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مرجعHRD 5/2021 :

تقرير عن الجهود الوطنية لتعزيز الحق في بيئة صحية
سليمة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للبيئة
في  5يونيو 2021
بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي للبيئــة فــي الخامــس مــن يونيــو مــن كل عــام
تصــدر األمانــة الفنيــة للجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق اإلنســان تقريــر ًا يســتعرض
أبــرز الجهــود الوطنيــة لتعزيــز الحــق فــي بيئــة صحيــة ســليمة وذلــك للعــام الثانــي
علــى التوالــي ،إذ ينــص الدســتور فــي مادتــه  46علــى أن « لــكل شــخص الحــق
فــي بيئــة صحيــة ســليمة ،وحمايتهــا واجــب وطنــي .وتلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر
الالزمــة للحفــاظ عليهــا ،وعــدم اإلضــرار بهــا واالســتخدام الرشــيد للمــوارد
الطبيعيــة بمــا يكفــل تحقيــق التنميــة المســتدامة ،وضمــان حقــوق األجيــال
ً
ً
وثيقــا بالبيئــة
ارتباطــا
القادمــة فيهــا ».كمــا يوجــد عــدد مــن الحقــوق المرتبطــة
والتــي تتضــرر بشــكل خــاص بســبب التدهــور البيئــي وأبرزهــا الحــق فــي الحيــاة
والحـــق فــي الصحــة.

إصدار وزارة الماليــة
بالشــراكة مــع وزارتي
البيئــة والتخطيــط
الطــرح األول للسـندات
الخضـراء كأداة جديـدة
لجمـع األموال للمشـاريع
المناخيـة والبيئيـة.

ومــن َثـ َّ
ـم يتنــاول هــذا التقريــر أبــرز المبــادرات والمشــروعات ذات الصلــة بالحــق فــي بيئــة صحيــة ،والمؤشــرات
الوطنيــة ذات الصلــة خــال عــام  ،2020وأبــرز التطــورات التشــريعية ،وجهــود مصــر علــى المســتوى متعــدد األطراف
فــي مجــال حمايــة البيئــة.
أولًا :أبرز المبادرات والمشروعات ذات الصلة بالحق في بيئة صحية:
•في إطار التوجيهات الرئاسية للنهوض بالقرى المصرية ،أطلقت وزارة البيئة حملة «صفط تراب ..البداية»،
كبدايــة للقــرى المتوافقــة بيئ ًيــا ،حيــث تــم تنفيذ خطة لتحســين األوضاع البيئية بالقرية ،وذلك بالمشــاركة مع
شباب القرية في مجاالت إدارة المخلفات الصلبة والحد من الملوثات والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير
البنيــة التحتيــة باإلضافــة ألعمــال التجميــل والتشــجير وبنــاء القدرات على كافة المجــاالت ذات الصلة بحماية
الموارد الطبيعية واالستثمار الزراعي ،وتنفيذ تطبيقات لالستدامة البيئية مثل البيوجاز والطاقة الشمسية.
•إصدار معايير االستدامة البيئية التي تساهم في نشر ثقافة «االستدامة» ،وتعمل على التوسع في دمج
األبعاد البيئية في منظومة التخطيط ،في أكتوبر  ،2020وذلك بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُ تكاملة
تخدم التوجه نحو التحول باالقتصاد المصري إلى االقتصاد األخضر الذي يعتبر األساس لتحقيق التنمية
المستدامة في إطار رؤية مصر .2030
•إطــاق المرحلــة األولــى مــن مبــادرة «دعــم مســار مصــر فــي تحويــل مخلفــات الطاقــة» ،فــي فبرايــر .2021
•إصدار وزارة الماليــة بالشــراكة مــع وزارتي البيئــة والتخطيــط الطــرح األول للسـندات الخضـراء كأداة جديـدة
لجمـع األموال للمشـاريع المناخيـة والبيئيـة ،كأول ســندات ســيادية خضــراء فــي منطقــة الشــرق األوسط
وشــمال إفريقيــا ،لمواجهــة التحديــات ذات الصلـة بميـاه الصـرف الصحـي والنقـل علـى المسـتوى الوطنـي.
