
 

 

  لفريق عمل البيئةالرابعمحضر االجتماع 
 "األرابوساي "للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 الكويتبدولة بديوان المحاسبة  تم عقده الذي
 ٢٠١٢ ابريل ٢٦ - ٢٣خالل الفترة من 

 
بديوان ا للرقابة المالية والمحاسبة ة العربية لألجهزة العلينظم لفريق عمل البيئة للمالرابععقد االجتماع تم 

 .٢٠١٢ ابريل ٢٦ – ٢٣الل الفترة من المحاسبة بدولة الكويت خ
 :هي الفريق و فير األجهزة األعضاء بحضو

 : مهورية مصر العربية و مثله كل منالجهاز المركزى للمحاسبات بج .١

 )  الفريقرئيسنائبا عن   (وكيل وزارة احمد عطوة    سيد عبد العظيم/  األستاذ −

 )مقرر الفريق (رئيس شعبة      إيهاب على احمد فاروق  / األستاذ −

 : لمملكة األردنية الهاشمية و مثلهديوان المحاسبة با .٢

    مديرية مدير   ات يبإبراهيم عرسحر  / ةاألستاذ −

 :ائرة المحاسبات التونسية و مثلهاد .٣

 رئيس قسمنرجس السالمى بن سعد           / األستاذة  −

 :اإلدارية بدولة فلسطين و مثلهوان الرقابة المالية و دي .٤

 الفنيالدعم   كرسوع يعقوب عبد اهللا  / ستاذاأل −

         مفـتش        ه صعابنهشام عامر / األستاذ  −

 :ان المحاسبة بدولة الكويت و مثلهديو .٥

 مراقب     عبد العزيز محمد السبيعى  /  األستاذ  −
   رئيسىمدقق   يز القطان عبد اهللا عبد العز/ األستاذ  −

 : ومثلهديوان الرقابة المالية بجمهورية العراق .٦

 مدير عام                    رافل ياسين خضير/  األستاذ −

 رئيس مهندسين  عامر عبد الصاحب عنتيك  / األستاذ  −

 رئيس هيئة أقدم   سوسن سلمان أحمد / األستاذة  −

  :ومثله سلطنة عمانجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة ب .٧

 مدير عام             بن سالم الرجيبى    احمد  / األستاذ −

              مراجع أولذهل بن ناصر النبهانى / األستاذ  −
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ديوان وكيل  إسماعيل الغانم  / األستاذ تحت رعاية ٢٠١٢ ابريل ٢٣ الموافق االثنينتم افتتاح االجتماع يوم 
 المساعد، محاسبة الكويتيعبد السالم شعيب وكيل ديوان ال/األستاذبحضور كل من ، وةالمحاسبة الكويتي باإلناب

 إسماعيل الغانم /األستاذقام وقد ، فيصل االنصارى  مدير إدارة المنظمات الدولية بديوان المحاسبة الكويتى /األستاذو
رئيس الفريق  عن ممثال (العظيم احمد  دسيد عب/ المحاسب  األستاذ قام، ثم لترحيب بالوفود المشاركةبإلقاء كلمة ل

 . لفريق عمل البيئة للمنظمة العربيةالرابعبإلقاء كلمة االفتتاح لفعاليات االجتماع ) 
 . األعمالو بعد االنتهاء من المراسم االفتتاحية باشر الفريق أعماله وفق البنود الواردة بجدول

 
 األعمال قرار مشروع جدول إ: الموضوع األول

،  جدول األعمال مشروعباستعراض) رئيس الفريق عن  ممثال ( العظيم احمد سيد عبد/ المحاسب  األستاذم قا   
 إقرار جدول األعمال  تمبعد انتهاء المناقشةو عليه  مقترحات أو تعديالت يرونهاةمن السادة أعضاء الفريق أي وطلب

 . )١رفق رقم م(
 
  ق عمل البيئة للمنظمة العربية لفريانتخاب رئيس و مقرر  :الثاني لموضوعا

 مع بداية هذا االجتماع و فريق عمل البيئة تنتهيأن مدة رئاسة  بإيضاحقام الجهاز المركزي للمحاسبات المصري    
قابلة  ثالث سنوات  يتم انتخاب رئيس و مقرر للفريق كلمن الالئحة التنظيمية للفريق فإنه ) ٦( تنفيذا للمادة رقم 

 اي من ترشيحلللم يتقدم صب من قبل الدول األعضاء بالفريق، و طلب التقدم بالترشيحات لتلك المناه، و عليدللتجدي
 أعضاء عاجم، و قد  المصري لمنصبي رئيس الفريق و مقرر الفريق للمحاسباتاالجهزة باستثناء الجهاز المركزي
 رئيسا للفريق  المركزى للمحاسبات المصريهاز تم انتخاب الج عليه وبناءالترشيح ،الفريق على الموافقة على هذا 

 يمثلهللفريق و  كمقرر المركزى للمحاسبات المصري ، وكذا الجهاز إبراهيموفيق زكى  / األستاذ يمثلهو 
     .باإلجماع على احمد فاروق ، وقد وافق الحضور على هذا إيهاب/األستاذ

    
 : على التنمية المستدامةالرقابةاالبيئى فى مجال األداء عرض ومناقشة مؤشرات تقويم  :الثالث الموضوع 

 توقد قام ، فى مجال الرقابة على التنمية المستدامةتقويم األداء البيئي مؤشرات ت دائرة المحاسبات التونسية   أعد
 ،لمستدامة فى مجال الرقابة على التنمية امؤشرات تقويم األداء البيئيبعرض  دائرة المحاسبات التونسية ةممثل

وبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق تم إقرار ، وتولت الرد على استفسارات أعضاء الفريق حول محتوى العرض
، كما  البيئةعملل الرقابة على التنمية المستدامة، وتضمينها إلنجازات فريق مجامؤشرات تقويم األداء البيئي في 

نظمـة العـربية بعد اعتمـادها من المجـلس  بموقـع المتهأوصى أعضاء الفريق بنشر المؤشرات على صفح
  ).٢مرفق رقم ( التنفيذي للمنظمة العربيــة 
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 :جال الرقابة على النفايات الصلبة فى مالبيئياألداء عرض ومناقشة مؤشرات تقويم   :الرابعالموضوع 
ي وقد قام ممثل ، النفايات الصلبة علىمجال الرقابةتقويم األداء البيئي في  مؤشرات الكويتيأعد ديوان المحاسبة     

  على النفايات الصلبة، وتوليا فى مجال الرقابةالبيئيمؤشرات تقويم األداء  بعرض ملخص لديوان المحاسبة الكويتي
، وبعد المناقشة تم إقرار مؤشرات تقويم األداء ل المؤشرات المعروضةالرد على استفسارات أعضاء الفريق حو

كما أوصى أعضاء الفريق ،  البيئةعمل على النفايات الصلبة، وتضمينها إلنجازات فريق ةالرقابالبيئي في مجال 
بنشر المؤشرات على صفحته بموقـع المنظمـة العـربية بعد اعتمـادها من المجـلس التنفيذي للمنظمة 

 ).٣مرفق رقم  (العربيــة

 
  لمراجعة البيئةيعة عمل االنتوسامشاركة الفريق في أعمال مجمو   :الخامسالموضوع 

 ترجمة األوراق اإلرشادية عن خطة مجموعة عمل األنتوساى لمراجعة البيئة مساهمة الفريق في: أوالً 
٢٠١٠ -٨٢٠٠. 
عضاء في فريق عمل األ على أن تشرع األجهزة ٢٠١٠ مايو فيتم االتفاق في االجتماع الثاني للفريق بالقاهرة      

 األدلة اإلرشادية عن خطة عمل مجموعة عمل االنتوساي لمراجعة البيئة خالل  ترجمةفيالبيئة للمنظمة العربية 
 االنكوساي العشرين الذي تم عقده بجنوب أفريقيا خالل شهر  مؤتمر  فور اعتمادها من٢٠١٠ -٢٠٠٨الفترة 
 :   التالي وذلك على النحو ٢٠١٠نوفمبر 
 ).ن  األرد-ديوان المحاسبة ( المراجعة في مجال تغير المناخ  •
 مصر، وديوان الرقابة المالية -الجهاز المركزي للمحاسبات ( المراجعة في مجال الطاقة المستدامة  •

 ). فلسطين -واإلدارية 

 ). سلطنة عمان -للدولة واالدارية جهاز الرقابة المالية ( المراجعة في مجال المناجم والتعدين  •

 ). الكويت - ديوان المحاسبة( المراجعة في مجال مصايد األسماك  •

 .) تونس –دائرة المحاسبات ( طبيعية المحاسبة البيئية للموارد ال •

 -دارية لرقابة المالية واالديوان ا، و األردن-ديوان المحاسبة ( ت المراجعة البيئية في مجال الغابا •
 ).فلسطين 

 :  التالية  الترجمات٢٠١١فى ابريل اعتمد الفريق خالل االجتماع الثالث المنعقد بتونس  وقد 
سلطنة  -ابة المالية واإلدارية للدولة  جهاز الرق-كاملة الالترجمة (المراجعة في مجال المناجم والتعدين  �

 .)عمان

 .) الكويت- ، ديوان المحاسبةكاملةالالترجمة ( المراجعة في مجال مصايد األسماك �

 :  لرئاسة الفريق التراجم التاليةوقد وردت
 . ) األردن–ديوان المحاسبة  - الترجمة كاملة  (حكومات للتغير المناخيالرقابة على استجابة ال �

، وديوان الرقابة المالية  مصر- الجهاز المركزي للمحاسبات-الترجمة كاملة (مراجعة الطاقة المستدامة  �
 ). فلسطين-واإلدارية 
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 -ابة المالية واإلدارية ديوان الرق، و األردن-ديوان المحاسبة ( ت المراجعة البيئية في مجال الغابا �
 ).فلسطين 

 .) تونس –دائرة المحاسبات  -جزء من الترجمة (طبيعية المحاسبة البيئية للموارد ال �

، الرقابة على استجابة الحكومات للتغير المناخيعن  ةاإلرشادي األدلةكل من ترجمة وقد أوصى الفريق بإقرار 
ديوان المحاسبة   كل من قام بترجمتهاوالتي تة في مجال الغاباالبيئي والمراجعة ،مراجعة الطاقة المستدامةو

وان الرقابة المالية واإلدارية ، ودي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بالمملكة األردنية الهاشمية، و
 فى موعد الترجمة المتبقية  على أن يتم استكمال ما تضمنته المناقشات من مالحظاتبعد استيفاء ، فلسطينب

تضمين ل المناقشات من مالحظات مع مراعاة ما أسفرت عنه ،٢٠١٢من عام ) تموز (   نهاية شهر يوليو هأقصا
ا على جازهنا تم التي، كما أوصى بنشر الترجمات فريق عمل البيئة للمنظمة العربيةذلك بتقرير انجازات 

 كذلك،  للمنظمة العربيةنفيذي بعد اعتمادها من المجلس التصفحة فريق عمل البيئة بموقع المنظمة العربية
أعمال  نشر  على التقدم بطلب للجنة تنمية القدرات المؤسسية لبحث إمكانيةأن تعمل رئاستهأوصى الفريق 

  العليا للرقابةلألجهزة مجلة الرقابة المالية الصادرة عن المنظمة العربية فىترجمات مؤشرات والفريق من 

 . للمنظمة العربية المجلس التنفيذيبعد اعتمادها من و المحاسبة المالية
 

المنسق اإلقليمي  أنشطة األنتوساى بوصفه  فيجهاز المركزى للمحاسبات المصريمساهمات ال: ثانياَ 
 .للمنظمة العربية

جهاز المركزي للمحاسبات بعرض مساهمات ال) يقرئيس الفرممثال عن ( سيد عبد العظيم احمد /ستاذاال  قام 
 ىللفريق و حتالثالث نتوساى بوصفه المنسق اإلقليمي للمنظمة العربية منذ االجتماع  أنشطة األ فيالمصري
األنتوساى لمراجعة مل  عشر لمجموعة عالرابعتقرير عن حضور االجتماع والتى تمثلت فى  الرابعاالجتماع 

اى لمراجعة البيئة  عشر للجنة المحفزة لمجموعة عمل األنتوسى انعقد على هامش االجتماع الحادي، والذالبيئة
  ) .٤مرفق رقم  ( ٢٠١١) تشرين االول(الذي تم عقده في األرجنتين خالل شهر نوفمبر 

 

 البيئة  األوراق اإلرشادية عن خطة مجموعة عمل األنتوساى لمراجعةمساهمة الفريق في:  ثالثاً 
)٢٠١٣-٢٠١١ ( 
 :"عة البيئة لغش والفساد في مراجا "عرض ومناقشة موقف الدليل اإلرشادي عن  •

 بإيضاح لجهاز المركزي للمحاسبات المصري لممثال) مقرر الفريق (  احمد  علىإيهاب/ قام األستاذ
، "كيفية إدراج قضايا الغش و الفساد بمراجعة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية" عن اإلرشاديدليل موقف ال

 حفزة لمجموعة عمل األنتوساينة الم عشر للجالحاديما تم من مناقشات على هامش االجتماع و
وقد قام ممثل   ،٢٠١١) تشرين االول(رجنتين خالل شهر نوفمبر لمراجعة البيئة الذي تم عقده في األ

 بعرض هدف المشروع و هيكل الدليل وموقف مشروع الدليل اإلرشادي حتى نهاية الجهاز المصري
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ز  بموافاة الجهاات المصريوطالب ممثل الجهاز المركزي للمحاسب ،٢٠١٢ )اذار (شهر مارس
 .  هتنفيذو الحاالت التطبيقية التى يمكن إدراجها ضمن محتويات الدليل المقرر تجارب  بالالمصري

 

 : "اثر السياحة في الحفاظ على الحياة البرية" عرض ومناقشة موقف بحث عن  •
سبات المصري ممثال للجهاز المركزي للمحا) مقرر الفريق (  احمد  عليإيهاب/ قام األستاذ 

 أن أوضح، وقد " اثر السياحة في الحفاظ على الحياة البرية  "بإيضاح موقف الدليل إالرشادي عن 
القوانين الوطنية "  من البحث و الذى يتضمن الثالث بتنفيذ الفصل إليهاجمهورية مصر العربية قد عهد 

 ، وقد قام الجهاز المصري" البرية ة في الحفاظ على الحياةو االتفاقيات الدولية الخاصة بأثر السياح
حيث ، تفاقيات التي تتعلق بهذا الموضوع بالتشريعات الوطنية و االبمراسله كافة الدول العربية إلمداده

، والبحرين ، ، و اإلمارات العربية المتحدة األردن (وهي سبع دول عربية وردت بعض الردود من
لومات الدولية  بشبكة المعد استعان الجهاز المصري، وق)دية ، والعراق ، و قطر، والكويتالسعوو

ذا ، وقد عرض على الحضور ما أسفر عنه هتي لم يرد منها رد  الدول العربية اللتجميع بيانات باقي
، و طلب من الدول األعضاء بالفريق مراجعة القوانين المحلية الخاصة من مسودة  للفصل الثالث للبحث

وبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق تم و تحديثات تمت عليها الحقا ،  تعديالت ابأي موافاته و ابه
  ) .٥مرفق رقم  ( لفصل الثالث للبحث المقترحمسودة  اإقرار كفاية 

 
 :"موضوعات المياه "  عن مناقشة موقف الدليل اإلرشادي •

المصري  ممثال عن الجهاز المركزي للمحاسبات ) الفريقمقرر( احمد  عليإيهاب/ األستاذقام 
 بالقاهرة على المشاركة في فريق عمل البيئة باالجتماع الثانيبإيضاح انه سبق الموافقة من قبل أعضاء 

 ق على أن تشرع األجهزة األعضاء في عن موضوعات المياه، و قد تم االتفاإعداد الدليل اإلرشادي
 :    على النحو التاليالمشاركة

 جمهورية مصر - من الجهاز المركزى للمحاسبات كل( موضوع توافر المياه الصالحة للشرب −
  ).ة العراقجمهوري -ديوان الرقابة المالية العربية ، و

موضوع نوعية المياه السطحية بما فيها األنهار و البحيرات و غيرها من المسطحات المائية  −
 ). جمهورية مصر العربية–الجهاز المركزى للمحاسبات (
 ). دولة الكويت -ان المحاسبة ديو( موضوع البيئة البحرية   −
 ). المملكة األردنية الهاشمية-ديوان المحاسبة ( موضوع الجفاف  −

دائرة   المحاسبات ( مستنيرة بشأن السياسات تموضوع كفاية البيانات المتعلقة بالمياه التخاذ قرارا -
 . ) الجمهورية التونسية –

 )إلدارية بدولة فلسطين ديوان الرقابة المالية وا ( موضوع مياه الصرف الصحي -

  
  : الخصوص ما يلي هذا حيث عرض في
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 جمهورية مصر -كل من الجهاز المركزى للمحاسبات (  موضوع توافر المياه الصالحة للشرب −
 ). جمهورية العراق -العربية، وديوان الرقابة المالية 

 المياه الصالحة للشرب  أعد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى الدليل االرشادى المقترح لمراجعة
ممثال عن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري ) مقرر الفريق( احمد  علىإيهاب/ وقد قام األستاذ

بعرض مشروع الدليل ، وتولى الرد على استفسارات أعضاء الفريق حول مشروع الدليل المعروض ، 
 المقترح لتضمينه للدليل االرشادى الدليلمشروع كفاية وبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق تم إقرار 

  ) .٦مرفق رقم ( المزمع إعداده عن موضوعات المياه 

موضوع نوعية المياه السطحية بما فيها األنهار و البحيرات و غيرها من المسطحات المائية  −
 ). جمهورية مصر العربية–الجهاز المركزى للمحاسبات (

نوعية المياه ل االرشادى المقترح لمراجعة أعد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى الدلي
  علىإيهاب/  وقد قام األستاذ،السطحية بما فيها األنهار و البحيرات و غيرها من المسطحات المائية

، وتولى حاسبات المصري بعرض مشروع الدليلممثال عن الجهاز المركزي للم) مقرر الفريق(احمد 
وع الدليل المعروض ، وبعد المناقشة من قبل أعضاء الرد على استفسارات أعضاء الفريق حول مشر

الفريق تم إقرار كفاية مشروع الدليل المقترح لتضمينه للدليل االرشادى المزمع إعداده عن موضوعات 
 ) . ٧مرفق رقم ( المياه 

 ). دولة الكويت -ديوان المحاسبة ( موضوع البيئة البحرية   −
ع البيئة البحرية ، وقد قاما قترحة كنموذج لمراجعة موضو الحالة المأعد ديوان المحاسبة الكويتي
ا الرد على استفسارات أعضاء الفريق  المشروع المقترح ، وتولي بعرضممثلي ديوان المحاسبة الكويتي

 المقترح ، وبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق تم إقرار كفاية مشروع الدليلالمعروضالنموذج حول 
 ) .٨مرفق رقم(مزمع إعداده عن موضوعات المياه  الديلتضمينه للدليل االرشا

 ). المملكة األردنية الهاشمية-ديوان المحاسبة ( موضوع الجفاف  −

ممثله ديوان  ت، وقد قامالجفافلمراجعة موضوع مقترح  نموذج االردنيأعد ديوان المحاسبة 
ريق حول النموذج  على استفسارات أعضاء الفالرد  ت بعرض المقترح، وتولالمحاسبة االردني

 صياغة إعادة ممثلة ديوان المحاسبة االردني ، طلبت وبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق،المعروض
المقترح بحيث يكون أكثر توافقيه مع األطر الواجب تضمينها باألدلة اإلرشادية الصادرة عن منظمة 

 .، حيث تمت الموافقة على ذلكاالنتوساى

دائرة المحاسبات   ( مستنيرة بشأن السياساتتلمتعلقة بالمياه التخاذ قراراموضوع كفاية البيانات ا −
 ).الجمهورية التونسية  -

 تموضوع كفاية البيانات المتعلقة بالمياه التخاذ قرارا حالة عن التونسية دائرة المحاسبات تأعد
 الرد تمقترح، وتول بعرض ال التونسية دائرة المحاسباتممثله  ت، وقد قاممستنيرة بشأن السياسات 

 وبعد المناقشة من قبل أعضاء الفريق تم ،ةالمعروضالحالة  رات أعضاء الفريق حولعلى استفسا



 
 

 - ٧   -   

 المزمع إعداده عن  المقترح لتضمينه للدليل االرشاديإقرار كفاية مشروع الدليلاالتفاق على 
 ). ٩رقم مرفق (   موضوعات المياه

 ).دولة فلسطين  – قابة المالية و اإلدارية ديوان الر ( مياه الصرف الصحيموضوع  −

عن كيفية المقترح  بأن الدليل االرشادي دولة فلسطين –ديوان الرقابة المالية و اإلدارية  أفاد ممثلي
 إلى إرساله و سيتم ، اعتمادهوضوع مياه الصرف الصحى قد قارب على االنتهاء و جارى ممراجعة 
 .  اعتمادهفور عمل البيئة فريق رئاسة 

  :٢٠١٥ – ٢٠١٣ريق البيئة للمنظمة العربية  لخطة عمل فالمقترح مناقشة البرنامج  :الموضوع السادس
بفتح باب االقتراحات حول ) رئيس الفريق  ممثال عن ( العظيم احمد سيد عبد/ المحاسب  األستاذقام 

وقد قامت الوفود االعضاء ،  ) ٢٠١٥ – ٢٠١٣( الموضوعات التى يمكن ادراجها ضمن خطة عمل فريق البيئة 
بطرح العديد من االقتراحات و تمت مناقشة تلك المقترحات و التى تمخضت فى نهاية النقاش عن تضمين خطة 

 : الفريق المقترحة للموضوعات التالية 
 : موضوعات خطة عمل الفريق و تتضمن  - أ

 . و الكساراتالتأثيرات البيئية الناتجة عن مشروعات المحاجر .١

 .ام الطاقة التقليدية على البيئةثار استخدنتائج و أ .٢

 . الرقابة على معالجة النفايات الطبية الخطرة و االشعاعية .٣

 :المعايير الدولية للرقابة البيئة، وتشملعمل دراسة للوضع الراهن لدول أعضاء المنظمة و مدى توافقها مع  .٤

   ٥١١٠ – ISSAIة معيار رقم بيئيدارة عملية الرقابة ال الدليل االرشادي عن إ �

     ٥١٢٠ – ISSAIمعيار رقم  ) االمتثال ( الرقابة البيئية و رقابة االلتزام  �

 . ٥١٣٠ – ISSAI التنمية المستدامة معيار رقم دور االجهزة العليا للرقابة في �

     ٥١٤٠ – ISSAIعلى االتفاقيات البيئية الدولية ) التعاونية ( كيفية اجراء الرقابة المشتركة  �

 : ق فى أعمال مجموعة عمل االنتوساىات خارج خطة الفريق و تتمثل فى مشاركة الفريموضوع - ب
 : موضوعات التالية ال ترجمة اصدارات االنتوساي في .١

 .٢٠٠٧الصادر فى " التعاون بين أجهزة الرقابة العليا " امثلة عن  −

 .٢٠١٠الصادر فى " دوجةلبيئية المزالرقابة المزدوجة على تنفيذ االتفاقيات ا" عن الدليل االرشادي −

 .ستجد من اصدارات منظمة االنتوسايما ي -

الجهاز  من خالل طة عمل االنتوساى لمراجعة البيئة االوراق االرشادية عن خ فيالمنظمة العربيةمساهمة  .٢
 :يالمركزي للمحاسبات المصر

 ." الغش و الفساد فى مراجعة البيئة "  عن اإلرشادياستكمال أعمال الدليل  −

 ." أثر السياحة فى الحفاظ على الحياه البرية " ل أعمال البحث عن استكما −

 ." موضوعات المياه "  عن اإلرشادياستكمال أعمال الدليل  −
 



 
 

 - ٨   -   

 : مناقشة موضوعات على هامش االجتماع  : السابعالموضوع 
  : الصفحة االلكترونية للفريق بموقع المنظمة العربيةموقف تطويرموضوع  •

لرقابة المالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان بعرض الموضوع و قد طالب بضرورة جهاز ا   قام ممثل 
التأكيد على نشر كافة  انجازات الفريق من تراجم ، و موضوعات بحثية ، و مؤشرات على الصفحة ، وقد 

ثالث أفادت ممثله دائرة المحاسبات التونسية بأنه سبق اإليضاح عند مناقشة هذا الموضوع باالجتماع ال
للفريق بتونس أن بعض الموضوعات الفنية و التقنية تقف عائق دون ذلك ، و قد اتفق الجميع على أن تتولى 

عداد وإممثلة دائرة المحاسبات التونسية بحث الموضوع مع المختصين بأمور الصفحة االلكترونية بتونس 
 كيفية إزالة تلك المعوقات الفنيةحديد تقرير بكافة المعوقات لرفعه الى الجهات ذات االختصاص للعمل على ت

قبل موعد اجتماع المجلس التنفيذي القادم بوقت كاف.  

 :البيئيةموضوع المعايير الدولية  •

فانه  قيام الدائرة بترجمة المعايير الدولية البيئية ،انه فيما يتعلق بدائرة المحاسبات التونسية ممثلة    عرضت 
 و قد تم وضعها بالفعل االعضاء للفريق جهزةاألنه قد تم ترجمتها من قبل  تلك المعايير وجد احولبالبحث 

ق أعضاء الفريق على ، وقد وافالمعايير تلك ترجمة دعى عدم تكرار االنتوساى ، مما يستعلى موقع منظمة 
 .ذلك االقتراح

  : للفريقاستثنائيعقد اجتماع موضوع  •

ممثال للجهاز المركزى للمحاسبات المصرى )  الفريق مقرر( ايهاب على احمد فاروق / االستاذ     عرض
إنجاز الموضوعات التي لم يتم استكمالها المتضمنة للعمل على الحاجة الى عقد اجتماع استثنائى للفريق 

الى المناقشة التفصيلية للتوقيتات المتوقع اتمام الخطة  ، هذا باإلضافة)٢٠١٢ – ٢٠١٠( عمل الفريق خطة
 –٢٠١٣( بخطة الفريق المقترحة المدرجةالموضوعات والترجمات ن اتمام العناصر وديدة وذلك لضماالج

٢٠١٥ .( 
 :تحديد موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم : الثامنالموضوع 

سيد عبد /سبالمحااالستاذ  اوضح وقد ، ٢٠١٢ ابريل ٢٦ الموافق الخميس يوم انتهت أعمال االجتماع في   
ة ان الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى يشرفه أن يعرض استضاف) رئيس الفريق   ممثال عن( العظيم احمد

 عن سعادته بثقة أعضاء الفريق فى الجهاز المصرى و تدعيمها لتولى الجهاز اللقاء القادم للفريق تعبيراً
)  نشهر من اآل( ضاء فرصة من الوقت المصرى منصبى رئيس و مقرر الفريق ، و قد طلبت بعض الدول االع

 حول استضافة اللقاء القادم ، و قد وافق الجميع على االقتراح مع توجيه  وأجهزتهمالستطالع رأى دواوينهم
الشكر للجهاز المصرى على عرضة االستضافة على ان يتم التحديد مكان و موعد االنعقاد القادم بشكل نهائى 

شهر االسبوع االول من  القادم خالل جتماعاقتراح تحديد موعد االفور اتمام ورود ردود الدول االعضاء و 
 . استثنائي كاجتماع ٢٠١٢ عام  )أيلول( سبتمبر 
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  ) ١( مرفق رقم 
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 ـوعالموضـــ الساعة اليوم
 

 المتحدث
 

 

 االثنيـن
٢٣/٤/٢٠١٢ 

 
 
 

 

 ١٠ر٣٠ : ١٠

 ١١ر٠٠ : ١٠ ر٣٠
 ١١ ر٣٠ : ١١ر٠٠
 ١٢ر٠٠ : ١١ر٣٠
 ١٢ر٣٠ : ١٢ر٠٠
 ١٤ر٠٠ : ١٢ر٣٠

  .مراسم االفتتاح

 .صور جماعية 
 .استراحة 

 .إقرار مشروع جدول األعمال * 
  . رئيس ومقرر الفريقانتخاب* 
بيئي في مجال عرض ومناقشة مؤشرات تقويم األداء ال* 

 .الرقابة على التنمية المستدامة

 
 
 
 

 رئيس الفريق
 رئيس الفريق
ممثل دائرة 

المحاسبات التونسية

 

 الثالثاء

٢٤/٤/٢٠١٢ 

 ١١ر٣٠ :٩ر٣٠

 

 ١٢ر٠٠ :١١ر٣٠

 

 

 ١٣ ر٠٠ : ١٢ ر٠٠
 
 

 ١٤ ر٠٠ : ١٣ ر٠٠
 

* 
عرض ومناقشة مؤشرات تقويم األداء البيئي في مجال 

 .الصلبةالرقابة على النفايات 

 .استـراحة 

مشاركة الفريق في أعمال مجموعة عمل االنتوساى * 
 :لمراجعة البيئة 

 مساهمة الفريق فى ترجمة األوراق اإلرشادية عن -
خطة مجموعة عمل االنتوساى لمراجعة              

  .٢٠٠٧/٢٠١٠البيئة 
 

 عرض تقرير االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل -
البيئة الذى تم عقده فى األرجنتين االنتوساى لمراجعة 
  .٢٠١١خالل شهر نوفمبر 

 

ممثل ديوان 
 المحاسبة الكويتي

 
 
 
 
 

ممثل الجهاز 
المركزي للمحاسبات

 
ممثل الجهاز 

المركزي للمحاسبات
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 ا�ر��	ء

 

٢٥/٤/٢٠١٢ 

 

 

 

 ١٠ ر٣٠ : ٩ ر٣٠

 ١١ ر٣٠ : ١٠ ر٣٠

 ١٢ ر٠٠ : ١١ ر٣٠

 

 ١٣ ر٠٠ : ١٢ ر٠٠

 ١٤ ر٠٠ : ١٣ ر٠٠
 

تابع مشاركة الفريق في أعمال مجموعة عمل * 
 :االنتوساى لمراجعة البيئة 

  مساهمات الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى في -
خطة مجموعة عمل االنتوساى        األوراق اإلرشادية عن 

 ٢٠١٣ -٢٠١١ البيئةلمراجعة 
الغش "  عرض ومناقشة موقف الدليل اإلرشادى عن -أ 

 "والفساد فى مراجعة البيئة 
أثر السياحة فى "   عرض ومناقشة موقف بحث عن -ب

  " .الحفاظ على الحياة البرية

  .استـراحة  -
ى الدليل اإلرشادى   عرض ومناقشة مساهمة الفريق ف-     ج

 " موضوعات المياه " عن 
 .توافر المياه الصالحة للشرب •

 

 .نوعية المياه السطحية •

 

 
 ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات

 
  

 
 
 

 ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات

 
 

 ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات 
 
 
 
 

ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل 
 .ديوان المحاسبة بالعراق

+* ا�()	ز ا�&آ$ى �"�	! 	ت , 

 

 

-�  ا�.

٢٦/٤/٢٠١٢ 

 ١٠ ر٣٠ : ٩ ر٣٠
 ١١ ر٣٠ : ١٠ ر٣٠
 ١٢ ر٠٠ : ١١ ر٣٠
 ١٣ ر٠٠ : ١٢ر٠٠

 
 

 ١٣ ر٣٠ : ١٣ ر٠٠
 

 ١٤ ر٠٠ : ١٣ ر٣٠
 
 

 .البيئة البحرية •

 .الجفاف •

  .ستـراحةا
 كفاية البيانات المتعلقة بالمياه •

 
ريق عمل الدول أعضاء ف مقترحاتعرض ومناقشة *  

البيئة للمنظمة العربية للبرنامج التفصيلى لخطة عمل 
 )٢٠١٥ – ٢٠١٣( الفريق 

 . تحديد مكان وموعد االجتماع القادم*
 .ما يستجد من أعمال * 
 .مناقشة محضر االجتماع والتصديق عليه * 

 ممثل ديوان المحاسبة الكويتي

 ممثل ديوان المحاسبة باألردن
 

 لتونسيةممثل دائرة المحاسبات ا
 
 

 رئيس الفريق
 
 

 رئيس الفريق
 رئيس الفريق
 رئيس الفريق
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  )٢( مرفق رقم 

 مؤشرات التنمية املستدامة

يتم اعتمادها عند تنفيذ مهمات رقابية من قبل األجهزة العليا  واليتجمال التنمية املستدامة تتمثل مصادر املؤشرات يف 

 :خاصة يف  للرقابة

اإلطار القانوين املعمول به يف اال حيث متثل املعاهدات والتشريعات الدولية املصادق عليها والقوانني  

والتراتيب الداخلية اليت ختضع هلا اجلهات احلكومية مصدرا هاما حيدد جمال تدخل هذه اجلهات وينظم 

 .نشاطها

يئات احلكومية وبرامج تنفيذها اليت تتضمن  جمموعة من  استراتيجيات التنمية املستدامة املعدة من قبل اهل 

 أهدافلقياس مدى حتقيق  طلوب حتقيقها واملؤشرات اليت سيعتمدها اجلهاز األعلى للرقابةاألهداف امل

 . من قبل الدولة اليت مت وضعهاالتنمية املستدامة

 

 املؤشرو رقابة مالية أو رقابة أداء حيث يعترب  جوهر كل عملية رقابة سواء كانت رقابة مطابقة أومتثل هذه املؤشرات

 . نقطة مرجعية متكن املدقق من مقارنة الوضعية املوجودة مع ما جيب أن تكون عليه
 

ويعترب فريق عمل املراجعة البيئية لألنتوساي أنه ميكن  لألجهزة العليا للرقابة أن تعتمد على  املؤشرات اليت حددا 

 إجراء رقابة على أهداف ومؤشرات التنمية املستدامة مع إمكانية لتقدم حنو بلوغ األهدافاحلكومات لتقييم وقياس ا

 . املوضوعة من قبل هذه احلكومات
 

 مصادر مؤشرات التنمية املستدامة -١

جلنة وبدأت . املستدامة التنمية لتحقيق احملرز التقدم ومراقبة للتقييم البيئي املطلوبة اآلليات أهم من املؤشرات تعترب

 قمة األرض رالتنمية املستدامة يف األمم املتحدة اليت أنشأا اجلمعية العامة لألمم املتحدة قصد ضمان املتابعة الفعالة لنتائج مؤمت

حول القضايا  ؤشراتهذه املتتمحور  و.١٩٩٤ة املستدامة منذ سنة يمبوضع جمموعة من مؤشرات قياس التن ١٩٩٢املنعقد يف 

املؤشرات  هذهلجنة وربطت ال. اليت تشكل إطار العمل البيئي يف العامل و٢١ من األجندة ٤٠نها الفصل الرئيسية اليت تضم

 السكان واألمن والسكن وأمناط اإلنتاج واالستهالك والنوع االجتماعي والتعليموالصحة العامة املساواة االجتماعية وقضايا ب

النفايات  والطاقة والنقل والتنوع احليويق الساحلية واملياه العذبة وحار واحمليطات واملناطالب واألراضيوالغالف اجلوي و

القوانني والتشريعات  والتجارة والسياحة البيئية والغابات والتصحر واجلفاف والتكنولوجيا احليويةو الزراعة والصلبة واخلطرة

 . واألطر املؤسساتية
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هة املعنية باإلحصائيات البيئية لدول حوض البحر اجلوهي ) Blue Plane(ومن جهة أخرى قامت اخلطة الزرقاء 

مشلت مواضيع تتعلق ال سيما باملياه وباألراضي وبالغابات وبالسواحل مؤشرات التنمية املستدامة األبيض املتوسط بوضع 

 .وبالنظام والتنوع احليوي وباملبيدات احلشرية وباستخدام األراضي وبالنفايات الصلبة وباإلنبعاثات

  

التنمية املستدامة اليت مت إقرارها من قبل جامعة الدول العربية خالل مؤشرات  لى مستوى البلدان العربية فإنأما ع

 واألمن والسالم والغالف الدميغرافية واخلصائص التعليمو احلكم الرشيد والصحة وواضيع الفقر تتمحور حول م٢٠٠٧سنة 

والشراكة العاملية وأمناط  االقتصادي ية واملاء والتنوع البيولوجي والنمووالبحر الساحلية األراضي والبيئة/ اجلوي والفالحة

 .اإلنتاج واالستهالك

 

وباالعتماد على املؤشرات اليت وضعتها كل من األمم املتحدة واخلطة الزرقاء وجامعة الدول العربية وضعت تونس 

 مؤشرا ذات أولوية، موزعني بني مؤشرات ٤٥نها حتديد  مؤشرا مت من بي١٣٠قائمة للمؤشرات الوطنية للتنمية املستدامة تضم 

 . بيئية ومؤشرات اجتماعية ومؤشرات اقتصادية
 

   املؤشرات البيئية-٢

 : سيتم يف ما يلي عرض لبعض مؤشرات التنمية املستدامة يف اال البيئي

 

 :قتصادياملؤشر املتعلق بنسبة استغالل املوارد املائية حسب نوع املورد وحسب القطاع اال •

ويقع احتسابه بقسمة . يربز هذا املؤشر نسبة استغالل املوارد املائية حسب نوع املورد وحسب القطاع االقتصادي

 . على كمية املياه املتاحة) املياه السطحية واملياه اجلوفية(كمية املياه املستغلة أي املستخرجة من مصدر ما 

  املنشآت املائية يف جمال الريعرض جتربة دائرة احملاسبات يف جمال استغالل

يف إطار املهمة الرقابية املتعلقة باستغالل املنشآت املائية يف جمال الري، قامت دائرة احملاسبات التونسية  

بالتثبت من أنه يتم، يف إطار االستغالل األمثل للموارد الطبيعية املتاحة من أجل ضمان دميومة هذه 

إال انه تبني لدائرة احملاسبات . ية السطحية على حساب املوارد اجلوفيةاملوارد، استعمال املوارد املائ

عكس ذلك حيث سجل ضعف نسب استغالل املوارد املائية السطحية يف بعض املناطق على حساب 

 .استعمال املوارد اجلوفية

ف ولوحظ من خالل النظر يف تصرف املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بوالية نابل أن التكثي

الزراعي املعتمد ذه املنطقة واستعمال املوارد املائية اجلوفية عوضا عن املوارد املائية السطحية أدى 

إىل تقليص مستوى املائدة املائية واىل تزايد نسبة امللوحة وهو ما اجنر عنه تدهور هذه املوارد من 

وذلك بالرغم من توفر حيث الكم واخلصائص الفيزيوكيمائية وانعكس سلبا على خصوبة األراضي 

 .املياه السطحية العذبة
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 :املؤشر املتعلق بنسبة استغالل املوارد املائية غري التقليدية •

وتشمل املوارد املائية غري التقليدية، . ميثل هذا املؤشر نسبة املوارد املائية غري التقليدية من مجلة املوارد املائية املستغلة

 .اجلة خاصة جعلت منها مياه قابلة لالستعمال واملقصود خاصة املياه املستعملة املعاجلةاملوارد املائية اليت خضعت ملع

 

 :املؤشر املتعلق باألراضي الفالحية السقوية اهزة بتقنيات االقتصاد يف املاء •

لية لألراضي ميثل هذا املؤشر نسبة األراضي السقوية اليت مت جتهيزها مبعدات االقتصاد يف مياه الري من املساحة اجلم

 . الفالحية القابلة للري

 

 : مؤشر األراضي اليت تعاين من التصحر •

بتدهور األراضي يف املناطق " التصحر ١٩٩٤ جوان ١٧عرفت اتفاقية األمم املتحدة ملقاومة التصحر الصادرة يف 

ومتثل نسبة . ناخية واألنشطة البشريةالقاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة واجلافة وذلك نتيجة عوامل خمتلفة منها التغريات امل

األراضي اليت تعاين من التصحر العالقة القائمة بني مساحة األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة واجلافة على 

 .املساحة اجلملية للبالد التونسية

 

 مؤشر الغطاء الغايب والرعوي •

بات ومراعي مقارنة مبساحة البالد التونسية بدون احتساب الصحاري ميثل هذا املؤشر نسبة الغطاء النبايت من غا

 .والشطوط

 عرض لتجربة دائرة احملاسبات يف جمال الرقابة على تنمية قطاع الغابات

التونسي بالوسط  بالظهر احلليب الصنوبر أشجار خاصة تضم هك م ١،١ مساحة يف تونس على الغابات متتد

  .للبالد الغريب الشمال طقمبنا واجلنوب والفرنان والزان

 .ومشل نطاق املهمة الرقابية عدة جماالت سيتم التركيز يف هذا اإلطار على البعض منها

 :متحورت األهداف الرقابية حول: احملور اخلاص بالغطاء الغايب: أوال  •

o  األهداف املربجمة يف إطار اخلطة الوطنية للنهوض بالقطاع التأكد من أنه مت بلوغ

ملستمدة من مؤشرات التنمية املستدامة الوطنية واليت دف إىل بلوغ الغايب وا

 . ٢٠١١ يف أواخر سنة %١٦قدر بـ تنسبة غطاء غايب 

ومكنت األعمال الرقابية من الوقوف على إشكاليات تعلقت بتحديد مفهوم 

الغطاء الغايب حيث تبني من خالل الفحوصات اليت قامت ا دائرة احملاسبات 

 إىل خيضع ن مفهوم الغطاء الغايب املعتمد على املستوى الوطين الالتونسية أ
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 للهدف وخالفا ذلك من .مكوناته تضبط طبقا ملعايري ومدون دقيق تعريف

يتم  االجنراف والتصحر، فإنه من احلماية يف واملتمثّل الغايب الغطاء من املنشود

 التعريف أن حني يف) % ١٠من  أقلّ(حمدودة  كثافة ذات مساحات احتساب

 تلك االعتبار بعني يأخذ ال لألغذية والزراعة املتحدة األمم من منظّمة املعتمد

 كافة احتساب حيث تبني أنه مت. الغايب الغطاء ضبط نسبة عند املساحات

 كما أنه يتم .حمدودة كثافة ذات منها% ١٢،٣١ أن  الفلني رغم غابات

 اإلكليل مثل( هك ألف ٣١٥ مساحة على متتد اليت الغابية األحراج احتساب

 الغراسات مساحة كامل إضافة يتم أيضا أنه واتضح) وغريها والكبار والزعتر

 متّ مساحات على املنجزة تلك حذف دون الغابات مساحة إىل اجلديدة

 يتم ال كما أنه. مرتني االعتبار بعني أخذها إىل يؤدي ما وهو مسبقا احتساا

  الفترة خالل واملقدرة احملروقة املساحات حذف الغايب حتديد الغطاء عند

 .هك ١٠,٥٤٧  حبوايل٢٠٠٩-١٩٩٥

وبالرغم من هذه اإلختالفات يف تعريف مفهوم الغطاء الغايب ومن إدراج بعض 

املساحات اليت ال تندرج يف هذا اإلطار إذا ما مت إعتماد تعريف األمم املتحدة يف 

بقى دون املؤشر الوطين ضبط هذه املساحات فإن نسبة الغطاء النبايت ت

 ما يناهز ٢٠٠٩ حيث مل تتعدى خالل سنة % ١٦املستهدف احملدد بـ 

 إالّ أنه متّ ٢٠٠١وقد كان من املنتظر حتقيق هذه النسبة منذ سنة .  %١٣،٠٤

 . ٢٠٢٠ ومنها إىل سنة ٢٠١٦ مثّ إىل سنة ٢٠١١إرجاء حتقيق هذا اهلدف إىل سنة 

o ّقة بالتشجري الغايب والرعوي التأكّد من بلوغ األهداف املتعل: 

تتطلب عملية الترفيع يف نسبة الغطاء الغايب التكثيف يف التشجري الغايب والرعوي 

الذي يهدف اىل الترفيع من املساحة الغابية لضمان تنمية غابية مستدمية واقرار 

وقامت السلط العومية بوضع خطة . التوازن البيئي عرب الترفيع يف نسق التشجري

هك من .  أ٤٠٠ دف إىل اجناز ٢٠١١-٢٠٠٢لغرض تغطي الفترة يف ا

 ما يقارب ٢٠٠٩إال أنه تبني ان نسبة اإلجناز مل تتعدى يف اية . الغراسات

٣٢,٥%.    

  :احملور املتعلق باحملافظة على الغابات ومحايتها من خالل: ثانيا  •

o  التأكّد من جناعة اإلجراءات املتبعة حلراسة الغابات 

تقتضي املؤشرات : ال محاية الثروة الغابية واحملافظة عليهاففي جم •

الفرعية للتنمية املستدامة املعتمدة يف اال إحداث مراكز غابية 

املكلفة حبماية الثروة الغابية واحملافظة عليها وجود مركز غايب لكل 
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وتبني من خالل أعمال الرقابة اليت قامت .  هك من الغابات٢٥٠٠

اسبات عدم احترام هذا املؤشر  حيث لوحظ وجود ا دائرة احمل

 هك من الغابات ويقدر النقص يف عدد ٥٦٤٠مركز غايب لكل 

  . ٥٦%املراكز بنسبة 

وخبصوص حراسة الغابات، ففي غياب مؤشرات وطنية يف هذا  •

اال ميكن االعتماد عليها جلأت دائرة احملاسبات إىل املقاييس 

ض املتوسط واليت  تقتضي تعهد كل املعتمدة ببلدان البحر األبي

 هك بالنسبة إىل الغابات ٢٥٠حارس مبساحة غابية تتراوح بني 

واتضح .  هك بالنسبة إىل للغابات متوسطة الكثافة٤٠٠والكثيفة 

تباين بني الواليات من حيث املساحة املعهودة للحراس إذ فاقت 

 هك بعني ٤٦٥ هك  للحارس الواحد يف باجة وناهزت ٨٢٠

 . هك يف زغوان٢٣٥م ومل تتعد دراه

o التأكّد من جناعة اإلجراءات املتبعة حلماية الغابات من احلرائق 

أما فيما يتعلق حبماية الغابات من احلرائق، فقد استهدفت اخلطة  •

الوطنية حلماية الغابات من احلرائق  تقليص املساحة احملترقة اىل ما 

مل يتم اىل حدود  إال أنه . دون اهلكتار يف حسب احلريق الواحد

وتعود األسباب إىل نقص على .   بلوغ هذا املؤشر٢٠٠٩سنة 

وعلى )  ال سيما تركيز نقاط مياه( مستوى البنية األساسية 

 ).نقص يف املعدات اخلاصة بإطفاء احلرائق(مستوى توفري املعدات 

 
 

 مؤشر املناطق احملمية •

 .مقارنة مبساحة البالد) حدائق وطنية وحمميات طبيعية(يربز هذا املؤشر تطور نسبة املناطق احملمية 

 كثافة الكربون يف القطاع الطاقيمؤشر  •

  الرقابيةالتوصيات اليت خلصت إليها دائرة احملاسبات التونسية يف إطار هذه ااالت

تدعيم نسق التشجري بغرض الرفع من نسبة الغطاء الغايب لبلوغ توازن بيئي ورعوي يف اآلجال احملددة -

 .وضبط مكونات ومفهوم الغطاء الغايب

ويف جمال احملافظة على الثروة الغابية، توصي الدائرة سلطة اإلشراف باإلسراع بوضع مؤشرات وطنية -

 كن التعهد ا من قبل حراس الغابات وبالعمل على التوظيف األمثل للحراس  حتدد املساحة الغابية اليت مي
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ويقع احتسابه . دينار ١٠٠٠الكربون املفرزة يف قطاع الطاقة إلنتاج ما يعادل قيمة يربز هذا املؤشر كمية ثاين أكسيد 

 .بقسمة كمية ثاين أكسيد الكربون املفرزة على الناتج الداخلي اخلام

 الكثافة الطاقية األوليةمؤشر  •

القطاعات على الناتج يقع احتساب مؤشر الكثافة الطاقية األولية بقسمة استهالك الطاقة األولية، اإلمجايل او حسب 

 .الداخلي اخلام اإلمجايل او حسب القطاعات

 مؤشر استغالل الطاقات املتجددة •

وتعترب الطاقة . يقع  احتساب هذا املؤشر بقسمة استهالك الطاقة من املصادر املتجددة على إمجايل استهالك الطاقة

 .لكهرباء واستعمال الطاقة الشمسية لتسخني املياهاملتجددة ال سيما تلك املتأتية من استغالل طاقة الرياح إلنتاج ا

 انبعاثات الغازات الدفينة •

تعرف الغازات الدفينة بالغازات اليت توجد يف الغالف اجلوي وتتميز بقدرا على امتصاص األشعة اليت تفقدها 

تساهم يف ظاهرة اإلحتباس األرض فتقلل ضياع احلرارة من األرض إىل الفضاء مما يساعد على تسخني جو األرض وبالتايل 

 ).٤ CH(وامليثان ) N٢O( وأكسيد النتروز (CO٢)والغازات الدفينة هي ثاين أكسيد الكربون . احلراري

كما ميكن . ويقاس هذا املؤشر من خالل تطور انبعاثات الغازات الدفينة النامجة عن قطاع الطاقة من سنة إىل أخرى

 . تقياس تطور هذه اإلنبعاثات حسب القطاعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املساحات اخلضراء لكل ساكنمؤشر  •

 عرض جتربة دائرة احملاسبات يف جمال ترشيد استهالك الطاقة يف قطاع النقل الربي

قامت الدائرة يف إطار هذه املهمة الرقابية من التثبت من انه مت وضع الربامج الالزمة لترشيد استهالك 

 النقل الطاقة يف قطاع النقل الربي  من خالل ال سيما الترفيع يف حصة النقل اجلماعي على حساب

 . الفردي

 باملائة ٨٤وتبني من خالل األعمال الرقابية لدائرة احملاسبات التونسية أن النقل الربي يستأثر حبوايل 

وتعود أسباب ذلك إىل تراجع حصة النقل اجلماعي على حساب . من استهالك قطاع النقل للطاقة

قة ويف إفرازات ثاين أكسيد النقل الفردي لألشخاص مما أدي إىل ارتفاع يف نسبة استهالك الطا

 ويتبني من خالل.  طن من ثان أكسيد الكربون٥،٥ حوايل ٢٠٠٤الكربون اليت بلغت خالل سنة 

 أنه من ٢٠٠٥الدراسة اإلستراتيجية حول ترشيد استعمال الطاقة املعدة من قبل وزارة اإلشراف سنة 

بة الثانية إىل املرتبة األوىل يف أفق سنة املتوقع أن مير استهالك قطاع النقل الربي من الطاقة من املرت
٢٠٣٠. 

واة هذه الوضعية، ضبطت الدولة منذ الثمانينات من بني أولوياا النهوض بالنقل العمومي 

وتبني أن بعض املشاريع املقترحة يف املخططات التوجيهية للنقل واملتعلقة بالنهوض بالنقل . اجلماعي

 . ها وان البعض اآلخر سجل تأخريا يف اإلجنازالعمومي اجلماعي مل تتم برجمت



 
 

 - ١٨   - 
  

وحيتسب هذا املؤشر من خالل مقاربة . ميثل هذا املؤشر تطور املساحات اخلضراء لكل ساكن بالوسط احلضري

 .املساحات اخلضراء بعدد السكان

 

 
 

 مؤشر النفايات املعاجلة باملصبات املراقبة •

ة النفايات املنتجة بكمية النفايات ويقع احتسابه مبقاربة كمي. يربز هذا املؤشر نسبة النفايات املعاجلة باملصبات املراقبة

 اليت متت معاجلتها باملصبات املراقبة
 

 مؤشر الربط بشبكة التطهري •

يعرف مؤشر الربط بشبكو التطهري بنسبة األسر اليت تسكن يف منازل مت ربطها بشبكة التطهري من قبل الديوان الوطين 

 . للتطهري أو البلديات مقارنة بالعدد اجلملي لألسر

 

 

 

 

 

التصرف يف املساحات اخلضراء واملنتزهات عرض لتجربة دائرة احملاسبات يف جمال الرقابة على 

 .  احلضرية

قامت دائرة احملاسبات مبهمة رقابية تعلقت بالنظر يف أوجه التصرف يف املساحات اخلضراء 

 .  واملنتزهات احلضرية وسيتم التركيز يف هذا اال على مؤشرات التنمية املستدامة اليت مت استغالهلا 

ا الرقابية، التثبت من انه مت بلوغ مؤشر املساحة اخلضراء لكل مواطن وضبطت الدائرة من بني أهدافه

  ٢ م١٥املضبوط يف الربنامج الوطين للتشجري والعناية باملناطق اخلضراء بالوسط احلضري والذي حدد 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف موسم 

أن ال وقامت الدولة بضبط مفهوم املساحات اخلضراء كفضاء عمومي تتوفر به غراسات خمتلفة على 

وتتنوع املناطق اخلضراء .  باملائة من املساحة اجلملية للمنطقة٥٠تقل املساحة املشجرة عن نسبة 

العمومية حسب املوقع واحلجم والوظيفة لتشمل خاصة املنتزهات احلضرية واحلدائق العمومية 

سسات التربوية واملفترقات املعشبة واملساحات املعشبة واحلدائق اخلاصة باإلدارات العمومية واملؤ

 .واملستشفيات واملصحات واملساحات الشاغرة التابعة للعمارات واملؤسسات املفتوحة للعموم

خالل  ٢ م١٣,٨٥وقد بينت األعمال الرقابية أن نسبة املساحات اخلضراء لكل مواطن بلغت إمجاال 

 -٢٠٠٧ خالل املوسم ٢ م١٥,٣٧و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خالل املوسم ٢ م١٤,٦٥و ٢٠٠٦-٢٠٠٥املوسم 

 ١٥نسبة املساحات اخلضراء ( بلدية ال ميكنها حتقيق هذا املؤشر ٤٩وتبني من جهة أخرى أن . ٢٠٠٨

 .٢٠٠٩يف أواخر سنة ) لكل مواطن   ٢م
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 مؤشر نوعية اهلواء •

ميكن هذا املؤشر من املتابعة املستمرة لتطور نوعية اهلواء وحتديد درجة التلوث اهلوائي وبيان حاالت جتاوز احلدود 

. الغبار وأكسيد األزوط وثاين أكسيد الكربيت وثاين اكسيد الكربون وعنصر األوزون: القصوى بالنسبة إىل امللوثات التالية

 . ء بتجهيزات يتم تركيزها للغرضوتقاس نوعية اهلوا

 

 جتماعية املؤشرات اال-٣
ا اجتماعيا لقياس التنمية املستدامة يندرج يف إطار القضايا اليت أثارا جلنة التنمية املستدامة مؤشر ١٥ وضعت تونس

 . يف األمم املتحدة وهي السكان واملساواة االجتماعية والتعليم والسكن

  :ة كالتايلوتوزع املؤشرات االجتماعي

 

 مؤشر النمو الطبيعي للسكان •

 .يربز هذا املؤشر التطور الطبيعي لعدد السكان من سنة إىل أخرى أو من فترة إىل أخرى

 

 مؤشر عدد السكان لكل طبيب •

 .يقع احتساب مؤشر عدد السكان لكل طبيب من خالل قسمة العدد اجلملي للسكان على العدد اجلملي لألطباء

 

 اسبات التونسية يف جمال التغطية الصحيةجتربة دائرة احمل

يف إطار املهمة الرقابية املتعلقة بالربامج الوقائية قامت دائرة احملاسبات التونسية بالتثبت من مدى 

ومن بني هذه اآلليات مت النظر يف مدى . وجود آليات الدعم الالزمة إلجناز هذه الربامج الوقائية

 من السكان يقطنون %٩٥واتضح أن . ات الصحية من املواطننيبلوغ اهلدف املتعلق بتقريب اخلدم

ومتت االستجابة ملؤشر مركز صحي .  كلم من أقرب مركز صحة أساسية٥على مسافة ال تتجاوز 

 . ساكن الذي مت حتديده من قبل سلطة اإلشراف٥٠٠٠لكل 

اطنني لكل طبيب غري أن بعض اجلهات بتونس ما زالت حتتاج إىل األطباء حيث بلغ معدل عدد املو

 ١٠٦٥٢و مواطن لكل طبيب جبهة توزر ٣٦١٨وتراوح هذا املؤشر من . ٢٠٠٨ مواطنا يف سنة ٥٨٥١

 .مواطنا لكل طبيب بوالية مدنني

 

 مؤشر عدد األسرة باملستشفيات لكل ألف ساكن •

باملستشفيات ميثل مؤشر عدد األسرة باملستشفيات العمومية لكل ألف ساكن حاصل قسمة العدد اجلملي لألسرة 

 .العمومية على العدد اجلملي للسكان خالل نفس السنة
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 مؤشر وفيات الرضع •

ميثل معدل وفيات الرضع نسبة الوفيات لعدد الوالدات احلية خالل الفترة بني الوالدة واستكمال السنة األوىل من 

 .ويتم التعبري على نسبة هذه الوفيات لكل ألف والدة حية. العمر

 

 نسبة الفقر •

ومتثل الفئة السكانية . ثل نسبة الفقر العالقة القائمة بني الفئة السكانية الفقرية أو احملرومة وجمموع سكان البالدمت

وحدد مستوى خط الفقر حسب املسح الوطين حول . الفقرية تلك اليت ال يفوق مستوى إنفاقها السنوي مستوى خط الفقر

 .  دينار من اإلنفاق السنوي٤٠٠ودينار  ٣٦٠  بني ٢٠٠٥اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 

 

 نسبة التمدرس •

متثل نسبة التمدرس عدد التالميذ الذين يزاولون التعليم يف املراحل التعليمية بالنسبة اىل عدد السكان اجلملي يف عمر 

 .مقابل لكل مرحلة من مراحل التعليم
 

 نسبة األمية •

ومتثل نسبة . أميا كل من ال حيسن قراءة وكتابة أي لغة) اليونسكو(قافة والعلوم تعترب املنظمة الدولية للتربية والث

 .  سنوات فما فوق ال يعرفون القراءة والكتابة١٠األمية عدد السكان البالغني من العمر 

 

 نسبة البطالة •

 سنة على عدد ٥٩و ١٥يتم احتساب هذا املؤشر من خالل قسمة عدد العاطلني عن العمل من الشرحية العمرية بني 

 .الناشطني من نفس الفئة العمرية

 

 نسبة التحضر •

ويقع . متثل نسبة التحضر العالقة القائمة بني السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية وجمموع سكان البالد

 .احتساب هذا املؤشر بقسمة عدد السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية على العدد اجلملي للسكان

 

 ود باملاء الصاحل للشرابالتز •

وجتدر اإلشارة إىل . حيتسب هذا املؤشر بقسمة السكان املزودين باملاء الصاحل للشراب مقارنة بالعدد اجلملي للسكان

أن السكان املزودين باملاء الصاحل للشراب هم السكان الذين يتمتعون باملاء الصاحل للشرب عن طريق شبكة الشركة الوطنية 

 . يع املياه أو احلنفية العمومية أو بئر عمومي جمهز عن طريق اهلندسة الريفيةالستغالل وتوز
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مؤشر ربط األسر باملاء الصاحل للشراب حيتسب بقسمة األسر كما يندرج يف إطار هذا املؤشر مؤشر فرعي وهو  

. ا باملقارنة مع العدد اجلملي لألسراليت تتمتع باملاء الصاحل للشراب من شبكة شركة توزيع املياه واهلندسة الريفية يف مساكنه

 .ويتم احتساب هذا املؤشر على مستوى كل والية بالوسط البلدي وغري البلدي

 

 الربط بشبكة الكهرباء •

متثل نسبة الربط بشبكة الكهرباء نسبة األسر املزودة بالكهرباء مقارنة مع العدد اجلملي لألسر على املستوى الوطين 

 .ط البلدي وغري البلديواجلهوي وكذلك حسب الوس
 

 كثافة شبكة اهلاتف •

من خالل قسمة عدد اخلطوط الرئيسية للمشتركني يف شهر ) القار واجلوال(حيتسب مؤشر كثافة شبكة اهلاتف 

