
الم�ؤهلة لإدارة الكوارث والأزمات فى نطاق البحر الأحمر وخليج عدن.
 .3إدارة حوادث التلوث البيئى:

تم خالل عام � 2012إدارة  81بالغ ًا عن حوادث تلوث والتى لها ت�أثير �سلبى على البيئة وذلك من خالل غرفة
العمليات المركزية ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة نحو دفع مجموعات عمل لمعاينة الموقف و�إزاله التلوث و�إعادة
ت�أهيل المناطق المت�ضررة وذلك بالتن�سيق مع جميع الجهات المعنية طبق ًا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة
الكوارث البيئية والخطط النوعية المتخ�ص�صة.
 .4متابعة أعمال اإلدارة والتشغيل لمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ:

�أ� .إن�شاء مركز مكافحة التلوث البحرى بهدف حماية النظم البيئية الح�سا�سة بمحميات جنوب �سيناء.
ب .طبق ًا للعقد المبرم بين الجهاز وال�شركة القائمة ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة والإدارة يتم المراجعة الدورية
كل ثالثة �شهور لأعمال و�أن�شطة المركز والوقوف على كفاءة معدات المكافحة الموجودة بالمركز.
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صورة ( )1-15مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ

المؤتمرات والندوات وورش العمل

� .1إعداد ور�شة عمل بالتن�سيق مع �شركة ( ) British petroleumلكيفية �إعداد خطط الطوارئ وعمليات
مكافحة التلوث البحرى بالزيت بجمهورية م�صر العربية بح�ضور جميع الجهات المخت�صة (الهيئة العامة
للبترول – قطاع النقل البحرى – هيئة موانى البحر الأحمر – القوات البحرية – �شركات البترول –
جهاز �شئون البيئية – ال�شركة القاب�ضة للغازات – هيئة قناة ال�سوي�س.)...
 .2الم�شاركة في ور�شة عمل �إقليمية ببر�شلونة با�سبانيا عن تقييم مخاطرالتلوث بالزيت تحت �إ�شراف المركز
الإقليمي لمواجهة طوارئ التلوث البحري للبحر المتو�سط)REMPEC(.
 .3الم�شاركة في فعاليات اجتماعات �آلية التن�سيق بين الأجهزة العربية المعنية ب�إدارة الأزمات والكوارث
والحد من �أخطارها ومراجعة واعتماد م�سودة اال�ستراتجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية
وذلك بمقر جامعة الدول العربية.
 .4الم�شاركة فى دورة تدريبية بال�سويد عن "تقليل المخلفات البحرية فى البحر المتو�سط".
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة

 .1الم�شاركة في لجنة «المراجعة التطوعية على الإدارات البحرية» لمراجعة الموانئ و�ضمان تطبيقها
لالتفاقيات الدولية الموقعة عليها م�صر والتي تقوم بتنفيذها هيئة ال�سالمة البحرية بالإ�سكندرية.

الفصل الخامس عشر :الكوارث واألزمات البيئية 153

6/22/14 12:32 PM

file-3-A4.indd 153

 .2الم�شاركة ب�صفة دورية فى فعاليات اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من �أخطارها بمركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجل�س الوزراء وع�ضوية ممثلى جميع الوزارات والمحافظات لمناق�شة �أهم
الق�ضايا المتعلقة بالكوارث والآثار الناتجة عنها و كافة الحوادث وتحليلها والخروج بالدرو�س الم�ستفادة.
 .3الم�شاركة مع الهيئات والوزرارت فى �إعداد الخطط وال�سيناريوهات الخا�صة بالكوارث البيئية والتدريبات
العملية.
 .4الم�شاركة مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى لتحديث بروتوكول التعاون بين الجهاز
والأكاديمية فى مجال �إدارة الأزمات والكوارث البيئية وتحديث غرفة العمليات المركزية من حيث المعدات
والبرامج و�أجهزة الكمبيوتر والبرامج التدريبية.
بناء القدرات ورفع الكفاءة
 .1في مجال التدريبات العملية:

�أ  .تنفيذ تدريب عملى على مكافحة التلوث البحرى بالزيت "رع اتوم  "8بمدينة الغردقة من خالل �شركة
الخدمات البيئية والبترولية "بي�سكو" و بم�شاركة القوات البحرية  ،و�شركات البترول بالبحر الأحمر وهيئة
موانى البحر الأحمر.
ب .تنفيذ تدريب عملى على �إدارة حوادث التلوث البحرى بالزيت الم�ستوى الثالث وعمليات المكافحة
بجمهورية م�صر العربية بالتن�سيق من خالل �شركة(* )/*-0وبح�ضور جميع الجهات المخت�صة (الهيئة
العامة للبترول – قطاع النقل البحرى – هيئة موانى البحر الأحمر – القوات البحرية – �شركات البترول
– جهاز �شئون البيئية – ال�شركة القاب�ضة للغازات – هيئة قناة ال�سوي�س )...لتنمية القدرات الوطنية فى
مواجهة الحوادث.
 .2فى مجال التدريب المحلى:

�أ .الم�شاركة في الدورة التدريبية لعدد  2متدرب "دورة �إدارة الأزمات والتفاو�ض" بكلية الدفاع الوطني
ب�أكاديمية نا�صر الع�سكرية العليا على �إدارة الأزمات والكوارث البيئية وكيفية التخطيط لها.
ب .الم�شاركة فى دورة تدريبية لعدد  2متدرب بمجمع المحاكيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
بالأ�سكندرية عن "مدخل �إلى �إدارة الأزمات والكوارث و�إدارة حوادث التلوث بنهر النيل".
ج .الم�شاركة لعدد  1متدرب في دورة زمالة كلية الدفاع الوطني (لمدة عام) ب�أكاديمية نا�صر الع�سكرية العليا
للح�صول على درجة زمالة كلية الدفاع الوطنى.
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من خالل تلقى غرفة العمليات المركزية لعدد  81بالغ ًا لحوادث تلوث خالل عام  ،2012فقد تم ت�صنيف هذه
الحوادث طبق ًا لموقعها الجغرافى ونوعية الحوادث ،حتى يمكن �إعطاء م�ؤ�شر عن مواقع تكرار الحوادث ونوعيتها.
 -1التصنيف الجغرافى للحوادث

يتم الت�صنيف الجغرافى للحوادث لمعرفة �أكثر المواقع التى تقع بها الحوادث البيئية حتى يمكن الوقوف على
�أ�سباب تكرار الحوادث فى هذه المنطقة للحد منها.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

مؤشرات اآلداء

جدول ( )1-15التصنيف الجغرافى للحوادث

م
1

الموقع
نطاق قناة ال�سوي�س
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5
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�أخرى متنوعة
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المجموع

حيث تمثل حوادث التلوث بالموانئ البحرية ،والبحر الأحمر ،ونهر النيل حوالى  %77.7من ن�سبة حوادث التلوث
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شكل ( )1-15التصنيف الجغرافى للحوادث
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 -2التصنيف النوعى للحوادث

يتم الت�صنيف النوعى للحوادث لمعرفة �أكثر نوعية من الحوادث البيئية حتى يمكن الوقوف على �أ�سباب وتكرار
الحوادث هذه النوعية للحد منها.
جدول ( )1-15التصنيف النوعى للحوادث

م

نوع التلوث

عدد البالغات

1

تلوث بالزيت الخام

18

2

حريق

9

3

�شحط ب�شعاب مرجانية

1

4

غرق

3

5

كيماويات

2

6

م�شتقات بترولية

26

7

�أخرى

22

المجموع
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81

26
18

22

9
1

3

2

شكل ( )2-15التصنيف النوعى للحوادث

حيث يمثل التلوث البترولى حوالى  %54من ن�سبة حوادث التلوث خالل عام .2012
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فروع الجهاز اإلقليمية

مقدمة

فى �إطار جهود وزارة الدولة ل�شئون البيئة لتحقيق المركزية الإدارة البيئية وتفعيل دور المحافظات فى متابعة
و�إدارة الأن�شطة التى تتعلق بتح�سين حالة البيئة على الم�ستوى المحلى ،والحفاظ على الموارد الطبيعية ،قام جهاز
�شئون البيئة ب�إن�شاء فروع �إقليمية مدعمة بمعامل قيا�سات بيئية والتن�سيق مع مكاتب �شئون البيئة فى المحافظات،
وبناء ًا على ذلك �صدر �أول قرار وزاري رقم  187ل�سنة  1995للبدء فى �إن�شاء الفروع الإقليمية لجهاز �شئون البيئة
والتى بلغت فى عام  )11( 2012فرع ًا �إقليمي ًا بمحافظات (القاهرة ،الإ�سكندرية ،الغربية ،الدقهلية ،ال�سوي�س،
�أ�سيوط� ،أ�سوان ،البحر الأحمر ،ال�شرقية ،الفيوم ،الوادي الجديد) ،وتوجد حالي ًا خطة للتو�سع فى �إن�شاء الفروع
بهدف زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين ومتابعة تنفيذ �أحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم
 9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث ،وذلك بالتعاون مع الأجهزة المحلية والمعنية بالمحافظات وتنفيذ
المعايير واال�شتراطات البيئية التي تلتزم الأجهزة والمن�ش�آت بتنفيذها.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

الف�صل ال�ساد�س ع�شر
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1برنامج حماية المجارى المائية من التلوث بالصرف الصناعي
أ .نهر النيل:

بلغ عدد المن�ش�آت التي ت�صرف علي نهر النيل ( )102من�ش�أة ،خالل عام  ،2012تم �إيقاف ال�صرف ال�صناعي
علي مجري نهر النيل لعدد ( )1من�ش�أة ،وبذلك يكون عـدد المن�ش�آت التي �أوقفت ال�صرف على نهر النيل()73
من�شـ�أة �صناعية وذلك بتحويل ال�صرف على �شبكة ال�صرف ال�صحي للمدينة �أو تحويل ال�صرف على مجرى
مائي ال ي�صرف على مياه عذبة ويتبقى عدد ( )29من�ش�أة ت�صرف على نهر النيل مق�سمة �إلى عدد ( )8من�ش�آت
تم االنتهاء من توفيق �أو�ضاعها وت�صرف �صرف ًا مطابق ًا وذلك بتركيب وحدات معالجة ،وعدد( )18من�ش�أة تقوم
بتنفيذ خطة توفيق �أو�ضاعها البيئية ،وعدد ( )3من�ش�آت جارى �إلزامها بتقديم خطط لتوفيق �أو�ضاعها البيئية.
ب .برنامج تطوير أداء الفروع اإلقليمية ورفع كفاءة العاملين:

•تنظيم واال�شتراك في عدد ( )30دورة تدريبية داخل وخارج م�صر للعاملين بالفروع الإقليمية في
مجاالت العمل المختلفة بهدف رفع كفاءة العاملين بالفروع ،ورفع الوعي البيئي للم�ؤ�س�سات والأفراد
بكافة محافظات م�صر.
•االنتهاء من تجهيز عدد ( )2فرع لجهاز �شئون البيئة بمحافظتي الأق�صر وقنا �ضمن خطة الوزارة
لدعم الق�ضايا البيئية وزيادة الوعي البيئي وت�سهيل الإجراءات الخا�صة بالنواحي البيئية للم�ستثمرين
والمواطنين ،وجاري الإنتهاء من �إ�ستكمال ت�أثيث الفرعين.
•ا�ستالم عدد ( )3مباني لإن�شاء �أفرع �إقليمية للجهاز بمحافظات (المنيا� ،سوهاج ،البحيرة) ،وجارى
العمل على رفع كفاءة هذه المباني.
الفرع اإلقليمى لمنطقة القاهرة الكبرى
محافظات ( القاهرة – الجيزة  -القليوبية )

 .1ر�صد نوعية المياه لنهر النيل والمجارى المائية ،بلغ عدد المواقع ( )45موقع ًا داخل نطاق محافظات
الفرع ،حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )10عينات ،وغير مطابقة لعدد ( )35عينة
لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
 .2ر�صد نوعية الهواء ،حيث تم �أخذ عدد ( )127عينة داخل نطاق محافظات الفرع وجاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة لعدد ( )46عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )81عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة 1994
والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
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 .3التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت ،حيث تم �إدراج عدد
( )192من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة لعدد ()90
من�ش�أة ،وغير مطابقة لعدد ( )81من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم
 9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث ،وكذلك توقف عدد ( )21من�ش�أة عن العمل �أثناء عمليات
التفتي�ش.
 .4مراجعة عدد ( )827درا�سـة تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية حيث تم الموافقة علـى عدد ()642
درا�سة ،ورف�ض عدد ( )1درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )92درا�سة ،وتحويل عدد ( )27درا�سة
لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة ،وتحويل عدد ( )52درا�سة لإدارات البيئة بالمحافظات.
 .5في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الندوات واللقاءات وور�ش العمل مع الجهات المختلفة( )171منها،
عدد (  ) 119ندوة ،وعدد (  ) 26ور�شة عمل ،وعدد (  ) 28دورة تدريبية.
 .6فى مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )2952شكوى ،وتم االنتهاء من كافة الإجراءات الالزمة لحل
عدد (� )2619شكوى  ،وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )333شكوى.
الفرع اإلقليمى لوسط الدلتا بطنطا
محافظات ( الغربية -المنوفية -كفر الشيخ)

 .1تم التن�سيق مع �شركات :الدولية لل�سيراميك (�سيراميكا م�صر ) ،وكفر الزيات للمبيدات والكيمياويات،
والعز للحديد وال�صلب بمدينة ال�سادات وذلك لإقامة �سياج �شجري حول ال�شركات لتح�سين البيئة الداخلية
و الخارجية.
 .2تم االنتهاء من توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي تقوم بال�صرف ال�صناعي على نهر النيل ،حيث
تم االنتهاء من توفيق �أو�ضاع عدد ( )3من�ش�آت �صناعية بنطاق محافظات الفرع ،وهناك متابعة لهذه
ال�شركات ،وفى حالة وجود �أي حيود عن الحدود الم�سموح بها لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن
حمايـة نهر النيل والمجارى المائية من التلوث تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ،وال�صور التالية
تو�ضح الأعمال الخا�صة بتوفيق �أو�ضاع هذه ال�شركات.
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صور( )1-16إفتتاح محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة اإلسكندرية
للزيوت والصابون بكفر الشيخ

� .3إلزام جميع م�صانع الطوب بنطاق محافظات الفرع التي ال ي�صل �إليها الغاز الطبيعي با�ستخدام �أ�سلوب
ترذيذ المازوت ب�صفة م�ؤقتة لحين تو�صيل الغاز الطبيعي لتلك الم�صانع ،حيث تم ادخال الغاز الطبيعي
بد ًال من المازوت كوقود لعدد ( )8م�صانع طوب طفلى بمحافظة المنوفية

صور( )2-16إفتتاح محطة المعالجة بشركة بيبسي كوال
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 .4ر�صد نوعية المياه لنهر النيل والمجارى المائية ،بلغ عدد المواقع (  ) 350موقع ًا داخل نطاق محافظات
الفرع ،وقد جاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )103عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )247عينة
لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982في �ش�أن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

صور( )3-16خط الغاز الخاص بالغاز الطبيعي ألحد مصانع الطوب الطفلي بقرية مليح – مركز شبين الكوم –
محافظة المنوفية

 .5ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )181عينة داخل نطاق محافظات الفرع وقد جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة لعدد ( )113عينة ،وغير مطابقة لعدد (  )68عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة 1994
والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .6التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وذلك وفق ًا للخطة ال�سنوية للفرع -للمرور على المن�ش�آت لبيان
مدى مطابقتها لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية
البيئة من التلوث  ،حيث تم التفتي�ش علي عدد ( )640من�ش�أة �صناعية كبرى ومتو�سطة و�صغرى خالل عام
 2012وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المن�ش�آت المخالفة ،وذلك وفق ًا للآتي-:
�أ .عدد ( )155من�ش�أة �صناعية تبين مطابقة عدد ( )42من�ش�أة ،وتوقف عدد ( )35من�ش�أة عن العمل
�أثناء عمليات التفتي�ش ،وعدم مطابقة عدد ( )78من�ش�أة.
ب .عدد ( )77مكمورة فحم تبين توقف عدد ( )58مكمورة عن العمل خالل فترة ال�سحابة ال�سوداء بناء ًا
على قرارات ال�سادة المحافظين ،ومخالفة عدد(  ) 19مكمورة.
ج .عدد ( )164فاخورة تبين توقف عدد ( )158فاخورة عن العمل وذلك بنا ًء على قرارات ال�سادة
المحافظين خالل فترة ال�سحابة ال�سوداء ،وا�ستمرار عمل عدد (  )6فواخير تم تحرير محا�ضر لهم.
د .عدد ( )106م�صنع طوب طفلي تبين مطابقة عدد ( )80م�صنع ًا ،وتوقف ( )25م�صنع ًا ،ومخالفة
م�صنع طوب واحد.
هـ .عدد ( )48مبخرة زبيب تبين توقف عدد ( )9مباخر عن العمل ،ومخالفة عدد(  ) 39مبخرة.
و .عدد ( )90معطنة كتان تبين توقف عدد ( )20معطنة عن العمل ،ومخالفة عدد(  ) 70معطنة.
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� .7إجراء قيا�سات لعوادم ال�سيارات لعدد (� )636سيارة ،حيث تبين مخالفة عدد (� )21سيارة ،ومطابقة عدد
(� )615سيارة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
 .8مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية وقد بلغ عددها ( )2274درا�سة ،تم الموافقة
على عدد ( )2019درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )225درا�سة ،وتحويل عدد ( )26درا�سة لقطاع
الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة ،وتحويل عدد (  )4درا�سات �إلى �إدارات البيئة بالمحافظات.
 .9في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الندوات واللقاءات وور�ش العمل مع الجهات المختلفة ( )247منهم
عدد ( )150ندوة وور�شة عمل عامة  ،وعدد ( )6دورات تدريبية ،وعدد ( )91ن�شاط ًا �آخر متعلق بالعمل
البيئي من �أحاديث تلفزيونية و�إذاعية وحلقات نقا�ش وم�سيرات ومهرجانات.
 .10فى مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )2230شكوى ،وتم االنتهاء من كافة الإجراءات الالزمة
لحل عدد (� )1886شكوى ،وجارى اتخاذ االجراءات حيال عدد (� )344شكاوى.
 .11فى مجال المخلفات ال�صلبة:
�أ� .إعادة افتتاح و ت�شغيل م�صنع تدوير القمامة الخا�ص بمدينة طنطا بقرية دفرة.
ب .افتتاح وت�شغيل م�صنع تدوير القمامة بمدينة ال�شهداء -محافظة المنوفية.
جـ� .إن�شاء مجمع المحارق بموقع المدفن ال�صحي للمخلفات ال�صلبة الخا�ص بمحافظة الغربية ب�صحراء
مدينة ال�سادات ،وذلك للتخل�ص الآمن من النفايات الطبية الخا�صة بمحافظة الغربية.
1212اال�شتراك مع مديرية الطرق والكباري بالغربية لمعاينة الأ�شجار الجافة والمخوخة حيث تبين وجود عدد
(� )181شجرة مطلوب قطعها وذلك لت�أمين الطريق وحفاظ ًا على �أمن المواطنين كما تم قطع عدد ()27
�شجرة �سبق �أن تم ترقيمها.
فرع شرق الدلتا بالمنصورة
محافظتي ( الدقهلية – دمياط)

� .1إزالة �آثار حادث بقعة زيتية بنهر النيل �أمام م�أخذ محطة مياه �شرب حى �شرق بمدينة المن�صورة خالل
الفترة من� 2012/1/28إلي  ،2012/1/31حيث تم ا�ستخدام باالت ق�ش الأرز فى امت�صا�ص بقع الزيت.

صور( )4-16أثناء إزالة بقعة الزيت بنهر النيل(مأخذ محطة شرب حي شرق)
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صور( )5-16بعد إزالة بقعة الزيت

 .2محا�صرة و�إزالة بقعة زيت بنهر النيل �أمام محطة كهرباء طلخا بالدقهلية و�إزالتها تمام ًا من نهر النيل.

صورة( )6-16قبل إزالة بقعة الزيت

صورة( )7-16بعد إزالة بقعة الزيت

� .3إزالة التعديات على بحيرة المنزلة المتمثلة فى الحو�ش وال�سدود المخالفة لقانون ال�صيد لمنع انت�شار
النباتات المائية من الهي�ش وورد النيل باال�شتراك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة ال�سمكية و�شرطة البيئة
والم�سطحات المائية والأمن العام ،و�أدى ذلك �إلى عودة ن�شاط ال�صيد حيث تم �إزالة م�ساحة  4869فدان
حو�ش وج�سور وم�ساحة  4473فدان غريزة و�إزالة  144مراح ًا وا�ستكمال �إزالة م�ساحة  101فدان ًا و�أعمال
تطوير لم�ساحة  66فدان ًا ب�إزالة ورد النيل والبو�ص والب�شنين.

صورة( )8-16البحيرة قبل وبعد وأثناء عمليات التطهير و إزالة التعديات
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 .4ال يوجد �أى �ص ــرف �صحي �أو �صرف �صناعي مبا�ش ــر �أو غير مبا�ش ــر يلقى على نهر النيــل �ســواء م�صرف
عمر بك ،حيث يقوم الفرع ب�أخذ عينات من م�صرف عمر بك مع نقطة الخلط مع نهر النيل ومن �أمام
م�أخذ محطة مياه �شرب ميت خمي�س (�أ�سبوعيا على مدار خم�سة �أ�سابيع) وذلك للت�أكد من ت�شغيل محطات
المعالجة القائمة بزمام م�صرف عمر بك وفق المعايير المرخ�ص بها وبما ي�ضمن مطابقة ال�سيب النهائى
لتلك المحطات للمعايير البيئية.
 .5ر�صد نوعية المياه لنهر النيل والمجارى المائية ،بلغ عدد مواقع الر�صد ( )512موقع ًا داخل نطاق محافظات
الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )182عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )330عينة لأحكام
القانون رقم  48ل�سنة  1982في �ش�أن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
 .6ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )413عينة داخل نطاق محافظات الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة لعدد ( )173عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )240عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة 1994
والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
� .7إجراء التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد تم �إدراج
عدد ( )852من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة لعدد ()660
من�ش�أة ،وغير مطابقة لعدد ( )142من�ش�أة ،وتوقف عدد ( )50من�ش�أة عن العمل .وقد تم اتخاذ الإجراءات
القانونية حيال ال�شركات المخالفة وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة
 2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .8مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية ،حيث بلغ عددها ( )604درا�سة ،تم الموافقة
على عدد ( )565درا�سة ،ورف�ض عدد ( )16درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )14درا�سة ،وتحويل عدد
( )8درا�سات لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة ،ودرا�سة واحدة ال تخ�ضع للتقييم.
 .9في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )1276شكوى ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال كافة
ال�شكاوى.
 .10في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد النداوت ( )187ندوة بيئية  ،وعدد ( )15حلقة نقا�شية ولقاءات عامة،
وعدد( )32دورة تدريبية ،وعدد ( )9لقاءات مع جمعيات �أهلية ودور عبادة وور�ش عمل.
فرع غرب الدلتا باإلسكندرية
محافظات ( اإلسكندرية – البحيرة – مطروح )

 .1ر�صد نوعية المياه للمناطق ال�ساحلية ،بلغ عدد العينات ( )23عينة داخل نطاق محافظات الفرع حيث جاءت
نتائج التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )15عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )8عينات.
 .2ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )177عينة داخل نطاق محافظات الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة لعدد ( )133عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )44عينة.
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 .3تتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت ،فقد
تم �إدراج عدد ( )592من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة
لعدد ( )387من�ش�أة ،وغير مطابقة لعدد ( )205من�ش�أة ،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ال�شركات
المخالفة وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة
من التلوث.
 .4مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية ،حيث بلغ عددها ( )239درا�سة وتم الموافقة
على عدد ( )129درا�سة ،ورف�ض عدد ( )17درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )92درا�سة ،وتحويل
درا�سة واحدة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة.
 .5في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )2883شكوى ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ()2713
�شكوى ،وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )170شكوى.
 .6في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الأن�شطة التي تم القيام بها ( )197ن�شاط ًا ،منهم عدد ( )175ندوة
وور�شة عمل عامة ،وعدد ( )22م�ؤتمر ًا ومع�سكر ًا.
فرع القناة وسيناء
محافظات(السويس -اإلسماعيلية  -شمال سيناء -جنوب سيناء – بور سعيد)

 .1تتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت ،فقد تم
�إدراج عدد (  ) 46من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة لعدد ()3
من�ش�آت ،وغير مطابقة لعدد ( )43من�ش�أة ،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ال�شركات المخالفة وفق ًا
لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .2ر�صد نوعية مياه المناطق ال�ساحلية ،بلغ عدد العينات ( )61عينة داخل نطاق محافظات الفرع حيث جاءت
نتائج التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )27عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )34عينة ،كما تم ر�صد عينات ملوثة
بالزيت بلغ عددها ( )14عينة بنطاق محافظات الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات غير مطابقة
لأحكام القانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .3ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )196عينة داخل نطاق محافظات الفرع ،وقد جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة لعدد ( )139عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )57عينة وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة 1994
والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .4مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية حيث بلغ عددها ( )276درا�سة ،تم الموافقة
على عدد ( )99درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )41درا�سة ،وتحويل عدد ( )10درا�سات لقطاع الإدارة
البيئية بجهاز �شئون البيئة ،وتحويل عدد ( )22درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بالمحافظات ،ومحول لل�شئون
القانونية (قائم ويعمل) عدد ( )49ورف�ض عدد (  )55درا�سة.
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 .5في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )38شكوى ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال (� )25شكوى،
وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )13شكوى.
 .6في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الأن�شطة التي تم القيام بها ( )202ن�شاط ًا ،منهم عدد(  )63ندوة،
وعدد ( )12ور�شة عمل ،عدد( )12دورة تدريبية ،عدد ( )13مع�سكر ًا بيئي ًا ،عدد( )20اجتماع ًا ,احتفاالت
وم�ؤتمرات ،عدد ( )18م�سابقه بيئية ,عدد ( )76ن�شاط ًا �آخر متعلق بالعمل البيئي من �أحاديث تلفزيونية
و�إذاعية وتوزيع بو�سترات و�إ�صدارات بيئية على مختلف الجهات ،كذلك توزيع �أ�شجار على المدار�س وتوزيع
حاويات قمامة ومهرجانات.
فرع محافظة البحر األحمر بالغردقة
(محافظة البحر األحمر)

 .1متابعة الت�سرب البترولي بمنطقة جم�شة بمدينة ر�أ�س غارب بمنطقة امتياز ال�شركة العامة للبترول والناتج
عن ال�شقوق الأر�ضية ومتابعة �أعمال المكافحة التي تتم من قبل ال�شركة ب�شكل يومي وكذا رفع تقرير يومي
عن حالة التدفق و�أعمال المكافحة.

