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وزيرة البيئة أنه على مدار الفرتة املاضية مت احراز حتوال ملحوظا فى ملف  أكدت الدكتورة يامسني فؤاد
 البيئة وبداية حقيقية لإلستثمار األخضر فى مصر موضحة الرسائل الرئيسية من تلك االجنازات تشمل: 

 (.%52والدلتا بنسبة ) ىألول مرة خفض أمحال التلوث من األتربة الصدرية العالقة فى اهلواء يف القاهرة الكرب 

 ( صول مبعدالت اجلمع والكبس لقش األرز إىل سوداء من خالل الو سحابة ال ضاء على ظاهرة ال (، مما %99ألول مرة الق
 ألف طن من ملوثات اهلواء سنويًا. 52أدى إىل جتنب ما يقارب 

 ( م11( مكمورة إلنتاج الفحم النباتي، باإلضافة إىل عدد )512توفيق أوضاع عدد ).صنع إلنتاج الفحم املضغوط 

  بدء التنفيذ الرمسي يف حتويل املخلفات لطاقة وتشججج يع الشجججركات الوطنية على دخول هذا اإال، بجما  ح م
 مليون دوالر أمريكي خاصة باملرحلة األوىل. 433جج  043استثمارات ترتاوح بني 

 ( طن من املخلفات اإللكرتونية وبطاريات7391التخلص اآلمن من ) .حامض الرصاص 

 ( ( طن من شاشات أنابيب األشعة الكاثودية املوجودة باملوانئ املصرية ) بورتوفيق، العني السخنة، 254مت تصدير
أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط( للتخلص اآلمن منها باملنشآت املتخصصة خارج 

أنابيب األشعة الكاثودية املوجودة مبيناء اإلسكندرية، ليصل إما  ( طن من شاشات 481البالد ، وجاري تصدير )
 ( طن.  1332إىل حوا  ) 5351الكمية التي يتم التخلص منها بنهاية مايو 

 ( لسنة 535إصدار قانون رقم )بشأن تنظيم إدارة املخلفات. 5353 

 املخلفات من املتولدة للكهرباء التعريفة قيمة حتديد بشأن 5319 لسنة( 41) رقم الوزراء جملس قرار إصدار. 

 ( مصججانع أخرى 2( مصججانع لتدوير املخلفات اإللكرتونية، كما مت إصججدار املوافقات البيئة لعدد )7تقنني أوضججاع عدد )
 وجاري استكمال إجراءات استصدار الرتاخيص هلم.

 ( طن من املبيدات امله ورة عالية اخلطورة 1333التخلص من حوا  كمية ) املرتاكمة باملوانيء وخمازن وزارة الزراعة
 عامًا. 03منذ أكثر من 

 ( طن من شاشات أنابيب األشعة الكاثودية املوجودة باملوانئ املصرية. 1332التخلص اآلمن من ) 

 ( وحدة بيوجاز منزلية بعدد 1663تنفيذ ما يكايفء )ستخدام املخلفات الزراعية واحليوانية  18 النتاج حمافظة، إلعادة ا
 غاز حيوي ومساد عضوي.

 ( حمطة1توريد وتركيب عدد ) شفى للنفايات مركزية معاجلة ست سيون مبحافظة الغربية تعمل صدر الطبية مب  ب

مليون جنية مصجججري  53بتكلفة  حوا  ، ملعاجلة املخلفات الطبية املتولدة باحملافظة والتعقيم الفرم بتكنولوجيا
 .تغطى تقريبا نصف إحتياجات حمافظة الغربيةطن يوميا والتي  2وبطاقة حوا  

 

  بنسبة زيادة 5319/5353مليون جنيه خالل العام املا   03زيادة ايرادات رسوم الزيارة للمحميات لتبلغ ما يقارب ،
 .5312/5316( مقارنة بايرادات 522%)

 صل 5351/5318  الفرتة خالل احملميات زوار عدد ارتفع سبة زائر مليون1.1  اىل لي ستهدف عن %254 بن   الذى و امل
  طةانشجج اىل باالضججافة و الطبيعية باحملميات التحتية للبنية تطوير اعمال من مت ملا ذلك و زائر الف513 ب يقدر

 .البيئية للسياحة الرتويج
  خالل العامني املاضيني  %433ارتفاع دخل السكان احملليني باحملميات الطبيعية بنسبة تت اوز 
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 ( من إما  املسجججاحة املسجججتهدفة %18من تطوير البنية األسجججاسجججية وخدمات الزوار باحملميات بنسجججبة ) االنتهاء
 بالتطوير.