 .ديسمرب من كل سنة على العدد اجلملي للسكان خالل نفس الفترة

 

 نترنت املشتركني بشبكة اال •

ترنت من خالل قسمة عدد املشتركني بالشبكة من كل سنة على العدد نع احتساب عدد املشتركني بشبكة االيق

 .اجلملي للسكان خالل نفس الفترة

 

  أسرة١٠٠عدد املساكن لكل  •

وميثل .  أسرة العالقة القائمة بني العدد اجلملي لألسر واموع العام لعدد السكان١٠٠ميثل مؤشر عدد املساكن لكل 

 للسكان والسكىن على املستوى الوطين، احملل املتكون من غرفة أو عدة غرف مستقلة املسكن، حسب مفهوم التعداد العام

 ميكن استغالله إلسكان أسرة واحدة أو أكثر

 

 مؤشر التنمية البشرية  •

ميثل مؤشر التنمية البشرية وحدة قيس ملدى تطور التنمية البشرية يف بلد ما، وهو عبارة على مؤشر مركّب يقوم على 

كما ميكن استعماله إلجراء مقارنات بني . رجح لثالث متغريات اقتصادية واجتماعية أساسية لقياس التطور احملرزاملتوسط امل

 .الدول

 :وتتمثل هذه املتغريات االقتصادية واالجتماعية الثالث يف

o أمل احلياة عند الوالدة 

o الكتابة واملعدالت املستوى املعريف والتعليمي الذي جيمع بني معدل معرفة الراشدين للقراءة و

متغرية تقاس باالعتماد على نسبة األمية (اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي 

تعليم (عند الكهول من ناحية وعلى العالقة القائمة بني نسبة التمدرس ملختلف الفئات التعليمية 

 .من ناحية أخرى) ابتدائي وثانوي وعايل
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o نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل: مستوى املعيشة (ام لكل ساكن الناتج الداخلي اخل( 

عرض لتجربة اجلهاز املركزي للمحاسبات املصري يف جمال الرقابة على اخلدمات والرعاية 

 الصحية واملؤشرات اليت مت استغالهلا 

 رعاية األمومة والطفولة  املهمة الرقابية اليت قام ا اجلهاز حول متابعة وتقومي أداء وحداتيف إطار

وتشمل الرعاية . ٢٠٠٩-٢٠٠٨وحدة وغطت السنة املالية  ٤٦٠حبضر اجلمهورية واليت بلغ عددها 

الصحية األساسية يف مصر الرعاية الوقائية والعالجية والتأهيلية لألم والطفل باان باحلضر والريف 

 .  لوحدات الصحية القرويةعن طريق وحدات وأقسام رعاية األمومة والطفولة باحلضر وا

 :ومشل نطاق هذه املهمة جانبني تتمثالن يف 

مدى كفاية اإلمكانيات املتاحة وكفاءا بوحدات رعاية األمومة والطفولة من : أوال * 

 :ومت استغالل املؤشرات التالية .حيث توفر اإلمكانيات املادية والبشرية

 :  وكفاءا مت النظر يفيف باب مراجعة مدى كفاية اإلمكانيات املتاحة �

o  مدى كفاية عدد الوحدات اليت تقوم بنشاط رعاية األمومة

والطفولة يف ضوء متوسط عدد السكان الذين ختدمهم وحدة 

 . الرعاية باملقارنة باملعدل املوضوع هلا

o  مدى كفاءة وحدات رعاية األمومة والطفولة من حيث املباين

محاسبات القيام بفحص وتوىل اجلهاز املركزي لل. والتجهيزات

ميداين ملباين هذه الوحدات  للوقوف على أي ظواهر من شأا 

أن تؤثر على مستوى كفاءة أداء خدمات رعاية األمومة والطفولة 

مثل حالة املباين ومدى تناسب مساحتها وموقعها وصحة وسالمة 

وفيما يتعلق بالتجهيزات فقد مشل الفحص . البيئة احمليطة ا

 امليدانية الذي قام ا اجلهاز املركزي للمحاسبات املصري واملتابعة

دور الوالدة حيث مت التثبت من مدى كفاية أعداد األسرة بدور 

. الوالدة امللحقة بالوحدات وذلك يف ضوء املعدل املوضوع هلا

كما مشل مدى توافر األجهزة واملعدات الطبية وسيارات الرعاية 

 من ناحية ومدى توافر واإلسعاف ومدى صالحيتها للعمل

األدوية واملستلزمات الطبية والتأكد من تواريخ صالحيتها من 

 .    ناحية أخرى

مت النظر يف : يف باب اإلمكانيات البشرية بوحدات رعاية األمومة والطفولة �

مدى كفاية العمالة من أطباء مباشرون وأطباء أسنان وصيادلة وهيئة 

صائيون اجتماعيون وذلك من خالل متريض وفين ومساعدو فين معمل وأخ
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ربط أعدادهم بعدد السكان أو حبجم النشاط الفعلي للوحدات ومقارنتها 

باملعدالت املوضوعة الصادرة عن اإلدارة العامة لرعاية األمومة والطفولة 

 .بوزارة الصحة والسكان

تشمل و: مدى حتقيق أهداف أنشطة رعاية األمومة والطفولة حبضر اجلمهورية: ثانيا* 

 رعاية األمومة ورعاية الطفولة ورعاية األم والطفل

 :رعاية األمومة تتضمن �

يتم من خالل متابعة عدد مرات : الفحص اإلكلينيكي الشامل �

تردد احلوامل للكشف واملتابعة ومقارنة متوسط عدد مرات 

 التردد باملعدل املوضوع لذلك

 الريزس مدى تغطية حتاليل الدم للكشف عن: التحاليل املعملية �

)RH( والوازرمان )للحوامل اجلدد ومدى تغطية ) مرض الزهري

والزالل والسكر ) اهليموجلوبني(حتاليل الكشف عن األثيميا 

للحوامل اجلدد واملترددات إىل جانب مدى تغطية تطعيم احلوامل 

 .اجلدد غري املمنعات ضد التيتانوس

الوالدة املقرر قياس مدى حتقيق معدل : الرعاية أثناء وبعد الوالدة �

مبعرفة وحدات الرعاية ومتابعة عدد زيارات النفاس ومقارنة 

 .متوسط عدد الزيارات لكل والدة باملعدل املوضوع

 : رعاية الطفولة وتشمل �

الكشف املبكر عن قصور الغدة الدرقية من خالل قياس نسبة  �

 .تغطية حتاليل الغدة الدرقية للمواليد على املستوى اإلمجايل

فاف من خالل متابعة حاالت اإلسهال لألطفال عالج اجل �

املترددين للعالج من مرض اجلفاف وقياس عدد أكياس حملول 

 .معاجلة اجلفاف املنصرفة هلم مقارنة باملعدل املوضوع لذلك

رعاية األم والطفل وتشمل رعاية وعالج األسنان من خالل متابعة عدد  �

عدل الطبيعي وقياس زيارات احلوامل واألطفال ومدى تناسبها مع امل

 .متوسط عدد الزيارات اليومية للوحدة الواحدة
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 قتصادية االاملؤشرات -٤
ويف ما يلي املؤشرات . وأمناط اإلنتاج واالستهالكميكن قياس التنمية املستدامة حسب مؤشرات البنية االقتصادية 

 املعتمدة يف تونس

 
 لداخلي اخلام نسبة االستثمارات يف الناتج ا •

متثل نسبة االستثمارات يف الناتج الداخلي اخلام حصة االستثمار يف جمموع اإلنتاج ويتم احتسابه بقسمة قيمة 

 .االستثمارات اجلملية على قيمة الناتج الداخلي اخلام

 

 الناتج احمللي اخلام لكل ساكن •

 . بأسعار السوق على عدد السكانميثل الناتج احمللي اخلام لكل ساكن قسمة الناتج احمللي اإلمجايل

 

 مؤشر التداين اخلارجي •

 حيتسب مؤشر التداين اخلارجي من خالل العالقة بني قيمة الدين اخلارجي والدخل الوطين اخلام

 

  البحري يف الناتج احمللي اخلاممؤشر مسامهة الفالحة والصيد •

لناتج احمللي اخلام وحيتسب بقسمة القيمة املضافة ميثل هذا املؤشر نسبة مسامهة قطاع الفالحة والصيد البحري يف ا

 .لقطاع الفالحة والصيد البحري على الناتج احمللي اخلام

تابعة اجلهاز املركزي للمحاسبات املصري يف إطار املهمة الرقابية املتعلقة مبالتوصيات اليت توصل إليها 

 :وتقومي أداء وحدات رعاية األمومة والطفولة حبضر اجلمهورية

ة عدد وحدات رعاية األمومة والطفولة حىت تتناسب مع إعداد املنتفعني ا وتقدمي خدمات الرعاية زياد-

الصحية األساسية على الوجه األكمل والقيام باختاذ ما يلزم من إجراءات لتحديث وإصالح املباين القائمة 

 .حىت ميكن تقدمي خدمة جيدة ومناسبة

تجهيزات واألجهزة واملعدات واملستلزمات الطبية وسيارات توفري احتياجات وحدات الرعاية من ال-

 .اإلسعاف ووسائل االتصال والعمل على إصالح وصيانة األجهزة واألدوات العاطلة

إعادة توزيع العمالة املتاحة الفائضة لدى بعض احملافظات للعمل يف احملافظات اليت يوجد ا عجز يف -

 . نفس النوعية

   .لصحية األساسية للحامل واألم والطفل مبا يتالءم مع املعدالت املوضوعةدعم  أنشطة الرعاية ا-
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 الصادرات الفالحية •

متثل نسبة الصادرات الفالحية قسمة قيمة الصادرات الفالحية والصناعات الغذائية على قيمة جمموع الصادرات 

 بالبالد

 

  الزراعاتمؤشر األراضي املزروعة حسب نوع •

حبوب وأشجار مثمرة وأعالف وبقوليات (حيتسب هذا املؤشر بقسمة املساحة املزروعة حسب نوع الزراعة 

 على املساحة اجلملية املزروعة) وخضروات

 

 امليزان التجاري الغذائي •

 ميثل امليزان التجاري الغذائي الفارق بني صادرات وواردات املواد الفالحية والغذائية

 

 مال األمسدةكثافة استع •

 متثل كثافة استعمال األمسدة كمية األمسدة املستعملة بالطن أو الكيلوغرام يف كل هكتار من املساحات املزروعة

 

 مؤشر استغالل املوارد السمكية •

جراد البحر السمك (يربز هذا املؤشر تطور اإلنتاج الوطين من منتجات الصيد البحري بالطن حسب نوع الصيد 

صيد بالبحريات وتربية األمساك وصيد باجلر العائم والصيد (وحسب طريقة الصيد )  وصيد املرجاناألزرق صيد النت

 .يف السنة) الساحلي

 

 مؤشر مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اخلام •

 وحيتسب بقسمة القيمة املضافة لقطاع السياحة على. ميثل هذا املؤشر نسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اخلام

 .الناتج احمللي اخلام

 

 مؤشر مسامهة الصناعة يف الناتج احمللي اخلام •

  املضافة لقطاع الصناعةوحيتسب بقسمة القيمة.  يف الناتج احمللي اخلامل هذا املؤشر نسبة مسامهة القطاع الصناعيميث

 .على الناتج احمللي اخلام

 

 مساحة املناطق الصناعية املهيأة •

 حة املناطق الصناعية املهيأةيربز هذا املؤشر تطور مسا
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 نسبة صادرات الصناعة املعملية •

الصناعات الغذائية والنسيج واملالبس (متثل نسبة صادرات الصناعة املعملية قسمة قيمة صادرات الصناعة املعملية 

على ) عات معملية خمتلفةواجللد والصناعات امليكانيكية والكهربائية ومواد البناء واخلزف والبلور والصناعات الكيميائية وصنا

 .قيمة جمموع الصادرات بالبالد

 

 تركيبة النقل اجلماعي حسب نوع النقل •

يربز هذا املؤشر توزيع تنقالت املسافرين حسب أنواع النقل اجلماعي املتوفرة وهي النقل الربي عرب الطرقات 

 .والنقل احلديدي والنقل اجلوي الداخلي والنقل البحري) عمومي وخاص(
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  )٣( مرفق رقم 
 مؤشرات تقويم األداء في مجال

 الرقابة البيئية على النفايات الصلبة
 

���� 
 

هي مصدر من مصادر التلوث الذي ينشأ حيثما وجد نشاط أدمي، وتختلف ) النفايات (المخلفات الصلبة 

فات تجهيز الطعام والرماد الناتج تلك المخلفات باختالف مراحل التطور البشري ويتكون في أبسط صورها من مخل

 .عن أعمال التدفئة والمخابز والمطابخ وكذلك من المالبس البالية وحطام األدوات واألواني واألثاثات المنزلية

 

وفي المجتمعات الزراعية البسيطة كانت الطبيعة دائما على استعداد لتقبل تلك المخلفات في دورتها 

 . في القرية بقايا الطعام، ثم يحتوي جوف األرض بقية الموادالطبيعية حيث تستهلك الحيوانات
 

وكان من نتيجة الثورة الصناعية وما تبع ذلك من وجود أنشطة مالزمة في األقطار ذات المناخ المعدل، 

أن تكدس الناس في المناطق السكنية الحضرية بكثافة سكانية عالية، وترتب على ذلك إضافة مصادر جديدة إلنتاج 

لفات مثل المحالت التجارية والمعاهد والمؤسسات والمصانع ولقد كان من المستحيل التكيف مع تراكم هذه المخ

المخلفات التي يصل انتاجها إلى ما يقرب من طن لكل أسرة في السنة، وتركها في داخل المناطق السكنية، ولذلك 

الوجود منذ مائة سنة أو أكثر في البلدان فقد أخذت خدمات التخلص المنتظم من المخلفات الصلبة طريقها إلى 

 .التي تقدمت صناعيا منعا لتراكمها وتمشيا مع متطلبات الصحة العامة التي زادت أهميتها في ذلك الوقت
 

وخالل السنوات الماضية كان الهدف األساسي للتقدم الفني يتجه نحو الميكنة ، نظرا الرتفاع أجور األيدي 

ستخدام أساليب للنقل بقوة دفع الهواء في انفاق خاصة تحت سطح األرض في بعض العاملة بدرجة تدعو إلى ا

 .المجتمعات المتقدمة

وعلى الرغم من أن الفصل أو الفرز اليدوي لتلك المخلفات مازال هو الغالب في كل مكان إال أن نسبة 

 .الية للخدمة باستمرار في بعض المدنالميكنة إلى العمالة اليدوية آخذة في االرتفاع ، كما تزداد التكاليف الرٍأسم

وقد تم وضع الحلول المناسبة لمشاكل الصحة األساسية والبيئة سواء في مجال التخزين المؤقت للمخلفات 

الصلبة أو في جمعها، ولكن مازالت هناك مشاكل أخرى خاصة في مجال أعادة استخدام المواد التي تشملها أو 

 االختالف في مخصصات الدخل القومي بين األنفاق العام والخاص، فإنه يجب التخلص النهائي منها وبالرغم من

أن يخصص من األموال ما يكفي دائما لتقديم خدمة عامة بشكل طبيعي ومقبول حتى تلقي التعاون الالزم من 

امة المواطنين، وقد تطورت تقنية إدارة النفايات في الوقت الحاضر بشكل ملموس، وارتبطت قطاعات صناعية ه
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بإنتاج المعدات الالزمة لذلك، وقامت معاهد ودراسات متخصصة في التدريب التقني للقائمين عليها، وظهر كثير 

من المؤلفات التقنية التي يهدف معظمها إلى االستغالل األمثل من االمكانيات البشرية، وعالقتها بالمعدات الثقيلة 

تكاليف األيدي العاملة في أداء الخدمات المرتبطة بالحد من المستخدمة ، وهو ما يعكس مدى االهتمام بارتفاع 

 .األضرار البيئية لتلك النفايات

 

 :ا������ ا�����ة �������ت ا���� و���دره�: اوً� 

المخلفات الصلبة تعبير يستخدم عالميا في الوقت الحاضر لإلشارة إلى المخلفات غير السائلة التي تنتج عن 

أمر " غير سائل " لمنزلي والحرفي والتجاري والصناعي والزراعي والتعديني كما أن صفة مختلف أنواع النشاط ا

نسبي ألن الحماة الناتجة من بعض المخلفات تدخل ضمن المخلفات الصلبة ، وخاصة تلك التي تنتج مبدئيا من 

 .المصادر الصناعية والزراعية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي

بة من مواد مختلفة ال حصر لها منها األتربة ومخلفات الطعام وبقايا مواد التعبئة وتتكون المخلفات الصل

والتغليف سواء كانت على شكل ورق أو معادن أو خشب أو لدائن أو زجاج وبقايا المالبس واألثاث المنزلي 

مليات التصنيع المستغني عنه ، ومخلفات الحدائق والحيوانات النافقة وأعمال البناء ومخلفات المصانع من ع

 .والتقطيع والمخلفات الطبية والمخلفات الخطرة والمخلفات المشعة

وزنها وكثافتها ومقوماتها ، وتختلف كل هذه الخصائص ليس فقط : وللمخلفات المنزلية ثالث خصائص هي 

ور من بلد الى أخر ولكن من مدينة إلى أخرى في نفس القطر أيضا ، كما تختلف أيضا طبقا لمستوى التط

الصناعي وغير ذلك من العوامل وفي إقليم شرق البحر المتوسط لوحظ أن المخلفات المنزلية تتوافر بها 

 :الخصائص التالية 

 . >&ام ١٢٠٠ و ٢٥٠ا��زن ا�:	89 �"7&د 45 ا���م �3&اوح ��0  -

 . آ�"� >&ام �"�& ا�<�@٣٦٠ و١٥٠ا�<+	�5 �9&اوح ��0  -

 . ��& �"7&د 45 ا���م ٨F٠ ��& و ٠F٧ و�"�D5 Eن ا��(C ا�:B&ي �3&اوح ��0 -

 

 ���� :آ�� &���% ا��$���ت ا#"�"� �������ت ا������ !�  ا���� ا�

 %.١٨ إ�J ٢,�اد I	م ,0  -

 %.٥٣ إ�J ٤ورق ,0  -

-  J7& إ�N 0, ج	٨ز>.% 

-  J7& إ�N 0, دل	٤,�.% 

-  Jإ� &N 0, 0 و>"�دQ��٣ا.% 

 %.٧ إ�J I١&ق �	��� ,0  -

-  J7& إ�N 0, م	B�٤.% 

 : ��34 &$)�2 ه01 ا������ت إ�  .-ث أ*��ف آ������ ر��)�  آ�� ���آ��
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-  0, � R٤٠,�اد ر J٧١ إ�.% 

 %.٤٨إ�J % ١١,�اد T	��IS� �"&اق ,0  -

-  0, �",	I ٣,�اد J٢٣ إ�.% 

����� �������ت ا������ !3 ا�����5 ا������ :وأ"�7 ا�����6 ا������4� ا�

 %.٤٣ا�J ٣٢آ&��ن ,0  -

 %.٦ إ�J ٤ه��رو>�0 ,0  -

-  0, 0�)
 %.٤٨ إ�J ٢٤أآ

 %.٣ إ�J �W١&و>�0 ,0  -

-  J7& إ�N 0, X3& ١آ.% 

-  J7& إ�N 0, !��م	9��١.% 

 %.٩ إ�J �5١!�7ر ,0  -


 � ا�<&��ن إ�J ا�:��&و>�0 ,0  -W١٢ J٤٠ إ�.% 

ذلك والتخاذ أي قرارات فعالة وجذرية عند التعامل مع المخلفات الصلبة البد أن تتوافر مثل هذه المعلومات، 

أن أسلوب وقدرات التخزين واختيار النوعية الجديدة من سيارات التجميع والحجم األمثل لعدد العمال وتحديد عدد 

مرات التجميع ، كل هذا يعتمد أساسا على معرفة الحجم والكثافة ويتأثر أسلوب التخلص من النفايات كذلك بمعرفة 

الستعمال، وكذلك بقايا الخضروات القابلة للتخمر والتحلل إلى نسب المحتويات من المواد القابلة للفرز وإعادة ا

 .أسمدة، أو المكونات من الورق واللدائن التي يمكن استغاللها كمصدر للطافة

 

١-  :&:�7% ا������ت ا����

 بإعادة اسـتخدامها  النظام البيئي  الطبيعي بقاياها وإفرازاتها، فيقوم      النظام البيئي تطرح الكائنات الحية في     

أولية بسيطة تعود إلى التربة فتـستخدمها       إذ تقوم المحلّالت بتحليلها إلى مواد      ،بكفاءة عالية ضمن دورة واضحة    

، وبناء عليه أصبحت عملية جمع ونقل والتخلص من     )Self-Purification(ية الذاتية   ، وهذا يسمى التنق   النباتات

 والناتجة عن ارتفاع مستوى المعيشة والتقدم الصناعي والزراعي فضال عن زيادة            -النفايات التي يلقيها اإلنسان     

 .ظة على الصحة والبيئة من األمور المهمة للمحاف–عدد السكان باإلضافة الى انتاج مخلفات خطرة على البيئة 

أنها مواد قابلة للنقل ويرغب مالكها بالتخلص منها، بحيث يكـون جمعهـا             على   الصلبة   اتتعرف النفاي و

وكانت تشمل  .  تتولد النفايات مند نشأة الجنس البشري على سطح األرض         ،ونقلها ومعالجتها من مصلحة المجتمع    

ومع ذلك كانت كمية هذه النفايـات ضـئيلة         . لحيوان، والفخار بقايا الطعام، واألدوات المكسورة، وأعضاء جسم ا      

 .للغاية بسبب ندرة المواد والسلع

  

ومع تطور المجتمعات وتنامي قدراتها على استخالص المواد الخام وإنتاج السلع، زاد حجـم المنتجـات                

وتولدت الى جانب نفايات    . هابطريقة أكثر تطورا وتعقيدا، مثلما حدث بالنسبة لمكونات وحجم النفايات المتولدة عن           
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االنسان التقليدية، نفايات من نواتج جانبية للتعدين وأحماض ومعادن ثقيلة بمعـدالت فاقـت تلبيـة المتطلبـات                  

 حيث ان الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر لم تأت فقط بتطورات لم يسبق لها مثيل، بـل                    ،المتزايدة

 كما أن الطفرة غير المسبوقة في إنتاج الكيماويات العضوية خالل هذا القرن             ،تلجأت أيضا بجيل جديد من النفايا     

 .ادت الى زيادة في حجم وسمية النفايات

 حيث أدى طرح القمامة بطريقة غيـر        ،فعلى مدى التاريخ سبب تداول وإدارة النفايات مشكالت للمجتمع         

البكتيريـا  (فضال عن مـسببات االمـراض       ) يفوسمثل المالريا والت  (ب الحشرات الحاملة للمرض     ذمناسبة إلى ج  

 . ، مما شكل تهديد خطيرا للصحة)والفيروسات

الضخمة  في إنتاج الكيماويات العضوية المختلفة في أعقاب الحرب العالميـة األولـى               وقد شكلت الطفرة  

لكيماويـات،   حيث تم تصريف كميـات كبيـرة مـن ا          ،والثانية،  تهديدا إضافيا أشد خطورة على الصحة والبيئة        

 الذي أدى الى ارتفاع األصوات المتسائلة عن مـدى          األمر ، غير المعروفة، في الهواء والمياه واألرض      ابتأثيراته

 . األمان في تداول وإدارة النفايات وتصريفها في الهواء أو إلقائها في االنهار والبحار

ـ    ات بأنها مواد ليس لها      بصفة عامة تعرف النفاي   و ة ظـاهرة أو واضـحة  أو أهميـة          مادة ليس لها قيم

فقد كانـت     فعلى سبيل المثال   ،اقتصادية أو منفعة للناس بيد أن هذا التعريف يتغير مع الزمن والقوى االقتصادية            

تدويرها في الوقـت    إعادة  نفايات الورق على مدى السنوات الماضية تطرح في حفر في حين يتزايد الطلب على               

 .لحالي

٢- �اع ا������ت ا����Jأ: 

 ونفايـات  حسب مصدرها إلى منزلية وصناعية وزراعية، وتعدين وهـدم وبنـاء،             النفاياتيمكن تصنيف   
 الصلبة هي النفايات الصلبة الـصناعية، نظـراً         النفايات وأخطر أنواع    ،)الحمأة( العادمة   معالجة المياه ناجمة عن   

 األخرى مثل   النفاياتباإلضافة إلى   ...) متفجرة، مساعدة لالشتعال، سامة،    (البيئةالحتوائها على مواد خطرة على      
، ألنهـا  العمليـات الطبيعيـة   البالستيك والكاوتشوك التي تحتاج إلى مدة زمنية طويلة للتخلص منها عن طريـق              

  . أن تعامل مع مثلهاللنظام البيئييب لم يسبق مركبات معقدة الترك
 :تضمن ما يليالى عدة أقسام ت وتنقسم  النفايات

 .وهي بصفة رئيسية نفايات صناعية : رةـالنفايات الخط )١
 . النفطإنتاج تشمل مخلفات التصنيع والتعدين ونفايات احتراق الفحم، ونفايات  :النفايات الصناعية )٢
 . المتولدة عن المنازل والمؤسسات العامةوالمخلفاتالقمامة : النفايات البلدية الصلبة )٣
 . النفايات المتولدة عن المستشفيات، والمؤسسات المرتبطة بها:ةــــالنفايات الطبي )٤
 .هي النفايات التي تعطي نشاطا إشعاعيا: عةـــالنفايات المش )٥
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 ا���اص ا��7Lة  -٢/١���N: 

فيما يلي قائمة بالخواص الخطرة حسب تصنيف االمم المتحدة والتي تعد من االمور المهمة عنـد مراجعـة       

 :لعالقة بالنفايات الصلبةاالعمال البيئية ذات ا

 األمم فئة
 المتحدة

 الرقم
 فريالش

 الخواص

١ Hلالنفجارالمواد القابلة  ١. 
صـلبة أو  )  نفايـات  وأو مزيج من مواد أ    (  مادة أو نفاية     لالنفجارالمادة القابلة   

سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازي على درجة مـن              
من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط         الحرارة وتحت قدر    

 . 
٣ Hالسوائل القابلة لالشتعال  ٣. 

مترادفتان فـي المعنـى    )  Inflammable(و  )  Flammable (الصفتان 
ج مـن   ي، والسوائل القابلة لالشتعال هي سـوائل أو مـز         "قابل لالشتعال   " وهو  

  . محلولالسوائل أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في
٤,١ H المواد الصلبة القابلة لالشتعال  ٤,١. 

هي المواد الصلبة أو النفايات الصلبة غير تلك المصنفة بصفة متفجرات ، والتي             
تكون قابلة لالحتراق تحت ظروف تواجه خالل عمليات النقل أو التي قد تسبب أو              

 .تسهم عن طريق االحتكاك في اندالع الحريق 
٤,٢ H النفايات المعرضة لالحتراق التلقائيو أالمواد ٤,٢ . 

المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية التـي تواجـه         
أثناء النقل ، أو المعرضة للسخونة عند مالمسة الهواء فتكـون عندئـذ قابلـة                

 .لالشتعال 
٤,٣ H ند مالمسة الماء المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة لالشتعال ع ٤,٣. 

 النفايات المعرضة ألن تصبح قابلة لالشتعال تلقائيا أو ألن تطلق غازات            والمواد أ 
 .قابلة لالشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء 

٥,١ H المؤكسدات  ٥,١. 
 هي نفسها قابلة بالضرورة لالحتراق ، ولكنها        نال تكو  النفايات قد    وهي المواد أ  

 تسبب أو تسهم في احتراق المواد االخرى عـن طريـق إنتـاج              بصفة عامة قد  
 .األكسجين 

٥,٢ H البروكسيدات العضوية  ٥,٢. 
 النفايات التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ هي مواد غيـر            والمواد العضوية أ  

 .مستقرة حراريا وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتيا طاردا للحرارة 
٦,١ H ذات اآلثار الحادة ( المواد السامة  ٦,١. ( 

 األضرار بصحة اإلنسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو         التي تسبب  النفايات   والمواد أ 
 .الجلدالمست 
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 األمم فئة

 المتحدة
 الرقم
 فريالش

 الخواص

٦,٢ H المواد المعدية  ٦,٢. 
 إلنـسان أو  لمـرض ل  ا بتـسب والمواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقـة         

 .الحيوان
٨ H الكيماوية سريعة االشتعالالمواد  ٨.  

 النفايات التي تسبب عن طريق تفاعل كيميائي ضررا جسيما قد يمكن او        والمواد أ 
 التي تؤدي في حالة تـسربها       و الحية ، أ   لألنسجةيمكن عالجه عند مالمستها      ال

إلى إلحاق ضرر أساسي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى تـدميرها وقـد               
 .بب أيضا مخاطر أخرى تس

٩ H اطالق غازات سامة عند مالمسة الهواء أو الماء  ١٠. 
 النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلهـا          والمواد أ 

 .مع الهواء أو الماء 
٩ H المزمنة ، ذات اآلثار المتأخرة( المواد السامة  ١١.( 

 الجلـد   الـى   ي استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها        النفايات التي قد ينطو    والمواد أ 
 .على آثار متأخرة أو مزمنة والتسبب في مرض السرطان 

٩ H المواد السامة للبيئة  ١٢. 
 متـأخرة  وقد يسبب اطالقها اضـرارا فوريـة أ   و   النفايات التي تسبب أ    والمواد أ 

 .النظم االحيائية  آثارها السامة على وللبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية أ
٩ H المواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها على انتاج مادة أخرى ومن امثلتهـا               ١٣

 .المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعاله 
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 خاصةفئات النفايات التي تتطلب مراعاة  الرمز

Yالنفايات المجمعة عن المنازل ٤٦ 

Yالرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية ٤٧ 
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 نوع النفايات التي يتعين التحكم بها الرمز
Yمن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبيةالنفايات اإلكلينيكية المتخلفة ١ . 
Yالنفايات المتخلفة من إنتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها ٢. 
Yالنفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير واألدوية ٣. 
Yة وتجهيزهـا   النفايات المتخلفة من إنتاج المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتي         ٤

 .واستخدامها
Yالنفايات المتخلفة من صنع المواد الكيميائية الواقية لألخشاب وتجهيزها واستخدامها ٥. 
Yالنفايات المتخلفة من إنتاج المذيبات العضوية وتجهيزها و استخدامها ٦. 
Yدالنفايات المتخلفة من المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السياني ٧. 
Yالنفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة لالستعمال المستهدف منها أصال ٨. 
Yالمياه، والمستحلبات/ح الهيدروكربوناتيالمياه ،ومز/النفايات من الزيوت ٩. 

Yنيل ذات الروابط الكلورية المتعـددة      يالنفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الف        ١٠
)PCBs (الثيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة أو ث/و)PCTS(   أو ثنائيات الفنيل /و

  ).PBBS(ذات الروابط البرومية المتعددة 
Yالنفايات من الرواسب القطرانية الناجمة من التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري ١١. 
Yلمواد الملونة، والدهانات، وطالءات اللـك،      النفايات المتخلفة من إنتاج األحبار، واألصباغ، وا       ١٢

 .والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها
Yتجهيزها واستخدامهاالالصقة ، أوعنالمواد  والنفايات المتخلفة عن إنتاج الغراء ١٣ . 
Yالنفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير               ١٤

 .أو البيئة/صنيف، وال تعرف آثارها على اإلنسان ومحددة الت
Yالنفايات ذات الطبيعة االنفجارية ١٥. 
Yوعن تجهيزها  أ ،  النفايات المتخلفة عن إنتاج المواد الكيميائية و مواد المعالجة الفوتوغرافية          ١٦

 .واستخدمها
Yالنفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن ١٧. 
Yلرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعيةا ١٨. 
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 :النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي

Yالكربونيات المعدنية ١٩ 

Yالبريليوم ،مركبات البريليوم ٢٠ 

Yمركبات الكروم سداسية التكافؤ ٢١ 

Yمركبات النحاس ٢٢ 

Yمركبات الزنك ٢٣ 

Yالزرنيخ ، مركبات الزرنيخ ٢٤ 

Yيستخدم فى آالت النسخ الضوئية للوثائق والمطبوعات ( السلنيوم ، مركبات السلنيوم ٢٥.( 

Yالطالء الكهربائي ، صناعة المفاعالت النوويةيستخدم فى  ( الكادميوم ، مركبات الكادميوم ٢٦( 

Yويةيستخدم فى صناعة البطاريات، عيدان الكبريت، بعض االد        (نتيموناالنتيمون، مركبات اال   ٢٧ (
. 
Yالسيراميكويستخدم لتلوين الزجاج والخزف  (التلوريوم ، مركبات التلوريوم ٢٨( 

Yالزئبق ، مركبات الزئبق ٢٩ 

Yمادة سمية تستخد الغراض الطب واالشعة ( الثاليوم ، مركبات الثاليوم ٣٠.( 

Yالرصاص ، مركبات الرصاص ٣١ 

Yالكالسيوممركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد ٣٢  

Yمركبات السيانيد غير العضوية ٣٣ 

Yالمحاليل الحمضية أو األحماض في الحالة الصلبة ٣٤ 

Yالمحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة ٣٥ 

Yغبار وألياف) (االسبستوس(الحرير الصخري ٣٦( 

Yمركبات الفسفور العضوية ٣٧ 

Yمركبات السيانيد العضوية ٣٨ 

Yول ، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينولالفين ٣٩ 

Yمركبات األثير ٤٠ 

Yالمذيبات العضوية  ٤١ 

Yالمذيبات العضوية فيما عدا المذيبات  ٤٢ 
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إن العنصر األساسي في تقييم األنظمة المختلفة إلدارة النفايات الصلبة وتنظيمها على نحو فعال هو نوعية 

اإلدارة القائمة على العمل، فمن الضروري إسناد اإلدارة إلى مجموعة مركبة من الكفاءات الفنية المستمدة من 

المجاالت المهنية المختلفة والتي تشمل الهندسة المدنية والميكانيكية والكيميائية والنقل وتخطيط استخدام األراضي 

 .واالقتصاد

 

ي مجموعها عمال جماعيا ومهما كان المجال المهني األصلي لمدير وهكذا تعتبر إدارة المخلفات الصلبة ف

العمل فإن مؤهله الرئيسي يجب أن يتمثل في خلفيته المتخصصة في هذا المجال وثمة متطلب آخر ال يقل أهمية 

ن عن ذلك وهو اإلدارة الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق إنتاجية عالية على ايدي هيئة راضية ومستقرة من الموظفي

 .على كافة المستويات
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إذا لم تعالج النفايات بطريقة سليمة فسوف تترتب على ذلك أخطار محتملة على الصحة العمومية والبيئية 

أما المخاطر الصحية المباشرة فهي تتعلق أساسا بالعاملين في هذا المجال وهم بحاجة إلى الحماية قدر المستطاع 

ض أجسامهم لمالمسة النفايات مباشرة، وقد قام المعهد العالي للصحة العامة في اإلسكندرية خاصة من تتعر

بدراسات تبين منها وجود معدالت عالية من أمراض الجهاز التنفسي والعيون والجلد والطفيليات المعوية بين 

 مؤكدة من تداول نفايات عمال جمع المخلفات الصلبة تزيد من معدالت غيرهم من العمال كما أن هناك أخطارا

 .المستشفيات والعيادات

 

أما بالنسبة للجمهور بصفة عامة فإن المخاطر الرئيسية على الصحة العمومية تكون غير مباشرة وهي 

تنجم عن تكاثر مسببات المرض والسيما الذياب والفئران ويعتبر حفظ النفايات والتخلص منها بطريق غير سليمة 

 .ذه األخطارعوامل مواتية لنشوء ه
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 :وأكثر األضرار الظاهرة التي تسببها النفايات في البيئة وتؤثر على الصحة العمومية  يمكن إجمالها فيما يلي
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خلص منها، كما ينتج عن النفايات الصلبة الناتجة عن الصناعة أخطاراً عديدة وذلك أثناء عمليات النقل والت

ويتمثل ذلك في الحوادث المرورية التي تقع أثناء نقل مخلفات مصانع المبيدات من الكيماويات والماد السامة وما 

يسببه ذلك من الوفيات للسكان، كما يترتب على التخلص من النفايات الصناعية العديد من المراض التي تصيب 

 لتجميع تلك النفايات، وتلوث المزروعات ومصادر المياه بما السكان في المناطق القريبة من المواقع المخصصة

 .تتلقاه من هذه المخلفات السامة بما يهدد صحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى

 

وقد ظهر أن هناك خطرا مؤكدا من تركيز المعادن الثقيلة في سلسلة الطعام وهذه مشكلة توضح العالقة بين 

المخلفات، اذ يحدث في بعض الحاالت ان تصرف المخلفات الصناعية السائلة المخلفات الصناعية وغيرها من 

المحتوية على معادن ثقيلة في شبكة الصرف، وبالتالي فإن تلوث التربة الزراعية بالحمأة المتخلفة عن الصرف 

لى الحيوانات الصحي والصناعي يتسبب في امتصاص النباتات الزراعية للمعادن الثقيلة التي تشكل خطراً جسيماً ع

 .التي تتغذي عليها ثم على اإلنسان الذي يتناول لحومها
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حوالي (تستنفد عمليات الجمع والنقل الجزء األكبر من تكاليف تشغيل وإدارة خدمات المخلفات الصلبة 

نسمة من تعداد ، حيث أن معظم المدن تستخدم عادة ما بين عامل وثالثة عمال لكل ألف )من التكلفة% ٧٠

 ألف نسمة، ومن هذا يستنتج أن خدمات ١٥السكان، أما بالنسبة للنقل فالمعدل المعتاد هو سيارة ثقيلة واحدة لكل 

إدارة مشروعات المخلفات تعتبر واحدة من أكبر الخدمات الحضرية تكلفة، وبناء عليه فإن كفاءة أنظمة التشغيل 

 .سائل بالغة األهمية في هذا المجالوارتفاع إنتاجية األيدي العاملة من الم
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الذي يتبع في أنظمة إدارة المخلفات الصلبة فإنه يرتبط مباشرة بتكلفة ) الميكنة(أما مستوى التشغيل اآللي 

األيدي العاملة بالمقارنة بتكاليف الطاقة وتكاليف المشروع أما على المستوى العالمي فإنه ال يوجد اختالف كبير 

 :أو تكاليف اآلليات ولكن األمر الذي يستحق المالحظة هو االختالف الشديد في تكلفة العمالة في تكلفة الطاقة 
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 النفايات الصلبة، ولكن ينبغي لكل بلد أن يتبع وسائل ومن هنا يتبين انه ال يوجد نظام عالمي موحد إلدارة

محلية تعتمد على كمية النفايات ومكوناتها ، فضال عن مستوى الثروة الوطنية ومستويات األجور وإمكانيات 

 .تصنيع المعدات محليا وتكاليف الطاقة والتسهيالت المتاحة لتحويل النقد األجنبي الالزم للشراء من الخارج
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من النفايات الصلبة في العالم يتم التخلص منها بالردم، والردم الصحي هو األسلوب % ٩٠ان أكثر من 

 .األساسي المستخدم في الغرب أما في البلدان النامية فالسائد هناك هو القاؤها بدون أي معالجة

لمعالجة يستغني عن الحاجة إلى التخلص النهائي والكامل من المخلفات، وال يوجد أي شكل من أشكال ا

وغالبا ما تساعد المعالجة على االستفادة من نسبة منها بوسيلة أو بأخرى ولكن هناك بقايا تنتج عن كافة أشكال 

لجة  مهما كان نوع المعا– ربما على نطاق مصغر –المعالجة، وبناء عليه فإن الردم الصحي أمر ضروري 

 .المطبق

 : الصلبة وهيالنفايات للتخلص من  طرق عدةوتوجد
 :)Open Dump(الطريقة العشوائية  •

 على السطح في أماكن خارج حدود البلديات ويتم اختيارها بطريقـة غيـر منتظمـة،               النفاياتوهي طرح   
 كما هي مـن دون  الطبقات السفلية لحرقها، فتحترق الطبقة العلوية فقط بينما تبقى  الغازولينويضاف إليها أحياناً    

 .والقوارض للحشراتاحتراق، وتشكل مكرهةً صحية، وتصبح بيئة مالئمة 
 :والمحيطات البحار في النفاياتطرح  •

، وهي طريقة غير صحيحة؛ إذ تتعـرض        الشاطئ وتُلقى على مسافة بعيدة عن       بالسفنإذ يتم نقل النفايات     
 .التلوثالسالسل الغذائية إلى 
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 :)Incineration(الحرق والترميد  •
 الكهربـاء جمها، ويستفاد من الحـرارة فـي توليـد          خاصة للتقليل من ح    محارق في   النفاياتوهي حرق   

، وتكـون مـن     والحشرات المسببات لألمراض  الجراثيموالتدفئة المركزية، وهي طريقة صحية، ألنها تقضي على         
 أو عندما يكون منسوب المياه الجوفية قريباً من سـطح           النفاياتأفضل الطرائق في حالة عدم توافر أراضٍ لطمر         

 .األرض
 :ردم النفايات •

 :ويتطلب ذلك فصل النفايات منزلياً قبل عملية الجمع على مستوى الفرد واألسرة

 .أنواع النفايات مثل البالستيكاستخدام بعض تكنولوجيات هندسة الجينات للتخلص من بعض  •

 الحصول على الطاقة •

 :الطمر الصحي •

وطريقة الطمر الصحي، إذ يتم عزل موقع الطمر بطبقات من الطين أو األسمنت أو البالستيك لمنع تسرب                 

 وتحفر مجموعة آبـار فـي       ، والبد من توفير نظام الصرف الصحي للعصارة       ،عصارة النفايات إلى المياه الجوفية    

موقع لمراقبة الغازات والعصارة خشية من تسربها، ولجمع الغازات واالسـتفادة منهـا كمـصدر الطاقـة       جسم ال 

 وبعد االنتهاء كلياً من الموقع تُغَطى النفايات بطبقة سميكة من التربة ثم تزرع باألشـجار                ،)معظمها غاز الميثان  (

، ولكن ال يجوز اسـتعمال المنطقـة        )ندق والجوز   المثمرة عالية االرتفاع عميقة التربة كالصنوبر والب      ( الحرجية  

 .ألغراض البناء في المستقبل

 

١- � ا������ت هk��:�� �!��l 7m�4ل ا�آl#ا: 
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ذه األشكال من المعالجة تعطي فرصة إلعادة االستعمال حيث إن طرق استخراج المـواد القابلـة                ويالحظ أن كل ه   

االسـتفادة مـن النفايـات       يمكـن للبيع يمكن أن تكون جزءا من مراحل مشروعات التخلص النهائي المختلفة، و           

 : اتباع ما يليوالتقليل من حجمها من خالل

 .توعية المواطن بنمط استهالكه •
 .لبعض النفايات مثل الورق والبالستيك والهياكل الفلزية والمالبس واألثاث) تدوير(نيع إعادة تصـ •
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� �Uk �7ا!�&[�  -٢��7ا�nت ا�lا��� !����ت ا�^3W ا���W: 

�ل ا�^3W ا���� �������ت  -٢/١o ���ت 7pور��:�: 

ع للـدفن الـصحي     إن العوامل األساسية التي يجب أن توضع في االعتبار عند التفكير في إنشاء موق              -

، وتصريف مياه السيول عـن موقـع        )Leachate(للنفايات تشمل السوائل التي ستنتج عن المدفن        

المدفن، والغازات التي ستنتج عن تحلل النفايات، والـروائح، والـضوضاء، والغبـار، والحرائـق،               

دامات األرض،  والحشرات الناقلة لألمراض، والحيوانات التي تبحث عن طعامها في النفايات، واسـتخ           

 .والنواحي الجمالية

 

٢/٢- 3W^3 ا��� k&ا�6 ا���� :))Leachateا�(

تعزي لعدة عوامل منها تحلل المواد العـضوية        ) Leachate(ينتج عن موقع الدفن الصحي سوائل       

 ماء وأحماض عضوية، ومياه األمطار التي تسقط على المدفن مباشرة، ومياه السيول             ا عنه التي ينتج 

ق عليه، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهذه المياه تتخلل النفايات وتتشبع بالميكروبـات             التي تتدف 

والمعادن الثقيلة والملوثات األخرى، وإذا تسربت إلى داخل األرض فإنها تحمل هذه الملوثات إلى طبقة  

ا يعرض البيئة   المياه الجوفية وإذا جرفت بواسطة مياه السيول فإنها تلوث مصادر المياه السطحية مم            

 . والصحة العامة لتأثيرات سلبية
 

٢/٣-  3W^3 ا��� k&زات ا����uا�: 

تتولد داخل المدفن غازات عدة ، بجانب الماء واألحماض العضوية، نتيجة تحلل المواد العضوية بفعل               

 المـؤثرة   البكتيريا الهوائية والالهوائية، وتعتمد كمية ونوعية الغازات على تركيب النفايات والعوامل          

على سرعة تحللها، ففي بداية تشغيل المدفن يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون وكميـات ضـئيلة مـن       

وتتراوح نسبة غاز الميثان . غازات أخرى ، ثم بعد ذلك تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان           

وذات مـسام أو    من الغازات المنتجة، وإذا كانت األرض المحيطة بالمـدفن جافـة            % ٦٥ – ٦٠من  

شقوق في طبقاتها فإن هذه الغازات تتسرب إلى األراضي المجاورة وتـضر بالنباتـات، إذ أن غـاز                  

الميثان يحل محل األكسجين حول جذور النباتات ويسبب موتها وقد يتسرب غاز الميثان إلى المبـاني                

 %. ٥المجاورة ويتسبب في انفجارها إذا تجاوزت نسبته 
 

 ا�7وا�v ا��74 -٢/٤]: 

من المتوقع أن تصدر الروائح الكريهة من موقع المدفن وبالذات من النفايات في منطقة التشغيل قبل                

 حيـث  ، أو من النفايات التي تم دفنها دون تغطيتها بصورة سليمة وما زالت في حالة تحلـل   ،تغطيتها

ح الكريهة أيضاً من    تصدر عنها غازات ذات روائح كريهة مثل ثاني أكسيد الكبريت، وقد تصدر الروائ            
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 كما أن السوائل الناتجة عن المدفن       ،بعض النفايات الخاصة التي ترد إلى المدفن مثل جيف الحيوانات         

 . قد تكون مصدراً لهذه الروائح 
 

��pء  -٢/٥xا�: 

تصدر الضوضاء عن اآلليات العاملة في المدفن وسيارات نقل النفايات ، وتنحصر الضوضاء في موقع 

 . طرق المؤدية لهالمدفن وال
 

 :ا���uر  -٢/٦

يمكن أن يتصاعد الغبار نتيجة حركة سيارات نقل النفايات في الطرق الداخلية غير المسفلتة للمـدفن                

ومن عمليات الحفر بالموقع خاصة في حالة هبوب الرياح ، وينحصر تأثير الغبار في منطقة المـدفن                 

 . وقد تتأثر المواقع القريبة منه
 

 :ا���7}  -٢/٧

تشتعل الحرائق في مدافن النفايات عادة إما بفعل فاعل أو نتيجة وجود رمـاد سـاخن فـي إحـدى                    

الشحنات التي تصل إلى موقع المدفن أو صدور شرر من إحدى ناقالت النفايات أو معدات المـدفن أو                  

ات يتسبب   وال شك أن اشتعال النار في النفاي       ،نتيجة ارتفاع نسبة غاز الميثان وارتفاع حرارة الطقس       

في تلوث الهواء بالدخان المتصاعد وتضرر السكان في المناطق القريبة من المدفن مما يـؤدي إلـى                 

 . بغلقهمطالبتهم 

  :وا�$�ارضا��{7ات  -٢/٨

يجذب مدفن النفايات الذباب والفئران وبعض الهوام األخرى الضارة والناقلة للمرض التي تجـد فـي                

 .  النفايات جيداً وتغطيتها أوالً بأول وبصورة سليمةدكإذا لم يتم  البيئة المناسبة للتوالدالمدفن 
 

 :ا����ا�Jت  -٢/٩

تخلو من التلوث  ن الطعام في النفايات التي ال ـ بحثاً ع  ضالةرية وال ـيجذب المدفن أيضاً الحيوانات الب    

غذائـه أو   مما يعرضها للمرض والموت وربما ينتقل المرض لإلنسان إذا كانت هذه الحيوانات مصدر              

 . لصيقة به
 

 :ا#رضا"��^ا��ت  -٢/١٠

يجب أن تؤخذ استخدامات األراضي المجاورة للموقع الذي سينشأ فيه المدفن فـي االعتبـار وكـذلك               

 . االستخدام المستقبلي لموقع المدفن نفسه حيث ستتأثر هذه المواقع بالغازات التي ستنتج من المدفن 
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٢/١٢-  �oا�ا������kا�: 

 والحد من تطاير النفايات ،ب مراعاة النواحي الجمالية عند إنشاء أو تشغيل المدفن الصحي للنفايات    يج

 حيث أن ذلك بجانـب الـضرر       ،والرمي العشوائي لها داخل المدفن أو حوله أو في الطرق المؤدية له           

 .  المدفنلغلقالبيئي قد يتسبب في كثرة شكوى السكان المجاورين وممارسة ضغوط 

 

���ر ا� -٣T�\ �7ا�nت ا���*l ت������� ���N ا�^3W ا����: 

إن اختيار موقع إلنشاء مدفن صحي للنفايات يتطلب أخذ عدة عوامل في االعتبار، بعض هذه العوامـل يمكـن                   

 وبعضها يعتمد على التقدير المبنـي  ،قياسه مثل مساحة الموقع، ومدى توفر التربة به، وبعد طبقة المياه الجوفية        

 .رة والمعرفة الجيدة للظروف االقتصادية واالجتماعية المحلية واالعتبارات الرسميةعلى الخب

��N ا�^3W ا���� �������ت   -٣/١��  :ا������ ا�7xور�

يعد المدفن الصحي للنفايات منشأة مستديمة ولذلك فإن اختيار موقعـه يجـب أن يـتم بعنايـة فائقـة،                     

 : ي موقع الدفن الصحي ما يلي والخصائص الضرورية التي يجب أن تتوفر ف

  .المنطقةأن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات األرض الحالية والمستقبلية في  •

 . أن يكون الوصول إليه سهالً في جميع فصول السنة •

 . أن تتوفر به التربة الكافية لتغطية النفايات •

  .للمياهأن ال يتسبب في تلوث أي مصدر  •

 . عية هامةأن ال يضر بأي موارد طبي •

  .المخدومةأن تكون مساحته كافية الستيعاب النفايات المنتجة من المنطقة  •

  .اقتصادياًأن ال يكون مكلفاً  •

 . أن يكون في عكس اتجاه الريح السائدة في المنطقة •

 
 

٣/٢-  �N����ر ا��Tا ���!: 

إيجاد أفضل المواقع يتطلـب     إن عملية اختيار موقع إلنشاء مدفن صحي للنفايات ليست بالعملية السهلة و            

وضع منطقة جغرافية كاملة في االعتبار واستبعاد المواقع غير المناسبة وفق أسس محددة، ثم إجراء مفاضلة بين 

المواقع المتبقية بناء على مميزات كل منها وتحديد المواقع األكثر مالئمة وإجراء الدراسات الالزمة لها الختيـار                 

 . نية واالقتصاديةأفضلها من الناحيتين الف
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٣/٣-  7�� �Nا� :ا����"� ا"��:�د ا��

إن عملية استبعاد المواقع غير المناسبة تتطلب المعرفة الكافية بالمنطقة والمسح والدراسة المكثفـة لخـرائط                

 : التي يجب أن يتم استبعادها ما يلي  منطقة البحث واألنظمة واللوائح الخاصة باستخدامات األرض، ومن المواقع

والتجاري والزراعي     المواقع المجاورة ألراضي مخططة ألغراض تنموية مثل مناطق التوسع العمراني         •

 .حيث يجب أن يكون مدفن النفايات على بعد معقول عن مثل هذه المواقع

األودية والشعاب ومجاري السيول، حيث أن وضع مدفن النفايات بها يعرض المياه الجوفية للتلوث نتيجة             •

 السوائل الناتجة عن المدفن إلى باطن األرض خاصة وأن بطون هذه األودية والشعاب تمثل مصادر                تسرب

هامة للمياه الجوفية، أو قد تتسبب السيول في جرف النفايات وتلويث مصادر الميـاه الـسطحية أسـفل                  

 .الوادي أو الشعيب

تي تستخدم فيها هذه المياه للزراعة أو        المواقع ذات المياه الجوفية العالية المنسوب خاصة في المناطق ال          •

موقع يقل فيه بعد سطح المدفن عـن         كمصدر لمياه الشرب ، وعموماً يجب عدم إنشاء مدفن النفايات في          

 .عشرة أمتار إال بعد اتخاذ إجراءات مناسبة تبعد احتمال تلوث هذه المياه) ١٠(منسوب المياه الجوفية عن 

 واألمثل اختيار موقع المدفن في أرض مسطحة أو ذات          ،%١٥ي يزيد عن    المواقع ذات االنحدار الشديد الذ     •

 .انحدار معقول حيث أن ذلك يسهل عمليتي تصميم المدفن وتشغيله

 . المناطق التاريخية األثرية والمناطق الطبيعية المحمية •
 

٣/٤-   \�3 ا���ا�N ا����"��pا����: 

 تجري المفاضلة بين المواقـع األخـرى        سابقاً،لموضحة  بعد استبعاد المواقع غير المناسبة وفق األسس ا       

المتبقية الختيار أكثرها مالئمة إلنشاء المدفن الصحي للنفايات، وتبنى عملية المفاضـلة أيـضاً علـى الظـروف                

المحلية والمعرفة الكافية بالمنطقة والدراسة والمسح والخرائط المفصلة وخواص المواقع، وتحدد القواعد التالية             

 :األدنى لتقييم المواقع المناسبة والمفاضلة بينها الحد 

إن الموقع الذي تتوفر به التربة المناسبة والكافية لتغطية النفايات خالل فترة تـشغيل              : توفر تربة التغطية     •

المدفن يجب أن يحظى بدرجة أعلى من الموقع الذي تتوفر به تربة غير مناسبة أو غير كافية أو    

 .ة من موقع آخريتطلب تشغيله جلب ترب

إن الموقع األفضل إلنشاء المدفن الصحي للنفايات هو ذو التربة الطينية أو الجيريـة              : نوعية تربة الموقع     •

لضعف مساميتها مما يقلل من تسرب سوائل المدفن إلى المياه الجوفية والغازات إلى المنـاطق               

أنها مادة تغطيـة النفايـات،      المجاورة، كما أن للتربة دور هام في عمليات تشغيل المدفن حيث            

فالتربة الجيدة تمنع انبعاث الروائح من المدفن وتقلل من تعرية النفايات المدفونة وبعثرتها بفعل              

 .الرياح، وتمنع الذباب الذي يدفن في أطواره األولى مع النفايات من الخروج بعد أن يكتمل نموه



 
 

 - ٤٣   - 
  

كن الوصول إليه تحت كل الظـروف المناخيـة ،          إن الموقع األفضل هو الذي يم     : سهولة الوصول للموقع     •

ويفضل الموقع الذي يقع بالقرب من طريق معبد يتحمل حركة سيارات نقل النفايات ، والموقـع                

الذي يتطلب إنشاؤه طريق طويل يجب أن يكون أقل درجة عند المفاضلة من الذي يتطلب إنشاء                

 .طريق قصير

قع مدفن النفايات عن موقع انتاجها له تأثير مباشر على تكلفـة            إن بعد مو   : النفاياتالبعد عن موقع انتاج      •

جمع النفايات والتخلص منها، ومن هذه الناحية فإن الموقع األقرب لمصدر إنتاج النفايات ويفي              

 .بالمتطلبات البيئية يجب أن يحظى بدرجة أعلى عند المفاضلة

جب أن تؤخذ ملكية األرض فـي االعتبـار ،          في مرحلة المفاضلة بين المواقع المناسبة ي      :  ملكية األرض    •

وتفضل األرض التي تتبع للبلدية أو للدولة بشكل عام على المملوكة لفرد أو جهة حيث أن تكلفة                 

 .شرائها تزيد من تكلفة إنشاء المدفن 

لنفايات ، ولهذا يفضل أن يكون موقـع  اإن السكان عادة ال يرغبون في رؤية مدافن  : إمكانية حجب المدفن     •

لمدفن غير مشاهد من الطرق الرئيسية أو من موقع مخصص لتنميـة عمرانيـة أو ألغـراض             ا

 .أخرى

إن هبوب الرياح على موقع مدفن النفايات يؤثر سلباً على عمليات تشغيله، ولـذلك فـإن   : التعرض للرياح    •

ي الموقع الذي يتميز بحماية طبيعية من هبوب الرياح يجب أن يفضل على الموقع المكشوف، وف              

المناطق التي ال يمكن فيها تفادي مشاكل الرياح فإن كبس النفايات في باالت قبل دفنها يمثل حالً                 

مناسباً ، كما يفضل الموقع الذي يقع عكس اتجاه الرياح بالنـسبة للعمـران لتفـادي مـشاكل                  

 .الروائح

احة المـدفن كافيـة     حتى ال يتكرر انتقال المدفن خالل فترات قصيرة يجب أن تكون مـس            : مساحة الموقع    •

الستيعاب النفايات المنتجة من المنطقة المخدومة لفترة طويلة، والفترة المثالية لعمر المـدفن ال              

تقل عن عشرين عاماً، وإذا تساوت عوامل االختيار في أكثر من موقع يجـب أن يـتم اختيـار                   

 . الموقع األكبر مساحة

 

٣/٥-  ���د�Nرات ا���� :ا�!