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•إعـــداد أول كـــود مصـــري إلدارة واســـتخدام الميــاه
المعالجـــة مـــن محطـــات الصـــرف الصحـــي مـــن
خــال اللجنـــة المشـــكلة مـــن الـــوزارات المعنيـــة،
كمــا تــم إعــداد الدليــــل اإلرشــادي بشــــأن توحيــــد
الجهــــود المبذولـــة فـــي مجـــال اإلنــذار المبكـــر
لرصـــد ومراقبـــة نوعيـــة الميـــاه إلدارة األزمــات
والطـــوارئ بنهــــر النيــــل والمجــــاري المائيــــة.
•إطــاق حملــة لتطويــر القــرى المصريــة ونشــر
مفهوم االســتدامة البيئية بها ،في يناير  ،2021وذلك
ً
اتساقا مع المبادرة الرئاسية «أتحضر لألخضر» ،وتستهدف الحملة تطوير القرى المصرية وتشجيع الشباب
والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية بمشــاركة وزارة البيئة ،ونشــر فكر االســتدامة البيئية بصورة
تطبيقيــة علــى أرض الواقــع ،وفتــح مجــال للمشــاركة المجتمعيــة للشــركات فــي مجــال التنميــة المســتدامة.
هــذا إضافــة إلــى مبــادرة «حيــاة كريمــة» ومبــادرة «مراكب النجــاة» اللتين أطلقهما الســيد رئيس الجمهورية.
•موافقة المجلس األعلى للجامعات في يونيو 2020على إدراج مجال اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
ضمن موضوعات الحصول على درجة الماجستير.
•تعــاون وزارة البيئــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،فــي يونيــو  ،2020إلدراج الجــزء األول مــن مفاهيــم
البيئــة العالميــة فــي موضوعــات تغيــر المنــاخ والتنــوع البيولوجــي والتصحــر ضمــن المناهــج
التعليميــة للطــاب مــن المرحلــة االبتدائيــة حتــى الثانويــة .هــذا باإلضافــة إلــى تضميــن األنشــطة
البيئيــة فــي أنشــطة الطــاب وجعلهــا تفاعليــة فــي ظــل التحــول الرقمــي للتعليــم فــي مصــر.
•إصــدار أول دليــل إرشــادي للتخلــص اآلمــن مــن مهمــات الوقايــة الشــخصية مــن فيــروس كورونــا
فــي القطاعــات المختلفــة ،فــي يوليــو  ،2020حيــث يســتهدف رفــع وعــي القائميــن علــى إدارة هــذه
ً
حفاظــا علــى الصحــة والبيئــة.
المخلفــات ،ورفــع وعــي األفــراد بكيفيــة التعامــل الســليم معهــا
•تنفيــذ التطبيــق اإللكترونــي إي تدويــر(  ،)E Tadweerفــي إبريــل  ،2021وذلــك لتدويــر المخلفــات اإللكترونيــة،
حيــث يقــوم التطبيــق بتعريــف المواطنيــن بكيفيــة التخلــص مــن مخلفاتهــم اإللكترونيــة بطريقــة
آمنــة ووســائل التحفيــز المناســبة لهــم وذلــك مقابــل نقــاط تحفيزيــة أو قســائم شــراء لبعــض
المنتجــات ،وكذلــك نشــر فيديوهــات بيئيــة قصيــرة عــن التخلــص اآلمــن مــن المخلفــات الطبيــة
بالمنــازل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــال تطبيقــات الشــركة وصفحتهــا علــى الفيــس
بــوك ،ونشــر رســائل التوعيــة فــي رفــع وعــي المواطــن بكيفيــة التخلــص اآلمــن مــن المخلفــات
الطبيــة بالمنــزل فــي ظــل الحالــة الطارئــة التــي تمــر بهــا البــاد فــي مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا.