صورة( )9-16زيادة التلوث بالمنطقة الشاطئية
لموقع جمسة .كذلك زيادة التلوث بمنطقة المد
والجزر ومنطقة أعلى الشركة العامة للبترول

صورة( )10-16نظافة الشاطيء ومنطقة المد
والجزر بمنطقة جمسة التابعة للشركة العامة
للبترول

 .2معاينة تلوث بالزيت بال�شركة العامة للبترول ،حيث تبين وجود م�ساحة تلوث بالزيت وهى عبارة عن كرات
من الزيت الخام بطول  200متر متفرقة على ال�شاطئ وتبين للجنة �أن التلوث مجهول الم�صدر وتم التنبيه
با�ستخدام الحواجز الما�صة والحواجز المطاطية وق�ش الأرز في �أعمال المكافحة لإزالة التلوث.

صور( )11-16ظهور تدفق الزيت وغليان
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 .3معاينة بئر  411التابع لل�شركة العامة للبترول حيث تبين وجود م�ساحة من الردم داخل البحر تقدر
بحوالى  750متر ًا مربع ًا داخل منطقة محميات الجزر ال�شمالية ،وتم تقدير قيمة اال�ضرار بمبلغ 22500
دوالر ًا وحرر مح�ضر من قبل الإدارة العامة لل�شئون القانونية بالجهاز.

صورة ( )12-16استخدام حواجز مطاطية ومواد ماصة وقش االرز لمنع تسرب الزيت داخل المياه بالبؤرة الشاطئية

 .4قامت ال�شركة العامة للبترول بعمل مح�ضر تن�سيق وتمت الموافقة على عمل ج�سر ترابي لتنفيذ �أعمال
الغلق للبئر مع عمل �ساتر حماية لحماية البيئة البحرية من العكارة والتلوث.

صورة ( )13-16األعمال بالبئر 411التابع
للشركة العامة للبترول

صورة ( )14-16عمل ساتر لحماية البيئة
البحرية من العكارة والتلوث

صورة ( )15-16الموقع بعد عمل الجسر
الترابي الخاص بالبئر 411

 .5تم ر�صد نوعية المياه لعدد ( )9مواقع �صرف �صناعي و�صحي جاءت نتائج التحاليل للعينات عدم مطابقة
كافة العينات ،ور�صد نوعية مياه �صرف محطات تحلية المياه الخا�صة بالقرى ال�سياحية في ( )62موقع ًا
وجاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة عدد ( )54عينة ،وعدم مطابقة عدد ( )8عينات ،ور�صد ملوثات
مياه البحر لعدد ( )36موقع ًا وجاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة كلها.
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 .6ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )74عينة داخل نطاق محافظات الفرع ،حيث جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة عدد ( )18عينة ،وعدم مطابقة عدد ( )56عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة 1994
والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .7ر�صد م�صادر التلوث على البحر الأحمر ،حيث تم ر�صد نوعية الهواء وال�ضو�ضاء بمدينة الق�صير في
منطقة الحرفيين ( المنطقة ال�صناعية) وكانت النتائج مطابقة.
� .8إجراء التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد تم
�إدراج عدد ( )119من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج مطابقة عدد
( )48من�ش�أة ،وعدم مطابقة عدد ( )71من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون
رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .9مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية حيث بلغ عددها ( )80درا�سة وتم الموافقة
على عدد ( )38درا�سة ،ورف�ض عدد ( )2درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )38درا�سة ،ودرا�سة
واحدة ال تخ�ضع لتقييم الت�أثير البيئي ،وتحويل عدد درا�سة واحدة �إلى قطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون
البيئة.
 .10في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )28شكوى  ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة لكافة ال�شكاوى.
 .11في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الأن�شطة مع الجهات المختلفة( )68ن�شاط ًا منهم عدد ( )26ندوة،
وعدد ( )8دورات تدريبية ،وعدد ( )34ن�شاط ًا �آخر متعلق بالعمل البيئي من وم�ؤتمرات واحتفاالت
ومع�سكرات.
فرع وسط الصعيد بأسيوط
محافظات (أسيوط– المنيا – سوهاج -بنى سويف)

� .1إجراء حملة مو�سعة مع �شرطة البيئة والم�سطحات حيث تم �إزالة قي�سونات ال�صرف ال�صحي المخالفة
وقمائن الطوب ومكامير الفحم بنطاق محافظتي �أ�سيوط و�سوهاج.
 .2االنتهاء من درا�سة الموقف الحالي لمحطات معالجة ال�صرف ال�صحي بنطاق عام محافظة �أ�سيوط ،وتم
ر�صد الم�شكالت بالتن�سيق مع الجهات المعنية (�شركة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ،وهيئة مياه ال�شرب
وال�صرف ال�صحي) ،وقد تم اتخاذ بع�ض الإجراءات الإيجابية من قبل الفرع �أثناء الدرا�سة بالتن�سيق مع
�شركة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ،وهى كالتالي:
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صورة( ) 16-16قبل إزالة المخالفة
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�أ .وجود ما�سورة ت�صرف الحم�أة على المزروعات بجوار محطة عرب المدابغ بمركز �أ�سيوط ،وبتتبع م�سار
الما�سورة تبين �أنه خط ال�صرف من وحدة تجميع الحم�أة الخام داخل المحطة ،وتبلغ الكمية المن�صرفة
حوالي  70الف م/3يوم ،بالمتابعة والزيارات الميدانية من قبل الجهاز تم �إزالة المخالفة.

صورة( ) 17-16بعد إزالة المخالفة

ب .عقد ندوة توعية لمديري محطات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي لرفع الوعي البيئي داخل ال�شركة.
ج� .إن�شاء �إدارة بيئة داخل ال�شركة بناء على تو�صيات جهاز �شئون البيئة ،وبدء التن�سيق مع �إدارة البيئة بال�شركة
للتفتي�ش على محطات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي بنطاق عام المحافظة لر�صد المخالفات البيئة.
د .عمل حديقة ال�شهداء بالمعهد الديني "نور الأزهر" بقرية بنى عدى – مركز منفلوط -محافظة �أ�سيوط.

صورة( ) 18-16حديقة الشهداء

 .3بالن�سبة لل مخلفات ال�صلبة والمواد والنفايات الخطرة ،تم �إدراج المعامل الطبية والجامعية ومعامل
�شركات ال�صرف ال�صحي وال�صناعية �ضمن منظومة �إدارة المخلفات الخطرة ،وتم �إن�شاء قاعدة بيانات
للمخلفات ال�صلبة فى نطاق عمل محافظات الفرع مع تحديد ن�سب تولد مخلفات الفرد ومقارنتها بالوارد
من المحليات.
 .4فى مجال خطط توفيق الأو�ضاع البيئية-:
�أ� .شركة �سكر �أبوقرقا�ص :جارى العمل على تنفيذ م�شروع �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صناعي
المعالجة فى العمليات ال�صناعية بم�صنع التقطير بعد التحقق من فعالية الم�شروع بم�صانع الحوامدية،
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كما يتم ا�ستخدام مادة  EMبعد معالجة مياه ال�صرف ال�صحي وخا�صة بعد الت�أكد من فعاليتها فى
المعالجة على �أن يتم التعامل مع جهاز �شئون البيئة فى �أوائل عام  2013بمو�سم ت�شغيل الم�صنع.
ب� .شركة �سكر جرجا :تحويل مياه ال�صرف ال�صناعي الخا�صة بالم�صنع من ترعة نجع حمادي الغربية
�إلى �شبكة ال�صرف ال�صحي بالمدينة.

صورة( ) 19-16مكان الصرف بعد غلقه

ج .م�صنع �سماد �أ�سيوط :التو�سع فى �إن�شاء ال�سياج الأخ�ضر داخل �سور الم�صنع من الناحية الجنوبية
المواجهة لقبة الأكراد ،وقد تم االنتهاء من تركيب مدخنة مجهزة بفتحة لإجراء القيا�سات تمهيد ًا لربط
الم�صنع ب�شبكة الر�صد الذاتي بجهاز �شئون البيئة ،وتم االنتهاء من تركيب الهيكل الخارجي والداخلي
للفلتر الحقائبي وجارى ا�ستيراد باقي الأجهزة ،وهناك متابعة من الفرع فى هذا ال�ش�أن.
د� .شركة مطاحن م�صر العليا – مطحن �سلندرات البلينا – محافظة �سوهاج:
•عمل خط تو�صيل ل�صرف مياه الغ�سيل علي ال�شبكة العمومية في فبراير  ،2012وتم ت�شغيل خط ال�صرف
علي ال�شبكة العمومية في فبراير  2012مبدئي ًا وتبين وجود م�شكالت به وجاري عمل ال�صيانة للخط.

صورة( ) 20-16سور المصنع قبل إنشاء
السياج األخضر

صورة( ) 21-16بعد إزالة المخالفة

•ا�ستبدال الفالتر الخا�صة بخط الإنتاج رقم ( )1بفالتر حقائبية بم�صنع �أ�سمنت �أ�سيوط وف ًقا لخطة
توفيق �أو�ضاع الم�صنع البيئية.

 170التقرير السنوى لوزارة الدولة لشئون البيئة 2012

6/22/14 12:32 PM

file-3-A4.indd 170

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

صورة( ) 22 -16المخرج النهائي لصرف
مطحن سلندرات البلينا

صورة( ) 23 -16بيارات الصرف المصمته

•�إدخال الغاز الطبيعي لم�صنع �سكر �أبو قرقا�ص والبدء في الت�شغيل التجريبي بتمويل من بنك التعمير
االلمانى .KFW
•دعم مركز ومدينة القو�صية بمحافظة �أ�سيوط بعدد � 6000شجرة ،مع تنفيذ حمالت لمنع القطع
والتقليم الجائر للأ�شجار.
 .5ر�صد نوعية المياه لنهر النيل والمجارى المائية ،بلغ عدد المواقع ( )56موقع ًا داخل نطاق محافظات
الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة عدد ( )5عينات ،وعدم مطابقة عدد ( )51عينة
لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
 .6ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد المواقع ( )344موقع ًا داخل نطاق محافظات الفرع حيث جاءت نتائج
التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )86عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )256عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة
 1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .7تتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد
تم �إدراج عدد ( )754من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة
لعدد ( )86من�ش�أة ،وغير مطابقة عدد ( )668من�ش�أة ،وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل
بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .8مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية ،حيث بلغ عددها ( )608درا�سة ،تم الموافقة
على عدد ( )410درا�سة ،ورف�ض عدد ( )49درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )67درا�سة ،وعدد
( )20درا�سة ال تخ�ضع لتقييم الت�أثير البيئي ،وتحويل عدد ( )40درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون
البيئة ،وعدد ( )22درا�سة محولة لإدارات البيئة بالمحافظات.
 .9في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الندوات واللقاءات وور�ش العمل مع الجهات المختلفة ( ،)320منهم
عدد ( )146ندوة وور�ش عمل عامة ،وعدد ( )14مع�سكر ًا بيئي ًا ،وعدد ( )6دورات تدريبية ،وعدد ()5
م�سابقات لتفعيل الدور البيئي ،وعدد ( )149ن�شاط ًا مابين ت�شجير وقوافل بيئية...،الخ.
 .10في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )832شكوى  ،وتم االنتهاء من كافة الإجراءات الالزمة لحل
عدد (� )822شكوى ،وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )10شكاوى.
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الفرع اإلقليمي لجنوب الصعيد بأسوان
محافظات ( أسوان – األقصر )

 .1ر�صد نوعية المياه لنهر النيل والمجارى المائية ،بلغ عدد المواقع ( )96موقع ًا على نهر النيل وبحيرة
نا�صر داخل نطاق الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة لعدد ( )36عينة ،وغير مطابقة لعدد
( )60عينة لأحكام القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
 .2ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )75عينة داخل نطاق محافظات الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة عدد ( )39عينة ،وغير مطابقة لعدد ( )36عينة لأحكام القانون رقم  4ل�سنة 1994
والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
�.3إجراء التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد تم
�إدراج عدد ( )114من�ش�أة �صناعية و�سياحية وخدمية بالأق�صر و�أ�سوان لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي
عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة لعدد ( )63من�ش�أة ،وغير مطابقة لعدد ( )51من�ش�أة  ،وقد تم اتخاذ
الإجراءات القانونية حيال ال�شركات المخالفة وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون
رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .4مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية حيث بلغ عددها ( )186درا�سة وتم الموافقة
على عدد ( )145درا�سة ،ورف�ض عدد ( )2درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )18درا�سة ،وتحويل
عدد( )12درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة ،وتحويل عدد ( )9درا�سات لإدارات البيئة
بالمحافظات.
 .5في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )206شكوى ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ()45
�شكوى ،وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )161شكوى.
في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الندوات ( )9ندوات بيئية وور�شة عمل ،وعدد ( )2لقاء مع جمعيات �أهلية
ومراكز �شباب ،وعدد ( )3لقاءات تلفزيونية و�إذاعية ،وعدد ( )6دورات تدريبية ،وزيارة عدد ()22
مدر�سة.
فــــرع الشــــرقية
(محافظة الشرقية)

� .1إلزام جميع م�صانع الطوب بنطاق الفرع التي ال ي�صل �إليها الغاز الطبيعي با�ستخدام �أ�سلوب ترذيذ
المازوت ب�صفة م�ؤقتة لحين تو�صيل الغاز الطبيعي لتلك الم�صانع.
 .2يقوم الفرع خالل مو�سم نوبات التلوث الحادة للهواء ( مو�سم ال�سحابة ال�سوداء ) بمتابعتها من خالل:
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�أ .المرور على المن�ش�آت الملوثة خالل المو�سم حيث تبين �أن هناك عدد ( )136من�ش�أة مطابقة ،ومخالفة
عدد ( )125من�ش�أة ,وتوقف عدد ( )135من�ش�أة.
ب .المرور على الأرا�ضى الزراعية وتحرير عدد  2140مح�ضر ًا خا�ص ًا بحرق ق�ش الأرز.
ج .متابعة البالغات الواردة خالل المو�سم عن حرق ق�ش الأرز والتى بلغت ( )51بالغ ًا.
د .قام الفرع بال�سيطرة على الحرائق بمقالب( جمعية العدلية ببلبي�س ،م�شتول ال�سوق ،منيا القمح� ،أبو
حماد ،ديرب نجم ،النقطة الو�سيطة بالغار بالزقازيق ).
 .3بالن�سبة لتوفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت التي لها �صرف �صناعي تتم المتابعة الدورية لعدد ( )9من�ش�آت
�صناعية ت�صرف على م�صرف بحر البقر ومنه �إلى بحيرة المنزلة ،وقد تبين مخالفة المن�ش�آت للقانون
( )48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية المجاري المائية من التلوث والقانون ( )4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون
( )9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث ،ومن ثم فقد تم �إحالة جميع ر�ؤ�ساء هذه ال�شركات �إلي
النيابة العامة لمخالفة هذه المن�ش�آت.
 .4ر�صد نوعية المياه لنهر النيل والمجارى المائية ،بلغ عدد المواقع ( )29موقع ًا داخل نطاق محافظات
الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل للعينات مطابقة عينة واحدة ،وغير مطابقة لعدد ( )28عينة لأحكام
القانون رقم  48ل�سنة  1982ب�ش�أن حماية نهر النيل والمجارى المائية.
 .5ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )40عينة داخل نطاق محافظة الفرع ،حيث جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة جميع العينات لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في
�ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .6تتم �إجراء التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد
تم �إدراج عدد ( )436من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها وقد جاءت النتائج مطابقة
لعدد ( )22من�ش�أة ،وغير مطابقة لعدد ( )245من�ش�أة ،وتوقف ( )169من�ش�أة عن العمل ،وقد تم اتخاذ
الإجراءات القانونية حيال ال�شركات المخالفة وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون
رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية البيئة من التلوث.
 .7مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية حيث بلغ عددها ( )490درا�سة وتم الموافقة
على عدد ( )255درا�سة ،ورف�ض عدد ( )27درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )118درا�سة ،وتحويل
عدد ( )67درا�سة لقطاع الإدارة البيئية بجهاز �شئون البيئة ،وعدد ( ) 3تحت الدرا�سة ،وتحويل عدد
( )14درا�سة للجنة التعوي�ضات بالجهاز ،وعدد ( )4درا�سات ال تخ�ضع لال�شتراطات البيئية.
 .8في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� ) 862شكوى ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ()674
�شكوى ،وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )143شكوى ،وحفظ � 45شكوى لتكرارها.
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 .9في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الندوات واللقاءات وور�ش العمل مع الجهات المختلفة عدد ()100
ن�شاط منهم ( 71ندوة 17 ،ور�شة عمل 1 ،رحلة بيئية 4 ،حمالت بيئية 1 ،معر�ض وم�ؤتمر 5 ،دورات تدريبية
للعاملين بالفرع 1 ،دورة تدريبية للقطاعات الحكومية /غير الحكومية).
فرع الوادي الجديد
(محافظة الوادى الجديد)

 .1تتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد
تم �إدراج عدد (  ) 34من�ش�أة �صناعية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج مطابقة
كافة المن�ش�آت لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن حماية
البيئة من التلوث.
 .2مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية التي بلغ عددها ( )32درا�سة حيث تم الموافقة
على عدد ( )30درا�سة ،ورف�ض درا�سة واحدة ،وطلب ا�ستكمال بيانات درا�سة واحدة.
 .3في مجال التوعية البيئية ،بلغ عدد الأن�شطة المختلفة ( )54ن�شاط ًا منها عدد ( )35ندوة ،وعدد( )4ور�ش
عمل ،وعدد ( )11م�ؤتمر ًا ،وعدد ( )4مع�سكرات.
 .4فى مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )39شكوى ،وتم الإنتهاء من كافة الإجراءات الالزمة لحل
عدد (� )32شكوى ،وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )7شكاوى.
فرع الفيوم
(محافظة الفيوم)

 .1في مجال توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت لتح�سين نوعية المياه و الهواء ،تم االنتهاء من توفيق �أو�ضاع
( )17م�شروع ًا ،وتتم المتابعة الدورية لعدد ( )28م�شروع ًا.
 .2ر�صد نوعية الهواء ،بلغ عدد العينات ( )14عينة داخل نطاق محافظة الفرع حيث جاءت نتائج التحاليل
للعينات مطابقة لعدد ( )8عينات ،وغير مطابقة لعدد ( )6عينات.
 .3تتم �إجراءات التفتي�ش البيئي على المن�ش�آت ال�صناعية -وفق ًا للخطة ال�سنوية للمرور على المن�ش�آت -فقد
تم �إدراج عدد ( )25من�ش�أة �صناعية و�صحية لإجراء �أعمال التفتي�ش البيئي عليها ،وقد جاءت النتائج
مطابقة عدد ( )7من�شات ،وعدم مطابقة عدد ( )18من�ش�أة ،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال
ال�شركات المخالفة وفق ًا لأحكام القانون رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009في �ش�أن
حماية البيئة من التلوث.
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 .4مراجعة درا�سـات تقييـم الت�أثير البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية ،بلغ عددها ( )69درا�سة حيث تم الموافقة
على عدد ( )48درا�سة ،وطلب ا�ستكمال بيانات لعدد ( )20درا�سة ،وتحويل درا�سة واحدة لإدارة البيئة
بالمحافظة.
 .5في مجال خدمة المواطنين ،تم تلقى عدد (� )25شكوى ،وتم اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال (� )5شكاوى،
وجارى اتخاذ الإجراءات حيال عدد (� )20شكوى.
 .6في مجال التوعية البيئية ،تم القيام بعدد ( )35ندوة بمراكز ال�شباب والمدار�س والجمعيات الأهلية
والمعاهد الدينية وجامعة الفيوم.
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متابعة تنفيذ خطة رفع مستوى التنمية االجتماعية للقرى األكثر احتياجاً

�شهد عام  2012ا�ستكمال ما قامت به الدولة بو�ضع خطة لرفع المعاناة عن المواطنين وخا�صة القرى النائية
والمحرومة من الخدمات الأ�سا�سية (القرى الأكثر احتياج ًا) للتنمية واال�ستثمار .وقد بلغ عدد هذه القرى 1153
قرية ينت�شر �أغلبها فى محافظات ال�صعيد ،وقد تمثلت خطة وزارة الدولة ل�شئون البيئة فى عدة برامج منها:
و�ضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية بهذه القرى مع توفير �أماكن مخ�ص�صة للتخل�ص من المخلفات
ال�صلبة ،وتوفير المعدات الالزمة للعمل بهذه المنظومة وذلك لتح�سين الو�ضع البيئي لهذه القرى ،وكذا رفع
الوعي البيئي للم�ستفيدين بهذه القرى.
 .1المرحلة التمهيدية:

متابعة خطة اال�ستفادة مما تم تنفيذه فى كل من قري الع�صايد بمحافظة ال�شرقية وقري ننا بمحافظة بنى
�سويف ب�إجمالي عدد ( )13قرية ،حيث تم دعم كل قرية بمعدات خا�صة بالنظافة من جرارات ومقطورات
للتخل�ص ال�سليم من المخلفات ال�صلبة ،كما تم رفع التراكمات التاريخية من المخلفات ال�صلبة بهذه القرى،
وتوزيع �آالف الأ�شجار على هذه القرى ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء محطة فرز و�سيطة للمخلفات ال�صلبة وتدريب العمالة
التي توفرها المحافظة لتفعيل هذه المنظومة ،وقد بلغت قيمة دعم كل قرية حوالي  1.5مليون جنيه.
 .2المرحلة األولى:

متابعة خطة اال�ستفادة من الخطة التى تم تنفيذها فى عدد  151قرية بمحافظات ( البحيرة – ال�شرقية –
المنيا – �أ�سيوط – �سوهاج – قنا ) والجدول التالى يو�ضح �أعداد القرى الم�ستهدفة فى كل محافظة-:
جدول( )1-16توزيع قرى المرحلي األولى على  6محافظات ( ) 151قرية

المحافظة

بيان القرى الأكثر احتياجا – المرحلي الأولى

المنيا

30

�سوهاج

26

�أ�سيوط

22

قنا

23

ال�شرقية

31

البحيرة

19

الإجمالي

151
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�أ .ت�شكيل مجموعة عمل بجهاز �شئون البيئة يقوم بعمل كافة الزيارات الميدانية ودرا�سة االحتياجات الفعلية
لتنفيذ هذه المنظومة  ،حيث بلغت التكلفة التقديرية لتلبية هذه االحتياجات حوالى  97مليون جنيه.
ب .ت�سليم كافة المعدات بن�سبة  %100طبق ًا للجدول التالي:
جدول( )2-16موقف المعدات التي تم تسليمها لمشروع دعم القرى االكثر احتياجاً(المرحلة االولي  151قرية)