قتصادية األساسية التي يجب مراعاتها عند القيام بعملية اختيار موقع الدفن الصحي للنفايات             إن االعتبارات اال  

 : تتمثل في اآلتي

 :قيمة األرض •

إذا كان الموقع األول في ترتيب األفضلية مملوكة لشخص أو جهة فإن تكلفة حيازة هذه األرض ستدخل ضمن                  

حاسماً في االختيار حيث إذا لم يتوفر البند الكافي لـشراء األرض            تكلفة إنشاء المدفن ، وهذه التكلفة تمثل عامالً         

 . المطلوبة يمكن اختيار الموقع الثاني أو الثالث في الترتيب
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 :تكلفة اإلنشاء والتشغيل •

إن طبيعة الموقع تؤثر تأثيراً مباشراً على تكلفة إنشاء وتشغيل المدفن ، وتشمل التكلفة فـي العـادة تجهيـز                    

المرافق الالزمة به وعمليات الحفر وتوفير تربة التغطية وتوصيل النفايات إلى الموقع وعمل نظام              الموقع وإنشاء   

للتحكم في مياه السيول به وإنشاء وصيانة الطريق الموصل إليه وتمهيد وصيانة طرقه الداخلية ، لذا فإن الموقع                  

 . على عند المفاضلة بين المواقع المناسبةالذي تؤدي طبيعته إلى تكلفة إنشاء وتشغيل أقل يجب أن يحظى بدرجة أ
 

 

 

��N ا�^3W ا���� �������ت  -٤� 2���&: 

عند تصميم موقع الدفن الصحي للنفايات يجب أن يكون الهدف األول هو حماية البيئة والصحة العامة باإلضافة              

 :لآلتي 

 . إيجاد مرفق مقبول للتخلص من النفايات •

 . ر والضوابط المعمول بها في هذا المجالأن يكون تصميمه وتشغيله وفق المعايي •

 . أن يكون إنشاؤه وتشغيله اقتصادياً •

وتصميم موقع الدفن الصحي للنفايات يؤثر في تحديد أعداد وأنواع العمالـة والمعـدات وكيفيـة اسـتغاللها                  

 اختيـاره إلنـشاء     واستغالل المساحة المتاحة وبالتالي يؤثر على تكلفة إنشائه وتشغيله، لذا فإن الموقع الذي يتم             

المدفن يكون مثالياً إذا تم العناية بتصميمه ومعالجة سلبياته عن طريق استخدام التقنيات المناسبة، كما يجـب أن                  

يبين التصميم عمليات تطوير المدفن وترتيب تنفيذها، ويمكن األخذ باألسس التالية عنـد تـصميم موقـع الـدفن         

 .الصحي

 

 :�������ت� أ"� &���2 ���N ا�^3W ا��� -٤/١
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إن من أهم األسس التي ينبني عليها تصميم موقع الدفن الصحي توفر قاعدة معلومات حول نوعية وكمية                  

النفايات التي ستصل للمدفن، ووضع موقع المدفن الجيولوجي ومنسوب الميـاه الجوفيـة، واألحـوال المناخيـة             

م لتغطية النفايات، والمتطلبات الضرورية لحماية البيئة حول الموقع، ويمكن          بالمنطقة، ونوع التربة التي ستستخد    

االستفادة من المعلومات التي جمعت وتم تقييمها خالل مرحلة اختيار الموقع لهذا الغرض، إال أنه يجب تطويرهـا                  

 . للوصول إلى تفاصيل وتقييم أدق
 

٤/١/٢-  3W^ا� $L�� ��L�&: 

 الجزء المكمل لألسس التي ينبني عليها تصميم المدفن         هية بتخطيط منطقة الدفن     تعتبر المعلومات المتعلق   

وتشمل اختيار طريقة الدفن التي سيتم العمل بها ومواصفاتها وتحديد أبعاد الموقع الذي سيستخدم لدفن النفايـات                 

 .والسمات الرئيسية لعمليات تشغيل المدفن
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 مخطط الموقع هو أسلوب الـدفن الـذي تحـدده الخـصائص             كيفية وضع  إن العامل الرئيسي الذي يحدد     

الجيولوجية للموقع، وهناك أسلوبين للدفن الصحي األول هو حفر موقع الدفن إذا كان قابالً للحفر وتجميع التراب                 

 الستخدامه لتغطية النفايات بعد دكها، ويكون الموقع قابالً للحفر إذا كان منسوب المياه الجوفية ذو بعد كافي مـن                  

سطح األرض والطبقة األولى من أرض الموقع غير صخرية ويفضل أن تكون ذات تربة متماسكة مثل الطفـل أو                   

على سطح األرض، إذا كان الموقع غير قابل للحفر بسبب ارتفاع منسوب المياه               والثاني هو الدفن   ،التربة الطينية 

 . وقع آخرالجوفية به أو صعوبة حفره، وهذا يتطلب جلب أتربة التغطية من م

 

٤/١/٣-  3W^ا� ��-T 2���&: 

الحـد  على أن يراعـي      وحدة بناء المدفن وهى تحتوي على نفايات تم ضغطها وتغطيتها،            هيإن الخلية    

األدنى لطول وعرض خلية الدفن الذي يجب االلتزام به عند تصميم خاليا الدفن، حيث يفضل أال يقل طول الخليـة                    

سم ، ويجب ٢٥وتغطي بطبقة من التربة ال يقل سمكها عن  ،) متر٣-٢(ا  متر وسمكه٢٥ متر وعرضها ٧٥عن 

األخذ في االعتبار قبل تحديد مساحة الخلية كمية النفايات وعدد سيارات نقل النفايات المتوقع وصـولها للمـدفن                  

مواقع قـد  متر ، إال أن ظروف بعض ال     ) ٣-٢(يومياً لتفريغ حمولتها في وقت واحد، ويتراوح ارتفاع الخلية بين           

ون عدد من الخاليا المتالصقة ذات االرتفاع الموحد طبقة ردم واحدة ، ويمكن أن يتكون ـتفرض ارتفاعاً أقل، ويك  

 .  فوق سطح األرض المجاورة) مترا٢٠ً-١٥(مدفن النفايات من عدة طبقات وقد يصل ارتفاعه إلى ما بين 
 

٤/١/٤-  ���Nا�"��^ام ا��[�����: 

تخدام النهائي للموقع في االعتبار عند تصميم المدفن حتى تتم االستفادة القصوى منه             يجب أن يوضع االس    

 واالسـتخدام النهـائي لموقـع       ،بعد غلقه وأن يصمم بطريقة تبعد أي تكاليف إضافية لتهيئته لالستخدام المطلوب           

قع مدافن النفايـات    المدفن الصحي يجب أن ينسجم مع خطة استخدامات األراضي المجاورة، ويمكن استخدام موا            

 كمواقع لمحطات انتقالية لنقل النفايات إلى مواقع المدافن الجديدة، وال يمكن إقامة مباني عليهـا بـسبب                  المغلقة

 . الهبوط المتوقع لسطح المدفن والغازات الناتجة عنه

 

 

 :ا����LL�� ��]k&�Nت  -٤/٢

في بدايته تحضير مجموعة مخططـات      إن مشروع إقامة مدفن صحي للنفايات هو مشروع إنشائي يتطلب            

هندسية خاصة به توضح كيفية إنشائه، وهذه المخططات الهندسية تمثل خطة إنشاء وتشغيل المدفن، ويجـب أن                 

توضح هذه المخططات كيفية تتابع عمليات الحفر ومواقعها، والخاليا وارتفاع طبقاتها، واالرتفاع النهائي للمـدفن    

التجهيزات الالزمة لتصريف السيول والسيطرة على السوائل والغازات ومواقعهـا،          وتدرجاته، ومناطق التشغيل، و   

وسور المدفن وطرقه الداخلية والطرق المؤدية إليه واالستخدام النهائي لموقع المدفن بعد غلقه، كمـا يجـب أن                  
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ي يجب أن تؤخذ فـي      تشمل هذه المخططات التفاصيل اإلنشائية لكل هذه العناصر، وفيما يلي العوامل األساسية الت            

 :االعتبار عند إعداد مخططات المواقع

 :ا�7Lق  -٤/٢/١

الطريق المؤدي إلى موقع الدفن الصحي للنفايات يجب أن يكون صالحاً لالستخدام تحـت كـل الظـروف                   

المناخية ويجب أن يصمم بطريقة تمكن من استيعاب حجم الحركة المتوقعة وأن يكون ذو مسارين بعرض مناسب                 

ــة ــستخدمة   ومتانــــ ــات المــــ ــل النفايــــ ــيارات نقــــ ــل ســــ  ، تتحمــــ

 وحيث أن هذا الطريق ينتهـي عـادة عنـد مـدخل المـدفن فإنـه مـن الـضروري إنـشاء طـرق داخليـة                         

  مؤقتــة بالمــدفن تــؤدي إلــى موقــع التــشغيل، ويمكــن لهــذا الغــرض اســتخدام أنقــاض المبــاني أو  

 االحتياطات الالزمة لمنـع الرمـي العـشوائي         الحصى وتغطيتها بمادة رابطة أو تربة قابلة للدك، كما يجب عمل          

 . للنفايات على جوانب هذه الطرق
 

٤/٢/٢-   �N���7 ا��(&: 

يجب أن توضح مخططات المدفن كيفية إنشاء السور ومواصفاته، ويساعد تسوير موقـع المـدفن علـى               

لموقع، كما يـساهم تـسوير   تنظيم دخول ناقلي النفايات ومنع دخول األشخاص أو الناقلين الغير مصرح لهم إلى ا           

المدفن في منع حيوانات الرعي الضالة أو الكالب والقردة من الوصول إلى منطقة التشغيل والتـي تعتبـر أحـد                    

 متـر   ٢,٦الوسائط المهمة في نقل األمراض، ويسور المدفن عادة بسلك من الحديد المجلفن ال يقل ارتفاعه عن                 

 . ع الدخول في غير ساعات تشغيل المدفنويجب أن تكون له بوابة يمكن إغالقها لمن
 

 :وا#��Lر&��7% ���0 ا�)��ل  -٤/٢/٣

يجب أن توضح مخططات المدفن كيفية تصريف مياه األمطار من المدفن وتغيير اتجاه السيول المنحـدرة                 

 لهذا  ويمكن عمل سدود ترابية واستخدام أنابيب خرسانية أو مصاريف مكشوفة أو حفر           . من المناطق المحيطة به   

الغرض، ويمكن تبطين الحفر باألنقاض والحجارة واألسفلت على أن تنزح منها المياه المتجمعة بعد انتهاء موسم                

ولضمان انسياب مياه األمطار يجب أن يكون سطح        . األمطار، ويعتمد حجم الحفر على كمية مياه األمطار المتوقعة        

وتزيد هذه النسبة عند وضع طبقة التغطية النهائيـة         % ٢ل  المدفن عند وضع طبقة تغطية مؤقتة منحدراً بما يعاد        

 . تحسباً للهبوط المتوقع لسطح المدفن نتيجة تحلل النفايات
 

� ا�)�ا�6  -٤/٢/٤W 24�� :ا�

بجانب حماية موقع المدفن من مياه السيول واستخدام أتربة تغطية مناسبة تقلل من تسرب مياه األمطار،                 

ن قاعدة المدفن بطبقة عازلة مناسبة تصمم حسب وضعه لمنع تسرب السوائل إلـى              قد تفرض طبيعة الموقع تبطي    

 . المياه الجوفية
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لمنع تسرب الغازات للمناطق المجاورة يمكن عمل حواجز رأسية صماء تحت مستوى األرض إلى عمـق                 

ية هذا الخندق بالحجارة والحـصى ليـسمح بـصعود          يعادل قاعدة المدفن أو حفر خندق حوله لنفس العمق وتغط         

كما يمكن عمل آبار لتجميع الغاز واالسـتفادة منـه أو إشـعاله    . الغازات المتسربة من المدفن إلى الهواء الجوي      

 . للتخلص منه

 

4 أU�\�J و�\�ر  -٤/٢/٦�l 2���&ز��uا� ���k�: 

ها من النفايات يعد أحد الخطـوات المهمـة فـي           إن تصميم شبكة أنابيب وآبار لتجميع الغازات المتوقع تولد        

مرحلة إعداد المخططات، كما أن زرع المجسات وأجهزة قياس الغازات والكشف الدوري عليها يعـد أحـد أهـم                   

األساليب الوقائية للحد من خطورة الغازات على مشغلي المدفن والقاطنين في المواقع المجاورة له، ويجب عنـد                 

 : ة اآلتيتصميم شبكة الغاز مراعا

 . أن يكون مستوى عمق آبار التجميع تحت مستوى عمق الخلية بمسافة مناسبة •

حيث أن غاز الميثان ينتج بكميات كبيرة في المدافن بالمقارنة مع غاز ثاني أكسيد الكربون، وأن خطورة                  •

 تسربه من خالل مسام التربة أو من خالل بعض الشقوق والفواصل بالقشرة األرضـية ووصـوله إلـى                 

 إلى اشتعالها وانفجارها، لذا يراعى توزيع آبار تجميع الغـاز           –ال سمح اهللا    –المناطق المجاورة قد يؤدي     

بصورة مالئمة حيث تغطي جميع أجزاء المدفن، أو قد يتطلب األمر أن يكون التكثيف علي محيط المـدفن                  

 في المناطق التي سيتم البـدء       البدء بتأسيس وتركيب وتشغيل اآلبار والمجسات     ،  في حالة المدافن القائمة   

 . بالدفن بها

في حالة اتساع مساحة المدفن يمكن تقسيمه إلى جزأين أو أكثر، لكل جزء شبكة أنابيب وجهـاز شـفط                    •

لضمان كفاءة عملية شفط الغاز ، مع ضرورة تأمين وتركيب وتشغيل الجزء مـن الـشبكة والمجـسات                  

 . ات أوالً بأولللمنطقة من المدفن التي سيتم إشغالها بالنفاي

 . يتم عمل المجسات بطريقة تبادلية مع آبار تجميع الغاز •

يتم تركيب أجهزة قياس مدى تسرب الغاز في المناطق المحيطة بموقع المدفن ، ويمكن استخدام أجهـزة                  •

 . القياس المحمولة لهذا الغرض

 

���ر -٤/٢/٧Tت ا��(k�ز و�uا� ���k& ب &���1 �\�ر� : أ"�

• k& ء �\�ر�}Jز إ�uا� ���: 

عند البدء بتصميم المدفن يتم وضع مخطط آلبار الغاز بحيث تكون اآلبار وسط الخاليا وتكون المسافة بين كل                  

متر، وتعتمد هذه المسافة على سمك طبقة التغطية، وتبدأ آبار الغاز من قاعدة المـدفن                ٢٥ متر و    ٧٥بئر وآخر   

 للمدفن، وتؤسس اآلبار بوضع مواسير بالستيك مـن مـادة           وتستمر مع طبقات الدفن حتى طبقة الغطاء النهائي       
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PVC اط بشبك ح وم،م٠,٥محاطة بحوض من الحصى طول أضالعه )  بوصه٤-٣( مخرمة لتصريف الغاز بقطر

ليعمل على تماسك الحصى مع عدم استخدام األسمنت وذلك لضمان مرور الغاز، وتنتهي فوهة البئر بغطـاء مـن        

منع تسرب تربة التغطية إلى داخل البئر، وقبل بدء عملية الدفن للخلية يتم وضع طبقة               األسمنت أو مادة مشابهة ل    

أسمنتية عند قاعدة الماسورة لتثبيتها تحت قاعدة الخلية، مع مراعاة أن يكون ارتفاع الماسورة ال يقل عن متـر                   

لنسبة لبقية الخاليـا ، وفـي   واحد من سطح الطبقة المؤقتة وذلك لالستفادة منها عند عمل طبقة جديدة، وهكذا با       

 ويوضح بهـا    المغلقةحالة المدافن التي بدء الدفن بها دون تأسيس آبار، فإنه يتم حفر عدد من اآلبار في الخاليا                  

  منطقة الحفر بإحكام لمنع تسرب الغاز منها، أما إذا كان الدفن على سـطح األرض               غلقمواسير لسحب الغاز مع     

حتى يصل إلى مستوى قاعدة المدفن ويغطى بالحصى والحجارة ليـسمح للغـاز             فيمكن حفر خندق يحيط بالمدفن      

 .بالصعود إلى الهواء الجوي
 

وبعد استكمال آبار الغاز يتم ربطها مع بعضها بشبكة أفقية من مواسير بالستيك أو الحديد المجلفن بخطـوط                  

الغاز موصلة بشعلة لحـرق     ينتهي بمضخة سحب    )  بوصه ٦(وترتبط بخط رئيسي بقطر     )  بوصة ٣(فرعية بقطر   

الغاز الناتج من عملية االحتباس ، ويفضل تغطية شبكة األنابيب بطبقة من الرمل لحمايتها من العوامـل الجويـة                   

 .والصدمات

 

���ر ��4{% !3 ��ز ا����mن  •Tت ا�(k�   .PROBES زرا!

 : حول المدفن هو اآلتيPROBESالهدف من زراعة مجسات االختبار 

 .النفايات دوري على مدافن النفايات للتعرف على أي تسرب لغاز الميثان المتولد من تحلل الكشف ال  –أ 

 قياس نسبة تسرب غاز الميثان في األراضي المجاورة للمدفن بـشكل دوري بواسـطة أجهـزة قيـاس               -ب

 . مخصصة لهذا الغرض
 

���ر  •Tت ا��(k� 1���&: 

 ٣(متر تقريباً ، ويثبت بداخل كل حفرة ماسـورتين بقطـر             ٤ سم وبعمق    ٥٠ تعمل حفر دائرية الشكل بقطر       –أ  

، وتكون النهايتين السفليتين للماسورتين بعمقين مختلفين  حيث تكون نهاية الماسورة األولى بعمـق               )بوصة

 .ومركب بنهايتها مصفى مسامي،  سم٧٥ متر وذات نهاية مثقبة بارتفاع ٣,٥

 . سم٥٠ وفوقها طبقة من الرمل المخلوط باألسفلت بارتفاع  متر ،١,٥ يتم ردم طبقة من الحصى بارتفاع -ب

 ومركب بنهايتها مصفى    ،سم٥٠ متر وتكون مخرمة من أسفلها بارتفاع        ١,٧٥ تثبت الماسورة الثانية بعمق      –ج  

 متر وفوقها طبقة من الرمل المخلـوط باألسـفلت بارتفـاع            ١مسامي، ويتم ردم طبقة من الحصى بارتفاع        

 .سم٥٠

 متر بعدها يتم إنشاء منهـل       ١,٥ سم بحيث تكون بشكل دائرة قطرها        ٥٠قة من الخرسانة بسماكة      وضع طب  –د  

 لحماية المجس من العبث، بعد ذلك يتم تركيب غطاء يمكن فكه بأعلى كل ماسورة اختبار                بغلقعلوي بغطاء   
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 الغـاز ويـتم     لكي يتم أخذ قراءات غاز الميثان بصفة دورية بواسطة جهاز قياس محمول للكشف عن وجود              

تسجيل هذه القراءات بسجل خاص، وتكون مواقع هذه المجسات بطريقة تبادلية مع مواقع بيـارات تجميـع                 

 .  متر١٠٠الغاز، ويفضل أن تكون المسافة بين مجس وآخر ال تقل عن 

 

٥- 6�u}�\ �7ا�nت ا���*lا�   :�^ا3W ا������ت ا����

ت تحددها عدة عوامل قد تختلف من موقع آلخر، وتمثـل           إن إجراءات تشغيل مواقع الدفن الصحي للنفايا      

 للمعلومات الموجهة لعمليات التـشغيل، وحيـث أن   يالمخططات التي أعدت خالل مرحلة التصميم المصدر الرئيس     

إنشاء المدفن الصحي يتم عبر سنين عديدة فالبد من مراجعة عمليات التشغيل من وقت آلخر من قبـل مهنـدس                    

ل للتأكد من أنها تسير وفق الخطة الموضوعة وخاصة في منطقة التشغيل، وكغيرها مـن               متخصص في هذا المجا   

، عمليات اإلنشاء يجب توثيق كافة العمليات حتى يكون من السهل معرفة كيف تم إنشاء المـدفن فـي المـستقبل         

  :لتشغيل مواقع الدفن الصحي البد من توفر عناصر تشغيلية كثيرة أهمها ما يليو

 :المدربةلة العما -٥/١
إن تنفيذ عمليات التشغيل ألي مدفن بكفاءة عالية يعتمد بدرجة كبيرة على توفير عمالة مدربة وكافيـة فـي                   
الموقع ، ويجب أن تتواجد هذه العمالة المدربة طيلة ساعات التشغيل اليومية ، وعدد العمالة المطلوبـة لتـشغيل            

 .ن يومياً المدفن تحدده كمية النفايات التي يستقبلها المدف
 

 :المعدات -٥/٢
إن المعدات من أهم العناصر لتنفيذ عمليات تشغيل المدافن وفق الخطة الموضوعة ، ويجب اختيـار معـدات                  
ذات تحمل عالي وحجم مناسب للعمليات التي ستستخدم فيها ومصممة للعمل في مدافن النفايات كل ما أمكن ذلك ،      

 : لفرد ودك وتغطية النفايات يعتمد على اآلتيواختيار نوع وحجم وعدد المعدات الالزمة
 .للمدفن كمية ونوعية النفايات المتوقع وصولها -
 . كمية ونوعية تربة التغطية التي يجب استخدامها-
 . بعد الموقع الذي ستجلب منه تربة التغطية -
 . الظروف المناخية-
 . مستوى ضغط النفايات المطلوب-
 ).الدفن على سطح األرض أو في خنادق( طريقة الدفن التي ستستخدم -
 . طبوغرافية الموقع ومدى إمكانية الحفر به ومتطلبات ذلك-
 .  الخدمات المساندة المطلوبة بما في ذلك إنشاء وصيانة الطرق الداخلية-

 :المعداتصيانة  -٥/٣
التـي تتطلـب إصـالحاً    إن صيانة المعدات عملية مهمة للغاية، والصيانة الوقائية المنظمة تقلل من األعطال   

مكلفاً، وعليه يجب وضع برنامج لصيانة المعدات ويزيد من فعالية هذا البرنامج اسـتخدام معـدات ذات نوعيـة                   
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ووجود عمالة ذات خبرة جيدة في صيانة هذه المعدات سيساعد على تخزين كميات مناسبة مـن قطـع                  ،  موحدة  
 ويجب أن يكون سـائقي هـذه        ،لة الصيانة في مواقع مختلفة    الغيار لآلليات الموحدة النوعية واالستفادة من عما      

 . المعدات مسئولون عن نظافتها وفحصها يومياً
 
 :المدفنساعات تشغيل  -٥/٤

 حيث يجب أن يكون المدفن      للنفايات،ساعات عمل سيارات جمع النفايات تحدد ساعات تشغيل المدفن الصحي           
هذه السيارات، وإذا تطلب ذلك تشغيل المدفن ليالً يجـب تـوفير            مفتوحاً في كل األوقات التي يتوقع فيها وصول         

 . إضاءة في المدخل وفي منطقة التشغيل 
 
 :صيانة طرق المدفن -٥/٥

يجب أن يكون الطريق المؤدي إلى المدفن صالحاً لالستخدام في كل األوقات وخاصة خالل فـصل األمطـار،                  
كما يجب تسوية ودك الطرق  لحفر والتشققات التي قد تحدث به،   والقيام بصيانته والتأكد من خوله من النتوءات وا       

الداخلية للمدفن بصورة دورية ، وذلك لتقليل الزمن الذي تأخذه سيارات جمع النفايات للوصول للمـدفن وتقليـل                  
 . األعطال التي قد تتعرض لها
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 حفرللأسلوب الدفن في موقع غير قابل  -٦/١

إذا حدد تصميم المدفن إنشاء خاليا الدفن في مناطق يسهل حفرها فإنه يتم حفر خندق إلى العمق المحدد في                   

التصميم قبل استقبال النفايات، على أن يكون اتجاه الخندق على زاوية قائمة مع اتجـاه الريـاح الـسائدة فـي                     

اب كمية النفايات لمدة أسبوع وعمـل منحـدر          حفر جزء من الخندق يكفي الستيع      هيالمنطقة، والطريقة األفضل    

بالجزء األبعد من منطقة وضع النفايات يمكن سيارات نقل النفايات من الدخول إلى داخل الخندق وتفريغ حمولتها                 

 ويمكن تكرار الحفر فـي أول كـل         ،في الموقع المحدد، حيث أن تفريغ حمولتها عند جوانب الخندق يمثل خطورة           

 إلى الطول المحدد في التصميم واستخدام األتربة الناتجة لتغطية النفايات التي تصل للمـدفن    أسبوع لتمديد الخندق  

 . خالل نفس األسبوع وبذلك تقل الجهود الالزمة لتحريك األتربة وتقل منطقة الحفريات المكشوفة 

 :للحفرأسلوب الدفن في موقع غير قابل  -٦/٢
د منطقة التشغيل بواسطة متاريس وأوتاد لتوضع فيها النفايات         إذا حدد التصميم عدم حفر الموقع، يجب تحدي       

على سطح األرض، على أن يراعى أن تكون في أضيق عرض ممكن وتحديد منطقة التشغيل بهذه الطريقة يسهل                  
 . عمليات تفريغ سيارات نقل النفايات وفرد ودك النفايات وحسن تغطيتها أفقياً ورأسياً
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 :لصحياإنشاء خلية الدفن  -٦/٣
 اللبنة األولى في بناء المدفن الصحي الذي تتمركز أنشطته حول منطقـة التـشغيل، ومنطقـة                 هيإن الخلية   

 المكان الذي تفرغ فيه النفايات وتفرد وتدك وتغطي بالتراب، ومن المهم جداً السيطرة التامة على هذه هيالتشغيل 
  .المنطقة
 :السيطرة على تفريغ النفايات -٦/٤

 سيارات نقل النفايات لتفريغ حمولتها في أقرب نقطة لقاعدة منطقة التشغيل حيث أن ذلك يساعد                يجب توجيه 
 فـي أعلـى     تالسيارا ويجب عدم تفريغ حمولة      للنفايات،على فرد النفايات إلى أعلى وينتج عن ذلك ضغط أفضل           

 الـذي أحدثتـه الـسيارات       منطقة التشغيل إذ سيؤدي ذلك إلى دفعها إلى أسفل لتتدحرج وتتفكك حتى من الضغط             
 . الضاغطة

 :المعداتتسهيل حركة  -٦/٥
جزء توجه له سيارات نقل النفايات لتفريغ حمولتها والجزء اآلخـر           ،  يجب تقسيم منطقة التشغيل إلى جزأين       

 وذلك لتسهيل حركة ومنـاورة هـذه المعـدات          ،تعمل به آليات المدفن في فرد ودك النفايات التي وصلت من قبل           
  .محتملةأي مخاطر وتفادي 

 :التقيد بإبعاد الخلية -٦/٦
يجب التقيد بإبعاد خاليا الدفن الصحي التي حددها تصميم المدفن الذي أخذ في االعتبـار أن يكـون عـرض                    

 وأقل عرض للخليـة يمكـن مـن دك          ،كافي لحركة سيارات نقل النفايات ومعدات المدفن      ) منطقة التشغيل (الخلية  
 ويجب أن يكون الهدف دائماً تقليل مساحة المنطقة التي بها نفايات            ،)متر ٧٥(وبطول  ) متر ٢٥(النفايات جيداً هو    

 . متر٣-٢ما بين ) وهو ارتفاع منطقة التشغيل(مكشوفة بقدر اإلمكان، ويجب أن يكون ارتفاع الخلية 
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 في منطقة التشغيل على شكل مائل إلى أعلى وفي حالة استخدام بلدوزر لهذا الغرض يجب فرد ودك النفايات

 لتحقيق أعلى درجة ضغط ممكنة، أما في حالة استخدام مدمج %٣٠ - %٢٥يجب أن تكون نسبة الميل بين 

، ويجب أن توضع النفايات على %٢٠ - %١٠يجب أن يكون الميل إلى أعلى بنسبة ) Compactor(نفايات 

 مرات ، ويجب أن يكون سير المعدة فوق ٤ – ٣ة دمل طبقات فوق بعضها وتسير فوقها المعدة المستخشك

النفايات ببطء دائماً حتى ال تتعرض للتلف ويستمر فرد ودك النفايات طيلة اليوم لتحقيق ارتفاع وعرض وميالن 

عة ، وفيما يلي عدد من النقاط  وسطح الخلية المستوي سيساعد على تغطية النفايات السري،الخلية المطلوب

 :الرئيسية التي يجب مراعاتها عند البدء بالعمل في منطقة الدفن

يوم (يتم عند المدخل تسجيل عدد ردود السيارات وحجمها وذلك لتقدير وزن النفايات ونوعها ومصدرها  •

 ). سنة– شهر –
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تها ويتم التفريغ بشكل تراكمي، ثم من نهاي) ١(بدء من الخلية رقم ) أ(يتم العمل والتفريغ في منطقة  •

تقوم اآلليات بهرس ودك النفايات لتقليل حجمها وتسويتها إلى أن يصل ارتفاع الجزء المدفون من الخلية 

 سم يومياً ، وذلك لعزلها ٢٥ متر، ثم يتم تغطيتها بطبقة ترابية بسمك ٣-٢بعد الهرس والدك إلى حوالي 

 .ءاً للروائح الكريهة وحفاظاً على البيئة من التلوثعن الهواء الجوي منعاً للتفاعل ودر

 إلى أن األسلوب،بنفس ) ٢( متر يبدأ العمل في الخلية رقم ٣-٢بارتفاع ) ١(عند االنتهاء من الخلية رقم  •

 .وهكذا) ٩(ثم يبدأ العمل ثانية بالخلية رقم ) أ(نهاية الصف بالمنطقة ) ٨(يصل العمل إلى الخلية رقم 

 .تقريباًارتفاع جميع الخاليا بمنطقة الدفن واحدة متساوية ستكون معدالت  •

 منطقة الدفن يجب أن تكون األسطح وغلق الء متر ، وامت٢٠ أو ١٥عندما يصل ارتفاع جميع الخاليا إلى  •

 .مائلة على الجوانب لتصريف مياه األمطار والسيول

 

  أساليب التعامل مع النفايات الخاصة  -١

 :النفايات الخاصة  -١/١

 النفايات التي تحتاج إلى معاملة خاصة وهى تشمل النفايات ذات الحجم الكبير مثل هيالنفايات الخاصة 

األجهزة المنزلية والمكتبية واألثاث وما في حكم ذلك، واألسالك، واإلطارات، وأي قطع معدنية أو خشبية كبيرة 

 :تينالحجم، وهذه األنواع من النفايات تعالج بإحدى الطريقتين التالي

 في حالة وجود فرص لالستفادة من أي منها يخصص مكان بموقع المدفن بعيداً عن منطقة التشغيل،  •

 .لحفظها بطريقة منظمة، على أن يتم تسوير هذا الموقع ويراعى عدم وضع أي نفايات خارجة

يم مثل األجهزة  أن توضع هذه األنواع من النفايات في قاعدة منطقة التشغيل بعد تهشيم القابل منها للتهش •

ويجب . واألثاث قبل تغطيته بالنفايات، وذلك بوضعه في أرض صلبة وضغطه بإحدى معدات ضغط النفايات

 . تغطية األسالك بالتراب أو النفايات قبل ضغطها حتى ال تسبب ضرراً لمعدات ضغط النفايات

 :جثث الحيوانات -١/٢

ي موقع محدد قريب من منطقة التشغيل ثم ترش بمادة جثث الحيوانات التي ترد إلى المدفن يجب أن تدفن ف

 . الكلور الجيري

 :تغطية النفايات -١/٣

في نهاية كل يوم عمل وبعد أن يكون دك النفايات في الخلية قد اكتمل يتم تغطيتها بطبقة من التراب ال يقل 

ما في حالة عدم ذلك فيجب أن  سم إذا كان من المقرر وضع نفايات أخرى فوقها في اليوم التالي، أ٢٥سمكها عن 

 أما طبقة التغطية النهائية فيجب أن ال يقل ، سم في أعلى الخلية وجوانبها٣٠ال يقل سمك طبقة التغطية عن 

وتعتمد طريقة وضع تربة التغطية على المعدات . سم ويفضل أن تكون التربة من نوع متماسك ٥٠سمكها عن 

ذ التربة، ومن األفضل أن تدفع التربة من أعلى إلى أسفل وتسير عليها المستخدمة وحجم العمل بالمدفن وموقع أخ
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 والتغطية الكاملة والجيدة للنفايات تمنع تكاثر الحشرات وتبعد الحيوانات السائبة ،معدة الدك مرتين على األقل

 عن منطقة وتحد من الروائح وتسرب مياه األمطار خالل النفايات المدفونة، ويجب توجيه ماء السيول بعيداً

 . التشغيل 

 أساليب التحكم فى النفايات بمواقع الدفن -٢
 

 :التحكم في النفايات المتناثرة  -٢/١
 

إن النفايات المتناثرة في وحول موقع المدفن تسبب منظراً سيئاً وتتسبب في مشاكل مع سكان المناطق 

 .  المدفنبغلقالمجاورة وتدفعهم للمطالبة 

 ووضع النفايات في اتجاه المدفن،رمي العشوائي للنفايات في وحول موقع لاومن مسببات تناثر النفايات 

ويمكن التحكم في ذلك بأن يكون اتجاه الخلية على زاوية قائمة مع اتجاه هبوب الرياح إذا كان . الرياح السائدة

بية في جانب الدفن يتم في خنادق كما سبق توضيحه، ووضع النفايات أسفل منطقة التشغيل، وإقامة حواجز ترا

الخلية المواجه لهبوب الرياح لتخفيف تأثيرها على منطقة التشغيل والتحكم في الرمي العشوائي ، أو وضع 

رياح، كما أن تسوير المدفن بسور من للحواجز متحركة من الشبك ، وزراعة أشجار حول سور الموقع كمصدات 

 ومن المفيد ،نفايات التي تعلق به أوالً بأول لمنع تراكمهاالشبك يمنع تطاير النفايات خارج الموقع، ويجب التقاط ال

 . وضع حاوية مناسبة قرب المدخل لتوضع فيها النفايات التي ترد في غير ساعات التشغيل

 
 :التحكم في الغبار -٢/٢

 إن تصاعد الغبار بموقع المدفن يسبب مشكلة للعاملين بالموقع ولسكان المنطقة المجاورة ويمكن التحكم فـي            

 . ذلك برش الماء على الطرق الداخلية للمدفن ومناطق مناورة سيارات نقل النفايات والمعدات

 

 :التحكم في الحرائق -٢/٣
يجب أن ال يتم حرق أية نفايات في موقع الدفن الصحي وإذا حدث أن اشتعل أي حريق في النفايات، وهو أمر 

خماده وإذا كانت النفايات المشتعلة قريبة من سطح أي نادر الحدوث في مدفن جيد التشغيل، يستخدم التراب إل

) تراب(خلية يجب حفرها وإخمادها ، وفي حالة وجود حريق في العمق فتوضع على موقع الحريق طبقة تغطية 

إضافية وتعزل منطقة الحريق بحواجز ترابية، وال يجوز استخدام الماء إلطفاء أي حريق بالمدفن إال في حالة 

 .  منشآت المدفن أو نفايات مكشوفة نار فيلاشتعا

 :والحشراتالتحكم في الحيوانات  -٢/٤
إن تسوير موقع المدفن بشبك ذو ارتفاع مناسب يمنع دخول الحيوانات للبحث عن الغذاء في النفايات ، ما 

 حيز عدا الحيوانات المتسلقة مثل القرود، والطيور مثل النسور والصقور، وحصر النفايات المكشوفة في أضيق

ممكن والتغطية اليومية الجيدة للنفايات تساعد على الحد من تطفل هذه الحيوانات على المدفن، كما تساعد على 

الحد من تكاثر الحشرات والقوارض، وبرغم ذلك يجب اتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة الحشرات والقوارض 

 . والحيوانات في موقع المدفن 
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 :ألمطارواالتحكم في مياه السيول  -٢/٥

 المنطقة التي تم فيها دفن النفايات، حتى ال وإلىيجب التحكم في مياه السيول واألمطار المنسابة من  

 أو تلوث مصادر المياه في المنطقة بما تحمله من جراثيم ورواسب بعد أن اتصلت ،تتسبب في كشف النفايات

 ويمكن استخدام هذه المياه ،ه إلى حفرة لحجزها ويتم ذلك بعمل مصارف حول المدفن لتحويل هذه الميا،بالنفايات

  .لتتبخرفي رش طرقات المدفن وطبقة التغطية النهائية منعاً لتصاعد الغبار أو تركها 
 

 : المدفن  غلق-٢/٥
 جزء من المدفن غلقال تعتبر عمليات تشغيل المدفن قد انتهت إال بعد أن يتم غلقه بطريقة صحيحة، ويمكن 

 المرحلي ، ويجب أن تساعد الغلقشغيل جزء آخر، ويحدد ذلك حجمه وتصميمه، ويسمى ذلك مع االستمرار في ت

 .  المدفن على تحقيق غرض استخدامه بعد غلقه التي حددت في مرحلة التصميمغلقطريقة 

 المدفن أو أي جزء منه هي منع كشف النفايات وتقليل فرصة تسرب مياه األمطار إلى غلقوأهم متطلبات 

 وعليه يجب أن يكون سطح المدفن أو أي جزء منه تم غلقه منحدراً إلى الجوانب بميل ال ، المدفونة فيهالنفايات

ويجب ،  %٣٣ ليساعد على سرعة انسياب مياه األمطار من فوقه مع انحدار جوانبه بميل ال يزيد عن %٥ يقل عن

 .أن ال تصل نفايات إلى أي مدفن تم غلقه

 
� ��4: را\:ً�� :!�^ &^�N} ا��:��6 �� ا������ت ا����3 ا�"���دة ��[� ا���7lات ا�

 النفايات وإدارة النفايات: العملية الرئيسية 

 التخلص من النفايات: العملية الفرعية 

 تقليل النفايات وزيادة إعادة التصنيع. مراقبة ورقابة إدارة النفايات: الهدف / الغرض 

 
 مؤشرات األداء الرئيسية المخاطر

ار أنماط االستهالك غيـر     استمر •
 .القابلة للتحقيق

 .إدارة غير فعالة للنفايات •

التخلص مـن النفايـات غيـر        •
  . للرقابةالخاضعة

األساليب الخطرة وغير المناسبة     •
  .بيئيا للتخلص من النفايات

 .إصدار النفايات الصلبة •

المساحة المستخدمة على مستوى مواقع   •
 .الردم سنويا

 للنفايـات   تخفيض نسبة مواقع الـردم     •
  .الصلبة

النفايــات والمخالفــات علــى الطــرق  •
 األكياس المجمعة لكل كيلو     – .السريعة

 .متر

متوسط النفايات الصلبة الـصادرة مـن        •
  .السكان شهريا

النفايات ذات التحلل السريع في أمـاكن        •
 .الردم
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  إعادة التصنيع: العملية الفرعية 

  تشجيع إعادة التصنيع/تقليل النفايات وزيادة : الهدف / الغرض 

 مؤشرات األداء الرئيسية المخاطر
استمرار أنماط االستهالك    •

 .غير القابلة للتحقيق

  .ارتفاع تصريف المصادر •

زيادة الحاجة ألماكن ردم     •
  .النفايات

 

  .نسبة النفايات الصلبة المعاد تصنيعها •

نسبة المنتجات القابلة إلعادة التـصنيع والمعـاد         •
 .تصنيعها فعليا

توسط محتويات مكاتـب المدينـة مـن األوراق         م •
  .المعاد تصنيعها

عدد األشخاص المشاركين فـي مبـادرات إعـادة          •
  .التصنيع

 مؤشرات الوعي والمؤشرات الغير المباشرة: العملية الرئيسية 

 الوعي واالهتمامات البيئية: العملية الفرعية 

 حماية البيئة والدور الذي يلعبونه في تدعيم المجتمع         التأكد من وعي الجمهور ومشاركتهم في     : الهدف  / الغرض  

 الجيد

 
 مؤشرات األداء الرئيسية المخاطر

عدم القدرة على الـسيطرة      •
  .على الموارد المستخدمة

للمبــادرات نقــص الــدعم   •
 .البيئية والبرامج

ــة  • ــة البيئي ــرامج الثقاف عــدد ب
  .للمجتمع

عدد برامج التوعية البيئيـة فـي        •
 .المدارس

لــسكان الــذين يعطــون نــسبة ا •
 إلجمـالي   األولوية لمشكلة للتلوث  

 .السكان
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� ا%=0>" ا%*;:9ة ا%ـ�  ١١ر<
 

�?�م ��*� �G-�3 H=',Iر ا%*F�ل %=*E(و/�ت. ��3,')اض B(ول ا2/*�ل ا%(<J K�Q0I ا%;P�ل /=M ،و?B أ�Oر إ%M أ
RE3 وع)E1 .آ HI)J "UJا�ا%'�م 1 M<19%ول اB0%ن ا. �*W��Y و)PX Q�ل 1�اUJ" ا%=0>" ا%*;:9ة /=>�<Z,وه>�ك ا� :

 "�#���ت ا%$���" و�Jء M?�3 ا%*E(و/�ت B0%�3ول اM<19%  . ٢٠ + RIOو E1(وع ا%$�� /Y إ�51�ا12( ، و?B  �6ءل ا%(<
 .ا%dي M?c ا :�ق /�م /=a M(ورة ا-%,9ام B0%�3ول 

 

 �eIأ �� /=*� R3ن 1�B/ هdا ٢٠ + RIOا%;P�ل /=M 1�اUJ" ا%=0>" ا%*;:9ة RE3ن اB0%ول اM<19% %ـ و?Q=G B ا%(<
 fP,<1 �ع ه�*,(-�1رس  : ٢٠١٢ا MJ "?ر�دة ا%�اد 61B/إ Q0I ،.I)3ا%=0>" ا%*;:9ة  . ٢٠١٢أ iUJوا B?ر . و�Oوأ

� إ%M أن ا%Fk" هM أن l,I إر��ل ا%*=jk ا%,>:�dي %ـ ���U$61  "I�W  ٢٠ + RIOا%(< m1 K,'و1(ا) K<1 ء�W,�وا-
 )I�<I ، )Iا)$J fP,<1 ، ل �1رس�ا2/*�ل 3;= M?�3 9�W0  m1 / .I)3أ. 

 

 i%R� B?ة وB� . /1 Y�B/ ا-),*�ع ا%,�%M %=0>" ا%*;:9ة ا%**=5" ا%*,;Bة ، Goldsmith/ ا6%
 

�أ�Oر ��:K ا%MJ B<W 1>,ا%(<e,6,� 0>" ا%*;:9ة=% M%�,%أن ا-),*�ع ا M%إ  fP٢٠١٢ ،  M��Z%ع ا2ول أو ا�ا-�$ MJ
 �F6oأ )WO Y1 m3أو ا%(ا. 

 

 Bوأآ B��mUI w ا%P(ح ا%,BرM$I ا%'�%*M=/ Jaipur  M أن ا-),*�ع ��'MJ BU ا%Jagbans Singh ، B<W/ ا6%X 
����I )WO MJ xB��E  Y1 ء�W,��B<W%�3 f و، وا%*m19 ا-P%ا .P:% ةBIBE%ا%;(ارة ا Y/ �eIأ x�� K<5%ا ا?,(ح أن وd%

 y%ذ B'3 �1 أو �F6oأ )WO MJ .':%�3 ا-),*�ع B/�1 ن�5I. 
 

 iU=/ة وB�� وذ%y -ر $�Goldsmith "U$61 {Fk3 �WG /ا6%F6oأ )WO MJ ر�e;%3" ا�'| M=/ . 
 

 m�� 3;. هdا ا%*�?Ma)I .5E3 f ا0%*� .M=/ )$*,$� MJ ا2ر({ ، و?BW'  B ا%(<
 

�"  آ>Bا ،Peter Morrison/ ا6%�B;  Bث #���ت ا%$��� آ>Bا وا%��Icت ا%*,;Bة /E1 Y(وع ا%$���<$M ا%(< Y/ "3���  .
 l  B? ���;=1 �1BU  أن ه>�ك M%ر إ�ORJ ، وع)E*%ا اdه Y1 ء�W,�و?B آ��i . و/$( /Y رo$" ا%:(MJ HI �(/" ا-

�l إر��ل ، M=/  �W ��B ا%=0>" ا%*;:9ة %=;P�ل /=M ٢٠١٢1ا%Fk" هM /(ض 61�دة آ�fP,<1 MJ "=1 �1رس 
 .I)3أ "I�W� m1 "��1�%�" ا%:> �W<1 ء�W,� .ا%���B'3 "U ا-

 
 },J B?و���l أ/*�ل ا%*(ا)'" .  �3ب ا%,'=�H وI l% Y5%',(ض أBX ا%(<'1 M%�,,� "�� أن ا%=0>" ا%:(/�وأوa{ ا%(<

 l,��K -وأن ا%*E(وع �=/ H:,1 �آ*� ه - MJ M<19%ول اB0%ا MJ �*آ xإ?(ار  
 
� Y1 أJ Y1 �eI(ق ا%*E(و/�ت إر��ل �k6" إ%M ا�12�" ا%:>�" MJ و?i إر��ل ا%*6�دة . '�م ا%�Uدم ا%�وQ=G ا%(<

 .%=*(ا)'" %=0>" ا%:(/�" %=*E(وع 
 

`&و�	ت "� ���_ ,:	T`� ا�R& ا�
� أ�Oر��l  w ذ%y ��ل ا%0=�6ت ا%*,�ازI" %ـ ا%(<X "%�F*%ا )G2ض ا)/ M%م ا%;�)" إB/ M%إWG ١٤  . Y1 وآ�ن

 "Iاز�ا%0=�6ت ا%*, y=  Y/ i0,��( رؤ��ء ا%*E(و/�ت إ%M أ�IB'  "Iت EI أن m?�,*%ة ، اB>�1 ت�E?�<1 �W�=Iو
�5. ا%*U,(ح ، B1ي �1<*" ا%>�Fق ا%*U,(ح : و?BX Bد ��Uط ا%,'=�MJ H ا� IB,61 . M(ة E1 .5%(وع W%ا "�UF<1 يB1و

 "� .وآy%d أو%�I" ا%'>�وYI ا%:(/
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,d	� &ا>�� ,����	ت ا�
 ��
 ا��3i	ت ا����ة ، Steven Elstein/ ا�

 B�و?B آ��i ه>�ك ا%'BIB .  إ%M اB0%ول ا%*9دlX �3%0=6" ا%*,�ازI" ؛ Y5I l=J ه>�ك ��B1ت Elstein "=P:1/ أ�Oر ا6%
�(ات MJ ا%>�Fق . Y1 ا%,'=��Uت ا%*:�Bة ��  "Iوث أBX Y*eI �1 ه>�ك Y5I l%ه>. و i��*� و?B آ�J ت�X),U1 ةB/ ك�

�" ، Y1 l  �*3 j,kI 1(ا)'�ت Jا%�0(ا "�F�,%�3 ات�ا%:0 B6% ��UI)Jل أ�*Oو ��وذآ(�� . B? �We'3م Y1 ا%E(ق ا2د
 B��. ا2رElstein "'3/ ا6%%B%ات ا�Fk3 وع)E*%ا y6*  مB/ �وه "� l  �*3 ا- :�ق /=�MJ K إ),*�ع ا%**=5" ا%*�(3

�d�R رو�WX و��5�ن 3� Y5%و x��و��5�ن ه>�ك أl,I "=Z1 ا�,Bkا�W1 . >�ء ?Bر ا-�51ن MJ إB3اء ا%>P{ %*(ا)'�ت ا%*
��م ا%*(ا)'" ��l ا�5J2ر وا2هBاف إJ�a" إ%M آ���W أداة 1*,�زة %(3} . آRداة Y1 أدوات �<  MJ "'(ا)*%م ا��� B/�6Iو

�( وI(ي أن PJ. ا2دوات 1:�Bا وأ�Oر إ%M أ. أ�5Jر ا%*(ا)'�Y �3-دارة J�  Y5**%ا Y1 ن�5�� "=Z12ل ا�� Y1 K�
�" ا%,'�m1 .1 3'� ا#�2=" :� .ا%*Y1 BI9 ا-ر�Oدات /Y آ

 
�`T	:, 

6�Bة =% Y5I l% /Jill Goldsmith،  ةB;,*%ت ��|" ا%**=5" ا�U�='  "Iة ، أB� رأت وأBUJ ،�eI و)Bت ا%*�دة )�Bة و1:
 Y1 K��. M,X ا%أP:,%ا Y1 l5%ا اdد ه�و) l>�*%ة %='*. اB/�? "3�Z*3 ن�5���م ا%*(ا)'" ا%dي �� M%ل إ�|� . B?و

 Y/ "E?�<1 اء)(- "(�;%ا M=/ i|3. ا2وراق " أو�U1 MJ دات�Oا-ر " "UXc K=X)1 MJ. 
 

�Y ،  (ي أن ه>�ك �F�ة آ$�(ة %��1م ?i*  B ا%>(وHerdis Laupsa ،  �I/ ا6%�Bة إن =P:%ا MJ "|٤ و ٣و�� .  B?و
أZ1=" %�هBاف ا%*,$�I>" وأوi;a أن ا%>(وY5*I �I أن : Z1. ، �ن Y1 ا%**Y5 إJ�a" ا%Bروس ا%*6,:�دة  �6ء%i إن آ
 �We'3 مBU  .)�2�3 ن ه>�ك )9ء ��ص�5I أن Y5**%ا Y1 م���l ا%>*P  MJ K� . وا?,(iX أ�eI أ

 
 H=/ B���زB<=Iا ، Jonathan Keate/ ا6%�1 "PPk,*%أدوات ا%*(ا)'" ا l6? أن M=/  .Z : ن�5�� 9�01*�/" ا%,(آ

وY5%  �6ءل /Y �1 إذا آ��i ،  إ?=�l ا%$���ي Y5*I أن BUIم 3'� درا��ت ا%;�%" و?B أ�Oر أ�eI إ%M أن. 1:�Bا 
 x����ق أوراق /Y ا%*� MJ ة)���م . ا%*(ا)'�ت ا%B>�P*3 "|�k ا�2*�ك �,5�ن 1;� l�*P  أن M%إ �eIأ x��و

�" -ا%*(ا)'" ��5�ن ذو B>�Jة آ$�(ة �,=% "� . BUJ ا�,Bkم ا%$���ي د%�. B>�P1 ا�2*�ك MJ )1اK,'( ا%;�%
 
 
 

�*(ا�M/ ا6%�B? Bم  Y6X ،"�/=*� �3ن إBXي ا%*�5Eت ا%,M  �ا)K ا%Bول ا%>�1�" ،  ا?,(اRE3 �Xن ا%>�Fق ا%**=5" ا%*�(3
�m ا%*��l� x ا�,BkاMJ �UXc �W1 اo2(اض ا�2(ى *0  "�:�ح ز�Iدة ا%,(آ�M=/ 9 ا%$>�" ا%,;,�" Z1. و?B ا?,(. ,*MJ .Z آ

�B اB6%ود : �E    .       
          

      
�9ا آ$�(ا  Steven ElsteinوI(ي X .�E  "��" ا%,;,<$%�3 "U=',*%ت ا�/�a�*%أن ا ، Y5*I ي إن آ�ن)I أن B/و K<5%و

 x�� .ر�WF3 3�ر?" ا%*
 

 i<6;,ا� B?ة وB�6�l هdا ا%*�a�ع ا$5%�( إ%,61 M��Iت5J(ةا%Nameeta Prasad ،  B<W/ ا6%U   . أن M%رت إ�Oوا
�,l ا-�,�Wء �W<1 ، ا%B<W أY1 "*>�? �WIB% �eI ا%;�cت � "�J�0%ا x��وذآ(ت أن ه>�ك 1(ا)'" ?�<*" %,=�ث ا2��Wر وا%*

�Bة ، MJ٢٠١١ أوا�( :1 i� .وY1 ا%**Y5 /(ض �,�<�W0 إذا آ�
 

0�" ا-��1�Wت )�Bة )Bا وا?,(iX أن ,I�l6? MJ )J ا%$�#" ا%$;(B "Iا Vivi Niemenmaa، <=<J/ ا6%�Bة و)Bت W<1 أن 
�B>�P1 Y1 cB3 )�� �IB ا�2*�ك =U  �(ذ�*�. 

 
6 %R i ةB��"  /Y �1 إذا آ��iا%$(ازElisangela Papst ،  .I/ ا6%J�0%ا x��و��هi . ا%�ر?" �,,>�ول 1�a�ع ا%*

�*�ذج ا%*(ا)'�ت إ%M ا �'3 "*()  Y/ �eIا "I9�=0�-. 
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 M<* و B��Steven Elstein  "I9/ ا6%=0��*�ذج 1(ا)'�ت m1  ()*" اهl ا2)9اء إ%M ا- M=/ ل�P;%ا . �eIر أ�Oوأ
وl� Y1  ()*" ا2هBاف وا%>,�<� ، إ%M أن ه>�ك /Bة 1(ا)'�ت ��|" Y1 ا%$(ازQ0I .I ان  ,�W<*e ا%�ر?" 

 "I9�=0�0��ت إ%M ا-W<*%ا. وا M=/ اdه H$F<� . Q0I  ()*" أهl ���" أ?�6م �U,3رI( ا%*(ا)'" : %=��ت ا�2(ى أ�eI و�
 

 M<أ� B�و?B آ��M=/ . �'3 KIB% i ا%UI)F" ا0%�Bة ا%*,$'" MJ  >�ول ا%*�a�ع آ>Bا  ، George Stuetz/ ا6%
 .Z1 ت�/�a�*%3'� ا "J�aن إRE3 ت�X),U*%ا : "�J�0%ا x�����" ا%*��x ، ا%*� ،�/�a�1 Y/ )�� ءMOو x��ت ا%*

 "�/ وI(ي ا6%�B . و?B و)B ا%*�a�/�ت ا�2�(ة أآ'| )Z�Y1 "3 ا%*�a�/�ت ا�2(ي . وار $��WG �3%*0,*'�ت ا%*;=
Stuetz B���م ا%*)ا('" )� l�*P  ا2/*�ل ،  أن Y1 )�Z5%ا M%�,�ا12( ، وK<5% آ�ن J)'*3 �*,W1" �1 إذا آ�ن ا%*(ء �

� ا%*��( ا0%�B*=% "$6<%�3 Bي ا%F�I. و%PU%ي اB .ا2/*�ل ا�2(ي %ـ m1 {3ا%(وا M%إ �eIر ا�Oا B?وWGEA .eJو 
�" وور?" ا�,��ل ا2رض #���ت ا%$�� .أن M=/ m=FI ا%*()'��ت ا%*,$�M=/ "<I ا2?. ا%�k|" 3�ر?" ا%$

 
 HJوا B�0�" ا2ر)>,�Julio Cesar Guarido ،  Y/ ا6%W<*%�3 �eIوا H�6<,%�3 "|�k%ت ا�U�و?M=/ . ia)/ B ا%,'=

COMTEMA  l?ر x�� ا%,d<1 i*  M /�م ٢٢-٢١ m*0,6*% "UI)G Y/ �X),U1 ا�F12ر /=M أ��س 1(ا)'�ت ا%*
٢٠٠٠ .  Y��" ا%�ا�'" %�ر)>,Jا%�0(ا "X�6*%ا B|ر MJ .eJ2ا �W� .و?l  B ا/,$�ر هxd ا%M=/ "UI)F أ

 
 HJوا B��H ا2ر)>,�Y ورآM=/ 9 أه*  Steven Elstein/ا6%='  M=/ ر�F12ا m*0,61 "UI)G "�و?B و/U<3 B. هdا . 

 .ا%,'=��k=% Hرج 
 
 
 

 iX),?ة اB���  ،Airi Andresson/ ا6%��H ا2ر)>,�Y -إ�,�='  y%ذ M=/ �W'0Oذج %**�ر��ت ا-دارة - و�*� Y�*e  
�Bة O)%ا ، m1 Y5*I Y5%و �W,'1(ا) l,  l% ت�/�a�1 ن ه>�ك�5  B? K� وأ�eI أ

 
 �W<�*e  y%ذ.eJRا%**�ر��تآ  . �eIأ i$0/أ B?و  "�0W<*%ا M=/ 9��Y ، �3%,(آ*e  نRE3 �Iح ا%>(و),U1 i*/ود

 "<I�$,*%اف اBوا . ا2ه)'EI ون أيB$J ، "e?�<,1 )$,'  M,%ت ا�� .?BUI Bم ا%*(ا)'�ن 3'� ا%,�|
 

 B/و B��m ا%,'=��Uت 3'�Y ا-/,$�ر Steven Elstein/ ا6%*( d�R3 . 
 
 

 q!��ا,�ا� ��r و 9\	ر3& ا
 5:":�ا ، Vivi Niemenmaa/ ا�
��ة 

 
و?l  B /(ض 3'� درا��ت ا%;�%" �3%0=6" .  أ�l  K إJ�a" 1(ا)'" %���G¡% "Iر Niemenmaa/ أوa{ ا%Bآ,�ر 

 "Iاز�ا%*, ، �X�aو )Zأآ K='(ع و�a�*%ض ا)/ MJ "1را��ت ا%;�%"  ',$( ه�BJ . Y1 )�Z5%ا �X�,1 ه>�ك Y5I l%و
د%�. أeJ. " 3'(ض  ?�م )�Wز ا%(?�3" ��3,(ا%��: وY5% ه>�ك 3'� ا%*�Pدر ا%*,�J(ة Z1. ، أ/*�ل ا%*(ا)'" 

 )e�2ا Q,5*%ت ا�� . و?Q=G B ا-�e*�م %'e�I" ا%0>" ا%:(/�" ) " ا%*HIB| Q,5 ا%$�#"(1*�ر��ت أ���
 

�`T	:, 
 iX)O ةB���  ،Airi Andresson/ ا6%�P${ واa;� أ�1م ا%*(ا)'�Y ا%�(ض ا%(<�Y1 M6 هxd ا%�ر?" I M,Xإ�,�

�" 1(ا)'"  �UرI( ا-�,Bا1" ، �1ه�"  �UرI( ا-�,Bا1" :� .و%dا رأت أن ا%�ر?" %Y  ;,�ج أن  ,Y*e آ
 

 H: ا B�BUJ رأي  �U  m1 �W3�EرM=/  . )I ا%BWف ا%(<�m1  /Andresson M6 ا6%�Bة آ>Bا ، George Stuetz/ ا6%
�( . آ�ن ا%,�6ؤل /Y �1 �,5�ن /=�y=  K ا%,�UرI( ، ل W� �1(ت RJو: ا%*#6�%�" ا-),*�/�" ا%*E,(آ" Z5%ه>�ك ا i�وآ�

��ت وا%*¤O(ات ��� ا%�U  M=/ H$F,� "UI)FرI( ا-�,BاY1 . "1 ا%$:�ا-�PXءات ا%;5�1�" ،  ا-�,Bkام -و?B رأي أن 
 إ%M أن Stuetz/ و?B  �|. ا6%�B .  وQ0I Y5% اMJ d�2 ا-/,$�ر أن ا%�FUع ا%'�م Y/ f=,kI ا%�FUع ا%�kص . إ%¥ ،

 )�� "W(و M=/ ل�P;%ا Q'P%ا Y1 ن�5�� O .Z1(آ" واBXة وإ�*�  Y1 BIB'=% �,5 ا%E(آ�ت و��ا%�FUع ا%'�م %
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 "���ن ا%>�( إ%M )9ء Y1 ا6%���" أو ا-دارة ا%;5�1X23'� ا MJ ن�5I B?؛ و"�1�5X . ��و?B ا�Oر إ%M أن ا9W(2ة ا%'=
�( /=M ا%;5�,  M,X "1�J( ا2هBاف ا%*,$�Q0I "3�?)=% "<I أن  ,�R,%ا M%إ m=F ، B? "�آ*� أ�aف إ%M أن ا9W(2ة ا%(?�3

 "�1�5X "���%BU ?�ل ا%*(ا)m ا%'�م أن ا%>,�y6*,  B? d>B<'J " "0 ا%;5�U*3 "1�MJ Qo)  c ، "% ا%,Rآ�M=/ B أ�( أي �
�Bة ( x��6%���" ا%* "�>�W<%ا" . 

 
�Bا %=�FUع ا%'�م %�6� �Nameeta Prasad  ، /ا6%�Bة و)Bت :1 )$,'Iا وBIB( ع�a�*%ا اdأن ه  . B<W%ت أن اBأآ B?و

 M>�W<%ا �,<*=% m=F, . 
 

أن ا%*�a�ع ��B? .5Eرا Y1 ا%'P�K*W:% "3 أوc وm1 K<5% ا%�?i أ|${ %�6� �  Lucy Limakatso ،/ ا6%�Bة رأت 
 �1�W:1 .أن درا��ت ا%;�%" �,0'. ا �eIت أBوأآ �X�aو )Zع أآ�a�*%. 

