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  السيسى الرئيس عهد فى اإلجناز البيئى من سنوات7
 

 املاضية 7ال السنوات مدى على مصر فى البيئة ملف تطوير حول تقريرا تستعرض البيئة وزيرة
 حملافظةا يف يساعد وتنظيمي تشريعي إطار يف البيئية االستدامة  لتحقيق اجلهات كافة مع نعمل:   فؤاد يامسني. د

 الطبيعية ومواردها البيئة على
 (%52) بنسبة والدلتا الكربى القاهرة يف اهلواء فى العالقة الصدرية األتربة من التلوث أمحال خفض مرة ألول -
 (%99) إىل األرز لقش والكبس اجلمع مبعدالت الوصول خالل من السوداء السحابة ظاهرة على القضاء -
 سنويا   اهلواء ملوثات من طن ألف 52 من يقارب ما جتنب -
 5309/5353 املايل العام خالل جنيه مليون 03 يقارب ما لتبلغ للمحميات الزيارة رسوم ايرادات زيادة -

 .التحتية البنية تطوير نتائج كاحد  املستهدف عن %255 بنسبة 5350/5302   خالل  باحملميات الزوار اعداد ارتفاع-
 
 ريغ اهتمام عن نتج والذي العمل، واسرتاتيجية املفاهيم يف جذري حتول من مصر يف البيئة قطاع حاليا يشهده ما ظل يف

 ةبرئاس املصرية واحلكومة السيسي الفتاح عبد السيد اجلمهورية رئيس فخامة رأسها وعلى- الساسية القيادة من مسبوق
 مصر رؤيةو املستدامة التنمية لتحقيق املصرية احلكومة أولويات قائمة على ووضعها البيئة، مبلف -مدبويل مصطفى الدكتور
 ملبذولةا اجلهود حول تقريرا البيئة وزيرة فؤاد يامسني الدكتورة استعرضت املصري، للمواطن أفضل مستقبل يضمن مبا 5303
 كان  االهتمام هذ ان مؤكدة املاضية، 7ال  السنوات مدى على القادمة لألجيال الطبيعية املوارد وصون املصرية بالبيئة لالرتقاء

 جديدا مدخال البيئة وزارة انتهجت حيث والعاملية، اإلقليمية الساحة على البيئي اجملال يف مصر دور تنامي فى االثر أكرب له
 البيئة نيب يربط عامليا توجها يعد والذي األخضر االقتصاد إىل التحول فكر من ينبع البيئية والقضايا املشكالت مع التعامل يف

 ملراعاة مضافة قيمة منح حنو التوجه فنشأ ، لالستثمار كمعرقل للبيئة ينظر الذي املرتسخ القديم الفكر وميحي واالقتصاد،
 األطراف ةكاف مع التعاون جانب إىل البيئة، املشروعات يف لالستثمار جاذبة مناذج وخلق التنمية مشروعات يف البيئية املعايري
 . البيئة جتاه اجملتمعية املسؤولية يف الشراكة مبدأ من انطالقا والشركاء، املعنية

 :  املاضية سنوات 7ال خالل البيئة حصاد التاىل التقرير ويستعرض
 

 التنمية قطاعات يف البيئي البعد دمج
 يسرئ مدبويل مصطفى الدكتور حكومة قيادة حتت البيئة وزارة اختدتها التي اخلطوات أوىل أن فؤاد يامسني الدكتورة قالت
 وصوللل الوزارات كافة مع املستمر والتنسيق والبحث الدراسة  هو البيئة، قضايا مع التعامل يف نوعية نقلة لتحقيق الوزراء
 خطوات كومةاحل واختذت واستدامتها، املوارد على احلفاظ حيقق مبا املختلفة، التنموية بالقطاعات البيئي البعد دمج سبل ألفضل
عىن ملف من أكثر تداول خالل من األخرية الفرتة يف جلية مثاره بشائر اتضحت الدمج، هذا لتحقيق حثيثة

ُ
 طاولة لىع بالبيئة ي

 :ومنها جماالتهم، اختالف على الوزراء السادة
 التعاونب وضامنة حاكمة بآلية للدولة املختلفة القطاعات يف البيئي البعد دمج خطوات كأهم البيئية االستدامة معايري اقرار*

 .االقتصادية والتنمية التخطيط وزارة مع
 برئاسة دولة رئيس الوزراء املناخية للتغريات الوطني اجمللس*

 كافة عضويةو سيادته برئاسة ليصبح املناخية للتغريات الوطني اجمللس هيكلة إعادة بشأن الوزراء جملس رئيس السيد قرار صدر
 .البحثية واملراكز املدني اجملتمع ومنظمات اخلاص القطاع عن وممثلني املعنية الوزارات

 التعليم يف البيئية املفاهييم دمج* 
 العلوم  اهجمن بني وربطها األساسية البيئية املفاهيم إلدماج والتعليم الرتبية لوزارة التابع املناهج تطوير مركز مع التعاون •

 . والدراسات
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 وادرك لبناء البيئية االستدامة جمال يف مهني ماجستري برنامج إلعداد العلمي والبحث العايل التعليم وزارة مع التنسيق •
 .واالجتماعية واإلقتصادية العلمية بالتخصصات وربطها البيئي اجملال يف وخرباء

 جبامعة الدوىل البنك مع بالتعاون املناخ وتغري اهلواء تلوث إدارة مشروع خالل من" البيئة لعلوم متنوع لربنامج" اإلعداد •
 .القاهرة

 النقل قطاع يف البيئي البعد دمج*
 البحثب التوجه كان عليها، املفاجئة الفحص محالت بشن املركبات انبعاثات من للحد سنوات مدار على البيئة وزارة جهود جبانب

 كهربيال والنقل الطبيعي للغاز التحول مثل البيئة مع توافقا أكثر نظيفة وقود أنواع الستخدام للتحول والتنسيق والدراسة
 .االخضر االقتصاد حنو الدولة خطة ضمن

 والصناعة البيئة توافق*
 يذيةالتنف والئحته البيئة قانون مع للتوافق بالتزاماتها لتعريفها الصناعية للمنشآت الفني الدعم البيئة وزارة تقدم

 تقييم ظامن وحتديث بتطوير الوزارة تقوم كما املرصودة، املخالفات وتصحيح البيئي االصحاح وبرامج خطط تقديم حنو وتوجيهها
 .للمشروعات البيئي التأثري تقييم مراجعة إجراءات إنهاء مع فاعليته زياده لضمان البيئي التأثري

  الدويل التعاون أجندة يف البيئي البعد دمج* 
 نفيذلت الدولية االستثمارات جلذب املصرية البيئية للسياسات الرتويج يف الدويل التعاون وزارة مع البيئة وزارة تتعاون

 . الدولية واملنظمات اجلهات مع بيئية برامج لتنفيذ والسعي األخضر، االستثمار يف للتوسع مصر يف بيئية مشروعات
  اخلضراء واملوازنة املالية السياسات يف البيئي البعد دمج*
ا البيئة وزارة لعبت حيث املناخ، تغري بشأن إجراءات اختاذ على املالية املؤسسات تشجيع يتم 

 
ا دور

 
 تمويلال تعميم يف كبري

 .مصر يف املصريف القطاع يف املناخي
  5353 املع اخلضراء للسندات األول الطرح االقتصادية والتنمية التخطيط ووزارة البيئة وزارة مع بالشراكة املالية وزارة وأصدرت
 .اجملاالت خمتلف يف بيئية مشروعات لتنفيذ  دوالر، مليون 723 بقيمة

 البيئية السياحة*
 الطبيعية احملميات بأهمية املواطنني لدى البيئى الوعى ورفع مبصر البيئية السياحة ملفهوم  الرتويج على البيئة وزارة عملت

 واملوارد البيئية( UNDP) اإلمنائى املتحدة األمم برنامج ومبشاركة لإلعالم والدولة واآلثار السياحة وزارات مع بالتعاون وثرواتها،
 . الثقافية

 االعالم يف البيئية ماملفاهي*
 رمص رؤية ضوء يف املستدامة التنمية اهداف لتبني" تنمية" مبادرة الطالق لالعالم الدولة وزارة مع البيئة وزارة تعاونت
 جمال ىف واالبتكار لإلبداع الشباب ألفكار العنان إطالق يف تساهم والتي ، والرياضة والشباب التخطيط وزارتي مبشاركة ،5303
 .اإلعالمية اخلريطة يف البيئية بالقضايا االهتمام يف الواضح التوسع إىل باإلضافة البيئة،