م

الـمحافظــات

ا�ســـم الـمعدة

�إجمـالي
العدد

�سوهاج �أ�سيوط الـمنيا ال�شرقية البحيرة قنا

جرار جلمع القمامة بالقرى وحمطات
1
التجميع و�سحب فنطا�س الري

30

25

45

17

21

22

160

 2مقطورة قالب

44

44

62

20

36

26

232

� 3سيارات جمع قمامة �سعة  5طن

12

--

10

24

2

15

63

 4مقطورة فنطا�س للري وبها طلمبة �سحب

4

3

5

5

3

5

25

 5لــودر

1

2

1

2

3

2

11

6.8

6.0

8.7

8.2

6.1

7.3

43.1

قيمة الـمعدات التي مت ت�سليمها لكل حمافظة
(مليون جنيه)

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

معدات خطة المرحلة األولى-:

تـم ت�سليم كل الـمعدات بن�سبة %100

ج .توزيع �صناديق القمامة على المحافظات ،حيث بلغت ن�سبة ما تم توزيعه منها حتى الآن حوالي  %95وجارى
ت�سليم باقي الكميات تباع ًا ح�سب ما يتم االنتهاء من ت�صنيعه فى الم�صنع المتعاقد معه لتنفيذ هذه
ال�صناديق بح�سب الجدول التالي:
جدول( )2-16موقف المعدات التي تم ت�سليمها لم�شروع دعم القرى االكثر احتياج ًا(المرحلة االولي 151
قرية)
جدول( )3-16توزيع صناديق القمامة علي المحافظات

قنا

الإجمالي

المحافظة

ال�شرقية البحيرة

المنيا

�أ�سيوط �سوهاج*

عدد القرى

31

19

30

22

26

23

151

عدد ال�صناديق التي تم توزيعها

1240

760

1200

880

886

920

5886

د .رفع كفاءة م�صنع تدوير المخلفات ال�صلبة بناحية تونة الجبل – محافظة المنيا بتكلفة بلغت حوالي مليون جنيه.
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هـ� .أما بالن�سبة للت�شجير فقد تم التركيز على الأ�شجار التي تحقق فوائد بيئية و�إقت�صادية وهى �أ�شجار التوت
و�أ�شجار النبق والليمون لما لها من مردود بيئي اقت�صادى و�أي�ض ًا ي�ستفاد منها ك�أ�شجار ظل وتعطى قيمة
�إجمالية تقدر بحوالي � 40ألف �شجرة بقيمة � 193ألف جنيه.
إضافة إلي تنفيذ أنشطة أخري:

�أ .اهتمت وزارة الدولة ل�شئون البيئة بعمل ندوات توعية لأهالي القرى ورفع قدرات القائمين على العمل
البيئي ،حيث تم تنفيذ العديد من الندوات والدورات البيئية لتوعية المواطنين وذلك لال�ستفادة بطريقة
�صحيحة و�سليمة من هذه المنظومة الجديدة التي تم تنفيذها.
ب .كما قدمت الوزارة دعم ًا مالي ًا لكل محافظة لتعيين العمال وال�سائقين وتوفير م�ستلزمات الت�شغيل ب�إجمالي
حوالي  2مليون جنيه.
ج .وخالل عامي  2011 ،2010تم االنتهاء من تنفيذ المن�ش�آت التالية وت�سليمها للمحافظات لت�شغيلها بعد
�أن تم تدريب كافة العاملين بهذه المن�ش�آت بمعرفة �إحدى ال�شركات المتخ�ص�صة فى مجال المخلفات
ال�صلبة:
•محطة فرز و�سيطة بناحية الع�صايد – مركز ديرب نجم – محافظة ال�شرقية.
•محطة فرز و�سيطة بناحية ننا – مركز �إهنا�سيا – محافظة بنى �سويف.
•مدفن محكوم بناحية نزلة القا�ضي – مركز طهطا  -محافظة �سوهاج.
•مدفن محكوم بناحية المن�ش�أة الكبرى – مركز القو�صية � -أ�سيوط.
•مدفن محكوم بناحية الزرابى – مركز �أبو تيج  -محافظة �أ�سيوط.
•محطة تجميع و�سيطة بناحية تندة – مركز ملوى  -محافظة المنيا
•محطة تجميع و�سيطة بناحية �إب�شادات – مركز ملوى  -محافظة المنيا
•محطة تجميع و�سيطة بناحية عزبة ح�سونة – مركز ملوى  -محافظة المنيا
•محطة تجميع و�سيطة بناحية ق�صير بخان�س – مركز �أبو ت�شت – محافظة قنا
•محطة تجميع و�سيطة بناحية �أبو دياب غرب – مركز د�شنا – محافظة قنا
•مدفن محكوم بناحية تونة الجبل – مركز ملوى – محافظة المنيا
•مدفن محكوم بناحية مركز بدر – محافظة البحيرة
•ت�سليم الأعمال المدنية لمحطة الفرز الو�سيطة بناحية بركة غطا�س – محافظة البحيرة
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وا�ستكما ًال للم�شروع فقد تم ا�ستهداف عدد (  ) 373قرية كمرحلة ثانية (�أ�سبقية �أولى ) وذلك فى كل من
محافظات ( ال�شرقية – المنيا – �أ�سيوط – �سوهاج – قنا – الأق�صر) حيث تم ح�صر احتياجات هذه القرى،
وقد بلغت التكلفة التقديرية لتلبية احتياجات هذه القرى حوالي  124مليون جنيه طبق ًا للجدول التالي:
جدول( )4-16إجمالي المعدات واألنشطة لكل المحافظات التي ستنفذ لعدد  373قرية وقيمتها التقديرية

جرار مجهز
�سيارة قمامة �صندوق
مقطورة
المحافظة عدد القرى
بلودر
قمامة
 5طن

ال�شرقية
المنيا
�أ�سيوط
�سوهاج
قنا
الأق�صر

30
114
47
93
58
31

�إجمالى االحتياجات
لعدد  373قرية

لودر مدفن

محطة دعم مادي
تجمع (�ألف جنيه

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

 .3المرحلة الثانية ( اسبقية أولى ):

الندوات

7
9
4
27
18
3

5
5
4
25
16
3

18
62
24
37
26
27

300
1140
470
930
580
310

3
3
3
6
3
3

3
3
3
6
3
3

1
1
-

339.0
940.2
422.4
853.8
570.0
408.0

30
114
47
93
58
31

68

58

184

3730

21

21

2

3533.4

373

وقد تم خالل عام  2012البدء فى تنفيذ الخطة حيث تم اآلتي:

�أ .ت�سليم عدد  68جرار ًا مجهز ًا مقطورة للمحافظات .............بن�سبة �إنجاز %100
ب .ت�سليم عدد  58مقطورة قالب للمحافظات......................بن�سبة �إنجاز %100
ج .ت�سليم عدد � 184سيارة �سعة 5طن قالب للمحافظات..........بن�سبة �إنجاز %100
د .ت�سليم عدد  18لودر للمحافظات ( من �إجمالى ............) 21بن�سبة �إنجاز %86
هـ .وخالل عام  2012تم متابعة خطط ت�شغيل هذه المعدات عن طريق الأفرع الإقليمية لجهاز �شئون البيئة،
حيث تم تقديم دعم لكل محافظة لتعيين العمال وال�سائقين وتوفير م�ستلزمات الت�شغيل ب�إجمالي حوالي
 3.5مليون جنيه.

صورة ( )24-16السيارات أثناء فحصها من قبل
لجان المحافظات قبل اإلستالم في مصنع قادر

صورة ( )25-16الجرارات بعد تحميلها على
سيارات محافظة أسيوط من مصنع قادر

صورة ( )26-16لورد كاتربلر سعة 3- 2.3م3
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و .تم االنتهاء من تنفيذ عدد  11مدفن محكوم بالمحافظات وت�سليم هذه المدافن للمحافظات لت�شغيلها
للق�ضاء على المقالب الع�شوائية المنت�شرة بالقرى ،وقد بلغت القيمة المالية لهذه الأعمال حوالي  20مليون
جنيه وهى:
•عدد  1موقع بمحافظة ال�شرقية.
•عدد  3مواقع بمحافظة المنيا.
•عدد  3مواقع بمحافظة �أ�سيوط.
•عدد  1موقع بمحافظة قنا.
•عدد  3مواقع بمحافظة الأق�صر.
وفيما يلي صور لبعض المدافن المحكومة للمخلفات الصلبة التي تم اإلنتهاء من تنفيذها:

صورة ( )27-16بعض المدافن المحكومة للمخلفات الصلبة التي تم اإلنتهاء من
تنفيذها

ز .بالن�سبة ل�صناديق القمامة فقد تم طرح مناق�صة ل�شراء عدد � 40صندوق قمامة ( نموذج  0.6م) 3
وتم التوزيع على عدد  4قري بمركز بلبي�س – محافظة ال�شرقية بتاريخ  2012/1/9وبعد تقييم التجربة
تم طرح مناق�صة عامة خالل  2012لتوريد � 3700صندوق قمامة لتوزيعها على قرى المرحلة الثانية –
�أ�سبقية ثانية ،وتم التر�سية على �إحدى ال�شركات بمدينة العا�شر من رم�ضان وجارى الت�صنيع بال�شركة.
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خالل عام  2012تم ح�صر احتياجات القرى المدرجة بالمرحلة الثانية (�أ�سبقية ثانية)  295قرية من معدات
وجارى توفير الدعم المالي الالزم لتوفير هذه المعدات ،كما يتم التن�سيق مع المحافظات المعنية لموافاتنا
بالأماكن المقترح تنفيذ مدافن محكومة عليها وذلك حتى يمكن �إجراء المعاينات الميدانية عليها للت�أكد من
مطابقتها ال�شتراطات قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون  9ل�سنة  2009والئحته التنفيذية .والقرى
الم�شار �إليها موزعة كالتالي:

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

 .4المرحلة الثانية ( أسبقية ثانية ):

جدول ( )5-16توز يع قرى المرحلة الثانية  -االسبقيه الثانية على  4محافظات

الـمحافظة

بيان القرى الأكثر �إحتياج ًا
المرحلة الثانية -الأ�سقية الثانية

الن�سبة الـمئويــة

الـمنيا

118

%40

�أ�سيوط

87

%30

�سوهاج

51

%17

قنا

39

%13

%100
295
الإجمالــي
الإجمالــي  295قرية موزعة فى  59وحدة حملية وبها حوايل  3مليون ن�سمة
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التفتيش وااللتزام البيئي وخدمة المواطنين

مقدمة

فى �ضوء ما ن�ص عليه قانون البيئة  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون  9ل�سنة  2009فى مادته الخام�سة من قيام
جهاز �شئون البيئة بر�سم ال�سيا�سة العامة و�إعداد الخطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها،
وللجهاز فى �سبيل تحقيق �أهدافه عدة خطوات منها « المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير واال�شتراطات التي
تلتزم الأجهزة والمن�ش�آت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ين�ص عليها القانون �ضد المخالفين لهذه المعايير
وال�شروط».
يهدف التفتي�ش البيئي �إلى دعم وتعزيز كل من البيئة وال�صحة العامة ،حيث �أن التلوث الناتج عن المن�ش�آت
ال�صناعية له ت�أثير �ضار لي�س فقط على البيئة ولكن على ال�صحة العامة للإن�سان �أي�ض ًا.

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

الف�صل ال�سابع ع�شر
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
أو ً
ال :التفتيش البيئي
 .1القطاعات االقتصادية التي تم التفتيش عليها خالل عام :2012
جدول ( )1-17القطاعات االقتصادية التي تم التفتيش عليها

خدمي وزراعي

�صحي

�صناعي

�سياحي

المجموع

18

78

232

2

330

المجموع

�سياحي

�صناعي

�صحي

خدمي وزراعي

شكل ( )1-17القطاعات االقتصادية التى تم التفتيش عليها

 .2اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المنشآت خالل عام :2012
جدول ( )2-17اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المنشآت التي تم التفتيش عليها

حفظ

مخالف

المجموع

68

262

330
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الباب الرابع :اإلدارة البيئية

مخالف

حفظ

شكل ( )2-17اإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المنشآت التي تم التفتيش عليها خالل
عام 2012

 .3أهم الحمالت:

القيام بعدة حمالت علي المن�ش�آت ال�صناعية ا�ستجابة ل�شكاوى المواطنين وكان من �أهمها:

�أ .حملة مكبرة على مكامير الفحم بمحافظة القليوبية بمنطقتي �أجهور الكبرى وال�صغرى بمركز طوخ
والتى �أ�سفرت عن �ضبط عدد ( )164مكمورة ينبعث منها �أدخنة ت�ؤثر علي البيئة الخارجية وتم اتخاذ
الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.
ب .حملة مكبرة على مكامير الفحم بمحافظة ال�شرقية بطريق بلبي�س الزراعي والتى �أ�سفرت عن �ضبط عدد
( )11مكمورة ينبعث منها �أدخنة ت�ؤثر علي البيئة الخارجية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية
حيالهم.
 .4حمالت متابعة نوبات التلوث الحادة ومكافحة الحرق المكشوف للمخلفات
الزراعية:

�أ.ا�ستهدفت حمالت التفتي�ش عدد ( )97من�ش�أة �صناعية كبري ومتو�سطة ذات �أحمال التلوث العالية خالل
فترة نوبات التلوث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ب.التفتي�ش المركزي بالتن�سيق مع وم�شاركة الإدارة العامة ل�شرطة البيئة والم�سطحات(لر�صد الحرق
المك�شوف بمحافظتي ال�شرقية والقليوبية).
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جدول ( )3-17موقف الحرق المكشوف في نطـاق محافظة القليوبية والشرقية خالل
الفترة  2012/8/2الي 2012/11/2

محافظة

ق�ش الأرز

حطب الذرة

�إجمالي

القليوبية

24

4

28

ال�شرقية

184

13

197

شكل ( )3-17موقف الحرق المكشوف في نطاق محافظة القليوبية والشرقية خالل الفترة
 2012/8/2الي 2012/11/2

 .5القضايا البيئية المتنوعة:

�إطالق الحملة القومية للحفاظ على نهر النيل من التلوث بتاريخ  2012/10/9للت�أكد من تطبيق كافة المن�ش�آت
الواقعة على نهر النيل لال�شتراطات البيئية ،وقد كان من فعاليات هذه الحملة �إن�شاء وحدة للتدخل ال�سريع
لمكافحة تلوث نهر النيل على �أن يكون مقرها مدينة الأق�صر وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة ل�شرطة البيئة
والم�سطحات ومحافظة الأق�صر والهيئة العامة للبترول والتى �أ�سفرت جهود التن�سيق معها عن الآتي:
•بتاريخ  2012/11/16تم �ضبط �شركة ال�سكر ب�أرمنت لإلقائها مواد بترولية بنهر النيل وتم تحرير
مح�ضر بالواقعة وتم �إحالته للنيابة العامة للتحقيق والتى �أمرت ب�إخالء �سبيل ك ًال من مدير عام ومدير
البيئة بالم�صنع ب�ضمان مالي قدره خم�سة �آالف جنيه لكل منهما.
 .6التصالحات:

�إجراء الت�صالح لعدد ( )2من�ش�أة �صناعية عقب تقديمها خطة توفيق الأو�ضاع البيئية وذلك بتح�صيل مبلغ
( )1080035فقط وقدرة مليون وثمانمائة �ألف وخم�سة وثالثون جنيه ًا ل�صالح �صندوق حماية البيئة.
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 .1خطط توفيق األوضاع:

تم الموافقة ومتابعة عدد ( )152خطة لتوفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت بيانها كما يلي:
جدول ( )4-17موقف خطة توفيق الأو�ضاع البيئية للمن�ش�آت
م

البيان

العدد

1

من�ش�آت قدمت خطط توفيق �أو�ضاع وانتهت من تنفيذها

34

2

من�ش�آت قدمت خطط توفيق �أو�ضاع وانتهت من تنفيذها وتم متابعتها (متوافقة)

30

3

من�ش�آت قدمت خطة توفيق �أو�ضاع وتم االنفاق عليها ومازالت فى فترة التنفيذ ويتم متابعتها

34

4

من�ش�آت قدمت خطة توفيق �أو�ضاع وجارى مناق�شتها للموافقة عليها

21

5

من�ش�آت قدمت خطة توفيق �أو�ضاع لمخالفات م�ستنديه (�سجالت)

10

6

من�ش�آت تم ا�ستدعا�ؤها لتوفيق الأو�ضاع ولم تتقدم بخطة

5

7

من�ش�آت تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

13

8

من�ش�آت مازالت فى مرحلة العر�ض على الرئي�س التنفيذي للجهاز لإبداء الر�أي

1

9

من�ش�آت قدمت �سجالت بيئية للمراجعة والموافقة عليها

4

الإجمالي

الباب الرابع :اإلدارة البيئية

ثانياً :االلتزام البيئي:

152

وتم اتخاذ اإلجراءات التالية:

�أ� .إلزام المن�ش�آت المخالفة ب�سرعة توفيق الو�ضع البيئي وت�صويب المخالفات و�إخطار الجهة الإدارية
ب�إجراءات المتابعة.
ب .يتم �إدراج المن�ش�آت في الخطط ال�شهرية للإدارة والمتابعة �أو ًال ب�أول للت�أكد من التزامها بتنفيذ خطط
توفيق الأو�ضاع و�إزالة المخالفات لديها.
 .2وحدة فحص الشكاوى:

تم فح�ص عدد (� )173شكوى بيئية واردة للوزارة وتم الرد عليها بما تم من �إجراءات ،وكان بيانها كما يلي:
�أ� .إجمالى عدد المحا�ضر التي تم تحريرها للمخالفين (.)143
ب� .إجمالى عدد المحا�ضر التي تم حفظها (.)13
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جدول ( )5-17موقف شكوى بيئية وارده للوزارة وتم الرد عليهابما تم من اجراءات

الن�شاط

العدد

الن�شاط

العدد

ور�ش

44

محالت بيع طيور

12

مطاعم

35

من�ش�آت �سياحية

1

كوفي �شرب

13

مخازن مواد بناء

1

مخلفات �صلبة

7

م�صانع

6

�ضو�ضاء (�أجهزة تكييف)

13

قطع �أ�شجار

3

مخابز

15

متنوع (توفيق �أو�ضاع)

12

محطات محمول

5

محطات تموين �سيارات

6

 .3الخدمات البيئية التي تقدم للمنشآت:

تقديم الم�ساعدة الفنية لعدد (� )25شركة لكيفية �إعداد ال�سجالت البيئية و�سجل المواد والمخلفات الخطرة
وكيفية ا�ستكمالها وذلك في �إطار منظومة ا�ستيفاء ال�شركات لال�شتراطات البيئية.
ثالثاً :خدمة المواطنين

الإجمالي العام لأعداد ال�شكاوى الواردة للإدارة العامة لخدمة المواطنين خالل عام .2012
جدول ( )6-17عدد الشكاوي التي تم إزالة أسبابها وعدد الشكاوي الجاري فحصها

ال�شكاوي الجاري فح�صها

ال�شكاوي التي تم �إزالة �أ�سبابها

المجموع

5882

12495

18377
14000
12000
10000
8000
6000

ال�شكاوي التي تم

4000

�إزالة �أ�سبابها

2000

ال�شكاوي الجاري
فح�صها

ال�شكاوي التي تم �إزالة �أ�سبابها

ال�شكاوي الجاري فح�صها

0

شكل ( )4-17عدد الشكاوي التي تم إزالة أسبابها وعدد الشكاوي الجاري فحصها
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الدعم المؤسسي  -صندوق حماية البيئة

مقدمة

يعد �صندوق حماية البيئة فى الأ�سا�س �أداة للحكومة الم�صرية لتوفير التمويل للم�شروعات البيئية .ويتبع �صندوق
حماية البيئة من ناحية التنظيم الم�ؤ�س�سى وزارة الدولة ل�شئون البيئة التي تتولى م�سئولية و�ضع ال�سيا�سات البيئية
القومية للدولة وتن�سيق �أن�شطة الإدارة البيئية .يهتم �صندوق حماية البيئة المن�ش�أ بالقانون رقم  94/4والمعدل
بالقانون رقم  2009/9بدعم الم�شروعات البيئية في م�صر وذلك للحد من التلوث البيئي المتزايد.
ويقوم �صندوق حماية البيئية ب�إعداد خطة تنفيذية �سنوية تت�ضمن الأولويات البيئية و�آليات الدعم التي يقدمها
ال�صندوق وهي كالآتي:
1.1المنح.
2.2القرو�ض المي�سرة.
3.3دعم �سعر فائدة القر�ض.
4.4الم�شاركات.
وتتغير �أولويات المجاالت التي يدعمها ال�صندوق طبق ًا للخطة الوطنية للعمل البيئي ،ومن هذه المجاالت التي
قام �صندوق حماية البيئة بدعم الم�شروعات البيئية فيها ما يلى:
1.1المخلفات الطبية والنفايات الخطرة.
2.2المخلفات ال�صلبة.
3.3الحد من تلوث الهواء.
4.4حماية الطبيعة.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

الف�صل الثامن ع�شر

الفصل الثامن عشر :الدعم المؤسسى 191

6/22/14 12:41 PM

file 4-A4.indd 191

األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012
 .1في مجال المشروعات
أ .مشروعات قام الصندوق بتمويلها بالكامل

(بالجنيه الم�صري)

م�ساهمة
ال�صندوق
1527500

�إجمالي التكلفة

ا�سم الم�شروع

المحافظة

توريد عدد  4محارق يتم �إختيارها طبق ًا للأولويات

بنى �سويف
كفر ال�شيخ
�أ�سيوط
�سوهاج

1527500

دعم الم�ؤتمر الدولى للطفل وال�شباب با�سم "دعنا نهتم بكوكبنا"با�سم
محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر

20000

20000

دعم مجل�س مدينة �شرم ال�شيخ لإزالة التلوث البترولى

15000

15000

دعم الإدارة العامه ل�شرطة البيئة والم�سطحات

100000

100000

3000

3000

1665500

1665500

دعم م�ؤتمر جيولوجيه دول حو�ض النيل ب�إ�سم جامعة الأ�سكندرية

اال�سكندرية

الإجمالي

ب .مشروعات شارك الصندوق في تمويلها بالتعاون مع جهاز شئون البيئة (باب
سادس -مشروعات استثمارية ):

ا�سم الم�شروع

�إجمالي التكلفة
(بالجنيه الم�صري)

م�ساهمة ال�صندوق

برنامج حماية الطبيعة و�إدارة المحميات الطبيعية

1111904

1111904

برنامج الت�شجير والتخل�ص االمن لمياه ال�صرف ال�صحى المعالجة

1005144

1005144

البرنامج القومى لتح�سين نوعية المياه

1244100

1244100

البرنامج القومى لتح�سين نوعية الهواء

243413

243413

البرنامج القومى للحد من التلوث ال�صناعى

411845

411845

الإجمالي

4016406

4016406
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تم تنفيذ العديد من درا�سات تقييم الت�أثير البيئى للم�شروعات بتمويل من ال�صندوق لما لهذه الدرا�سات من
�أثر فعال فى تجنب المخاطر التى قد ت�ؤثر على حياة الم�شروع ،كما تم �إجراء �صيانة المعامل المركزية بالجهاز
والفروع ل�ضمان ا�ستمرار العمل بكفاءة.
•برنامج تحسين نوعية الهواء:

تم ت�شغيل و�صيانة المعمل المرجعى للهواء وذلك لر�صد انبعاثات العمليات ال�صناعية وال�سيطرة والحد من
�أخطار تلك الملوثات والحد من حرق المخلفات بكافة �أنواعها .كما تم �إجراء �صيانة وتطوير قاعدة بيانات ال�شبكة
القومية لر�صد ملوثات الهواء وت�شغيل �شبكة ر�صد ملوثات ال�ضو�ضاء.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

•برنامج الحد من التلوث الصناعى:

•برنامج تحسين المياه:

تم التعاقد مع المعهد القومى لعلوم البحار والم�صايد لتنفيذ برنامج ر�صد الأرا�ضى الرطبة والبحيرات وهذا
البرنامج يهدف �إلى المتابعة الدورية لهذه البحيرات عن طريق الر�صد الدورى لنوعية المياه والروا�سب والهائمات
الم�ؤثرة عليها فى الأوقات والأماكن المختلفة ،وذلك بغر�ض و�ضع برنامج للحد من ت�أثير الملوثات ووقف التدهور
الم�ستمر للبحيرات.
كما تم التعاقد مع معهد الدرا�سات العليا والبحوث بجامعة الأ�سكندرية لتنفيذ برنامج ر�صد البحر المتو�سط
وذلك لتح�سين نوعية المياه بالبحيرات المت�صلة بالمتو�سط.
•برنامج التشجير:

تم �صيانة وت�شغيل م�شروع الحزام الأخ�ضر حول القاهرة الكبرى ،كما تم �صيانة وت�شغيل كل من محطة التحلية
بحديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ و معالجة المياه لم�شروع الحزام الأخ�ضر وكهرباء حديقة ال�سالم ب�شرم ال�شيخ.
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ج .المشروعات الجارى مناقشتها والتى فى طور التنفيذ