 
 )�� B��*� j,kI هdا ا%*E(وع ا%>(وKjell Kristian Dorum ،  �I/ ا6%J ي���5��I w(ي أ�K ، إ%:  M��I ا-X

��ت ا-�5���ي |�  "3�?)=% ��0�m 01*�/" /*. 1(ا)'" ا%$�#" : " وا�,Y1 ، �>�? BWE ا0%�B أن  ,$m ا9W(2ة ا%'=E 
 M=/,%9اI9' و FE<%رآ" ا�E*%ا"   y%dع ا%'�م وآ�FU%�3 "1اB,�-ا )Iر�U  )Gأ )I�F,%"%أد )I�F  "3�?)=% ��  ا9W(2ة ا%'=

�" 1(ا)'" ا-�,Bا1" :� . "/Y آ
 

 �I�:,%ن اRE3 "� : و?B ذآ( ا-?,(ا�Xت ا%,�%
١-  �'1 Y��. ا-ر�Oدي أم ا-�>%B%ا )I�F  9 أمI9'  �ف هBW%�1 إذا آ�ن ا K% "$6<%�3 }aا�ا% )�o Y1 آ�ن. B?و 

�( Y1 ا%,�|�:�ت وآ�i*  f 3'� ا2/*�ل Z5%ا M=/ "?ر�ت ا%�,Xإ *�م ، ا "�:���رY/ "I آ'1 "E?�<1 y%dوآ
 إ%M أن ا%�ر?" �,6,:�B أآY1 )Z ز�Iدة Dorum/ و?B أ�Oر ا6%�MJ .Z1 . B ور?" ا6%���" ، 3'� ا2/*�ل 

 "Iر���" وا%*':�   .ا-�eIح وآy%d ا%:P. ا%;�د 3�Y ا2)9اء ا%,�|
�( Y1 ا-�Oرات وردت RE3ن ا%�FUع ا%�kص  -٢Z5%ا ، B� أ�Oر إ%M أن ا9W(2ة ا%'=�� %=(?�Dorum "3/ وY5% ا6%

�" /=M ا%:P. ا%;�د 3�m1 .*'  ، Y ا%�FUع ا%'�م J�;*%ا y%dص وآ�k%ع ا�FU%ا M=/ 9��. ا%,(آ=U,3 }P� B?و
 Y� . ا-�>

�#�ت ?5I B�ن ه>�ك �X .PJد 3�Y ا، دا�. ا%�FUع ا%'�م  -٣W%وا �Iد�P,?ا �JBم هBk  M,%و%" اB=% "آ�آ�ت ا%**=)E%
 "Iا%'�د "��l ا%E(آ�ت ا%**=�آ" Dorum/ وأوa{ ا6%�B . ا%;5�1�U  Y/ f=,k  زارات�ي 1(ا)'" ا%�أن 61, 

 .%=Bو%" 
�#�ت ا%;5�1�" وآ، أ��(ا  -٤W%ة %*(ا)'" اB>�J )Zأآ B'  M,%ت ا%*(ا)'" وا�I�,61 .5% �6بX lIBU  l,I B? y=  y%d

 .ا%*:�Bة %=E(آ�ت ا%**=�آ" %=Bو%" 
 

� أ�Oر �� أد%" إر�OدI" ا%(<��" و%Z;3 "?ور maو �ه M6�، و?B ا?,(ح أ�F� MJ K" ا%'*. ا%*U$=" ، إ%M أن ا%BWف ا%(<
� Y1 ا%*B0ي ��ل �F" ا%'*. ا%;�%�" 1;�و%" ا%;P�ل /=M آ. MOء �% K<5%دي و�Oإر .�?F,  B�ر ا%�ر?" %,P${ د%

 )J ةBXور?" وا. 
 

 .eJ5. أE3 i?�%و�3(ض إدارة ا ، KIB% Y1 {UJ "P<*%ا M=,'I w��( إ)(اء ا%*�<Bة ا%*IB,6(ة 3;��  ��ا?,(ح ا%(<
�M=/ H ا%�ر?" ='  ، "� .و?B واiUJ ا%=0>" ا%:(/

 
y 1(ا/�ة اMJ d�2 ا-/,$�ر BXا�" ا%*�a�ع وآd% إ%a M(ورةا2ر)>,�Julio Cesar Guarido  ،  Y/ ا6%�B أ�Oر 

 "��l أ�( l,I �1 ا?,(اRE3 KXن ا-�Gر . أن  5�ن ا%�ر?" 63�B? "Fر ا-�51ن m1 ذآ( ا%;�cت ا%'*=�U  M=/ �eIأ Bأآ B?و
 "� .ا%;�%B/- Mاد ا%,�UرI( ا%*�%

 
 B(و B�5�"  ، Steven Elstein/ ا6%I)12ة اB;,*%ت ا�Ic�%ا l��1" �3%§ وه� I',$( 1�a�ع ا-�,Bا. ا%�ر?" )�Bة ا%,>

 "��" ا%*:W�م ، ا2ه*X�� Y1 "3�'P%�3%§ ا �eIأ K<5%ت . وc�;%�3 د�WE,�-ل ا�� Y1 {ل %;. و��|�ا?,(ح ا% B?و
 x�0 -ا اdه MJ K0,  �W<5%و B�( .5E3 �W,1اB,إ� )Iر�U  ادB/إ l,I l% M,%ا . l6U%وع ا)E*%ا HI)J 6,'(ضI أن M|وأو

 "�#� ا�2�( Y1 ور?" ا%*(ا)'" ا%$
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 Ma�*%م ا�'=% "#�ا%��ل " B<'J إ/Bاد هxd ا%�ر?" /=M و)K ا%Pk�ص آ�ن ه>�ك 3'� . %*0*�/" /*. 1(ا)'" ا%$

 "Iا%(�1د " ، Q��<1 .5E3 "�#�y=  .Z1 ا%>*�ذج %=;=�ل ا%��B;,� MFث |Bي وا�m . و%lUI l أBX 3¨)(اء ا%*(ا)'" ا%$
 .ا%*Bي 3�Y ا%;e�ر 

 
  ا��b وا�7
	د

 ��
 ا�:&وKjell Kristian Dorum  ، 83/ا�
 

�Y ا%,:��I ، آ�H3�6% : و?l  B إ��رة 3'� ا%>�Uط وهBU% . M د/eX l�ر ا%0=6" ا%*,�ازI" ا%*E(وع *e,3 ا�1�? BU%
 ":=,k*%3" ا�?)=% ���(ت ا2)9Wة ا%'=�� %=(?�*=% "3�a�ع B/ Y1ة زوا�I . وا6%��ق ا%�9W(�% M<Gة ا%'=� B?و ، �W% وآ�ن

�( وا���" ا%*�1B? Me و)�Wت :� .,��Jت /Bة X�ل آ
 

�( ا%�<H إ%M ا%6=�ك ا-)(اM1 وا%'�?" 3�Y ه�#�ت ا-�,Z*�ر و)�Wت o ك�ا%6= Y1 .6=6,%�3 H=',I "=#�2ا BXوأ
�#�ت .  أ,I YI�f? ا%*(ا)'�ن وI,(آ�ن ا12( %�ول -ا-د/�ء W%ا Y�%Y5  l . و�3%�ر?" �PPk1 �PJ %=,'�ون 3

 أن ا9W(2ة ا%'=�� %=(?�Dorum "3/ و%dا I(ي ا6%�l%�' ، B و%Y5I l ه>�ك BXود ��dW3 ",3ا ا%*�0ل ا%P�رة واa;" ا%*
 .3;�)" إ%M أد%" إر�OدdW3 "Iا ا%*�0ل 

 
 Y�1�Y ا%*(ا)'�l  B? Y ذآ(ه� 3�ا�Z*1 "F=�ن /Y ا%*;5*" ا2ورو3�" %=*)ا('R  إن ، .$? Y1 رأوا YId%وا-  lW'$,  B</

�. ه�  Dorum/وأآB     ا6%�B .   أ��س E*I�ن وlW'1 أ�=;" -2وروM3 ا%�e<'" 12�ال ا- ;�د ا%B%ف اBأن ه M=/ 
 K ��0�m أM=/ BX ا%*G�k(ة 3;E  مB/. 

 
 B��( Dorum/ وأ�Oر أ�eI ا6%WE,%ع ا�2*�ء وا�a�1 ول�<  "�:��" آe? M%إ  ، B</ ت�*�أي ذآ( أ�*�ء ا%Bول وا%*>

�" %=Y/ fE5 ه�I" دو%" 1'�>" Y5I l=J ه>�ك ، /(ض ا%;�cت � "Iأ . �I�3%>(و "|�k%ت اc�;%م 3'� اBk,6  B?و .
 B��5�ن Y1 ا%Q'P وma د%�. B3ون ذآ( c�Xت وا?'�" Dorum/و?B ذآ( ا6%�  K�وه� m<,U1 �3%(أي ا%R3 .>�Uن ،  أ

 "��( وا?'o �>�,� M=/ ي�F<  �1 �*>دا Mوه l�*P,%ا "$'| "��( ا%�ا?'o تc�;%ا. 
 
 .أآB أM=/ �eI أن HI)J ا%*E(وع ?B دون )*�m ا%,�6ؤcت ا%*F(وX" و
 

�`T	: ا�
�U�1�ن هdا ا%>�ع -أ�K آ�ن ه>�ك  >�?� d<1 ا%$BاI" ا%$(ازRafael Torres ،   .I/ ا6%�I B(ي � Y� �1 إذا آ�ن ا%*)ا('

��ء O2ا Y1 . "Iاز��3%0=6" ا%*, "��، xd ا%*�دة �,5�ن ذات B>�Jة %=*(ا)'�Y وه� BU,'I أن ه، و?l  B إ��رة ا%*�a�ع ��
 Y�=P:%٤ و ٣و��|" ا.  

 
 iU=/ ةB��K RE ا%**=5" ا%*,;Bة  ، Jill Goldsmith/ ا6% d<1 �?�<,1 وع آ�ن)E*%ن ، ?�<=" أن اRE3 �WU=? Y/ و/$(ت

�" ر3} ا%�ر?" 3'*. ا-�,���ي 3�K( /�م :���6�" هdا ا%*�a�ع و �6ء%Y/ i آ�. آX M=/ رآ9ت B?و K%و�<  "�:
 "#��m*,0*=% )W وهO .*;  M'�ر آ. Y1 ا-�,���ي و01*�/" /*. 1(ا)'" ا%$,� "U�أآBت آM=/ y%d أن هdا . 3��

 "#���K,o ، وه� �$Q أ�K آ��I��=% �$��<1 K" ، ا%*�a�ع ه�م �FU% "$6<%�3ع ا%$| "�:�m1 ا%,(آ�M=/ 9  �6ؤل /Y آ
 "� .و 5�ن HI)G MJ /*. ا%*(ا)'�MU=  c "UI)F3 Y ا%e�ء /=M 1�اYG ا%;��6

 i<* ة وB�وl� Y1 )9ء ، رأي ا-�,���ي /Y دور ا%*(ا)'�MJ Y ا%�ª: أن  $Bأ ا%���Goldsmith  M ��3 "U /ا6%
�" وآ�UI f�م 1(ا)'� ا%$�#" H$� �*% "J�a-�3 و?�%,K ا-�,���ي #� .I,>�ول O(ح %¡�,��Jت ا%�اردة RE3ن ا%E#�ن ا%$

 
 

�" %*�a�ع ا%�BUJ ª آ�ن Y1 ا%*lW ا�,Bkام ا%=�" Goldsmith / وأiJ�a ا6%�Bة����*� jkI ا%;��6�" ا6%J K� أ
. ا%*MJ "1Bk,6 1(ا)'" ا-�,���ي J�a-�3" إ%M ا/,*�د ا%;�cت ا%�k|" �3%>*�ذج ا%*>��$" ا%*>$Y/ "UZ ا-�,���ي 

�w  �6ء%i إن آ�ن و��<. ا-/�م ?B  �3%,(دد RE3ن إدراج O'�ر ا-�,���ي /=Goldsmith M/و E'( ا6%�Bة X "?ر�ا% 
 Q,5 ا وdء ?(اءة هM6  " ª�%�1ت  *�رس ا�ي أن ا%;5���,� ؟"  (ي 1>�*" ا-
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/=M آ� ، و?iU=/ B أن ا%,Y1 .6=6 أ63} أ�*�ط ا%�ª إ%M ا%:�6د /=M 61,�ي ا%Bو%" ?M6I Bء ا�,BkاK1 ا-/�م 
�Y ا%*6,�ي ا6$%�} و61,�ي ا%Bو%" I�,6*%ا. 

�B ا%*(ا)'�Goldsmith Y/ إ?,(iX ا6%�Bة :I �1 M=/ "U�UX 9��(ة وا%,(آP? "?ر�ا% M=/ ا%;:�ظ . 
 

�و?B رد � RE3ن رأي ا-�,���ي X�ل �1 أ�:( />K ا),*�ع ا%*0=� ا%,>:�dي H=? M=/  /Goldsmith ا6%�Bة ا%(<
��Eط 3*�0ل ا%�ª وا%:�6د  �'J ه>�ك K��,���ي أ¡% .%B%أن ا BU,'I �ذآ( رأي وه Q0I l� Y1ون ؛ و)�Z5%ا xأ)U�� .�

�" ، ا-�,���ي 3�a�ح #� .أ�I آ�ن ا%,(آ�Y/ 9 �1 أiJ�a إ%�K ا%*(ا)'" ا%$
 

 i<ة أ�B��B ا%Nameeta Prasad ،  B<W  /ا6%( w;3 Y1 KI�;  �*% "U�3�Y ا%:�6د ،  /=M ا%�� "=P%ت أن اB(و B?و
��ن ?B /Prasad Bت ا6%�Bة 3�>*� أآ، وا%;�آ*" 1:�Bا /=M آ. ا%*,6��Iت X23'� ا MJ K� /=M أ�Y1 K ا%*lW أن �,dآ( أ

M����U%ر ا�G-آ*" وا��3%; "=| �W% ��% "Iد)J تc�X ن ه>�ك�ع .  5�a�*%ا اdW% )�<=% Y�,UI)G ه>�ك K�: و?B رأت أ
�" Q0I أ�eI وm1 Y5% إ $�ع ا%*، ا%*>��ر ا%1�E. وا%*,*MJ .Z د�1 ا%�ª وا%:�6د m1 ا%*(ا)'" ا%'�1" /�a�*%(ا)'" ا

 .  >�ول 1�a�ع ا%�ª وا%:�6د 
6�" f=,k1 MJ ا%�FU/�ت 1 .Z1�a�ع ا%���3ت ١٠ أو ٥  ;BIB ا%ـ Prasad/ وإ?,(iX ا6%�Bة �وا%,'O¤1  ، YIB(ات ر<

  "3�Z*3 Mه M,%وا x�� " .را�Iت X*(اء " أو ا%*
 

 H: ا B���Uط m1 /Goldsmith f'a ا6%�Bة �" ا%��Icت ا%*,;Bة اSteven Elstein ، 5I)12/ ا6% K3 .�%B%أن ا MJ 
 "Iرd( ،)�� jkO "UF<1 MJ ض�k%ا B</ .1�',%ا "�:��,RE3 �Wن آ|�  �eIأ l/أ��س : آ*� د M=/ ع�a�*%9 ا�W0 

 MPkE%ا%(أي ا M%ل إ�U,�5�" y=  MJ .$? Y1 l  �1 .MJ ا%*>l� "UF ا-I)12ة اB;,*%ت ا�Ic�%�3 K� و?B أ��ر �Z1ل أ
 أن اO(اك %0>" ا%�ª وElstein  .6o/وI(ي ا6%�B . ا%B',1 �I�eUدة ا%,�PPkت J¨ن ا%F(ف ا��( PI${ 1(ا)'� 

 �eIة أB��( ا%*PU�دة " ا2%��م " B/�6I BUJون MJ ا%,�|. إ%M ، ا12�ال ��5�ن )5Jة (o. 
 

��زB<=Iا ، Jonathan Keate/ ا6%�B| Bق ���Uت آ. Y1 ا6%�Bة ='  M=/ /Goldsmith        B�آ*�  ، Elstein/ وا6%
 �W3 )�و/=M=/ H أن ا%�ر?"  ,�I�eU%  c�Z1 Y*e ا%�ª وا%:�6د MJ �01ل |>�/" ا%,��" . اB,1ح ا%�ر?" %P(اX" ا%,'$

�( ��رة -و �6ءل o "P? i��w آ�X - نRE%ا اdه MJ "���ت Y1 ا%;��6��ت ا%;5�1F'*%ا Y/  . "��و?  B�m? إ�51
 wIB;  M=/ ل�P;%ا�2*�ك ا B>�P1 "'(ا)*ا%$���ي 3 l��UI w�م إ?=X f?�*=% ، �1رس MJ "X�,1 �>�,<%ن ا�و�,5

٢٠١٢.  
 B�و?B أ/MF أm1 . x�0 ¡% c�Z1 �eI إ�eIح دور ا%*(ا)'�U3  ، Y�ة 3��ن ا2هBاف B3 MJاI" ا%�ر?" Keate/ ود/l ا6%

�Bا �Iز��<3 "3�?)=% M=/2ز ا�W0%ا K'$,I يd%ا 3: ا�1�? B?و )G�k*% اB��Iز���#�ت ا%'�3 "1>W%إدارة ا "�:�'*. Y/ }61 آ
 ª�%ت ا%>,�<� 1¤�(ا . ا)W� B?و ، B��U�م ا6%� /Keate  

 m� .     3'(ض �,�<� ا%*6{ ا%*,�J(ة �3%�ر?" /=M ا0%*
    

 l/د B�3�0�" ا%,�WX)G M ا��(ون RE3ن /*H ا%*�دة وآ>Bا ، Peter Morrison / ا6%I-ت ا��X�*%ت ا�Iا%(ا y%dآ
 "/�J)*%ص . ا%;*(اء ا MJ .5E%ي أن ا)I٣٨و YId%ا Y��" ا%Bو%�" وا%dي Z*I. ا%B/��1ت ا%*k,=:" وا%�/$J�:E%ا Y/ 

 }a5. أوE3 "U���Fق ا%�� BIB;  MJ B/�6I B? "�<G�%ا%>9اه" ا MJ ون)�¤I- �1 �� B3 H=',  MWJور ا%*(ا)'�Y و%
�(ه� Y1 ا%oو��<. ا-/�م و K3 م�U,� "P3),*%ت اcآ�� . ¯E%ا �وه )G�k*%ا .�=;  M=/ ن�5I B? 9�وBU,'I أن ا%,(آ

�(ون إ%M ا%*G�k( ا%*,�?'" و �6ءل �1 إذا آ�ن . ا%dي Y5*I إ3(ازx أآMJ )Z ا%�ر?" EI B? Y�وأوa{ أن ا%*)ا('
 ª�%وا )G�k*%ا Y/ fE5%ا MJ �FE��. أآ. ا%*(ا)'�ن %lW دورا �=$�� أم *I lأن دوره )'EIو "�$=6=% )Z- ن�1�UI 

 �W:Eآ B</ ª�%ت اc�X Y/ �3-�3غ ، {E� .5E3 �W</ w;$%ا �� .ورأي أ�Y1 K ا%*:�B ا%,:(?" 3�Y ا%;�%,�Y . و%
 B��" Morrison/ وI(ي ا6%����U%ا )�o "FE�mF? .Z1 ا�0O2ر و|�B ا�2*�ك وا%,M ،  أ�Y1 K ا%*lW ا%,:(?" 3�Y ا2

�" ا%,�W3 i=�B  M ا�F=6%ت �W6:<3 ،  ا%,U  M�م �W3 ا�F=6%ت ا%'�1" ا�,*(ت lo)3 اW0%�د ا$5%�(ة����U%ا )�o "FE� .وا2
 �W<�*e  ���Y ا%*�اد %�3*()'�" و%*e,3 M|ة وأوB��( Y1 ا%*'=��1ت ا%*:Z5%ا M=/ ي�ر?"  ;,�أن ا% M=/ )|وأ

 M=5. آE3 ، .�%B%أ). |�%{ ا Y1 K��*" Q0I أن 5I�ن ا%,(آ�M=/ 9 ا%*، وأوa{ أU%دة ا�I9% "�J�a-�1ت ا�='. 
 B� MJ أ�Y1 K ا%*:�B ا-��Fق Y1 3'� ا-�,��Jت MJ �01ل آfE ا%�m1 /Elstein  ª ا6%�Morrison B/ ا :H ا6%

�" . وا%:�6د #��" I)0%�3*" ا%$;a ه>�ك ��% K��" ، وا/,$( أ����U%ا )�o "FE�� ه>�ك B;,1ث /Y ا2�d%�Jي  �R( ، و%
���ع ا-�,3�0" وا%,�|��ت ا%, . l,,� M�%�M( وا%$�#" ه� ا%,>�ع ا%$ BIB;  M=/ أ�(ا K% xورB3 اdأن ه H=/ B?و . 



 
 

 - ٦٣   - 
  

 B�آ*� أ�Oر إ%M أن �51�" اJ2(اد ، m1 اZ12=" ا%�ا?'�" " وا?'�" "  أن ا%�ر?" �,5�ن أآMorrison )Z/ وأوa{ ا6%
 y;*%ا M=/ Mول هB%آ�ت أو ا)E%ق ا%$، وا)F%ام اBk,��3 M|وأو K3 H;=1 maو .Z1 "%�;%ض درا��ت ا)'% "=IB

�. . ?�<*" �3%*(ا)'�ت %B=% "��" ا%*(ا)'" ا%Bا�==*/ "��MJ M �1هR,*%ا )�5:,%�3 "�. وأو|M أ�eI أن  U�م ا%=0>" ا%:(/
 .و?B )�ء �Z*3ل Y1 آ>Bا /Y أن أي G(ف ��%dI wآ( �3%�ر?" 5I�ن %K ا%;MJ H ا%,'=�H ?$. ا%>E( و P�QI أي أ��Fء 

 
  i*/ة دB��� ،Airi Andresson/ ا6%��m ا%>�O�Uت اU3�6%" و��|"  =y ا%,M أ��ره� ا6%�Bإ�,�*( /Morrison . 

 i*  B? ا32;�ث Y1 )�Z5%3*� أن ا K��(ة و63�J " "F¨ن ا%*W*" ا%,�%�" هM ، و ',BU أP? �W�آ��i ه>�ك " . ا%$�Uء /=
BUJ رأت أن ا%:P. ا%�kص G�k*%�3( ه� ا2آx�$ . )Z ا%=0>" إ%�i:%  �W ا�,Andersson/ أ)9اء B,1ا�=" /(ia ا6%�Bة 

 "*��B ا%*>�?E" وا%dي ، ود/*5J i(ة ا-/,*�د /=M و��<H ا-�,���ي ا�2(ي /Y ا%�ª وا%:�6د  ، ?? .�%B%ا اdه m1
 "#�$%�3 "|�k%ر ا�ا12 M=/ 9آ)I .=  .Z1 "�����U%ا )�o "FE�3�Y ا2 HI):,%ا M=/ �eIأ iUJووا y ، )�o "FE�وا2

�" ا%�k|" �3%:�6د ����U%ام . اB'�- "0�,��� وا%,M آ��B;  iث ��" %mFU ا�0O2ر 3¨�,�����? )�o "�=*/ Y/ c�Z1 iF/وأ
� Q$63 ا%:�6د � .ا%,:,�ª و%

 
 H: ا B�6��  ، Edward Simanjuntak/ ا6%�� RE3ن ا%;�)" %¡/,*�د /=M و��<m1 /Andersson H ا6%�Bة أ�Bو

 .ورأي أ�eI أن IB1( ا%*E(وع B3c وأن P,I. 3=0>" ا%�ª و6o. ا12�ال . �,���ي ا%*W3�E" ا-
 .وأآM=/ B أه*�" ا%'Z�ر /=BP1 Mر |�%{ %=,'(I:�ت 

 
 

 H=/و ���(ا %=�(وف ا%,B?  ، M ا P. 3=0>" ا%�ª و6o. ا12�ال M=/ /Dorum )P1 "��>)3 أن ا6%�B ا%(<� Y5%و
 .أي  BUم M,X ا�ن  *( B;I l=J )P1 �W3ث 

 
 B���ت ا%>(وKjell Kristian Dorum ،  �I/ و/B ا6%X�*%ا y=  .را�" آB3 در�P*%ا Y1 BI9*%ام اBk,وا� Y'*,3

 HX�*%ا "J�aر?" . وإ�ا% "�% QI�P  MJ ةB/�6*%ر?" ا�3=�" ا% Y��B;,*%ا �eIود/� أ . 
3'� ا%;�cت آ��i ذات .  آ. Y1 ��هDorum l / و?5O B( ا6%�l  ،B إر��ل y%d3 Q=G ، و%=;P�ل /=M ا%;�cت 

�. Q0I أM=/ {UJ B*,'I c 1�اد Dorum/ وI(ي ا6%�B .وا%$'� ا��( I;,�ج إ%M ا%*Y1 BI9 ا%'*. ، |=" %B%أن ا 
 �W1اBk,�c }I)P  M=/ HI):%ا .PX M,%ا�2*�ك وا B>�P1 تc�X .Z1 "3�?)=% M=/2ز ا�W0%ء . ا�أن %6 H=/ K<5%و

c ±;%3" ا�?)=% M=/2ز ا�W0%ت اc�X Y1 BIB'%ا )J�,  . 
 B��" �,5�ن �Z1ر )Bال  Dorum/وأ?( ا6%���وI(ي أن ?�I�e .  أ�K آ�ن Y1 ا%�اd<1 }a ا%$BاI" أن ا%;��6��ت ا6%

 �W,31;�ر Q0Iة و)Fرة و��� )�o ª�%ا%:�6د وا ، .I�;  }%�P% ا%*�5%*�ت Y1 BIB'%ا i��Y آ�X MJ K�2 fأ� K<5%و
��م y%d3، �م إ%M أJ'�ل ا5%U=% ادB',ا� M=/ ا���. هY1 l آ�=U%ن ا¨J. 

 B��FU" ا-ر �5ز MJ هdا ا%*�0ل  Xc/Dorum± ا6% Mال ه�6. ا12oي %=:�6د و���,�وlU  l% �W<5% ،  أن %0>" ا-
،  ا%�ª وا%:�6د و?�ل أن ا%=U  "<0�م l/B3 /*. 01*�/" /*. ا-�,���ي %*(ا)'" ا%$�#" RE3ن. E<3( أI" إ|Bارات 

 "#�5�. �W,<0% ا%:(/�" ا%HI)J m1 .*'=% "|�k 01*�/" /*. 1(ا)'" ا%$E,3 "<0=%ا i1�?و . B�  Dorum/وأآB ا6%
وأ�Oر أ�eI إ%M ا%*'��ر ا%Bو%M=/ . M أ�Y5I l% K ه>�ك ��ف 3�Y ا%*E(وع ا%;�%M و/*. %0>" ا%:�6د و6o. ا12�ال 

 l?3" ر�?)=% ���. ا%*0*% m19*�/" /*. - ١٢٤٠%�)9Wة ا%'=%B%�3 K,��" ا%>�Fق إذا  *�U1 iرX�� Y1 H�a ر�� وه� 1'
 "#� .1(ا)'" ا%$

 B�أوY/ ، }a أن ا%*(ا)'�UI Y�1�ن �3-�3غ /Y ا%:�6د B</ {UJ اآ,Morrison  K% lWJ�E /وPk3�ص  '=�H ا6%
 B���G�E وE,5I:�ن c�Xت أآª�=% )Z  أ��W0%�3 Kز اM=/2 %=(?�3" �3%>(وJ �I¨ن ا%*(ا)'�Y أآ Dorum/ا6% )Z . ي)Iو

 �;aي آ�ن وا���,�%=*(ا)'�Y دورا UI�1�ن K3 و/=�lW أF  �eI�I( ا2د%" ا-ر�OدMJ "I : أن ا%,:��I ا%'�م Y1 ا-
�� lW آ,�3" . هdا ا%*�0ل X�1 lر��ل أه- m� .و?B د/� ا0%*

 
 B(و B���تا%>(وHelge Strand Osttveiten ،  �I/ا6%X�1 Y1 K1BU  �*% {UJ �� ا%=0>" ا%:(/�" ذات B>�Jة آ$�(ة %

وI(ي أن ا%*�a�ع lW1 وF<I K<5%�ي /=Q0I )G�k1 M ا%,'�5E3 �W'1 .1. . د/l وإ�*� أ�IB;  Y1 KX)F  �*% �eIت 
 M<W1 . Mه M,%ي وا���,�63���" ا- f�|�,=% �U$G m(ا)*%دور ا BIB;  HI)G Y/ ًةB>�J ر?" �,9داد�أن ا% )'EIو

 .�%B=% ةB�( "IاB3 "FU� ، "Xو)F*%ت ا�/�a�*%3'� ا .;  B?و. 
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��ت X�*%ا "'�$F% ا)���" EI l% / Osttveiten'( ا6%�B ، وW:E%ت اc�P -ا Y/ "0 �<%ت ا��X�*%ا x�0  ح��. �3-ر 
<1 .5E3 �W'1 .1�',%ا M<6,I M,X ت��X�*%ا Y/ "3�,51 ة)�P? ت�Pk=1 )�e;,% "� .��Q ود/� ا�12�" ا%:>

 
 B/و  �� .  B/¨3اد ا%*;MJ )e أ�(ع و?Y5*1 i ا%(<

 
 B/و B?و B��� K ��ل أ�$�/�Y  آ>Bا ،  Peter Morrison/ا6%X�1 "3�,53   .    

 
 

 M|أو B�%�3,>6�Y1 H ��ل ا�12�" ا%:>�" ا%>(وKjell Kristian Dorum ،  �I/ا6%. 
 

M%ر وروده� إ�J ت��X�*%ا mIز�3, �� . ا�12�" ا%:>�" و?B و/B ا%(<
 

	ر!	ت ا!�Sbل ا�رض وإدارة ا�رض, 
 ��
� د3	ر /ا��,  ،���&b"<� ا� ا�
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  )٥( مرفق رقم 
 

    القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة بأثر السياحةالقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة بأثر السياحةالقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة بأثر السياحةالقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة بأثر السياحة: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
    دول العربيةدول العربيةدول العربيةدول العربيةيف احلفاظ علي احلياة الربية باليف احلفاظ علي احلياة الربية باليف احلفاظ علي احلياة الربية باليف احلفاظ علي احلياة الربية بال

 

وأرسـت انظمـه   حماية الموارد الطبيعية ب اهتماماً خاصاً  العقدين الماضيينغضون العربية في الدول أولت
 لحماية التراث الطبيعي لتأكيد تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية لـصالح                توتشريعا

  .األجيال الحالية والمستقبلي
التنوع البيولوجي وانضمامها إلي االتفاقيات الدولية التي تعزز هـذا           ب العنايةعربية ب  الدول ال  وقد توالي اهتمام  

 .١٩٩٢التوجه وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 
وقد ازداد اهتمام الدول العربية بالتأثير السلبي للسياحة علي كثير من األنواع النباتية والحيوانية التي تتواجـد                 

ضغط النمو السكاني، الصيد الجائر     : يئات مختلفة وبالتالي يتعرض التنوع البيولوجي لكثير من األخطار تشمل         في ب 
للحيوانات وإزالة الكثير من النباتات وخاصة النباتات الطبية، وقطع األشجار في الكثير من البيئات الهامة ، يعتبـر                  

 السياحة والصيد هى أكبر الضغوط المؤثرة على المحميات         أساليب استخدامات األراضى ، األنشطة الترفيهية خاصة      
والتى تحتاج إلى تفعيل القوانين واستراتيجيات قومية لمواجهتها مستقبلياً ، وتعبر شبكة المحميـات الطبيعيـة ذات                 

بيئـات  أهمية اقتصادية واجتماعية للدول العربية حيث تعانى من قلة مصادر الدخل واإلنفاق ، باإلضافة إلي تفتت ال                
 .نتيجة المشروعات السياحية العمالقة في المدن الساحلية بالوطن العربي 

قومية في مجال التنوع البيولـوجي علـى        العمل  ال طوطنية وخط ال اتستراتيجيتم إعداد وتنفيذ العديد من اال     و
 : اتجاهات أساسية متداخلة ومتفاعلة٣على  والتي ارتكزت) ٢٠١٧-١٩٩٧(مدي عشرين عاماً 

صـون  ت  يضم برامج البحوث والدراسات والرصد والتقييم ألجل عمل المسوح البيئية وبحـث اقتـصاديا              : األول
 .الطبيعة وإنشاء محطات الرصد

 .لطبيعية ات اميمحال يشمل برامج المشروعات التطبيقية وإداراتها بما في ذلك شبكة :الثاني
 . المؤسسات ورفع كفاءتهابرامج التنمية البشرية لإلدارة والرصد ودعميشمل  :الثالث

تهدف إستراتيجية التنوع البيولوجي إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والتنمية المستدامة،             و 
 إستراتيجيةوكذا دمج الجهود الوطنية مع المعاهدات اإلقليمية والدولية، كما تم إعداد إطار عمل المحميات تماشياً مع               

للـدول   اليوم بالنسبة    حتىطة العمل بها، وقد أثبتت المحميات أنها أكثر األدوات أهمية وتأثيراً            التنوع البيولوجي وخ  
 . فيما يتعلق بالحفاظ على تنوعها البيولوجي والوفاء بالتزاماتها الوطنيةالعربية

ية الـساحلية،   ولقد تم تحديد بعض القضايا المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية ومن ضمنها إدارة الصيد، والتنم              
 .وأثر السياحة، والتخلص من النفايات الصلبة 

األخيرة من مراعاة تأثيرات السياحة علي الحياة البرية ما         وقد تضمنت الدروس المستفادة على مر السنوات        
 -:يلي
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 . للحافظ علي الحياة البريةضرورة الدعم السياسي •
 .المزايا االقتصادية للمحميات •
 .ونتهاشتراك المجتمع ومر •
 .وسيلة لإلدارة المستدامةالشراكات هي  •

وسوف نتعرض ألهم التشريعات والقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية المتعلقة بأثر السياحة في الحفـاظ علـي                
 . )١( بالدول العربيةالحياة البرية

 : البرية التشريعات والقوانين الوطنية المتعلقة بأثر السياحة فى الحفاظ على الحياة: أوالً 

  البيئية بالمملكة األردنية الهاشميةت التشريعا -١
  ٢٠٠٦ لسنة ٥٢ قانون حماية البيئة رقم •

، ونظـام حمايـة البيئـة البحريـة         ٢٠٠٥ لسنة   ٢٩ويشمل نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم        
، نظام تقييم األثر البيئي رقم ٢٠٠٥نة  لس٢٥، ونظام حماية البيئة رقم ١٩٩٩ لسنة ٥١والسواحل وتعديالته رقم 

، ونظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة ٢٠٠٥ لسنة ٢٨، ونظام حماية الهواء رقم ٢٠٠٥ لسنة ٣٧
 ةوقد تم وضع القانون األردني مـع مراعـا        . ٢٠٠٥ لسنة   ٥٢، ونظام حماية التربة رقم      ٢٠٠٥ لسنة   ٢٦رقم  

 .فاقيات التنوع البيولوجي، والسالمة اإلحيائية، واتفاقية التصحرالعديد من االتفاقيات منها ات

  البيئية بدولة اإلمارات العربية المتحدةت التشريعا -٢
 . في شأن حماية البيئة وتنميتها١٩٩٩ لسنة ٢٤ قانون االتحادي رقم •

 تعويض عن األضرار البيئيـة    ويشمل حماية البيئة المائية وحماية التربة وحماية البيئة الهوائية والمسئولية وال          
 العديد من االتفاقيات منها اتفاقيـات التنـوع         ةوقد تم وضع القوانين البيئية الخاص بدولة اإلمارات مع مراعا         

 .البيولوجي، والسالمة اإلحيائية، واتفاقية التصحر
 

 ةنيي التشريعات البيئية البحر-٣
دارة البيئيــة ومحظــورات القــانون                 ويــشمل عناصــر االبــشأن البيئــة  ١٩٩٦ لــسنة ٢١قــانون رقــم  •

وقرار رئيس الهيئة العامـة     ) الهواء والماء ( بشأن المقاييس البيئية     ١٩٩٩لسنة  ) ١٠( وأيضا قرار    لصالح البيئة 
 . بشأن إدارة الزيوت المستعلمة٢٠٠٥لسنة ) ٤(رقم \لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 

 . بشأن تنظيم صيد األسماك١٩٨١لسنة  ٥ قانون رقم •
 . بشأن الحجر البيطري١٩٨٢ لسنة ٥ قانون رقم •
 . بشأن حماية النخيل١٩٨٣ لسنة ٢٠ قانون رقم •

                                                 
 

تمت مخاطبة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة األعضاء بالمنظمة العربية لموافاتنا بما لديهم من تشريعات بيئية واتفاقيات دولية ذات صلة وقد  )١(
  .بالموضوع وقد وردت من بعضها التشريعات البيئية
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 . بشأن المبيدات١٩٨٩ لسنة ١١ قانون رقم •
 . بشأن حماية الحياة الفطرية١٩٩٥ لسنة ٢ قانون رقم •
 . بشأن حماية اآلثار١٩٩٥ لسنة ١١ قانون رقم •

 لتشريعات البيئية التونسية ا-٤
 .ويعالج قانون البيئة في فقراته البيئة البحرية والبيئة المائية ١٩٨٣ لسنة ٩١رقم ادي لحماية البيئة  قانون االتح•

  البيئية الجزائريةت التشريعا-٥
 . المحميات لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ويشمل تقييم اآلثار البيئية في مجال٣/١٠قانون رقم   ••••

 العديد من اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائية          ة مع مراعا  الجزائريوقد تم وضع القانون     
 .واتفاقية التصحر

 . العربية السعوديةالمملكةب التشريعات البيئية -٦
 :والموارد الطبيعية من أهمهاأصدرت المملكة العديد من األنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيئة 

بان تعمل الدولة علي المحافظة علي البيئـة وحمايتهـا          ) ٣٢(النظام األساسي للحكم حيث تتضمن في ماده         ••••
 .تطويرها ومنع التلوث عنها

الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئة الصادرة               ••••
 . هـ ٢٠/١١/١٤١١ وتاريخ ١٥٧الوزارة رقم بقرار مجلس 

هـ والـذي يعنـي     ١٣٨٩هـ والئحته التنفيذية الصادرة عن      ١٣٨٩نظام الغابات والمراعي والصادر عام       ••••
 .بحماية نبات المراعي والغابات وأراضيها وتنظيم استخدامها

 .هـ ٢٥/٥/١٣٩٨تاريخ  و٢٦/نظام صيد الحيوانات والطيور البرية المصادق علية بالمرسوم الملكي رقم م ••••
 ٢٢/نظام تأسيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها المصادق عليه بالمرسـوم الملكـي رقـم م                 ••••

 .هـ ١٢/٩/١٤٠٦وتاريخ 
 

  بجمهورية السودانالبيئية التشريعات -٧
قيات منها اتفاقيـة     العديد من اتفا   ةوقد تم وضع القانون السوداني مع مراعا       ٢٠٠١ قانون حماية البيئة لسنة    ••••

 .التنوع البيولوجي، والسالمة اإلحيائية، واتفاقية التصحر

  البيئية السوريةالتشريعات -٨
 تنظيم – المسئولية الجنائية عن تلوث البيئة – ويشمل تنظيم الخبرة في شئون البيئة  ٢٠٠٢ لسنة   ٥٠قانون رقم    •

 .اإلدارة البيئية
 العديد من اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائيـة           ةوقد تم وضع القانون السوري مع مراعا      

 .واتفاقية التصحر
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 العراقية التشريعات البيئية -٩
 محظورات القانون لـصالح     –لتأثير البيئي   ل تنظيمه   – البيئية   اإلدارة ويشمل تنظيمه    ١٩٩٧ لسنة   ٣قانون رقم    •

 البيئة
 .٢٠٠١ ة لسن٢النظام رقم  •
 .١٩٨٠ لسنة ٩٩رقم قانون  •

 العديد من اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائيـة           ةوقد تم وضع القانون السوري مع مراعا      
 .واتفاقية التصحر

  البيئية العمانيةت التشريعا-١٠
 استصدار   بشأن حماية البيئة في سلطنة عمان وتنظيم       ٢٠٠١ لسنة   ١١٤ قانون صادر بالمرسوم السلطاني رقم      •

 .الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي
 . دراسة تقييم التأثيرات للمصدر أو منظمة العمل -
 . حماية التربة ومكافحة التصحر -
 . المحافظة علي السواحل والشواطئ واألودية-
 . األراضيت وجوب مراعاة االعتبارات البيئية عند إعداد خطط التنمية واستخداما -
 . يئة البحرية حماية البيئة الهوائية  حماية الب-
 : بشأن المحميات الطبيعية وصون األحياء الفطرية ويشمل٢٠٠٣ لسنة ٦ قانون رقم •

 .إنشاء إدارة المحميات الطبيعية وصون األحياء الفطرية -
 .خطة إدارة المحمية ونظم إداراتها -
 .تصريح من الوزارة علي ولالحص بعد إال يجوز ممارستها في المنطقة المحمية ال األنشطة التي -

 .   الفطرية األحياء  وصون   الطبيعية  المحميات قانون            أحكام لمخالفة المقررة   العقوبات 

 ة التشريعات البيئية الفلسطيني -١١
 .ت الدولية ومواكبة التشريع للمفاهيم البيئية الحديثة واتفاقياةيالفلسطينة أحكام البيئالتشريعات البيئية يتناول  •

  البيئية بدولة قطرت التشريعا-١٢
 . بشأن حماية البيئة٢٠٠٢ لسنة ٣٠ مرسوم قانون رقم •
 . بشأن النظافة العامة١٩٧٤ لسنة ٨ قانون رقم •
 . بشأن الحيوانات المهملة١٩٧٤ لسنة ٩ قانون رقم •
 . بشأن استغالل وحماية الثروات المائية الحية في قطر١٩٨٣ لسنة ٤ قانون رقم •
 . بشأن الصحة الحيوانية١٩٨٥ قانون رقم ا لسنة •
 . بشأن منع أضرار البيئة النباتية ومكوناتها١٩٩٥ لسنة ٣٢ قانون رقم •
 . بإنشاء المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية٢٠٠٠ لسنة ١١ قانون رقم •
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 . بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية٢٠٠٢ لسنة ٤ قانون رقم •
التلوث وحماية البيئة المائية مـن   حماية البيئة الهوائية من - ل الترخيص للمشروعات والتقييم التأثير البيئي   ويشم
 .والقضائية البيئية اإلدارية اإلجراءات – تنظيم اإلدارة البيئية -التلوث

ي والسالمة اإلحيائيـة     العديد من اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوج       ةوقد تم وضع القانون القطري مع مراعا      
 .واتفاقية التصحر

 

  البيئية بالدولة الكويتت التشريعا-١٣
 في ٢٠٠١  لسنة٢١٠ والقرار رقم ١٩٩٦ لسنة   ١٦ والمعدل بالقانون رقم     ١٩٩٥ لسنة   ٢١ قانون الكويتي رقم    •

 .البيئية شأن االشتراطات والمعايير
 . بشأن حماية البيئة٢٠٠١  لسنة٢١٠قانون رقم  •

اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوجي والـسالمة اإلحيائيـة          من  العديد ةمراعا مع وضع القانون الكويتي  وقد تم   
 .واتفاقية التصحر

 

 ة البيئية اللبنانيتالتشريعا  -١٤
 في الباب الخامس منها  والذي يتعرض٢٠٠٢ يوليو ٢٩در في  والصا المتعلق بحماية البيئة٤٤٤قانون رقم  ••••

ط البيئية والتي تشمل حماية الهواء حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث وحمايـة البيئـة         لحماية األوسا 
المائية من التلوث حماية البيئة األرضية ويناول أيضا إدارة الموارد الطبيعيـة والمحافظـة علـي التنـوع                

 .البيولوجي
 .٦/٨/٢٠١١ الصادر في ٣٤١أحكام القانون رقم  ••••
 .٢/٤/١٩٩٣ الصادر في ٢١٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٨لسنة  ٦٤أحكام القانون رقم  ••••

 العديد من اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوجي والـسالمة اإلحيائيـة       ة مع مراعا  اللبنانيوقد تم وضع القانون     
 .واتفاقية التصحر

  البيئية الليبيةت التشريعا-١٥
   بشأن حماية وتحسين البيئة ٢٠٠٣ لسنة ١٥ قانون رقم •

، حماية المصادر   )البيئة البحرية (البحرية     والثروة البحار وحماية ،)ةالهوائي البيئة(الهواء الجوي    بيئة ويشمل حماية 
 .المائية، حماية المواد الغذائية، وحماية الحياة البرية حماية التربة والنباتات والسالمة اإلحيائية

  : يةمصر التشريعات البيئية ال-١٦
 :ين الوطنيةالقواني -١٦/١
  . بشأن القواعد والنظم التي يعمل بها في الموانئ والمياه اإلقليمية للجمهورية١٩٦١ لسنة ٢٨٠القانون رقم  •

 . إلقاء مخلفاتها في الماء المياه اإلقليمية للجمهورية تنص علي تحريم السفن التي تمر داخل أحكام هذا القانون
 .اعة  الزربإصدار قانون ١٩٦٦ لسنة ٥٣القانون  •
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لبرية  او قتلها ، ويصدر وزير  االنافعة للزراعة والحيوانات الطيوربحظر صيد  من القانون ١١٧رقم تنص المادة 
ينطبق عليها احكام هذه المادة وبيـان  بتعين أنواع الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية التي    الزراعة قراراً   

 . لإلغراض العلميةشروط الترخيص بصيدها علي سبيل االستثناء
 . إلنشاء وإدارة المحميات الطبيعية ١٩٨٣ لسنة ١٠٢القانون رقم  •

أى مـساحة مـن األرض أو الميـاه         بهـا   يقصد  والتي   الطبيعية   اتالمحميعلي  تطبيق أحكام هذا القانون      يتم  
طبيعية ذات قيمـة    نباتات ، وحيوانات ، وأسماك ، وظواهر        (الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه كائنات حية         

ويصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شـئون           ) ثقافية ، وعلمية ، وسياحية ، وجمالية      
ويحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتالف أو تدهور البيئـة                  .   البيئة  

 .باتية أو المساس بمستواها الجمالى بتلك المنطقة الطبيعية أو اإلضرار بالحياة البحرية أو الن
  . لتنظيم وإدارة الثروة السمكية١٩٨٣ لسنة ١٢٤القانون رقم    •

 لمنح تراخيص الصيد ، مع وضع الشروط الملزم تنفذيها أثناء الصيد ةيختص هذا القانون بوضع القواعد الالزم
 . وأي مخلفة يتم إلغاء الترخيص

لسنة ٣٣٨ ،والئحة التنفيذية رقم     ٢٠٠٩ لسنة   ٩ بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم       ١٩٩٤ لسنة   ٤القانون رقم    •
 .٢٠١١ لسنة ١٠٩٥ والمعدل بالقرار رقم ٢٠٠٥ لسنة١٧٤١ والمعدل بالقرار رقم ١٩٩٥

أناط القانون بجهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة مسئولية رسم السياسات ووضع خطط العمل                
 .لوطنى فى مجاالت الحفاظ على الطبيعية وعناصرها ا

 
 :)١(القرارات الوزارية -١٦/٢

منـاطق بمحـافظتى    بعض   بشأن حظر صيد الطيور بكافة أنواعها فى       ١٩٨٢ لسنة   ٤٧٢قرار وزارى رقم     •
 .سيناء

 .حبشأن حظر الصيد بالمحمية الطبيعية بمنطقة العميد بمحافظة مطرو ١٩٨٢ لسنة ٧٠١قرار وزاري رقم  •
 .حظر صيد جميع أنواع البوم في جميع أنحاء الجمهورية بشأن ١٩٨٥ لسنة ٥٩٣قرار وزاري رقم  •
ح ، الحرباء، الورل    التماسي: مثل   بشأن حظر صيد بعض الحيوانات البرية     ١٩٨٩ لسنة ٢١قرار وزاري رقم     •

 الجبلي 

 .طيور التي تتشابه معهبشأن حظر صيد طائر الكروان رفيع المنقار وال ١٩٩٠ لسنة ٩٠قرار وزاري رقم  •
متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية فى األنواع المعرضة لخطر          بشأن   ٢٠٠٦ لسنة   ١١٤٠قرار وزاري رقم   •

 . األنقراض من الفونا والفلورا
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  التشريعات البيئية المغربية-١٧
بيئـة، التـشريعات البيئيـة      قانون البيئية ويشمل حماية الطبيعية وموارد الطبيعية، وتدبير القانون لحمايـة ال            ••••

 .القطاعية
 العديد من اتفاقيات منها اتفاقية التنوع البيولوجي والسالمة اإلحيائيـة           ة مع مراعا  المغربيوقد تم وضع القانون     

 .واتفاقية التصحر
 .وقد تم اخذ التشريع البيئي المغربي بالمفاهيم البيئية الحديثة واالتفاقيات الدولية

 :ية اليمنية التشريعات البيئ-١٨
 . من التلوث في الجمهورية اليمنيةة بشأن حماية البيئة البحري١٩٩٥ لسنة ١٦قانون رقم  •

 .األطراف مواءمة التشريعات البيئية اليمنية لالتفاقيات البيئية الدولية المتعددة  وقد تمت
 . اتفاقية بازل -٢
ويشمل إنشاء المحميـات الطبيعيـة      (ية   بشأن حماية البيئة في الجمهورية اليمن      ١٩٩٥ لسنة   ٢٦قانون رقم    •

  مـشروعات لل التـرخيص و المضرة بيئياً،    األنشطةالتحكم في   وتربة،  ال و المياهحماية  ووحماية الحياة البرية،    
 .والتنمية االقتصادية حماية البيئةو البيئية، اآلثار      ة     وتقييم السياحية 

 .اتفاقية روتردام -٣
 .اتفاقية استوكهولم -٤
 .األمم المتحدة لمكافحة التصحراتفاقية  -٥
 .اتفاقية التنوع البيولوجي -٦
 .اتفاقية االتجار بأنواع معرضة لالنقراض -٧
 .بروتوكول قرطاجنة حول السالمة اإلحيائية -٨

 

  :االتفاقيات الدولية للحفاظ على احلياة الربيةاالتفاقيات الدولية للحفاظ على احلياة الربيةاالتفاقيات الدولية للحفاظ على احلياة الربيةاالتفاقيات الدولية للحفاظ على احلياة الربية -:ثانياً
 الجفاف ، والتـصحر ، والـصيد        ها مثل   ت المرتبطة ب  صاحب تزايد األخطار التى تهدد البيئة وتفاقم المشكال          

والهواء ، واألرض وأصبحت هذه المشكالت ال تنحصر    الجائر ، وتلوث المكونات األساسية للحياة مثل الماء ،          
 بالبيئـة فـى   المعنيةفى حدود الدول بل انتشرت بين دول بعضها لبعض لذا يتزايد اهتمام الدول والمؤسسات        

على الموارد الطبيعية ألنها وحدة واحـدة ، حيـث أن البيئـة وحـدة              عقد اتفاقيات دولية للحفاظ     
متكاملة ال تعرف الحدود الجغرافية السياسية وتتعدد األمثلة مثل هجرة الحيوانـات ، والطيـور ،                

 : ما يلى الدول العربيةوتلوث البحار ومن أهم االتفاقيات الدولية التى اشتركت فيها 
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 حلفاظ على احليوانات والنباتات على حالتها الطبيعية حلفاظ على احليوانات والنباتات على حالتها الطبيعية حلفاظ على احليوانات والنباتات على حالتها الطبيعية حلفاظ على احليوانات والنباتات على حالتها الطبيعية اإلتفاقية املتعلقة بااإلتفاقية املتعلقة بااإلتفاقية املتعلقة بااإلتفاقية املتعلقة با. ١

          Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their 
Natural State .    

  ١٩٣٣/ ٨/١١: تاريخ االعتماد
 لندن: مكان االعتماد 

 ١٩٣٦/ ١/ ١٤:  تاريخ دخول اإلتفاقية حيز النفاذ
  السودان-مصر:  الموقعة علي االتفاقيةالدول العربية

 
  وتهدف إلى الحفاظ على الحيوانات والنباتات في أجزاء معينة من العالم وخاصة في أفريقيا، وذلك عـن طريـق                   
إنشاء منتزهات وطنية وعن طريق تنظيم صيد الحيوانات وجمع النباتات، وتحث الدول األطراف على إنـشاء تلـك                  

حميات الطبيعية والحفاظ على مناطق األحراج وتشجيع تدجين أو إستئناس الحيوانات البريه            المنتزهات الوطنية والم  
الصالحة لإلستخدام إقتصادياً وحماية األنواع المهددة وذات األهمية الخاصة،كما تحث على الرقابـة علـى اإلتجـار       

المتفجرات أو األضـواء البـاهرة أو       بمغانم الصيد والقنص أو المواد المشتقة منها، كما تحظر إستخدام السموم أو             
 .التيار الكهربائى أو الشباك أو أى وسيلة غير قانونية في طرق الصيد أو الجمع

 اإلتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتاناإلتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتاناإلتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتاناإلتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان....٢٢٢٢
International Convention for the Regulation of Whaling . 

 ١٩٥٦ / ١١ / ١٩ وتم تعديلها في  ١٩٤٦/ ٢/١٢:  تاريخ اإلعتماد
 واشنطن: مكان اإلعتماد

  . ١٩٤٨ /١/١١: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز النفاذ
 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

  وتهدف إلى حماية كافة أنواع الحيتان من الصيد الجائر والمحافظة على الموارد الطبيعية الكبـرى التـى تمثلهـا     
 وإنشاء نظام للتنظيم الدولى لمصائد الحيتان لضمان حفظ وتنميـة سـالالت   سالالت الحيتان لصالح األجيال المقبلة،  

 .الحيتان على النحو المناسب
  كما تهدف إلى إنشاء لجنة دولية لشئون صيد الحيتان وتشجيع البحث واإلستقـصاء لجمـع وتحليـل معلومـات                   

م هذه اإلتفاقية لحفظ سـالالت الحيتـان        كما تهدف أحكا  .. إحصائية ولتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بصيد الحيتان      
واإلنتفاع بها ومعالجة األنواع المحمية وغير المحمية والمواسم التى يسمح فيها بصيد الحيتان أو يحظر فيها هـذا                  

 . الصيد والحد األقصى للمصيد وأنواع المعدات واألجهزة التى تستخدم في الصيد وأماكن الصيد
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  ملصايد األمساك يف البحر املتوسط ملصايد األمساك يف البحر املتوسط ملصايد األمساك يف البحر املتوسط ملصايد األمساك يف البحر املتوسطإتفاق إنشاء جملس عامإتفاق إنشاء جملس عامإتفاق إنشاء جملس عامإتفاق إنشاء جملس عام. . . . ٣
 

Agreement for the Establishment of a general Fisheries Council for the 
Mediterranean . 