 البرتول قطاع يف البيئي البعد دمج*
 الصرف اتذ البرتولية للمنشأت البيئى والتوافق البيئية، السالمة اشرتاطات لتحقيق البرتول وزارة مع البيئة وزارة تتعاون

 دماجإ ومت والتعدين، البرتول قطاع فى البيولوجى التنوع لدمج جادة خطوات إختاذ إىل باالضافة السويس، خليج على الصناعى
 .املعدنية للثروة اجلديد القانون مشروع فى استخدامها وحسن الطبيعية املوارد على احلفاظ

 الزراعة قطاع يف البيئة دمج*
 جمال يف وخاصة املناخ وتغري البيولوجي بالتنوع الصلة ذات اجملاالت يف وخاصة الزراعة وزارة مع ودائم مثمر تعاون هناك
 الزراعية للمتبقيات إسرتاتيجية ألول اإلعداد منها البارزة االعمال من العديد وهناك التصحر مكافحة وكذلك معها التأقلم
 . اخلضراء املسطحات لزيادة املستمر السعي جبانب الزراعية، املخلفات من االستفادة يف الوزارة لنجاح كامتداد
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 والطاقة الكهرباء وقطاع البيئة*
 الكهرباءو البيئة وزارات جهود تكامل خالل من الكهربائية للطاقة مصدر إىل املخلفات لتحويل التحول يف ملموس اجناز هناك نٱ

 والدعم ألوىلا للمرحلة املنفذة الشركات اختيار و لطاقة املخلفات حتويل تعريفة إصدار من بدءا احمللية، والتنمية احلربي واإلنتاج
 .بالفيوم املخلفات البلدية والزراعية إىل طاقةوحدة لتحويل إنشاء أول إىل  للتنفيذ املستمر

  واملسطحات البيئة شرطة*
 يتم ثحي البيئية، املخالفات من للحد القانون انفاذ يف البيئة لوزارة االساسي الداعم هي واملسطحات الييئة شرطة تعترب

 البيئية طاتباالشرت التزامها مدى على للوقوف املختلفة املنشآت وعلى احملتملة التلوث مصادر علي التفتيش محالت يف التعاون
 .املخالفات حيال القانونية االجراءات واختاذ

 باخلارج ابنائنا أجندة على البيئة*
 ارجباخل املقيمني املصريني من والثالث الثاني اجليل ألبناء رحالت بتنظيم اهلجرة وزارة مع بالتعاون البيئة وزارة قامت

 ملهاجرينا املصريني أبناء بني الرتابط أواصر بتعزيز اخلاصة الربامج تنفيذ يف احلكومية اجلهود ضمن الطبيعية باحملميات
 سفراء ريخ بإعتبارهم البيئية للسياحة الرتويج فى يساهم مما طبيعية ثروات من بلدهم ميتلكه ما ولتعريفهم األم ووطنهم

 .اخلارج فى ملصر
 والبيئة الصحة بني التكامل* 

 الدالئل إصدار مت حيث الصحية، املنظومة يف أكرب بشكل البيئي البعد ودمج التعاون ألواصر توطيد  كورونا جائحة فرتة شهدت
  نيالعامل قدرات وبناء وتأهيل تنفيذها، ومتابعة منها اآلمن والتخلص الطبية املخلفات مع للتعامل واالشرتاطات االرشاية
 الكميات بعةمتا عملية لتسهيل الكرتونى موقع تدشني إىل باالضافة الصحية، الرعايه خملفات إدارة جمال فى الصحية باملنشآت
 .املعاجلة حملطات نقلها وتوقيتات صحية منشأة بكل املخلفات من املتولدة
 واالجتماعي البيئي البعد بني الدمج
 اجملتمع عبتشجي بينهما للربط البيئة وزارة وتسعى املستدامة، التنمية ملثلث ضلعني واالجتماعي البيئي البعدين يعترب
 مباشر شكلب البيئة ومحاية املوارد لصون تهدف التي اجملتمعية املبادرات يف واملشاركة البيئي، العمل يف االخنراط على املدني
 .للمرأة القومي واجمللس االجتماعي التضامن وزارة مع بالتعاون  وذلك مباشر وغري
  الرياضة يف البيئي البعد*

 بالبيئة اماالهتم على وتشجيعهم الشباب بني البيئية املفاهيم لنشر والرياضة الشباب وزارة مع بالتعاون البيئة وزارة اهتمت
 وتنظيم زيارات للمحميات الطبيعية. ومحايتها

 : احمللية التنمية يف البيئي البعد*
 تكاملةم منظومة إعداد وكذلك احملافظات لكافة البلدية املخلفات إدارة ملنظومة الرئيسية املخططات باعداد البيئة وزاره قامت
 .اجلمهورية مستوى على البلدية املخلفات إلدارة

 :  اإلستثمار يف البيئة دمج*
 وخملفات البلدية املخلفات لتحويل جنيه مليار متوقع استثمارات حبجم طاقة ايل املخلفات حتويل برنامج البيئة وزاره أطلقت
 املتقدمة الشركات من شركة 20 اختيار مت حيث طاقة، اىل القدمية الصحية املدافن من اجملمع والغاز الصحى الصرف محأه

 الفيوم مبحميات والبدء ، Eco Egypt محلة فعاليات ضمن متكاملة بيئية ألنشطة احملميات يف االستثمار إعالن وإطالق للتنفذ،
 . القاهرة فى املركزية واحملميات
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 الداعمة البيئية والربامج السياسات

 كافة بني لالتكام وحتقيق املنشودة األهداف حيقق مبا للبيئة الداعم املناخ تغيري مت الفرتة تلك خالل أن البيئة وزيرة وتابعت
 مشاركة إىل باإلضافة املختلفة، والقطاعات الوزارات بعمل البيئي البعد دمج خالل من واالجتماعية واالقتصادية البيئية األبعاد
 :التايل النحو على وذلك اخلاص، القطاع

 723 بقيمة  5353 لعام اخلضراء للسندات األول الطرح إلصدار االقتصادية والتنمية التخطيط ووزارة املالية وزارة مع التعاون 
 يف ةبيئي مشروعات لتنفيذ إفريقيا، ومشال األوسط الشرق منطقة يف خضراء سيادية سندات أول تعد والتي  دوالر، مليون
 وىاملست على املناخية التغريات آثار مع والتكيف الصلبة املخلفات ومنظومة املتجددة والطاقة واالسكان النقل جماالت
 .الوطني

 للحكومة االستثمارية اخلطة يف لدجمها االستدامة/  البيئية املعايري إلصدار اإلقتصادية والتنمية التخطيط وزارة مع التعاون 
 .سنوات ثالث خالل اخلضراء املشروعات من %23 نسبة إىل الوصول بهدف

 كتهاومشار للقانون التنفيذية الالئحة إعداد من االنتهاء ومت املخلفات، إدارة تنظيم بشأن 5353 لسنة( 535) رقم قانون إصدار 
 .قبلهم من الواردة املالحظات كافة واستيفاء الوزارات لكافة

 املخلفات من املتولدة للكهرباء التعريفة قيمة حتديد بشأن 5309 لسنة( 50) رقم الوزراء جملس قرار إصدار. 
 العمل عمولد ،للمنتج املمتدة املسئولية منطلق من مبصر العاملة الشركات كربى مع البالستيك تدوير إعادة ميثاق توقيع 

 .البالستيكية املنتجات من اآلمن بالتخلص البيئي
 عني جبامعة البيئية، والبحوث العليا الدراسات بكليات املصرية، باجلامعات األخضر للتحول وحدة أول افتتاح                   
 ،باجلامعة املخلفات تدوير إلعادة جفور مشروع مشس. 
 وهى البيئى الوعى لنشر اإلعالمية احلمالت من عدد إطالق: 
 فةاملختل اجملتمع فئات لدى الوعي رفع إىل تهدف اجلمهورية، رئيس فخامة رعاية حتت" لألخضر احتضر"   اإلعالمية احلملة •

 املواطن إحساس وتعزيز املختلفة البيئة عناصر جتاه املواطنني سلوك وتعديل الطبيعية، واملوارد البيئة على احلفاظ بأهمية
 على نفعبال عليه يعود مبا مستدامة بطريقة واستخدامها عليها احلفاظ حنو ومسئوليته الطبيعي املال رأس ألصول مبلكيته

 . اإلنسان ورفاهة بصحة العالقة ذات املستويات كافة
 

 البيئة وزارة اسرتاتيجية ضمن"  Eco Egypt"  الطبيعية واحملميات البيئية السياحة لدعم األوىل الرتوجيية احلملة إطالق •
 ملشاركةا وأهمية بأهميتها الوعي رفع الطبيعية، للمحميات املستدام االستخدام تعظيم إىل احلملة تهدف احملميات، لتطوير