ا�سم الم�شروع

الجهة الجهة القائمة
بالدرا�سة
المتقدمة

م�ساهمة ال�صندوق

موقف التنفيذ

(القيمة بالمليون جنيه
م�صري)

دعم مكتب االلتزام البيئي
�صندوق حماية
باتحاد ال�صناعات الم�صري –
البيئة
وزارة ال�صناعة
�صندوق حماية
تطوير مكامير الفحم
البيئة

�صندوق حماية
البيئة

6

�صندوق حماية
البيئة

1.5

دعم قطاع حماية الطبيعة وذلك قطاع حماية
الطبيعة
لتطوير محميات وادى الجمال

قطاع حماية
الطبيعة

1.840

الإجمالي

تم توقيع البروتوكول بتاريخ
 2011/12/18دون توفير الإعتماد
الالزم حتى الآن
جاري مناق�شة الم�شروع واالت�صال
باالطراف المنفذة
وذلك �ضمن م�شروع تطوير المحميات
الطبيعية بالتعاون مع مرفق البيئة
العالمي( المبلغ المحول فعليا )

9.340

د .مشروعات اإلنتاج األنظف بالتعاون مع مكتب االلتزام البيئى

مبلغ التمويل

الم�ستخدم منه

بالجنيه الم�صرى

بالجنيه الم�صرى

1.812.000.00

القطاع

ا�سم ال�شركة

قطاع ال�صناعات
الغذائية

�شركة البركة لت�صنيع االعالف الداجنة

1.812.000.00

�شركة بور�سعيد للت�صنيع الغذائى (ريادة)

2.100.000.00

2.100.000.00

الإجمالي

3.912.000

3.912.000

�شركة الأمل ل�صناعة االدوات المنزلية

828.000.00

828.000.00

�شركة �شولح للأثاث

2.100.000.00

6.11.346.20

الإجمالي

2.928.000

1.439.346.20

�شركة اوديبا تك�ستا بلتر لل�صباغة والتجهيز

2.100.000.00

2.100.000.00

�شركة موناليزا للمالب�س الداخلية

1.598.400.00

1.598.400.00

�شركة �سيد ومح�سن ال�سجينى لل�صباغة والتجهيز

1.248.000.00

1.248.000.00

�شركة الداليا للإ�ستيراد والت�صدير

2.200.000.00

2.200.000.00

7.146.400

7.146.400

قطاع �صناعات
الأدوات المنزلية
و�صناعة منتجات
الأخ�شاب والأثاث

قطاع ال�صناعات
الن�سيجية

الإجمالى
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�شركة �ساكوم بال�ست

1.525.000.00

م�صنع حماد للمعادن

1.200.000.00 1.200.000.00

الإجمالى

قطاع ال�صناعات
البال�ستيكية

�شركة الوليد للبال�ستيك
( طاهر محمد ال�شافعى )
�شركة العامرية للمطاط والبال�ستيك

2.725.000

1.992.779

1.399.500.00

859.650.00

418.000.00

418.000.00

�شركة هالة لتك�سيير البال�ستيك

1.750.000.00 1.750.000.00

ال�شركة المتحدة ل�صناعة البال�ستيك وال pvc

1.750.000.00 2.097.000.00

�شركة المحرو�سة للعبوات و�صناعة البال�ستيك

1.304.000.00 1.450.000.00

الإجمالي

7.114.500

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

قطاع ال�صناعات الهند�سية
والمعدنية

792.779.00

6.081.650
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الثقافة والتوعية البيئية
 .1حمالت بذرة :قامت �إدارة التوعية والثقافة البيئية ب�صندوق حماية البيئة بالإ�شراف على تنفيذ ()62
حملة توعية بيئية من خالل برنامج بذرة لتنمية الوعي البيئي للأطفال و الم�شاركة في عدة حمالت
وندوات بيئية و�أن�شطة مو�سعة في محافظة القاهرة الكبرى مع دعم �أفرع جهاز �شئون البيئة فى مختلف
المحافظات بالإ�صدارات المطلوبة من مجلة بذرة طبق ًا لخطة كل فرع ،حيث و�صلت م�شاركة برنامج
الأطفال �إلى قرابة  40حملة لرفع الوعي البيئي لدى الأطفال من �سن � 12 -4سنة �شارك فيها قرابة 4000
طفل وطفلة مع ذويهم من خالل توزيع  14860مجلة على الأطفال من العدد ( )23و  9380مجلة على
الأطفال من العدد  24والخا�ص بيوم البيئة العالمى ب�إجمالى(  ) 62حملة توعية بيئية للأطفال حتى الآن
با�ستخدام بع�ض الأدوات الت�شويقية للأطفال

صورة ( )1-18مجلة بذرة

 .2توزيع المجالت :ت�سليم وتوزيع مجالت بذرة مجانا على العديد من الجهات التي ا�ستهدفت الأطفال
وذويهم بخالف حمالت التوعية بالمدار�س مع توثيقها ر�سمي ًا.
 .3مجلة بذرة � :23إ�صدار العدد ( )23من مجلة بذرة.
 .4مجلة بذرة  :24ولأول مرة ت�صميم و�إ�صدار مجلة بذرة " 24القت�صاد الأخ�ضر" والخا�ص بيوم البيئة العالمى
بالتعاون مع قطاع المحميات الطبيعية والإدارة المركزية للإعالم والثقافة البيئة ب�أيدى �شباب الوزراة.
� .5إ�شراف الإدارة على تنفيذ عدة �أن�شطة :متمثلة في عقد الندوات التثقيفية للأطفال ب�صورة م�شوقة مع
ا�ستخدام (ما�سك بذرة ) وتنظيم الم�سابقات البيئية وتوزيع الهدايا العينية للمت�سابقين (مجالت بذرة
– كتيب بذرة ار�سم ولون� -شخ�صية بذرة – �شنطة بذرة –  - CDبع�ض التي�شيرتات والكابات مطبوع
عليها �شعار برنامج بذرة ).
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� .6إقامة بع�ض ور�ش العمل الفنية :با�ستخدام خامات �صديقة للبيئة للأطفال مع تدريبهم على كيفية االبتكار
والإبداع من الخامات المتوافرة لديهم.

صورة ( )2-18مجلة بذرة

 .7الم�سابقات والهدايا :طباعة تي�شرتات مطبوع عليها �شعار �صندوق حماية البيئة وكابات و�شنط و�ساعات
ومجالت و�أقالم وبلوك نوت.
 .8جروب نادى بذرة للأطفال � :facebookإن�شاء جروب نادى بذرة  facebookوربطه بموقع �صندوق حماية
البيئة لالت�صال المبا�شر وتنمية التوا�صل مع الم�سئولين بالبرنامج والأطفال وذويهم لرفع الوعى البيئى
بين مختلف طبقات المجتمع.
 .9دعم بع�ض الجمعيات ال�شبابية :دعمت �إدارة الثقافة والتوعية البيئية بال�صندوق بالتن�سيق مع الإدارة العامة
للت�شجير بع�ض الحمالت المو�سعة للنظافة والت�شجير والتجميل في بع�ض �أحياء القاهرة وذلك من خالل
مبادرة لمجموعة من �شباب الحي يطلقون على �أنف�سهم (�شباب المعادى) و(�شباب المعادى جرينز)
بالتعاون مع حي الب�ساتين وبع�ض الجمعيات الأهلية بالمعادى والتي من بينها جمعية �شرق دجلة بالمعادى
وجمعية ر�سالة وكذا م�شاركة مجموعة من الأطفال من جمعية �أوالدى.
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صورة ( )3-18زراعة  50شجرة تحمل أسماء بعض شهداء أحداث  25يناير

صورة ( )4-18تنظيم حملة تشجير وتجميل بالمعادى

 .10احتفال �صندوق حماية البيئة بيوم البيئة العالمى  2012بالتن�سيق مع الإدارة العامة للت�شجير من خالل
مبادرة مجموعة من �شباب الجمعيات الأ هلية من خالل تنظيم عدة �أن�شطة مختلفة كان على ر�أ�سها تنظيم
م�سيرة �شبابية تجوب �شوارع المعادى الرئي�سية منطلقة من �أمام مقر وزارة البيئة مع توزيع بع�ض الهدايا
التذكارية على المواطنين ت�ضم � 500شتلة وحوليات مزهرة بالإ�ضافة لمجموعة من البو�سترات ليوم البيئة
العالمي ومجالت بذرة على الأطفال وكذا �إر�شادات م�صاحبة لكيفية زراعة ال�شتالت.
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صورة ( )5-18مشاركة بذرة لمسيرة شباب المعادى جرينز بالمعادى

صورة ( )6-18تنظيم بذرة لحملة توعية والتشجير بالتنسيق مع مدرسة المستقبل بإدارة الوايلى التعليمية بالعباسية

 .11اجتماعات مجل�س �إدارة �صندوق حماية البيئة :التح�ضير والتن�سيق الجتماعات مجل�س �إدارة �صندوق
حماية البيئة الثالث والرابع والخام�س وال�ساد�س مع التغطية االعالمية المنا�سبة للحدث.

صورة ( )7-18اجتماعات مجلس إدارة صندوق حماية البيئة
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 .12الخطة ت�سويقية� :إعداد خطة متكاملة �إعالنية و�إعالمية با�ستخدام مختلف و�سائل الترويج لرفع الوعى
البيئى ب�أهمية الم�شروعات البيئة.
.13كتيب اال�ستثمار الأخ�ضر فى م�صر� :إعداد كتيب بعنوان االقت�صاد الأخ�ضر فى م�صر يتناول ق�ص�ص نجاح
الم�شروعات التى قام ال�صندوق بدعمها بمختلف �أ�ساليب الدعم وبرامجه المتاحة وجارى مراجعته.
 .14برو�شور وبع�ض المطويات� :إعداد برو�شور �إنجليزى وعربى للترويج لم�شروعات �صندوق حماية البيئة
لتوزيعها على الجهات المانحة.
الرؤية المستقبلية:

�سوف ي�ستمر ال�صندوق فى تقديم الدعم للم�شروعات البيئية والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية
وغير الحكومية مثل:

 .1دعم م�شروعات الإنتاج الأنظف بالتعاون مع اتحاد ال�صناعات الم�صرية.
 .2مراكز الأبحاث والجامعات.
 .3فتح �آفاق جديدة للتعاون مع وزارة البترول ووزارة االت�صاالت.
 .4ال�صندوق االجتماعى للتنمية.
 .5تطوير عمل �إدارة الت�سويق والترويج للم�شروعات ال�صديقة للبيئة بهدف رفع الوعى البيئى ب�أهمية
الم�شروعات م�ستهدفين رجال الأعمال والجهات المانحة وال�صناعات والم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة
والكبيرة وال�سفارات والقن�صليات العربية والأجنبية.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012

 .1زيادة اال�ستجابة للنوع االجتماعي بخطط وبرامج وم�شروعات جهاز �شئون البيئة ،وت�ضم الأن�شطة الرئي�سية:
�أ .الت�أكيد علي ت�ضمين االهتمام بق�ضايا الم�ساواة في النوع االجتماعي بجميع ور�ش عمل بناء القدرات
والمبادرات الأخرى لجميع العاملين بالجهاز و�شركائه.
 ب .تطوير �إطار عمل تحليلي للنوع االجتماعي خا�ص بجهاز �شئون البيئة مع م�ساعدة جميع وحدات جهاز
�شئون البيئة ومكاتب الفروع الإقليمية على �سبل تنفيذ تحليل النوع االجتماعي بمجال عملهم مع تطوير
خطة عمل للنوع االجتماعي تت�ضمن الأهداف والإطار الزمني والم�سئوليات لزيادة اال�ستجابة للنوع
االجتماعي مع تطوير للخطط البيئية الإقليمية الم�ستجيبة للنوع االجتماعي.
ج .توفير الدعم الفني لم�ساعدة الإدارات ومكاتب الفروع الإقليمية على تنفيذ خطط عملهم.
د� .إن�شاء �آلية لإدماج خطط عمل النوع االجتماعي مع جميع الإدارات ومكاتب الفروع الإقليمية بهدف تنفيذ
ر�صد منتظم ،وتبادل لما تم تحقيقه من تقدم و�إنجازات.
هـ .الت�أكيد على توثيق بيانات تحليل النوع االجتماعي ,والتقدم الذي تم �إحرازه ،والإنجازات والدرو�س
الم�ستفادة.
.2تعزيز �أن�شطة وقدرات الأطراف الرئي�سية ذات ال�صلة (المنظمات غير الحكومية والم�ؤ�س�سات ومواقع العمل
المحلية) بهدف تنفيذ مبادرات للإدارة البيئية تقوم على االحتياجات المحلية الم�ستجيبة للنوع االجتماعي.
 .3تقديم الدعم الفني للعاملين بالجهاز للتعريف بالنوع االجتماعي وكيفية �إدماجه في خطط وبرامج الوزارة
من خالل �أهداف م�أخوذة من تحليل النوع االجتماعي وبناء كوادر ب�شرية بالإ�ضافة �إلى مراجعة الخطط من
حيث مراعاتها لأبعاد النوع االجتماعي.
 .4التن�سيق مع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بت�ضمين النوع االجتماعي �ضمن تقرير المتابعة الدوري
لبرامج وم�شروعات الخطة اال�ستثمارية فيما يتعلق بالأن�شطة الموجهة للمر�أة �سواء كانت توعية �أو برامج
تدريبية �أو م�شروعات تنفيذية.
 .5ا�ستكمال تنفيذ اال�ستراتيجية المو�ضوعة لعمل الوحدة لمدة خم�س �سنوات والتي ت�ضم �أربعة �أهداف عامة
لال�ستراتيجية:
�أ .تقوية الهيكل الإداري والم�ؤ�س�سي لدمج النوع االجتماعي بجهاز �شئون البيئة.
ب .زيادة اال�ستجابة للنوع االجتماعي بخطط وبرامج وم�شروعات جهاز �شئون البيئة.
ج� .إنتاج و�سائل تعليمية و�إعالمية وبرامج لإلقاء ال�ضوء علي ق�ضايا البيئة والنوع االجتماعي.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

وحدة المرأة وتكافؤ الفرص
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د .تعزيز �أن�شطة وقدرات الأطراف الرئي�سية ذات ال�صلة بهدف تنفيذ مبادرات للإدارة البيئية تقوم علي
االحتياجات المحلية الم�ستجيبة للنوع االجتماعي ،ف� ً
ضال عن التن�سيق مع العديد من الجهات الممولة
لتطبيق �أهداف ا�سترتيجية النوع االجتماعي وتغير المناخ والتي تتناول كافة الق�ضايا المرتبطة بتغير
المناخ مع و�ضع خطة عمل لتنفيذها مع تحديد �أهم البرامج التي يمكن تنفيذها في كل مجال وتحديد
الجهات التي يمكنها الم�شاركة في تنفيذ تلك البرامج.
 .6التن�سيق مع العديد من الجهات الممولة لتطبيق �أهداف ا�سترتيجية النوع االجتماعي وتغير المناخ والتي
تتناول كافة الق�ضايا المرتبطة بتغير المناخ مع و�ضع خطة عمل لتنفيذها مع تحديد �أهم البرامج التي يمكن
تنفيذها في كل مجال وتحديد الجهات التي يمكنها الم�شاركة في تنفيذ تلك البرامج.
 .7و�ضع مقترح لم�شروع تجريبي لم�شاركة المر�أة في ف�صل المخلفات من المنبع بالتن�سيق مع الجهات المعنية
بكل محافظة وذلك بميدان � /شارع واحد رئي�سي في المحافظات التي يتواجد بها مقر للفروع الإقليمية
للجهاز وقد تم بحث و�سائل عديدة للتمويل و�ضمان اال�ستدامة للم�شروع.
 .8الم�شاركة في تنفيذ الجانب المجتمعي ودعم دور المر�أة لم�شروع "الو�سائل المبتكرة لحماية الموارد المائية
بمدينة النوبارية الجديدة" و يهدف الم�شروع �إلى:
�أ� .إجراء الحوار المجتمعي لبحث االحتياجات وم�شاركة المجتمع بنوعيه المر�أة والرجل.
ب� .إجراء تحليل مجتمعي لتحديد ال�شركاء الرئي�سيين و�أدوارهم وت�أثيرهم خالل الم�شروع حيث تم ت�ضمين
جمعية �سيدات النوبارية ك�شريك رئي�سي.
ج� .إدراج نتائج تقويم المعلومات واحتياجات التوا�صل على الم�ستوى الم�ؤ�س�سي والمجتمعي.
د� .إعداد وتنفيذ ا�سترتيجية للتوا�صل والم�شاركة للت�أكد من تداخل �إيجابي لكافة ال�شركاء وتي�سير الحوار
وتبادل المعلومات �أثناء تنفيذ الم�شروع.
التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة

تم التن�سيق بين وحدة المر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص بجهاز �شئون البيئة واللجان الإقليمية بالفروع الإقليمية بالتعاون
مع المنظمات غير الحكومية والم�ؤ�س�سات والهيئات المعنية �سواء بق�ضايا البيئة �أو النوع االجتماعي والإدارات
الحكومية على جميع الم�ستويات الوطنية �أو الإقليمي �أو الدولي.
االجتماعات وورش العمل

الم�شاركة في ور�شة العمل الخا�صة بـ «النوع االجتماعي والتغيرات المناخية في الوطن العربي» والتي عقدت
على هام�ش م�ؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم  3دي�سمبر  .2012وتم خالل
الور�شة تقديم عر�ض عن عالقة النوع االجتماعي بالتغيرات المناخية وت�أثير ال�سيناريوهات المختلفة لتغير المناخ
على الأن�شطة المجتمعية ،كما تم �شرح تجربة م�صر في مجال النوع االجتماعي ب�صفة عامة والتركيز على و�ضع
ا�ستراتيجية للنوع االجتماعي والتغيرات المناخية ب�شكل خا�ص ،وتم �إعداد تقرير عن فعاليات ور�شة العمل.
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�سيقوم جهاز �شئون البيئة ب�إعداد خططه الخا�صة بدمج النوع االجتماعي بناء على النتائج ولي�س على حجم
الأن�شطة ،و�سيكون التركيز على تحقيق مجاالت محددة من التغيير فيما يتعلق بالر�سائل والمبادرات الم�ستجيبة
لم�ساواة النوع االجتماعي ،مع العمل على الر�صد ب�شكل مرحلي ومنتظم لمتابعة التقدم والنتائج .و تتولى �إدارات
جهاز �شئون البيئة وفروعه الإقليمية تحديد الأن�شطة بهدف تنفيذ تلك التغييرات عالوة على �إمكانية �إدخال تعديل
ر�ضى.
على الأن�شطة في حالة عدم �إحراز تقدم ب�شكل ُم ِ

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

مؤشرات األداء لعام 2012
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الجمعيات األهلية
مقدمة

�أن�ش�أت وحدة الجمعيات الأهلية في عام  2002كوحدة ذات كيان خا�ص �ضمن جهاز �شئون البيئة لت�ضطلع
بم�سئولية دعم م�شاركة منظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة وتعتبر الكيان الأ�سا�سي بوزارة الدولة
ل�شئون البيئة الم�سئولة عن العمل مع المنظمات غير الحكومية بغر�ض زيادة وت�شجيع وتي�سير ال�شراكة بين الحكومة
والمجتمع المدني في مجال �إدارة وحماية البيئة.
وتم �صدور قرار من التنظيم والإدارة بتحويل وحدة الجمعيات الأهلية �إلى �إدارة عامة للجمعيات الأهلية فى
عام .2009
األنشطة واألعمال التى تنفيذها خالل عام :2012
الخطط والبرامج والمشروعات:

� .1إعداد الخطة ال�سنوية للإدارة العامة للجمعيات الأهلية لعام .2012
� .2إعداد الخطة ن�صف ال�سنوية للإدارة العامة للجمعيات الأهلية للفترة من (.)2012 /12/31 -7/1
 .3التن�سيق مع وزارة الت�ضامن االجتماعى وذلك لبحث �سبل التعاون الم�شترك و�صيغة بروتوكول تعاون لدعم
الجمعيات الأهلية الن�شطة.
 .4التن�سيق مع �إدارة �صندوق حماية البيئة لبحث �آليات التعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية وكيفية
دعم الجمعيات من خالل الم�شاريع البيئية المقدمة للإدارة.
 .5التن�سيق والإعداد لعقد م�ؤتمر بيئى للجمعيات الأهلية بالتعاون مع وحدة ال�شباب بالوزارة وتحديد نقاط
االت�صال بالفروع وتحديد الجمعيات الأهلية الن�شطة بالمحافظات.
 .6الإعداد والتن�سيق مع �إدارة المخلفات و �إدارة االعالم و �إدارة الت�شجير ووحدة ال�شباب لتنفيذ �أن�شطة
الوزارة في برنامج ( حملة وطن نظيف) فى المدة من .2012/7/28 -27
 .7التن�سيق مع م�شروع دعم الحقوق البيئية فى المجتمع و�إعداد خطة الزيارات ال�شهرية بالتن�سيق مع �إدارة
الم�شروع بمحافظات القاهرة –اال�سكندرية –ال�شرقية – الغربية.
دعم الجمعيات األهلية من قبل الوزارة باآلتى:

 .1دعم عدد (  ) 25جمعية �أهلية بمحافظات القاهرة والجيزة من الوزارة ب�أدوات النظافة ( مق�شات –
جاروف – كاب – تى �شيرت – �شكاير بال�ستيك ) لتنفيذ �أن�شطة النظافة وتجميل ال�شوارع.
 .2دعم عدد (  )13جمعية �أهلية بعدد (� ) 1200شجرة لتنفيذ حمالت ت�شجير.
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 .3تنفيذ ودعم عدد ( )20قافلة بيئية (ندوات توعية – ت�شجير) و�أدوات نظافة بالتعاون مع �إدارة التوعية
والثقافة البيئية بالوزارة وذلك بالمحافظات التالية ( :الدقهلية – اال�سكندرية – الغربية – دمياط –
المنيا – القاهرة – البحيرة – ال�سوي�س  -الجيزة).
 .4تنفيذ ثالث حمالت نظافة وت�شجير فى �إطار حملة وطن نظيف فى المدة من( � )4 – 2أكتوبر بمحافظتي
القاهرة والجيزة ومدينة حلوان بالتعاون مع الإدارة المركزية للمخلفات والإدارة المركزية للإعالم
والإدارة العامة للجمعيات الأهلية و�إدارة الت�شجير ووحدة ال�شباب بح�ضور بع�ض الجمعيات الأهلية مع
الدعم بتوفير �أدوات نظافة و�أ�شجار وتي �شيرتات وكابات ومل�صقات.

صورة(  )8-18حمالت النظافة والتشجير ( وطن نظيف ) والقوافل البيئية

 .5تنفيذ حملة نظافة وت�شجير بحلوان منطقة الم�شروع االمريكى بالتعاون مع فرع القاهرة و هيئة نظافة
وتجميل حى حلوان وم�شاركة جمعية الخير والت�سامح ودعمهم بالأ�شجار و�أدوات النظافة و�إنارة ال�شوارع.
 .6دعم قطاع الفروع لإقليم �شرق الدلتا بالتى �شيرتات والكابات لالحتفال بيوم اليتيم يوم .2012/4/6
 .7دعم جمعية الخير والت�سامح لرعاية الأيتام بالهدايا للأطفال والم�شاركة فى االحتفال بالتعاون مع برنامج
بذرة والركن الأخ�ضر وفرع القاهرة بمنا�سبة يوم اليتيم.
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 .8دعم جمعية الإنقاذ البحرى بالغردقة بالتن�سيق مع قطاع المحميات وذلك من خالل توفير �أحد الباحثين
المتخ�ص�صين بالمحميات كمحا�ضر ومر�شد عن كل محمية لم�صاحبة الوافدين لزيارة المحميات و توفير
المطبوعات المتاحة والخا�صة بكل محمية.
االتفاقيات الدولية والمحلية:

 .1الم�شاركة والتعاون مع االتحاد الأوروبى من خالل م�شروع الحقوق البيئية لدعم الجمعيات الأهلية ورفع
قدرات �إدارة الجمعيات الأهلية.
 .2التن�سيق والتعاون مع االتحاد العام للجمعيات الأهلية واالتحاد النوعى للجمعيات الأهلية واالتحاد الإقليمى
بالمحافظات.
المؤتمرات والندوات:

 .1عقد منتدى بيئى ببيت القاهرة بالتعاون مع م�شروع التنمية الح�ضرية وم�شروع تنمية القدرات بح�ضور
عدد من الجمعيات الأهلية والفروع الإقليمية وقيادات جهاز �شئون البيئة.
 .2ح�ضور م�ؤتمر الإحتفال بنهاية "م�شروع مبادره مواطنون فاعلون" بالتعاون مع جمعية نهو�ض المر�أة
بالمنيل.
 .3ح�ضور م�ؤتمر الأ�سبوع البيئى بجامعة القاهرة وافتتاح مركز الوعى البيئى بالجامعة.
 .4ح�ضور الم�ؤتمر ال�سنوى لتعليم الكبار بجامعة عين �شم�س فى المدة من (.)2012 /4/23-21
 .5ح�ضور الملتقى البيئى ال�ساد�س بجامعة الإ�سكندرية بعنوان الإدارة المتكاملة للمخلفات ال�صلبة.
 .6تنفيذ عدد ( )8ندوات بيئية بالتعاون مع �إدارة عابدين لل�شئون االجتماعية والجمعيات الأهلية بم�شاركة
�إدارة الإعالم والثقافة البيئية بالجهاز.
 .7تنفيذ عدد ( )4ور�ش عمل بالتعاون مع �إدارة التدريب حول المخلفات الخطرة – المخلفات الزراعية –
تر�شيد ا�ستخدام المياه -المخلفات ال�صلبة البلدية ) بقاعة التدريب بالوزارة.
 .8تنفيذ عدد (  )3ور�ش عمل حول كيفية �إنتاج عي�ش الغراب لمدة ثالثة �أيام بح�ضور ( )20ع�ضو من
الجمعيات الأهلية بمحافظات القليوبية – ال�شرقية – الغربية بالتعاون مع ادارة التدريب.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة:

 .1التعاون مع المحافظات من خالل م�سئولى مكاتب البيئة فى المحافظات كم�سئولى ات�صال.
 .2التن�سيق والتعاون مع االتحاد العام للجمعيات الأهلية واالتحاد النوعى للجمعيات الأهلية.
 .3عقد مقابلة واجتماع مع بع�ض ال�سادة �أع�ضاء مجال�س �إدارات الجمعيات الأهلية والرد على ا�ستف�سـاراتهم
ودعمهم فني ًا ومناق�شتهم في المقترحات المقدمة منهم وتوجيههم.
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متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية

من خالل ن�ص المادة  103من قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994المعدل بالقانون  9ل�سنة « 2009علي كل مواطن
�أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن �أي مخالفة لأحكام هذا القانون».