 .١٩٤٩ / ٩ / ٢٤: تاريخ اإلعتماد
 روما:  مكان اإلعتماد

فـي  يل الثـاني    التعـد  و  ، ١٩٦٣ /٢/١٢في  االول  والتعديل  . ١٩٥٢ / ٢ / ٢٠: تاريخ دخول اإلتفاق حيز النفاذ    
٩/١٢/١٩٧٦  

 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية
  وتهدف إلى تنمية موارد البحر المتوسط والمياه المجاورة واإلنتفاع بها على النحو السليم مـن خـالل التعـاون                   

علقـة بالتوحيـد   الدولى، ويقوم المجلس بتشجيع وتنسيق البحوث ومباشرتها ونشر المعلومات وإقتراح التدابير المت   
 .القياسى للمعدات والتقنيات والتسميات العالمية وتنمية الموارد المائية واإلنتفاع بها على النحو المناسب

 

 اإلتفاقية الدولية حلماية النباتاإلتفاقية الدولية حلماية النباتاإلتفاقية الدولية حلماية النباتاإلتفاقية الدولية حلماية النبات. ٤
 

International Plant Protection Convention . 
 .١٩٥١/ ١٢/ ٦: تاريخ اإلعتماد
 روما: مكان اإلعتماد
  ١٩٥٢/ ٤ / ٣:  اإلتفاقية حيز النفاذتاريخ دخول 

 - العـراق  - الـسودان  - ليبيـا  - الجزائر - تونس - البحرين - األردن -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية    
 . المغرب -لبنان

وتهدف إلى مواصلة وزيادة التعاون الدولى في مكافحة آفات وأمراض النباتات والمنتجات النباتية ومنع إدخـال                   
تشار هذه اآلفات واألمراض عبر الحدود الوطنية، كما تهدف إلى تنظيم إستيراد وتصدير النباتـات والمنتجـات                 وإن

النباتية عن طريق الفحص والمنع أو المصادرة وإتالف الشحنات، وإصدار  قرارات الحظر وعمليات تفقد الشحنات                 
حالة النباتات أو منتجاتها متضمنة بلـد المنـشأ      للتأكد من عدم وجود أى آفات أو أمراض نباتية وإصدار تصاريح ب           

وعلى الدول األطراف إتخاذ التدابير التشريعية والفنيـة واإلداريـة          . وإجراء البحوث العلمية في مجال حماية النبات      
 .الخاصة باإلتفاقية

 

 الطبيعة واملوارد الطبيعيةالطبيعة واملوارد الطبيعيةالطبيعة واملوارد الطبيعيةالطبيعة واملوارد الطبيعيةعلي علي علي علي ظ ظ ظ ظ اااالحفلحفلحفلحفللللاإلتفاقية اإلفريقية اإلتفاقية اإلفريقية اإلتفاقية اإلفريقية اإلتفاقية اإلفريقية . ٥
         African Convention on the Conservation of Nature and Natural 

Resources . 
 . ١٩٦٨ / ٩ / ١٥: تاريخ اإلعتماد
 .الجزائر: مكان اإلعتماد

 .١٩٦٩ / ٦ / ١٦:  تاريخ دخول اإلتفاقية حيز النفاذ
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 . المغرب - السودان- الجزائر- تونس-مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية
عمل على حفظ وإستخدام وتنمية التربة والمياه والموارد النباتية والحيوانية لرفاهية البـشر             وتهدف إلى تشجيع ال     

في الحاضر والمستقبل من النواحى اإلقتصادية والغذائية والعلمية والتربوية والثقافية والجمالية واألخالقيـة، كمـا               
ة ومراقبة إستخدام األرض، ووضع سياسـات       تحث الدول على إتخاذ التدابير الالزمة لحفظ وتحسين التربة، ومكافح         

لحفظ وإستخدام وتنمية الموارد المائية ومنع تلوثها، ومراقبة حماية النباتات، ومراقبة حرق وقطع األشجار للزراعة 
المتنقلة في األراضى، ومراقبة الرعى الجائر وتجريف األرض، كما تهدف إلى حفظ الموارد الحيوانية واإلسـتخدام                

وإدارة التجمعات الحيوانية وموائلها، ومراقبة الصيد والقنص وصيد األسماك ومنع إسـتخدام الـسموم     ، الرشيد لها 
والمتفجرات واألسلحة اآللية في الصيد، كما ال يجوز صيد األنواع المحمية إال بترخيص، ومراقبة التجارة في مغانم                 

ريق غير شرعى، كما تهدف إلى إنشاء مناطق حفظ         الصيد ومنع اإلتجار في مغانم الحيوانات التى قتلت أو أخذت بط          
وصيانة والعمل على إدخال مواد دراسية لصون الطبيعة في مراحل التعليم المختلفة، واألخذ فـي اإلعتبـار صـون      

 . الطبيعة والعوامل البيئية في كل خطط التنمية
 ))))رامساررامساررامساررامسار(((( املائية  املائية  املائية  املائية  الطيور الطيور الطيور الطيوروصفها مأويوصفها مأويوصفها مأويوصفها مأويخاصة بخاصة بخاصة بخاصة بووووإتفاقية األراضى الرطبة ذات األهمية الدولية إتفاقية األراضى الرطبة ذات األهمية الدولية إتفاقية األراضى الرطبة ذات األهمية الدولية إتفاقية األراضى الرطبة ذات األهمية الدولية -٦٦٦٦

          Convention on wetlands of International Importance Especially as 
Water fowl Habitat (RAMSAR) 

 ١٩٧١ / ٢ / ٢:  تاريخ اإلعتماد 
 )إيران(رامسار : مكان اإلعتماد

 ١٩٧٥ / ١٢ / ٢١: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز النفاذ
 -مصر: االتفاقيةالدول العربية الموقعة علي 

  وتهدف هذه اإلتفاقية إلى إيقاف الزحف المطرد على األراضى الرطبة، وفقدانها في الحاضر  أو فـي المـستقبل،                   
. واإلعتراف بالوظائف اإليكولوجيه األساسية لألراضى الرطبة وقيمتها اإلقتصادية والثقافية والعلميـة والترفيهيـة            

اضى رطبة واحدة على األقل لضمها إلى قائمة األراضى الرطبة ذات األهمية            وينبغى على األطراف تعيين منطقة  أر      
الدولية، كما تضع في إعتبارها مسئوليتها الدولية إزاء حفظ السالالت المهاجرة مـن الطيـور البريـة وإدارتهـا                   

ن في مجال تبادل    وإستخدامها إستخداماً رشيداً، وأن تقيم محميات أو محتجزات طبيعية لألراضى الرطبة، وأن تتعاو            
ولقد إنضمت مصر إلى عضوية هذه اإلتفاقية بمـوقعين         ، المعلومات وتدريب الموظفين بغية إدارة األراضى الرطبة      

 .الزرانيق وسبخة البردويل بشمال سيناء وبحيرة البرلس بكفر الشيخ: هما
 اإلتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث الثقايف والطبيعى العاملىاإلتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث الثقايف والطبيعى العاملىاإلتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث الثقايف والطبيعى العاملىاإلتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث الثقايف والطبيعى العاملى. . . . ٧

         Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage 

 

 ١٩٧٢ / ١١ / ١٦: تاريخ اإلعتماد 
 باريس:  مكان اإلعتماد

 ١٩٧٥ / ١٢ / ١٧: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
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 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية
راث الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية البارزة، ويجب على كل دولة طـرف               وتهدف إلى إنشاء نظام لحماية الت     

تحديد وحماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعى ونقله إلى األجيال القادمة وأن تدمج برامج حماية التراث في بـرامج                  
تخاذ الخطوات القانونيـة    التخطيط الشاملة، وإنشاء مؤسسات لحماية التراث، وتطوير الدراسات العلمية والتقنية وإ          

واإلدارية والعلمية والمالية لحماية التراث، ويجوز ألى طرف أن يطلب المساعدة في شـكل دراسـات أو خـدمات                   
خبراء أو تدريب موظفين أو تقديم أجهزة ومعدات أو قروض أو مساعدات مالية التى يمكن منحها من صندوق دعم                   

تقدم بتقارير عن تراثها القومى وقائمة بـالتراث ذات األهميـة الدوليـة             كما يجب على كل دولة ال     . التراث العالمى 
 . المهددة بالخطر

    ))))سايتسسايتسسايتسسايتس((((إتفاقيه اإلجتار الدوىل يف األنواع الربية املهددة باإلنقراض من اVموعات احليوانية والنباتية إتفاقيه اإلجتار الدوىل يف األنواع الربية املهددة باإلنقراض من اVموعات احليوانية والنباتية إتفاقيه اإلجتار الدوىل يف األنواع الربية املهددة باإلنقراض من اVموعات احليوانية والنباتية إتفاقيه اإلجتار الدوىل يف األنواع الربية املهددة باإلنقراض من اVموعات احليوانية والنباتية -٨
         Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Flora and Fauna (CITES) . 
 : والتعـديل الثـاني فـي جـابون        ،١٩٧٩ / ٦ / ٢٢ : بون فياالول  والتعديل  . ١٩٧٣ / ٣ / ٣: تاريخ اإلعتماد 

٣٠/٤/١٩٨٣ 
 .مكان اإلعتماد واشنطن

 . ١٩٧٥ / ٧ / ١: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 - الـسودان  - الجزائـر  - تونس -ارات العربية المتحدة   اإلم - األردن -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية    

 .المغرب 
  وتهدف هذه اإلتفاقية إلى حماية أنواع معينة مهددة باإلنقراض من اإلستغالل الجائر وذلك بواسطة نظام تراخيص                

يمكن التعـرف  وأجزائها التى ) المحنطة( والنباتات الحية أو الميتة  اإلستيراد والتصدير، وتشمل اإلتفاقية الحيوانات
عليها ومشتقاتها وكذلك المنتجات القائمة عليها، وتشمل القائمة األولى األنواع المهددة باإلنقراض التى ينبغى إحكام             
الرقابة على اإلتجار فيها والعمل على حمايتها، والقائمه الثانية وتشمل األنواع التى قد تصبح مهددة باإلنقراض ما                 

 والقائمة الثالثة وتشمل األنواع التى يرغب أى طرف أن ينظم اإلتجار فيها ويحتاج إلـى                لم يتم تنظيم اإلتجار فيها،    
تعاون الدول األخرى، ومن الضرورى إصدار تصاريح لإلتجار في األنواع المذكورة في الملحقين األول والثانى فـي             

تجار فيها والقائمة الرابعـة وتـشمل   حالة السماح بذلك ألى سبب من األسباب والتى تتطلب تعاونا دولياً لمراقبة اإل         
 .تراخيص نموذجية

    إتفاقية دولية حلماية البحر املتوسط من التلوثإتفاقية دولية حلماية البحر املتوسط من التلوثإتفاقية دولية حلماية البحر املتوسط من التلوثإتفاقية دولية حلماية البحر املتوسط من التلوث-٩٩٩٩
 ١٩٧٦ / ٢ / ١٦: تاريخ اإلعتماد
 )أسبانيا(برشلونه : مكان اإلعتماد

  ١٩٧٨ / ٢ / ١٢: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 . لبنان - سوريا- ليبيا- المغرب-الجزائر - تونس-مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية
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وتهدف إلى تحقيق تعاون دولى إليجاد نظام منسق وشامل لحماية وتحسين البيئة البحرية وذلك في ضوء خصائص                 
البحر المتوسط وقابليته للتضرر، وأن تتخذ األطراف كافة التدابير المناسبة لمنع أو الحد من تلوث البحر الناجم عن                  

الطائرات أو استكشاف أو استغالل قاع البحر أو النـاجم عـن تـصريف               فات أو الفضالت من السفن أو     إلقاء المخل 
األنهار أو المنشآت الساحلية أو من مصادر أخرى في البر داخل أراضيها اإلقليمية، وإتخاذ التدابير الالزمة للتعامل                 

تنوع البيولوجي، والتعاون في مجاالت البحـث   مع حاالت التلوث الطارئة، ووضع برامج لرصد التلوث وأثره على ال          
العلمى والفنى ذات الصلة بكل أنواع التلوث البحرى، والتعاون بين الدول في وضع طرق لتحديد إحتماالت حـدوث                  

 .الضرر الناتج عن مخالفات أو نقض اإلتفاقيات والمواثيق الدولية مع وضع أساس للتعويض عن الضرر
 

    واع احليوانات الربية املهاجرةواع احليوانات الربية املهاجرةواع احليوانات الربية املهاجرةواع احليوانات الربية املهاجرةأنأنأنأنعلي علي علي علي ظ ظ ظ ظ ااااففففاحلاحلاحلاحلإتفاقية إتفاقية إتفاقية إتفاقية -١٠١٠١٠١٠
 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn) 

 ١٩٧٩ / ٦ / ٢٣: تاريخ اإلعتماد
 بون: مكان اإلعتماد

 ١٩٨٣ / ١١ / ١: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 ودية السع- تونس -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

وتهدف إلى حماية أنواع الحيوانات البرية التى تهاجر عبر الحدود الوطنية وخارجهـا المهـددة بـاإلنقراض          
والتى ورد ذكرها في الملحقين األول والثانى من إتفاقية سايتس، كما تهدف إلى إنشاء مجلس علمى لتقديم المشورة 

ة، كما أنه من الضرورى أن تشتمل اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة           فيما يتعلق بالمسائل العلمية المتعلقة بتنفيذ اإلتفاقي      
 .بالحيوانات المهاجرة على جوانب حيوية وإدارة األنواع المهاجرة

 
 اإلتفاقية اإلقليمية حلماية بيئة البحر األمحر وخليج عدناإلتفاقية اإلقليمية حلماية بيئة البحر األمحر وخليج عدناإلتفاقية اإلقليمية حلماية بيئة البحر األمحر وخليج عدناإلتفاقية اإلقليمية حلماية بيئة البحر األمحر وخليج عدن-١١١١١١١١

Regional Convention for the Conservation of the Red Sea and Gulf of Aden 
Environment (Jeddah) . 

 ١٩٨٢ / ٢ / ١٤: تاريخ اإلعتماد
 جدة: مكان اإلعتماد

 ١٩٨٥ / ٨ / ٢٠: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

ن تحقيق    وتهدف إلى ضمان إستخدام اإلنسان للموارد البحرية والساحلية الحية وغير الحية إستخداماً رشيداً لضما             
أقصى الفوائد للجيل الحالى وتلبية إحتياجات وطموحات األجيال المقبلة، وعلى األطـراف أن تتعـاون فـي وضـع                   
المعايير القومية وسن القوانين والتشريعات لتنفيذ اإلتفاقية، وأن تضع المعايير والنظم الوطنية وتنسيق سياسـاتها               

 . وإعتماد المعايير اإلقليمية واإلجراءات الموصى بهاالوطنية، وأن تتعاون مع المنظمات المختصة لوضع
  كما تمنع وتقلل وتكافح التلوث من السفن الناتج عن إلقاء الفضالت من السفن والطائرات، والتلوث من المـصادر     
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ول المختلفة والناجم عن إستكشاف وإستغالل قاع البحر والناجم أيضاً عن األنشطة البشرية األخرى، كما تتعاون الد               
في معالجة حاالت التلوث الطارئة، ووضع القواعد المتعلقة بالمسئولية المدنية والتعويض عن الضرر الناجم عـن                

 .التلوث، وأن تتولى األطراف إنشاء مراكز للمساعدة المتبادلة في حاالت الطوارئ البحرية
    إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارإتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارإتفاقية األمم املتحدة لقانون البحارإتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار-١٢١٢١٢١٢

United Nations Convention on the Law of the Sea . 
 ١٩٨٢ / ١٢ / ١٠: تاريخ اإلعتماد
  جامايكا–خليج مونتيجو :  مكان اإلعتماد

 ١٩٩٤ / ١١ / ١٦: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

اصة بالبيئة، وإنشاء قواعد مادية       وتهدف إلى إقامة نظام قانونى شامل للبحار والمحيطات فيما يتعلق باألحكام الخ           
 .تتعلق بالمقاييس البيئية باإلضافة إلى تنفيذ األحكام التى لها عالقه بتلوث البيئة البحرية

  وتتضمن اإلتفاقية تعريف المنطقة اإلقتصادية وحقوق األطراف إلستكشاف وإستغالل مواردها الطبيعية وحفظهـا             
لبحار وعلى حرية المالحة والتحليق ووضع األسالك وخطـوط األنابيـب،           وإدارتها، كما تشتمل على حرية أعالى ا      

وحرية إقامة الجزر اإلصطناعية وحرية صيد األسماك والبحث العلمى ووصف البحار المغلقة وشبه المغلقة، وتتمتع               
لمحيطـات  الدول غير الساحلية بحق الوصول إلى البحر ومنه، وحرية المرور العابر، وتكون منطقه قاع البحـار وا               

ومواردها تراثا مشتركا لإلنسانية، ووضعت اإلتفاقية القواعد الدولية والتشريعات الوطنية لمنع تلوث البيئة البحرية              
وخفضه والسيطرة عليه، ووضعت أحكام تتعلق بالتنفيذ والمسئولية واإللتزامات، كما وضـعت قواعد البحث العلمى              

ها، كما نصت على اإللتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وإستخدام          البحرى وتطوير التكنولوجيا البحرية ونقل    
 .البحار لألغراض السلمية

  اإلستوائية اإلستوائية اإلستوائية اإلستوائيةلالخشابلالخشابلالخشابلالخشابدوىل خاص دوىل خاص دوىل خاص دوىل خاص الالالالتفاق تفاق تفاق تفاق اإلاإلاإلاإل    -١٣١٣١٣١٣
International Tropical Timber Agreement  

 ١٩٨٣ / ١١ / ١٨: تاريخ اإلعتماد
 )سويسرا(جنيف : مكان اإلعتماد

 ١٩٨٥ / ٤ / ١: ز التنفيذتاريخ دخول اإلتفاق حي
 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

 
  ويهدف إلى توفير إطار فعلي للتعاون والتشاور بين البلدان المنتجة والمستهلكة لألخشاب اإلسـتوائية وتـشجيع                

ائية، وتـشجيع   التوسع والتنويع في التجارة الدولية فيها، وتحسين الظروف الهيكلية في أسواق األخشاب اإلسـتو             
ودعم البحوث والتطوير بقصد تحسين إدارة الغابات واإلستفادة من الخشب، وتشجيع وضع سياسات وطنية تهـدف                
إلى اإلستفادة المستمرة من األحراج اإلستوائية ومواردها الجينية وحفظها والمحافظة على التوازن اإليكولوجى في              

 .المناطق المعنية
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  اإلطارية لتغري املناخ اإلطارية لتغري املناخ اإلطارية لتغري املناخ اإلطارية لتغري املناخإتفاقية األمم املتحدةإتفاقية األمم املتحدةإتفاقية األمم املتحدةإتفاقية األمم املتحدة-١٤١٤١٤١٤
 ١٩٩٢ / ٥ / ٩: تاريخ اإلعتماد
 نيويورك:  مكان اإلعتماد

 ١٩٩٤ / ٣ / ٢١: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 

 المتركزة في الغالف الجـوى لتحاشـى        تتهدف هذه اإلتفاقية إلى تنظيم مستويات الغازات المتصاعدة من الصعوبا         
لمحدد لتحقيق أهداف التنمية اإلقتصادية المتواصلة أو التـى تحقـق تـوفير             حدوث تغير في المناخ عن المستوى ا      

يتم التعاون بين الدول األطراف المتعاقـدة  . اإلنتاج الغذائى والحفاظ على النظام المناخى لألجيال الحالية والمستقبلية       
إلنبعاثات الغازية من الصوبات    في تحقيق أكبر إستفادة من السيطرة على النظام المناخى، وتقديم تقارير وطنية عن ا             

الزراعية واإلجراءات التى تم إتخاذها والتكنولوجيات المستخدمة من البرامج التنفيذية للسيطرة على تغير المنـاخ               
والتعاون في وضع سياسات مناسبة في الخطط القومية تتضمن خطط تعليمية وتدريبية بهدف إثارة الوعى البيئـى                 

ول في إقامة برامج بحثية لمراقبة ورصد تغير المناخ لتنفيذ اإلتفاقية وإنشاء آلية ماليـة               في هذا المجال وتعاون الد    
 .لهذا الغرض

 
 إتفاقية التنوع البيولوجيإتفاقية التنوع البيولوجيإتفاقية التنوع البيولوجيإتفاقية التنوع البيولوجي. . . . ١٥١٥١٥١٥

Convention on Biological Diversity (CBD) 
        

 ١٩٩٢ / ٦ / ٥:  تاريخ اإلعتماد
  البرازيل–ريو دى جانيرو :  مكان اإلعتماد

 ١٩٩٣ / ١٢ / ٢٩: اقية حيز التنفيذتاريخ دخول اإلتف
 :وتهدف إتفاقية التنوع البيولوجي إلى ما يلي

الحفاظ على القيم اإليكولوجية والجينية واإلجتماعية واإلقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية            -١٥/١
 .والجمالية وعناصره من خالل القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي

 . وصيانة النظم الكفيلة بإستمرار الحياه في المحيط الحيوىتطوير .١٥/٢
تؤكد اإلتفاقية على الحقوق السيادية للدول األعضاء على مواردها البيولوجية وضمان مسئولية الدول عـن       .١٥/٣

 .صيانة التنوع البيولوجي
يولوجي أو خسارته على نحو خطير، ومنـع تلـك األسـباب            توقع األسباب المؤدية إلنخفاض التنـوع الب      -١٥/٤

 .والتصدى لها عند مصادرها
صيانة النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعى، والمحافظة على مجموعات األنواع القادرة  -١٥/٥

 .على البقاء، والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية
ت المحلية والسكان األصليين ممن يجسدون أنماطا تقليدية للمعيـشة، وتمكيـنهم مـن              اإلهتمام بالمجتمعا  -١٥/٦
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اإلعتماد التقليدى الشديد على الموارد البيولوجية، واستصواب اإلقتسام العادل للفوائد الناجمة عن إستخدام             
 .المعرفة واإلبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي

اإلهتمام بالدور الحيوى الذى تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحـو قابـل     -١٥/٧
 .لإلستمرار

تعزيز التعاون الدولى واإلقليمى بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومى من أجـل                -١٥/٨
 . ابل لإلستمرارصيانة التنوع البيولوجي وإستخدام عناصره على نحو ق

القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي لتحقيق فوائد بيئية وإقتصادية وإجتماعية عديـدة مـن                -١٥/٩
 .وراء تلك اإلستثمارات

صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل لإلستمرار ألهميته الفائقة بالنسبة لتلبية اإلحتياجات              -١٥/١٠
والصحة واإلحتياجات األخرى لسكان العالم المتزايدين، حيث يعد الحصول على كـل مـن المـوارد                من األغذية   

الجينية والتكنولوجيات وإقتسامها أساساً لتحقيق هذا الغرض، كما أن فيه فائدة لألجيـال الحاضـرة والمقبلـة،                 
 .واإلسهام في تحقيق السلم للبشرية وتعزيز عالقات الصداقة بين الدول

 
    فاق تأسيس منظمة الشرق األدنى لوقاية النبات فاق تأسيس منظمة الشرق األدنى لوقاية النبات فاق تأسيس منظمة الشرق األدنى لوقاية النبات فاق تأسيس منظمة الشرق األدنى لوقاية النبات إتإتإتإت. . . . ١٦١٦١٦١٦

Agreement for the Establishment of the Near East Plant Protection 
Organization 

 ١٩٩٣ / ٢ / ١٨: تاريخ اإلعتماد
  المغرب -الرباط : مكان اإلعتماد

 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية
 

 التعاون الدولى في منظمة الشرق األدنى لدعم األنشطة والقدرات في مجال وقايـة                يهدف هذا اإلتفاق إلى تشجيع    
النبات من اآلفات وجمع وتوزيع المعلومات حول اآلفات، ويساعد الدول في وضع التدابير لمنع إدخال وإنتشار آفات                 

ة وجمـع وتوزيـع وتبـادل       النبات والمنتجات النباتية، وأسلوب إستخدام المبيدات، وتنشيط وتنظيم حمالت التوعي         
المعلومات حول التشريعات، والتدابير الخاصة بإنتقال النباتات ومنتجاتها، وتشجيع تدابير الحجر الزراعـى وتقيـيم        

 .مخاطر اآلفات
 

 

    ))))١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤((((إتفاق دوىل ألشجار اخلشب اإلستوائية   إتفاق دوىل ألشجار اخلشب اإلستوائية   إتفاق دوىل ألشجار اخلشب اإلستوائية   إتفاق دوىل ألشجار اخلشب اإلستوائية   . ١٧
International Tropical Timber Agreement ١٩٩٤ . 

 

  ١٩٩٤ / ١ / ٢٦: تاريخ اإلعتماد
  سويسرا –جنيف : مكان اإلعتماد

  ١٩٩٧/ ١/١: تاريخ دخول اإلتفاق حيز التنفيذ
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  ١٩٩٤ / ١١ / ٨: تاريخ إنضمام مصر
 والتى تم تأسيسها فـي  ١٩٨٣يهدف هذا اإلتفاق إلى إنشاء منظمة دولية ألشجار الخشب اإلستوائية بموجب إتفاق         

. اف على تنفيذ هذا اإلتفاق من خالل مجلس دولى ألشجار الخشب اإلستوائية       يوكوهاما باليابان بهدف اإلدارة واإلشر    
يعمل هذا المجلس على  . تضم هذه المنظمة نوعين من العضوية أحدهما أعضاء منتجين واألخرى أعضاء مستهلكين           

ا يتعلق باإلدارة   إعداد القواعد التنظيمية والمؤسسية والقانونية وكذلك العمل على إنشاء صندوق للشئون المالية فيم            
    .المستدامة للغابات المنتجة ألشجار الخشب اإلستوائية

    

 
 
 
 

    إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الىت تعانى من اجلفاف أو التصحر وخباصة يف أفريقيا إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الىت تعانى من اجلفاف أو التصحر وخباصة يف أفريقيا إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الىت تعانى من اجلفاف أو التصحر وخباصة يف أفريقيا إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الىت تعانى من اجلفاف أو التصحر وخباصة يف أفريقيا . ١٨
 

United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries 
Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa 

. 

 ١٩٩٤ / ٦ / ١٧: تاريخ اإلعتماد
 باريس:  مكان اإلعتماد

 ١٩٩٦ / ١٢ / ٢٦: تاريخ دخول اإلتفاقية حيز التنفيذ
 جميع الدول العربية: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

 
 التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التى تعانى من الجفاف الـشديد أو مـن                تهدف هذه اإلتفاقية إلى مكافحة    

التصحر وبخاصة في أفريقيا وذلك عن طريق إتخاذ إجراءات فعالة بدعم من الجهـات المعنيـة لتحقيـق التنميـة                    
ـ               تم إدماجهـا فـي     المستدامة في المناطق المتأثرة مع األخذ بإستراتيجيات متكاملة طويلة األجل في تلك المناطق ي

السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة لتحسين إنتاجية األراضى وإعادة تأهيلها وحفظ الموارد من األراضى              
 : والموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة مما يؤدى إلى ما يلي

           ب العـيش لـضمان األمـن       تحسين أحوال المعيشة على مستوى المجتمعات المحلية وتشجيع وسائل بديلة لكس
 .الغذائى

               معالجة األسباب األساسية للتصحر وإيالء إهتمام خاص للعوامل اإلجتماعية واإلقتصادية التى تسهم في عمليات
 .التصحر

تشجيع األطراف على تنسيق أنشطتها مع اإلتفاقيات األخرى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتشجيع 

     رامج مشتركة في ميادين البحث والتدريب والتقييم والمراقبة وجمع وتبـادل المعلومـات             األطراف على تنفيذ ب
 .وبناء القدرات والتثقيف والتوعية العامة للجماهير
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   األوروأسيوية  األوروأسيوية  األوروأسيوية  األوروأسيوية-إتفاق بشأن احلفاظ على طيور املاء املهاجرة األفريقية   إتفاق بشأن احلفاظ على طيور املاء املهاجرة األفريقية   إتفاق بشأن احلفاظ على طيور املاء املهاجرة األفريقية   إتفاق بشأن احلفاظ على طيور املاء املهاجرة األفريقية   . ١٩
 ١٩٩٦ / ٨ / ١٥: تاريخ اإلعتماد
 هولندا:  مكان اإلعتماد

 ١٩٩٩ / ١١ / ١: تاريخ دخول اإلتفاق حيز التنفيذ
 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية

يهدف هذا اإلتفاق إلى قيام الدول االطراف بإتخاذ إجراءات المحافظة على طيور الماء المهاجرة مع توجيه إهتمام     
 غير مواتية، كما يهدف إلى ضـمان إسـتخدام          خاص إلى األنواع المهددة وكذلك األنواع التى تعانى من حالة حفظ          

ويوفر البقاء لتلك األنـواع     ، الطيور المائية المهاجرة الذى يستند على تقييم ألفضل المعلومات المتوفرة عن بيئتها           
ومعرفة المواقع والمواطن المالئمة لطيور الماء المهاجرة وتشجيع حماية تلك          ، وألنظمتها البيئية التى تعتمد عليها    

وإتخاذ التدابير العالجية والتعويض فـي حالـة        ، وبحث المشكالت التى تسببها األنشطة البشرية     ، واقع وإدارتها الم
ومنع اإلطالق غير المقصود    ، منع اإلدخال المتعمد ألنواع طيور الماء التى ال تنتمى لإلقليم في البيئة           ، فقدان الموطن 

ودعم برامج المراقبـة    ، ضرار بالحيوانات والنباتات البرية المحلية    لهذه األنواع الغريبة التى يمكن أن تؤدى إلى اإل        
والتعاون في وضع وتقديم برامج التدريب المناسبة ورفـع الـوعى           ، ورعاية األراضى الرطبة  ، واألبحاث المشتركة 

 .البيئى وتبادل المعلومات ونتائج برامج األبحاث والمراقبة
اطن وإدارة األنشطة البشرية واألبحاث والمراقبة والتعلـيم والمعلومـات          تتكفل األطراف بتدابير حفظ األنواع والمو     

 .والتنفيذ
 ACCOBAMS أكوبامس أكوبامس أكوبامس أكوبامسننننااااتتتت حفظ احلي حفظ احلي حفظ احلي حفظ احلييةيةيةيةإتفاقإتفاقإتفاقإتفاق ....٢٠

 -مصر: الدول العربية الموقعة علي االتفاقية
 : إلى ما يلييةهدف اإلتفاقت و

 .المساهمة في حفظ الحوتيات وموائلها بنحو أكثر فاعلية. أ
ة األحوال الحالية للحوتيات والتي قد تتأثر سلباً بعوامل متعددة مثل تدهور موائلها الطبيعيـة               تسجيل ودراس . ب

وإدخال اإلضطرابات عليها والتلوث وتقلص الموارد الغذائية وإستخدام وترك شباك الصيد غيـر اإلختياريـة               
 .والصيد المتعمد أو العرضي )اإلنتقائية(

 .ل هذه األنواع ورصدها لضمان حمايتهاتنمية التعاون في مجال البحث حو. ج

توفير دعم لعدد من دول منطقة اإلنتشار في مجاالت البحث والدراسة والرصد المستمر للحوتيات وموائلهـا                . د
 .من أجل إقامة أو تطوير المؤسسات العلمية واإلدارية

جتماعية التي تـشمل األنـشطة      إدماج خطط حماية الحوتيات ضمن األنشطة المتعلقة بالتنمية اإلقتصادية واإل         . ه
 .البحرية كالصيد وحرية تحرك البواخر طبقاً للقانون الدولي

 :تتضمن اإللتزامات الوطنية لمصر في تنفيذ اإلتفاق ما يلي. ١٣
إتخاذ خطوات إيجابية لحماية الحوتيات منها منع الصيد المتعمد والسيطرة على مصادر التلوث والحفاظ على               . أ

 .إعالن مناطق وجودها محميات طبيعيةموائلها وذلك ب
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 .مواجهة األوضاع الطارئة وإدارة المؤثرات السلبية على الحوتيات وموائلها في البحر المتوسط. ب

 .إعداد تقارير دورية طبقاً للنموذج المعد لتقديمه إلى مؤتمرات دول األطراف. ج

فيذية في متابعة اإللتزام بالحفاظ علـى الحوتيـات          التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية البحثية والتن        . د
 .وموائلها

 .إعتماد تشريع وطني لحماية الحوتيات وتطبيقه. ه

توفير سبل البحث والرصد المستمر وتدعيم المهارات وجمع المعلومات والتوعيـة البيئيـة بأهميـة هـذه                 . و
 .األنواع

  .اه التي تخضع للسيطرة القانونيةتطبيق التدابير المتعلقة بنشاط الصيد على سائر المي. ز

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا   :الدولية للحفاظ على احلياة الربيةالدولية للحفاظ على احلياة الربيةالدولية للحفاظ على احلياة الربيةالدولية للحفاظ على احلياة الربية     الربتوكوالت الربتوكوالت الربتوكوالت الربتوكوالت:ًً
 : ما يلى الدول العربية الدولية التى اشتركت فيها البوتوكوالتومن أهم ا

بروتوكول متعلق بالتعاون من أجل مكافحة تلوث البحر املتوسط بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف بروتوكول متعلق بالتعاون من أجل مكافحة تلوث البحر املتوسط بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف بروتوكول متعلق بالتعاون من أجل مكافحة تلوث البحر املتوسط بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف بروتوكول متعلق بالتعاون من أجل مكافحة تلوث البحر املتوسط بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف  -١
    ::::١١١١الطوارئالطوارئالطوارئالطوارئحاالت حاالت حاالت حاالت 

 ١٩٧٦ / ٢ / ١٦: تاريخ اإلعتماد
 )أسبانيا(برشلونه : مكان اإلعتماد

 ١٩٧٨ / ٢ / ١٢: تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ
 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول

    ....٢٢٢٢بروتوكول منع تلوث البحر املتوسط عن طريق اإللقاء من السفن والطائراتبروتوكول منع تلوث البحر املتوسط عن طريق اإللقاء من السفن والطائراتبروتوكول منع تلوث البحر املتوسط عن طريق اإللقاء من السفن والطائراتبروتوكول منع تلوث البحر املتوسط عن طريق اإللقاء من السفن والطائرات -٢
 ١٩٧٦ / ٢ / ١٦: تاريخ اإلعتماد

 )أسبانيا(برشلونه : جهة اإليداع
 ١٩٧٨ / ٢ / ١٢: تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ

 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول
    . . . . ٣٣٣٣بروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث من املصادر الربيةبروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث من املصادر الربيةبروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث من املصادر الربيةبروتوكول محاية البحر املتوسط من التلوث من املصادر الربية -٣

 ١٩٨٠ / ٥ / ١٧: تاريخ اإلعتماد
 )اليونان(أثينا : مكان اإلعتماد

 ١٩٨٣ / ٦ / ١٧: خ دخول البروتوكول حيز التنفيذتاري
 ١٩٨٣ / ٥ / ١٨: تاريخ التصديق

 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول
 

                                                 
 

١ c�3 H=',Iث�ا%,= Y1 {��,*%ا%$;( ا "I�*;% "��" دو%?�: . 
٢ c�3 H=',Iث�ا%,= Y1 {��,*%ا%$;( ا "I�*;% "��" دو%?�: . 
٣ c�3 H=',Iث�ا%,= Y1 {��,*%ا%$;( ا "I�*;% "��" دو%?�: . 



 
 

 - ٨٣   - 
  

    ....٤٤٤٤بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسطبروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسطبروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسطبروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسط. . . . ٤
 ١٩٨٢/ ٤ / ٣:  تاريخ اإلعتماد
 جنيف :  مكان اإلعتماد

 ١٩٨٦ / ٣ / ٢٣: لتنفيذتاريخ دخول البروتوكول حيز ا
 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول 

  ويهدف هذا البروتوكول إلى تحسين حالة الموارد والمواقع الطبيعية بالبحر المتوسط فضالً عن حمايـة تراثهـا                  
ا، وتقتصر  الثقافي في المنطقة السيما عن طريق إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة تشمل المناطق البحرية وبيئته              

أغراض هذا البروتوكول على المياه اإلقليمية لألطراف، وقد تشمل أيضا المياه الواقعه على جانب اليابسة من خـط                  
األساس الذى يقاس عرض البحر اإلقليمى إنطالقا منه والممتدة في حالة مجارى المياه حتى الميـاه العذبـة، وقـد        

ويتم إنشاء هـذه المنـاطق      ، ية التى يحددها كل طرف من األطراف      تشمل أيضا األراضى الرطبة أو المناطق الساحل      
لتتضمن المواقع ذات القيمة البيولوجية واإليكولوجية والتباين الوراثى لألنواع والمـستويات المرضـية لتكاثرهـا               

لعلميـة أو   وأماكن توالدها والنماذج الممثلة لنظم وعمليات إيكولوجية والمواقع ذات األهمية الخاصة من الناحيـة ا              
الجمالية أو التاريخية أو األثرية أو الثقافية أو التربوية، كما  يحث البروتوكول األطراف إلى إختيار وإنشاء وإدارة                  
وتقديم معلومات عن المناطق المحمية، أو أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية المناطق المعنيـة وتـشجيع مـشاركة                  

 . االجمهور ومنظمات حماية الطبيعة لديه
ويدعو البروتوكول الدول األعضاء إلى إتخاذ التدابير الالزمة لحماية مناطق محددة عن طريق منع إلقاء المخلفات،                
وتنظيم األعمال التى قد تلحق الضرر بالنباتات والحيوانات البحرية وتنظيم اإلتجار فيها في إطار إتفاقية سـايتس،                  

 وتأسيسها، وتنمية البحث العلمى والتقنى حول المناطق المحميـة،          وخلق الوعى المناسب بأهمية المناطق المحمية     
 .والتعاون مع الدول في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية

    """"رامساررامساررامساررامسار""""بروتوكول تعديل إتفاقية بروتوكول تعديل إتفاقية بروتوكول تعديل إتفاقية بروتوكول تعديل إتفاقية -٥٥٥٥
 ١٩٨٢ / ١٢ / ٣:  تاريخ اإلعتماد
 باريس:  مكان اإلعتماد

  ١٩٨٦ / ١٠ / ١: تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ
 مصر:لعربية الموقعة علي البوتوكولالدول ا

    ....بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسطبروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسطبروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسطبروتوكول بشأن املناطق املتمتعة حبماية خاصة بالبحر املتوسط-٦٦٦٦
Protocol Concerning Mediterranean Specially Protected Areas    

 ١٩٨٢/ ٤ / ٣:  تاريخ اإلعتماد
 جنيف :  مكان اإلعتماد

 ١٩٨٦ / ٣ / ٢٣:   تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ
 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول 
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  ويهدف هذا البروتوكول إلى تحسين حالة الموارد والمواقع الطبيعية بالبحر المتوسط فضالً عن حمايـة تراثهـا                  
الثقافي في المنطقة السيما عن طريق إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة تشمل المناطق البحرية وبيئتها، وتقتصر                

بروتوكول على المياه اإلقليمية لألطراف، وقد تشمل أيضا المياه الواقعه على جانب اليابسة من خـط                أغراض هذا ال  
األساس الذى يقاس عرض البحر اإلقليمى إنطالقا منه والممتدة في حالة مجارى المياه حتى الميـاه العذبـة، وقـد        

ويتم إنشاء هـذه المنـاطق      ، من األطراف تشمل أيضا األراضى الرطبة أو المناطق الساحلية التى يحددها كل طرف            
لتتضمن المواقع ذات القيمة البيولوجية واإليكولوجية والتباين الوراثى لألنواع والمـستويات المرضـية لتكاثرهـا               
وأماكن توالدها والنماذج الممثلة لنظم وعمليات إيكولوجية والمواقع ذات األهمية الخاصة من الناحيـة العلميـة أو                 

التاريخية أو األثرية أو الثقافية أو التربوية، كما  يحث البروتوكول األطراف إلى إختيار وإنشاء وإدارة                الجمالية أو   
وتقديم معلومات عن المناطق المحمية، أو أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية المناطق المعنيـة وتـشجيع مـشاركة                  

 . الجمهور ومنظمات حماية الطبيعة لديها
لدول األعضاء إلى إتخاذ التدابير الالزمة لحماية مناطق محددة عن طريق منع إلقاء المخلفات،              ويدعو البروتوكول ا  

وتنظيم األعمال التى قد تلحق الضرر بالنباتات والحيوانات البحرية وتنظيم اإلتجار فيها في إطار إتفاقية سـايتس،                  
ث العلمى والتقنى حول المناطق المحميـة،       وخلق الوعى المناسب بأهمية المناطق المحمية وتأسيسها، وتنمية البح        

 .والتعاون مع الدول في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية
    ....بروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسطبروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسطبروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسطبروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسط. . . . ٧

Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the 
Mediterranean .    

 ١٩٩٥ / ٦ / ١٠: تاريخ اإلعتماد
 ) أسبانيا(برشلونة : مكان اإلعتماد
 .١٩٩٥ / ٦ / ١٠: تاريخ التوقيع

 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول
  يهدف هذا البروتوكول إلى صون وحماية وإعادة إصالح وتكامل النظم البيئية والتنوع البيولـوجي فـي البحـر                  

الب هذا البروتوكول الدول األطراف بإتخاذ التدابير الخاصة بحماية وصيانة وإدارة المناطق ذات القيمة        المتوسط ويط 
الطبيعية أو الحضارية بطريقة مستدامة وسليمة بيئياً بواسطة إنشاء محميات طبيعيـة، وصـيانة وإدارة األنـواع                 

طراف بتنظيم إدخال أى أنواع في المحمية، وتنظـيم أو          المهددة باإلنقراض لألنواع النباتية والحيوانية، كما يلزم األ       
حظر أى نشاط خاص باستغالل التربة التحتية لألرض أو قاع البحر، وأيضاً حظر صيد األسـماك أو الحيوانـات أو                    
حصاد النباتات أو تدميرها أو اإلتجار فيها أو أجزاء منها أو مشتقاتها، وحظر أى نشاط يحتمل أن يضر باألنواع أو                    

 .رضها للخطريع
 

  وينص البروتوكول على العمل على إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق البحرية والساحلية والحفاظ               
على تنوعها البيولوجي والموائل التى في خطر من إختفائها، والحفاظ على تلـك المواقـع ألهميتهـا العلميـة أو                    

وضع التدابير والخطط الخاصة بإدارة ومواصلة الرصد للعمليـات         الجماليـة أو الحضارية أو التربوية، مع ضرورة        
اإليكولوجية والموائل وديناميكية السكان وأثر األنشطة البشرية عليها وتنظيم تلك األنشطة بما يتمشى مع أهـداف                
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 البريـة،   الحماية وأيضاً تنظيم اإلدخال المقصود أو العرضى لألنواع غير األصلية أو المعدلة جينياً فـي المنـاطق                
ويحظر إدخال األنواع التى قد يكون لها آثاراً ضارة على األنظمة اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع فـي المنطقـة                    
المحمية، كما أنه من الضرورى أن تتولى الدول األطراف إجراء دراسات على تقييم األثر البيئـى عنـد التخطـيط                    

تؤثر على المناطق أو األنواع المحمية، وإتاحة المعرفة العلميـة       لمشروعات صناعية أو أية أنشطة أخرى يمكن أن         
والبرامج التعليمية وتشجيع مشاركة المجتمع ومنظمات الصيانة في وضع التدابير الـضرورية لحمايـة المنـاطق                

 .واألنواع المحمية
 

 :يتضمن البروتوكول ثالثة مالحق هي
لمناطق البحرية والساحلية المحمية التى يمكن إدراجها في قائمة         يتضمن المعايير المشتركة إلختيار ا    : الملحق األول 

 .المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط
 . يتضمن قائمة باألنواع المهددة بخطر اإلنقراض: الملحق الثانى

 .يتضمن قائمة باألنواع التى يجب تنظيم إستغاللها: الملحق الثالث
ن أحكام هذا البروتوكول ال تؤثر على حق األطراف في إعتماد تدابير محلية أكثر صـرامة مـن                  من الجدير بالذكر أ   

التدابير ذات العالقة بتنفيذ هذا البروتوكول، كما أن هذا البروتوكول يحل محل البروتوكول الخاص بالمناطق المتمتعة 
 . إعتباراً من بدء تاريخ نفاذه١٩٨٢بحماية خاصة في البحر المتوسط 

    ....٥٥٥٥بروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسطبروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسطبروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسطبروتوكول متعلق باملناطق املتمتعة حبماية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر املتوسط. . . . ٨
 ١٩٩٥ / ٦ / ١٠: تاريخ اإلعتماد
 ) أسبانيا(برشلونة : مكان اإلعتماد

 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول
ية والتنوع البيولـوجي فـي البحـر          يهدف هذا البروتوكول إلى صون وحماية وإعادة إصالح وتكامل النظم البيئ          

المتوسط ويطالب هذا البروتوكول الدول األطراف بإتخاذ التدابير الخاصة بحماية وصيانة وإدارة المناطق ذات القيمة         
الطبيعية أو الحضارية بطريقة مستدامة وسليمة بيئياً بواسطة إنشاء محميات طبيعيـة، وصـيانة وإدارة األنـواع                 

ألنواع النباتية والحيوانية، كما يلزم األطراف بتنظيم إدخال أى أنواع في المحمية، وتنظـيم أو               المهددة باإلنقراض ل  
حظر أى نشاط خاص باستغالل التربة التحتية لألرض أو قاع البحر، وأيضاً حظر صيد األسـماك أو الحيوانـات أو                    

 وحظر أى نشاط يحتمل أن يضر باألنواع أو         حصاد النباتات أو تدميرها أو اإلتجار فيها أو أجزاء منها أو مشتقاتها،           
 .يعرضها للخطر

 

  وينص البروتوكول على العمل على إنشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة في المناطق البحرية والساحلية والحفاظ               
على تنوعها البيولوجي والموائل التى في خطر من إختفائها، والحفاظ على تلـك المواقـع ألهميتهـا العلميـة أو                    

ماليـة أو الحضارية أو التربوية، مع ضرورة وضع التدابير والخطط الخاصة بإدارة ومواصلة الرصد للعمليـات                الج
اإليكولوجية والموائل وديناميكية السكان وأثر األنشطة البشرية عليها وتنظيم تلك األنشطة بما يتمشى مع أهـداف                
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 غير األصلية أو المعدلة جينياً فـي المنـاطق البريـة،            الحماية وأيضاً تنظيم اإلدخال المقصود أو العرضى لألنواع       
ويحظر إدخال األنواع التى قد يكون لها آثاراً ضارة على األنظمة اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع فـي المنطقـة                    
المحمية، كما أنه من الضرورى أن تتولى الدول األطراف إجراء دراسات على تقييم األثر البيئـى عنـد التخطـيط                    

مشروعات صناعية أو أية أنشطة أخرى يمكن أن تؤثر على المناطق أو األنواع المحمية، وإتاحة المعرفة العلميـة               ل
والبرامج التعليمية وتشجيع مشاركة المجتمع ومنظمات الصيانة في وضع التدابير الـضرورية لحمايـة المنـاطق                

 .واألنواع المحمية
 

 :يتضمن البروتوكول ثالثة مالحق هي
يتضمن المعايير المشتركة إلختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية التى يمكن إدراجها في قائمة             :  األول الملحق

 .المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية للبحر المتوسط
 . يتضمن قائمة باألنواع المهددة بخطر اإلنقراض: الملحق الثانى

 .ى يجب تنظيم إستغاللهايتضمن قائمة باألنواع الت: الملحق الثالث
من الجدير بالذكر أن أحكام هذا البروتوكول ال تؤثر على حق األطراف في إعتماد تدابير محلية أكثر صـرامة مـن                     
التدابير ذات العالقة بتنفيذ هذا البروتوكول، كما أن هذا البروتوكول يحل محل البروتوكول الخاص بالمناطق المتمتعة 

 . إعتباراً من بدء تاريخ نفاذه١٩٨٢متوسط بحماية خاصة في البحر ال
    ٦٦٦٦بروتوكول متعلق بالتعاون اإلقليمى يف مكافحة التلوث بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف حالة الطوارئبروتوكول متعلق بالتعاون اإلقليمى يف مكافحة التلوث بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف حالة الطوارئبروتوكول متعلق بالتعاون اإلقليمى يف مكافحة التلوث بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف حالة الطوارئبروتوكول متعلق بالتعاون اإلقليمى يف مكافحة التلوث بالزيت وباملواد الضارة األخرى يف حالة الطوارئ-٩٩٩٩

 ١٩٨٢ / ٢ / ١٤: تاريخ اإلعتماد
 جدة : مكان اإلعتماد

  ١٩٨٥ / ٨ / ٢٠: تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ
 مصر:وقعة علي البوتوكولالدول العربية الم

  The Cartagena Protocol on Biosafetyبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية-١٠١٠١٠١٠

 ٢٠٠٠ / ١ / ٢٩: تاريخ اإلعتماد
 مصر:الدول العربية الموقعة علي البوتوكول  

حيائيـة للكائنـات     االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة إعداد بروتوكول للسالمة األ            نصت إحدى مواد  
ويكون مكمالً لإلتفاقية وينظم حركة التداول لتلك الكائنات بهدف الحد من المخاطر المحتملة لهـذا      ٧المهندسة وراثيا   

 .التداول على البيئة بما في ذلك صحة اإلنسان
 يتعلق البروتوكول بالمنتجات المهندسة وراثياً عند عبورها الحدود الدولية 
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التى تم إستنباط أصولها بطرق معملية تخالف الطرق الطبيعيـة ) القابلة للتكاثر مثل البذور واللقاحات الحية(تعرف المنتجات المهندسة وراثياً بأنها المواد الحية  ٧

من أكثر من كائن ال يتصل أحدهم باألخر مثل إستنباط البكتريا أو خمائر تحتوى على مواد وراثية ) صفـات جينية(ـة بحيـث يشتمـل علـى مـواد وراثي
 .بشرية، مثل استنباط بذور نباتات كالذرة تحتوى على مواد وراثية ميكروبية
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 -:الحركة عبر الحدود لجميع منتجات التكنولوجيا الحيوية ويراقبها من خالللي تنظيم االبروتوكول ويهدف 
 إجراءات اإلخطار بالموافقة المسبقة. 
 ألية تبادل معلومات السالمة اإلحيائية. 
 ألية تقييم وإدارة المخاطر في البيئة المحلية. 
 بناء قدرات الدول النامية على اإلمتثال للبروتوكول. 
 توعية الجمهور. 

 التعويض في حالة الضرر البيئى بما في ذلك الضرر على صحة اإلنسان. 
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  ) ٦( مرفق رقم 
 الدليل االرشادى المقترح 

 لمراجعة المياه الصالحة للشرب 
 
 :مقدمة   

   
 االقتصادية واالجتماعية وهى أحد الثروات  تعتبر المياه أحد العناصر الهامة والضرورية التى ال غنى عنها للتنمية

الطبيعية التى يجب الحفاظ عليها وترشيد استهالكها وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة عند استخدامها فـى ظـل                 
محدوديتها وارتباطها باتفاقيات دولية بين الدول وبعضها خاصة بين الدول التى تشترك فى مجرى مـائى واحـد                  

 .ا يحدد حصة كل دولة منه
   

% ٩٧,٢٥من سطح األرض حيث تبلغ نسبة المياه المالحـة منهـا حـوالى              % ٧٠وتغطى المياه حوالى    
ويمثل المياه % ٢,٠٥متمثلة فى مياه البحار والمحيطات ويمثل الغطاء الجليدى بالقطبين الشمالى والجنوبى نسبة           

 .والمياه الجوفية فى صورة مياه األنهار والبحيرات % ٠,٧العذبة النسبة المتبقية وهى 
    

ونتيجة لمحدودية الموارد المائية العذبة ، ونتيجة للنمو السكانى الكبير والزيادة المستمرة فـى التنميـة                
الصناعية والزراعية فإن شعوب العالم تعانى من تعرض تلك الموارد للتلوث وسوء االستخدام مما أدى إلى تدهور              

لب مناطق العالم ، لذا فقد أصبحت مسألة المياه تحظى بأهمية كبيرة إقليميـاً    وقلة مصادر المياه كماً ونوعاً فى أغ      
وعالمياً فالمياه كانت ومازالت مصدر النزاعات واإلطماع بين الدول والشعوب رغم االتفاقيات المبرمـة إقليميـاً                

 . ودولياً 
    

دة المطردة فى عـدد الـسكان       ونظراً لمحدودية مصادر المياه فى جمهورية مصر العربية ، ونتيجة للزيا          
وتزايد الطلب على المياه الذى صاحب الزيادة السكانية والتنمية الصناعية والزراعيـة والـسياحية ، كـان مـن                   

 .موارد المائية المتاحة من التلوثالضرورى العمل على استدامة تلك الموارد بترشيد االستهالك والحفاظ على ال
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 ن المياهخلفية ع  : البحث األول 
 :استخدامات المياه  -١

 :تستخدم الموارد المائية فى أغراض عدة أهمها 
 .مياه الشرب  -١
 .الرى وتنمية الثروة الزراعية  -٢

 .الصناعة  -٣

 .تنمية الثروة السمكية والبيئية  -٤

 .النقل النهرى  -٥

 .توليد الطاقة  -٦

 . إلخ – وصيد األسماك -األنشطة الترويجية كالسياحة  -٧

 : للمياه  الدورة الطبيعية-٢

 مساحة الكرة األرضية من الماء فى المحيطات والبحار والبحيرات وهذه الميـاه غيـر               من % ٧٠  نحو تكون   ي
 ال تصلح لألغراض اآلدمية واستخدامات المياه األخرى مثل الشرب وغيرهـا إال             – لزيادة الملوحة بها     –العـذبة  

نسان الذى هو أفضل مخلوقات      العذبة الصالحة الستخدامات اإل    أن اهللا سبحانه وتعالى أوجد الوسيلة لتوفير المياه       
 .اهللا

   فهذا السطح الهائل من المياه يتعرض لحرارة الشمس والهواء فيتبخر الماء ويتصاعد على هيئة بخـار إلـى                  
 .طبقات الجو العليا ويتجمع على شكل سحب تسيرها الرياح 

لحرارة يتكثف بخار الماء ويسقط على هيئة أمطـار علـى              وعندما تتعرض هذه السحب إلى أجواء منخفضة ا       
سطح األرض مكوناً األنهار والبحيرات العذبة ويتسرب جزء منها إلى باطن األرض مكوناً المياه الجوفية والينابيع                

ذى والعيون ، أما األنهار فتشق طريقها إلى أن تصب فى نهايتها إلى المحيطات والبحار والبحيرات ، أما  الجزء ال    
يستهلكه اإلنسان والحيوان والنبات فإنه يخرج إلى البيئة المحيطة على صورة إفرازات  و نتح ، وتستمر الدورة                  

الـسطحية  (الطبيعية للماء أى البحر والمطر وبذلك تظل كمية الماء فى الكون ثابتة ولذلك فـإن الميـاه العذبـة                    
 .تعامل معه بطريقة متكاملة من حيث الكم والنوع مورداً محدوداً قابالً للنفاذ ، لذا وجب ال) والجوفية

 
 : احتياجات اإلنسان من الماء -٣

 لتر من الماء يومياً تختلف هذه الكمية طبقاً الختالف درجـات الحـرارة              ٢,٥   يحتاج جسم اإلنسان إلى حوالى      
من األطعمة والماء الناتج     لتر من الماء يومياً عن طريق الشرب والباقى فيما يتناوله            ١,٥ويحصل اإلنسان على    

من وزنـه مـاء، وفـى    % ٧٥عن التفاعالت الكيميائية داخل خاليا أعضاء الجسم ، ويحتوى جسم اإلنسان على    
األحوال العادية يجب على اإلنسان سد احتياجاته من الماء حتى يمكن للجسم القيام بوظائفه الفـسيولوجية مثـل                  

امتصاصها ، كما أن الماء يساعد على مرونة األغشية المخاطية والجلد           إذابة المواد الغذائية حتى يسهل هضمها و      
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وتنظيم درجة حرارة الجسم وإفراز العصارات والعرق ، وفى األحوال غير العادية قد يصاب اإلنـسان بـالنزالت                  
و المعوية واإلسهال أو يعمل تحت ظروف مناخية شديدة الحرارة أو يبذل مجهوداً عـضلياً مـضاعفاً كـالجري أ                  

ممارسة كافة أنواع الرياضة ففى هذه األحوال يفقد الجسم كميات أكثر من الماء واألمـالح وعلـى اإلنـسان أن                    
يشرب الماء المذاب فيه أمالح لتعويض الفاقد ووقاية الجسم من اإلصابة بالجفاف ويتم التوازن بين الفاقـد مـن                   

 .الماء واحتياجات الجسم 
 

 :    وث  حماية مصادر المياه من التل-٤
 على وضع الخطط واالستراتيجيات التى تمكن من حسن إدارة الموارد المائية وحماية الميـاه مـن              الدول   تعمل  

التلوث مع تنفيذ خطط التوسع الزراعى وتلبية الطلب المتزايد على المياه وترتكز تلك الـسياسة علـى محـورين           
ستهالك المياه ، وتشمل استراتيجيات تحقيـق الـسياسة         رئيسين هما حماية مصادر المياه من التلوث ، وترشيد ا         

، ية عند تنفيذ المشروعات المختلفـة     التى تراعى ربط الموارد المائية المتاحة بالبرامج الحكومية للتنمية االقتصاد         
 :مع أخذ الجوانب البيئية واالجتماعية المترتبة عليها فى االعتبار وذلك عن طريق 

الصرف الصحى على كافة المجارى المائية وذلك بالتوسـع فـى إنـشاء             وقف الصرف العشوائى لمياه      -١
تعمل بدرجة عالية للمعالجة وذلك لالستفادة منها وإعادة استخدامها        التى  محطات معالجة الصرف الصحى     

 .فى بعض الزراعات 
ضرورة إلزام المنشآت الصناعية بفصل الصرف الصناعى عن الصرف الـصحى وخاصـة للـصناعات                -٢

ية والمعدنية ودباغة الجلود وإلزامهم بتركيب محطات معالجة تعمل على مطابقة نوعية المياه مع              الكيميائ
 .المعايير والمواصفات طبقاً لمكان صرف هذه المياه المعالجة 

العمل على تقليل مياه الصرف الصناعى وذلك بعمل دوائر مغلقة لمياه التبريد وإعـادة اسـتخدام الميـاه      -٣
 .ام التكنولوجيا التطبيقية بالمصانع المعالجة مع استخد
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  اختيار وتصميم عمليات مراجعة المياه  :المبحث الثانى
 

 :التحديد للمياه و المخاطر التى تهددها   :الخطوة االولى

 : اإلطار المؤسسى لإلدارة المتكاملة للمياه  -١

ى تشارك فى األنـشطة المختلفـة إلدارة الميـاه إدارة              يوجد العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالمياه والت       
 :متكاملة نذكر منها ما يلى 

وهى تقوم بالدور الرئيسى والتى يتم من خاللها وضع وتنفيذ الـسياسات            : وزارة الموارد المائية والرى      -١
ها المسئولة المائية وهى المسئولة عن توزيع المياه بما يتناسب مع االحتياجات القومية المختلفة ، كما أن       

عن وضع وتنفيذ القوانين المنظمة لمصادر المياه العذبة والمحافظة عليها من التلوث بالمـشاركة مـع                
 .الوزارات المعنية األخرى 

وهى المسئولة عن الخطط السنوية والخطط طويلة األجل وتحديد أولويـات االسـتثمار       : وزارة التخطيط    -٢
 .االستثمارية الخاصة بنشاط المياهتلفة للقيام بالمشروعات وتخصيص التمويل للوزارات والهيئات المخ

 –التنقـيط   (وتساعد فى ترشيد استهالك المياه باستخدام الطرق المتطورة فـى الـرى             : وزارة الزراعة    -٣
وتساهم أيضاً فى الحفاظ على المياه من التلوث بترشيد اسـتخدام األسـمدة والمبيـدات وعـدم                 ) الرش

 .منها استخدام غير المصرح به 

وتساهم فى المحافظة على المياه من التلوث بمعالجـة الـصرف الـسائل للمنـشآت               : وزارة الصناعة    -٤
الصناعية قبل الصرف على المجارى المائية أو على شبكات الصرف الصحى ، كما أنها تساهم فى تطبيق              

 .نظام التكنولوجيات النظيفة فى الصناعات المختلفة 

ولة عن إمداد السكان بمياه الشرب النقية بالكميات الكافية ، وتصميم شبكات            وهى المسئ : وزارة اإلسكان    -٥
 .ومرافق الصرف الصحى بالمدن والقرى 

 .وهى مسئولة عن استدامة التنمية فى القرى والمدن الصغيرة : وزارة التنمية المحلية  -٦

  .وهى مسئولة عن النقل النهرى ومراعاة القوانين المنظمة لذلك: وزارة النقل  -٧

وهى المسئولة عن وضع معايير مياه الشرب و شروط مآخذ محطات مياه الشرب وتنفيذ        : وزارة الصحة    -٨
 .القوانين المعنية بالمياه طبقاً للبنود المحددة لها 

والتى تقوم بالحفاظ على البيئة بوجه عام والبيئة المائيـة بوجـه خـاص              : وزارة الدولة لشئون البيئة      -٩
ن وتنفيذها ، كما تقوم بتنفيذ المشاريع الريادية لحماية الميـاه مـن التلـوث               وتشارك فى وضع القواني   

 .وترشيد االستهالك ، وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة 

وهى المسئولة عن تنفيذ القوانين واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفـة            : وزارة الداخلية    -١٠
 .للقوانين الحاكمة لنشاطات المياه 

   إلى جانب بعض الهيئات و الوزارات التى تشارك بطريق مباشر أو غير مباشر فى تنفيـذ الـسياسات العامـة                
 .إلدارة المياه مثل الهيئة العامة للقياس و المعايرة ، و وزارة الكهرباء 
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 :اإلطار القانونى والتشريعى  -٢
لمنظمة للحفاظ على المياه من التلوث وحماية نهـر            هناك العديد من القوانين والقرارات الوزارية والتشريعات ا       

 الصناعى –الصحى (النيل وروافده والمسطحات المائية من خطر التلوث والحد من اآلثار الضارة للصرف بأنواعه    
 :وذلك من خالل االختصاصات المخولة لكل جهة بموجب نصوص ومواد كل من )  الزراعى-
 . بشأن أنشاء اللجنة العليا للمياه ١٩٦٦ لسنة ٢٧٠٣قرار رئيس الجمهورية رقم  �

 . فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب ولالستخدام اآلدمى ١٩٧٨ لسنة ٢٧القانون رقم  �

 . بشأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث ١٩٨٢لسنة ٤٨القانون رقم  �
تقوم وزارة الموارد المائية والرى  بدور حيـوى          بشأن الرى والصرف ، حيث       ١٩٨٤ لسنة   ١٢القانون رقم    �

لحماية نهر النيل وروافده والمسطحات المائية من خطر التلوث والحد من اآلثار الضارة للصرف وذلـك مـن          
 لـسنة   ١٢، والقـانون رقـم      ١٩٨٢لسنة  ٤٨خالل االختصاصات المخولة لها بموجب نصوص ومواد قانون       

 : والتى من أهمها ١٩٨٤

 .حرير محاضر فى حالة وجود مخالفات الصرف الصحى والصناعى ، وإنذار المخالفين وتمعاينة مواقع •

العمل على إزالة هذه المخالفات أو إحالتها إلى النيابة العامة التى تقوم برفعها إلى القضاء إلصدار الحكـم          •
 .دود ما ورد بالقانون فى ح

لمخلفات على نهر النيل و المجارى المائية ل       ءلقاالصرف و إال   فى   ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وتتمثل مخالفات القانون رقم     
الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن أعمال المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الـصرف                
الصحى والمخلفات الصناعية من مصانع وشركات وكافة األنشطة الصناعية ، وميـاه غـسيل المرشـحات دون                 

 فى التعدى على األمالك العامة ذات الصلة ١٩٨٤لسنة ١٢، وتتمثل مخالفات القانون رقم معالجة أو دون ترخيص
بالرى والصرف مثل مجرى النيل والجور والرياحات والترع العامة والمصارف ، والتعرض لألعمـال الـصناعية                

خلفـات بهـا والتـى      ا المكشوف والمغطى باختالف أجزائها أو ردمها أو إلقاء م         المصارف الحقلية بنوعيه  لشبكة  
 .تتطلب فى هذه الحالة رد الشئ ألصله على نفقة المخالف 

 : و نتناول بعض من تلك القوانين بشئ من التفصيل فيما يلى 
 : بشأن إنشاء اللجنة العليا للمياه ١٩٦٦ لسنة ٢٧٠٣قرار رئيس الجمهورية رقم  -أ 

 :وتختص هذه اللجنة باالتى ويقضى هذا القرار بأن تنشئ وزارة الصحة لجنة عليا للمياه ، 
 .فحص جميع المسائل الصحية المتعلقة بمياه الشرب والثلج  •

وضع المواصفات والمعايير القياسية واالشتراطات الصحية لمياه الشرب ومواردها وطـرق معالجتهـا              •
ات وحفظها ونقلها إلى المستهلكين سواء فى البر أو البحر أو الجو ، وكذا وضع المواصفات واالشتراط               

 .الصحية للتركيبات الصحية المنزلية 

 .الموافقة على مشروعات المياه ووسائل معالجتها  •
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وتشكل اللجنة من وزير الصحة رئيساً وممثلين من كل وزارة الصحة ، ووزارة الموارد المائيـة والـرى ،        
ة بالقوات المسلحة ،    ووزارة الزراعة ، ووزارة اإلسكان والمرافق ، ومدير المعامل الرئيسية للخدمات الطبي           