 والرتويج ية،اليدو وحرفه الثقافية ملنتجاته الرتويج فى أساليبه  وتطوير بتدريبه ذلك فى احمللى اجملتمع دمج محايتها، فى
 لبيئةل العاملي باليوم مصر احتفاالت إطار يف البحرية البيئة محاية محلة اطالق مت كما.. باحملميات االستثمارية للفرص
 لبحرل البيولوجي التنوع على احلفاظ تستهدف والىت اإلمنائي املتحدة األمم برنامج و واآلثار، السياحة وزارة مع ،بالتعاون5350
 ".إجييبت إيكو" محلة من وكجزء إفريقيا، ومشال األوسط الشرق يف نوعها من األوىل وتعد  األمحر

 

 اإلدارة أنظمة دعم إطار يف وذلك االلكرتونية، املخلفات من اآلمن للتخلص"  Tadweer-E" اإللكرتوني والتطبيق مبادرة إطالق  •
 إعادة وضمان ةاإللكرتوني باملخلفات املوجودة الثمينة املعادن من االستفادة وتعظيم اإللكرتونية، للمخلفات واملستدامة السليمة
 .واقتصاديا   بيئيا   مستدامة بطرق تدويرها

 

 .الصلبة املخلفات بقضية للتوعية" مصر يا مجيلة" محلة إلطالق اإلعداد من االنتهاء مت •
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 واءـــعية اهلني نوــحتس

اكدت الدكتورة يامسني فؤاد انه فى ظل اخلطوات الىت تتخذها مصر لتسريع االنتقال إىل منوذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر 
استدامة ، فتم العمل خالل السنوات املاضية على حتسني جودة اهلواء  من خالل جمموعة من  اخلطط والسياسات التي إستهدفت 

 ،مع كافة الوزارات واجلهات املعنية حتسني نوعية اهلواء بالتعاون 
 :وذلك على النحو التايل  

 التي مت تركيها واالنتاج  عدد النماذج املطورةيف أماكنها، حيث بلغ توفيق أوضــاع مكامري الفحم النباتي وضــع منظومة ل
، كما مت تطوير املضغوط ( مصانع إلنتاج الفحم النباتي00( منوذج مطور، باإلضافة إىل عدد )502) 5353منها حىت ديسمرب 

صغرية  سطة وال شروعات املتو آلية متويلية من خالل بروتوكول تعاون بني وزارتي البيئة والتنمية احمللية وجهاز تنمية امل
سرة مبنحة ) صغر عن طريق إتاحة قروض مي صحاب املكامري يف أعمال %53ومتناهية ال ساعدة أ ( مقدمة من وزارة البيئة مل

 ( جنيه.259333)( مستثمر مببلغ إمجايل 01تقديم التمويل لعدد )التطوير، حيث مت 

  فة النقل املستدام يف مصر، حيث مت من خالل تلك املشروعات تنفيذ ما يلي:انشر ثقلتنفيذ مشروعات ريادية 

 ( خطوط أتوبيس حديثة يتم إدارتها من خالل القطاع اخلاص، تربط بني مدينتي الشـــيخ زايد و7إنشـــاء عدد )أكتوبر  1
 وحمطة املرتو باجليزة.

 ( إشارة 05( كم للمشاة والدراجات يف مدينتي الفيوم وشبني الكوم، باإلضافة إىل تركيب عدد )05مسارات بطول ) إنشاء
 ( مبنطقة وسط البلد بالقاهرة إلعطاء معلومات عن توافر أماكن االنتظار يف اجلراجات.VMSإلكرتونية متغرية الرسالة )

 ــتبدال عدد ) االنتهاء من ــواط 270اس ــتبدال الدراجات النارية ثنائية األش ــروع التجريبي الس ــمن املش ( دراجة نارية ض
 بأخرى جديدة رباعية األشواط مبحافظة الفيوم.

  ــاركية ــروع الدراجات التش ــاء عدد )تنفيذ املرحلة األوىل ملش ــاركة الدراجات 1مبحافظة الفيوم من خالل إنش ( حمطات ملش
 فيوم ومدينة الطالبات مبحافظة الفيوم.   داخل جامعة ال

  ـــم  أظهرتإعتماد منهجية للحد من حرق املخلفات الزراعية، حيث ( مليون 5.07مجع وكبس ما يقارب ) 5353نتائج موس
( مت مجعها من خالل %51( من إمجايل قش األرز املتولد من املســـاحة املنزرعة، منها )%99طن من قش األرز بنســـبة بلغت )

ـــار ما %70بروتوكول التعاون بني وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و ) ( مت مجعها من خالل األهايل، مما أدى إىل جتنب انتش
 ( طن من ملوثات اهلواء املختلفة.52333يقارب )

  اجلمهورية،بكافة حمافظات  ألف مرت مربع مساحات خضراء 03باإلضافة إىل ما يزيد عن  شجرةالف  033 زراعة ما يزيد عن  
ــراء واحلد من التلوث ومكافحة ضــمن  ــاحات اخلض ــروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة البيئة بهدف زيادة املس عدد من املش

  اآلثار السلبية لظاهرة التغريات املناخية. 

 ( 50) بعدد حمطة رصــد( 003)لتبلغ عدد حمطات الشــبكة القومية لرصــد نوعية اهلواء زادت  :برامج رصــد نوعية اهلواء
( منشأة صناعية وحمطة 20لتبلغ ) رصد االنبعاثات الصناعية ، كما زادت عدد الكيانات املرتبطة بشبكة(%52)بزيادة  حمافظة

(، باإلضافة إىل زيادة عدد حمطات الرصد بالشبكة القومية %007نقطة رصد بنسبة زيادة ) (079) كهرباء بعدد نقاط رصد بلغ
 (. %07رصد بنسبة زيادة )( حمطة 02لرصد الضوضاء إىل )

  سني جودة اهلواء ومكافحة تغري املناخ بالقاهرة الكربى"البدء يف تنفيذ شروع حت ( بهدف دوالر مليون 533بتمويل قدره ) "م
حتديث نظام رصد جودة اهلواء، باإلضافة إىل دعم إدارة املخلفات الصلبة يف القاهرة الكربى مبا يف ذلك إنشاء مدفن متكامل 

، عالوة على املســـاهمة يف تقليل انبعاثات املركبات من خالل دعم جتربة إلدارة املخلفات وإغالق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل
 هربائي يف القطاع العام والبنية التحتية له.النقل الك

ساهمت اجلهود املبذولة يف خفض أمحال التلوث من االتربة الصدرية العالقة فى اهلواء يف القاهرة  
 .5302( مقارنة بعام %52بنسبة ) والدلتا ىالكرب
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 احلد من التلوث الصناعى

بئة يف تقديم الدعم املايل والفىن للحد من التلوث الناتج عن املنشأت الصناعية، بدءا من تقييم التأثري البيئي تستمر وزارة الب
 املنشآت واالصحاح البيئي.والتأكد من مراعاة االشرتاطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على 

 وقد مت تنفيذ عدد من املشروعات من خالل برنامج التحكم يف التلوث الصناعي مبراحله املختلفة، والىت كان من أهمها:
  مليون دوالر والىت مكنت الشركة  01إنشاء حمطة ملعاجلة وتدوير مياة الصرف الصناعى بشركة ابوقري لألمسدة بدعم بلغ

 .  %033م مياه الصرف بنسبة من اعادة استخدا
  من املياه املعاجلة . %13تنفيذ حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصناعي بشركة املعمورة للورق إلعادة استخدام 
  صنع للطوب مبنطقة عرب أبو ساعد، م 553 تنفيذ مشروع إستبدال الوقود من املازوت للغاز الطبيعي بـ 
  مليون  12دعم نظام متكامل الستخدام بدائل الوقود فى خط اإلنتاج الرئيسي بالشركة العربية لألمسنت بدعم بلغ

 جنيه مصرى. 