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

 .4عقد اجتماع الإدارة العامة للجمعيات مع وحدة ال�شباب ونقاط االت�صال بالفروع لح�صر الجمعيات الأهلية
الجادة على الم�ستوى الوطنى فى كافة المحافظات.
 .5درا�سة الطلبات والم�شروعات المقدمة من الجمعيات الأهلية.

بناء القدرات ورفع الكفاءة

من خالل ور�ش العمل والندوات التى تنفذها �إدارة الجمعيات الأهلية وم�شروع دعم الحقوق البيئية

 .1تنفيذ عدد (  )15ور�شة عمل لرفع قدرات العاملين باالدارة ومكاتب البيئة والفروع االقليمية.
 .2تنفيذ عدد (  ) 15ور�شة عمل لرفع قدرات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة وذلك فى
المو�ضوعات التالية:
عالقة الحقوق البيئية ب�أهداف الألفية والمواثيق الدولية و دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية
الم�ستدامة و �إدارة المخلفات الزراعية والإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات ال�صلبة البلدية والح�شد المجتمعى
و بناء فريق العمل و التخطيط اال�ستراتيجى و �إدارة دورة الم�شروع و مهارات االت�صال والقيادة والإدارة المبنية
على النتائج وكتابة المقترحات والتقارير وتدريب المدربين وتدبير التمويل.

صورة (  )9-18ورش عمل للجمعيات األهلية ومكاتب البيئة والفروع اإلقليمية بالمحافظات
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مؤشرات األداء لعام :2012

 .1تحديد �أولويات البرامج والم�شروعات البيئية التي تتطلب م�شاركة المجتمع المدني من خالل الجمعيات
الأهلية.
 .2و�ضع الخطط والبرامج الخا�صة بحماية البيئة من خالل �شراكة الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع
المدني واتباع �أ�سلوب ومبادئ الم�شاركة والإدارة الر�شيدة في ذلك من �أجل تفعيل دور منظمات المجتمع
المدني في حماية البيئة.
� .3إعداد المعايير الخا�صة باختيار الم�شروعات ذات الأولوية القطاعية والجغرافية.
� .4إعداد م�ؤ�شرات لقيا�س نجاح الم�شروعات المنفذة في تحقيق الأهداف المخططة تما�شي ًا مع �سيا�سات
العمل البيئي على الم�ستوى الوطني.
 .5التن�سيق الدائم والم�ستمر مع �صندوق حماية البيئة والجهات المانحة الأخرى فيما يتعلق بالدعم المالي
للجمعيات ل�ضمان الدقة وال�شفافية.
 .6التن�سيق مع جهات التمويل الوطنية والدولية لتوفير الالزم لتن�شيط دور الإدارة والجمعيات الأهلية.
 .7التن�سيق مع الأطراف المعنية المختلفة داخل وزارة الدولة ل�شئون البيئة وخارجها فيما يتعلق بدعم وتحفيز
مبادرات الجمعيات الأهلية البيئية �سواء جهات حكومية ،قطاع خا�ص �أو جهات مانحة.
� .8إعداد قواعد بيانات ونظم معلومات عن الجمعيات الأهلية و�أن�شطتها و�أن�شطة الإدارة العامة ل�شئون
الجمعيات الأهلية البيئية بالتعاون مع م�شروع االتحاد الأوروبى.
 .9ت�صميم وتنظيم حمالت التوعية العامة بم�شاركة الجمعيات الأهلية بالتعاون مع �إدرة الإعالم بالوزارة.
 .10تقديم الدعم المادي والدعم الفني �إلى الجمعيات الأهلية البيئية من خالل الآليات القائمة وبالتن�سيق
مع الجهات المعنية.
 .11بناء قدرات الجمعيات الأهلية ونظم الدعم بالمحافظات من خالل الآليات القائمة وبالتن�سيق مع
الجهات المعنية.
 .12الم�ساعدة في تبادل الخبرات بين الجمعيات الأهلية على الم�ستوى القومي والدولي.
 .13متابعة وتقييم مبادرات الجمعيات الأهلية البيئية.
 .14توثيق �أح�سن التجارب والإعالن عنها بغر�ض ن�شرها لال�ستفادة منها من خالل الندوات والم�ؤتمرات
الدورية.
 .15دعم الإدارة بنظم لقواعد البيانات والمعلومات.
 .16دور الجمعيات الأهلية في �إعداد خطة العمل البيئي الوطنية.
�أ .زيادة التو�سع الجغرافى للمنظمات غير الحكومية.
ب� .إيجاد قنوات للحوار المتبادل بين المنظمات الحكومية و غير الحكومية.
ج .م�شاركة المنظمات غير الحكومية فى �صياغة الآليات والإجراءات المو�ضوعة بهدف متابعة تنفيذ
الخطة القومية للعمل البيئى.
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نظم المعلومات البيئية

مقدمه:

يقترن نجاح �أى منظومة ب�شكل كبير بمدى �صحة ودقة البيانات والمعلومات التى ت�ستند عليها هذه المنظومة.
ومن هذا المنطلق ،ت�سعى وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إلي التو�سع في تطبيق الخدمات الإلكترونية و�إن�شاء �صفحات
بيئية جديدة بما يكفل للجميع القدرة على الح�صول على �أى معلومة بيئية من م�صدرها ويحقق مزيد من ال�شفافية.
كما تحر�ص الوزارة علي ن�شر كل ما هو جديد علي موقعها الإلكتروني ل�ضمان تحديثه با�ستمرار.
وفى نف�س الإطار ،تقوم الوزارة ب�صفة دورية بن�شر التقارير ال�سنوية وتقارير حالة البيئة التى تعك�س الو�ضع
البيئي فى م�صر .كما ت�سعي الوزارة با�ستمرار �إلى متابعة حالة و�أداء البيئة في م�صر وما تم �إحرازه من تقدم على
الم�ستويات العربية والإقليمية والدولية من خالل ترتيب م�صر فى دليل الأداء البيئي العالمي لمواكبة التطورات
العالمية �أم ًال فى االرتقاء بالحالة البيئية فى م�صر بما يكفل للمواطن حياة �آمنة.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

الف�صل التا�سع ع�شر
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شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع اإلقليمية لجهاز شئون البيئة

شكل ( )1-19شبكة نقل البيانات بالوزارة والفروع اإلقليمية لجهاز شئون
البيئة

يتم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المعلوماتية على �شبكة المعلومات بجهاز �شئون البيئة مثل :خدمة
البريد الإلكتروني ( ،)Exchangeوخدمة الإنترنت  ،Internetوا�ست�ضافة موقع الوزارة والجهاز EEAA WEB
 ،siteوتوفير خدمة الإنترانت ( الطريق ال�سريع للمعلومات  ،) IIHوخدمة ت�أمين الملفات ( ،)File Serverوخدمة
دليل ال�شبكة الداخلية للجهاز  ،Directory Serviceوخدمة الن�سخ االحتياطية  .Backupوا�ستمرارا لتقديم هذه
الخدمات بم�ستوى عال ،وحفاظ ًا على ا�ستقرار تقديم الخدمات على ال�شبكة الداخلية فقد تم تنفيذ ما يلي:
 .1زيادة �سرعة الإنترنت لي�صل خط  SDSLل�سرعة  4ميجا ،وخطين �آخرين ب�سرعة  4ميجا  ADSLوذلك
لتح�سين خدمة االت�صال بالإنترنت وتنفيذ �شبكة ربط بين الوزارة والمقر الرئي�سي للجهاز والفروع
الإقليمية ،وكذلك لالطالع علي �أحدث ما تو�صل �إليه العلم من بحوث ودرا�سات في �شتي المجاالت خا�صة
المحافظة علي البيئة والتنمية الم�ستدامة.
 .2تعريف �أكثر من( )45ح�ساب �إلكتروني  E.mail Accountsعلى �شبكة المعلومات الداخلية تنفيذ ًا لخطة
تفعيل التبادل الإلكتروني للوثائق والخطابات والمرا�سالت الداخلية بالوزارة وجهاز �شئون البيئة والفروع
الإقليمية للجهاز.
 .3تطوير الخوادم ب�شبكة المعلومات الداخلية بالوزارة والجهاز وتحديث نظم الت�شغيل الخا�صة بالخوادم
مثل :المتحكم الرئي�سي في ال�شبكة والبريد الإلكتروني لتح�سين جودة الترا�سل وتبادل المعلومات على
�شبكة المعلومات الداخلية.
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

 .4ا�ستخدام التقنيات �صديقة البيئة  Green Technologyفي �إدارة �شبكة المعلومات الداخلية للجهاز
ونظم ت�شغيل الخوادم والعمل على �إحاللها محل التقنيات القديمة للو�صول �إلى �شبكة معلومات كاملة
�صديقة للبيئة.
 .5تحديث خادم قاعدة البيانات الخا�صة بال�ضو�ضاء وتم تو�صيله علي ال�شبكة الداخلية عن طريق وحدة
الربط المركزية والحائط الناري لإمكانية الح�صول علي البيانات التي تر�صدها المحطات.

 .1تحديث وتطوير الخدمات على الموقع :www.eeaa.gov.eg

تحديث وتطوير موقع الوزارة علي �شبكة الإنترنت لن�شر الوعي والثقافة البيئية وتقديم خدمة معلوماتية
للمتخ�ص�صين والباحثين وطالبي الخدمة في مجال العلوم البيئية (خدمات مجانية) ون�شر الخدمات التي تقدمها
الوزارة للمواطنين والم�ستثمرين على الإنترنت ،وذلك ل�ضمان �سرعة و�سهولة االت�صال مع المواطنين والجهات
المختلفة .وفي هذا الإطار تم تحديث وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية كالتالي:
�أ .تحديث خدمة التدريب البيئي ون�شر برامج التدريب لعام  2013/2012والمتاحة للمن�ش�آت المختلفة،
و�إ�ضافة خا�صية الت�سجيل في هذه البرامج التدريبية من خالل الموقع.
ب .تحديث خدمات تقييم الت�أثير البيئي و�إ�ضافة �أحدث الإجراءات والنماذج والأدلة.
 .2تحديث الخدمات المعلوماتية كالتالي:

�أ� .إن�شاء �صفحات جديدة على الموقع للتنمية البيئية (التنمية الم�ستدامة ،ال�سياحة الم�ستدامة ،العمارة
الخ�ضراء) ،والمخلفات ال�صلبة ،والمنتجات �صديقة البيئة ،وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ال�صديقة
للبيئة.
ب� .إن�شاء �صفحات جديدة على الموقع لن�شر فعاليات يوم البيئة العالمي  2012واليوم العالمي لحماية طبقة
الأوزون .2012
ج� .إ�ضافة خا�صية "�أعجبتني" للموقع وذلك ل�سهولة ن�شر الموقع على �شبكة التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك).
د .تحديث المعلومات على الموقع ،ون�شر الن�سخ الإلكترونية من التقارير والإ�صدارات البيئية.
هـ .تحديث �صفحات الموقع الخا�صة بالمحميات الطبيعية ،نوعية الهواء وال�ضو�ضاء ،نوعية المياه ،التغيرات
المناخية ،الأوزون ،االتفاقيات الدولية البيئية ،الفروع الإقليمية ،الهيكل التنظيمي ،والركن الأخ�ضر.
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 .3إحصائيات المستخدمين للموقع:

بلغ عدد الم�ستخدمين لموقع الوزارة والجهاز خالل  2012حوالي  1045478زائر .كما تم �إر�سال حوالي 4970
�شكوى بيئية على الموقع من خالل خدمة �شكاوى المواطنين.

شكل ( )2-19إحصائيات عن تصنيف الشكاوى البيئية على الموقع خالل 2012

صورة ( )1-19شاشات من موقع الوزارة
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يهدف الطريق الداخلي ال�سريع للمعلومات (�إنترانت الوزارة) �إلى رفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهاز با�ستخدام
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت وذلك من خالل تحقيق �سرعة تبادل الوثائق والمعلومات بين القطاعات
والإدارات المختلفة وتقديم الخدمات للعاملين على ال�شبكة الداخلية للوزارة.
�إن�شاء الن�سخة الثانية من الطريق الداخلي ال�سريع للمعلومات ل�ضمان �سرعة تداول ون�شر المعلومات داخل
الوزارة ومع الفروع الإقليمية بطريقة م�ؤمنة .وقد تم �إن�شاء �صفحات:
�أ .جهود ونتائج مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (التقارير والعرو�ض).
ب� .أخبار البيئة في م�صر والعالم والتي يتم البحث عنها يوميا عبر الإنترنت.
ج .الكتب في مجال البيئة على الإنترنت والتي يتم البحث عنها بوا�سطة فريق عمل المكتبة البيئية.
د .جهود وتقارير المعامل والإح�صائيات الخا�صة بالفروع الإقليمية وقطاع �شئون الفروع.
هـ .تلقى الإقتراحات والأفكار الخا�صة بالعاملين.
و .الإعالنات الداخلية للعاملين على الإنترانت.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

 .4إنترانت الوزارة (الطريق الداخلي السريع للمعلومات)

صورة ( )2-19شاشات من الطريق الداخلي السريع للمعلومات

نظم وقواعد البيانات البيئية:

 .1تقديم الدعم الفني لوحدة الأوزون فيما يخ�ص قاعدة بيانات المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون بالتعاون
مع الهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات.
� .2إعداد الخادم الرئي�سي الجديد ليعمل بتقنية الـ  virtual machineمما يتيح ا�ستخدام �أف�ضل للموارد
المتاحة ويتنا�سب مع تقنية ال ـ Green ICT
 .3اال�شتراك مع مركز دعم البرمجيات بالقوات الم�سلحة في �إعداد درا�سة الحتياجات جميع قطاعات
و�إدارات الجهاز من النظم وقواعد البيانات.
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نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار من البعد ()GIS & RS

تت�ضمن تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية العمليات المعتادة لقاعدة البيانات  Databaseمثل :اال�ستف�سار
والتحليل الإح�صائي بالإ�ضافة �إلي الت�صور والتحليل الجغرافي المميز الذي توفره الخرائط مع �إمكانية الم�شاهدة
والتحليل والمعالجة الب�صرية لبيانات جغرافية من الخرائط و�صور الأقمار ال�صناعية وال�صور الجوية ،وهي
الميزة التي تميزها عن نظم المعلومات المعتادة وتجعلها متاحة لكثير من العامة والخا�صة لتف�سير الأحداث
وح�ساب الم�ؤ�شرات وو�ضع اال�ستراتيجيات .ومع ات�ساع قاعدة ا�ستخدام نظم المعلومات الجغرافية بين النا�س
في جميع دول العالم �أ�صبحت الحاجة ملحة لوجود �أدوات تتيح �إمكانية ن�شر الخرائط والبيانات لما لها من
ا�ستخدامات كبيرة يمكن اال�ستفادة منها في �شتي المجاالت ،لذلك فقد تم تنفيذ التالي:
 .1إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للمحميات الطبيعية لعدد  30محمية:

�إعداد نظام معلومات جغرافي للمحميات الطبيعية والبالغ عددها  30محمية وح�ساب م�ساحة كل محمية و�إعداد
الخرائط التالية:
�أ .خرائط تف�صيلية لكل محمية وحدودها وم�ساحتها والبالغ عددها  30محمية.
ب .خرائط خطوط وم�سارات هجرة الطيور التي تمر عبر الأرا�ضي الم�صرية.
ج .الخريطة اال�ستثمارية لجمهورية م�صر العربية مو�ضح عليها مواقع المحميات الحالية والم�ستقبلية حتى .2017

خريطه ( )1-19خرائط تفصيلية لكل محمية وحدودها و مساحتها والبالغ عددها  30محمية
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تحديث قاعدة البيانات الجغرافية والتي تعتمد علي ربط مواقع ر�صد عينات المياه بالقيا�سات التي تم �أخذها
ميداني ًا لعنا�صر (الكلوروفيل – النيتروجين � -أمالح الفو�سفات – والأمونيا) ،بالإ�ضافة لنتائج ر�صد بع�ض عينات
البكتريا ،و�إدخالها �إلي نظام المعلومات الجغرافي بهدف �إعداد نماذج انت�شار في �صورة خرائط رقمية يمكن من
خاللها معرفة مواقع تركيز وت�شتت العنا�صر المختلفة مدعمه ب�أ�شكال بيانية تو�ضيحية لإي�ضاح النتائج لمتخذي
القرار.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

 .2تحديث أطلس المعلومات الجغرافي لحالة المياه علي السواحل المصرية لعام :2012
(البحر المتوسط – البحر األحمر – خليج السويس – خليج العقبة)

خريطه ( )2-19مواقع رصد عينات المياة الساحلية االمونيا على ساحل خليجى السويس والعقبة

 .3إعداد أطلس المعلومات الجغرافي لمواقع محطات رصد الضوضاء:

ت�صميم و�إعداد قاعدة بيانات
جغرافية تحتوي علي مواقع
محطات ر�صد ال�ضو�ضاء،
والتي يتم ربطها بنتائج الر�صد
ال�شهرية لهذه المحطات وعمل
التحليالت المختلفة لها لمعرفة
�أماكن توزيع وانت�شار ال�ضو�ضاء
حول الكتل العمرانية.
خريطه ( )3-19محطات رصد الضوضاء فى نطاق (إقليم القاهرة الكبرى)
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 .4تحديث و تطوير أطلس المعلومات الجغرافية للملوثات البيئية إلقليم القاهرة الكبرى:

تطوير وتحديث قاعدة بيانات جغرافية للملوثات البيئية في نطاق �إقليم القاهرة الكبرى والتي يهدف منها ر�صد
لجميع عنا�صر الملوثات البيئية الم�ؤثرة علي الإقليم المتمثلة فيما يلي( :مواقع للأن�شطة ال�صناعية المختلفة
– مواقع مكامير الفحم والم�سابك وقمائن الطوب – م�صانع الأ�سمنت– �أماكن المقالب العمومية والمخلفات
ال�صلبة  -التراكمات – مواقع محطات الكهرباء) ،وو�ضعها في قاعدة البيانات التي تم الإ�شارة �إليها ،و�إ�صدار
مجموعة من الخرائط الرقمية التي تفيد في اتخاذ القرار علي الم�ستويات الإدارية المختلفة في النواحي البيئية .

خريطه ( )4-19الملوثات البيئية إلقليم القاهرة الكبرى
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والذي ي�شمل:

�أ .خرائط م�ساحات الأرا�ضي المنزرعة بمح�صول الأرز من عام  2006حتى عام  2012بالفدان.
ب .خرائط نطاق عمل ال�شركات العاملة بمنظومة ق�ش الأرز لمو�سم .2012
ج .خرائط �أماكن حرائق ق�ش الأرز علي م�ستوي المحافظات ومراكز الدلتا يتم توقيعها با�ستخدام �صور
الأقمار ال�صناعية . modis-aqua & terra
د .م�ؤ�شرات معدالت الحرق لل�سنوات ال�سابقة من عام  2006حتى عام  2012علي م�ستوي المحافظات ونزوال
لم�ستوي المركز.
هـ .خرائط خطوط ال�سير لحمالت التفتي�ش مع المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز �أثناء مو�سم الح�صاد.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

 .5تحديث نظام المعلومات الجغرافي إلدارة المخلفات الصلبة الزراعية (قش األرز) لموسم 2012

المكتبة البيئية

المكتبة البيئية المركزية لجهاز �شئون البيئة هي المكتبة المتخ�ص�صة في العلوم البيئية بجمهورية م�صر
العربية ،ومنارة الإ�شعاع الثقافي للبيئة وعلومها المختلفة وينبثق منها مكتبة المركز التعليمي الثقافي البيئي
 بيت القاهرة ،وللمكتبة البيئية دور في ن�شر وتفعيل الثقافة البيئية على الم�ستوى المحلى ،وكذلك تم تحديثالمكتبة البيئية الإلكترونية من خالل �شبكة االنترنت ،و�أي�ض ًا زيادة دور االت�صال من خالل التن�سيق الدائم مع
جهات البحث العلمي المعنية بالمجاالت البيئية كما يعتمد العمل بالمكتبة البيئية المركزية على نظام �إلكتروني
 ALISوالمدعم من مركز معلومات مجل�س الوزراء.

خريطة ( )5-19خطوط السير لحمالت التفتيش مع المحافظات التي تقوم بزراعة األرز
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خريطة ( )6-19حرائق قش األرز

جدول ( )1-19ح�صر بعدد الم�ستفيدين من المكتبة البيئية خالل الأعوام 2012-2010
البيان

2010

2011

2012

�إجمالي الباحثين

�إطالع

ا�ستعارة

انترنت

الباحثون من داخل الجهاز

1400

1150

1250

3800

√

√

√

الباحثون من خارج الجهاز

2500

1800

1750

5050

√

-

√

زيارات مدر�سية وجمعيات �أهلية

80

45

20

145

√

-

√
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مقدمة

تتيح الم�ؤ�شرات والتقارير البيئية الفر�صة لمتخذى القرار و�صانعى ال�سيا�سات البيئية على كافة الم�ستويات
لقيا�س الأداء ومدى التقدم المحقق فى التنمية الم�ستدامة .كما ت�ستخدم الم�ؤ�شرات والتقارير البيئية ك�أداة
للتخطيط على الم�ستوى الوطنى لو�ضع ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سات البيئية وترتيب الأولويات فى المو�ضوعات
والبرامج والم�شروعات الخا�صة بخف�ض التلوث.
األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام 2012

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

وحدة المؤشرات والتقارير البيئية

� .1إعداد و�إ�صدارتقرير حالة البيئة باللغة الإنجليزية لعام  2010ون�شره علي الموقع الإلكتروني للوزارة.
� .2إعداد و�إ�صدار تقرير حالة البيئة باللغة العربية لعام  2011ون�شره علي الموقع الإلكتروني للوزارة.
� .3إعداد و�إ�صدار التقرير ال�سنوي لوزارة الدولة ل�شئون البيئة  2011ون�شره علي الموقع الإلكتروني للوزارة.