 .ولرئيس اللجنة أن يدعو من يرى االستعانة به إذا لزم األمر 

 
 :فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب ولالستخدام اآلدمى١٩٧٨ لسنة ٢٧القانون رقم  -ب 

 :وأهم ما ينص عليه هذا القانون 
فى كل مورد مائى ينشأ من أجل الحـصول علـى           فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر مورداً عاماً للمياه           -١

 .المياه الالزمة للشرب أو االستخدام اآلدمى 
ال يجوز إنشاء أى مورد مائى عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أى مورد مـائى إال بعـد                       -٢

 .الحصول على ترخيص 

صة أنه ضار بالصحة العامة أو      ال يجوز استخدام مورد مائى يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المخت           -٣
 .غير صالح لالستخدام اآلدمى 

 :يحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة  -٤

 .المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث  -
حة للشرب واالسـتخدام اآلدمـى وألغـراض        المواصفات والمعايير الالزم توافرها العتبار المياه صال       -

 .صناعة األطعمة والمشروبات 

 .طرق أخذ العينات وفحصها  -

 بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات      ٢٠٠٧ لسنة   ٤٥٨   وقد أصدر وزير الصحة والسكان قرار رقم        
ر الطبيعيـة والكيميائيـة     الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب واالستخدام اآلدمى والتى تضمنت المعـايي           

 .والمعادن الثقيلة والمبيدات المختلفة والمعايير البكترولوجية والمواد المشعة 
 

 : فى شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث ١٩٨٢ لسنة ٤٨القانون رقم  -ج 
ـ             ن التلـوث بجميـع     صدر هذا القانون خصيصاً لحماية نهر النيل وفروعه والمستطحات المائية والبحيرات م

أنواعه وأشكاله ، وتعتبر وزارة الموارد المائية والرى المسئوله عن تنفيذ أحكامه ، وأهم مـا يـنص عليـه      
 :القانون والئحته التنفيذية ما يلى 

 .حظر القانون صرف مياه الصرف الصحى على مجارى المياه العذبة  -١
ه العذبة والمصارف والبحيـرات بـشرط أن        صرح بصرف المخلفات الصناعية المعالجة إلى مجارى الميا        -٢

 .تكون مطابقة للمعايير المقررة 

صرح بصرف مياه الصرف الصحى المعالجة إلى المصارف والبحيرات بشرط مطابقة الـسيب النهـائى                -٣
 .للمعايير المقررة 

مخلفات وضع القانون والئحته التنفيذية مواصفات ومعايير لمياه المسطحات المائية التى تستقبل صرف ال             -٤
الصناعية واآلدمية ال يسمح بتجاوزها فهناك معايير طبيعية وكيميائية وبكتريولوجيـة لمجـارى الميـاه               
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العذبة وأخرى لمياه المصارف والبحيرات ، وكذا لمياه المصارف كشرط قبل رفعها إلى المجارى المائيـة         
 .العذبة 

ه الشرب ، حيث نص على أن تبعـد مواسـير            فى حماية مصادر ميا    ١٩٨٢ لسنة   ٤٨   وقد ساهم القانون رقم     
 كيلو مترات فوق التيار ومسافة كيلو متر واحـد تحـت التيـار              ٣صرف المخلفات الصناعية بمسافة ال تقل عن        

بالنسبة لمأخذ محطات مياه الشرب ، كما نص على ضرورة معالجة غسيل مرشحات محطات تنقية الميـاه قبـل                   
ما تحتويه من موارد عضوية ومسببات األمراض التى حجزتهـا المرشـحات            صرفها إلى المجارى المائية نظراً ل     

 .خالل عمليات التنقية وبقايا المروبات الكيميائية المستخدمة 
 االشتراطات الخاصة بحرم مأخذ محطات تنقية المياه للبعـد          ١٩٩٥ لسنة   ٣٠١   قد حدد قرار وزير الصحة رقم       

 متراً تحت التيار بالنسبة للمأخذ ، وبالنـسبة         ٢٠٠اً فوق التيار و    متر ٥٠٠عن مصادر التلوث بحيث ال تقل عن        
 . متر من ماسورة السحب ٤٥لآلبار الجوفية فقد حدد صرف البئر بدائرة نصف قطرها 

 
 :أهم مصادر المياه فى مصر  -٣

  :النيلنهر  -أ 

 رئيسى للمياه   كمصدر% ٩٥يعتبر هو المصدر الرئسى للمياه العذبة فى مصر ويتم االعتماد عليه بنسبة              -
 ٣,١ كيلو متر ومساحة حوضـه       ٦٨٢٥العذبة ، ويعد نهر النيل ثانى أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله             

 كيلو منر مربع وتبلغ حصة      ١٥٣٠مليون متر مربع ويمتد داخل الحدود المصرية لمسافة تقدر  بحوالى            
رك فى مياه نهر النيل إحـدى عـشر    مليار متر مكعب سنوياً ويشت٥٥,٥مصر الثابتة من مياه نهر النيل     

 –دا  رون– إريتريا – تنزانيا – أوغندا – كينيا – أثيوبيا – جنوب السودان – السودان –مصر  (  هى   ةدول
 ) . جمهورية الكونغو الديمقراطية –بروندى 

 النيل ،   ط اللذين يحتضنان دلتا   يتفرع نهر النيل عند القناطر الخيرية شمال القاهرة إلى فرعى رشيد ودميا            -
 مليـار   ١٦٢بطاقة تخزين تبلغ    ) بحيرة السد العالى  (نظم إيراد نهر النيل أمام السد العالى بحيرة ناصر          وي

وهى تعتبر ثانى أكبر بحيرة صناعية على مستوى العـالم ،           ) م١٨٢(،  ) م١٨٣(متر مكعب بين منسوبى     
كيلـو متـر داخـل     ٣٥٠تد لمسافة  كيلو متر مربع وتم    ٥٢٣٧وتبلغ المساحة الكلية لبحيرة السد العالى       

داخل الحدود الـسودانية ، وتعتبـر بحيـرة الـسد العـالى الخـزان               كيلو متر    ١٥٠الحدود المصرية ،    
االستراتيجى للمياه بمصر ولذا يجب المحافظة على نوعية مياه البحيرة من التلوث لضمان أمن وسـالمة                

ى االلتزام البيئى لمياهها وذلك بمراعاة الضوابط       وكفاءة هذا المرفق الحيوى خاصة فيما يتصل بالحفاظ عل        
بشرية تنموية فى المناطق المحيطة بالبحيرة والتى قد يكون لها تأثيراً           مشروعات  والمعايير عند إقامة أى     
 .سلبياً على مياه البحيرة 

 :المياه الجوفية  -ب 

رغم أن نسبة سـقوطها ضـعيفة جـداً             تمثل المياه الجوفية أحد المصادر الهامة فى مصر ، وتعتبر األمطار            
المـشبعة بالميـاه    مصادر التى تغذى المياه الجوفية والتى تتسرب من خالل مسام التربة إلى الطبقة    المصدراً من   
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فى مـصر مـن     (والمنسوب األعلى لهذه الطبقة المشبعة يسمى المنسوب الثابت وينحدر فى اتجاه سريان المياه              
 ) .الجنوب إلى الشمال

 مليار متر مكعب سنوياً فى الوادى والـدلتا ، أمـا            ٦,١ر كمية المياه الجوفية التى تنتجها مصر بحوالى            وتقد
بالنسبة لكمية المياه المتوفرة فى مصر والتى يمكن استغاللها بالخزانات الجوفية على وجه العموم فتقدر بحوالى                

 :فية فى مصر كما يلى  مليار متر مكعب لكل عام ، ويمكن تقسيم الخزانات الجو١١,٥٦٥
 خزانات حوض نهر النيل والدلتا  •

   وتعتبر من الخزانات الجوفية المتجددة ألنها تستمد مياهها من خالل تسرب مياه نهر النيل وشبكة التـرع                 
ومياه الرى إليها ، لذا يستخدم هذا المصدر لتزويد المدن والقرى بمياه الشرب بعد تطهيرها وذلك لقلة تكلفة                  

 .ها معالجت
 )خزانات الحجر الرملى النوبى( خزانات الصحراء الغربية  •

 ألف مليار متر مكعب لكن ما يمكن أن يستغل          ٢٠٠ تقدر المياه بالخزان الجوفى بالصحراء الغربية بحوالى        
منه هو نسبة قليلة جداً نتيجة لوجود مياهه على أعماق كبيرة مما يجعل التكلفـة االقتـصادية السـتخراجها                   

 جداً ،وهى من الخزانات الجوفية غير المتجددة ، يعتبر خزان الحجر الرملى النوبى من أكبر خزانـات                  مرتفعة
المياه الجوفية فى العالم وتشترك كل من مصر والسودان وليبيا وجزء من تشاد فى هذا الخزان العمالق وهو                  

 .المورد الرئيسى لمياه الشرب والرى بالواحات والوادى الجديد 
 لصحراء الشرقية وساحل البحر األحمر خزانات ا •

   وتعتبر من الخزانات الجوفية غير المتجددة العتمادها على مياه األمطار الشتوية ، كما أن إمكانية استخراج 
 .المياه منه ضعيفة لوجود المياه على أعماق بعيدة جداً ، مما يتطلب تكاليف باهظة الستخراجها 

 خزانات شبه جزيرة سيناء  •

 : بشبه جزيرة سيناء ثالث خزانات جوفية ومصدرها هى األمطار وهى ويوجد
 .الخزان الجوفى الضحل ويوجد بمنطقة شمال سيناء  -
 .الخزان الجوفى المتوسط العمق ويوجد بمنطقة الوديان بوسط سيناء  -

 .الخزان الجوفى العميق ويوجد بمنطقة جنوب سيناء  -

بكافة الخزانات بـسيناء    غير متجددة ، وتبلغ جملة المياه       نات  عموما خزا    وتعتبر هذه الخزانات الجوفية     
يمكن لخزانات الجوفية بمنطقة الوديان اف ، و خالفا لذلكعام  / ٣ مليون م  ١٥٠ حوالى   ى يمكن استغاللها  التو

اعتبارها خزانات متجددة حيث يتم تغذيتها عن طريق مياه األمطار التى تسقط على شـبه جزيـرة سـيناء                   
 .ديانوتتجمع بالو

   وتتعرض المياه بالخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية بسيناء إلى خطر تداخل مياه البحر عليهـا ممـا                 
، األرض وتأثرها باألنشطة المختلفـة    يؤدى إلى زيادة درجة تركيز األمالح بها وذلك نتيجه قربها من سطح             

 من الطمى غير النافذ والتى تعمل علـى         بينما ال تتأثر الخزانات الجوفية األعمق نتيجة وجودها تحت طبقة         
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حمايتها من مصادر التلوث السطحى ، ولذلك يجب األهتمام بدراسة اآلثار البيئية لألنشطة الـسطحية علـى         
 .خزانات المياه الجوفية الضحلة 

 :مدى االستفادة من المياه الجوفية لمياه الشرب 

الجوفية كمصدر لمياه الشرب إلى أقصى حد ممكـن أسـوة              تحول نظر هيئات مياه الشرب إلى استغالل المياه         
بالدول الغنية التى تبدأ باالستفادة أوالً بما لديها من مياه جوفية وتكمل النقص بالمياه المرشحة بسبب الوفر الكبير 

مياه فى االستثمارات والسهولة والسرعة فى التنفيذ وخاصة عند تنفيذ خطط عاجلة لسد االحتياجات المتزايدة من                
الشرب بسبب زيادة السكان وحركة التعمير وانتشار المجتمعات الجديدة وزيـادة معـدالت االسـتهالك اآلدميـة                 

 :والصناعية وللتغلب على أزمات المياه ويرجع هذا التحول إلى المميزات اآلتية 
 % .٢٠تكلفة محطة مياه جوفية مماثلة لمحطة مياه الشرب المرشحة تبلغ حوالى  �
 .سنوات٤إلى ٣شهور بينما عملية المياه المرشحة تستغرق من ٦زمة لالنشاء ال تزيد عن المدة الال �

من تكلفة المتر المكعب من المياه المرشـحة ويقـل          % ٥٠تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه الجوفية يبلغ          �
 .كثيراً إذا كانت اآلبار داخل إحدى المحطات المرشحة وليست خارجها 

 .اويات مستوردة مثل الشبة و الكلور ال تحتاج إلى كيم �

يمكن االستفادة من الكلور فى حالة عدم توافره ألن المياه فى معظم األحيان تخـرج خاليـة مـن مـسببات                      �
 .األمراض ومطابقة للمعايير البكتريولوجية 

ياه المرشـحة   على إنتاجية الم  أصبحت مشكلة تؤثر    ال تتأثر المياه الجوفية بالطحالب الموجودة بالنيل و التى           �
 .%٣٠إلى  الخلط بين المياه المرشحة و المياه الجوفية تنخفض الطحالب فى بعض األحيان دوعن

ال ترتبط محطات المياه الجوفية بموقع معين على نهر أو ترع بل يمكن أختيار الموقع مباشرة لتغذية مناطق                   �
 .لى إنشاء خطوط مواسير طويلة تشكو من ضعف المياه فى هذه المناطق أو بالقرب منها دون الحاجة إ

 .ض تكاليف المتر المكعب من المياهيؤدى إلى خف% ٣٠خلط المياه الجوفية مع المرشحة بنسب تصل إلى  �

 .الزيادة فى الحديد والمنجنيز فى المياه الجوفية أصبح من السهل ازالتها باألجهزة المناسبة  �

 :األمطار  -ج 

مصر لقلة الكميات التى تسقط ، حيث تتميز جمهورية مصر العربية بمناخ وهى ليست مصدراً رئيسياً للمياه فى    
 مم فى العام وتـسقط      ١٥٨شديد الجفاف إلى شبه جاف وندرة فى سقوط األمطار ، ويبلغ متوسط سقوط األمطار               

كميـة  مياه األمطار بكميات ضئيلة على معظم المناطق باستثناء الساحل الشمالى الغربى ، حيث يـصل متوسـط                  
سعيد إلـى   صل النسبة عند مدينة بور    سنة عند اإلسكندرية شماالً ، بينما ت      /مم ٢٠٠ألمطار المتساقطة عليه إلى     ا

سنة /مم ٢٥لتصل إلى  اهرة ـقـالمدينة  جنوباً من الساحل إلى ناسنة وتتناقص كمية األمطار كلما اخفض/مم ٧٥
 الشديد التى ينتج عنها السيول فـى بعـض          ، وتتعرض منطقة البحر األحمر وجنوب سيناء لبعض نوبات المطر         

 .األحيان 
وقد بذلت المحاوالت لالستفادة من مياه السيول بحصادها وتجميعها فى خزانات صناعية أو فى خزانات طبيعية                   

بعد إعادة تأهيلها لالستخدام المباشر أو إعادة شحن الخزان الجوفى بها ، فقد تم إنشاء سد وادى العريش لتخزين                   
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 األمطار واالستفادة منها ، وتم إنشاء مخرات السيول تنحدر نحو الوادى وتصب فى نهر النيل، وتستغل مياه                  مياه
 .كمصدر لمياه الشرب عند الضرورة )  اآلبار الرومانية (األمطار فى الساحل الشمالى

أن كمية األمطـار التـى         وتقدر كمية السيول التى يمكن االستفادة منها بحوالى مليار متر مكعب سنوياً ورغم              
ـ ر حي ــة فـى مـص    ـيـائـوارد الم ـرة فى اجمالى الم   ـتسقط على مصر صغيرة إال أنها تعتبر مؤث        ث ـــ

 .سنة /٣مليار م١,٢  والىــدر بحـقـت
 :تحلية مياه البحر  -د 

األحمـر     تمتاز مصر بموقعها الجغرافى بين دول العالم فيحددها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر                
وبسبب محدودية حصة مصر من المياه ونتيجة للرغبة المتزايدة فى التنمية ، أصبح من الضرورى البحث عـن                  
وسائل بديلة لتنمية الموارد المائية كتحلية مياه البحر إال أن هذا المصدر لم يأخذ االهتمام الكافى إال فى السنوات                    

ب من مياه البحر و التى تتراوح ما بين ثالث وسبع جنيهات ، لـذا               األخيرة نظراً إلرتفاع تكلفة تحلية المتر المكع      
فإن استخدام تقنية تحليه مياه البحر يتركز فى المناطق الساحلية والتى ال يتوفر لديها أى مـصدر مـائى أخـر،                     

يوم بما يساهم بنـسبة     /٣م ألف   ٦٠,٣٨٠ محطة تحليه لمياه البحر تعمل بطاقة إنتاجية بحوالى       ٢١ويوجد حوالى 
 .من جملة الموارد المائية % ٠,٠٦

 
 :أهم مصادر تلوث المياه الناتجة عن أنشطة اإلنسان  -٤

األنشطة الصناعية بصرفها الصناعى تعد أهم مصادر التلوث للمياه والترع والمصارف والذى قد تـصل إلـى                  -أ 
 ، وتحتـوى ميـاه      المياه الجوفية فى حالة صرفها على التربة أو حقنها فى باطن األرض بالمخالفة للقـانون              

الصرف الصناعى على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة التـى تـضر بالـصحة                 
العامة وتقف حائالً دون االستخدام األمثل لبعض المصادر المائية ، ويعتبر صرف المخلفـات الـسائلة مـن                  

 العضوية والتى يؤدى تحللها إلـى اسـتهالك   صناعات المواد الغذائية من أهم مصادر زيادة محتوى المركبات      
االكسجين الذائب فى المياه ، أما قطاع الصناعات الكيماوية فيساهم بالتلوث بالعناصر المعدنية الثقيلة وغيرها               

 .من المركبات العضوية وغير العضوية 
لوجية وكيميائية  وبيتعتبر مياه الصرف الصحى من اهم مصادر تلوث المجارى المائية لما تحتوية من ملوثات                -ب 

، فمياه الصرف الصحى المعالجة جزئياً او غير المعالجة من شبكات صرف المدن والتى تصب فى المصارف                 
الزراعية الى جانب الصرف الصحى للسكان المحرومين من خدمات الصرف الصحى ، حيث يتم التخلص مـن            

 .إلقاء مواد الكسح اليها المخلفات اآلدمية مباشره على المجرى المائى دون معالجة او ب

تلوث المصارف الزراعية نتيجة الصرف المباشر للصرف الصناعى غير المتوافق مع معايير القوانين البيئية               -ج 
المعمول بها او نتيجة لصرف مياه الصرف الصحى غير المعالج او المعالج معالجة ابتدائية مما يـؤدى الـى                   

 المقنن لمياه المصارف فى رى االراضى الزراعية الـى جانـب   تلوث مياه المصارف باالضافة لالستخدام غير 
استخدام المبيدات الحشرية واالسمده فى الزراعة بدون ترشيد من اهم مصادر تلوث مياه المصارف الزراعية               

 .باالضافة الى االمالح الناتجة عن غسيل التربة 
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مائية بالزيوت أو أن تكون الملوثـات       هناك بعض مصادر اخرى للتلوث قد تكون طارئة مثل تلوث المجارى ال            -د 
 .وافده من دول مجاوره عبر الحدود 

والتلوث بأنواعه وأشكاله المختلفة يسبب اضراراً لالنسان والنبات والحيوان الكائنات الحية المائية ، ويقلل مـن                
 واخطر اثار تلـوث  قيمة استخدامات هذه الموارد المائية فى اغراض مفيده لالنسان واالقتصاد القومى ، ومن اهم       

 : المياه و تلوث المجارى المائية بالمخلفات اآلدمية التى توجد مسببات األمراض وأهمها 

 . الشيجيال وغيرها – السالمونيال –مثل ضمات الكوليرا : البكتريا  -
، وفيروس شلل ) هـ(، وفيروس االلتهاب الكبدى ) ا(فيروس االلتهاب الكبدى الوبائى : الفيروسات  -

 .فال ، والفيروسات المسببة لإلسهال والنزالت المعوية األط
الهيتروفيس ، وبالرغم مـن      ة الكبدية و   الدوسنتاريا اآلدمية  الدود    –مثل البلهارسيا   : الطفيليات   -

جود إمكانيات للكشف عن المسببات لألمراض إال أنه هناك صعوبات معملية للكشف عنها بصفة              و
ق عالمياً على استخدام أنواع أخرى من البكتيريـا التـى تتواجـد    دورية وروتينية ، وقد تم االتفا 

بأعداد كثيرة فى األمعاء الغليظة لالنسان وتقاوم البيئة الخارجية أكثر مـن مـسببات األمـراض                
 .كمؤشر الحتمال وجود مسببات االمراض فى هذه المياه 

 :أهم المؤشرات البكتريولوجية لتلوث الموارد المائية  -٥

 .جد فى التربة وروث الحيوانات وبراز اإلنسان واوهى تت: لقولونية المجموعة ا -أ 
يتواجد فى األمعاء الغليظة لألنسان وتواجده فى المياه يعنى تلوثها مـن مـصدر              : باسيل القولون النموذجى     -ب 

 .آدمى 

 الميـاه   وهى تتواجد فى األمعاء الغليظة لإلنسان وتواجدها داللة علـى تلـوث           : المكورات السبحية البرازية     -ج 
بمصدر آدمى ، ونظراً ألن مخلفات بعض الحيوانات تحتوى على نفس المكورات السبحية البرازية فإذا كانـت           

 فـإن مـصدر     ١ : ٠,٧ فإن مصدر التلوث يكون أدمياً أما إذا كانت نفس النسبة أقل مـن               ١ : ٣النسبة من   
 .التلوث هو الحيوانات 

قسيم موارد المياه الخام الطبيعية كمصدر لمياه الشرب إلى أربعة   بت WHO   وقد أوصت منظمة الصحة العالمية      
مستويات طبقاً للمحتوى البكتريولوجى للمجموعة القولونية وتحديد نوع المعالجة المقترحة لكل مستوى لـضمان              

 :سالمة مياهها للشرب والحد من انتشار األمراض التى تنتقل عن طريق المياه ، وذلك على النحو التالى
  ٥٠: من صفر : مستوى األول ال -
  ٥٠٠٠ : ٥٠من : المستوى الثانى  -

 .)والترويب ، والترشيح ، والتعقيمالترسيب ، (ويان يحتاجان إلى أسلوب المعالجة التقليدية وهذان المست

من المعالجـة   د للمورد المائى ويحتاج إلى أكثر        تلوث شدي  ٥٠,٠٠٠ : ٥٠٠٠من  :  المستوى الثالث    -
 .التقليدية 

  تلوث شديد جداً ال يصلح كمصدر لمياه الشرب ٥٠,٠٠٠أكثر من : مستوى الرابع ال -
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 :األخطار الناتجة عن تلوث المياه بمسببات األمراض والطفيليات  -٦

أثر التلوث على تنقية مياه الشرب ، حيث يؤدى التلوث إلى االستعانة بطرق أكثر تكلفة اقتصادياً للتخلص من                   -أ 
إلى  ارتفاع أسعار المياه على المستهلك و معاناة المواطنين والمستثمرين اقتصادياً            مسببات األمراض ويؤدى    

 .، كما أن تلوث المجارى المائية يعتبر من العوامل السلبية التى تهدد خطط التنمية 
يير أثر التلوث على كافة محطات تنقية المياه ومدى مطابقتها للمعايير البكتريولوجية المقررة وتنص هذه المعا             -ب 

 .من جملة العينات طوال العام % ٥على أال تزيد نسبة العينات غير المطابقة خالل العام عن 

ها على ترع صغيرة أو متوسطة وغالباً ما تكون هذه          النقالى ، والتى تقع مأخذ    أثر التلوث على محطات المياه       -ج 
المآخذ وتجعل المياه الصادرة إلـى      المياه خليطاً من المياه العذبة ومياه المصرف ، مما يؤدى إلى تلوث هذه              

 .الشبكات غير آمنة لالستهالك اآلدمى وغير مطابقة للمعايير البكتريولوجية وتسبب خطراً على الصحة العامة 

 :أثر التلوث على صحة اإلنسان حيث يصاب اإلنسان بالعديد من األمراض أهمها  -د 

لعدوى إلى اإلنسان من خالل تالمسه مـع        وهى أحد األمراض المتوطنة فى مصر وتنتقل ا       : البلهارسيا   -
 . الزراعية أو االستحمام فى الترعالمياه الملوثة التى تحتوى على الطور المعدى عند رى األراضى

االلتهاب الكبدى الوبائى ، والتيفود والباراتيفود ، وشلل األطفال وقد بدء الحد من انتشار مرض شـلل                  -
 لألطفال بينما ينخفض معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدى بصورة         األطفال بسبب برنامج التحصين اإلجبارى    

بطيئة ، أما التيفود والباراتيفود فهم موجودين بشكل متزايد وذلك لوجود السالمونيال مسبب المرض فى               
البيئة المحيطة باإلنسان ويظهر ذلك فى وجود عينات مياه الشرب غير المطابقة بكتريولوجيـة والتـى                

ات األمراض فى هذه المياه والتى تتواجد بعد تفعيل خطوات تنقية المياه ، مما يعطـى                تعنى تواجد مسبب  
 .مؤشراً إلى الحاجة إلى خطوات أرقى وأعلى من الطرق التقليدية الحالية فى تنقية مياه الشرب 

وهى من األمراض الخطيرة التى تصيب األطفال أقل من خمـس سـنوات             : اإلسهال والنزالت المعوية     -
 إلى الوفاة بسبب مضاعفات المرض الخطيرة وأهمها الجفاف وتنتقل العدوى إلى األطفـال عـن           وتؤدى

طريق المياه المحملة بمسببات المرض أو عند تحضير وجبات الرضاعة الصناعية فى زجاجات ملوثـة               
 .بالمياه غير اآلمنة 

 

 : سبل مواجهة التهديدات و المعايير الحاكمة :طوة الثانية الخ

د سبل المواجهة على إصدار المعايير التى تحكم مدى صالحية المياه لالستخدام االدمـى ، والهـدف مـن                  تعتم
معايير مياه الشرب هو حماية اإلنسان من األمراض والمواد السامة التى تنتشر عن طريق المياه ، والمواد التـى              

يلة حياة اإلنسان ، وتبدأ سـالمة ميـاه         قد تؤدى إلى أمراض مزمنة أو سرطانية على المدى القريب أو البعيد ط            
 :الشرب وصالحيتها لالستخدامات اآلدمية عند التأكد من 

 .حماية مأخذ عمليات المياه من التلوث  •

 .كفاءة عمليات وخطوات التنقية واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية فى معالجة المياه  •

 . واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصحاحه اكتشاف أى خطر يهدد سالمة المياه وصحة اإلنسان •
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 :المعاييـر الحاكمة  -١

   وضعت المعايير البكتريولوجية لحماية الفرد والمجتمع من األمراض التى تنتشر عن طريق المياه والتى تصيب               
عـة  أعداد كبيرة من المنتفعين بالمياه على مختلف أعمارهم وخاصة األطفال والمسنين الذين ال يحتـاجون إال جر    

صغيرة أو عدداً قليالً من مسببات المرض لبدء ظهور أعراض المرض وانتشار هذه األمراض على صورة وبـاء                  
مفاجئ يصيب العديد من المعرضين للعدوى ولذلك تعطى للمعايير البكتريولوجيـة أفـضلية وأولويـة بالمقارنـة                 

اض مرضية حادة مفاجئة ، وإنما يظهر تأثيرها         الكيميائية الموجودة بالمياه التى ال تؤدى إلى ظهور أمر         بالمعايير
الضار بعد سنوات طويلة ، وقد تؤدى إلى أمراض مزمنة أو سرطانية وقد تتحول المواد المستخدمة فى معالجـة                   
المياه مثل الكلور إلى مركبات كيميائية أخرى ضارة بصحة اإلنسان ، ولكن هذا الخطر أقل أهمية من ترك الميـاه               

الحد من تكوين مثل هذه المركبات الضارة حتـى ال           ا تتخذ اإلجراءات فى عمليات المياه لمنع أو       بدون تعقيم ولهذ  
 .تصل إلى المنتفعين 

   وقد وضعت معايير المواد المشعة لحماية اإلنسان من التعرض ألخطار هذه المواد علماً بأن الفـرد يتعـرض                  
 فى مياه الشرب ، أما المعايير الطبيعية فقد وضعت لتجعل           للمواد المشعة فى البيئة الخارجية أكثر مما يتعرض لها        

الماء مستساغاً ومقبوالً لدى جميع المنتفعين وتشمل اللون والطعم والرائحة ومطابقة المياه للمعايير الطبيعيـة ال                
  .يعنى أنها خالية من مسببات األمراض أو المواد الكيميائية الضارة

 
 :لمياه الشرب الغرض من وضع المعايير الصحية  -٢

أن تكون مرشداً للمشتغلين بالصحة العامة أو المسئولين على اإلشراف الصحى على مياه الشرب للتأكـد                 -أ 
 .من صالحيتها 

 .أن تكون هدفاً للقائمين على أعمال التنقية حتى تكون المياه المعالجة مطابقة لهذه المعايير  -ب 

ة يشجع الناقالت الدولية للتـزود بالميـاه مـن المطـارات            مطابقة المياه فى بلد من البلدان للمعايير الدولي        -ج 
 .والموانى التى تقع فى تلك البلد 

 .تشجيع السياحة  -د 

 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب         ١٩٨٧ لسنة   ٢٧وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم        
حة بناء على موافقة اللجنة العليا للميـاه بـوزارة          واالستخدام اآلدمى على أن تحدد المعايير بقرار من وزير الص         

 بإصدار أخر تعديل للمعايير والتى      ٧/٥/٢٠٠٧الصحة ، وقد أوصت اللجنة العليا للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ           
 بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى         ٢٠٠٧ لسنة   ٤٥٨صدرت بالقرار الوزارى رقم     

 :معالجة للشرب واالستخدام المنزلى، وتنقسم المعايير والمواصفات إلى المياه ال
 . الرقم االيدروجينى – العكارة – الرائحة – الطعم –اللون : الخواص الطبيعية  ♦
 –األمالح الذائبـة    (ولها تأثير على االستساغة واالستخدامات المنزلية مثل        : المواد الكيميائية غير العضوية      ♦

 ) . العسر الكلى–نيز  المنج–الحديد 

 :ذات التأثير على الصحة العامة وهى إما مواد غير عضوية أو مواد عضوية : المواد الكيماوية  ♦



 
 

 - ١٠١   
-   

o     والنترات والنيترين والفلوريدات    لة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق    المعادن الثقي : المواد الغير عضوية 
. 

o  مثل : المواد العضوية: 

 .ائش المبيدات وكذا مبيدات الحش - أ
 أحمـاض الخليـك     – المطهرات ونواتجها    –الفيتول  : مواد عضوية أخرى خالف المبيدات مثل        - ب

 . مركبات اإليثان المكاورة  – االسيتوثيرالت –المكاورة 

 : المعايير الميكروبيولوجية وتشمل  ♦
o  العد الكلى للبكتريا. 

o  البكتيريا السبحية البرازية/باسيل القولون النموذجى/ بكتيريا القولون الكلية "أدلة التلوث." 

o لبروتوزا أو الطحالب الزرقاءجى لالفحص البيولو. 

 

 :المواد المشعة وتشمل  ♦
o  مشتقات فصيلة ألفا. 
o  مشتقات فصيلة بيتا. 

 :وتختلف معايير ومواصفات مياه الشرب من بلد إلى أخرى إال أنها جميعاً تتفق فى هذه األهداف 
 .ون ، مستساغ الطعم والرائحة جعل الماء رائقاً خالياً من الل -أ 

التخلص من األمالح والمواد الكيميائية الضارة والتى تحد من االستفادة بهذه المياه فى األغراض اآلدمية                -ب 
 .إلخ ... والصناعية مثل الحديد والمنجنيز والعسر الكلى 

 .القضاء على مسببات األمراض التى تنتقل عن طريق المياه  -ج 

 .للشرب واالستعمال اآلدمى واألغراض الصناعية والغذائية أن تكون المياه صالحة  -د 

 
 :اختيار الموضوعات و أولويات المراجعة   :الخطوة الثالثة

 :تحديد أولويات العمليات الرقابية  : أوال
 :تخلصة من اإلجابات على التساؤالت التالية سيتم تحديد أولويات العمليات الرقابية بناء على النتائج الم

 :د مدى الخضوع لرقابة الجهاز األعلى للرقابةتحدي .١
       وفى تلك المرحلة يتم تحديد مصادر المياه ،والجهات القائمة بالمعالجة و التنقية سواء كانت جهات قطـاع                 
عام أو حكومى أو قطاع  خاص أو قطاع استثمارات مشتركة ، أو شركات ذات شخصية اعتبارية مـستقلة ،                    

و تحديد بشكل واضح مدى خضوع تلك المصادر للمظلة الرقابية الخاصـة بالجهـاز             ويكون الهدف من ذلك ه    
األعلى للرقابة والمنوط به إتمام عمليات الرقابة ، وتحديد مدى خضوع هذه المصادر لجهات رقابية أخـرى                 

ابية دولية ، أو جهات رققابة على النواحى البيئية للبالدسواء كانت هيئة محلية، أو جهة مركزية منوط بها الر
 .معنية باإلشراف البيئى على المستوى الدولى 
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 : تحديد الموارد المعرضة للمخاطر جراء الصرف الصحى والصناعى  .٢
        ويتم هنا تحديد الموارد األكثر ضرراً من الملوثات الصادرة  عملية الصرف الـصحى والـصناعى محـل                  

الضرر و أثارة السلبية ، وهل تؤثر على مصادر مياه عذبة        الرقابة من حيث نوعية و حجم و تكلفة أزاله هذا           
أو أنهار تتأثر بعملية الصرف ، أو بحار ينتهى اليها المياه الواردة من مصدر الصرف الصحى والصناعى أو                  
بحيرات مفتوحة أو مغلقة يؤثر الصرف على مستوى تلوث المياه بها ، وكذلك على دورة الحيـاة للكائنـات                   

 وقد يمتد األثر الناتج عن الصرف إلى الغابات الشجرية فيؤثر فيها سلباً سواء علـى مـستوى                البحرية بها ،  
 .التوسع األفقى لها أو على معدالت نمو األشجار بها 

 
 
 

 :القدرة على مواجهة آثار التلوث  .٣
ثير الناتج عن التلوث    وعند تلك النقطة يتم االستعانة بكافة الخبرات سواء الفنية أو العلمية لتحديد مدى التأ              

وقدرة الموارد الطبيعية المتأثرة على مواجهة آثار هذا التلوث سواء من تلقاء ذاتها أو من خالل إجـراءات                  
وتدابير يمكن التدخل بها للحد من التلوث ومواجهته ، وبيان مدى إمكانية استعادة الموارد الطبيعية ألوضاعها 

أو / كلفة إزالة التلوث وآثاره ، و بيان الكيفية التى يتم بها التخلص و              قبل التلوث ، وبيان المدى الزمنى و ت       
 .إزالة اآلثار الضارة 

 
 :مدى توافق الجهات الخاضعة للرقابة للحدود و المعايير القانونية المحلية و الدولية  .٤

لبيئيـة والقـوانين       ويتم فى تلك المرحلة دراسة مدى التزام الجهة محل الرقابة لالشتراطات و المعـايير ا               
المحلية بمقارنة الموقف الفعلى مع الحدود المسموح بها بالقوانين واالشتراطات المحلية ، و مدى التوافق مع 

 . االتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعارف عليها و المعنية بالبيئة 
 

 :تحديد األسلوب المتبع فى العمليات الرقابية : ثالثاً 
 األسلوب المتبع فى عمليات المراجعة بين األجهزة العليا للرقابة وعلى الـرغم مـن هـذا                    يختلف ويتنوع  

 :االختالف بين األجهزة الرقابية إال أن معظم األجهزة العليا تتبع أحد األساليب الشائعة التالية 
 :أسلوب المراجعة المالية  .١

ة للجهة محل الرقابة من مصروفات وإيرادات     وهو أسلوب يرتكز على الجوانب المالية والمعامالت المالي    
ومدى تمثيل المثبت فى الدفاتر والسجالت للحقائق واألوضاع المالية للجهة محل الفحص والرقابـة ، كمـا           
يعمل على التحقق من التزام الجهة بالمعايير واألساليب المالية المتعـارف عليهـا لإلثبـات فـى الـدفاتر                   

 . والسجالت 
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 : بالقوانين واالتفاقيات م االلتزاأسلوب مراجعة .٢

ويعتمد هذا األسلوب على فحص التصرفات والمعامالت المختلفة للجهاز اإلدارى للجهة محـل الرقابـة               
والتأكد من التزامه فى كافة معامالته بالقوانين واإلجراءات سواء المحلية أو الدولية والتى تـنظم وتحـدد                 

 .التصرفاتاألطر التى ينبغى أن تكون عليها تلك 
 

 : أسلوب تقويم األداء   .٣
ويعتمد هذا األسلوب على التأكد من أن كافة معامالت وتصرفات الجهة محل الرقابة تـتم فـي ضـوء                   

 .معايير االقتصاد ، والكفاية ، والفعالية فى تحقيق األهداف المرجوة من القائمين على إدارة الجهة 
مجموعة منتقاه من المؤشرات والمعايير التى من خاللها        ويعتمد هذا األسلوب من أساليب الرقابة على        

يمكن الحكم بشكل موضوعى على ما حققته إدارة الشركة من نتائج تحت ظل معايير االقتصاد ، والكفاية ،                  
والفعالية ، كما يستخدم هذا األسلوب مجموعة من النماذج واالسـتبيانات التـى تمكنـه مـن اسـتخالص             

 . يحتاج إليها للحكم على الوحدة محل الرقابةالمؤشرات والمعايير التى
 

 :أسلوب إعداد تقارير موضوعية  .٤
يستخدم هذا األسلوب لفحص ودراسة موضوعات محددة بشكل تفصيلى وقد يكون هذا الموضوع داخل              
جهة واحدة ، كما يمكن أن يمتد الموضوع ليتوغل داخل مجموعة من الجهات والتى يجمعها عامل مشترك                 

كشركة أنتاج و تنقية ميـاه      (ا مثل أن تكون الجهات هى شركات أو وحدات تعمل فى ذات المجال              فيما بينه 
كشركة أنتاج وتعبئة المياه الغازية     ( ، أو تكون تزاول نشاط واحد مع تنوع عناصر هذا النشاط            ) شرب مثال 

 جهات مختلفة فى نوعية  ، كما يمكن أن تكون    ) مختلفة بمستوى الجودة المتبعة     المثال حيث تتأثر المنتجات     
إنتاجها إال أن تلك المنتجات تشكل منتج نهائى واحد أو ما يطلق عليه شركات سالسل اإلنتـاج كمـا فـى                     
تسلسل العملية اإلنتاجية  بشركات استخراج  المياه المعدنية  ومحطات التنقية ، ثم مصانع إنتاج العبـوات                  

 .ه المعدنية البالستيكية ، و فى النهاية مصانع تعبئة الميا
 

 : الرقابة البيئية للجهاز االعلى للرقابة على المياه  :رابعا 
 

 :خطوات المراجعـة  .١
 إجراء المقابالت الشخصية مع القائمين على تشغيل وإدارة الوحدة محل الرقابـة للتعـرف بـشكل                 - ١/١

ألنظمـة  تفصيلى على أساليب وخطوات التشغيل بالوحدة وما سيتم تناولـه مـن فحـص وكـذلك ا     
المستخدمة لمعالجة و تنقية المياه ، ومدى وجود تقييم بيئى للوحدة من قبل جهات رقابية خارجية                

 .أخرى تخضع ألشرافها الوحدة محل الرقابة 
 تحديد وطلب مجموعة من البيانات والوثائق واستيفاء نماذج معدة ألغراض استخالص المعلومات             - ٢/ ١

ادها عن الجهة محل الرقابة سواء داخلياً أو من جهات إشـرافية            ، وصور من التقارير السابق أعد     
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خارجية تخضع لها الجهة على أن يتم دراسة كافة تلك المعلومات والبيانات واستخالص ما يمكـن                
 .من التقارير السابق إعدادها حتى يمكن تضمين ذلك فى الموقف البيئى للجهة محل الرقابة 

ة على وحدات الجهة محل الرقابة لمعاينة الموقف على الطبيعة فى ضـوء              القيام بالجوالت الميداني   -٣/ ١
المعايير والمحددات العامة الواجب توافرها فى تلك الوحدات طبقاً للقـوانين واإلجـراءات البيئيـة               
المعمول بها ، ويجب توثيق النتائج المستخلصة باستخدام المحاضر أو النماذج المعدة لذلك مـسبقاً               

 .ستعانة بالتصوير فى بعض الحاالت كما يمكن اال

 تحديد النسب والمؤشرات والتى سيتم استخدامها للوصول إلى النتائج واستخالص الـدالالت التـى               -٤/ ١
تعبر عن موقف الجهة محل الرقابة ومستوى أدائها البيئى ويمكن االستدالل بالنـسب والمؤشـرات             

 :التالية على سبيل المثال 

لتصميمية لوحدات اإلنتاج ومدى تأثير ذلك على مستوى جـودة ومطابقـة            نسبة استغالل الطاقة ا    -أ 
 .المياه الناتجة للمعايير والمواصفات المسموح بها 

نسبة االنتفاع بطاقات وحدات ومحطات التنقية و المعالجة  ومدى قدرتها على مجابهة الكميـات                -ب 
لمواجهة الزيادات المتوقعة فى كميات     ومدى القدرة المستقبلية    ،  الفعلية للمياه الخام الواردة إليها      

 . مياه المطلوبة

نسبة الطاقة االستيعابية لشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب ، وقدرتها على مجابهة كميات المياه     -ج 
الواردة إليها بدون حدوث حاالت كسر أو انفجار مما يؤثر على معدالت اكتمال منظومة تنقيـة و                 

ة للشرب و االستخدام اآلدمى طبقاً للمعايير واالشتراطات المسموح         معالجة و توزيع المياه الصالح    
 .بها محلياً ودولياً 

معدل حاالت الكسر واالنفجار واالنسداد لكل كيلو متر طولى من شـبكة التوزيـع ، مـع الـربط                    -د 
بالمؤشر السابق لتحديد مدى قدرة الشبكة على استقبال الزيادات المستقبلية المتوقعة فى كميـات              

 .ياه الواردة إليها الم

نسبة العينات غير المطابقة للمعايير والمواصفات المحددة للحدود المسموح بها فى المياه المنتجة              -ه 
، مع تحديد أماكن أخذ تلك العينات لمعرفة مصدر المياه الغير مطابقـة ، والعمـل علـى اتخـاذ                    

ياه توزيعهـا و تكـون غيـر         دون وجود م   ةاإلجراءات والتى تكفلها القوانين والقرارات للحيلول     
 .مطابقة لالشتراطات البيئية 

نسبة العينات غير المطابقة للمعايير والمواصفات المحددة للمستويات المسموح بـصرفها علـى              -و 
المجارى المائية واألنهار والبحار بعد إتمام عملية معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى ، مـع         

ه معالجة غير مطابقة لالشتراطات البيئية التخاذ اإلجراءات       تحديد محطات المعالجة التى أنتجت ميا     
 .التى تكفل عدم استمرار هذا الوضع 

متابعة تطور عدد الشكاوى الواردة عن شبكات توزيع المياه  سواء من عام ألخر أو على مستوى      -ز 
 .تركز الشكاوى على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة 
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لرقابة بإعداد سجالت بيئية ومدى انتظام التسجيل بتلك السجالت ،     متابعة مدى التزام الجهة محل ا      -ح 
ومدى انتظام المرور الدورى من قبل الهيئة أو الجهة المسئولة والمنوط بها اإلشراف والرقابـة               

 .على الشئون البيئية بالدولة وفحص التقارير الصادرة عن تلك الجهة أو هيئة اإلشراف 

الرقابة بإجراءات القياس و المتابعة سواء للمياه الصالحة للشرب         متابعة مدى التزام الجهة محل       -ط 
 :الصادرة عنها أو إجراء القياسات الفنية األخرى والتى منها على سبيل المثال 

   -   PH األس الهيدروجينى–كدرجة الحرارة : القياسات الفيزيائية  •

 .يل الكهربائى  التوص– الشفافية – الملوحة –             األكسيجين المذاب 

  – النيتروجين الكلى– االمونيا – النيتريت –كالنيترات : القياسات الكيميائية  •

 . السيليكات – الكلوروفيل – الفوسفور الكلى –             الفوسفات 

   – البكتريا الكروية السبحية –البكتريا القولونية : القياسات البكتريولوجية  •

 .يرشيا كوالى              بكتريا االيش
متابعة تطور الحالة الصحية للعاملين بالوحدة محل الرقابة و المعرضين إلمراض مهنية و مـدى                -ي 

انتظام الكشف الطبى الدورى عليهم ، و متابعة أسباب ظهور نتائج إيجابية عند إجـراء الكـشف                 
 . لنتائج االيجابية الطبى والسبل و الطرق الوقائية التى تتبعها الجهة محل الرقابة للحد من تلك ا

متابعة معدالت تكرار اإلصابات باإلمراض المهنية لدى العاملين بالوحدة محل الرقابـة ، وكـذلك                -ك 
 .معدل شدة اإلصابة لدى العاملين 

متابعة موقف التدريب للعاملين و مدى تطور مستوى األداء المهنى نتيجة التدريب، و أثر التدريب       -ل 
 .و الصحة المهنية بالوحدة محل الرقابة على االرتقاء بمستوى السالمة 

متابعة مدى التزام الجهة محل الرقابة بمقتضيات القوانين و القرارات البيئية الـسارية ، وتتبـع                 -م 
حجم و معدل تكرار الغرامات و العقوبات التى تم تطبيقها على الجهـة محـل الرقابـة ، و كـذا                     

ة لتالفى تكرار حدوث تلك العقوبات أو فـرض         اإلجراءات و الخطوات العالجية التى اتخذتها الجه      
 .تلك الغرامات مستقبال 

متابعة موقف النزاعات و الخالفات القضائية التى تكون الجهة محل الرقابة طرفاً فيهـا علـى أن               -ن 
يكون محور تلك النزاعات أمور تتعلق بالنواحى البيئية ، والخطط المستقبلية التى تعدها الجهـة               

 . ن فى غير صالح الجهة محل الرقابة تلك النزاعات من أحكام أو قرارات تكولمجابهة ما ينتج عن
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 : إعداد التقرير  .٢
 

  عند الشروع فى إعداد التقرير النهائى لعملية رقابية لتقويم األداء البيئى فى مجال تنقية و معالجة ميـاه                  
 : سبيل المثال الشرب يجب مراعاة عدة عناصر عند إعداد التقرير ، منها على 

 .أن تكون لغة صياغة التقرير تتسم بالسهولة و الوضوح و سرعة الفهم  −

 .التوافق بين الوزن النسبى لمالحظات التدقيق و النتائج الواردة بالتقرير  −

 . التوافق التام بين المهمة المحددة للتدقيق و محتوى التقرير  −

 اإلشارة إلى إجراءات أو خطوات      -نهائى لمهمة التدقيق     باعتباره المنتج ال   –أال يحيل أو يتضمن التقرير       −
مستقبلية ستحدث فيما بعد ، إال فى حالة أن تكون تلك اإلجراءات هى من قبيل التوصيات التى يرى فريق                   

 .التدقيق  ضرورة تفعيلها 

 : وبناء على ما سبق يمكن أن يكون الهيكل المقترح لمحتوى التقرير على النسق التالى 
 

 :تعريف بالمهمة الرقابية الواردة بالتقرير  -٢/١

و يحتوى هذا الجزء على محددات المهمة المتعلقة بالرقابة و تقويم األداء البيئى ألحدى وحدات تنقية و 
 .معالجة المياه  ، و كذا بعض التعريفات التى يرى فريق التدقيق ضرورة إلمام القارئ بها 

 
 :قابة  أسباب اختيار الجهة محل الر- ٢/٢

و يتناول هذا الجزء الشكل القانونى و األسس التى أدت إلى تحديد الجهة محل الرقابة سواء المتعلقـة                  
بخضوعها للرقابة أو حجم التلوث الوارد لها أو الموارد الطبيعية المتأثرة بتلك الملوثات أو خطورة التلـوث                 

 المنظمة لهـذا النـشاط و المحـددة    تين والقراراوقد يذكر أيضاً القوان، الصادر منها و القدرة على مجابهته    
 . للمستويات المسموح بصرفها محلياً 

 
 :  المؤشرات و المعايير المستخدمة -٢/٣

و يتناول هذا الجزء البيانات و النماذج و ما تم إستخالصة منها من مؤشرات  ونسب ودالالت ، وكـذا                    
الرقابة ، وكذلك محاضر ووثائق اإلثبات التى رأى فريق      ما أسفرت عنه المقابالت مع المسئولين بالجهة محل         

، كمـا يمكـن     وحدات التابعة للجهة محل الرقابة    التدقيق تحريرها أثناء القيام بالجوالت والزيارات الميدانية لل       
 : تقسيم هذا الجزء إلى عدة أجزاء منها 

 ) .لعينات غير المطابقةمثل نسب االنتفاع بالطاقة اإلنتاجية ، نسبة ا( جوانب فنية و هندسية  -أ 

 ).مثل نسبة السيولة،ونسبة تغطية متوسط سعر البيع لتكلفة اإلنتاج( جوانب مالية ومحاسبية  -ب 

 ).متوسط عدد العاملين ، عدد الخاضعين للكشف الطبى الدورى ( جوانب إدارية و تنظيمية  -ج 
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 :  النتائج و التوصيات -٢/٤
 على ما أمكن استنتاجه من المؤشرات والمعايير السابق تناولها         و يتناول هذا الجزء من التقرير التركيز      

 : ، ويمكن تقسيمه إلى ما يلى 
 : أهم النتائج  -أ 

ويتناول دمج و تركيز للنتائج التى أمكن استخالصها من النسب والمؤشرات والمعدالت التى تم تناولهـا       
قشات التى دارت مع المـسئولين فيمـا يتعلـق    بالتقرير ، وكذلك النتائج التى تم الوصول إليها من خالل المنا     

 .بالنواحى اإلجرائية والتنظيمية المطبقة بالوحدة محل الرقابة
 : أهم التوصيات  -ب 

و يعتبر هذا الجزء هو األهم بالتقرير حيث يعد هذا الجزء ثمار المجهودات التى بذلت فى كامل المهمـة     
ت التى يرى فريق التدقيق ضرورة األخذ بها و مراعاتها          الرقابية وذلك ألنه يحتوى على اإلجراءات والتصرفا      

 محل عملية بإنتاج و تنقية مياه الشرب، و يحث على تنفيذها بهدف رفع مستوى األداء البيئى للوحدة القائمة         
  . التدقيق ، كما ينشد فى النهاية رفع مستوى األداء البيئى على المستوى العام للدولة
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  ث الثالثالبح
 تجربة الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة المياه الصالحة للشرب 

أصبحت قضية المياه من أهم القضايا التى تهم العالم بأسره والتى تحدد العالقات بين الدول المشاركة فى                 
المياه بـالكرة   من إجمالى كمية     % ٠,٧مجرى مائى واحد وتشمل نسبة المياه العذبة فى األنهار والبحيرات نحو            

األرضية والتى تتوزع بغير انتظام مما يؤدى إلى وجود مناطق عديدة تعانى من ندرة المياه ، ومن هنـا بـرزت                     
أهمية تغير مفهوم الدول إلى ضرورة االستغالل األمثل للمياه العذبة المتاحة والحفاظ على كل قطرة مياه خاصـة                  

در المياه وذلك باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة  مع الزيادة السكانية المتزايدة ومحدودية مصا     
إلعادة استخدام المياه المعالجة بدالً من إهدارها فى البحار والمحيطات أو صرفها على البيئة المحيطة دون معالجة 

 .، مما يؤدى حقاً إلى تلوثها وإهدار الثروات بها 
لى الموارد المائية فى عنصرين أساسيين وهما التلوث واإلسراف بـدون              وتكمن المشاكل التى تؤثر بالسلب ع     

 .وعى فى استهالك المياه 
إلحدى الشركات العاملة فـى     تم أعداد هذا التقرير من واقع القوائم المالية األساسية والحسابات التحليلية            

اإلضافة إلى نماذج متابعـة      ، ب  ٣٠/٦/٢٠١١عن العام المالى المنتهى فى      مجال مياه الشرب و الصرف الصحى       
وتقويم األداء التى استوفيت بمعرفة المسئولين بالشركة ومديرية الشئون الصحية ، هذا بخالف فحـص بعـض                 

 .الملفات والسجالت ، وما أتيح من بيانات تطلبها أعداد هذا التقرير 
رار ـدر الق ـد ص ، وق  ١٩٨١عام   أنشئت   وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشركة هى شركة مساهمة مصرية         

 لـسنة  ٩٧ بتحويل الشركة من شركة قطاع عام تخضع للقـانون رقـم      ٢٠٠٤ لسنة   ١٣٥م  ـورى رق ـمهـالج
 بشأن قانون هيئات القطاع العام وشركاته إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى       ١٩٨٣

ـ انون شركات ق  ـأن ق ـ بش ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣والتى تخضع للقانون رقم      ـ  ـط ـ  ـاع األعم ـ  ـال الع دل ـام والمع
 ، وتختص الشركة طبقا لقرار إنشائها بإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب من ٢٠٠١لسنة ١٤٩ـانون رقم بالق

خالل تشغيل وصيانة وتطوير الوحدات اإلنتاجية وشبكات التوزيع وذلك بما يكفل تحقيق التوازن بـين اإليـرادات                 
  .جميع ومعالجه والتخلص األمن من مياه الصرف الصحىت، هذا إلى جانب والمصروفات 

Jه &N	:0 ا��, ���  - :و�9:	ول 9(&�� ا�()	ز J5 ا�&T	�� �J" 9"§ ا�`&آ� ,(

 .مدى تحقيق األهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية : أوال  
 . اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية والفنية: ثانيـا

 .مؤشرات الكفاءة التسويقية: ثالثـا 
 .مدى تنمية السالمة و الصحة المهنية :رابعـا
 .رقـابة االلتـــزام  : خامسا

 .أهم النتائج و التوصيات : سادسا 
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  :٢٠١٠/٢٠١١مدى تحقيق األهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية لعام :  أوالً 
% ٤,٣بنسبة   بزيـادة ٢٠١٠/٢٠١١خالل عام إنتاجها اه الشرب المستهدف ـية ميـركة كمـت الشـحقق −

. 

  % .١,٧حققت الشركة الكمية المستهدف بيعها بزيادة بنسبة  −

 . %١٤,٨بنسبة  ٢٠١٠/٢٠١١زادت كمية الفاقد من المياه المنتجة و المشتراه عن المستهدف لعام  −

 .٢٠١٠/٢٠١١ة مضافة صافية موجبة عام ساهمت الشركة في الناتج القومي حيث حققت قيم −

 

 :ءة اإلنتاجية والفنيةاإلنتاج والكفا: ثانياً
 :  اإلنتاج .١

 %.٤,٤ارتفعت الطاقة التصميمية لوحدات اإلنتاج بنسبة  −

 .% ٧,٤ بنسبة ٢٠٠٩/٢٠١٠ عام  عن٢٠١٠/٢٠١١عام مية مياه الشرب المنتجة كزادت −

 ، وكذلك ٢٠١٠/٢٠١١ الرئيسية الخدمة خالل  عام إحدى المحطاتويرجع ما سبق إلى محصلة دخول 
 محطات ترشيح سريع و عدد  ٥  و مع استبعاد عدد - دخلت الخدمة -أخرى  محطة ١٥د االستفادة من عد

 . مجموعة أبار ارتوازية خالل  ذات العام المالى١٢
 ٢٠١٠/٢٠١١عام  % ٩٥,٨بلغت نسبة االنتفاع اإلجمالية بالطاقة التصميمية لوحدات اإلنتاج المختلفة نحو  −

  .  ٢٠٠٩/٢٠١٠خالل عام  % ٩٣,٢مقابل 

 
 :كفاءة شبكة التوزيع .٢
طولي خالل عام / كم٢٣٠ وذلك نتيجة إضافة نحو ٣٠/٦/٢٠١١ أطوال شبكة التوزيع في زادت −

٢٠١٠/٢٠١١ .  

وقد % ١٥بنسبة ٢٠٠٩/٢٠١٠عام   مقابل ٢٠١٠/٢٠١١انخفاض إجمالي عدد حاالت الكسر واالنفجار عام  −
كم طولي عام /  حاله ١  مقابل٢٠١٠/٢٠١١كم طولي عام /حاله٠,٨توسط عدد حاالت الكسر واالنفجاربلغ م

٢٠٠٩/٢٠١٠. 