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

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

 على الطيور 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 الدو  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 املت ددة فى مصر.

 

 موقع( 11) عدد بجما  السججويس خليج مبنطقة البرتول لشججركات البيئى التوافق خلطط التنفيذى املوقف متابعة  
صحاح خطتي تنفيذ من االنتهاء مت حيث شركات،( 9) لعدد تابعة صرف ووقف شركة( 5) لعدد البيئي اإل   نهائياً  ال
  تنفيذ نسججبة مبتوسجط أخرى شججركات( 7) لعدد البيئي اإلصججحاح خطط تنفيذ متابعة وجاري البحرية، البيئة علي
  كلفةبت وذلك ، بالسويس لألمسدة النصر لشركة الصناعى الصرف معاجلة حمطة انشاء جارى انه اىل باإلضافة( 25%)

 .جنيه مليار 7 بلغت إمالية

  السججيادية للسججندات اخلضججراء مع وزارة املالية ووزارة التخطيط والتنمية االقتصججادية إلصججدار الطرح األول التعاون
 مليون دوالر. 723مببلغ إما  

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

   وض( لدعم تنفيذ مشروعات البيئة مليون دوالر )منح وقر 557مليون يورو و  657تعبئة املوارد املالية مببلغ حوا
 .املختلفة

 رئاسة مؤمتر الدول األطراف لالتفاقية االطارية لألمم املتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 حتت رعاية
، وذلك مبدينة شرم الشيخ 5318نوفمرب  59إىل  10الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية خالل الفرتة من 

آالف مشارك، حتت شعار )االستثمار يف التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية  9دولة وأكثر من  196مبشاركة 
على مدار عامني احرزت خالهلا العديد من النتائج الىت شهد  اإلنسان ومحاية الكوكب(، لترتأس مصر أعمال املؤمتر

 هلا العامل امع. 

 

 مماأل التفاقية والعشججرين الرابع األطراف مؤمتر ثناء املناخ متويل حول الوزارية املفاوضججات أملانيا مع مصججر رئاسججة  
  مسجججار يف النامية الدول احتياجات متثيل على للتأكيد ،5318 بولندا يف املنعقد املناخ لتغري اإلطارية املتحدة

 .املفاوضات
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  سة مؤمتر وزراء البيئة األفارقة صر العربية رئا لتقوم بدورها الريادي يف خدمة القارة  5317-5312تولت مهورية م
( CAHOSCCاألفريقية يف القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة جلنة رؤساء حكومات أفريقيا املعنية بتغري املناخ )

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

  .إعداد وإطالق مبادرة الطاقه املت دده فى أفريقيا، و مبادرة تعبئة الدعم الدو  ألنشطة التكيف 

 
 وهى البيئى الوعى لنشر اإلعالمية احلمالت من عدد إطالق: 
  " حتت رعاية فخامة رئيس اجلمهورية.احتضر لألخضرإطالق محلة لنشر الوعي البيئي " 

 احلملة الرتوجيية  إطالقEco Egypt   األوىل لدعم السججياحة البيئية واحملميات الطبيعية ضججمن اسججرتاتي ية وزارة
 البيئة لتطوير احملميات. 

 " إطالق مبادرة والتطبيق اإللكرتوني E-Tadwer اآلمن من املخلفات االلكرتونية. " للتخلص 

  الصلبة املخلفات بقضية للتوعية" مصر يا ميلة" محلة إلطالق اإلعداد من االنتهاء مت. 
 

 