صورة ( )3-19تقرير حالة البيئة باللغة
اإلنجليزية 2010

صورة ( )4-19تقرير حالة البيئة باللغة
العربية2011

صورة ( )5-19التقرير السنوي 2011

 .4دليل الأداء البيئي العالمي (� :)EPI 2012صدر خالل �شهر يناير  2012ومن خالل فعاليات المنتدي
االقت�صادي العالمي الذي عقد في مدينة دافو�س ب�سوي�سرا االعالن عن دليل الأداء البيئي العالمي
 2012والذي ي�شارك في �إعداده و�إ�صداره كل من مركز الت�شريعات وال�سيا�سات البيئية التابع لجامعة
ييل ومركز �شبكة معلومات علوم الأر�ض التابع لجامعة كولومبيا بالواليات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع
المنتدى االقت�صادي العالمي (دافو�س)ب�سوي�سرا ومركز الأبحاث الم�شتركة التابع للمفو�ضية الأوروبية.
ويعتمد دليل الأداء البيئي على البيانات والمعلومات الدقيقة ونتائج تحليلها والتي يتم الح�صول عليها من
خالل الخبراء المتخ�ص�صين في المجاالت المعينة والإح�صائيات ومتخذي القرار بجميع �أنحاء العالم
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والمنظمات الدولية مثل منظمة ال�صحـة العالميـة ،البنك الدولى ،منظمة الأغذية والزراعة ،اليوني�سيف،
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة و الوكالة الدولية للطاقة.
ومن خالل قراءة هذا الدليل ،يت�ضح موقف الو�ضع البيئي فى م�صر على الم�ستويات المختلفة كما يلى:

�أ .على م�ستوى الدول العربية :احتلت م�صر المركز الأول عام  2012من �إجمالي عدد  16دولة ،مقارنة
بح�صولها علي المركز الرابع عام  2010من �إجمالي عدد  17دولة .والمركز الرابع عام  2008من �إجمالي
عدد  14دولة والمركز التا�سع من �إجمالي عدد  13دولة عام .2006
ب .على الم�ستوىالإقليمي (دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) :تقدمت م�صر بالدليل لتح�صل علي المركز
الأول لعام  2012من �إجمالي عدد  18دولة مقارنة بح�صولها علي المركز الخام�س عام  2010من �إجمالي
عدد  21دولة ،وذلك بد ًال من المركز الثامن عام  2008من �إجمالي عدد  19دولة ،والمركز الثالث ع�شر
عام  2006من �إجمالي عدد  15دولة.

صورة ( )6-19دليل األداء البيئي العالمي 2012

ج .على م�ستوى دول �شرق �أوروبا وو�سط �آ�سيا :تقدم ترتيب م�صر عن الأعوام ال�سابقة حيث ح�صلت علي المركز
الخام�س من �إجمالي عدد  18دولة عام  ،2012مقارنة بح�صولها علي المركز ال�ساد�س من �إجمالي عدد
 17دولة عام  2010والمركز الثامن من �إجمالي عدد  18دولة عام  2008والمركز التا�سع من �إجمالي عدد
 14دولة عام .2006
د .على الم�ستوى العالمي :وطبق ًا لدليل الأداء البيئي العالمي  EPIال�صادر في �أعوام 2012،2010،2008 ،2006
فقد تالحظ تقدم ترتيب م�صر علي الم�ستوي الدولي ،حيث جاء ترتيب م�صر في المرتبة  60علي م�ستوي
العالم في عام  2012من بين  132دولة �شملها الدليل هذا العام ،مقارنة بح�صولها علي المرتبة  68في
عام  2010من بين  163دولة .في حين ح�صلت علي المركز  71من بين  149دولة عام  ،2008والمركز 85
من بين  133دولة عام .2006
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الباب الخامس :التنمية المؤسسية

عمد الدليل فى عام � 2012إلى تحليل البيانات التاريخية فى الم�ؤ�شرات لعدد  22م�ؤ�شر ًا تعك�س �أهم ع�شر
�سيا�سات بيئية على مدار  11عام ًا بداية من عام  2000وحتى عام  2010وذلك لتحديد ما تم �إحرازه من تقدم
�أو تراجع فى �أداء الدول فى تلك الفترة الزمنية ومقارنة التقدم المحرز ما بين الدول فى تطبيق ال�سيا�سات
البيئية الفعالة وقد احتلت م�صر المرتبة الخام�سة على م�ستوي العالم من بين �أف�ضل ع�شرة دول فى تقدمها فى الأداء
البيئي فى تلك الفترة .مما يعد م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا في مجال حماية البيئة ويدعو �إلى ا�ستمرار الجهد في تحقيق
ال�سيا�سات فى مجالي �صحة البيئة وحيوية النظام الإيكولوجي وتحقيق تح�سن فى نوعية الهواء الخارجي ونوعية
المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،وكذلك �إعداد الم�ؤ�شرات التى تعك�س مدى التقدم فى
هذه المجاالت.
جدول ( )2-19ترتيب مصر في دليل األداء البيئي العالمي  2012علي المستويات العربية ،اإلقليمية
دول شرق أوروبا ووسط آسيا والعالمية .باإلضافة إلى أفضل أداء بيئى خالل الفترة من عام .2010 – 2000

ترتيب م�صر في دليل الأداء البيئى العالمي لعام 2012

المركز

�إجمالي عدد الدول

على م�ستوى الدول العربية

الأول

 16دولة

على الم�ستوى الإقليمى ( ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا)

الأول

 18دولة

على م�ستوى دول �شرق �أوروبا وو�سط �آ�سيا

الخام�س

 18دولة

على الم�ستوى العالمي

60

 132دولة

ترتيب م�صر ك�أف�ضل �أداء بيئى خالل الفترة من عام 2010 -2000

الخام�س

علي م�ستوي العالم

دراسة ومراجعة التقارير والمطبوعات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية

 .1درا�سة العدد الثالث من ن�شرة «بيئتنا العربية» والتى ت�صدرها الأمانة الفنية لمجل�س الوزراء العرب
الم�سئولين عن �شئون البيئة.
 .2درا�سة المقالة المن�شورة بجريدة الأهرام العمود الخا�ص بـ «ر�سالة �إلي قاريء» تحت عنوان « ر�ؤية معا�صرة
لمواجهة التحديات البيئية فى م�صر» وتم �إعداد تقرير علمي للرد علي الجريدة.
 .3االنتهاء من �إعداد «التقرير الوطني الخا�ص بم�صر» في م�شروع نظم المعلومات البيئية الم�شتركة لدول
الجوار الأوروبي  SEISبالتعاون مع هيئة البيئة الأوروبية.
� .4إعداد ملف خا�ص بـ "القرارات الفنية ال�صادرة عن وزارة الدولة ل�شئون البيئة منذ �إن�شائها خالل الفترة من
(.")2012-1997

� .5إعداد «نوته معلوماتية عن الوزارة» تت�ضمن المهام والأهداف والأن�شطة الموكلة لقطاعات الجهاز.
 .6درا�سة الخبر الوارد بجريدة الد�ستور تحت عنوان «القاهرة الأولى عالمي ًا فى تلوث الهواء» وتم �إعداد تقرير
للرد علي الجريدة.
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 .7درا�سة العدد رقم ( )59من "�سل�سلة تقارير معلوماتية" ال�صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
بعنوان «العلم في م�صر هل يكفل التقدم المن�شود».
 .8درا�سة العدد رقم ( )60من "�سل�سلة تقارير معلوماتية"ال�صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
بعنوان «التلوث خطر يهدد �صحة الم�صريين».
 .9درا�سة تقرير المنتدي العربي للبيئة والتنمية ل�سنة  2011بعنوان «االقت�صاد الأخ�ضر فى عالم عربى متغير».
 .10درا�سة الن�شرة ال�شهرية للأرقام القيا�سية لأ�سعار الم�ستهلكين عن �شهر �أغ�سط�س  2012ال�صادرة عن
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإح�صاء.
 .11فى �إطار الم�شروع الإقليمى للحوكمة وتوليد المعرفة والذي يتم تنفيذه من خالل برنامج الخطة الزرقاء
وبدعم من مرفق البيئة العالمى ،تم �إعداد الملف الخا�ص بم�شاركة م�صر في الم�شروع و�إعداد خطاب
الت�صديق علي الم�شاركة فى الم�شروع ،حيث تم التن�سيق مع القطاعات والإدارات المخت�صة بالجهاز
لإعداد مقترحات الم�شاركة فى الم�شروع ،كما تم التن�سيق مع كل من وزارتي الخارجية والتعاون الدولى
للح�صول علي موافقة كل من الوزارتين علي ملف الم�شاركة.
� .12إعداد تقرير ملخ�ص �إنجازات وزارة الدولة ل�شئون البيئة لتحقيق العدالة االجتماعية للعر�ض فى الإجتماع
الأول للجنة الوزارية للعدالة االجتماعية.
االجتماعات والمؤتمرات وورش العمل

 .1الم�شاركة فى ور�شة العمل الخا�صة بـ «الإح�صاءات االقت�صادية المتداخلة مع الح�سابات البيئية» بم�شاركة
ال�سيد  /ريكاردو مارتيز – الخبير الإقليمى للح�سابات البيئية واالقت�صادية بمنظمة الإ�سكوا خالل المدة
من  18 -15مار�س  2012بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإح�صاء.
 .2الم�شاركة فى فعاليات ور�شة عمل بعنوان «ح�سابات و�إح�صائات المياه بدول البحر المتو�سط» بمدينة بيروت
– لبنان خالل المدة من  22-20مار�س.
 .3الم�شاركة فى االجتماع الثانى للجنة ت�سيير «م�شروع الحوكمة وتوليد المعرفة» بمقر البنك الدولى يوم 29
مار�س .2012
 .4الم�شاركة فى اجتماعات «التح�ضير العربي لريو  »20 +بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي
 17و .2012/4/ 18
 .5الم�شاركة فى فعاليات م�ؤتمر «التنمية الم�ستدامة» با�ستوكهولم  -ال�سويد �ضمن الوفد الوزاري الم�شارك
بالم�ؤتمر خالل المدة من � 25 -23أبريل .2012
 .6الم�شاركة فى م�ؤتمر «نحو االقت�صاد الأخ�ضر بمنطقة البحر المتو�سط» بمدينة مر�سيليا خالل المدة من
 24 -22مايو .2012
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 .7تنظيم اجتماع «متابعة م�شروع نظم المعلومات البيئية الم�شتركة لدول الجوار الأوروبي» جنوب و�شرق
المتو�سط ( )ENPI - SEISخالل المدة من  17 -16يوليو  2012ب�ش�أن التطور المحقق في تنفيذ الم�شروع
بح�ضور الخبير ال�سيد الدكتور Vasilis Panoutsopoulos /مدير مهمة متابعة التطور المحقق في تنفيذ
الم�شروع بالدول الم�شاركة نيابة عن االتحاد الأوروبي.
 .8الم�شاركة فى «�أعمال الدورة الرابعة ع�شرة للجنة الم�شتركة للبيئة والتنمية فى الوطن العربى» وذلك
خالل المدة من � 2012/9/30إلى  2012/10/3بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والم�شاركة فى
االجتماع الـ  48للمكتب التنفيذى لمجل�س وزراء البيئة العرب الم�سئولين عن �شئون البيئة يوم 2012/10/4
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
.9الم�شاركة في االجتماع الثاني لـ «مجموعة عمل الم�ؤ�شرات البيئية» بم�شروع نظم المعلومات البيئية
الم�شتركة لدول الجوار الأوروبي ( )ENPI - SEISخالل المدة من � 11 -10أكتوبر بمقر الهيئة الأوروبية
بكوبنهاجن الدنمارك.
 .10الم�شاركة فى االجتماع الثانى لـ «فريق العمل العربى المعنى بالم�ؤ�شرات البيئية للتنمية الم�ستدامة» والذى
تم عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خالل المدة من  13 -11نوفمبر .2012
 .11الم�شاركة في “االجتماع الثالث للجنة التوجيهية حول م�شروع نظم المعلومات البيئية الم�شتركة لدول
الجوار الأوروبي" ( ")ENPI - SEISخالل الفترة من  22 - 21نوفمبر  2012بمقر الهيئة الأوروبية
بكوبنهاجن الدنمارك.
التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية

 .1موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء بالبيانات الواردة بالإ�ستمارة رقم (� 45أ م �أ) والخا�صة
بجمع بيانات �إح�صاء �إ�صابات العمل لعام  2011عن الفترة من � 2011/1/1إلي 2011 /12/31بعد
ا�ستيفائها.
 .2التن�سيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء ب�ش�أن عقد زيارة المعونة الفنية لل�سيد ريكاردو
مارتيزـ الخبير الإقليمي للح�سابات البيئية واالقت�صادية بمنظمة الإ�سكوا لمقر الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإح�صاء يومي  18 -15مار�س  2012بهدف تح�سين الإح�صاءات المتداخلة مع الح�سابات البيئية
والإعداد لور�شة العمل الخا�صة ب�إح�صاءات وح�سابات المياه بدول البحر المتو�سط والذي نظمته هيئة
البيئة الأوروبية ومنظمة الإ�سكوا خالل المدة من  22 -20مار�س  2012بمدينة بيروت لبنان.
 .3التن�سيق مع المفو�ضية الأوروبية  /هيئة البيئة الأوروبية ب�ش�أن تكوين مجموعات عمل �إقليمية في مجاالت
الإح�صاءات البيئية وتكنولوجيا المعلومات في �إطار م�شروع نظم المعلومات البيئية الم�شتركة لدول الجوار.
 .4موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء ببيانات اال�ستمارة رقم (� 50أ م �أ �س) والخا�صة بجمع
بيانات �إح�صائية على م�ستوى الجمهورية بعد ا�ستيفائها.
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 .5موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء باال�ستبيان الخا�ص ب�إح�صاءات الطرق العالمية عن
الفترة من  2011 – 2009بعد ا�ستيفائها.
 .6موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء بالبيانات المطلوبة لإعداد و�إ�صدار التقرير الإح�صائى
البيئى لعام .2011
 .7موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء بالبيانات الواردة باال�ستبيان الخا�ص بم�ؤ�شرات �آفاق
 2020والوارد من �شعبة الإح�صاء بالأمم المتحدة وتحديد ًا م�ؤ�شرات المخلفات ال�صلبة التي تم ا�ستيفائها
وموقف باقي م�ؤ�شرات اال�ستبيان.وذلك في �إطار م�شروع نظم المعلومات البيئية الم�شتركة (.)SEIS
 .8موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقرير تف�صيلي يت�ضمن تقييم ًا لجميع الخطط والبرامج
والم�شروعات الخا�صة بوزارة الدولة ل�شئون البيئة خالل ال�سنوات الخم�س ال�سابقة مو�ضح به الأهداف
المحققة مقارنه بالم�ستهدف خالل تلك الفترة ،بالإ�ضافة �إلي المعوقات التي واجهت تنفيذ تلك الخطط
واقتراح الحلول وال�سيا�سات العملية لمواجهة تلك المعوقات ،وكذلك وثيقة �شاملة مو�ضح ًا بها ر�ؤية الوزارة
والأهداف المراد تحقيقها خالل ال�سنوات الخم�س القادمة.
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اإلعالم والتوعية البيئية

مقدمة

يمثل الوعي البيئي �أحد �أهم عنا�صر منظومة الإ�صحاح البيئي ،الأمر الذي �أدي بالوزارة �أن تبذل جهود ًا مكثفة
من �أجل توعية المجتمع ب�أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ،لذا فقد قامت الوزارة ب�إعداد برامج
توعية متخ�ص�صة ل�شرائح المجتمع المختلفة ،بدء ًا بالأطفال ومرور ًا بال�شباب والمر�أة وغيرهم من ال�شرائح من
�أجل تغيير المفاهيم والقيم وال�سلوكيات البيئية ال�سلبية لدى بع�ض المواطنين �إلى مفاهيم وقيم و�سلوكيات بيئية
�إيجابية ت�ساهم في منظومة الإ�صحاح البيئي.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

الف�صل الع�شرون

األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام :2012
أوال :التوعية الجماهيرية:

 .1الندوات البيئية :تنفيذ عدد ( )40ندوة بالتعاون مع وزارة ال�شباب والريا�ضة والهيئة العامة لال�ستعالمات
ومراكز النيل والجمعيات الأهلية والمجل�س القومي للمر�أة ومراكز الوعي البيئي بعزبة الوالدة ومديريات
الت�ضامن االجتماعي للتعريف بالمفاهيم والق�ضايا البيئية المختلفة وكيفية مواجهتها.

صورة ( )1-20نماذج من الندوات البيئية خالل 2012

 .2تنفيذ قوافل بيئية :تنفيذ عدد ( )42قافلة بيئية با�ستخدام وحدة التوعية بالتعاون مع الأندية الريا�ضية
والجمعيات الأهلية والفروع الإقليمية ومديريات الزراعة والمحافظات تت�ضمن ندوات وم�سابقات وجوائز
وعر�ض �أفالم ت�سجيلية.
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صورة ( )2-20القوافل البيئية خالل 2012

صورة ( )3-20قافلة بيئية لجمعية شباب منشأة ناصر للتنمية

 .3ور�ش العمل :تنفيذ عدد ( )13ور�شة عمل فنية خالل هذه الفترة عن كيفية اال�ستفادة من تدوير المخلفات
لتنمية الطاقات الب�شرية للقدرة على حل الم�شكالت ولإطالق الملكات الإبداعية لديهم.

صورة ( )4-20ورش عمل عن كيفية االستفادة من تدوير المخلفات
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 .4حمالت نظافة وت�شجير :تنفيذ عدد ( )30حملة نظافة وتجميل بمختلف �ضواحى القاهرة.

صورة ( )5-20حمالت نظافة وتجميل بمختلف ضواحي القاهرة

 .5قوافل التوعية للحد من ظاهرة ال�سحابة ال�سوداء :تنفيذ عدد ( )26قافلة لظاهرة الحد من ال�سحابة
ال�سوداء (ق�ش الأرز) بمحافظات (ال�شرقية – الدقهلية – كفر ال�شيخ).

صورة ( )6-20قوافل لظاهرة الحد من السحابة السوداء

 .6الم�ؤتمرات :تم خالل عام  2012الم�شاركة فى  6م�ؤتمرات بيئية كالتالي:
�أ .تكنولوجيا حماية البيئة حماة الحياة.
ب .الموارد المائية بين الم�شكلة والحل من �أجل التنمية الم�ستدامة.
ج .القيادة في �أوقات الكوارث والأزمات.
د� .إر�شادات و�ضوابط منظمة المخلفات ال�صناعية.
هـ .الملتقى البيئي ال�شبابي العربي الأفريقي الرابع "نهر واحد و�شعب واحد".
و .الم�ؤتمر التا�سع ع�شر للهند�سة الميكانيكية عن المعرفة واالبتكار «�سبيلنا للتنمية الم�ستقبلية»
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ثانيا :التوعية الطالبية:

 .1الندوات البيئية :تم تنفيذ عدد  15ندوة على النحو الآتي:
�أ .مدر�سة الم�ستقبل التجريبية المتكاملة لغات.
ب .مدر�سة عمار بن يا�سر التجريبية لغات – �إدارة ال�ساحل التعليمية.
ج .مدر�سة كلية ال�سالم التجريبية االبتدائية� -إدارة الزيتون التعليمية.
د .مدر�سة �سراي القبة الإعدادية بنات.
هـ .مدر�سة الزيتون الإعدادية بنات.
و .معهد  15مايو الأزهري بنين بمدينة  15مايو.
ز .مدر�سة الم�ستقبل التجريبية لغات.
ح .مدر�سة �صقر قري�ش التجربيبة لغات.
ط .المركز االجتماعى للتنمية بعين �شم�س.
ي .مركز الأ�سكندرية لتنمية المر�أة.
ك .معهد البيئة بمحافظة المنوفية.
ل .المعاهد العليا بالزقازيق.
م .المعاهد العليا ببني �سويف.
ن .المعاهد العليا بالمحلة الكبرى.
�س .المعاهد العليا ببور �سعيد.
 .2ور�ش عمل فنية :تم تنفيذ عدد  19ور�شة عمل في المدار�س والجامعات الآتية:
�أ .مدر�سة الم�ستقبل التجريبية المتكاملة لغات.
ب .كلية ال�سالم التجريبية االبتدائية� -إدارة الزيتون التعليمية.
ج .مدر�سة الم�ستقبل التجريبية لغات بالقاهرة الجديدة.
د  .كلية التمري�ض – جامعة حلوان.
هـ .مدر�سة قبة الهوا – �شبرا م�صر.
و .مدر�سة طالئع الأمل للغات.
ز .مدر�سة طلعت حرب الثانوية بنات بالمحلة الكبرى.
ح .مدر�سة خاتم المر�سلين بالهرم.
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ط .الحديقة الثقافية بال�سيدة زينب.
ى .مدر�سة �صفية زغلول الإعدادية بنات بحلوان.
ك .مدر�سة المع�صرة البلد االبتدائية بنات.
ل .مدر�سة الأمل لل�صم – حلوان.
م .معهد احمد م�سلم الأزهرى – المرج.
ن .مدر�سة خالد بن الوليد – المرج.
�س .المدر�سة الفرن�سية التجريبية – المقطم.
ع .مدر�سة �أحمد �شوقي – �إدارة جنوب الجيزة.
ف .مدر�سة جمال عبد النا�صر التجريبية – الدقى.
�ص .مدر�سة ابن ر�شد – ادارة الزيتون التعليمية.
 .3م�ؤتمرات :تم الم�شاركة في م�ؤتمر كلية الخدمة االجتماعية -جامعة حلوان في المدة من .2012/3/8 -7
 .4ور�ش عمل ثقافية :تم تنفيذ ور�شة عمل ثقافية لإدارة الإعالم بفرع طنطا في المدة من .2012/1/23 -22
 .5الأ�سابيع البيئية :تم تنفيذ عدد � 16أ�سبوع ًا بيئي ًا في المدار�س والجامعات والمعاهد العليا الآتية:
�أ .جامعة القاهرة.
ب .جامعة كفر ال�شيخ.
ج .جامعة جنوب الوادي.
د .جامعة الفيوم.
هـ .جامعة حلوان.
و .جامعة عين �شم�س.
ز .تنفيذ عدد � 4أ�سابيع بيئية للكليات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ( بنها – المحلة –
جنوب الوادي – اال�سكندرية ).
ح .تنفيذ عدد � 3أ�سابيع بيئية بمدار�س محافظة الفيوم.
ط .مدار�س محافظة ال�سوي�س.
ي .محافظة كفر ال�شيخ.
ك .محافظة المنيا.
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صورة ( )7-20نماذج من كيفية عمل المواد اإلعالمية

صورة ()8-20بعض مخرجات األسابيع البيئية

 .6ندوات بيئية عن المخلفات الزراعية :تم تنفيذ عدد  6ندوات بيئية عن المخلفات الزراعية على النحو
التالى:
�أ .محافظة الغربية ( ال�سنطة).
ب .محافظة الغربية ( ب�سيون).
ج .محافظة القليوبية ( بنها).
د .محافظة الدقهلية ( �أجا).
هـ .محافظة الغربية ( كفر �شكر).
و .محافظة الدقهلية ( ال�سنبالوين).
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 .1اإلعالم
�أ .ال�صحافة:

•�إر�سال عدد  279خبر ًا �صحفي ًا.
•�إر�سال عدد  27تقرير ًا �صحفي ًا.
•تنفيذ تحليل م�ضمون مختلف الأحداث (ال�سحابة ال�سوداء -تقارير ال�سفر الإخبارية – حمالت وطن
نظيف) للوقوف على اتجاهات الر�أى العام وتوجهاته.
ب .التليفزيون :تنفيذ عدد  79تغطية تليفزيونية في القنوات المختلفة.
ج .الإذاعة :تم تنفيذ عدد  63تغطية �إذاعية في المحطات المختلفة مع ال�سيد الوزير وقيادات الوزارة (راديو
م�صر –  - FMال�شبكات الإذاعية والإقليمية المختلفة).

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

ثالث ًا :اإلعالم واإلنتاج الفني:

 .2اإلنتاج الفني :تم تنفيذ العديد من األنشطة خالل عام  2012كما يلي:

�أ .فيلم ت�سجيلي عن منظومة المخلفات ال�صلبة.
ب .برومو عن المخلفات تحت �إ�سم( ترميها وترجعلك).
ج .برومو عن ف�صل المخلفات من المنبع.
د .تم تقديم ثالث عرو�ض لإنتاج م�سل�سل كرتون.
هـ .فيلم رفع التراكمات بالب�ساتين والزاوية الحمراء و�سور مجرى العيون.
و .فيلم رفع التراكمات بالقاهرة والجيزة والأ�سكندرية و محافظات ال�صعيد.
ز .فيلم عن ف�صل المخلفات ال�صلبة تحت ا�سم (وطن نظيف).
ح 2 .برومو لفيلم وطن نظيف  30ثانية لعر�ضها في و�سائل الإعالم المختلفة.
ط .فيلم عن �إنجازات الوزارة في ق�ضية رفع التراكمات من محافظات م�صر.
ي .فيلم عن �إنجازات وحدة ال�شباب.
ك .فيلم عن محمية وادى الجمال بمحميات البحر الأحمر.
ل .الإعداد لت�صميمات المجلة البيئية (بيئتنا).