وتمثل ، % ١٥,٥ بنسبة ٢٠٠٩/٢٠١٠ مقابل عام ٢٠١٠/٢٠١١ عاممياه الشرب زادت كمية الفاقد من  −
 .من كمية المياه المنتجة و المشتراه  % ٢٧,٣ن مياه الشرب نحو كمية الفاقد م

 ال تعبر عن حقيقة ٢٠١٠/٢٠١١ مياه الشرب خالل عام  الزيادة الظاهرة لكمية الفاقد منأنالشركة أفادت وقد 
.... واقع وسياسات الشركة فى هذا المجال حيث دأبت الشركة عن خفض الفاقد من مياه الشرب من عام آلخر 

: اللويتم مجابهة ذلك من خ
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 . االستجابة الفورية لإلصالحات والكسورات بالشبكة  •
 . وحصر التوصيالت المخالفة التفعيل المستمر لإلدارة الخاصة بمتابعة •
 . تطوير عملية غسيل الشبكات باستخدام ضاغط الهواء بديالً عن المياه الصالحة لالستخدام  •
 .ميكنة برامج صيانة المحابس للتحكم فى الضغوط الرئيسية للشبكات  •
 الكميات ة علىاالستمرار والمتابعة فى إصالح العدادات العاطلة تدعيماً لسياسة الشركة فى المحاسب •

 .المستهلكة فعلياً 
 أجهزة كشف  فى الخطوط بباطن األرض من خالل توسيع استخداملمتابعة المستمرة لحاالت التسربا •

 .التسرب 
ن نشر الوعى بين المواطنين عن طريق دور العبادة ووسائل اإلعالم المقرؤه والمسموعة والمرئية ع •

 . إهدار المياه وأسبابه وتكلفته 

 

 : المنتجةجودة المياه .٣
تتم الرقابة على جودة مياه الشرب المنتجة من خالل المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه 

  في ٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨الصالحة للشرب واالستعمال المنزلي والمحددة بقرار وزير الصحة رقم 
 :، وذلك من خالل نوعين من الرقابة هما٢١/١٠/٢٠٠٧

 : الرقابة الداخلية- ٣/١
تتولى الشركة القيام بهذا النوع من الرقابة ويتم التحليل بمعاملها بكتريولوجيا وكيماوياً وذلك على و

 :النحو التالي 
 :)١(  التحليل البكتريولوجي-أ

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ عن عام ٢٠١٠/٢٠١١ عام  بكتريولوجيالي عدد العينات التي تم تحليلها إجماانخفض
 عينه بنسبه  ٥٥ مقابل ٢٠١٠/٢٠١١عام % ٠,٠٤ عينه بنسبة ٧٣وقد تبين عدم مطابقة % ٣,٣ه بنسب

  ، وقد جاءت جميع نتائج العينات المأخوذة من المحطات الرئيسية و الوحدات ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  % ٠,٠٣
 عينه من العينات ٧٢النقالى و اآلبار االرتوازية مطابقة للمواصفات فى حين بلغت العينات غير المطابقة نحو 

 جاءت جميع نتائج العينات المأخوذة فى حين ، ٢٠١٠/٢٠١١عام % ٠,١ن شبكة التوزيع بنسبة المأخوذة م
من المحطات الرئيسية و الوحدات النقالى و اآلبار االرتوازية مطابقة للمواصفات فى حين بلغت العينات غير 

  .٢٠٠٩/٢٠١٠عام  % ٠,٠٧ عينه من العينات المأخوذة من شبكة التوزيع بنسبة ٥٥المطابقة نحو 
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 : التحليل الكيماوي-ب
 ٢٠٠٩/٢٠١٠عن عام  ٢٠١٠/٢٠١١ كيماويا عام ينات التي تم تحليلها إجمالي عدد العانخفض

 % ٠,٥نسبه  مقابل ٢٠١٠/٢٠١١عام %  ٠,١ عينه بنسبة ١٧٥وقد تبين عدم مطابقة  % ٣,٣ه بنسب
المحطات الرئيسية و الوحدات النقالى   ، وقد جاءت جميع نتائج العينات المأخوذة من ٢٠٠٩/٢٠١٠عام 

 عينة من العينات المأخوذة من  ١١٤ عينه ، ٦١مطابقة للمواصفات فى حين بلغت العينات غير المطابقة نحو 
وقد جاءت جميع نتائج  ، ٢٠١٠/٢٠١١عام  % ٠,٢،  % ٢,٨شبكة التوزيع بنسبة رتوازية، واآلبار اال

الوحدات النقالى مطابقة للمواصفات فى حين بلغت العينات غير وة العينات المأخوذة من المحطات الرئيسي
عام  %  ٠,٧،  % ٧,٩المطابقة من العينات المأخوذة من اآلبار االرتوازية ، وشبكة التوزيع بنسبة 

 . على التوالى ٢٠٠٩/٢٠١٠
 : حالة مآخذ محطات مياه الشرب ونتائج تحليل العينات المأخوذة منها-ج

 لالشتراطات المطابق جاء غير من مآخذ محطات مياه الشرب عيناتكة بتحليل قامت معامل الشر
خالل  % ٣٢نسبة  ١٩٨٢لسنة ٤٨لالئحة التنفيذية للقانون رقم من ا) ٦٠(والمعايير الصحية الواردة بالمادة 

 .٢٠٠٩/٢٠١٠خالل عام % ٢٩,٢نسبة قابل  م٢٠١٠/٢٠١١عام 
 : الرقابة الخارجية- ٣/٢

 .بمعاملها بكتريولوجياً وكيماوياًلشئون الصحية بالمحافظة مهام تلك الرقابة ويتم التحليل وتتولى مديرية ا
 )١( التحليل البكتريولوجي-أ

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ عن عام ٢٠١٠/٢٠١١تريولوجيا عام  بكيلها إجمالي عدد العينات التي تم تحلارتفع
عام  % ٠,٦نسبه  ابل  مق٢٠١٠/٢٠١١عام % ١,١نسبة وقد تبين عدم مطابقة %  ٢٨,٨ه بنسب

٢٠٠٩/٢٠١٠.  
وقد جاءت جميع نتائج العينات المأخوذة من المحطات الرئيسية و الوحدات النقالى و اآلبار االرتوازية 

 % ١,١نسبة عينات المأخوذة من شبكة التوزيع  من ال بلغت العينات غير المطابقةمطابقة للمواصفات فى حين
ائج العينات المأخوذة من المحطات الرئيسية و الوحدات النقالى و  وقد جاءت جميع نت، ٢٠١٠/٢٠١١عام 

أخوذة من شبكة من العينات الملعينات غير المطابقة اآلبار االرتوازية مطابقة للمواصفات فى حين بلغت ا
 ٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠عام % ٠,٦التوزيع نسبة 

 : التحليل الكيماوي-ب
ه  بنسب٢٠٠٩/٢٠١٠عن عام  ٢٠١٠/٢٠١١اويا عام  كيملعينات التي تم تحليلها إجمالي عدد اارتفع

، وقد جاءت جميع نتائج العينات المأخوذة من المحطات الرئيسية ، والوحدات النقالى ،  % ٤٣,٥نحو 
من العينات المأخوذة من شبكة العينات غير المطابقة واآلبار االرتوازية مطابقة للمواصفات فى حين بلغت 

وقد جاءت جميع نتائج العينات المأخوذة من الوحدات النقالى ،  ٢٠١٠/٢٠١١عام % ٠,٧التوزيع بنسبة 
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من العينات المأخوذة من المحطات الرئيسية ، وشبكة  العينات غير المطابقة مطابقة للمواصفات فى حين بلغت
 . على التوالى ٢٠٠٩/٢٠١٠عام % ١,٦،%١,٤التوزيع بنسبة 

وياً يرجع إلى ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز لبعض اآلبار عن الشركة أن سبب عدم المطابقة كيماأفادت وقد 
مطابقة لعنصرى الحديد والمنجنيز وفقاً الغير آلبار الحدود المسموح بها  ، وسوف يتم االستغناء عن ا

للمخطط العام باستخدام المياه السطحية المعالجة بدالً من اآلبار التى يرتفع بها نسبة عنصرى الحديد 
مجموعة آبار ارتوازية خالل  ) ١٢(  عن الحدود المسموح بها  ، وقد تم بالفعل االستغناء عن عدد والمنجنيز

 .٢٠١٠/٢٠١١عام 
 : حالة مآخذ محطات مياه الشرب ونتائج تحليل العينات المأخوذة منها-ج

 من مآخذ محطات مياه الشرب  على التوالي عينات بأخذ بالمحافظةقامت مديرية الشئون الصحية 
 مقابل ٢٠١٠/٢٠١١عام % ١٠٠نسبة التحليل عن عدم مطابقة خالل عامي المتابعة وقد أسفرت نتائج 

 لسنة ٤٨من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ٦٠( بالمخالفة  للمادة ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  % ٦٥,٩نسبة 
 .   بشان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ١٩٨٢

باب عدم مطابقة مآخذ المحطات ترجع إلى زيادة نسبة األمونيا والقلوية  أن أسأفادت الشركةوقد 
.. نتيجة صرف الرى والصرف الصحى والصرف الصناعى على المجارى المائية التى تغذى مآخذ المحطات 

وتبذل الشركة جهود مضنية لمعالجة المياه وتستهلك كيماويات لمعالجة المياه بمعدالت أعلى من المعدالت 
 عية   الطبي

 
 : مؤشرات الكفاءة التسويقية-ثالثاً
 ٣,٥كما زادت قيمة المياه المباعة بنسبة ، % ٣,٥ بنسبة ٢٠١٠/٢٠١١زيادة كمية مياه الشرب المباعة عام −

 ٢٠١٠/٢٠١١خالل عام إجمالي كمية المياه المنتجة من  % ٧٢,٧، وتمثل كمية المياه المباعة نحو % 
 : عوامل أهمها ما يليد تأثرت كمية المياه المباعة بعدة ، وق٢٠٠٩/٢٠١٠خالل عام  % ٧٤,٨مقابل 

 والذي يمثل إيرادات ضائعة على الشركة : الفاقد من المياه  •

من إجمالي كمية المياه المباعة خالل عام  % ٣٦,٩ كميتها نحو تمثلوالتي : المبيعات التقديرية  •
 ، ٢٠٠٩/٢٠١٠مباعة خالل عام من إجمالي كمية المياه ال % ٣٦,٣ مقابل نحو ٢٠١٠/٢٠١١

عام من إجمالي عدد المشتركين  % ١,٣ عدد المشتركين الذين يحاسبون تقديرياً يمثلفي حين 
 . ٢٠٠٩/٢٠١٠ي عدد المشتركين عام  من إجمال %١,٤نحو مقابل  ، ٢٠١٠/٢٠١١

 
 
 
 
 



 
 

- ١١٣ - 

 :مدى تنمية السالمة و الصحة المهنية : رابعـا
 بشأن ٢٠٠٣لسنة ١٢مة منها القانون رقممجموعة من القوانين المنظتخضع السالمة والصحة المهنية ل

 ). السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل-الكتاب الخامس (قانون العمل 
وبفحص األنشطة التى تقوم بها إدارة السالمة والصحة المهنية بالشركة تبين وجود بعض المالحظات 

 -:على نحو ما يتضح فيما يلى 
 من خضع من العاملين للكشف الدورى على األمراض المهنية  بالهيئة العامة للتامين الصحى بلغ عدد –

 ، و قد جاءت جميع النتائج ٢٠١٠/٢٠١١من متوسط عدد العاملين بالشركة خالل عام  % ٥٠,٧نحو 
 .سلبية 

االت ح٦عدد  ( ٢٠١٠/٢٠١١ حالة إصابة عمل خالل عام ٢٣بلغ عدد حاالت إصابات العمل بالشركة  –
و قد بلغ مجموع فترات االنقطاع خالل )  حالة شفاء بدون عجز ١٧شفاء بنسب عجز مختلفة ، و عدد 

 . ساعة عمل ٢٧٢ نحو ٢٠١٠/٢٠١١عام 

مليون ساعة /  إصابة ٢,٧ نحو ٢٠١٠/٢٠١١بلغ معدل تكرار اإلصابة على مستوى الشركة خالل عام  –
  يوم ٣١,٨ نحو ٢٠١٠/٢٠١١الشركة خالل عام عمل ، فى حين بلغ معدل شدة اإلصابة على مستوى 

 . مليون ساعة عمل / انقطاع 

 
 : رقـابة االلتــزام -خامسا

 بشأن )١(٢٠٠٩لسنة)٩( بشأن حماية البيئة،والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة) ٤( رقم نتفعيال للقانو
مركزى للمحاسبات رقم ، فقد صدر قرار رئيس الجهاز ال١٩٩٤لسنة ) ٤(تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بمتابعة األنشطة ذات األثر البيئى ، و فى إطار متابعة قيام الشركة بمقابلة التزاماتها ٢٠٠٩ لسنة ٩٥٥
 : ات الوزارية السارية تبين ما يلىالمنصوص عليها بالقوانين والقرار

 .  وحدة تابعة للشركة والتسجيل منتظم بها ٣٩وجود سجالت بيئية لعدد  �
ركة ذاتيا منظومة جمع القمامة والمخلفات الصلبة غير الخطرة مرة أسبوعيا بحجم تتولى الش �

 . سنويا والتخلص منها بمقالب القمامة العمومية  متوسط
 جزاءات بيئية من قبل وزارة الموارد  المائية و الرى تمثلت فى غرامات ٣تحملت الشركة عدد  �

ببعض الروبة على المجارى المائية  نتيجة صرف مياه غسيل ٢٠١٠/٢٠١١مالية خالل عام 
، وقد أفادت الشركة بأنه جارى عمل نظام لمعالجة مياه غسيل الروبة بالمحطات لتالفى المحطات 

 .تكرار مثل هذه العقوبات البيئية فى المستقبل 

تالحظ عدم وجود تقارير دورية و معلومات ملحقة بالقوائم المالية للشركة تتضمن اإلفصاح عن  �
ات البيئية ، مما يستلزم تطوير نظام التكاليف إلظهار التكاليف المتعلقة بالبيئة سواء كانت المعلوم
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التكاليف (، ) التكاليف الرأسمالية، التكاليف الجارية(لحمايتها أو لمنع أضرار تلوثها مع التحليل إلى 
 ) .المباشرة وغير المباشرة 

 
اتها فى أن تتماشى كافة أنشطتها مع المعايير البيئية  تعمل جاهدة بكافة مستويهاأن أفادت الشركةوقد 

وكما هو معروف بأن شركتنا كانت من الشركات السباقة فى الحصول على مختلف الشهادات البيئية فى كافة 
المجاالت وتماشياً مع تلك السياسة عمل تطوير نظام مستحدث لمعالجة مياه غسيل الروبة بمختلف محطات 

 تكرار حدوث عقوبات بيئية على الشركة وحرصاً من الشركة على االستمرار فى مزاولة الشركة وذلك لتالفى
 .   نشاطها فى ظل أحدث وأدق المعايير والمواصفات البيئية سواء المحلى منها أو الدولى 

 
 :أهم النتائج و التوصيات : سادسا 

 :أهم النتائج  .١

نة التخطيطية لها ولكن بنسب ضئيلة ، هذا فى حققت الشركة جزء من األهداف المخطط لها ضمن المواز •
 .حين لم تحقق الشركة بعض األهداف الرئيسية مثل هدف الحد من الفاقد 

استمرار تشغيل بعض المحطات الرئيسية بأكثر من طاقتها التصميمية ببعض الشركات ،حيث تجاوز  •
 .مية خالل عامى المتابعة التشغيل الفعلى الطاقة التصمي

 % .١٥,٥مياه الشرب بنسبة لفاقد من زادت كمية ا •

من إجمالي كمية المياه المباعة خالل عام  % ٣٦,٩ نحو زادت نسبة كمية المياه المباعة تقديريا الى •
 . ٢٠٠٩/٢٠١٠من إجمالي كمية المياه المباعة خالل عام  % ٣٦,٣ مقابل نحو ٢٠١٠/٢٠١١

 . االلتزام بالقوانين و القواعد البيئية السارية تم تطبيق  بعض  الغرامات البيئية على الشركة نتيجة عدم •

 

 : أهم التوصيات  .٢

 حتى ال تفقد أهميتها كأداة للرقابة تمشياً للشركةمراعاة الدقة عند إعداد التقديرات بالموازنة التخطيطية  •
 ٠مع السياسات العامة للدولة والرقابة باألهداف 

تؤثر على كفاءة التشغيل األقتصادى ويجب   حتى العدم تشغيل المحطات بأكثر من طاقاتها التصميمية •
 مجابهه االستهالك المتزايد للسكان بالعمل على سرعه االنتهاء من مشروعات اإلحالل الشركةعلى 

بعض ل  اإلنتاجية طاقاتالوالتجديد ، ومشروعات زيادة الطاقة ودراسة مدى إمكانية االستفادة الكاملة ب
 ٠ الترشيح السريعالوحدات 

وعمل نظام دورى إلحالل وتجديد شبكاتها بما توزيع المياه شبكة وقوف على نقاط ومناطق الضعف بال •
التى تؤثر على كفاءة الشبكة ووتحديد المشروعات ذات األولوية ، تضمن عدم حدوث تسرب أو كسر 

 ٠  من المياهليكون له مردود ايجابى على الفاقد
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ار لألموال ومن آثار سلبية على نتائج األعمال وذلك لتعظيم محاولة الحد من الفاقد لما يمثله من أهد •
  ٠ربحية الشركة وتحسين اقتصاديات التشغيل 

العمل على تركيب عدادات لكافه المشتركين لضمان الحد من كميه الفاقد والقضاء على ظاهرة المحاسبة  •
 ٠التقديرية ودقة محاسبه العمالء وانعكاس ذلك على اقتصاديات التشفيل 

لتوسع فى أصالح العدادات التالفة أو تغييرها إلمكان المحاسبة على االستهالك الفعلى والقضاء على ا •
 ٠ظاهرة متوسط االستهالك 

 ٠ بتحديد كميه المياه المباعة والمفقودة الفعليةالشركةاهتمام زيادة ضرورة  •

  المعدل بالقانون١٩٩٤ لسنه ٤م االلتزام بالقوانين السارية والقرارات ذات العالقة مثل قانون البيئة رق •
 وقرار وزير الصحة ١٩٦٢ لسنه ٩٣ ، قانون رقم ١٩٨٢ لسنه ٤٨ ، وقانون رقم ٢٠٠٩ لسنه ٩رقم 
 للمسائلة الشركة تعرض م بما يحقق المحافظة على صحة المواطنين وعد٢٠٠٧ لسنه ٤٥٨رقم 

 ٠  مجدداًالقانونية

ة والرى ، ووزارة الصحة  المعنية كوزارة الموارد المائي تبنى الشركات سياسات فعالة باالتصال بالجهات •
 ٠محطات تنقية مياه الشرب مآخذ لنظافة 
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  ) ٧( مرفق رقم 
 الدليل االرشادى المقترح

 لمراجعة نوعية المياه السطحية
 
 

 : مقدمـــه
 

ن والشعوب والدول بقدر ما يحافظ      المياه هى مصدر الحياة والصحة وترتفع معدالت الرخاء واألمل لإلنسا         
 ٠اإلنسان على هذه الثروة الطبيعية 

 
وتولى الدولة اهتماماً كبيراً على البيئة والمياه السطحية طبيعية لتبقى خالية من التلوث بكافة أنواعـه ،                 

ن حيث تمتد السواحل المصرية الى مايقرب من ثالثة آالف كيلو متر من الشواطئ منها ألـف ومائـة وخمـسو                   
كيلومتر على البحر المتوسط ممتدة من السلوم غرباً الى رفح شقاً وألف ومائتان كيلومتر علـى البحـر األحمـر              

 ٠وستمائة وخمسون كيلومتر على خليجى السويس والعقبة
 

 وثالثين كيلومتر طول نهر النيل داخل الحدود المصرية، فضالً عن البحيرات ةهذا إلى جانب ألف وخمسمائ
من إجمالى اإلنتاج السمكي فى مصر، حيث تمتاز تلك البحيـرات بمـساحاتها             % ٣٩لتى تمثل حوالى    المصرية وا 

الشاسعة واحتواءها على الكثير من أنواع األسماك والتى تعتبر مصدراً رئيسياً للغذاء لما تحتويه من بروتين هام                 
 ٠ورئيسي لصحة اإلنسان 
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  المائيةالمسطحاتخلفية عن   : البحث األول
 

تعتبر المسطحات المائية مجموعة من المكونات منها البحار و االنهـار و البحيـرات ، وتتبـاين البحيـرات                   
المصرية من حيث درجه الملوحة من كونها بحيرات عذبة الى بحيرات شديدة الملوحة وتنقسم تبعا لموقعها الـى                  

لية ، حيث يقع على الساحل المصرى للبحر المتوسط         وبحيرات ساح ) ناصر ، والريان، وقارون   (البحيرات الداخلية   
 :، وخليج السويس سبع بحيرات مقسمة كاالتى 

المنزلـة ، والـسويس، وادكـو،       ( خمس بحيرات تسمى البحيرات الشمالية منها أربعة بمنطقة الـدلتا            -١
بالغـة ،   ، حيث تمثل تلك البحيرات أهمية اقتـصادية         ) البردويل  (وواحدة شرق قناة السويس     ) ومريوط

من إجمالى اإلنتاج السمكى بجميع البحيرات المصرية فـى         % ٧٧حيث يبلغ إنتاجها من األسماك حوالى       
 ٠مصر

 ٠بحيرتان متصلتان بالمجرى المالحى لقناة السويس وهما المرة ، والتمساح  -٢

 
 :أهم مصادر التلوث بالمياه السطحية

 : يئى من خالل تتعرض بعض البحيرات والمسطحات المائية للتلوث الب  
 األنشطة الصناعية حيث تعتبر أهم  مصادر التلوث لما تحتويه مياه الصرف الصناعى على العديد مـن                  - أ

 ٠المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة التى تضر بالصحة العامة 
ى المعالجة جزئياً  وكيميائية فمياه الصرف الصح    ة مياه الصرف الصحى لما تحتويه من ملوثات بيولوجي        -ب

أو المعالجة من شبكات صرف المدن والتى تصب فى المصارف الزراعية الى جانب  الصرف الـصحى                 
للسكان المحرومين من خدمات الصرف الصحى ، حيث يتم التخلص من المخلفات اآلدمية مباشرة الـى                

 ٠المسطحات المائية دون معالجة 
مباشر للصرف الصناعى  أو نتيجة لصرف مياه الـصرف          تلوث المصارف الزراعية نتيجة الصرف ال     -جـ

الصحى غير المعالج أو المعالج معالجة ابتدائية باإلضافة الى استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة فـى           
 ٠الزراعة 

 التلوث البحرى من الموانى هى أهم مصادر التلوث للبيئة المائية ، وذلك بإلقاء نفايات السفن الى جانب                  -د
 ٠انة المعدات بالمواني أو الوحدات البحرية مما يلوث المجارى المائية بالزيوت عدم صي

 
 أهم الخصائص والمشاكل التى تتعرض لها المسطحات المائية 

يتم التعرض الى أهم المشاكل لكل من أهم البحيرات الى جانب المياه الساحلية بالبحر المتوسـط والبحـر                   
 ٠األحمر

 



 
 

- ١١٨ - 

  :البحيرات  : أوال
 ائص البحيرات وأهم المشاكل بهاخص - أ

 : بحيرة المنزلة-١
 :    خصائص بحيرة المنزلة – ١/١

 تعتبر من أكبر واهم البحيرات المصرية والتى تقع فى الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا جنوب ساحل البحر 
، ) ، والـشرقية    الدقهلية ، ودمياط ، بورسعيد ، واإلسماعيلية        ( المتوسط داخل حدود خمس محافظات هى       

من المساحة الكلية للبحيرات ، يحدها شرقاً قناة  السويس ومن الغرب فرع دمياط              % ٦٠حيث تمثل حوالى    
 متـر   ١,١٥ ألف فدان ومتوسط عمقها      ١٠٠ومن الشمال البحر المتوسط ، وتبلغ  مساحة البحيرة حوالى           

 كـم والخـط     ٢٠كم والعرض   ٤٧لبحيرة  لذا فهى تعتبر من البحيرات الضحلة ، ويبلغ الحد األقصى لطول ا           
 ٠ كم ٢٩٣الساحلى لها 

   وتوجد بالبحيرة العديد من الجزر المنتشرة فى معظم أجزائها والتى تتعدى األلف جزيرة ، ويعتبر البحر                 
المتوسط هو المصدر الرئيسى لتغذية البحيرة بالمياه المالحة عن طريق ثالث فتحات تسمح بتبادل الميـاه                

، كما  ) بوغاز الجميل ، بوغاز البغدادى، بوغاز الجميل الجديد         ( لحية بين البحيرة والبحر وهى      والكائنات ا 
تتصل البحيرة بقناة السويس عن طريق بوغاز القابونى وتتصل بفرع دمياط عن طريـق قنـاتى الرتامـة                  

 ٠والصقارة 
من البحيرة لذا فهى تعتبـر   ويشغل نشاط االستزراع السمكى مساحات كبيرة فى الجنوب والشمال الغربى         

واحدة من أهم المصادر الرئيسية إلنتاج األسماك فى مصر، وللبحيرة أهمية بيئية كبيرة  حيث تعد مـأوى                  
هام للطيور المختلفة التى تهاجر الى مصر بصفة مؤقتة فى فصل الشتاء باإلضافة ألهميتهـا االقتـصادية                 

 ٠ مليون نسمة ٢ها بحوالى للمراكز السكانية المحيطة بها والتى يقدر سكان
 

  مصادر التلوث ببحيرة المنزلة– ١/٢
   البحيرة تعانى من التلوث الناتج من الصرف الصحى والوارد مـن المنـاطق الـسكنية المجـاورة لهـا         

الى جانب الصرف الصناعة لبعض المصانع والشركات التى ) المطرية ، وابن سالم ، والبؤوم ، وبحر البقر     (
رفها الصناعى بالبحيرة الى جانب استقبال كميات من الصرف الزراعى المحمـل بعـض منـه                يتم إلقاء ص  

وبكمية ) بحر البقر ، وحادوس، ورمسيس، والسرو، وفارسكور      (بالصرف الصحى والصناعى من مصارف      
  عد ذلك نتيجة إنشاء ترعة السالم مليون متر مكعب سنوياً ، وقد تضاءلت هذه الكمية ب٧٥٠٠تقدر بحوالى 
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 : بحيرة مريوط -٢
  :   مريوط خصائص بحيرة – ٢/١

تعتبر من أصغر البحيرات الشمالية وهى تعتبر  حوض مائى صغير ضحل تقع جنوب مدينـة اإلسـكندرية                   
كم وتصل مساحتها حـوالى     ١٠كم بأقصى عرض    ٢٥وليس لها اتصال مباشر بالبحر المتوسط وتمتد بطول         

وتستخدم البحيرة كمصب لمياه صـرف المنـاطق        )  متر   ٦,٣ -٠,٣(ين   ألف قدم ويتراوح عمقها ماب     ١٧
الزراعية المجاورة لها والتى تستقبل كميات كبيرة من الصرف الزراعى أو المحمـل بالـصرف الـصحى                 

 :والصناعى و تتغذى البحيرة من مصادر مختلفة من المياه تتمثل فيما يلى 
 :  مصب مصرف القلعة-  أ  

ف زراعى صحى صناعى ناتج من مصانع شرق اإلسكندرية ويحمل كمية مياه صرف تبلغ                          وهو مصر 
 ٠يوماً/ ٣ مليون م١,٤حوالى 

 : مصرف العموم-ب
يحتوى على مياه صرف زراعى وينتهى عند محطة الماكس وتقـدر المياه الداخليــة حـوالــى                 

ة والتى تبلغ كميه المياه الـواردة       يوم إلى جانب المياه الواردة من محطة أبيس المستجد        /٣مليون م ٥
 ٠يوم /٣مليون م٧,٢منها حوالى 

 :الوصلة المالحية-جـ
يوم نتيجة فتح األهوسة وأيضاً الفائض من       / ٣ مليون م  ٢,٧ وتبلغ كميه المياه الواردة منها حوالى        

 ٠ترعة النوبارية 
 : محطة طلمبات حارس -د

 ٠يوم /٣ ألف م٢٠٠ المياه الواردة منها حوالى     وهى مصدر رئيسى لمياه البحيرة وتبلغ كميه
مصب مجمع الشركات و مصرف غيط العنب ومصرف المتراس وتـصب فـيهم معظـم الـشركات                 -هـ

 ٠والمصانع بتلك المنطقة والتى تصب فى النهاية إلى البحيرة 
 وهـى   وتعتبر هذه المصارف المصدر الرئيسى للمياه بالبحيرة مكونة أربعة أحواض مائية مختلفـة             

 ٠) حوض المزارع السمكية ، والحوض الرئيسى ، والحوض الغربى، والحوض الجنوبى (
 : مصادر التلوث ببحيرة مريوط-٢/٢ 

 الصرف الصناعى - أ

من أخطر أنواع التلوث وتعتبر المخلفات الصناعية العضوية هى المصدر الرئيسى للحمل العـضوى              
ها دون معالجة عبـر شـبكات الـصرف الـصحى     وهو ناتج قيام الشركات  والمصانع بإلقاء مخلفات  

 وقنوات الصرف الزراعى ويعتبر  مصب مصرف القلعة أكبر المصبات التى تحمل الصرف الصناعى 
 :الصرف الزراعى  - ب



 
 

- ١٢٠ - 

ينقل عبر قنوات الصرف الزراعى من خارج مدينة اإلسكندرية عن طريق مصرف العموم وينتج عنه           
يوم ومـن مـصرف غـرب    / ٣ مليون م٥ة وتقدر بحوالى تلوث كيمائى ناتج  من المبيدات الزراعي 

 ٠يوم/٣النوباريــة كمية مياه تقدر بحوالى نصف مليون م
 الصرف الصحى-جـ

يوم ، كما أن لون المياه داكـن       /٣    يقدر الصرف الصحى المنزلى ومخلفات المصانع بحوالى مليون م        
ه لركود الميـاه وتحلـل المـواد        لزيادة الصرف الصحى بالبحيرة مع وجود رغاوى على سطح الميا         

 ٠العضوية وظهور لون أخضر داكن فى بعض مساحات البحيرة لكثرة الطحالب 
 

 ): والصغرى –الكبرى ( البحيرات المرة -٣
  :   البحيرات المرة خصائص – ٣/١ 

جـرى   تعد البحيرات المرة جزء من الممر المالحى لقناة السويس ، حيث تقطع البحيرات المرة داخل الم               
 كـم مـن     ٥٠ كيلو متر وتمتد شواطئ البحيـرات المـرة لمـسافة            ٣٨المائى لقناة السويس لمساحة     

الدفرسوار شمال محافظة اإلسماعيلية الى كبريت جنوباً ، حيث تبلغ مساحة البحيرات المرة الـصغرى               
 البحيرات   كيلومتر مربع وتشترك فى حدودها محافظتي السويس ، واإلسماعيلية ، بينما تقع            ٤٠حوالى  

 ٠ فدان تقريبا ٤٦,١٩٠المرة الكبرى فى نطاق محافظة اإلسماعيلية وتبلغ مساحتها حوالى 
 
 : مصادر التلوث البحيرات المرة-٣/٢

صرف صناعى معالج وغير معالج نظرا لوجود محطة كهرباء أبو سلطان التى يخرج منهما ماسورتى           - أ
ياه الماكينات ، والثانية جانبية يخـرج منهـا         صرف ، األولى مخرج المحطة الرئيسية يخرج منها  م         

مياه صرف المحطة وكلها تمتد فى مياه البحيرة على امتداد أكثر من كيلومتر بعرض الساحل و المياه                 
 .الصادرة ذات رغوة رمادية 

 ٠صرف صحى غير معالج من المنشآت السياحية على شواطئ البحيرات  - ب

 ٠دث التى تتكرر عدة مرات تلوث بترولى من السفن العابرة والحوا-جـ

 ٠صرف زراعى وبقايا كيماويات ومبيدات تصب فى مصرف المالريا ومنه إلى مصرف السيل - د

 ٠عمليات الردم فى الشواطئ -هـ

 
  : و تجدر اإلشارة إلى أن تلوث المياه قد أثر على البحيرات حيث أتضح أن 

ارتفاع نـسبة النيتريـت وارتفـاع       ارتفاع درجة حرارة المياه قد أدى إلى نفوق األسماك وكذلك            •
مستوى غازى األكسجين  والنيتروجين عن الحدود، و قد أدى هذا إلى إصابة األسـماك بمـرض         
الفقاعات الغازية المميتة ، وذلك الى جانب انخفاض نسبة الملوحة عند نقطتى محطة الكهربـاء               
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نقـراض أنــواع مـن    ومصرف السيل ، مما يؤدى إلى تغير خواص  المياه فى هذه المنطقة وا     
 ٠األسماك ذات القيمة العالية 

انتشار الطحالب بكثرة وبكثافة ، مما تسبب فى نقص األكسجين نتيجة اسـتغالله فـى عمليـات                  •
التمثيل الضوئى ، مما يؤدى الى نقص ثانى أكسيد الكربون ، مما يؤثر علـى الحمـض القلـوى     

دى الى نفوق جماعى لألسماك مـع ارتفـاع         بالمياه ، مما يغير من طبيعة وبيئة المياه ، مما يؤ          
 ٠درجة الحرارة 

 
 : بحيرة التمساح -٤

 :بحيرة التمساح  خصائص -٤/١ 
تتصل البحيرة بمسطحين مائيين للشركة الغربية المعروفة باسم بركة الصيادين والمجرى المالحى لقناة               

 أى حـوالى    ٢كـم ١٥ها حوالى   السويس وتقع البحيرة بنطاق محافظة اإلسماعيلية ، حيث تبلغ مساحت         
مليون متـر   ٩٠ م وتحتوى مايقرب من      ١٠ فدان وتشكل البحيرة حوضاً طبيعياً بمتوسط عمق         ٢٩٠٠

 ٠مكعب من المياه المالحة
وتستقبل البحيرة صرف مصرفى المحسمة ، والوادى مباشرة إلى جانب الصرف غير المباشر من                 

 فى مصرف المحسمة هذا باالضافى الى المياه الزائدة         مصرفى البهتيمى ، و أبو جاموس اللذان يصبان       
والتى تصرف فى الجزء الغربى للبحيرة عند ملتقى        ) حفاظاً على مناسيب الترعة   (من ترعة اإلسماعيلية    

 .مصرف جزيرة الفرسان 
  

 :بحيرة التمساح  مصادر التلوث -٤/٢
 جانب صرف ز راعى وصـناعى       الصرف الوارد من محطات الصرف الصحى المعالج وغير المعالج الى          •

من خالل  مصارف المحسمه ، والجالء ، وبرج اإلرشاد ، حيث يتم دخول كميات  كبيرة من الـصرف                    
الزراعى والصحى والصناعى غير المعالج ، و حيث ترتفع نسبة االمونيا والنترات والفوسفات ويعتبـر               

 ٠اشرةمصرف الجالء بؤرة التلوث فى البحيرة ألنه يصب فى البحيرة مب
 الصرف الوارد من المصارف الزراعية المحتوية على بقايا األسمدة والمبيدات الزراعية من مـصرف               •

 الفرسان

الصرف غير المعالج للمناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحى من مصرف الجـالء ، و يرجـع                  •
 .ء ارتفاع نسبة كبريتيد اإليدروجين بالبحيرة للتلوث الشديد الوارد من مصرف الجال

 .المخلفات البترولية  نتيجة حركة السفن مما يؤثر على نوعيه األسماك بالبحيرة و إنتاجيتها  •
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  بحيرة البــرلس-٥ 
 :بحيرة البرلس  خصائص -٥/١ 

 كـم   ٧٠تعتبر البحيرة  من أقدم البحيرات المصرية ، حيث تقع شمال شرق فرع رشيد وتمتد بطول                 
  ألف فدان ، ويتـراوح       ١١٠  كم ويبلغ مساحتها الحالية حوالى        ١٧لى   إ ٦تقريباً  ويتراوح عرضها من      

 متر وتعد بحيرة البرلس ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فـى مـصر وتتـصل               ٢ إلى   ٤عمق البحيرة بين    
بالبحيرة المتوسط    عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل بواسطة قناة برميال هذا وتعتبر قناة برميال                  

 مـصارف شـرق  وجنـوب          ٨يسى لنقدية البحيرة بكميات المياه ، كما يصب على البحيرة           المصدر الرئ 
، ومصرف كشتند، وبحر تيرة، وبحر البطالة ، ومصرف نـشرت ، ومـصرفى              ٣مصرف  (البحيرة وهى   

 ٠ مصرف المحيط٩، ٧رقمى 
 

 :بحيرة البرلس  مصادر التلوث -٥/٢
 ٠ يتم إلقاء مياهها بالبحيرة الصرف الصحى والصناعى المحمل من المصارف التى •
 .الصرف الزراعى والصحى للقرى المحيطة بالمصارف، والذى يصب فى النهاية بالبحيرة دون معالجة •

وجود نباتات تؤدى الى التلوث البيئى الى جانب األحراش التى أقامها المزارعين ، و هذا إلـى جانـب                     •
 ٠ار المياه وظهور تجمعات طحلبية انتشار الطحالب الخضراء بكثافة شديدة أدت الى إخضر

و تجدر اإلشارة إلى أن تلوث المياه قد أثر سلباً  على البحيرة ، فنتيجة إللقـاء ميـاه المـصارف علـى                   
البحيرة أدى هذا إلى ارتفاع  نتائج تحليل مياه البحيرة عن الحدود المسموح بها ، هذا إلى جانب أن نـسبة                   

يز لها فى مصرف كتشنر ، وسجلت القلوية الكلية أعداد أعلى من الحدود             األكسجين الذائب قد بلغت أقل ترك     
 ٠المسموح بها لوجود صرف زراعى وصحى ، مما يؤثر سلباً على وجود مياه البحيرة

 
 : بحيرة أدكــو-٦
تعتبر بحيرة أدكو حوض مائى ضحل  تقع جنوب ساحل البحر المتوسط  يتراوح عمق المياه بهـا بـين                      

منها ، وتبعـد    % ٦٨,٧ ألف فدان تغطى النباتات حوالى       ١٦بلغ المساحة الكلية  للبحيرة حوالى      كم وت  ٤٢-٣٠
 ٠كم ٣٥وتعد عن محافظة اإلسكندرية  بحوالى 

وترتبط  البحيرة بالبحر المتوسط من خالل  فتحة ضيقة تعرف  ببوغاز المعدية ، ويحدها بعض المزارع                    
مصدر الرئيسى لمياه البحيرة مجموعة مصارف هى  مصارف اليوصلى السمكية واالراضى الزراعية ، ويعتبر ال     

، والخيرى ، وادكو من الشمال ومصرف برسيف من الجنوب ، حيث يصل الى البحيرة من مياه تلك المصارف                   
 ٣  جزر كبرى تبلـغ مـساحتها   ١٠مليار متر مكعب سنوياً ، هذا وتضم البحيرة حوالى   �١F٧٣٨:�©�  مايقدر  

 ٠كيلومتر 
 بالبحيرة هو التلوث بالصرف الصحى والصناعى و الزراعى  الوارد للبحيرة عن طريـق               ثومصادر التلو   

 ٠صب مياه المصارف المحملة به ، مما يؤدى إلى تدنى جودة ميـاه البحيرة 
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 بحيرة البردويل  -٧

اً وتقع البحيرة جنوب    تعتبر بحيرة البردويل من أهم البحيرات المصرية لكونها أقل البحيرات الشمالية تلوث              
 ٨٥البحر المتوسط فى محافظة شمال سيناء  وتشغل معظم الساحل السيناوى على البحر المتوسط وتمتد بطول                 

 وهـى مـن     ٢كـم   ٦٥٠ كم وتبلغ مساحتها حوالى      ٢٢كم تقريباً شرق قناة السويس ويصل أقصى عرض لها          
متر ، ويفصل البحيرة عـن البحـر        ٣ – ٠,٣بين  البحيرات  الضحلة عالية الملوحة ، حيث يتراوح العمق بها           

كم وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحتـان        ١م إلى   ١٠٠المتوسط شريط ساحلى رملى يتراوح عرضة من        
صناعيتان يطلق عليها البواغيز ، حيث يتم تبادل المياه بين البحيرة و البحر المتوسط من خالل عمليات المد و                   

 .الجزر بالبحر المتوسط 
للبحيرة أهمية اقتصادية كبيرة ، حيث تحتوى على أنواع عالية الجودة من األسماك والتى يصدر معظـم                 و  

من % ١,٥ ألف طن ، وهذا يمثل حوالى        ٢,٣إنتاجها للخارج ، و يبلغ متوسط اإلنتاج السنوى للبحيرة حوالى           
 ٠جرة إلى مصر فى فصل الشتاءإجمالى اإلنتاج السنوى للبحيرات المصرية ، كما إنها تستقبل الطيور المها

 بحيرة ناصر -٨

   تعتبر بحيرة ناصر ثانى أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم ، حيث تقع فى جنوب مدينة أسوان ، وقـد                    
تكونت نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالى بعد إنشاءه فى الستينيات ، وتبلغ المساحة الكلية لبحيرة الـسد                  

 كيلو متر داخل الحدود المـصرية و        ٣٥٠ كيلو متر مربع و بامتداد لمسافة        ٥٢٣٧نحو  ) صربحيرة نا ( العالى  
 ة كيلو متر ، كما تبلغ الطاقة التخزيني١ كيلو متر داخل الحدود السودانية ، و يبلغ متوسط عرض البحيرة ١٥٠

ة حيث تعتبر الخزان     ، وللبحيرة أهمية اقتصادي    ١٨٢ ،   ١٨٣ مليار متر مكعب بين منسوبى       ١٦٢للبحيرة نحو   
االستراتيجي للمياه بمصر ،  ومن أهم مصادر التلوث حول البحيرة ، ميناء السد العالى وهـو مينـاء للـصيد                     

 . وللسياحة ويوجد بجانبه شركة مصر أسوان للصيد وتصنيع األسماك والمشاريع السياحية بمنطقة خور رمله 
 
 بحيرة قارون  -٩

لبحيرات الطبيعية فى العالم ، وهى من البحيرات الداخليـة التـى ال تتـصل                  تعتبر بحيرة قارون من أقدم ا     
عمق من منخفض الفيـوم علـى بعـد         بالبحر وتقع فى الجزء الشمالى الغربى لمحافظة الفيوم فى الجزء األ          

 ألف فـدان    ٥٣ ، منهما حوالى     ٢ كم ٢٢٥كم جنوب غرب القاهرة ، وتبلغ مساحة البحيرة الحالية نحو           ١٠٠
 كم وتحيط األراضى الزراعية بالجهتين الجنوبيـة ،         ٥,٧ كم ومتوسط عرضها     ٤٠ض الفيوم بطول    فى منخف 

 .والجنوبية الشرقية  من البحيرة وتمدها الصحراء من الناحية الشمالية 
 متر تحت مستوى سطح البحر ، ويبلغ متوسط عمـق           ٤٤,٨ متر ،    ٤٤,٣   ويتراوح منسوب البحيرة بين     

 متراً ، ويعتبر المصدر الرئيسى للبحيرة من الصرف الزراعى والصحى الـواردة مـن               ٤,٢المياه بها حوالى    
مصرف البطس فى الجزء الشرقى ومصرف الوادى فى الجزء الجنوبى إلى جانب اثنى عشر مصرفاً  فرعيـاً                  

 من مياه صرف محافظة الفيوم ، وقد تحولت البحيرة مـن          % ٨٦من الناحية الشرقية تغذى البحيرة بحوالى       
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بيئة مياه عذبة إلى بيئة مياه مالحة بحرمانها من مياه الفيـضان العذبـة المحملـة بالمخـصبات كـالنترات             
والفوسفات وزيادة معدل النحر نتيجة حرارة الشمس والتساع رقعة البحيرة وتراكم أمالح مياه الصرف، وقد                

نتيجـة  ، و الغذاء االساسـى لألسـماك      ترتب على ذلك اختفاء معظم المكونات النباتية والحيوانية التى تمثل           
لتر ، فقد أصبح ال يعيش بالبحيرة سوى أنواع األسماك التى تتحمل درجة             / جم   ٣٨الزدياد نسبة الملوحة إلى     

 .ملوحة عالية 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           بحيرة وادى الريان   -١٠
 عندما تم غمر منخفض الريـان الـصحراوى         ١٩٧٣يرات الصناعية فى وادى الريان منذ عام        تكونت البح    

بفائض مياه الصرف الزراعى من ثالث منخفضات تفصل بهضبتين متوسطتى االرتفاع وتم عمل قناة تـربط                 
 ومصادر  بين المنخفض األول والثانى ثم قناة تربط بين المنخفض الثانى والثالث وهو ما يسمى بوادى الريان               

التغذية بالبحيرة هى مياه الصرف الزراعى الزائدة بمحافظة الفيوم وتعتبر مياهها شبه عذبة ومعظم إنتاجهـا                
 .من األسماك النيلية 

 
   :ر النيل نه : ثانيا

 مليون متر مربع    ٣,١ كيلو متر ومساحة حوضه      ٦٨٢٥   يعد نهر النيل ثانى أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله           
 كيلو متر مربع ويعتبر المصدر الرئيسى للمياه العذبـة          ١٥٣٠داخل الحدود المصرية لمسافة تقدر بحوالى       ويمتد  

 مليار متر مكعـب  ٥٥,٥وتبلغ حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل % ٩٥فى مصر ويتم االعتماد عليه  بنسبة     
 كينيا  – أثيوبيا   –جنوب السودان    - السودان     –سنوياً ويشترك فى حوض نهر النيل إحدى عشر دولة هى مصر            

 . جمهورية الكنغو الديمقراطية – بوروندى – رواندا – اريتريا – تنزانيا – أوغندا –
 
 :رصد نوعية المياه  - أ

   نظراً لتزايد األنشطة التنموية والتوسع فى تنفيذ المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها وتزايد مصادر التلوث              
رورى متابعة التغيرات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية فى نوعية المياه السطحية لتتبع           وتعددها فقد كان من الض    

مصادر التلوث التى ينتج عنها الملوثات المختلفة وحتى يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المياه من التلـوث                 
تبع عدد من الوزارات المعنيـة      حيث يتم رصد نوعية المياه من خالل شبكات للرصد على مستوى الجمهورية ، ت             

 :بنوعية المياه وهى 
 .شبكة وزارة الموارد المائية والرى وتشمل مواقع لرصد نهر النيل والترع والمصارف  -١

 .شبكة وزارة الصحة لرصد مياه نهر النيل وفرعيه والترع الرئيسية  -٢

 .شبكة وزارة الدولة لشئون البيئة على نهر النيل  -٣

لرصد الدورى للبحيرات بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمـصايد ، و مـن     هذا إلى جانب برنامج ا    
خالل تلك الشبكات يتم الرصد الدورى لنوعية المياه والرواسب والهائمات النباتية والحيوانيـة بهـا وتتبـع                 
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ماكن المختلفة  مصادر الصرف عليها والوقوف على الظروف البيئية والملوثات المؤثرة عليها فى األوقات واأل            
بغرض وضع برنامج قومى للحد من تأثير هذه الملوثات ووقف التدهور المستمر للبحيرات ووضـع الخطـط                 

 .المستقبلية لحمايتها وحل مشاكلها وتنميتها تنمية مستدامة 
 :اتجاهات و خطوات مواجهة التلوث  - ب

 –البـرلس  (لبحيـرات الـشمالية    لعمل رصـد دورى ل    ٢٠٠٩تم البدء فى تنفيذ برنامج قومى فى يوليو             
 :بواقع أربع رحالت ربع سنوية وذلك بهدف )  المنزلة– مريوط – ادكو –البردويل 

 .وضع خريطة حديثة لكل بحيرة موضحاً بها الظروف البيئية المختلفة المؤثر عليها  •

 ) .الجغرافية ، والمائية ، والبيولوجية(إنشاء قاعدة بيانات عن حالة البحيرات  •

 .د معايير قومية لنوعية المياه والرواسب  لتلك البحيرات إعدا •

 .وضع برنامج قومى ال لإلدارة المتكاملة وتنمية هذه البحيرات بغرض الحد من الملوثات  •

 )البحيرات المرة ، وبحيرة التمساح (    وقد تم إضافة عدة بحيرات أخرى إلى برنامج الرصد وهى 
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 اختيار وتصميم عمليات مراجعة المياه   :المبحث الثانى
 

 :التحديد للمياه و المخاطر التى تهددها   :الخطوة االولى

 : اإلطار المؤسسى لإلدارة المتكاملة للمياه  -١

   يوجد العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالمياه والتى تشارك فى األنـشطة المختلفـة إلدارة الميـاه إدارة                  
 :ا ما يلى متكاملة نذكر منه

وهى تقوم بالدور الرئيسى والتى يتم من خاللها وضع وتنفيذ الـسياسات            : وزارة الموارد المائية والرى      -١
المائية وهى المسئولة عن توزيع المياه بما يتناسب مع االحتياجات القومية المختلفة ، كما أنها المسئولة        

ظة عليها من التلوث بالمشاركة مع الـوزارات        عن وضع وتنفيذ القوانين المنظمة لمصادر المياه والمحاف       
 .المعنية األخرى 

وهى المسئولة عن الخطط السنوية والخطط طويلة األجل وتحديد أولويـات االسـتثمار       : وزارة التخطيط    -٢
 .االستثمارية الخاصة بنشاط المياهوتخصيص التمويل للوزارات والهيئات المختلفة للقيام بالمشروعات 

 –التنقـيط   ( وتساعد فى ترشيد استهالك المياه باستخدام الطرق المتطورة فـى الـرى              :وزارة الزراعة    -٣
وتساهم أيضاً فى الحفاظ على المياه من التلوث بترشيد اسـتخدام األسـمدة والمبيـدات وعـدم                 ) الرش

 .استخدام غير المصرح به منها 

الـصرف الـسائل للمنـشآت      وتساهم فى المحافظة على المياه من التلوث بمعالجـة          : وزارة الصناعة    -٤
الصناعية قبل الصرف على المجارى المائية أو على شبكات الصرف الصحى ، كما أنها تساهم فى تطبيق              

 .نظام التكنولوجيات النظيفة فى الصناعات المختلفة 

وهى المسئولة عن إمداد السكان بمياه الشرب النقية بالكميات الكافية ، وتصميم شبكات             : وزارة اإلسكان    -٥
 .ومرافق الصرف الصحى بالمدن والقرى 

 .وهى مسئولة عن استدامة التنمية فى القرى والمدن الصغيرة : وزارة التنمية المحلية  -٦

 .وهى مسئولة عن النقل النهرى ومراعاة القوانين المنظمة لذلك : وزارة النقل  -٧

ت مياه الشرب وتنفيذ وهى المسئولة عن وضع معايير مياه الشرب و شروط مآخذ محطا       : وزارة الصحة    -٨
 .القوانين المعنية بالمياه طبقاً للبنود المحددة لها 

والتى تقوم بالحفاظ على البيئة بوجه عام والبيئة المائيـة بوجـه خـاص              : وزارة الدولة لشئون البيئة      -٩
وتشارك فى وضع القوانين وتنفيذها ، كما تقوم بتنفيذ المشاريع الريادية لحماية الميـاه مـن التلـوث                  

 .وترشيد االستهالك ، وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة 
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وهى المسئولة عن تنفيذ القوانين واتخاذ اإلجراءات القانونية ضـد المنـشآت            : وزارة الداخلية    -١٠
 .المخالفة للقوانين الحاكمة لنشاطات المياه 

باشر فى تنفيـذ الـسياسات العامـة       إلى جانب بعض الهيئات و الوزارات التى تشارك بطريق مباشر أو غير م            
 .إلدارة المياه مثل الهيئة العامة للقياس و المعايرة ، و وزارة الكهرباء 

 
 :اإلطار القانونى والتشريعى  -٢

   هناك العديد من القوانين والقرارات الوزارية والتشريعات المنظمة للحفاظ على المياه من التلوث وحماية نهـر                
 الصناعى –الصحى (ات المائية من خطر التلوث والحد من اآلثار الضارة للصرف بأنواعه  النيل وروافده والمسطح  

 :وذلك من خالل االختصاصات المخولة لكل جهة بموجب نصوص ومواد كل من )  الزراعى-
 . بشأن أنشاء اللجنة العليا للمياه ١٩٦٦ لسنة ٢٧٠٣قرار رئيس الجمهورية رقم  �

 .شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب ولالستخدام اآلدمى  فى ١٩٧٨ لسنة ٢٧القانون رقم  �

 . بشأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث ١٩٨٢لسنة ٤٨القانون رقم  �
 بشأن الرى والصرف ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والرى  بدور حيـوى               ١٩٨٤ لسنة   ١٢القانون رقم    �

ه والمسطحات المائية من خطر التلوث والحد من اآلثار الضارة للصرف وذلـك مـن       لحماية نهر النيل وروافد   
 لـسنة   ١٢، والقـانون رقـم      ١٩٨٢لسنة  ٤٨خالل االختصاصات المخولة لها بموجب نصوص ومواد قانون       

 : والتى من أهمها ١٩٨٤

 .مخالفاتحرير محاضر فى حالة وجود معاينة مواقع الصرف الصحى والصناعى ، وإنذار المخالفين وت •

العمل على إزالة هذه المخالفات أو إحالتها إلى النيابة العامة التى تقوم برفعها إلى القضاء إلصدار الحكـم          •
 فى صرف وإلقاء المخلفـات      ١٩٨٢ لسنة   ٤٨فى حدود ما ورد بالقانون ، وتتمثل مخالفات القانون رقم           

جارية والصناعية والسياحية ومـن عمليـات   الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن أعمال المنشآت الت    
الصرف الصحى والمخلفات الصناعية من مصانع وشركات وكافة األنشطة الـصناعية ، وميـاه غـسيل                

 فى التعدى على    ١٩٨٤لسنة  ١٢المرشحات دون معالجة أو دون ترخيص، وتتمثل مخالفات القانون رقم           
نيل والجور والرياحات والترع العامة والمصارف      األمالك العامة ذات الصلة بالرى والصرف مثل مجرى ال        

، والتعرض لألعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيهما المكشوف والمغطى باختالف أجزائها أو 
 .ردمها أو إلقاء مخلفات بها والتى تتطلب فى هذه الحالة رد الشئ ألصله على نفقة المخالف 

 : ن التفصيل فيما يلى و نتناول بعض من تلك القوانين بشئ م
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ١٢٨ - 

 : بشأن إنشاء اللجنة العليا للمياه ١٩٦٦ لسنة ٢٧٠٣قرار رئيس الجمهورية رقم  -أ 

 :ويقضى هذا القرار بأن تنشئ وزارة الصحة لجنة عليا للمياه ، وتختص هذه اللجنة باالتى 
 .فحص جميع المسائل الصحية المتعلقة بمياه الشرب والثلج  •

لمعايير القياسية واالشتراطات الصحية لمياه الشرب ومواردها وطـرق معالجتهـا           وضع المواصفات وا   •
وحفظها ونقلها إلى المستهلكين سواء فى البر أو البحر أو الجو ، وكذا وضع المواصفات واالشتراطات                

 .الصحية للتركيبات الصحية المنزلية 

 .الموافقة على مشروعات المياه ووسائل معالجتها  •

 من وزير الصحة رئيساً وممثلين من كل وزارة الصحة ، ووزارة الموارد المائيـة والـرى ،       وتشكل اللجنة 
ووزارة الزراعة ، ووزارة اإلسكان والمرافق ، ومدير المعامل الرئيسية للخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،               

 .ولرئيس اللجنة أن يدعو من يرى االستعانة به إذا لزم األمر 

 
 :فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب ولالستخدام اآلدمى١٩٧٨نة  لس٢٧القانون رقم  -ب 

 :وأهم ما ينص عليه هذا القانون 
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر مورداً عاماً للمياه فى كل مورد مائى ينشأ من أجل الحـصول علـى                     -٥

 .المياه الالزمة للشرب أو االستخدام اآلدمى 
أى مورد مائى عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أى مورد مـائى إال بعـد                  ال يجوز إنشاء     -٦

 .الحصول على ترخيص 

ال يجوز استخدام مورد مائى يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو                 -٧
 .غير صالح لالستخدام اآلدمى 

 :ة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة يحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافق -٨

 .المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث  -
المواصفات والمعايير الالزم توافرها العتبار المياه صالحة للشرب واالسـتخدام اآلدمـى وألغـراض               -

 .صناعة األطعمة والمشروبات 

 .طرق أخذ العينات وفحصها  -

 بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات      ٢٠٠٧ لسنة   ٤٥٨در وزير الصحة والسكان قرار رقم          وقد أص 
الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب واالستخدام اآلدمى والتى تضمنت المعـايير الطبيعيـة والكيميائيـة                

  .والمعادن الثقيلة والمبيدات المختلفة والمعايير البكترولوجية والمواد المشعة
 
 
 
 



 
 

- ١٢٩ - 

 : فى شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث ١٩٨٢ لسنة ٤٨القانون رقم  -ج 
 المائية والبحيرات مـن التلـوث بجميـع         والمسطحاتصدر هذا القانون خصيصاً لحماية نهر النيل وفروعه         
وأهم مـا يـنص عليـه     عن تنفيذ أحكامه ، المسئولةأنواعه وأشكاله ، وتعتبر وزارة الموارد المائية والرى   

 :القانون والئحته التنفيذية ما يلى 
 .حظر القانون صرف مياه الصرف الصحى على مجارى المياه العذبة  -٥
صرح بصرف المخلفات الصناعية المعالجة إلى مجارى المياه العذبة والمصارف والبحيـرات بـشرط أن                -٦

 .تكون مطابقة للمعايير المقررة 

لمعالجة إلى المصارف والبحيرات بشرط مطابقة الـسيب النهـائى          صرح بصرف مياه الصرف الصحى ا      -٧
 .للمعايير المقررة 

وضع القانون والئحته التنفيذية مواصفات ومعايير لمياه المسطحات المائية التى تستقبل صرف المخلفات              -٨
ميـاه  الصناعية واآلدمية ال يسمح بتجاوزها فهناك معايير طبيعية وكيميائية وبكتريولوجيـة لمجـارى ال             

العذبة وأخرى لمياه المصارف والبحيرات ، وكذا لمياه المصارف كشرط قبل رفعها إلى المجارى المائيـة         
 .العذبة 

 فى حماية مصادر مياه الشرب ، حيث نص على أن تبعـد مواسـير               ١٩٨٢ لسنة   ٤٨   وقد ساهم القانون رقم     
تيار ومسافة كيلو متر واحـد تحـت التيـار           كيلو مترات فوق ال    ٣صرف المخلفات الصناعية بمسافة ال تقل عن        

بالنسبة لمأخذ محطات مياه الشرب ، كما نص على ضرورة معالجة غسيل مرشحات محطات تنقية الميـاه قبـل                   
صرفها إلى المجارى المائية نظراً لما تحتويه من موارد عضوية ومسببات األمراض التى حجزتهـا المرشـحات                 

 .بات الكيميائية المستخدمة خالل عمليات التنقية وبقايا المرو
 االشتراطات الخاصة بحرم مأخذ محطات تنقية المياه للبعـد          ١٩٩٥ لسنة   ٣٠١   قد حدد قرار وزير الصحة رقم       

 متراً تحت التيار بالنسبة للمأخذ ، وبالنـسبة         ٢٠٠ متراً فوق التيار و    ٥٠٠عن مصادر التلوث بحيث ال تقل عن        
 . متر من ماسورة السحب ٤٥ بدائرة نصف قطرها لآلبار الجوفية فقد حدد صرف البئر

 :أهم مصادر المياه فى مصر  -٣

  :النيلنهر  -أ 

كمصدر رئيسى للمياه   % ٩٥يعتبر هو المصدر الرئسى للمياه العذبة فى مصر ويتم االعتماد عليه بنسبة              -
 ٣,١ حوضـه     كيلو متر ومساحة   ٦٨٢٥العذبة ، ويعد نهر النيل ثانى أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله             

 كيلو متر مربع وتبلغ حصة      ١٥٣٠مليون متر مربع ويمتد داخل الحدود المصرية لمسافة تقدر  بحوالى            
 مليار متر مكعب سنوياً ويشترك فى مياه نهر النيل إحـدى عـشر   ٥٥,٥مصر الثابتة من مياه نهر النيل     

 – رواندا – إريتريا – تنزانيا – أوغندا – كينيا – أثيوبيا – جنوب السودان – السودان –مصر ( دول هى  
 ) . جمهورية الكونغو الديمقراطية –بروندى 

ويتفرع نهر النيل عند القناطر الخيرية شمال القاهرة إلى فرعى رشيد ودمياط اللذين يحتضنان دلتا النيل ،    -
 مليـار   ١٦٢غ  بطاقة تخزين تبل  ) بحيرة السد العالى  (وتنظم إيراد نهر النيل أمام السد العالى بحيرة ناصر          



 
 

- ١٣٠ - 

وهى تعتبر ثانى أكبر بحيرة صناعية على مستوى العـالم ،           ) م١٨٢(،  ) م١٨٣(متر مكعب بين منسوبى     
كيلو متر داخل الحدود    ٣٥٠كيلو متر مربع وتمتد لمسافة      ٥٢٣٧وتبلغ المساحة الكلية لبحيرة السد العالى       

ى الخزان االستراتيجي للمياه بمـصر       داخل الحدود السودانية ، وتعتبر بحيرة السد العال        ١٥٠المصرية ،   
ولذا يجب المحافظة على نوعية مياه البحيرة من التلوث لضمان أمن وسالمة وكفاءة هذا المرفق الحيوى                
خاصة فيما يتصل بالحفاظ على االلتزام البيئى لمياهها وذلك بمراعاة الضوابط والمعايير عنـد إقامـة أى                 

 .بحيرة والتى قد يكون لها تأثيراً سلبياً على مياه البحيرة بشرية تنموية فى المناطق المحيطة بال
 :المياه الجوفية  -ب 

    تمثل المياه الجوفية أحد المصادر الهامة فى مصر ، وتعتبر األمطار رغم أن نسبة سـقوطها ضـعيفة جـداً                    
المـشبعة بالميـاه     مصدراً من مصادر التى تغذى المياه الجوفية والتى تتسرب من خالل مسام التربة إلى الطبقة              

فى مـصر مـن     (والمنسوب األعلى لهذه الطبقة المشبعة يسمى المنسوب الثابت وينحدر فى اتجاه سريان المياه              
 ) .الجنوب إلى الشمال

 مليار متر مكعب سنوياً فى الوادى والـدلتا ، أمـا            ٦,١   وتقدر كمية المياه الجوفية التى تنتجها مصر بحوالى         
 المتوفرة فى مصر والتى يمكن استغاللها بالخزانات الجوفية على وجه العموم فتقدر بحوالى              بالنسبة لكمية المياه  