•إطالق حملة إيكو إيجيبت ( ،) Eco Egyptفي سبتمبر  ،2020كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ،حيث
تهــدف إلــى دعــم الســياحة البيئيــة الفريــدة فــي مصــر والتشــجيع علــى زيــارة المحميــات الطبيعيــة ،و تنفيــذ
خطــة متكاملــة تتضمــن كافــة وســائل التواصــل والتوعيــة لدعــم الســياحة البيئيــة المســئولة والمســتدامة،
والعمــل علــى ضــخ اســتثمارات جديــدة بهــذا القطــاع الواعــد بمــا يدعــم اســتدامة المــوارد الطبيعيــة.
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•إطــاق مبــادرة الســتعادة وتدويــر مــواد التعبئة والتغليف البالســتيكية،
فــي أكتوبــر  ،2020وهــي أول مبــادرة فــي الشــرق األوســط الســتعادة
وتدويــر مــواد التعبئــة والتغليــف البالســتيكية .وتأتــي هــذه المبــادرة فــي
إطــار جهــود تطويــر نظــم جمــع المخلفــات فــي مصــر ،وتنفيــذ عمليــة
التعافــي األخضــر ،ودمــج االســتدامة البيئيــة فــي الخطــة االســتثمارية
للدولة ،وتنفيذ مشــروعات ذات اســتهالك منخفض للطاقة و للمياه.
•تشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام األكياس البالستيكية أحادية
االستخدام ،في أكتوبر  ،2020وتنفيذ العديد من المبادرات في هذا اإلطار.
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تدشين حملة نظافة موسعة
تحت الماء لقاع البحر األحمر،
في يوليو  ،2020و تعتبر هذه
الحملة هي أول أنشطة
مبادرة اتحضر لألخضر في
مجال حماية التنوع البيولوجي
وصون المحميات الطبيعية.

•إطــاق مبــادرة « ثقافتــك مــن بيئتــك « بالتعــاون بيــن وزارتــي البيئــة والثقافــة ،فــي فبرايــر  ،2021حيــث تــم
ً
ـي معيــن،
توظيفهــا لخدمــة القضايــا البيئيــة
وفقــا لخطــة زمنيــة محــددة  ،ويتــم شــهر يًا تنــاول موضــوع بيئـ ّ
كمــا تــم االتفــاق علــى ســرعة إعــداد خطــة عمــل يتــم فيهــا تســليط الضــوء علــى عــدد مــن الموضوعــات
البيئيــة وتشــمل منظومــة المخلفــات الجديــدة والمخلفــات اإللكترونيــة والمحميــات الطبيعيــة
والبالســتيك وتقديــم مقترحــات حــول كيفيــة التوعيــة بهــا بطريقــة مبســطة وعلــى نطــاق أوســع.
•تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر األحمر ،في يوليو  ،2020و تعتبر هذه الحملة هي أول
أنشطة مبادرة اتحضر لألخضر في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية ،وقد أسفر
عنها رفع ما يقرب من  40طن مخلفات من قاع البحر.
ثانيًا :المؤشرات الوطنية ذات الصلة بإعمال الحق في بيئة صحية خالل عام :2020
•خفض أحمال التلوث باألتربة الصدرية العالقة ذات القطر أقل من  10ميكرومتر بنسبة .%25
•بلغ عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط ( )108محطات رصد ،موزعــة
علــى جميــع مناطــق الجمهوريــة ،مــن أجــل المســاهمة فــي تحســين جــودة الهــواء والحالــة البيئيــة
والصحيــة مــن خالل توفيــر بيانــات الرصــد الصحيحــة لمتخــذي القــرار التخاذ اإلجراءات الالزمة التـي
تسـهم فـي تحسـين المسـتوى االقتصادي.
•بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية ( )76منشأة
بعدد ( )352نقطة رصد ،تشمل العديـد مـن القطاعـات الصناعية كصناعة األسمنت وتصنيع
األسمدة وتوليد الطاقة الكهربائيـة والحديـد والصلـب.
•تطويــر منظومــة اإلنذار المبكــر لملوثات الهواء التــي تتنــاول تأثيــر العوامــل الجويــة علــى جــودة
الهــواء لمــدة  3أيــام مقبلــة ،بزيــادة القطاعــات الجغرافيــة التــي يتــم دراســتها لتشــمل كافــة
مناطــق الجمهوريـة المأهولـة بالسـكان وزيادتهـا مـن ( )6قطاعـات إلى ( )8قطاعــات ،حيـث تـم زيـادة
نقـاط الدراسـة داخـل القطاعـات السـابقة والجديـدة لتعزيـز نتائـج التنبـؤ بنوعيـة الهـواء مـن خالل
زيـادة عـدد نقـاط الدراســة مــن ( )34نقطــة دراســة إلــى ( )58نقطــة دراســة ،ويتــم تحديثهــا يوميــًا
مــن خالل صفحــة اإلنذار المبكــر بموقــع وزارة البيئــة.
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•اسـتكمال برنامج رصد مسـتويات الضوضاء البيئية ،من خالل ( )35محطة موزعة علـى محافظـات
القاهـرة الكبـرى وعواصـم بعـض المحافظـات ،وذلـك بهـدف إعـداد قاعـدة بيانـات للمناطـق المأهولـة
بالسـكان والمناطق السـياحية تعتمـد عليهـا خطـة مكافحـة الضوضـاء والتخطيـط العمرانـي للبنيـة
التحتيـة الجديـدة وإصـالح الوضـع القائـم.
•فحص عدد ( )4353مركبة سوالر وبنزين على مستوى الجمهورية ،اجتـاز منهـا عـدد ( )3173مركبـة،
بينمـا لـم يجتز الفحـص عـدد ( )1180مركبـة ،كما تم فحــص أســطول أوتوبيســات هيئة النقل العام
لعــدد ( )22جــراجً ا.
•قيام وزارة البيئــة بالتفتيش والمتابعـة الدوريـة الميدانيـة للمنشـآت بمختلـف قطاعاتهـا (صناعـي –
حرفـي – خدمـي – طبـي  -سـياحي) إلجمالي عـدد ( )11,061منشـأة متنوعـة األنشطة بنطاق المحافظات
المختلفة.
•مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي لعدد ( )12,038من المشروعات المختلفة.
•في إطار دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات ،فقد تم إنشاء عدد  2محطة
وسيطة ثابتة بمحافظتي الشرقية والقليوبية ،كما تم توريد عدد ( )7محطات وسيطة متحركة في
عدد من المحافظات.
•في إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة قضية نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـــــــالسحابة
السوداء ،فقد ارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى  ، %99تمثل تجميعات األهالي منها  ،%73كما
انخفض عـدد محاضـر حـرق قـش األرز إلـى  ٥٤٠محضـ ًر ا.
•تنفيذ وزارة البيئـة مـا يزيـد عـن ( )1300وحـدة بيوجـاز منزليـة بسـعات تتـراوح مـا بيـن  6-2م 3غـاز يومـي
وذلـك فـي  18محافظـة ،وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ،كما تم
تأســيس  20شــركة لــرواد أعمــال مــن الشــباب لتقديــم خدمــات البيوجــاز من خالل مؤسسة الطاقة
الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
•توفيق أوضاع عدد ( )79نموذجً ا مطو ًر ا لمكامير الفحم النباتي ليصل إجمالي عدد النماذج المطورة
ً
مصنعا إلنتاج الفحم النباتي المضغوط.