الفصل العشرون :اإلعالم والتوعية البيئية 231

6/22/14 12:41 PM

file 4-A4.indd 231

أنشطة وحدة الركن األخضر التي تم تنفيذها خالل عام 2012
مقدمة

تعد التربية البيئية الو�سيلة الم�ستخدمة في �إعداد الأجيال للتعامل ال�سوي وال�سليم مع البيئة .فالتربية البيئة
تعنى بتكيف الإن�سان مع بيئته المادية والطبيعية التي من خاللها ي�ستطيع الحفاظ على وجوده ،وهكذا برز مفهوم
الوعي البيئي الذي يعنى بزيادة فهم الإن�سان لمحيطه الدقيق ولعنا�صر البيئة المختلفة و�أهمية ذلك بالن�سبة
لحياته.
يعد م�شروع الركن الأخ�ضر من �أهم البرامج المتخ�ص�صة لزيادة الوعي البيئي لدي المواطنين في جمهورية
م�صر العربية وبخا�صة الأطفال والطالئع .وقد بادرت وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهاز �شئون البيئة ب�إقامة
م�شروع الركن الأخ�ضر في عام  2001وتولت مهمة ن�شر الركن الأخ�ضر في جميع محافظات الجمهورية .وقد و�صل
عدد المواقع في عام � 2011إلى  70موقع ًا طبق ًا للخطة العامة للوزارة.
األنشطة والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها خالل عام :2012
أ .برنامج السيدة المدبرة:

هو برنامج متخ�ص�ص للتوعية البيئية للفتيات وال�سيدات وربات البيوت ،وتم البدء في البرنامج بمنطقة
المع�صرة بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة و مركز الوعي البيئي بالمع�صرة في المدة من  2012/8/28وحتى
نهاية العام .وتعتمد فكرة البرنامج على توعية ال�سيدات والفتيات وتدربيهم على كيفية االقت�صاد في الموارد
(غذاء  -مالب�س – �أدوات) والتدريب على ف�صل المخلفات المنزلية و�أهميته ،بالإ�ضافة الى معرفة المخلفات
والمواد الخطرة في المنزل وكيفية التعامل معها .وكانت مخرجات البرنامج عبارة عن �شنط قما�ش يدوية من
بواقي الأقم�شة الم�ستعملة و�أعمال فنية من المخلفات ( الزجاجات الفارغة والكرتون وغيرها).

صورة ( )9-20تدريب السيدات والفتيات على إعادة التدوير
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عربيتنا هى وحدة الركن الأخ�ضر المتنقلة التي تقوم بالتوعية في محافظات الجمهورية ،وفي هذا الإطار،
تم تنفيذ ور�ش عمل توعوية للأطفال بمركز الطفل للح�ضارة و الإبداع يومي  .2012/7/26-25كما تم تنفيذ
الأن�شطة التالية:
•�إقامة ور�ش عمل علمية ت�شتمل على تجربة الماء الرائع.
•�إقامة ور�ش عمل فنية متعددة.
•م�شاركة �شخ�صية الركن الأخ�ضر (ميما) لتوعية الأطفال على كيفية تر�شيد ا�ستهالك المياه والحفاظ
عليها.
•�إقامة م�سابقات بيئية.
•توزيع عدد من الجوائز والهدايا على الأطفال ( �سى دى الع�صفورة قالتلى)  +كتاب ميما  +كرا�سة
الركن الأخ�ضر  +كتاب بيئتي  + 2-1تى �شيرت الركن الأخ�ضر).

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

ب .مشروع عربيتنا:

صورة ( )10-20العروسة االدمية ميما (نقطة المياه) تقوم بتوعية األطفال للحفاظ على المياه

ج .مشروع أنشطة الركن األخضر:

•�أقامت وحدة الركن الأخ�ضر ور�شة عمل عن التوعية البيئية وتدوير المخلفات بمكتبة المعادى العامة
بالمعادى يوم الإثنين  2012/10/1و تم توزيع هدية الركن الأخ�ضر ( كتاب نقطة مية ا�سمها ميما )
مع توعية الأطفال ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك المياه والحفاظ على البيئة.
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صورة ( )11-20فريق عمل وحدة الركن األخضر أثناء ورشة العمل

•�أقامــت وحدة الركن الأخ�ضــر ور�ش عمل للمدربيــن بمركز الطفل للح�ضارة و الإبــداع في المدة من
.2012/8/9 -7

صورة ( )12-20منتجات ورش العمل أقنعة للحيوانات

المؤتمرات واالحتفاليات:
� .1شاركت وحدة الركن الأخ�ضر في �إعداد وتنظيم احتفالية باليوم العالمي للأوزون بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
�صروح للتنمية وكانت م�شاركة وحدة الركن الأخ�ضر كالتالي:
�أ� .إقامة ور�ش عمل عملية ت�شتمل على تجارب تفاعلية تركز على ظاهرة تغير المناخ واالحتبا�س الحراري
و�أثرها على كوكب الأر�ض وعنا�صر المناخ من �ضغط جوى و�أمطار ودرجة الحرارة و الرطوبة و الرياح.
ب .عر�ض فيلم كرتوني عن الأوزون تم من خالله تو�ضيح فوائد طبقة الأوزون للكائنات الحية وتو�ضيح
�أ�ضرار ات�ساع ثقب الأوزون و�أهم �أ�سبابه.
ج .توزيع عدد من الهدايا الخا�صة بوحدة الركن الأخ�ضر بعد الم�سابقة مثل (�سى دى الع�صفورة قالتلى
– كاب – كتاب بيئتي  1وكتاب بيئتي  – 2مل�صقات توعية متنوعة).
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صورة ( )13-20األطفال المشاركون في االحتفالية يرتدون تى شيرى الركن األخضر

�2.2شاركت وحدة الركن الأخ�ضر في المع�سكر الدولي ال ــ 30للك�شافة بالإ�سكندرية في المدة من 2012/8/25
وحتى  2012/8/30وذلك بح�ضور عدد  1200من �شباب الك�شافة من م�صر والدول العربية الفتتاح
المهرجان.
�3.3شاركت وحدة الركن الأخ�ضر في الحملة القومية للنظافة (وطن نظيف) يومي الجمعة و ال�سبت الموافق
:2012/7/28-27
�أ .تم دعم الحملة بعدد  50تى �شيرت و  50كاب و عدد كبير من الهدايا الفورية التي تم توزيعها على
الأطفال و ال�شباب الم�شاركين بالحملة وذلك عقب نهاية الحملة كمكاف�أة لهم على ما بذلوه.
ب .تم تنظيم م�سابقات بيئية خا�صة بالأطفال و التي تركز على تو�ضيح مفاهيم �إعادة التدوير و ف�صل
المخلفات من المنبع و �أهمية ذلك في حل م�شكلة المخلفات في م�صر.

صورة ( )14-20حملة وطن نظيف
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حمالت التوعية بمخاطر حرق قش األرز:
 .1مركز اإلرشاد الزراعي زفتى محافظة الغربية:

�أ .التاريخ :الخمي�س الموافق 2012/9/20
ب .المكان :مركز الإر�شاد الزراعي بقرية زفتى  -محافظة الغربية
ج .الفئة الم�ستهدفة:

•المزارعون
•م�سئولي المكاتب الزراعية

صورة ( )15-20حمالت التوعية بمخاطر حر ق قش األ رز

 .2مركز اإلرشاد الزراعي قرية النامول – محافظة القليوبية

�أ .التاريخ :الأحد الموافق 2012/9/23
ب .المكان :مركز الإر�شاد الزراعى بقرية النامول  -محافظة القليوبية
ج .الفئة الم�ستهدفة:

•المزارعون
•م�سئولي المكاتب الزراعية
 .3مركز اإلرشاد الزراعي قرية طحانوب  -محافظة القليوبية

�أ .التاريخ:الأربعاء الموافق 2012/9/26
ب .المكان ::مركز الإر�شاد الزراعي بقرية طحانوب  -محافظة القليوبية
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 -1المزارعون
 -2م�سئولي المكاتب الزراعية
 .4مركز اإلرشاد الزراعي الخانكة  -محافظة القليوبية

�أ .التاريخ :الأربعاء الموافق 2012/9/26
ب .المكان :مركز الإر�شاد الزراعي الخانكة  -محافظة القليوبية
ج .الفئة الم�ستهدفة:
•المزارعون
•م�سئولي المكاتب الزراعية

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

ج .الفئة الم�ستهدفة:

 .5مركز اإلرشاد الزراعي بنها  -محافظة القليوبية

�أ .التاريخ :الأحد الموافق 2012/9/30
ب .المكان :مركز الإر�شاد الزراعي بنها  -محافظة القليوبية
ج .الفئة الم�ستهدفة:

•المزارعون
•م�سئولي المكاتب الزراعية
التوعية اإللكترونية:

 .1الم�شاركة في موقع الوزارة على الفي�س بوك (نادي �أ�صدقاء البيئة) وذلك بو�ضع �أن�شطة الركن الأخ�ضر
المختلفة وو�سائل التوعية المتنوعة.
 .2ن�شر كافة �أن�شطة وحدة الركن الأخ�ضر على موقع الوزارة الإلكتروني.
التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة
 .1تدعم وحدة الركن األخضر جميع الجهات والجمعيات من وزارت وجمعيات أهلية
وذلك كاآلتى:

�أ .تدريب القائمين على ثقافة الطفل على �أن�شطة وحدة الركن الأخ�ضر.
ب .مد هذه الجهات بالمعلومات البيئية المنا�سبة في مجال الطفل.
ج .المعاونة فى �أي ا�ست�شارة فنية في مجال البيئة.
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 .2التعاون مع الوزارات والجمعيات األهلية:

�أ .مكتبة اال�سكندرية.
ب .جمعية �أبناء م�صر.
ج .جمعية ال�صقر العربي بحلوان.
د .جمعية الحق في الحياة لذوى االحتياجات الخا�صة.
هـ .الجمعية الدولية للتنمية والبيئة ب�شبرا الخيمة.
و .حديقة الزمالك.
ز .ق�صر الإبداع الفني بمدينة � 6أكتوبر.
ح .جمعية �أحباب اهلل لذوى االحتياجات الخا�صة بم�صر الجديدة.
 .3دعم الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة:

�أ .دعم جمعية ال�صقر العربي بعدد  200كتاب من مطبوعات الركن الأخ�ضر ( كتاب بيئتي  )2-1والخا�ص
بالتوعية البيئية لذوى االحتياجات الخا�صة.
ب .دعم جمعية الحق في الحياة لذوى االحتياجات الخا�صة بعدد  50كتاب ًا من مطبوعات الركن الأخ�ضر
(كتاب بيئتي  )2-1والخا�ص بالتوعية البيئية لذوى االحتياجات الخا�صة.
ج .دعم جمعية �أبناء م�صر بعدد 100من كرا�سة الركن الأخ�ضر.
د .دعم جمعية �أحباب اهلل لذوى االحتياجات الخا�صة بم�صر الجديدة بعدد  50تى �شيرت عربيتنا خالل
احتفالية الأيتام.
المسابقات التي تم المشاركة فيها والجوائز التي تم الحصول عليها

 .1خطاب �شكر من جمعية ال�صقر العربي بمنا�سبة �إقامة ور�ش عمل للأطفال بالجمعية.
 .2خطاب �شكر من حزب الحرية والعدالة بالمع�صرة بمنا�سبة �إقامة ور�ش عمل ال�سيدة المدبرة.
� .3شهادات تقدير من م�ؤ�س�سة �صروح وذلك للم�شاركة في اليوم العالمي للأوزون.
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التدريب البيئي

مقدمة

يهدف التدريب في وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي �إلي �إك�ساب الموارد الب�شرية في المجتمع
المعارف واالتجاهات والمهارات البيئية ال�سليمة التي تجعلهم قادرين علي القيام بمهامهم بنجاح� ،إ�ضافة �إلى
التعامل ال�صحيح مع البيئة .وال يقت�صر دور التدريب في مجال البيئة علي تنمية معارف واتجاهات ومهارات
الأفراد فقط بل يتعداها �إلي مرحلة ا�ستثمار الطاقات الكامنة لديهم ،بالإ�ضافة الي تعديل ال�سلوك وتطوير
�أ�ساليب الأداء الإيجابي نحو البيئة وتح�سين فعاليته وذلك من خالل التدريب النظري والعملي ،لذا ف�أن التدريب
يعد المدخل ال�سليم لتر�شيد �سلوك الإن�سان وتب�صيره بالتوابع البيئية لأعماله وقراراته وبدقائق تعامله مع البيئة
حتى ي�ستعيد الإن�سان التوازن والتناغم بين متطلبات البيئة ومتطلبات حياته ،وبهذا المفهوم ي�ساعد التدريب
�أفراد المجتمع علي ممار�سة ال�سلوك البيئي المرغوب فيه بما ينعك�س في النهاية علي البيئة بمختلف مظاهر
الحياة فيها وكافة �أن�شطة المجتمع علي اختالف �أنواعها.
لقد �أدركت وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي �أهمية تطوير العمل البيئي في المنظمات لتحقيق
�أهداف التنمية البيئية ،لذلك فقد �أولت اهتمام ًا خا�ص ًا بالتدريب باعتباره �أهم عن�صر من عنا�صر تطوير الموارد
الب�شرية� ،إلي جانب �أنه �أ�صبح العامل الرئي�س في تر�سيخ مفاهيم التنمية الم�ستدامة لدي العاملين في كافة
المجاالت.
ومن هذا المنطلق وطبق ًا لمنظومة التنمية الب�شرية التي �أولت اهتمام ًا ب�ضرورة االهتمام بالعن�صر الب�شري
وتنميته وتطويره – تقوم وزارة الدولة ل�شئون البيئة وجهازها التنفيذي بتنفيذ البرامج التدريبية الالزمة للفئات
المختلفة ولجميع منظمات المجتمع العاملة في مجال البيئة بهدف تحقيق الرقي بم�ستوى البيئة وتطوير العمل
البيئي في م�صر.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

الف�صل الحادي والع�شرون
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األنشطة واألعمال التي تم تنفيذها خالل عام :2012
 .1تدريب العاملين بالجهاز والفروع اإلقليمية:

يعتمد نجاح العمل في مجال البيئة علي توفير الكفاءات المتخ�ص�صة في المجاالت البيئية المختلفة ،ومن هذه
الفئات التي يجب تنمية قدراتها وكفاءتها العاملون بالجهاز والفروع الإقليمية وفق تخ�ص�صات كل منهم وطبق ًا
لأهداف و�سيا�سات الجهاز ،حتى يقوموا ب�أداء �أعمالهم الموكلة �إليهم بكفاءة.
وقد قامت الوزارة ب�إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز والفروع الإقليمية علي اختالف
تخ�ص�صاتهم في المجاالت البيئية والإدارية المختلفة ،كما تم �إيفاد بع�ض العاملين للتدريب خارج جمهورية
م�صر العربية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والتعرف علي �أحدث التقنيات العالمية في مجال حماية البيئة.

صورة ()1-21السادة المحاضرون ( قيادات الجهاز ) لبناء كوادر جديدة من العاملين بالجهاز والفروع اإلقليمية

 .2تدريب الجهات الحكومية العامة:

�إعداد وتنفيذ عدة دورات تدريبية فى عدد من الجهات مثل ( ق�صور الثقافة – مديرية ال�صحة بالجيزة –
�شباب الخريجين والفالحين والمر�شدين الزراعيين – وزارة ال�شباب – وزارة الداخلية �ضباط �شرطة البيئة
والم�سطحات المائية – طلبة الجامعات).

صورة ( )2-21الدورة التدريبية في مجال « حماية البيئة
« للسادة ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية

صورة ( )3-21الدورة التدريبية لطلبة كلية العلوم –
جامعة عين شمس في مجال ( المعامل )
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�أ .عقد عدة دورات تدريبية لل�سادة �أع�ضاء الجمعيات الأهلية في مجاالت (الحد من حرق المخلفات الزراعية
( 3دورات) – �إدارة المواد الخطرة – المحافظة علي المياه وتر�شيد ا�ستهالكها – تلوث الغذاء –
تح�سين نوعية الهواء ) وفق خطة تدريبية لتعميق المفاهيم البيئية لديهم وغر�س االهتمام والم�شاركة
ال�شعبية في م�شروعات حماية البيئة.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

 .3تدريب الجهات غير الحكومية والمشاركة الشعبية:

صورة ( )4-21الدورات التدريبية للسادة أعضاء الجمعيات األهلية

ب .عقد مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من الجهات علي نفقتهم الخا�صة مثل ( وزارة ال�سياحة –
�شركة بروكتير �أند جمبل م�صر  -ال�صندوق االجتماعي للتنمية (  7دورات ) – �شركة ال�سكر وال�صناعات
التكميلية – �شركة �أ�سمنت ال�سوي�س – �شركة المالحة الوطنية – �شركة مياه الجيزة – �شركة النيل
للأدوية ).

صورة ( )5-21الدورات التدريبية للسادة العاملين
بالصندوق االجتماعي للتنمية

صورة ( )6-21الدورة التدريبية للسادة العاملين
بشركة بوكتير آند جميل مصر
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الجدول رقم ( )1-21أنشطة التدريب خالل عام 2012

عام 2012

م

الن�شاط

1

دورات تدريبية للعاملين في الجهاز والفروع الإقليمية

 417متدرب ًا

2

تدريب العاملين بالجهاز والفروع الإقليمية خارج جمهورية م�صر العربية

 3متدربون

3

دورات تدريبية للجهات الحكومية

 400متدرب

4

دورات تدريبية ل�شباب الخريجين والفالحين والمر�شدين الزراعيين

 1650متدرب ًا

5

دورات تدريبية للعاملين بـ ( الم�صانع وال�شركات� .....إلخ ) علي نفقتهم الخا�صة
في �إطار ت�سويق برامج التدريب البيئي

 250متدرب ًا

6

دورات تدريبية للجهات غير الحكومية والم�شاركة ال�شعبية

 140متدرب ًا

عدد المتدربين

الرؤية المستقبلية:

ت�سعى وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إلي تفعيل قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والذي يو�صي في مادته ( )5من
الف�صل الثاني "�إعداد خطة للتدريب البيئي والإ�شراف علي تنفيذها" ،وذلك عن طريق التو�سع في تنفيذ البرامج
التدريبية لت�شمل جميع القطاعات في جمهورية م�صر العربية ،واال�ستمرار في �إعداد وت�أهيل مدربين للقيام
بتنفيذ الدورات التدريبية وور�ش العمل ،بالإ�ضافة �إلي �إيفاد �أعداد كبيرة من المتدربين للتدريب في الخارج وما
يحققه ذلك من تبادل الخبرات و�صقل وتنمية مهارات العاملين بالجهاز وفروعه الإقليمية.
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التشريعات البيئية

مقدمة

تبذل الوزارة ممثلة فى الإدارة العامة لل�شئون القانونية جهود ًا م�ضنية للت�صدى للمخالفات فى �إطار تفعيل
�أحكام قانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009وذلك بالت�صدى بحزم �ضد مرتكبى
المخالفات البيئية لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة ومواجهة ما طر�أ من ظواهر التلوث البيئى ولمواكبة التطورات
واالتفاقيات الدولية التى ان�ضمنت �إليها م�صر فى مجاالت حماية البيئة وذلك من �أجل النهو�ض بمنظومة العمل
البيئى.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

الف�صل الثاني والع�شرون
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متابعة تنفيذ القانون والالئحة التنفيذية:

1.1تم �إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم  4ل�سنة  1994والمعدل بالقانون رقم  9ل�سنة  2009و�صدرت
من ال�سيد الدكتور رئي�س مجل�س الوزراء بالقرار رقم  710ل�سنة  2012وتم ن�شرها بالوقائع الم�صريه
بالعدد  144تابع .2012/6/23
2.2تم �ضبط العديد من المخالفات البيئية "حوادث �سفن – مخالفات من�ش�آت �سياحية – من�ش�آت �صناعية –
مخالفات �أفراد " وذلك عن الفترة من �أول يناير  2012حتى �شهر دي�سمبر  2012وتم تح�صيل مبلغ وقدره 11152719
جنيه ًا (احد ع�شر مليون ًا ومائة واثنان وخم�سون �ألف ًا و�سبعمائه وت�سعة ع�شر جنيه ًا فقط ال غير ) ومبلغ  66690دوالر (�ستة
و�ستون �ألف ًا و�ستمائة وت�سعون دوالر ًا فقط ).

االتفاقيات المحلية والدولية:

1.1تنفيذ االلتزامات الواردة فى االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة بوجه عام والبيئة البحرية بوجه
خا�ص حيث تم التعامل مع حوادث التلوث البحرى بالزيت وفقا لأحكام وقواعد االتفاقية الدولية لمنع
التلوث البحرى من ال�سفن وكذا االتفاقية الدولية لقانون البحار عام .1982
2.2تنفيذ االلتزامات الواردة فى االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة بوجه عام والبيئة والحياة البرية
والتنوع البيولوجى بوجه خا�ص حيث تم التعامل مع مخالفات ال�صيد والإتجار فى الطيور والحيوانات البرية
وفقا لأحكام وقواعد االتفاقية الإطارية للتنوع البيولوجى فى ريو دى جانيرو 1992وكذا اتفاقية �سايت�س.
بناء القدرات ورفع الكفاءة:

1.1تدريب عدد  25محامي ًا على �إدارة الأزمات والكوارث البيئية.
2.2تدريب عدد  40محامي ًا على كيفية تفعيل �أحكام التعديالت الواردة بالالئحة التنفيذية الجديدة وال�صادرة
بقرار ال�سيد الدكتور رئي�س مجل�س الوزراء بالقرار رقم  710ل�سنة .2012
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التعاون الدولي والدعم الفني

مقدمة

ت�سعى وزارة الدولة ل�شئون البيئة �إلى فتح �آفاق للتعاون مع مختلف الجهات والم�ؤ�س�سات المحلية والإقليمية
والدولية ،وبناء منظومة من العالقات بين المنظمات والدول الإفريقية والأ�سيوية والأوروبية ،وذلك بهدف تبادل
الخبرات من خالل توقيع مذكرات التفاهم و�إبرام الإتفاقيات وعقد ال�شراكات وتبنى الم�شروعات من �أجل تحقيق
اال�ستدامة البيئية واالرتقاء بالو�ضع البيئي فى م�صر.