  مليون دوالر. 5,7تنفيذ مشروع اعادة استخدام املخلفات البلدية والزراعية بشركة امسنت سيمبور بدعم بلغ 
  حافظة مب بشركة املالية والصناعيةاملستخدم للعمل بالغاز الطبيعي إعادة تأهيل وحدة محض الكربتيك وتغيري الوقود

 مليون جنية. 5أسيوط بدعم بلغ 
  متويل وحدة االستخالص بشركة العامرية لتكرير البرتول بهدف استخدام مذيبNMP  07بدال  من الفينول بدعم بلغ 

 مليون دوالر. 
  7.1دعم شركة العامرية لألمسنت خلفض أمحال األتربة الكلية العالقة باهلواء اخلارجي لتغيري فلرت املربد بتكلفة بلغت 

 مليون دوالر.
  تركيب معدات الرصد املستمر وتغيري الفلرت بشركة السويس لالمسنت وإستبدال وحدة تدوير البطاريات بالشركة املصرية

افة إىل وحدتني إلسالة الغازات خلطني السماد األحادى بشركة أبو زعبل لألمسدة وصناعة للبالستك والكهرباء، باإلض
 مليون يورو.2.5الكيماويات بتكلفة 

 حتسني نوعية املياه

 ( حمطة.55إنشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية املياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحريات املصرية بعدد ) 

  نوعية املياه بكأل من البحر املتوسط والبحر األمحر وخليجي السويس والعقبة والبحريات املصرية تنفيذ برامج دورية لرصد
.05تتضمن تنفيذ عدد )  ( رحالت حقلية للرصد سنويا 

  تنفيذ مشــروع ريادي إلدارة املناطق الســاحلية مبحافظة اإلســكندرية لتنمية حبرية مريوط، والذ مت  من خالله إعداد خطة
تكاملة للمنطقة الساحلية باإلسكندرية وحبرية مريوط، باإلضافة إىل خفض أمحال التلوث علي خليج املكس والبحر لإلدارة امل

 من خالل تنفيذ مشروع بيئي للتطوير اجلزئي حملطة التنقية الغربية ملعاجلة الصرف الصحى.  %2املتوسط بنسبة 
 ( شآ2تنفيذ عدد سعة للمراقبة البيئية على املن شر على كال  من نهر النيل، ( محالت مو شر أو غري املبا صرف املبا ت ذات ال

سويس، خليج أبوقري بإمجايل عدد ) شمالية، مصرف حبر البقر، خليج ال صناعية595البحريات ال شأة  ، باإلضافة إىل عدد ( من
 ( حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي.071)

 ( عدد ما يزيد على  ـــتهدفة من خالل غرفة العمليات املركزية وذلك ( بالغ عن حوادث التلوث خال552إدارة  ل الفرتة املس
 بالتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية طبقا خلطة الطوارئ الوطنية ملواجهة الكوارث البيئة واخلطط النوعية املتخصصة.

 ــناع ــرف الص  52ايل مببلغ ، من خالل تقديم الدعم املطن / عام 90على حبرية املنزلة مبقدار  يخفض أمحال التلوث من الص
شركة قهـــــا لألغذية 0مليون جنيه لعدد ) صابون،  صر للزيوت وال شركة م شركات القطاع العام ) صناعية تابعة ل شأة  ( من

 احملفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج(، لتنفيذ خطط اإلصحاح البيئي الالزمة.
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 ري لألمسدة بهدف خفض أمحال التلوث من تنفيذ مشــروع معاجلة وتدوير مياه الصــرف الصــناعي بالكامل لشــركة أبوق
سط مبقدار  صناعي على البحر املتو صرف ال ( مليون دوالر، وقد مت االنتهاء 52طن / عام، بتكلفة إمجالية قدرها ) 5.527ال

 من الرتكيبات وجاري التشغيل.

 

 

 
 

 
 
 

 اإلدارة املتكاملة للمخلفات
املاضية خاصة مع صدور قانون تنظيم ادارة  املخلفات  7الوتابعت فؤاد أن ملف املخلفات  شهد تطورا ملحوظا على مدى السنوات 

خلفات بكافة أنواعها )خطرة 
ُ
  صلبة– زراعية – صناعية-ووضع ألئحتة التنفيذية  والذى يعد خطوة فارقة يف طريق اإلدارة اآلمنة للم

القيادة الســياســية  اإلســراع فى حلد من تولدها، وخلق الفرص االســتثمارية فيها ، حيث كانت توجيهات وا( وبناء هدم – بلدية
وضع منظومة إدارة املخلفات اجلديدة حيز التنفيذ والبدء باألماكن األكثر تكدسا بالسكان حىت يشعر املواطن بتحسن ملموس فى 

 اسرع وقت. 
 املناخ الداعم والبناء املؤسسي:

 املخلفات من خالل :بدأت هذه االجراءات بتوفري املناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة إلدارة 
  5302لسنة  0332إنشاء جهاز تنظيم وادارة املخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم. 

 ( ـــدار قانون رقم ـــنة 535إص ـــأن تنظيم إدارة املخلفات، ومت االنتهاء من إعداد الالئحة التنفيذية للقانون  5353( لس بش
 ء كافة املالحظات الواردة من قبلهم.ومشاركتها لكافة الوزارات واستيفا

 ( حمافظة 57إعداد املخططات الرئيسية إلدارة منظومة املخلفات البلدية جلميع حمافظات اجلمهورية .) 

 .إعداد املنظومة املالية لإلدارة املتكاملة للمخلفات 

 ( لسنة 50إصدار قرار جملس الوزراء رقم )املتولدة من املخلفات.بشأن حتديد قيمة التعريفة للكهرباء  5309 

  التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي باإلســكندرية وفقا  لقرارات جملس الوزراء يف هذا الشــأن، حيث مت رفع  ما يزيد عن
طن من الرتاكمات التارخيية واملتولد اليومي من املخلفات البلدية مبحافظة اإلســـكندرية ونقلها إىل املدفن الصـــحي مليون 

ضـافة إىل الدعم الفني حملافظة اإلســكندرية يف إعداد مســودة التعاقد بني الشــركة وحمافظة اإلسـكندرية للقيام باحلمام،  باإل
ـــيطة ونظافة  ـــناعية إىل احملطات الوس ـــكنية والتجارية والتجمعات الص بأعمال مجع ونقل املخلفات البلدية من املناطق الس

 الشوارع وإدارة وتشغيل املدفن الصحي باحلمام. 

 ( حمافظات )الغربية، املنوفية، 0( مواقع بعدد )1( مليون جنيه لرفع الرتاكمات من عدد )07.2ديم الدعم املايل مببلغ )تق
 الدقهلية(.

 ( مصانع لتدوير املخلفات مبحافظات 2رفع كفاءة عدد )إنشاء مصنع جديد منوذجي لتدوير املخلفات بالعدوة مبحافظة املنيا، و
 وقنا، و املساهمة يف إنشاء مصنع لتدوير املخلفات بشبني الكوم باملنوفية.كفر الشيخ، والغربية، 

 .املوقف التنفيذي خلطط اإلصحاح البيئي لشركات البرتول خبليج السويس 

 عدد بإمجايل السويس خليج مبنطقة البرتول لشركات البيئى التوافق خلطط التنفيذى املوقف متابعة 
 شركة( 5) لعدد البيئي اإلصحاح خطتي تنفيذ من االنتهاء مت حيث شركات،( 9) لعدد تابعة موقع( 00)

 شركات( 7) لعدد البيئي اإلصحاح خطط تنفيذ متابعة وجاري البحرية، البيئة علي نهائيا   الصرف ووقف
 لشركة الصناعى الصرف معاجلة حمطة انشاء جارى انه اىل باإلضافة( %25)  تنفيذ نسبة مبتوسط أخرى

 .جنيه مليار 7 بلغت إمجالية بتكلفة وذلك ، بالسويس لألمسدة النصر
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 ( حمطة وســيطة ثابتة مبحافظات الشــرقية والقليوبية واجليزة وقنا، باإلضــافة إىل 5االنتهاء من إنشــاء عدد )( حمطات 7عدد )
التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة توفري معدات و دمياط، – املنيا – القليوبية –بني سويف وسيطة متحركة مبحافظات 

  مبحافظة اجليزة.

 :تنفيذ منظومة املخلفات البلدية الصلبة اجلديدة 

 : اعداد البنية التحتية للمنظومة 

يف اطار دور وزارة البيئة باعتماد التصميمات اهلندسية والفنية اخلاصة مبشروعات البنية التحتية، وتوحيد طرق القياس ونسب 
مت االنتهاء من مراجعة واعتماد التصميمات الفنية واهلندسية  واالشراف على التنفيذ لكافة مشروعات البنية التحتية،التنفيذ، 

ـــيطة ثابتة ، وعدد )9حىت اآلن لعدد ) ـــحي، وعدد )53( حمطة وس ـــنع ملعاجلة وتدوير املخلفات واعتماد كافة 5( خلية دفن ص ( مص
صة مبصانع تدوير املخلفات صة عدد )املعدات اخلا سليم للمحافظة املخت ضافة إىل اعتماد وت ( حمطات متحركة، وجاري متابعة 7، باإل

 كافة  املشروعات واإلشراف على تنفيذها.