( )215نموذجً ا مطو ًر ا ،باإلضافة إلى عدد ()11
•تحقيق الدور المنوط لوزارة البيئة في تنفيذ المرحلة األولى لإلستراتيجية العربية للصحة والبيئة
( )2030 – 2017الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب ،وذلك على مستوى الدول العربية بالتعاون
مع المكتب اإلقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب اإلقليمى لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

فحص عدد 4353

مركبة سوالر وبنزين
على مستوى
الجمهورية
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•تحســين البنيــة التحتيــة والخدمــات المقدمــة للــزوار لعــدد ( )13محميــة بمحافظات الجمهورية،
باإلضافة إلـى دمـج المجتمـع المحلـي بالمحميـات فـي األنشطة التـي تميزهـا ،حيـث يعـد المجتمـع
المحلـي قلـب عمليـة التطويـر وأساسـها وأحـد العناصـر الهامـة للحفـاظ علـى الثـراء البيئـي والثقافـي
بالمحميـات للترويـج لمنتـج فريـد للسـياحة البيئيـة بمصـر ممـا يسـاهم فـي تنميتهـم اقتصاديـًا
واجتماعيـًا وتوفيـر فـرص عمـل مســتدامة.
•عقدت وزارة البيئة خالل عام  2020عــدد ( )30نــدوة و( )4لقاءات و( )18حملة توعية بيئية بمحافظات
الشـرقية ،والدقهلية ،وأسـوان ،وأسـيوط ،والمنيا ،وتناولت موضوعات بيئيــة مختلفــة كأخطــار حــرق
المخلفــات الزراعيــة علــى البيئــة وأخطــار اســتخدام البالستيك والبدائـل المتاحـة ،وأهميـة ترشـيد
االستهالك سـواء فـي المـاء أو الغـذاء أو الطاقـة ودوره فـي الحفـاظ علـى البيئـة  ،كما عقدت ()195
ً
نشـاطا بيئـيًا في المدارس والجامعات ،تنوعـت بيـن نـدوات توعويـة وورش عمــل فنيــة عــن كيفيــة
إعــادة اســتخدم المخلفــات المدرســية والمنزليــة ،إضافــة إلــى تنفيـذ احتفاالت ومسـابقات وقوافـل
ومعـارض بيئيـة وتوزيـع إصـدارات التوعيـة علـى الطالب ،كمـا نفـذت الفـروع اإلقليمية أكثـر مـن () 13000
نشـاط توعـوي بمختلـف محافظـات الجمهوريـة.
ثالثًا :أبرز التطورات التشريعية
ِّ
منظم لعملية إدارة
•صدر القانون رقم  202لسنة  2020بشأن تنظيم إدارة المخلفات ،وهو أول قانون
منظومة المخلفات بكافة أنواعها في مصر.
ً
رابعا :جهود مصر على المستوى متعدد األطراف في مجال حماية البيئة
•ترأست مصر مؤتمر الدول األطرف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجي  ،cop14وذلك في أهم فترات
عمل االتفاقية على مدار تاريخها ،وفي ظل الظروف االستثنائية التي يعاني منها العالم جراء أزمة
انتشار فيروس كورونا المستجد .وقادت مصر مجهودات العالم في اآلتى -:
• تقييم التقدم المحرز في األهداف العالمية للتنوع البيولوجي  ،2020وإعداد إطار ما بعد  2020فيما يتعلق
بتنفيذ قرارات المؤتمر ومن ضمنها القرارات المعنية باالستخدام المستدام للحياة البرية.
•االنتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف االستثنائية التي يعاني منها
العالم خالل أزمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم و خاصة
إفريقيا.
• اعتماد موازنة أمانة االتفاقية لما بعد  2020ولمدة عام لضمان استمرار قيام الهيئة العلمية والتقنية
وهيئة المتابعة في القيام بأعمالها في مناقشة مسودة اإلستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي لما
بعد  2020واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الدول األطراف الخامس عشر والمزمع عقده بالصين ،وهو ما
أشادت به أمانة االتفاقية وجميع أعضائها.
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