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

الف�صل الثالث والع�شرون
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األنشطة والمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها خالل عام 2012

فى �إطار دعم التوجه نحو الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي واالتجاه نحو الطاقة المتجددة،
تم االتفاق على تنفيذ الآتي:

1.1توريد معدات لوزارة الدولة ل�شئون البيئة فى �إطار برنامج اال�ستيراد ال�سلعى الممول من الحكومة الإيطالية
بمبلغ  3مليون يورو.
2.2م�شروع دعم وتح�سين نظام �إدارة المحميات الطبيعية فى م�صر بمبلغ  11مليون جنيه في �إطار برنامج
مبادلة الديون الم�صرية الإيطالية (ال�شريحة الثانية).
3.3الم�شاركة فى برامج التمويل تحت مظلة االتحاد من �أجل المتو�سط ومنها مبادرة  ENPIوالتقدم بعدد من
الم�شروعات ،وتم قبول الم�شروع الخا�ص بال�سياحة البيئية في المحميات الطبيعية وتم البدء في تنفيذ
الم�شروع.
4.4الم�شاركة في كتابة التقرير النهائي لم�شروع التكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي الممول من
البنك الإ�سالمى ،والذى يتم تنفيذه من قبل مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوروبا بالتعاون مع وزارة
البيئة ،ب�إعداد ال�شق المتعلق بالإطار الت�شريعي و الم�ؤ�س�سي ودور االتفاقيات الدولية فى كل من جمهورية
م�صر العربية و المملكة العربية ال�سعودية ،وتم ن�شر الطبعة الأولى من التقرير.
�5.5إعداد تقارير تقييمية لعدد من المنظات الدولية و الإقليمية من حيث ا�ستفادة م�صر من الم�شاركة في
البرامج التنفيذية لتلك المنظمات ،ومنها خطة عمل البحر المتو�سط والهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة
البحر الأحمر وخليج عدن.
6.6الم�شاركة في تنفيذ الم�شروع الخا�ص بتطبيق الإر�شادات البيئية في الفنادق الم�صرية بالتعاون مع مركز
البيئية والتنمية للإقليم العربى و �أوروبا وكذلك ور�شة العمل التعريفية بالم�شروع ،والم�شاركة فى تنظيم
الدورات التدريبية الخا�صة بالعاملين فى الفنادق لت�أهيلهم للح�صول على ال�شهادة الأوروبية.
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التوقيع على الميثاق الت�أ�سي�سى للمنظمة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال �إدارة المخلفات
(�سويب نت).
المؤتمرات والندوات واالجتماعات:
المؤتمرات الدولية

تدعيم ًا لدور م�صر على ال�ساحة الدولية ،ومواكبة التطورات العالمية البيئية الفنية وال�سيا�سية فقد
قامت الإدارة بالإعداد والتن�سيق والم�شاركة في الم�ؤتمرات الدولية الهامة التالية:

الباب الخامس :التنمية المؤسسية

اإلتفاقيات الدولية والمحلية:

1.1اجتماع رقم  17للأطراف المتعاقدة التفاقية بر�شلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة ال�ساحلية للبحر
المتو�سط الذي عقد في باري�س خالل المدة من  10-8فبراير .2012
2.2م�شاركة ال�سيد الدكتور /وزير الدولة ل�شئون الب ِيئة فى اجتماع المجل�س الحاكم الدورة اال�ستثنائية الثانية
ع�شرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة -نيروبي فبراير .2012
3.3م�ؤتمر ال�شراكة من �أجل التنمية الم�ستدامة ( ا�ستكهولم  )40 +والذى عقد فى ا�ستكهولم فى المدة من
 25-22ابريل .2012
4.4م�ؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة ريو -البرازيل يونيو ( 2012ريو.)20+
5.5االجتماع اال�ستثنائى لمجل�س وزراء البيئة العرب والخا�ص بم�ؤتمر ريو  20 +والذى عقد بجامعة الدول
العربية خالل المدة من .2012 /4/19 -17
6.6الم�ؤتمر الإ�سالمى الخام�س لوزراء البيئة والذى عقد بكازاخ�ستان يومى .2012/5/18-17
7.7م�ؤتمر وزراء البيئة الأفارقة �سبتمبر .)AMCEN( 2012
8.8المكتب التنفيذي رقم ( )48لمجل�س وزراء البيئة العرب  -القاهرة �أكتوبر .2012
9.9م�ؤتمر التح�ضير لم�ؤتمر الأطراف المتعاقدة لالتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية -كوريا دي�سمبر .2012
1010الدورة  18لم�ؤتمر الأطراف المتعاقدة لالتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالدوحة – قطر دي�سمبر .2012
1111الدورة  24لمجل�س وزراء البيئة العرب -بغداد دي�سمبر .2012
1212م�ؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( :)AMCENالإعداد لم�شاركة ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور وزير الدولة ل�شئون
البيئة في فعاليات الجل�سة الرابعة ع�شرة من م�ؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في �أرو�شا بتنزانيا (14-12
�سبتمبر  )2012و�إعداد مقترح للعر�ض على ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور رئي�س مجل�س الوزراء ب�ش�أن ا�ست�ضافة
م�صر لالجتماع الخام�س ع�شر المقرر في  ،2014والتن�سيق مع كل من وزارة المالية والخارجية ب�ش�أن �سداد
ح�صة م�صر ال�سنوية  2012في ميزانية م�ؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في �إطار اال�ستعداد ال�ست�ضافة م�صر
للجل�سة الخام�سة ع�شرة في .2014
االجتماع التح�ضيري( :)PreCOP18م�شاركة ال�سيد الدكتور وزير الدولة ل�شئون البيئة في االجتماع التح�ضيري
( )PreCOP18الذي عقد في المدة من � 23-21أكتوبر  2012بكوريا.
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التعاون مع الدول اإلفريقية والعربية واألوروبية ودول شرق أسيا
التعاون مع الدول العربية:

1.1تفعي ًال لمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة البيئة العراقية تم التن�سيق لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية
للمتخ�ص�صين العراقيين في مجاالت التغيرات المناخية والمياه.
2.2متابعة تفعيل التعاون مع ليبيا في �إطار مقررات الدورة العا�شرة للجنة الم�صرية-الليبية الم�شتركة في
 ،2009واقتراح تحديث البرنامج التنفيذي ،وتقديم مقترحات ب�ش�أن نقل الخبرة الم�صرية في مجال البيئة
للجانب الليبي.
3.3التن�سيق مع وزارة الخارجية وال�سفارة ال�سعودية وقطاع االتفاقيات بوزارة التجارة وال�صناعة لإر�سال
مقترحات تفعيل التعاون مع المملكة العربية ال�سعودية في �إطار مذكرة التفاهم الموقعة في  2005وتحديث
البرنامج التنفيذي وتقديم مقترحات ب�ش�أن نقل الخبرة الم�صرية في مجال البيئة للجانب ال�سعودي.
4.4التن�سيق مع وزارة الخارجية لمراجعة برامج تنفيذية مقترحة للتعاون مع كل من الإمارات العربية المتحدة
والكويت و�سلطنة عمان والبحرين.
التعاون مع دول شرق آسيا:

1.1الإعداد لزيارة ال�سيد رئي�س الجمهورية لل�صين في نهاية �أغ�سط�س  2012من خالل تحديث مذكرة التفاهم
مع �إدارة الدولة لحماية البيئة ال�صينية والتن�سيق مع وزارة الخارجية ب�ش�أن مجاالت التعاون الجديدة ،حيث
تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال البيئة فى � 28أغ�سط�س  ،2012كما تم الإعداد لتفعيل التعاون مع وزارة
العلوم والتكنولوجيا ال�صينية وكل من مقاطعتي تيانجين و�شاندونج لبحث �إمكانية تنفيذ م�شروع لتحويل
ق�ش الأرز �إلى غاز حراري بمحافظة الدقهلية.
2.2توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة الهندية فى مار�س  ،2012بهدف دعم التعاون في مجال البيئة وتنفيذ
�أن�شطة م�شتركة في المو�ضوعات البيئية ذات االهتمام الم�شترك.
3.3تـ ــوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري فى � 22أكتوبر  2012على هـ ــام�ش االجتم ـ ــاع التح ــ�ضيري
( ،)PreCOP18وذلك بهدف منح فر�ص جيدة لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات في مجال البيئة
وتنفيذ �أن�شطة م�شتركة في المو�ضوعات البيئية ذات االهتمام الم�شترك.
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الخلفية العلمية

تت�سبب الحرارة المنبعثة من �سطح الأر�ض نتيجة ت�سخينها ب�أ�شعة ال�شم�س -في الظروف المناخية العادية -في
ارتفاع درجة حرارة الهواء قرب �سطح الأر�ض �أثناء النهار ،هذا الهواء ال�ساخن يرتفع �إلى �أعلي حامال كميات
كبيرة من الملوثات المنبعثة نتيجة الأن�شطة الب�شرية مما ي�ؤدي �إلى ت�شتت الملوثات بعيد ًا عن �سطح الأر�ض في�صل
ارتفاع طبقة الهواء التي يحدث بها ت�شتت للملوثات الى �أكثر من 2000م.
وبتعر�ض منطقة معينة الرتفاع في ال�ضغط الجوي يبد�أ الهواء في الدوران في دوامات عك�سية ،ويتمثل ذلك في
هبوط الهواء من �أعلى �إلى �أ�سفل ،و�أثناء هبوط هذه الدوامات الهوائية ترتفع درجة حرارتها ذاتيا نتيجة اقترابها
من �سطح الأر�ض ،عند غروب ال�شم�س وعند تقابل كتلة الهواء الهابط من �أعلى والهواء ال�صاعد من �سطح الأر�ض
تكون درجة حرارة الهواء ال�صاعد �أقل من درجة حرارة الهواء الهابط من �أعلى ،وبتقابل تلك الكتل الهوائية تتكون
طبقة ت�سمي بمنطقة االنعكا�س الحرارى �أو االنقالب الحراري.
يترتب على هذا االنعكا�س الحراري عدم ا�ستمرار ت�صاعد الهواء �إلى �أعلى فتتراكم الملوثات في طبقة ال يتعدى
ارتفاعها في بع�ض الأحيان  25مترا فوق �سطح الأر�ض ،مما ي�ؤدى لزيادة الإح�سا�س بهذه الملوثات وحدوث نوبات
تلوث الهواء الحـادة ،كما �أن �سكون الهـواء  -قد ت�صل �سرعة الرياح �أحيانا �إلى �صفر  /ثانية -يزيد من الإح�سا�س
بحدة هذه النوبات.

ملخص نوبات تلوث الهواء الحاد

ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة

ظاهرة االحتباس الحراري في مصر:

1.1في ف�صل الخريف تتقل�ص الطبقة الحاملة للملوثات نتيجة لظاهرة االحتبا�س الحراري �إلي م�ستويات دنيا
ت�صل �إلي �أقل من  50متر ًا فوق �سطح الأر�ض نتيجة العوامل الجوية المختلفة من �سكون الرياح ثم ا�ستمرار
التقلب في اتجاهات الرياح من الجهات ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية �إلى الجنوبية والجنوبية الغربية� ،إلى
زيادة ن�سبة الرطـوبة التي قد ت�صل �إلي �أكثر من  %90في بع�ض الأوقات.
2.2تلعب الطبيعة الجغرافية للقاهرة والجيزة دور في تراكم هذه الملوثات وزيادة الإح�سا�س بها ،وذلك لأن
القاهرة والجيزة تقعان في منخف�ض م�ستطيل على جانبي النيل يمتد من �شـبرا �شما ًال �إلى حلوان جنوب ًا –
مما ي�شكل �شكل بوتقة تتراكم فيها الملوثات الناتجة من الأن�شطة الب�شرية �سواء المحلية �أو بفعل العوامل
الطبيعية.
3.3يكون االهتمام الأكبر في قيا�س درجة تلوث الهواء على تركيزات الج�سيمات العالقة في الجو ()PM10
 الأتربة ال�صدرية العالقة بالجو -والتي تعتبر �أهم الملوثات التي تـُزيد الإح�سا�س بتلك النوبات عندماتتجاوز تركيزاتها  300ميكروجرام/م .3وبالإ�ضافة �إلي �أن طبوغرافية الموقع تلعب دور ًا كبير ًا في �شدة
الإح�سا�س بهذه النوبات ،ت�ساهم عديد من الم�صادر في ارتفاع تركيز هذه الج�سيمات في الجو.
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األسباب والمصادر التي تؤدي إلي نوبات تلوث الهواء الحادة في القاهرة الكبرى:
 .1األنشطة البشرية:

�أ .الم�صادر ال�صناعية :تتركز ن�سبة  %52من الم�صانع على م�ستوى الجمهورية في منطقة القاهرة الكبرى
وحدها ،حيث ت�ضم  524من�شاة كبيرة و 13840من�شاة �صغيرة ومتو�سطة ،وي�ساهم هذا الم�صدر في �إحداث تلوث
للهواء بن�سبة  %32خالل العام و بن�سبة  % 23خالل فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
ب .عوادم المركبات� :إجم�إلي عدد المركبات (  6.7مليون مركبة ) يوجد منها  %50في الق ـ ـ ـ ــاهرة الكبرى
وهو ما يعادل حو�إلي ( 3.4مليون مركبة ) وي�ساهم هذا الم�صدر في �إحداث تلوث للهواء بن�سبة  %26على مدار
العام وبن�سبة  %23خالل نوبات تلوث الهواء الحادة.
االنبعاثات ال�صناعية ٪23

حرق المخلفات البيئية ٪36

عوادم المركبات
٪26

حرق المخلفات
الزراعية ٪6

نسب التلوث باألتربة الصدرية العالقة من المصادر البشرية خالل فترة
نوبات تلوث الهواء الحادة (فصل الخريف)

النبعاثات ال�صناعية
٪32

حرق المخلفات
الزراعية ٪42

عوادم المركبات ٪23

حرق المخلفات
البلدية ٪12

نسب التلوث باألتربة الصدرية العالقة من المصادر البشرية
المختلفة على مدار العام
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ملخص نوبات تلوث الهواء الحاد

ج .حرق المخلفات الزراعية
•من �أهم م�صادر تلوث الهواء رغم �أنه ال ي�ساهم �سوى بـ  %6في تلوث الهواء على مدار العام ولكن ترتفع
هذه الن�سبة ارتفاع ًا كبير ًا خالل مو�سم الخريف �إلى �أن ت�صل �إلى  %42لي�صبح هذا الم�صدر من
الم�صادر الأ�سا�سية لتلوث الهواء ،حيث يواكب حدوث ظاهرة االحتبا�س الحراري خالل تلك الفترة
مو�سم ح�صاد الأرز و�إنتاج كميات كبيرة من الق�ش ت�صل حوالى � 3,5إلى  4مليون طن يتم �إنتاجها
فى مدة ال تتجاوز  75يوم ًا ،مما ي�ؤدي �إلى لجوء بع�ض المزارعين للحرق المك�شوف للق�ش �إذا لم يتم
م�ساعدة المزارع ( وخا�صة �صغار المزارعين ) وحيث تحمل الرياح ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية
(والتي عادة ما تكون �سائدة خالل الخريف ) الملوثات الناتجة عن هذا الحرق من الدلتا �إلى القاهرة
الكبرى مما يعنى �أن هذا الم�صدر يت�ضاعف ت�أثيره �إلى �سبعة �أ�ضعاف خالل نوبات تلوث الهواء في
ف�صل الخريف.
•ي�صدر كل عام قرار ال�سيد وزير الموارد المائية والري بتحديد الم�ساحة الم�سموح بزراعتها بالأرز
والتي تكون فى حدود  1,1 – 1,075مليون فدان ،ولكن ال يتم االلتزام بالم�ساحات المقرر زراعتها
�سنوي ًا – وقد و�صلت الم�ساحة �إلى 1,92مليون فدان (عام  )2008و  1,55مليون فدان عام  .2009وقد
كان هناك �إلتزام �إلى حد ما بالم�ساحة المقررة خالل عام  2010حيث و�صلت الم�ساحة �إلى  1,2مليون
فدان ولكن فى مو�سم  2011و�صلت الم�ساحة �إلى حو�إلي  1,6مليون فدان  -وكذلك و�صلت الم�ساحة
�إلى  1,9مليون فدان عام .2012
•يتم �إنتاج هذه الكمية فى فترة حو�إلي  75يوما -وبذلك ت�صل كمية الق�ش المنتجة الى حو�إلي – 3,2
 3,8مليون طن بدال من حوالى  2,2مليون طن – حيث يبد�أ الح�صاد فى منت�صف �شهر �أغ�سط�س
فى بع�ض الزراعات المبكرة بوتيرة �ضعيفة وتت�صاعد وتيرة الح�صاد لتبلغ الذروة خالل �شهر �أكتوبر
والذي ينتج خالله حوالى  %65من كميات الق�ش.
 .2العوامل الجوية والجغرافية

�أ .العوامل الجوية :تعتبر طبيعة م�صر ال�صحراوية وهبوب الرياح المحملة بالأتربة وندرة الأمطار� ،أحد
ال�ضغوط الم�ؤثرة على حدوث نوبات تلوث الهواء الحادة والتي ت�ؤدى �إلى ارتفاع تركيزات الأتربة ال�صدرية العالقة.
ب .الطبيعة الجغرافية للقاهرة الكبرى :ت�سهم طبوغرافية مدينة القاهرة (والجيزة �أي�ضا) بدرجة
كبيرة في �شدة الإح�سا�س بهذه النوبات النخفا�ضهما على جانبي النيل مما ي�ؤدي �إلى زيادة تراكم الملوثات
الناتجة من الأن�شطة الب�شرية �سواء المحلية �أو القادمة بفعل الرياح من ال�شمال وتحب�س هذه الملوثات في طبقة
ال يتجاوز ارتفاعها �أحيانا  25م بد ًال من 2000م.
مما يعنى �أن تلك العوامل مجتمعة ت�ؤثر ت�أثير ًا مبا�شر ًا على حدوث نوبات تلوث الهواء الحادة في نطاق القاهرة
الكبرى خالل ف�صل الخريف خا�صة �شهر �أكتوبر.
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استراتيجية الوزارة في التعامل مع المصادر الرئيسية لتلوث الهواء

تهتم وزارة البيئة كل عام بو�ضع البرامج التنفيذية الموجهة للحد من ت�أثيرات نوبات تلوث الهواء الحادة خا�صة،
وتح�سين نوعية الهواء عامة ،هذه البرامج ت�شمل الآتي:
 .1الرصد البيئي واإلنذار المبكر واستخدام صور األقمار الصناعية:
أ .الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء:

•تطوير وتو�سيع النطاق الجغرافي لمواقـع الر�صد لي�صل عددها �إلى  87محطة ر�صد على م�ستوى جميع
المحافظات.
•�إن�شاء المر�صد البيئي المتكامل بهيئة ميناء دمياط و ربط محطة ر�صد ملوثات الهواء بالحا�سب الآلي
الرئي�سي ب�شبكة الر�صد بجهاز �شئون البيئة.
•تطوير ال�شبكة القومية لر�صد ملوثات الهواء من خالل تركيب محطات للأر�صاد الجوية بمعظم
محطات الر�صد الأتوماتيكية.
ب .الشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية:

•�إن�شاء وتطوير �شبكة ر�صد االنبعاثات ال�صناعية لربط مداخن �شركات الأ�سمنت والأ�سمدة
والبتروكيماويات ومراقبتها على مدار � 24ساعة ،لي�صل عدد مواقع الر�صد الذاتي �إلى  128موقع ًا
لعدد � 28شركة.

موقع محطات رصد الهواء بمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى
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•ا�ستخدام النماذج الريا�ضية و�أحدث نظم الإنذار المبكر للتوقع بت�أثير العوامل الجوية على نوعية
الهواء ومقارنتها بنتائج محطات الر�صد في المواقع المختلفة حتى في �ساعات اال�ستقرار ،بالإ�ضافة
�إلي تحديد �سمك طبقة االنقالب الحراري و�سرعة واتجاه الرياح وربطها بتركيزات الملوثات.
 .2الحد من عوادم المركبات:

ملخص نوبات تلوث الهواء الحاد

ج .استخدام أحدث نظم اإلنذار المبكر:

أ .فحص عوادم المركبات على الطرق:

•تنفيذ الحمالت المفاجئة بالتعاون مع كل من الإدارة العامة ل�شرطة البيئة والم�سطحات المائية
والإدارة العامة للمرور ل�ضبط ال�سيارات المخالفة ،حيث يتم �سحب تراخي�صها وتحرير محا�ضر
�ضدها �إلى �أن يتم �إ�صالح المحرك و�إعادة الفح�ص مرة �أخرى بالمركز الفني لعادم المركبات التـابع
لجهاز �شئون البيئة.
•�إمداد الفروع الإقليمية للجهاز ب�أجهزة فح�ص عوادم المركبات للقيام بحمالت فح�ص العادم على
الطريق.
ب .مشروع استبدال التاكسيات القديمة:

•ا�ستبدال حوالي  40.823تاك�سي قديم ب�آخر جديد و�إخراجهم تمام ًا من الخدمة منذ بداية تنفيذ
الم�شروع بوزارة المالية حتى نهاية .2012
•التخريد الفعلي و�إعادة التدوير لحوالي  40.364تاك�سي قديم.
ج .تطوير أتوبيسات هيئة النقل العام:

•تنفيذ خطة لإحالل عدد � 1100أتوبي�س قديم ب�آخر جديد يعمل بوقود ال�سوالر المطابق للموا�صفات
الأوربية بنظام "اليورو  "IIIمن خالل بنك اال�ستثمار القومي ،وقد تم توريد عدد � 500أتوبي�س وجاري
ا�ستكمال الخطة وتوريد عدد � 600أتوبي�س.
•زيادة �أعداد �أتوبي�سات هيئة النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي �إلى � 305أتوبي�س بالقاهرة الكبرى
والإ�سكندرية ،و�إن�شاء عدد  7محطات لتموين الغاز الطبيعي (عدد  4محطات تابعين للهيئة بالقاهرة
 +عدد  3محطات تابعين للهيئة بالإ�سكندرية) وجاري �إن�شاء محطتين �أخرتين بالقاهرة.
•تنفيذ برنـامج �سنوي لفح�ص جميع الأتوبي�سات التابعة لهيئة النقل العام منذ عام  2007وحتى الآن.

ملخص التقرير النهائي عن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد
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االستفادة االقتصادية من المخلفات الزراعية:

تولي وزارة الدولة ل�شئون البيئة اهتماما كبير ًا على مدار ال�سنوات ال�سابقة لمكافحة التلوث الناتج عن الحرق
المك�شوف للمخلفات الزراعية ،حيث ت�صل ن�سبة التلوث الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية الذي يواكب مو�سم
الخريف (�سبتمبر – �أكتوبر – نوفمبر) �إلى  ،% 42بينما ي�ساهم هذا الم�صدر بن�سبة  %6على مدار العام.
وفي هذا ال�صدد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الم�شروعات لال�ستفادة االقت�صادية من ق�ش الأرز لمكافحة
هذا الم�صدر الهام لتلوث الهواء ،بالإ�ضافة �إلى توعية المزارعين ب�أهمية هذه المخلفات كثروة مهدرة يمكن
ا�ستغاللها بطرق مختلفة.

البرامج التي تعاملت الوزارة من خاللها مع المخلفات الزراعية :خالل عام 2012
 .1الشئون المالية للقوات المسلحة  -والتي تعاقدت مع شركة كوين سيرفس-
جهاز الخدمة الوطنية

يتم التعاون مع ال�شركة منذ عام  2005وتعمل ال�شركة فى ثالثة مراكز هى (:مركز ابو حماد فاقو�س –
القنايات) – محافظة ال�شرقية وقد جمعت ال�شركة كمية  257662طن ًا فى الفترة من .2012 – 2005
تعتمد �شركة كوين �سيرف�س على كب�س الق�ش داخل حقول المزارعين  -حيث �أن لدى ال�شركة من الإمكانات
التى تتيح لها التحرك ب�سرعة الى الحقول و�إجراء عمليات الكب�س – كما �أن لل�شركة قدرة متميزة على تدريب
العاملين على هذه المعدات (وهم من �أفراد القوات الم�سلحة ) للت�شغيل وال�صيانة مما يحقق الح�صول على
الطاقة الق�صوى للمعدات وخف�ض معدل الأعطال �إلى �أدني حد -وقامت ال�شركة ب�إن�شاء مع�سكر فى التل الكبير
للتدريب على ال�صيانة والت�شغيل.
 .2شركات القطاع الخاص:

�أ� .شركة ايكارو :تعمل ال�شركة في جميع مراكز محافظتي الغربية والقليوبية 4 ،مراكز من محافظة الدقهلية
(بلقا�س -ميت غمر -طلخا� -أجا) ،وبع�ض مراكز محافظة ال�شرقية ( �أبو كبير -الإبراهيمية -بلبي�س -م�شتول
ال�سوق -منيا القمح -الزقازيق -القنايات) – وبلغت الكميات التى قامت بجمعها ال�شركة منذ عام  2007الى
 2012كمية 1115691طن ًا.
ب� .شركة �أم �أم جروب :تعمل في محافظة المن�صورة ( مراكز المن�صورة – دكرن�س – بن عبيد ) وبلغت
الكميات التى قامت بجمعها ال�شركة من عام  2010الى  2012كمية  1107993طن.
وتعتمد �شركات القطاع الخا�ص على جمع ق�ش الأرز بحالتة �سائبة غير المكبو�س وذلك بتحميل الق�ش �أو �أى
مخلف زراعي �آخر على مقطورات بجرارات تحمله �إلى مواقع التجميع التى قامت ال�شركة ب�إعدادها لتخزين
الق�ش.
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 .3برنامج المزارع الصغير:

تم خالل مو�سم  2012تدوير � 100ألف طن ق�ش لإنتاج ال�سماد الع�ضوي والأعالف غير التقليدية ،وذلك
للمزارعين الذين تقل حيازتهم عن � 5أفدنة ،وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة – االر�شاد الزراعى وبدعم كامل
من وزراة البيئة قدره  3مليون جنيه.
هذا وقد بلغت كمية ق�ش الأرز التى تم التعامل معها خالل عام � 302 -2012ألف طن ق�ش �أرز باال�ضافة الى 101
الف طن مخلفات زراعية �أخرى ( حطب ذرة – حطب قطن).

ملخص التقرير النهائي عن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد
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ويتم مراجعة �أماكن هذه المواقع وتحديدها على الخرائط الخا�صة بكل مركز من المراكز التى تعمل بها
ال�شركة داخل كل محافظة بحيث يوافق عليها ال�سيد مدير الفرع االقليمى الذى يقع عمل ال�شركة فى نطاق
اخت�صا�صه ويتم فى هذه المواقع تدوير الق�ش.
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قائمة ببعض المختصرات المستخدمة في التقرير

AMCEN
BWM

African Ministers Conference on Environment
Ballast Water Management

CDM

Clean Development Mechanism

COMESA

Common Market for Eastern & Southern Africa

EPAP

Environment Pollution Abatement Program

GEF

Global Environment Facility

GIS

Geographical Information Systems

GHS

Labeling of&Globally Harmonized Sstem of Classification
Chemicals

HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out Management Plan

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KOICA

Korea International Cooperation Agency

NAMAs

Nationally Appropriate Mitigation Actions

NIE

National Implementing Entity
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NPP

National Phase out Plan

NIS

National Inventory System

OSEC

Organization of Safety & Cooperation in Europe

PCBs

Polychlorinated Biphenyls

POA

Program of Activity

PPSI

Public & Private Sector Industrial Project

PROPER

Rating&Program for Pollution Control, evaluation

UNDP

United Nations Development Program

UNEP

United Nations Environment Program

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization
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وزارة الدولة لشئون البيئة

تم إصدار هذا التقرير بمعرفة وحدة المؤشرات والتقارير البيئية
وزارة الدولة لشئون البيئة
تحت إشراف
د .منى محمد كمال
رئيس وحدة المؤشرات والتقارير البيئية

 30طر يق مصر حلو ان الزراعي  -المعادي-القاهرة

تليفون 00202 25256452:فاك�س00202 25256490 :
www.eeaa.gov.eg-eeaa@eeaa.gov.eg
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