  :عقود التشغيل 

سيطة الثابتة  - شغيل احملطات الو شوارع وت صة خبدمات اجلمع والنقل ونظافة ال صفات اخلا شروط واملوا سات ال إعداد منوذج كرا
 جلة واملدافن الصحية ومت ارساهلا اىل وزارة التنمية احمللية لتعميمها على السادة احملافظني.ومصانع املعا

تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط واملواصفات اخلاصة خبدمات مجع ونقل ونظافة الشوارع حملافظات )القاهرة ، اجليزة  ،  -
 القليوبية ، الفيوم ، اإلسكندرية(

 النظافة مبحافظة القاهرة منطقتي )الشرقية ، الغربية (  اعتماد عقود منظومة -

 :اإلغالق اآلمن للمقالب العشوائية 

 مقلب الوفاء واألمل 

 ( 20مت تكليف استشاري وزارة البيئة بإعداد الدراسات الفنية واهلندسية اخلاصة بإغالق وتأهيل املدفن الصحي ومساحته )
املقاول العام للمشروع بكافة التصميمات والدراسات، وباإلضافة إىل الدعم الفني فدان ومتت موافاة اهليئة اهلندسية بصفتها 

مليون جنيه للهيئة اهلندسية مساهمة مالية من وزارة البيئة  023املقدم من وزارة البيئة قامت الوزارة بتحويل مبلغ 
 للصرف على املتطلبات اخلاصة باملدفن الصحي.

 د دراسة لتقييم املوقع بالكامل ودراسة املخاطر املتوقع حدوثها على مساحة مقلب الوفاء يقوم استشاري وزارة البيئة بإعدا
خلفات الستعراض مقرتح االستغالل األمثل للموقع.053واالمل )

ُ
 ( فدان بالتنسيق مع اهليئة اهلندسية للتخلص اآلمن من امل

 :مقلب السالم 
 ( فدان تقريبا  وللسيطرة 12يقع املقلب على مساحة ) على انبعاثات األدخنة واحلرائق قامت وزارة البيئة بتوفري معدات عن

 . نظرا  لقربه من الكتلة السكنيةطريق التعاقد مع إحدى اجلهات للسيطرة على احلرائق حفاظا  على صحة املواطنني

   مت تكليف هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة من معاىل دولة رئيس جملس الوزراء بتنفيذ عملية االغالق لتنفيذ عملية
االغالق النهائي والتي تتم عن طريق إحدى الشركات املتخصصة  بناء على التصميمات الفنية واهلندسية لعملية االغالق 

شرف أيضا  على أعمال التنفيذ، ويقوم املختصني جبهاز تنظيم إدارة املخلفات مبتابعة واملعدة من كلية اهلندسة جامعة بنها وامل
 أعمال اإلغالق مع املشرف على أعمال التنفيذ.
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   :املنوفية مبحافظة خريطة أبو مقلب

 ملدفنا إىل ونقلها الرتاكمات، إزالة طريق عن وذلك الكوم شبني مبدينة خريطة أبو مقلب موقع لتطوير رؤية بوضع البيئة وزارة قامت 
 أخرى مرة الرتاكمات عودة من للحد الكوم شبني مدينة عن املتولدة املخلفات لفرز مصنع إلنشاء اخلطاطبة، داود كفر بطريق الصحي
  خريطة، أبو مقلب من الرتاكمات لرفع الوزارة من مساهمة جنيه مليون 00.2 مببلغ باملساهمة الوزارة قامت كما باملوقع

 إىل ونقلها الرتاكمات من طن ألف 511.1 رفع الفرتة هذه خالل مت حيث 5302/2/53 العمل وانتهى 5302/5/05  يوم العمل بدأ 
 تنظيم هازج البيئة بوزارة املختصني إشراف حتت آمنة بطريقة الرتاكمات هذه من والتخلص اخلطاطبة داود كفر بطريق الصحي املدفن
 نياملختص قام فقد سبق ما إىل باإلضافة املوقع، داخل املوجودة الغازات من انفجارات أي حدوث وعدم املوقع خلطورة نظرا   املخلفات إدارة
 بطريقة املوقع ةإدار على باملوقع العاملني وتدريب املنوفية حملافظة الصحي باملدفن العمل وتنظيم بتأهيل املخلفات إدارة تنظيم جبهاز
 .سليمة

  الرمسي يف جمال إدارة املخلفات البلدية:دمج القطاع غري 

  ـــجيل العمالة غري املنتظمة )العاملني فى ـــامن اإلجتماعي لتس مت توقيع بروتوكول  تعاون بني وزارة البيئة ووزارة التض
ــجيل العاملني فى جمال  ــميم موقع إلكرتوني لتس ، وعليه مت تص جمال إعادة تدوير املخلفات( لدى منظومة املخلفات رمسيا 

سجيل )إ ( فرد على مستوى اجلمهورية، كما مت توقيع بروتوكول تعاون بني 5533عادة تدوير املخلفات، حيث مت حىت اآلن ت
جهاز تنظيم إدارة املخلفات واجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بشأن إعداد دراسة حلصر العاملني غري الرمسني بقطاع 

 املخلفات الصلبة يف مصر .

  التنسيق لتوقيع بروتوكول ثالثي بني وزارت )البيئة ، القوى العاملة ، التضامن االجتماعي( لوضع املعايري والضوابط جارى
خلفات 

ُ
لتقنني أوضــاع العاملني بالقطاع غري الرمسي اجتماعيا  من خالل دعم التعريف مبســميات عملهم مبنظومة إدارة امل

ــيق مع وزارة ــيق مع وزارة  فى بطاقة الرقم القومي بالتنس ــبا  بالتنس  تأميني مناس
 
القوى العاملة ، وكذلك منحهم غطاء

سيق مع القطاع اخلاص واجلمعيات األهلية  شركات العاملة فى املنظومة بالتن ضامن االجتماعي العمل على إحلاقهم بال الت
 املؤهلة واجلهات احلكومية.

 *حتويل املخلفات لطاقة:      

 ( شـــركات م2مت اختيار عدد )( حمافظات لبدء التنفيذ الرمسي يف مشـــروعات حتويل املخلفات لطاقة 2صـــرية موزعة على )
ـــناعة، مت  ـــركات الوطنية على دخول هذا اجملال بقوة لبناء قاعدة وطنية هلذا النوع من الص ـــجيع الش باملرحلة األوىل وتش

ـــري املوافقة على توفري متويل من خالل البنوك التابعة للبنك املركزي على أن  وبفرتة  ٪2بفائدة يكون القرض باجلنيه املص
ـ  053سنوات سداد الدفع، بإمجايل حجم استثمارات ترتاوح بني  03يليها سنوات  Grace Period "2مساح للسداد "   533ـ

 . مليون دوالر أمريكي خاصة باملرحلة األوىل

 مشــروع جتريبي لتوريد وتركيب وحدة لتحويل املخلفات البلدية والزراعية إىل طاقة باســتخدام تكنولوجيا  مت االنتهاء من
 .، والتي مت تركيبها على مدار عام ونصفالتغويز الالهوائي مبركز إطسا مبحافظة الفيوم

 *املخلفات الطبية :

 ( حمطة0توريد وتركيب عدد ) ـــفىالطبية  للنفايات مركزية معاجلة ـــتش ـــدر مبس ـــيون مبحافظة الغربية تعمل ص  بس

مليون جنية مصري وبطاقة حوايل  53بتكلفة  حوايل ، خلفات الطبية املتولدة باحملافظةملعاجلة امل والتعقيم الفرم بتكنولوجيا
 .يبا نصف إحتياجات حمافظة الغربيةطن يوميا والتي تغطى تقر 2

 : اإللكرتونية واخلطرة*املخلفات 

  ( طن من املخلفات اإللكرتونية وبطاريات حامض الرصــاص بالتنســيق مع شــركات تشــغيل 7390اآلمن من حوايل )التخلص
 احملمول.

 ( ضاع لعدد صدار الرتاخيص وتقنني أو صدار املوافقات البيئة 7االنتهاء من إ صانع لتدوير املخلفات اإللكرتونية، كما مت إ ( م
 ات استصدار الرتاخيص هلم.( مصانع أخرى وجاري استكمال إجراء2لعدد )
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 ( صدير سوان، 255مت ت سخنة، أ صرية ) بورتوفيق، العني ال شعة الكاثودية املوجودة باملوانئ امل شات أنابيب األ شا ( طن من 
صة خارج البالد ، وجاري  ص شآت املتخ سعيد غرب، الدخيلة، دمياط( للتخلص اآلمن منها باملن شرق، بور سعيد  سفاجا، بور

ــدير ) ــل إمجايل الكمية التي يتم ( طن م520تص ــكندرية، ليص ــعة الكاثودية املوجودة مبيناء اإلس ــات أنابيب األش ــاش ن ش
 ( طن.  0332إىل حوايل ) 5350التخلص منها بنهاية مايو 

 ( صر كمية ــــ 0351.5ح شراء وحدات املعاجلة  PCBs( طن زيوت احملركات امللوثة بـ ستوى اجلمهورية، ومت التعاقد ل على م
 وجاري التوريد.

 ( ية جاري التخلص من حوايل )721مت التخلص من كم ية اخلطورة، و عال يدات املهجورة  ( طن أخرى من 533( طن من املب
ل إمجايل الكمية التي يتم املبيدات املهجورة ببعض املخازن األخرى التابعة لوزارة الزراعة على مســتوى اجلمهورية ليصــ

 ( طن من املبيدات املهجورة عالية اخلطورة.0333إىل ما يقارب ) 5350التخلص منها بنهاية يونيو 

 :الزراعية والبيوجاز*املخلفات 
  ـــم ( مليون 5.07مجع وكبس ما يقارب ) 5353إعتماد منهجية للحد من حرق املخلفات الزراعية، حيث أظهرت نتائج موس

( مت مجعها من خالل %51( من إمجايل قش األرز املتولد من املســـاحة املنزرعة، منها )%99األرز بنســـبة بلغت )طن من قش 
 .( مت مجعها من خالل األهايل%70بروتوكول التعاون بني وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و )

 ( وحدات2( وحده بيوجاز منزلية، وجاري تنفيذ عدد )513االنتهاء من تنفيذ عدد ) ( ـــطة ( مبحافظة 0م 23بيوجاز متوس
ـــة الطاقة احليوية التابعة لوزارة البيئة حىت اآلن  ـــس املنيا، ليبلغ إمجايل عدد الوحدات التي مت تنفيذها من خالل مؤس

 حمافظة. 02( وحدة بيوجاز منزلية بعدد 0113بتنفيذ إىل ما يكايفء )

 *خملفات اهلدم والبناء

  الســـياســـية باعداد ملف متكامل للتعامل مع خملفات اهلدم والبناء، مت االنتهاء من حتديث تنفيذا لتكليفات القيادة
املواصــفات القياســية املصــرية إلعادة تدوير خملفات اهلدم والبناء، من حيث البنية التحتية الســتقبال تلك املخلفات، 

مزيد من الفرص االســـتثمارية يف جمال  وتكنولوجيات اعادة اســـتخدامها مرة أخرى أو تدويرها ملنتجات أخرى، التاحة
 التشييد والبناء. 

 باملعدات تكاملة إلدارة املخلفاتاملنظومة دعم امل*
 ( معدة لرفع كفاءة منظومة إدارة املخلفات البلدية الصلبة باحملافظات.192( حمافظة بعدد )05دعم عدد ) 

 ( 05( جرارات زراعية وعدد )2دعم حمافظة الوادي اجلديد بعدد ) ـــاهمة يف منظومة تدوير مفرمة للمخلفات الزراعية، للمس
 جريد النخل.

 ( مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفري القصب.057دعم حمافظات الصعيد بعدد ) 

 ( الذرة حطب –( مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير املخلفات الزراعية )قش األرز 71دعم حمافظات الدلتا بعدد.) 

 ( إطار خاص مب151توريد ) ـــيوط من خالل الربنامج الوطىن للمخلفات كما جيرى عدات مجع ونقل املخلفات حملافظىت قنا وأس
 حاليا التوريد والتعاقد لباقى حمافظات الربنامج يف الدلتا.

  عامل نظافة مبحافظات أسيوط والغربية وكفر الشيخ. 00333توفري مهمات وقاية لعدد 

 

ضافت فؤاد انه فى جمال توجه مصر حنو  ستخدام األكياس البالستيكية فقد مت اختاذ العديد من االجراءات وأ احلد من ا
 وتشمل :

  ـــتيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ـــتخدام البالس ـــرتاتيجية الوطنية للحد من اس اإلعداد اإلطار العام لالس
ك ون  مع مركز تكنولوجيا البالستيالسيسي رئيس اجلمهورية، وبالتنسيق مع هيئة املعونة اليابانية "اجلايكا "، بالتعا

 بالبحث يف تكنولوجيات تساعد على إجياد مواد بديلة لألكياس البالستيكية وسبل لتدويرها واالستفادة بها .
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  نظيم إدارة املخلفات  ختتص بإدارة تداول األكياس البالستيكية أحادية االستخدام.ت بقانون  مادة تضمني 
  البالستيك مع كربى الشركات العاملة مبصر من منطلق املسئولية املمتدة للمنتج، ولدعم توقيع ميثاق إعادة تدوير

 العمل البيئي بالتخلص اآلمن من املنتجات البالستيكية.
  مت  تنفيذ محالت لتوزيع أكياس متعددة االستخدام وحقائب من القماش ، باإلضافة إىل اعالن مناطق ال تستخدم األكياس

 veryية االستخدام كالغردقة، وتنفيذ محالت بالتعاون مع املبادرات الشبابية واجملتمع املدني ومنهاالبالستيكية أحاد

nile لزمالك  عن استخدام البالستيكلتنفيذ محالت جلمع املخلفات البالستيكية من النيل. وتوقف عدد من احملالت  با  . 

  تغليف البالستيكية .إطالق مبادرة "نستله إلستعادة وتدوير مواد التعبئة وال 
  إطالق محلة احلد من استخدم األكياس البالستيك وتوزيع األكياس الورقية الصديقة للبيئة على احملالت والبازارت مبدينه

دهب ، وإطالق مبادرات جمتمعية مع اجلامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عني مشس واالكادميية العربية للعلوم 
   والتكنولوجيا.

 برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع ”دور لبكرة“ة بيبسيكو مصر منصه جلمع وإدارة املخلفات حتت عنوان اطالق  شرك ،
 مبادرة دورنا .

 :احملميات الطبيعية وإدارة تطوير
 نال ملف احملميات دعم احلكومة و القيادة السياسية  ليتم العمل على تطوير احملميات الطبيعية  من خالل خطة طموحة للوصول
اىل املستويات العاملية فى االدارة املستدامة للمحميات واحلفاظ على ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجى مع تعظيم االستفادة 

املة ومتك خالل العمل على عدة حماورمتوازية و ذلك من منها بتنمية روافد السياحة البيئية على املستويني احمللي والعاملي،
 د هو احلفاظ على حقوق األجيال القادمة فى ثروات مصر الطبيعية مع االستفادة منها و تنميتها  تشملتتالقى لتحقيق هدف واح

   هي:عدة حماور 
 حتسني البنية التحتية و خدمات الزوار  -احملور االول :

ية على مستوى حمم 00قامت الوزارة بتنفيذ العديد من مشروعات حتسني البنية التحتية واخلدمات املقدمة للزوار بعدد 
 أهمها:مجهورية مصر العربية ومن 

  للتغريات املناخية واحلفريات مبنطقة وادى احليتان مبحمية وادى الريان.املتحف املفتوح واملتحف املغلق إنشاء 

 ( مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية مبحميات جنوب سيناء2تنفيذ عدد )  مع جهاز اخلدمة الوطنية.بالتعاون مع 

  .تطوير ورفع كفاءة املقر اإلدارى واملتحف مبحمية اشتوم اجلميل 

 ( مبىن إداري وسكني مبحمية وادي الريان 5إنشاء عدد ) مع جهاز اخلدمة الوطنية.بالتعاون مع 

 .تطوير البنية التحية وخدمات الزوار مبحمية الغابة املتحجرة 

  .تطوير البنية األساسية وخدمات الزوار مبحمية وادى دجلة 

 ( سد مبحمية وادي دجلة ملواجهة خماطر السيول.5االنتهاء من إنشاء عدد ) 

 .االنتهاء من تنفيذ مشروع تطهري األلغام واحلماية من خماطر السيول مبحمية نبق 

 مبحمية أبو جالوم )تطوير موقع الغوص بالبلوهول(. االنتهاء من تنفيذ املرحلة األوىل لرفع كفاءة البنية التحتية 

 .االنتهاء من تنفيذ املرحلة األوىل لرفع كفاءة البنية التحتية مبحمية سالوجا وغزال  

 وأبوجالوم نبق مبحميتي البحرية واملماشي السقاالت تطوير جاري االنتهاء من مشروع. 

 االنتهاء من إنشاء سور حول حممية الدبابية واستالمه .  نهائيا 

  .رفع كفاءة وتطوير املقر اإلدارى حملميات البحر األمحر بالغردقة 

  .إنشاء مقر إدارى واسرتاحات عاملني مبحمية سانت كاترين من خالل التعاقد مع مديرية اإلسكان جبنوب سيناء 

  .صيانة ورفع كفاءة املدقات مبحمية رأس حممد وحممية نبق وحمية وادى الريان 
 حممية سانت كاترين( كأحد أدوات اإلدارة وخدمات الزوار.   مدق جبل موسى ومركز الزوار إعادة تأهيل( 



12 

 

 ( 0رفع كفاءة املقرات اإلدارية مبحمية وادى اجلمال عدد)  .مقر إدارى 

 .إنشاء مقر إدارى حملمية سيوة الطبيعية 

 محاية التنوع البيولوجى و ثروات مصر الطبيعية  -احملور الثانى :
حتت رعاية الرئيس COP14 مؤمتر الدول األطراف لالتفاقية االطارية لألمم املتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشررئاسة  •

 091، وذلك مبدينة شرم الشيخ مبشاركة 5302نوفمرب  59إىل  00عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية خالل الفرتة من 
آالف مشارك، حتت شعار )االستثمار يف التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية اإلنسان ومحاية الكوكب(،  9دولة وأكثر من 

 على مدار عامني احرزت خالهلا العديد من النتائج الىت شهد هلا العامل امجع.  لترتأس مصر أعمال املؤمتر

  دعم اجلهود التشاركية بني خمتلف اجلهات املعنية لتحقيق الصون و احلمايه لثروات مصر الطبيعية حيث مت اعداد
برتوكول تنظيم الصيد بالبحر األمحر وخليجى السويس والعقبة بتبىن وزارة البيئة دعوة اجلهات ذات الصلة )وزارة البيئة 

 ةالثرو لتنمية العامة اهليئة - سيناء جنوب حمافظة – البرتول وزارة – ياحةالس وزارة -األراضى وإستصالح الزراعة وزارة –
طلوبة ملا اإلجراءات إلختاذ الروئ لتوحيد( البحرية واألنشطة الغوص سياحة غرفة - املائية للثروة التعاونى االحتاد –السمكية

 للحفاظ على املوروث الطبيعي مشال البحر األمحر وخليجي السويس والعقبة ألهميتهما ملصر والعامل 

  رفع كفاءة "مركز تدريب صون الطبيعة" بشرم الشيخ والذى يعد املركز الوحيد فى مصر املتخصص فى عمليات التدريب
 املتخصصة فى جمال محاية املوارد الطبيعية ومحاية البيئة 

 نفيذ برامج صون الطيور احلوامة املهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك بالتنسيق ت
املستمر مع هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة ومركز كفاءة الطاقة فى  االلتزام بآلية الغلق عند الطلب فى حمطات طاقة 

 محاية الطيور احلوامة  وتقليل الفقد يف الكهرباء الرياح جببل الزيت للقطاع احلكومي مما ساهم يف 

  ( ومت توريد عدد )( لنش 55تطوير منظومة العمل باحملميات البحرية من خالل دعم احملميات بعدد من العائمات )اللنشات
 الىت مت بنائها من خالل برتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس الحكام الرصد والرقابة على االنشطة البحرية 

  التحديث املستمر لربامج مكافحة التجارة غري الشرعية يف احلياة الربية و الىت  تتضمن التفتيش على األسواق واحملالت
املتخصصة والتعاون مع اجلمعيات األهلية والناشطني يف جمال حقوق احليوان  عالوة على تفعيل منظومة الشكاوى 

 والبالغات و أنشطة التوعية واالتصال.

 لثالث : اجملتمعات احمللية احملور ا
هم اقامت الوزارة بالعديد من اجلهود للحفاظ على الرتاث الثقافى و البيئى  لتلك اجملتمعات والعمل على تطوير قدراتهم مبا يس

 طةشاالقتصادية و االجتماعية وعلى املنطقة ككل بتوفري  فرص عمل مستدامة هلم من اهم تلك االن فى تنمية وارتفاع مستوياتهم 
 

  ( فرصة 93ورشة فخار خاصة باجملتمع احمللي بقرية النزلة مبحمية وادي الريان، مبا يوفر عدد ) 01االنتهاء من تطوير عدد
 مساعد(  02حريف، و 22عمل مباشرة )

 الريان، كدعم من الوزارة للسكان  وادي ببحرية سياحي مركب (55) لعدد النهائي التسليم من رفع كفاءة و االنتهاء
 .احملليني

  ،شروعات البيئية ستثمار يف امل شباب ، والقطاع غري الرمسي على اال سطة ، واملرأة ، وال صغرية واملتو شاريع ال شجيع امل ت
 .ودمج اجملتمعات احمللية يف إدارة احملميات الطبيعية بإتاحة الفرصة هلم لتنفيذ أنشطتهم وتراثهم

  احملليني مبحمية وادى اجلمال  تطوير منطقة القلعان واملنازل اخلاصة بالسكان 

  اعداد منظومة متكاملة  لتعويض الصياديني خالل فرتات وقف الصيد ملدة عامني، حيث مت إنشاء "صندوق التنمية
املستدامة للموارد السمكية فى البحر األمحر وخليجى السويس والعقبة" وجارى إنشاء مركز صيد تعاونى يف مدينة طور 

 سيناء 
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  من الربامج التدريبية لتنمية مهارات السكان احملليني فى التصمييم الرتاثى مبا يتناسب مع العصر و تنفيذ العديد
التسويق و محاية املوارد الطبيعية مع اشراكهم فى نظم العمل و املتابعة باحملميات الطبيعية و تنظيم املهرجانات و 

 اشراكهم فى املعارض الرتوجيية .

 البيئية   احملور الرابع : السياحة 

 الغوص لرحالت املنفذة السياحية اليخوت ( مشندورة لربط23بعدد ) حممد ورأس الشيخ بشرم الغوص مواقع جتهيز 

 إعداد السياحية، كماجاري البحرية لألنشطة وتنظيما   املرجانية الشعاب على حفاظا وعاجلة أوىل كمرحلة والسنوركلينج

 بالكامل  جنوب سيناء مبحميات املطلوبة الشمندورات لتوفري شاملة خطة

  تطوير مركز مشاهدة الطيور مبحطات األكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز التميز البيئي جببل الزيت، لتدريب مراقبو
 الطيور على املستوي الوطني واإلقليمي على برامج الرصد املختلفة مبحطات طاقة الرياح 

 لسياحة البيئية على املستوى احمللى و العاملى. تنفيذ العديد من املبادرات و احلمالت  لدعم ا 

  ،ــراكة بني القطاعني العام واخلاص مبحميات املنطقة املركزية )وادي دجلة، الغابة املتحجرة اإلعالن ألول مرة عن عقود الش
 وادي الريان، قارون(، لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف احملميات الطبيعية.

 

 ير احملميات على املستويني العاملى واحمللى مؤشرات جناج خطة تطو
 )اجلوائز واإلشادات العاملية( املستوى العاملى  -اوال:

  اعالن االحتاد الدويل لصون الطبيعة  حمميىت رأس حممد ووادى احليتان  على القائمة اخلضراء لالحتاد، مما يعد إنعكاسا
 للحفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجىجلهود احلماية الىت تقوم بها وزارة البيئة بهما 

  تتويج مجهورية مصر العربية وحصوهلا على )جائزة اتفاقية األيوا( املعنية حبماية الطيور املهاجرة وهذه اجلائزة ألول مرة
ور على الطيحتصل عليها الدولة فى تارخيها. ومت اهداء هذه اجلائزة اىل السيد رئيس اجلمهورية، وذلك نتيجة دراسات 

 املهاجرة. 

  حصول موقع وادى احليتان مبحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العامل  يتميز بأعلي درجات احلماية
( ملواقع الرتاث IUCNواستخدام آليات احلوكمة الرشيدة من خالل تقرير تقييم االداء لالحتاد الدويل لصون الطبيعة )

 .  5353الطبيعي العاملي لعام 

  فوز مشروع صون الطيور احلوامة املهاجرة التابع للوزارة جبائزة الطاقة العاملية كمثل للمشروعات الرائدة واملستدامة
 والىت حتقق أهداف ملموسة حلماية الطيور املهاجرة، دمج أهدافها مبشروعات الطاقة املتجددة فى مصر.

 املستوى احمللى -ثانيا :
  مليون جنيه خالل  03للمحميات خالل السنوات اخلمس املاضية وصوال  إىل حتقيق ما يقارب ارتفاع ايرادات رسوم الزيارة

، على الرغم من قرارات اإلغالق ثم خفض عدد 5302/5301مليون جنيه خالل عام  2.5مقارنة بـ  5309/5353العام املايل 
 على املستوى العاملى . 09الزوار نظرا النتشار جائحة كوفيد 

 

 يقدر الذى و املستهدف عن %255 بنسبة زائر مليون0.0  اىل ليصل 5350/5302  الفرتة خالل احملميات زوار عدد ارتفع كما 
 للسياحة يجالرتو  انشطة اىل باالضافة و الطبيعية باحملميات التحتية للبنية تطوير اعمال من مت ملا ذلك و زائر الف503 ب

 .البيئية
 خالل العامني املاضيني  %533تتجاوز  باحملميات الطبيعية بنسبةحملليني ارتفاع دخل السكان ا 
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 التعاون الدويل وتغري املناخ
ضحت وزيرة البيئة  صة فى أو ضعة فى اولويات االجندة الوطنية خا سية مبلف تغري املناخ  وو سيا انه فى ظل اهتمام القيادة ال

سنوات  شهدت ال شروعات القومية ، فقد  ستوين الوطىن تنفيذ امل ضايا تغري املناخ على امل ضية تزايد ملحوظا فى االهتمام بق املا
 والعاملى  و اختذت وزارة البيئة العديد من اإلجراءات تشمل :

 
  سة دولة رئيس جملس الوزراء وعضوية كافة الوزارات املعنية إعادة هيكلة اجمللس الوطني للتغريات املناخية ليصبح برئا

 القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني واملراكز البحثيةوممثلني عن 

  ـــر ظاهرة التغريات املناخية على مجهورية مص ـــروع اخلريطة التفاعلية ملخاطر  االنتهاء من املرحلة األوىل من مش
 العربية.

 لكة شــاركة مع املمترشــيح مجهورية مصــر العربية من قبل األمني العام لألمم املتحدة لرئاســة حتالف املرونة والتكيف بامل
 .املتحدة، ولقد جنح التحالف يف اخلروج ببعض املبادرات وحشد الزخم لالهتمام بالتكيف

 رئاسة مؤمتر الدول األطراف لالتفاقية االطارية لألمم املتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 حتت رعاية الرئيس
 091، وذلك مبدينة شرم الشيخ مبشاركة 5302نوفمرب  59إىل  00عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية خالل الفرتة من 

آالف مشارك، حتت شعار )االستثمار يف التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية اإلنسان ومحاية الكوكب(،  9دولة وأكثر من 
 على مدار عامني احرزت خالهلا العديد من النتائج الىت شهد هلا العامل امجع.  لترتأس مصر أعمال املؤمتر

 سة صر رئا ضات أملانيا مع م شرين الرابع األطراف مؤمتر ثناء املناخ متويل حول الوزارية املفاو   تحدةامل األمم التفاقية والع
 .املفاوضات مسار يف النامية الدول ياجاتاحت متثيل على للتأكيد ،5302 بولندا يف املنعقد املناخ لتغري اإلطارية

  ـــة مؤمتر وزراء البيئة األفارقة ـــر العربية رئاس لتقوم بدورها الريادي يف خدمة القارة  5307-5302تولت مجهورية مص
( CAHOSCCاألفريقية يف القضـــايا البيئية، كما تولت مصـــر رئاســـة جلنة رؤســـاء حكومات أفريقيا املعنية بتغري املناخ )

 فخامة السيد رئيس اجلمهورية لتقوم بتمثيل القارة األفريقية يف اإلجتماعات الدولية. برئاسة

  .إعداد وإطالق مبادرة الطاقه املتجدده فى أفريقيا، و مبادرة تعبئة الدعم الدويل ألنشطة التكيف 

 رح األول للسندات اخلضراء مببلغ أصدرت وزارة املالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية الط
سيادية خضراء يف منطقة  723إمجايل  سندات  مليون دوالر، كأداة جديدة جلمع األموال للمشاريع املناخية والبيئية، وأول 

ستوى  صحي والنقل وقطاعات الطاقة على امل صرف ال صلة مبياه ال سط ومشال إفريقيا ، ملواجهة التحديات ذات ال شرق األو ال
 حيث متثل دور وزارة البيئة يف اختيار املشروعات املؤهلة للطرح بالتعاون مع وزارة املالية. الوطني،

  مليون يورو لدعم القطاع املصريف لتمويل مشروعات تغري املناخ )النقل، السياحة املستدامة،  025تعبئة املوارد املالية مببلغ
 ملشروعات الطاقة املتجددة.مليون يورو  527، باإلضافة إىل مبلغ املخلفات(

  مليون يورو )منح( لتنفيذ مشروعات البيئة املختلفة. 02.2مليون دوالر، و  57تعبئة املوارد املالية مببلغ 

  دولة 092بالتفاوض مع التكتالت االقليمية لعدد  5323اعداد  مسودة خارطة الطريق للتنوع البيولوجى ملا بعد. 

 األفارقة لتغري املناخ بشرم الشيخ وذلك ضمن سلسلة االجتماعات الىت ستسهم يف توحيد  عقد لقاءات مبجموعة املفاوضني
ــي للدول األفريقية، وذلك متهيدا للدورة  ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ والذي  51املوقف التفاوض
 سيعقد نهاية العام اجلاري يف جالسجو باململكة املتحدة.

 مشارك لتسليط الضوء ألف  57كرب مومتر لالمم املتحدة (  حبضور أ)  5355ستضافة مصر ملومتر تغري املناخ  التقدم بطلب ال
 كيد(. أتوىل الدولة الرئاسة ) جارى التمدة على اجنازات الدولة املصرية فى شىت اجملاالت  ملدة عام كامل وهو 
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أكدت (09للمشــاركة يف خطة مواجهة فريوس كورونا املســتجد )كوفيد وزارة البيئة جبهود وفيما يتعلق 
الدكتورة يامسني فؤاد أن وزارة البيئة منذ بداية جائحة كورونا قامت باختاذ كافة اإلجراءات اإلحرتازية 

  اجلهات املعنية وتضمنت :مع بالتعاون 

 ة والتخلص اآلمن منها ومتابعة تنفيذها.إصدار الدالئل االرشايه واالشرتاطات للتعامل مع املخلفات الطبي •
 إصدار الدالئل االرشادية واالشرتاطات للتعامل مع املخلفات الصلبة مبستشفيات احلجر الصحى . •
 ( من العاملني  ببعض املنشآت الصحية فى جمال إدارة خملفات الرعايه الصحية.292تأهيل وبناء قدرات عدد ) •
ـــتوى 02) ( مدرب موزعني على005تدريب ) • ـــحية على مس ـــآت الص ( حمافظة لتنفيذ الربنامج التدريىب جلميع املنش

 اجلمهورية )تدريب مدربني( تابعني لوزارة الصحه والسكان، وزارة البيئة، ومستشفيات جامعة القاهرة.
 إنشاء تطبيق إلكرتوني لبث مواد التوعية البيئية على وسائل اإلعالم املختلفة . •
ـــتشـــفيات لتســـهيل عملية متابعة الكميات تدشـــني موقع الكرت • ونى لتدريب العاملني فى جمال املخلفات داخل املس

 املتولدة من املخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها حملطات املعاجلة .
ـــئوىل النفايات الطبية  • ـــأن تعيني مس التنســـيق مع كل من وزارة التعليم العاىل والبحث العلمى ووزارة الصـــحة  بش
 ستشفيات و قيام وزارة البيئة بالعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات .بامل
 ( منشأة طبية ملتابعة منظومة إدارة املخلفات الطبية على مستوى اجلمهورية.5.059مت املرور على ) •
صلبة لدعم العاملني مليون يورو( من موازنة الربنامج الوطني إلدارة  0.7( مليون جنيه )59ختصيص مبلغ ) • املخلفات ال

 مبنظومة النظافة مبهمات الوقاية .
دعم الربنامج الوطني إلدارة املخلفات الصــلبة للجمعيات االهلية مبحافظىت قنا وأســيوط برتيســيكالت و حاويات خطافية  •

 للنهوض مبنظومة النظافة باحملافظة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