 : مليار متر مكعب لكل عام ، ويمكن تقسيم الخزانات الجوفية فى مصر كما يلى ١١,٥٦٥
 خزانات حوض نهر النيل والدلتا  -١

ل تسرب مياه نهر النيل وشبكة التـرع           وتعتبر من الخزانات الجوفية المتجددة ألنها تستمد مياهها من خال         
ومياه الرى إليها ، لذا يستخدم هذا المصدر لتزويد المدن والقرى بمياه الشرب بعد تطهيرها وذلك لقلة تكلفة                  

 .معالجتها 
 )خزانات الحجر الرملى النوبى( خزانات الصحراء الغربية  -٢

 ألف مليار متر مكعب لكن ما يمكن أن         ٢٠٠,٠٠٠ تقدر المياه بالخزان الجوفى بالصحراء الغربية بحوالى        
يستغل منه هو نسبة قليلة جداً نتيجة لوجود مياهه على أعمـاق كبيـرة ممـا يجعـل التكلفـة االقتـصادية               
الستخراجها مرتفعة جداً ،وهى من الخزانات الجوفية غير المتجددة ، يعتبر خزان الحجر الرملى النوبى مـن                 

لعالم وتشترك كل من مصر والسودان وليبيا وجزء من تشاد فى هذا الخزان             أكبر خزانات المياه الجوفية فى ا     
 .العمالق وهو المورد الرئيسى لمياه الشرب والرى بالواحات والوادى الجديد 

 خزانات الصحراء الشرقية وساحل البحر األحمر  -٣

ة ، كما أن إمكانية استخراج    وتعتبر من الخزانات الجوفية غير المتجددة العتمادها على مياه األمطار الشتوي
 .المياه منه ضعيفة لوجود المياه على أعماق بعيدة جداً ، مما يتطلب تكاليف باهظة الستخراجها 

 
 
 
 



 
 

- ١٣١ - 

 خزانات شبه جزيرة سيناء  -٤

 :ويوجد بشبه جزيرة سيناء ثالث خزانات جوفية ومصدرها هى األمطار وهى 
 .الخزان الجوفى الضحل ويوجد بمنطقة شمال سيناء  -
 .الخزان الجوفى المتوسط العمق ويوجد بمنطقة الوديان بوسط سيناء  -

 .الخزان الجوفى العميق ويوجد بمنطقة جنوب سيناء  -

   وتعتبر هذه الخزانات الجوفية غير متجددة ، وتبلغ جملة المياه التى يمكن استغاللها من تلك الخزانـات                 
نطقة الوديان فيمكن اعتبارها خزانات متجددة حيث       عام ، إما الخزانات الجوفية بم     / ٣ مليون م  ١٥٠حوالى  

 .تتجمع بالوديانيتم تغذيتها عن طريق مياه األمطار التى تسقط على شبه جزيرة سيناء و 
   وتتعرض المياه بالخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية بسيناء إلى خطر تداخل مياه البحر عليهـا ممـا                 

، األرض وتأثرها باألنشطة المختلفـة    بها وذلك نتيجة قربها من سطح       يؤدى إلى زيادة درجة تركيز األمالح       
بينما ال تتأثر الخزانات الجوفية األعمق نتيجة وجودها تحت طبقة من الطمى غير النافذ والتى تعمل علـى                  
حمايتها من مصادر التلوث السطحى ، ولذلك يجب االهتمام بدراسة اآلثار البيئية لألنشطة الـسطحية علـى         

 .ت المياه الجوفية الضحلة خزانا
 :مدى االستفادة من المياه الجوفية لمياه الشرب 

   تحول نظر هيئات مياه الشرب إلى استغالل المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب إلى أقصى حد ممكـن أسـوة                   
مرشحة بسبب الوفر الكبير بالدول الغنية التى تبدأ باالستفادة أوالً بما لديها من مياه جوفية وتكمل النقص بالمياه ال

فى االستثمارات والسهولة والسرعة فى التنفيذ وخاصة عند تنفيذ خطط عاجلة لسد االحتياجات المتزايدة من مياه                
الشرب بسبب زيادة السكان وحركة التعمير وانتشار المجتمعات الجديدة وزيـادة معـدالت االسـتهالك اآلدميـة                 

 : ويرجع هذا التحول إلى المميزات اآلتية والصناعية وللتغلب على أزمات المياه
 % .٢٠تكلفة محطة مياه جوفية مماثلة لمحطة مياه الشرب المرشحة تبلغ حوالى  -أ 
 .سنوات٤إلى ٣شهور بينما عملية المياه المرشحة تستغرق من ٦المدة الالزمة لإلنشاء ال تزيد عن  -ب 

كلفة المتر المكعب من المياه المرشحة ويقل       من ت % ٥٠تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه الجوفية يبلغ          -ج 
 .كثيراً إذا كانت اآلبار داخل إحدى المحطات المرشحة وليست خارجها 

 .ال تحتاج إلى كيماويات مستوردة مثل الشبة و الكلور  -د 

يمكن االستفادة من الكلور فى حالة عدم توافره ألن المياه فى معظم األحيان تخرج خالية مـن مـسببات                    -ه 
 .ومطابقة للمعايير البكتريولوجية األمراض 

ال تتأثر المياه الجوفية بالطحالب الموجودة بالنيل و التى أصبحت مشكلة تـؤثر علـى إنتاجيـة الميـاه                    -و 
% ٣٠ الخلط بين المياه المرشحة و المياه الجوفية تنخفض الطحالب فى بعض األحيان إلى    دالمرشحة وعن 

 .تهلك للتخفيف منها باإلضافة إلى الكيماويات الكثيرة التى تس



 
 

- ١٣٢ - 

ال ترتبط محطات المياه الجوفية بموقع معين على نهر أو ترع بل يمكن اختيار الموقع مباشـرة لتغذيـة                    -ز 
مناطق تشكو من ضعف المياه فى هذه المناطق أو بالقرب منها دون الحاجة إلى إنشاء خطوط مواسـير                  

 .طويلة 

 . تكاليف المتر المكعب من المياهدى إلى خفضيؤ% ٣٠الجوفية مع المرشحة بنسب تصل إلىخلط المياه  -ح 

 .الزيادة فى الحديد والمنجنيز فى المياه الجوفية أصبح من السهل إزالتها باألجهزة المناسبة  -ط 

 :األمطار  -ج 

وهى ليست مصدراً رئيسياً للمياه فى مصر لقلة الكميات التى تسقط ، حيث تتميز جمهورية مصر العربية بمناخ    
 مم فى العام وتـسقط      ١٥٨لى شبه جاف وندرة فى سقوط األمطار ، ويبلغ متوسط سقوط األمطار             شديد الجفاف إ  

مياه األمطار بكميات ضئيلة على معظم المناطق باستثناء الساحل الشمالى الغربى ، حيث يـصل متوسـط كميـة                   
د مدينة بور سـعيد إلـى       سنة عند اإلسكندرية شماالً ، بينما تصل النسبة عن        /مم٢٠األمطار المتساقطة عليه إلى     

سنة ، وتتعـرض  /مم٢٥سنة وتتناقص كمية األمطار كلما اخفض جنوباً من الساحل إلى القاهرة لتصل إلى   /مم٧٥
 .منطقة البحر األحمر وجنوب سيناء لبعض نوبات المطر الشديد التى ينتج عنها السيول فى بعض األحيان 

ل بحصادها وتجميعها فى خزانات صناعية أو فى خزانات طبيعية          وقد بذلت المحاوالت لالستفادة من مياه السيو         
بعد إعادة تأهيلها لالستخدام المباشر أو إعادة شحن الخزان الجوفى بها ، فقد تم إنشاء سد وادى العريش لتخزين                   

 مياه  مياه األمطار واالستفادة منها ، وتم إنشاء مخرات السيول تنحدر نحو الوادى وتصب فى نهر النيل، وتستغل                
 .األمطار فى الساحل الشمالى، اآلبار الرومانية كمصدر لمياه الشرب عند الضرورة 

   وتقدر كمية السيول التى يمكن االستفادة منها بحوالى مليار متر مكعب سنوياً ورغم أن كمية األمطـار التـى                   
ـ ر حي ــ مـص  ة فـى  ـيـائـوارد الم ـرة فى اجمالى الم   ـتسقط على مصر صغيرة إال أنها تعتبر مؤث        ث ـــ

 .سنة /٣مليار م ١,٢  والىــدر بحـقـت
 :تحلية مياه البحر  -د 

   تمتاز مصر بموقعها الجغرافى بين دول العالم فيحددها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر األحمـر                 
لبحث عـن   وبسبب محدودية حصة مصر من المياه ونتيجة للرغبة المتزايدة فى التنمية ، أصبح من الضرورى ا               

وسائل بديلة لتنمية الموارد المائية كتحليه مياه البحر إال أن هذا المصدر لم يأخذ االهتمام الكافى إال فى السنوات                    
األخيرة نظراً الرتفاع تكلفة تحليه المتر المكعب من مياه البحر و التى تتراوح ما بين ثالث وسبع جنيهات ، لـذا                     

ر يتركز فى المناطق الساحلية والتى ال يتوفر لديها أى مـصدر مـائى أخـر،                فإن استخدام تقنية تحليه مياه البح     
% ٠,٠٦يوم بما يساهم بنسبة     /٣م٦٠,٣٨٠محطة تحليه لمياه البحر تعمل بطاقة إنتاجية بحوالى       ٢١ويوجد حوالى 

 .من جملة الموارد المائية 
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 :أهم مصادر تلوث المياه الناتجة عن أنشطة اإلنسان  -٤

عية بصرفها الصناعى تعد أهم مصادر التلوث للمياه والترع والمصارف والذى قد تـصل إلـى                األنشطة الصنا  -أ 
المياه الجوفية فى حالة صرفها على التربة أو حقنها فى باطن األرض بالمخالفة للقـانون ، وتحتـوى ميـاه                    

ـ               ضر بالـصحة   الصرف الصناعى على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة التـى ت
العامة وتقف حائالً دون االستخدام األمثل لبعض المصادر المائية ، ويعتبر صرف المخلفـات الـسائلة مـن                  
صناعات المواد الغذائية من أهم مصادر زيادة محتوى المركبات العضوية والتى يؤدى تحللها إلـى اسـتهالك         

يساهم بالتلوث بالعناصر المعدنية الثقيلة وغيرها      األكسجين الذائب فى المياه ، أما قطاع الصناعات الكيماوية ف         
 .من المركبات العضوية وغير العضوية 

 وكيميائية  ةتعتبر مياه الصرف الصحى من أهم مصادر تلوث المجارى المائية لما تحتويه من ملوثات بيولوجي               -ب 
تصب فى المصارف   ، فمياه الصرف الصحى المعالجة جزئياً أو غير المعالجة من شبكات صرف المدن والتى               

الزراعية إلى جانب الصرف الصحى للسكان المحرومين من خدمات الصرف الصحى ، حيث يتم التخلص مـن            
 .المخلفات اآلدمية مباشره على المجرى المائى دون معالجة أو بإلقاء مواد الكسح إليها 

 معايير القوانين البيئية    تلوث المصارف الزراعية نتيجة الصرف المباشر للصرف الصناعى غير المتوافق مع           -ج 
المعمول بها أو نتيجة لصرف مياه الصرف الصحى غير المعالج أو المعالج معالجة ابتدائية مما يـؤدى إلـى                   
تلوث مياه المصارف باإلضافة لالستخدام غير المقنن لمياه المصارف فى رى االراضى الزراعية إلـى جانـب    

عة بدون ترشيد من أهم مصادر تلوث مياه المصارف الزراعية          استخدام المبيدات الحشرية واالسمده فى الزرا     
 .باإلضافة إلى األمالح الناتجة عن غسيل التربة 

هناك بعض مصادر أخرى للتلوث قد تكون طارئة مثل تلوث المجارى المائية بالزيوت أو أن تكون الملوثـات                   -د 
 .وافده من دول مجاوره عبر الحدود 

لفة يسبب اضراراً لإلنسان والنبات والحيوان الكائنات الحية المائية ، ويقلل مـن             والتلوث بأنواعه وأشكاله المخت   
قيمة استخدامات هذه الموارد المائية فى أغراض مفيدة لإلنسان واالقتصاد القومى ، ومن أهم واخطر اثار تلـوث         

  : المياه و تلوث المجارى المائية بالمخلفات اآلدمية التى توجد مسببات األمراض وأهمها

 . الشيجيال وغيرها – السالمونيال –مثل ضمات الكوليرا : البكتريا  -
، وفيروس شلل ) هـ(، وفيروس االلتهاب الكبدى ) ا(فيروس االلتهاب الكبدى الوبائى : الفيروسات  -

 .األطفال ، والفيروسات المسببة لإلسهال والنزالت المعوية 
دمية  الدورة الكبدية والهيتروفيس ، وبـالرغم مـن    الدوستتاريا اآل–مثل البلهارسيا  : الطفيليات   -

جود إمكانيات للكشف عن المسببات لألمراض إال أنه هناك صعوبات معملية للكشف عنها بـصفة               
دورية وروتينية ، وقد تم االتفاق عالمياً على استخدام أنواع أخرى من البكتيريـا التـى تتواجـد     

وتقاوم البيئة الخارجية أكثر مـن مـسببات األمـراض          بأعداد كثيرة فى األمعاء الغليظة لالنسان       
 .كمؤشر الحتمال وجود مسببات االمراض فى هذه المياه 
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 :أهم المؤشرات البكتريولوجية لتلوث الموارد المائية  -٥

 .وهى تتاجد فى التربة وروث الحيوانات وبراز اإلنسان : المجموعة القولونية  -أ 
األمعاء الغليظة لألنسان وتواجده فى المياه يعنى تلوثها مـن مـصدر            يتواجد فى   : باسيل القولون النموذجى     -ب 

 .آدمى 

وهى تتواجد فى األمعاء الغليظة لإلنسان وتواجدها داللة علـى تلـوث الميـاه              : المكورات السبحية البرازية     -ج 
كانـت  بمصدر آدمى ، ونظراً ألن مخلفات بعض الحيوانات تحتوى على نفس المكورات السبحية البرازية فإذا          

 فـإن مـصدر     ١ : ٠,٧ فإن مصدر التلوث يكون أدمياً أما إذا كانت نفس النسبة أقل مـن               ١ : ٣النسبة من   
 .التلوث هو الحيوانات 

 بتقسيم موارد المياه الخام الطبيعية كمصدر لمياه الشرب إلى أربعة   WHO   وقد أوصت منظمة الصحة العالمية      
مجموعة القولونية وتحديد نوع المعالجة المقترحة لكل مستوى لـضمان          مستويات طبقاً للمحتوى البكتريولوجى لل    

 :سالمة مياهها للشرب والحد من انتشار األمراض التى تنتقل عن طريق المياه ، وذلك على النحو التالى 
  ٥٠: المستوى األول من صفر  -
الترسيب ، والترويب ( ويان يحتاجان المعالجة التقليدية وهذان المست٥٠٠٠ : ٥٠من : المستوى الثانى  -

 ) .، والترشيح ، والتعقيم

من المعالجـة   د للمورد المائى ويحتاج إلى أكثـر       تلوث شدي  ٥٠,٠٠٠ : ٥٠٠٠من  :  المستوى الثالث    -
 .التقليدية 

  تلوث شديد جداً ال يصلح كمصدر لمياه الشرب ٥٠,٠٠٠أكثر من : المستوى الرابع  -

 

 :ات األمراض والطفيليات األخطار الناتجة عن تلوث المياه بمسبب -٦

أثر التلوث على تنقية مياه الشرب ، حيث يؤدى التلوث إلى االستعانة بطرق أكثر تكلفة اقتصادياً للتخلص من                   -أ 
مسببات األمراض ويؤدى إلى  ارتفاع أسعار المياه على المستهلك و معاناة المواطنين والمستثمرين اقتصادياً               

 .تبر من العوامل السلبية التى تهدد خطط التنمية ، كما أن تلوث المجارى المائية يع
أثر التلوث على كافة محطات تنقية المياه ومدى مطابقتها للمعايير البكتريولوجية المقررة وتنص هذه المعايير              -ب 

 .من جملة العينات طوال العام % ٥على أال تزيد نسبة العينات غير المطابقة خالل العام عن 

لمياه النقالى ، والتى تقع مأخذاها على ترع صغيرة أو متوسطة وغالباً ما تكون هذه           أثر التلوث على محطات ا     -ج 
المياه خليطاً من المياه العذبة ومياه المصرف ، مما يؤدى إلى تلوث هذه المآخذ وتجعل المياه الصادرة إلـى                   

 .اً على الصحة العامة الشبكات غير آمنة لالستهالك اآلدمى وغير مطابقة للمعايير البكتريولوجية وتسبب خطر

 :أثر التلوث على صحة اإلنسان حيث يصاب اإلنسان بالعديد من األمراض أهمها  -د 

وهى أحد األمراض المتوطنة فى مصر وتنتقل العدوى إلى اإلنسان من خالل تالمسه مـع               : البلهارسيا   -
 .تحمام فى الترع الزراعية أو االسالمياه الملوثة التى تحتوى على الطور المعدى عند رى األراضى
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االلتهاب الكبدى الوبائى ، والتيفود والباراتيفود ، وشلل األطفال وقد بدء الحد من انتشار مرض شـلل                  -
األطفال بسبب برنامج التحصين اإلجبارى لألطفال بينما ينخفض معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدى بصورة             

ايد وذلك لوجود السالمونيال مسبب المرض فى       بطيئة ، أما التيفود والباراتيفود فهم موجودين بشكل متز        
البيئة المحيطة باإلنسان ويظهر ذلك فى وجود عينات مياه الشرب غير المطابقة بكتريولوجيـة والتـى                
تعنى تواجد مسببات األمراض فى هذه المياه والتى تتواجد بعد تفعيل خطوات تنقية المياه ، مما يعطـى                  

 . وأعلى من الطرق التقليدية الحالية فى تنقية مياه الشرب مؤشراً إلى الحاجة إلى خطوات أرقى

وهى من األمراض الخطيرة التى تصيب األطفال أقل من خمـس سـنوات             : اإلسهال والنزالت المعوية     -
وتؤدى إلى الوفاة بسبب مضاعفات المرض الخطيرة وأهمها الجفاف وتنتقل العدوى إلى األطفـال عـن           

المرض أو عند تحضير وجبات الرضاعة الصناعية فى زجاجات ملوثـة           طريق المياه المحملة بمسببات     
 .بالمياه غير اآلمنة 

 
 : سبل مواجهة التهديدات و المعايير الحاكمة :طوة الثانية الخ

   تعتمد سبل المواجهة على إصدار المعايير التى تحكم مدى صالحية المياه لالستخدام االدمـى ، والهـدف مـن               
و حماية اإلنسان من األمراض والمواد السامة التى تنتشر عن طريق المياه ، والمواد التـى           معايير مياه الشرب ه   

قد تؤدى إلى أمراض مزمنة أو سرطانية على المدى القريب أو البعيد طيلة حياة اإلنسان ، وتبدأ سـالمة ميـاه                     
 :الشرب وصالحيتها لالستخدامات اآلدمية عند التأكد من 

 .اه من التلوث حماية مأخذ عمليات المي •

 .كفاءة عمليات وخطوات التنقية واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية فى معالجة المياه  •

 .اكتشاف أى خطر يهدد سالمة المياه وصحة اإلنسان واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصحاحه  •

 

 :المعاييـر الحاكمة  -١

 من األمراض التى تنتشر عن طريق المياه والتى تصيب             وضعت المعايير البكتريولوجية لحماية الفرد والمجتمع     
أعداد كبيرة من المنتفعين بالمياه على مختلف أعمارهم وخاصة األطفال والمسنين الذين ال يحتـاجون إال جرعـة      
صغيرة أو عدداً قليالً من مسببات المرض لبدء ظهور أعراض المرض وانتشار هذه األمراض على صورة وبـاء                  

عديد من المعرضين للعدوى ولذلك تعطى للمعايير البكتريولوجيـة أفـضلية وأولويـة بالمقارنـة               مفاجئ يصيب ال  
بالعناصر الكيميائية الموجودة بالمياه التى ال تؤدى إلى ظهور أمراض مرضية حادة مفاجئة ، وإنما يظهر تأثيرها                 

 المواد المستخدمة فى معالجـة      الضار بعد سنوات طويلة ، وقد تؤدى إلى أمراض مزمنة أو سرطانية وقد تتحول             
المياه مثل الكلور إلى مركبات كيميائية أخرى ضارة بصحة اإلنسان ، ولكن هذا الخطر أقل أهمية من ترك الميـاه               

الحد من تكوين مثل هذه المركبات الضارة حتـى ال           بدون تعقيم ولهذا تتخذ اإلجراءات فى عمليات المياه لمنع أو         
 .تصل إلى المنتفعين 
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قد وضعت معايير المواد المشعة لحماية اإلنسان من التعرض ألخطار هذه المواد علماً بأن الفـرد يتعـرض                     و
للمواد المشعة فى البيئة الخارجية أكثر مما يتعرض لها فى مياه الشرب ، أما المعايير الطبيعية فقد وضعت لتجعل                   

لطعم والرائحة ومطابقة المياه للمعايير الطبيعيـة ال        الماء مستساغاً ومقبوالً لدى جميع المنتفعين وتشمل اللون وا        
  .يعنى أنها خالية من مسببات األمراض أو المواد الكيميائية الضارة

 
 
 : السطحيةلمياهلالغرض من وضع المعايير الصحية  -٢

أن تكون مرشداً للمشتغلين بالصحة العامة أو المسئولين على اإلشراف الصحى على مياه الشرب للتأكـد                 -أ 
 . صالحيتها من

 .أن تكون هدفاً للقائمين على أعمال التنقية حتى تكون المياه مطابقة لهذه المعايير  -ب 

مطابقة المياه فى بلد من البلدان للمعايير الدولية يشجع الناقالت الدولية للتزود بالميـاه مـن المطـارات                   -ج 
 .والموانى التى تقع فى تلك البلد 

 .تشجيع السياحة  -د 

 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب         ١٩٨٧ لسنة   ٢٧سادسة من القانون رقم     وقد نصت المادة ال   
واالستخدام اآلدمى على أن تحدد المعايير بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للميـاه بـوزارة                   

 بإصدار أخر تعديل للمعايير والتى      ٧/٥/٢٠٠٧الصحة ، وقد أوصت اللجنة العليا للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ           
 بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى         ٢٠٠٧ لسنة   ٤٥٨صدرت بالقرار الوزارى رقم     

 :المياه المعالجة للشرب واالستخدام المنزلى، وتنقسم المعايير والمواصفات إلى 
 . الرقم االيدروجينى –  العكارة– الرائحة – الطعم –اللون : الخواص الطبيعية  ♦
 –األمالح الذائبـة    (ولها تأثير على االستساغة واالستخدامات المنزلية مثل        : المواد الكيميائية غير العضوية      ♦

 ) . العسر الكلى– المنجنيز –الحديد 

 :ذات التأثير على الصحة العامة وهى إما مواد غير عضوية أو مواد عضوية : المواد الكيماوية  ♦

o  المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئيف والنترات والنيترين والفلوريدات         : غير عضوية   المواد ال
. 

o  مثل : المواد العضوية: 

 .المبيدات وكذا مبيدات الحشائش  - أ
 أحمـاض الخليـك     – المطهرات ونواتجها    –الفيتول  : مواد عضوية أخرى خالف المبيدات مثل        - ب

 .ت اإليثان المكاورة   مركبا– االسيتوثيرالت –المكاورة 
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 : المعايير الميكروبيولوجية وتشمل  ♦
o  العد الكلى للبكتريا. 

o  البكتيريا السبحية البرازية/باسيل القولون النموذجى/ بكتيريا القولون الكلية "أدلة التلوث." 

o الفحص البيولوجى البروتوزا أو الطحالب الزرقاء. 

 :المواد المشعة وتشمل  ♦
o مشتقات فصيلة ألفا.  
o  مشتقات فصيلة بيتا. 

 
 :وتختلف معايير ومواصفات مياه الشرب من بلد إلى أخرى إال أنها جميعاً تتفق فى هذه األهداف 

 .جعل الماء رائقاً خالياً من اللون ، مستساغ الطعم والرائحة  -ه 

غراض اآلدمية  التخلص من األمالح والمواد الكيميائية الضارة والتى تحد من االستفادة بهذه المياه فى األ              -و 
 .إلخ ... والصناعية مثل الحديد والمنجنيز والعسر الكلى 

 .القضاء على مسببات األمراض التى تنتقل عن طريق المياه  -ز 

 .أن تكون المياه صالحة للشرب واالستعمال اآلدمى واألغراض الصناعية والغذائية  -ح 

 
 :اختيار الموضوعات و أولويات المراجعة   :الخطوة الثالثة

 :تحديد أولويات العمليات الرقابية  : أوال
 :يتم تحديد أولويات العمليات الرقابية بناء على النتائج المتخلصة من اإلجابات على التساؤالت التالية 

 
 :تحديد مدى الخضوع لرقابة الجهاز األعلى للرقابة .١

سواء كانت جهات قطاع عـام أو       دام  باالستخوالجهات القائمة           وفى تلك المرحلة يتم تحديد مصادر المياه ،       
حكومى أو قطاع  خاص أو قطاع استثمارات مشتركة ، أو شركات ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكـون                   
الهدف من ذلك هو تحديد بشكل واضح مدى خضوع تلك المصادر للمظلة الرقابية الخاصة بالجهـاز األعلـى                  

ديد مدى خضوع هذه المصادر لجهات رقابية أخـرى سـواء           للرقابة والمنوط به إتمام عمليات الرقابة ، وتح       
، أو جهات رقابية دولية معنية قابة على النواحى البيئية للبالدكانت هيئة محلية، أو جهة مركزية منوط بها الر

 .باإلشراف البيئى على المستوى الدولى 
 

  : و خالفه تحديد الموارد المعرضة للمخاطر جراء الصرف الصحى والصناعى .٢
 الصرف الصحى والصناعى محل     مثل عمليات         ويتم هنا تحديد الموارد األكثر ضرراً من الملوثات الصادرة            

الرقابة من حيث نوعية و حجم و تكلفة أزاله هذا الضرر و أثارة السلبية ، وهل تؤثر على مصادر مياه عذبة                  
 الواردة من مصدر الصرف الصحى والصناعى أو        أو أنهار تتأثر بعملية الصرف ، أو بحار ينتهى اليها المياه          
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بحيرات مفتوحة أو مغلقة يؤثر الصرف على مستوى تلوث المياه بها ، وكذلك على دورة الحيـاة للكائنـات                   
البحرية بها ، وقد يمتد األثر الناتج عن الصرف إلى الغابات الشجرية فيؤثر فيها سلباً سواء علـى مـستوى                  

 .معدالت نمو األشجار بها التوسع األفقى لها أو على 
 

 :القدرة على مواجهة آثار التلوث  .٣
   وعند تلك النقطة يتم االستعانة بكافة الخبرات سواء الفنية أو العلمية لتحديد مدى التأثير الناتج عن التلوث               

إجـراءات  وقدرة الموارد الطبيعية المتأثرة على مواجهة آثار هذا التلوث سواء من تلقاء ذاتها أو من خالل                 
وتدابير يمكن التدخل بها للحد من التلوث ومواجهته ، وبيان مدى إمكانية استعادة الموارد الطبيعية ألوضاعها 

أو / قبل التلوث ، وبيان المدى الزمنى و تكلفة إزالة التلوث وآثاره ، و بيان الكيفية التى يتم بها التخلص و                     
 .إزالة اآلثار الضارة 

 
 :خاضعة للرقابة للحدود و المعايير القانونية المحلية و الدولية مدى توافق الجهات ال .٤
   ويتم فى تلك المرحلة دراسة مدى التزام الجهة محل الرقابة لالشتراطات و المعـايير البيئيـة والقـوانين                   

افق مع المحلية بمقارنة الموقف الفعلى مع الحدود المسموح بها بالقوانين واالشتراطات المحلية ، و مدى التو
 . االتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعارف عليها و المعنية بالبيئة 

 
 :تحديد األسلوب المتبع فى العمليات الرقابية : ثالثاً 

   يختلف ويتنوع األسلوب المتبع فى عمليات المراجعة بين األجهزة العليا للرقابة وعلى الـرغم مـن هـذا                   
 :ال أن معظم األجهزة العليا تتبع أحد األساليب الشائعة التالية االختالف بين األجهزة الرقابية إ

 :أسلوب المراجعة المالية  .١

    وهو أسلوب يرتكز على الجوانب المالية والمعامالت المالية للجهة محل الرقابة من مصروفات وإيرادات     
ل الفحص والرقابـة ، كمـا   ومدى تمثيل المثبت فى الدفاتر والسجالت للحقائق واألوضاع المالية للجهة مح        

يعمل على التحقق من التزام الجهة بالمعايير واألساليب المالية المتعـارف عليهـا لإلثبـات فـى الـدفاتر                   
 . والسجالت 

 

 : بالقوانين واالتفاقيات مأسلوب مراجعة االلتزا .٢

ـ             ل الرقابـة   ويعتمد هذا األسلوب على فحص التصرفات والمعامالت المختلفة للجهاز اإلدارى للجهة مح
والتأكد من التزامه فى كافة معامالته بالقوانين واإلجراءات سواء المحلية أو الدولية والتى تـنظم وتحـدد                 

 .األطر التى ينبغى أن تكون عليها تلك التصرفات
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 : أسلوب تقويم األداء   .٣
ـ               تم فـي ضـوء     ويعتمد هذا األسلوب على التأكد من أن كافة معامالت وتصرفات الجهة محل الرقابة ت

 .معايير االقتصاد ، والكفاية ، والفعالية فى تحقيق األهداف المرجوة من القائمين على إدارة الجهة 
ويعتمد هذا األسلوب من أساليب الرقابة على مجموعة منتقاه من المؤشرات والمعايير التى من خاللها               

ت ظل معايير االقتصاد ، والكفاية ،       يمكن الحكم بشكل موضوعى على ما حققته إدارة الشركة من نتائج تح           
والفعالية ، كما يستخدم هذا األسلوب مجموعة من النماذج واالسـتبيانات التـى تمكنـه مـن اسـتخالص             

 .المؤشرات والمعايير التى يحتاج إليها للحكم على الوحدة محل الرقابة
 

 :أسلوب إعداد تقارير موضوعية  .٤
ت محددة بشكل تفصيلى وقد يكون هذا الموضوع داخل         يستخدم هذا األسلوب لفحص ودراسة موضوعا     

جهة واحدة ، كما يمكن أن يمتد الموضوع ليتوغل داخل مجموعة من الجهات والتى يجمعها عامل مشترك                 
أنتـاج و تعبئـة     كـشركة   (فيما بينها مثل أن تكون الجهات هى شركات أو وحدات تعمل فى ذات المجـال                

 نقل بحـرى و نهـرى      كشركة  ( شاط واحد مع تنوع عناصر هذا النشاط        ، أو تكون تزاول ن    ) االسماك  مثال  
، كما يمكن أن تكون جهات مختلفة فى نوعيـة          )  مختلفة بمستوى الجودة المتبعة      األنشطةمثال حيث تتأثر    

إنتاجها إال أن تلك المنتجات تشكل منتج نهائى واحد أو ما يطلق عليه شركات سالسل اإلنتـاج كمـا فـى                     
ية اإلنتاجية  بشركات استخراج  المياه المعدنية  ومحطات التنقية ، ثم مصانع إنتاج العبـوات                 تسلسل العمل 

 .البالستيكية ، و فى النهاية مصانع تعبئة المياه المعدنية 
 

 
 : الرقابة البيئية للجهاز االعلى للرقابة على المياه  :رابعا 

 
 :خطوات المراجعـة  .١

 مع القائمين على تشغيل وإدارة الوحدة محل الرقابـة للتعـرف بـشكل               إجراء المقابالت الشخصية   - ١/١
تفصيلى على أساليب وخطوات التشغيل بالوحدة وما سيتم تناولـه مـن فحـص وكـذلك األنظمـة       
المستخدمة لمعالجة و تنقية المياه ، ومدى وجود تقييم بيئى للوحدة من قبل جهات رقابية خارجية                

 .ل الرقابة أخرى تخضع ألشرافها الوحدة مح
 تحديد وطلب مجموعة من البيانات والوثائق واستيفاء نماذج معدة ألغراض استخالص المعلومات             - ٢/ ١

، وصور من التقارير السابق أعدادها عن الجهة محل الرقابة سواء داخلياً أو من جهات إشـرافية                 
ت واستخالص ما يمكـن     خارجية تخضع لها الجهة على أن يتم دراسة كافة تلك المعلومات والبيانا           

 .من التقارير السابق إعدادها حتى يمكن تضمين ذلك فى الموقف البيئى للجهة محل الرقابة 
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 القيام بالجوالت الميدانية على وحدات الجهة محل الرقابة لمعاينة الموقف على الطبيعة فى ضـوء                -٣/ ١
 للقـوانين واإلجـراءات البيئيـة       المعايير والمحددات العامة الواجب توافرها فى تلك الوحدات طبقاً        

المعمول بها ، ويجب توثيق النتائج المستخلصة باستخدام المحاضر أو النماذج المعدة لذلك مـسبقاً               
 .كما يمكن االستعانة بالتصوير فى بعض الحاالت 

 تحديد النسب والمؤشرات والتى سيتم استخدامها للوصول إلى النتائج واستخالص الـدالالت التـى               -٤/ ١
تعبر عن موقف الجهة محل الرقابة ومستوى أدائها البيئى ويمكن االستدالل بالنـسب والمؤشـرات             

 :التالية على سبيل المثال 

جودة ومطابقة المياه   النسبة استغالل الطاقة التصميمية لوحدات اإلنتاج ومدى تأثير ذلك على مستوى             - أ
 .الناتجة للمعايير والمواصفات المسموح بها 

اع بطاقات وحدات ومحطات التنقية و المعالجة  ومدى قدرتها على مجابهة الكميات الفعلية  نسبة االنتف  - ب
 .للمياه الخام الواردة إليها 

 نسبة االنتفاع بطاقات وحدات ومحطات التنقية المنوط بها معالجة المياه الواردة قبل توزيعها ، وتأثر                -      جـ
ومدى القدرة المستقبلية لمواجهة الزيادات المتوقعة فـى        مستوى معالجتها بالكميات الواردة إليها ،       

 .كميات مياه المطلوبة 
 نسبة العينات غير المطابقة للمعايير والمواصفات المحددة للحدود المسموح بها فى المياه المنتجـة ،                -د   

إلجـراءات  مع تحديد أماكن أخذ تلك العينات لمعرفة مصدر المياه الغير مطابقة ، والعمل على اتخاذ ا               
 دون وجود مياه توزيعها و تكون غير مطابقة لالشتراطات          ةوالتى تكفلها القوانين والقرارات للحيلول    

 .البيئية 
 نسبة العينات غير المطابقة للمعايير والمواصفات المحددة للمستويات المسموح بصرفها على المجارى             -ه  

ياه الصرف الصحى والصناعى ، مع تحديد محطات        المائية واألنهار والبحار بعد إتمام عملية معالجة م       
المعالجة التى أنتجت مياه معالجة غير مطابقة لالشتراطات البيئية التخاذ اإلجراءات التى تكفل عـدم               

 .استمرار هذا الوضع 
 متابعة مدى التزام الجهة محل الرقابة بإعداد سجالت بيئية ومدى انتظام التسجيل بتلك الـسجالت ،                  - و   

 انتظام المرور الدورى من قبل الهيئة أو الجهة المسئولة والمنوط بها اإلشراف والرقابة على               ومدى
 .الشئون البيئية بالدولة وفحص التقارير الصادرة عن تلك الجهة أو هيئة اإلشراف 

و  متابعة مدى التزام الجهة محل الرقابة بإجراءات القياس و المتابعة سواء للمياه الـصادرة عنهـا أ                 –ز  
 :إجراء القياسات الفنية األخرى والتى منها على سبيل المثال 

   -   PH األس الهيدروجينى–كدرجة الحرارة : القياسات الفيزيائية  •

 . التوصيل الكهربائى – الشفافية – الملوحة –             األكسيجين المذاب 

  –تروجين الكلى الني– االمونيا – النيتريت –كالنيترات : القياسات الكيميائية  •

 . السيليكات – الكلوروفيل – الفوسفور الكلى –             الفوسفات 
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   – البكتريا الكروية السبحية –البكتريا القولونية : القياسات البكتريولوجية  •

 .             بكتريا االيشيرشيا كوالى 
المعرضين إلمراض مهنية و مدى انتظام       متابعة تطور الحالة الصحية للعاملين بالوحدة محل الرقابة و           – ح

الكشف الطبى الدورى عليهم ، و متابعة أسباب ظهور نتائج إيجابية عند إجراء الكشف الطبى والسبل               
 . و الطرق الوقائية التى تتبعها الجهة محل الرقابة للحد من تلك النتائج االيجابية 

دى العاملين بالوحدة محل الرقابة ، وكذلك معـدل          متابعة معدالت تكرار اإلصابات باإلمراض المهنية ل       – ط
 .شدة اإلصابة لدى العاملين 

 متابعة موقف التدريب للعاملين و مدى تطور مستوى األداء المهنى نتيجة التدريب، و أثـر التـدريب                  – ك
 .على االرتقاء بمستوى السالمة و الصحة المهنية بالوحدة محل الرقابة 

هة محل الرقابة بمقتضيات القوانين و القرارات البيئية السارية ، وتتبع حجم و              متابعة مدى التزام الج    – ل
معدل تكرار الغرامات و العقوبات التى تم تطبيقها على الجهة محل الرقابـة ، و كـذا اإلجـراءات و                    
الخطوات العالجية التى اتخذتها الجهة لتالفى تكرار حدوث تلك العقوبات أو فـرض تلـك الغرامـات                 

 . مستقبال
 متابعة موقف النزاعات و الخالفات القضائية التى تكون الجهة محل الرقابة طرفاً فيها على أن يكـون                  – م

محور تلك النزاعات أمور تتعلق بالنواحى البيئية ، والخطط المستقبلية التى تعدها الجهة لمجابهة ما               
 .  محل الرقابةن فى غير صالح الجهةينتج عن تلك النزاعات من أحكام أو قرارات تكو

 
 : إعداد التقرير  .٢

 

 يجب مراعاة   المياه السطحية   عند الشروع فى إعداد التقرير النهائى لعملية رقابية لتقويم األداء البيئى فى             
 : عدة عناصر عند إعداد التقرير ، منها على سبيل المثال 

 .أن تكون لغة صياغة التقرير تتسم بالسهولة و الوضوح و سرعة الفهم  −

 .لتوافق بين الوزن النسبى لمالحظات التدقيق و النتائج الواردة بالتقرير ا −

 . التوافق التام بين المهمة المحددة للتدقيق و محتوى التقرير  −

 اإلشارة إلى إجراءات أو خطوات      - باعتباره المنتج النهائى لمهمة التدقيق       –أال يحيل أو يتضمن التقرير       −
 فى حالة أن تكون تلك اإلجراءات هى من قبيل التوصيات التى يرى فريق              مستقبلية ستحدث فيما بعد ، إال     

 .التدقيق  ضرورة تفعيلها 
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 : وبناء على ما سبق يمكن أن يكون الهيكل المقترح لمحتوى التقرير على النسق التالى 
 : تعريف بالمهمة الرقابية الواردة بالتقرير -٢/١

ذات وحـدات  الة المتعلقة بالرقابة و تقويم األداء البيئى ألحدى و يحتوى هذا الجزء على محددات المهم   
 . ، و كذا بعض التعريفات التى يرى فريق التدقيق ضرورة إلمام القارئ بها العالقة بالمياه السطحية

 : أسباب اختيار الجهة محل الرقابة - ٢/٢

جهة محل الرقابة سواء المتعلقـة      و يتناول هذا الجزء الشكل القانونى و األسس التى أدت إلى تحديد ال            
بخضوعها للرقابة أو حجم التلوث الوارد لها أو الموارد الطبيعية المتأثرة بتلك الملوثات أو خطورة التلـوث                 

 المنظمة لهـذا النـشاط و المحـددة    توقد يذكر أيضاً القوانين والقرارا، الصادر منها و القدرة على مجابهته    
 . ياً للمستويات المسموح بصرفها محل

 :  المؤشرات و المعايير المستخدمة -٢/٣

و يتناول هذا الجزء البيانات و النماذج و ما تم إستخالصة منها من مؤشرات  ونسب ودالالت ، وكـذا                    
ما أسفرت عنه المقابالت مع المسئولين بالجهة محل الرقابة ، وكذلك محاضر ووثائق اإلثبات التى رأى فريق              

 القيام بالجوالت والزيارات الميدانية للوحدات التابعة للجهة محل الرقابة ، كما يمكـن              التدقيق تحريرها أثناء  
 : تقسيم هذا الجزء إلى عدة أجزاء منها 

 ) .مثل نسب االنتفاع بالطاقة اإلنتاجية ، نسبة العينات غير المطابقة( جوانب فنية و هندسية  -د 

 ).طية متوسط سعر البيع لتكلفة اإلنتاجمثل نسبة السيولة،ونسبة تغ( جوانب مالية ومحاسبية  -ه 

 ).متوسط عدد العاملين ، عدد الخاضعين للكشف الطبى الدورى ( جوانب إدارية و تنظيمية  -و 

 :  النتائج و التوصيات -٢/٤
و يتناول هذا الجزء من التقرير التركيز على ما أمكن استنتاجه من المؤشرات والمعايير السابق تناولها               

 :  إلى ما يلى ، ويمكن تقسيمه
 : أهم النتائج  -ج 

ويتناول دمج و تركيز للنتائج التى أمكن استخالصها من النسب والمؤشرات والمعدالت التى تم تناولهـا       
بالتقرير ، وكذلك النتائج التى تم الوصول إليها من خالل المناقشات التى دارت مع المـسئولين فيمـا يتعلـق         

 .بقة بالوحدة محل الرقابةبالنواحى اإلجرائية والتنظيمية المط
 : أهم التوصيات  -د 

و يعتبر هذا الجزء هو األهم بالتقرير حيث يعد هذا الجزء ثمار المجهودات التى بذلت فى كامل المهمـة     
الرقابية وذلك ألنه يحتوى على اإلجراءات والتصرفات التى يرى فريق التدقيق ضرورة األخذ بها و مراعاتها                

دف رفع مستوى األداء البيئى للوحدة محل عملية التدقيق ، كما ينشد فـى النهايـة                ، و يحث على تنفيذها به     
  . رفع مستوى األداء البيئى على المستوى العام للدولة
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  البحث الثالث
 تجربة الجهاز المركزى للمحاسبات  

 نوعية المياه السطحيةفى مراجعة 
 

 : بين مجموعة من المالحظات تمثلت أهمها فى االتى من خالل الفحص و المراجعة إلدارات الجهاز المختلفة ت
 :بحيرة المنزلة  -١

   وهى من أكبر بحيرات مصر وأكثرها إنتاجاً لألسماك إال أن البحيرة تعانى من التلـوث النـاتج مـن الـصرف        
، إلـى    بحر البقر    – اليؤوم   – أبن سالم    –الصحى الوارد إليها من المحافظات المجاورة لها من محطات المطرية           

 –كابس للبويـات    (جانب الصرف الصناعى الغير معالج من المصانع التى تصرف مياهها فى البحيرة مثل مصنع               
، والصرف الزراعى من مصارف السرو وحادوس ورمسيس حيث يوجد          )  تراست للكيماويات  –برسيل للمنظفات   

 .لبيئة المائية  للبحيرة بها مركبات نيتروجينية وأسمدة عضوية ومبيدات وكلها تسبب تغيرات فى ا
 

 :بحيرة التمساح  -٢

   وهى ذات طبيعة خاصة فهى تربط بين مسطحين مائيين هما البركة الغربية وهى مياه عذبة والمجرى المالحى                    
لقناة السويس وهى مالحة ومصدر التلوث بها محطات الصرف الصحى المعالج وغير المعالج إلى جانب صـرف                 

من خالل مصرف المحسمة والجالء وبرج اإلرشاد ، حيث ترتفـع نـسبة األمونيـا               زراعى وصناعى غير معالج     
والنترات والفوسفات والمنظفات ويعتبر مصرف الجالء بؤرة التلوث بالبحيرة ألنه يصب فى البحيـرة مباشـرة ،                 

 نتيجة حركـة  ومصرف الفرسان لما يحتويه من بقايا األسمدة والمبيدات الزراعية ، إلى جانب المخلفات البترولية   
 .السفن مما يؤثر على نوعية األسماك وإنتاجها بالبحيرة 

 
 :بحيرة مريوط  -٣

   وهى جزء من بحيرة قديمة وتستخدم كمصب لمياه الصرف الزراعى للمناطق المجاورة لها ومصادر التلـوث                
 :بها صناعى ، وزراعى ، وصحى وهى 

 :الصرف الصناعى  •

بإلقاء مخلفاتها دون معالجة عبر شبكات الصرف الصحى وقنـوات            وهو ناتج قيام الشركات والمصانع      
 .الصرف الزراعى 

 :الصرف الزراعى  •

  وينقل عن طريق قنوات الصرف الزراعى من خارج مدينة اإلسكندرية عن طريق مصرفى العموم وغرب 
 .النوبارية وينتج عنه تلوث كيميائى ناتج من المبيدات الزراعية 

 



 
 

- ١٤٤ - 

 :الصرف الصحى  •

ل لون المياه داكن مع وجود رغاوى على سطح المياه لركود المياه وتحلل المـواد العـضوية مـع                     يجع
ظهور لون أخضر داكن لكثرة الطحالب والهائمات النباتية ، كما أن نسبة األكسجين ضعيفة جداً الستخدامه   

زيادة نسبة النيتريت   فى أكسدة المواد العضوية مع ارتفاع نسبة األمونيا فتصبح سامة لألسماك ، كما أن               
 .  ، والنحاس ، والفينوالت عن الحدود المسموح بها يؤدى إلى اختناق األسماك 

 

 : بحيرة البرلس  -٤

   وهى ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر ومصدر التلوث بها عن طريق إحدى عـشر مـصرف محملـين                   
طحالب الخضراء بكثافة شديدة مـع انخفـاض   بالصرف الصحى ، والزراعى ، والصناعى مما يؤدى إلى انتشار ال      

 .  ، مما يؤثر على جودة مياه البحيرة تتركيز األكسجين وتجاوز الفينوال
 

 :البحيرات المرة  -٥

 :ومصادر التلوث بالبحيرة 
صرف صناعى معالج وغير معالج لوجود محطة كهرباء أبو سلطان وذلك عن طريق مياه الماكينات ومياه                 -

لك لوجود رغوة رمادية ، ارتفاع فى درجة حرارة المياه ، ارتفاع نسبة النيتريـت               صرف المحطة ويؤدى ذ   
 .مما يؤدى إلى نفوق األسماك ، كما يؤدى إلى تغير خواص المياه 

 .الصرف الصحى غير المعالج من المنشآت السياحية على شواطئ البحيرات  -

 .تلوث بترولى من السفن العابرة  -

 . ومبيدات صرف زراعى وبقايا كيماويات  -

 
 :بحيرة قارون  -٦

   مصادر التلوث ببحيرة قارون من الصرف الزراعى والصحى الوارد إليها من المصارف حيـث تحولـت ميـاه                
البحيرة من مياه عذبة إلى مياه مالحة ، هذا فضالً عن زيادة معدل البخر بحرارة الشمس ال تساع رقعة البحيـرة                     

ى ذلك اختفاء معظم الملوثات النباتية والحيوانية التـى تمثـل الغـذاء             وتراكم أمالح مياه الصرف حيث ترتب عل      
 .األساسى لألسماك مع ازدياد نسبة الملوحة 

   

 :ترعة المريوطية  -٧

 مصارف محملة بالصرف الصحى ، والصناعى ، والزراعى إلـى جانـب صـرف ميـاه                 ٧   ويصب عليها مياه    
 مخلفات القمامة بالترعة ، إلـى جانـب إلقـاء الـصرف             الصرف الصحى من الفنادق والقرى السياحية ووجود      

الصناعى لمصنع السكر بالحوامدية مباشرة على مصرف سقارة العمومى والـذى ترفـع مياهـه علـى ترعـة                   
 .المريوطية 
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   األمر الذى أدى إلى تغير لون مياه الترعة وانعدام األكسجين الذائب فى الماء مما أدى إلـى نفـوق األسـماك                     
 .ق سطح الماء وطفوها فو

 
 : و من خالل المالحظات السابق ذكرها ، تبن مجموعة من النتائج تمثلت أهمها فيما يلى 

 :أهـم النتائـج 
   إلقاء وصرف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التى تستخدم فى مقاومة اآلفات الزراعية وما يمثلها مـن                

بـشأن   " ١٩٨٣ لـسنة    ١٢٤ من القانون    ١٥ألحكام المادة رقم    مواد سامة فى المجارى المائية وذلك بالمخالفة        
، األمر الذى يؤدى إلى تغيير خواص الميـاه الطبيعيـة   " صيد األسماك واألحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية     

 والكيماوية والبيولوجية ، مما يترتب عليه األضرار بالثروة المائية والصحة العامة ، ويؤدى بطريـق مباشـر أو      
 .غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية 

 
 :أهـم التوصيــات 

ضرورة العمل على التنسيق بين الهيئات والوزارات المعنية بمشاكل التلوث ومـسبباته لتالفـى المـشكالت                 -
الخاصة بالبيئة ولمعالجة الصرف الصحى ، والصناعى ، والزراعى من خالل إقامة محطات معالجة جديدة مع                

 .ى تطوير المحطات القائمة على معالجة الصرف العمل عل
 .تنظيم حمالت أمنية من قبل شرطة البيئة والمسطحات المائية إلزالة التعديات على المجارى المائية  -

المتابعة الدورية لعمليات التحاليل وعمل تقارير دورية تفصيلية متخصصة وعمل مسح دورى منتظم للتأكـد                -
  .  اظاً على الثروة السمكية والكائنات الحية من جودة المياه وسالمتها حف
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  )٨( مرفق رقم 
  ا����7Vا��� 

التدقيق البيئي لتقييم اآلثار المحتملة على البيئة البحريـة       (٢٠٠٢-PA-١قام الديوان بتنفيذ المهمة رقم      

 شهور  ٦تغرقت المهمة    وقد اس  ٢٠٠٢وذلك في عام    ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(وذلك من ضمن خطة استراتيجية الديوان       

ال الفحص في إطار األهداف المرتبطة بالتدقيق على البيئة البحرية واستخالصا لتلك المهمة من تجربـة                ممن أع 

 .دولة الكويت في البيئة البحرية نوجزها فيما يلي
 

�����

 كيلومتر ، ويغطي سطح الكويت طبقـة خلـيط مـن            ٦٥٩يبلغ طول الحدود الساحلية لدولة الكويت نحو         
الرمال والحصى ، ومع هبوب الرياح وتفكك التربة ، وعدم استقرار حالة الجو يتساقط جزء من األتربة في البيئة                   
البحرية حامال معه الملوثات العضوية وغير العضوية، ومن أهم خصائص المياه البحرية الكويتية أنهـا ضـحلة                 

اطق المالئمة لتعيش فيها األحياء المائية مثل الديـدان   نسبيا، كما أن البيئة الشاطئية للمنطقة البحرية تعد من المن         
 .والقواقع وغيرها

حوالي ( وتمثل المياه اإلقليمية أهمية كبيرة لدولة الكويت لما توفره من مياه عذبة عن طريق تحلية مياه البحر 
غذائي الدائم ، وتوفير ثروة سمكية تعتبر مصدر هام لألمن ال ) ٩٩/٢٠٠٠مليون جالون يوميا خالل عام ٢٢٥

، فضال عن توفير المنافذ البحرية الالزمة لتصدير النفط الذي يمثل الدخل )  طن سمك يوميا ٧٠٠٠حوالي (
الرئيسي في االقتصاد الوطني ، لذا كان البد أن يتجه نشاط الدولة واألفراد إلى استغالل الساحل في كثير من 

رها والتي أثرت على البيئة الساحلية ، فقد تم إنشاء العديد المشاريع التنموية من سكنية وصناعية وزراعية وغي
من محطات الطاقة وتحلية المياه لتوفير المياه العذبة ، كما قامت الدولة بإنشاء شبكات لتصريف مياه األمطار 

وبناء موانئ )  الشويخ–الدوحة (حيث تجمع في خطوط تصرف إلى البحر مباشرة، وإنشاء الموانئ التجارية 
، كما تعتمد األنشطة الصناعية على مياه البحر في )  الزور– ميناء عبداهللا – الشعيبة –االحمدي (ير البترول تصد

عمليات التبريد الالزمة للتشغيل وايضا في التصريف والتخلص من المخلفات الصناعية السائلة ، باإلضافة إلى أن 
جديدة أثرت تأثيرا مباشرة على التوازن البيئي في البيئة تركيز األنشطة العمرانية بالشريط الساحلي خلق أوضاعا 

.الساحلية والبحرية الكويتية
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 :طبيعة المهمـة 

 :أهداف ومجال التدقيق

 :استهدفت خطة الديوان للتدقيق البيئي لتقييم اآلثار المحتملة على البيئة البحرية التحقق مما يلي 

 .تحديد مصادر تلوث البيئة البحرية الكويتية .١

 وذلك لتقييم الوضع الحالي بخصوص   مصادر تلوث البيئة البحرية  Compliance Auditمراجعة االلتزام  .٢
 .الكويتية والجهود المبذولة لتعزيز اإلذعان وتخفيض معدالت التلوث البحرية

 وذلك لتحديد ما إذا كان تنظيم  Environmental Management Systemsمراجعة نظم اإلدارة البيئية  .٣
 .دارة البيئية الخاصة بالبيئة البحرية تعمل بشكل مناسب لمواجهة المخاطر البيئية الحالية والمستقبليةاإل

 المجاالت التي تناولها الفحص 

 :تناول الفحص بصفة أساسية مصادر تلوث البيئة البحرية وعلى وجه الخصوص ما يلي

 . التلوث الناتج من مياه الصرف الصحي:أوال  

 .وث الناتج عن النفط التل:ثانيا 

 . التلوث الناتج من عمليات الدفن العشوائي:ثالثا 

 . خطة الكويت االستراتيجية للبيئة البحرية:رابعا 

وقد تناول الفحص ضمن إطار التلوث النفطي خطة الكويت لمكافحة التلوث البحري بالزيت فـي الحـاالت        
 كفاءة وفعالية الخطة ، في حين لم يتناول الفحص بعض           الطارئة وتم استخدام أسلوب االستبيان وذلك للتحقق من       

 :الموضوعات ذات العالقة منها ما يلي 

 .التلوث الحراري ••••
 .التلوث البحري الناتج من المشاريع الصناعية ••••
 .التلوث البحري الناتج من المشاريع التنموية والعمرانية ••••

 من طلبها من كل من وزارة الكهرباء والماء وذلك لعدم توافر البيانات والمعلومات ذات العالقة على الرغم 
 .وبلدية الكويت في ضوء أهميتها ألعمال الفحص
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 :الفحـصقيـود 

عدم قيام كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت بتزويد الديوان بـبعض البيانـات الهامـة       .١
 الناجمة عـن التلـوث النفطـي        والمتعلقة بإستراتيجية المؤسسة والشركات التابعة لها في معالجة اآلثار        

والخطط الموضوعة لتنفيذ تلك االستراتيجيات ، وكذلك اإلجراءات المتخذة لوضع تلـك الخطـط موضـع                
التنفيذ، مع تأخر شركة نفط الكويت بتزويد الديوان ببعض البيانات الهامة وذات العالقة بطبيعة المهمـة                 

 . على الرغم من طلبها أكثر من مرة

لقة بموضـوع التقريـر ومنهـا        الكويت بتزويد الديوان ببعض البيانات الضرورية والمتع       عدم قيام بلدية   .٢
 :تحديدا

بيانات عن المشروعات الخاصة بالواجهة البحرية واشتمالها على مناطق تم دفنها وكـذلك مـصدات                ••••
 .بحرية ومنشآت خرسانية

لى أية مواد دفان أو مخلفات      مكونات األعمال لتلك المشروعات وعما إذا اشتملت المواد المستخدمة ع          ••••
 .مباني

بيانات عن مشاريع أخرى تم تنفيذها مثل المركز العلمي ومجمع القطاع النفطي وأي مشاريع أخـرى                 ••••
 .في منطقة جون الكويت

عدم قيام وزارة الكهرباء والماء بالرد على استفسارات الديوان ذات العالقة بطبيعة المهمة ، ومنها تحديدا  .٣
اتيجية الوزارة والخطط الموضوعة لتنفيذها لما قد ينجم من أضرار بيئية بـسبب ارتفـاع               ما يتعلق بإستر  

درجة حرارة مياه البيئة البحرية نتيجة استخدام مياه البحر في عملية تبريد محطات توليد الطاقة وتقطير                
 .المياه

 السابق اإلشـارة إليهـا وذلـك      األمر الذي يتحتم معه ضرورة قيام تلك الجهات بتزويد الديوان بكافة البيانات           
 . ألهميتها في تحديد كافة أوجه األضرار البيئية وكيفية مواجهتها

 :تنفيـذ الخـطة

تم تنفيذ خطة التدقيق البيئي لتقييم اآلثار المحتملة على البيئة البحرية في ضوء معايير التدقيق الدولية ،                 
 :التالية واستنادا إلى االجراءات  )  ١٠١٠ ISA(وخاصة المعيار 



 
 

- ١٤٩ - 

القيام بزيارات ميدانية وإجراء مقابالت مع مسئولي الهيئة العامة للبيئـة ، ومؤسـسة البتـرول الكويتيـة            ••••
 . وشركاتها التابعة ، ووزارة األشغال ، ومعهد األبحاث العلمية ، وبلدية الكويت

 .طلب البيانات والمستندات والوثائق ذات الصلة بطبيعة المهمة ••••
بيان للجهات المشاركة في خطة الكويت لمكافحة التلوث النفطي بالزيت في الحاالت الطارئة  القيام بإجراء است   ••••

 . في تحليل بيانات االستبيان SPSS، واستخدام البرنامج اإلحصائي 
 .تجميع البيانات وتحليلها واستخراج المؤشرات واستخالص نتائج التحليل ••••
من معهد الكويت لألبحاث العلمية ، لتقديم الدعم الفنـي          االستعانة ببعض الخبراء في مجال التلوث البحري         ••••

 .الالزم في ضوء طبيعة المهمة
 :مميزات وخصائص البيئة البحرية الكويتية ، ومصادر تلوثها ، واآلثار الناتجة عن التلوث

 :مميزات وخصائص البيئة البحرية الكويتية

 ذلك إلى وجود التيارات المائيـة ، ودرجـة          التفاوت الكبير في درجات الحرارة للمياه المسطحة ، ويرجع         .١
 .حرارة الهواء الجوي واتجاه الرياح 

تفاوت في درجة تركيز الملوحة ، ويرجع ذلك إلى التفاوت في درجات الحرارة خالل أشهر السنة ، حيـث          .٢
العكس يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تبخر مياه البحر ، مما يزيد من درجة تركيز الملوحة لمياه البحر و 

 .في حالة انخفاض درجة الحرارة
التفاوت في كمية األكسجين الذائب ، حيث توجد عالقة عكسية بين كمية األكسجين الـذائب فـي البيئـة                    .٣

البحرية ودرجة الحرارة ، فكلما ارتفعت درجة الحرارة قلت كمية األكسجين الذائب في الماء ، كمـا هـو                   
 .اءواضح في أشهر الصيف والعكس في أشهر الشت

اختالل التوازن الطبيعي للخواص البيولوجية والطبيعية والكيميائية للبيئة البحرية ، ويظهر ذلك في تفاوت               .٤
معدل األس الهيدروجيني الذي يعكس قلوية أو حمضية مياه البحر ، ومن العوامل التي تؤثر علـى األس                  

 .ة أو غيرهاالهيدروجيني تصريف الملوثات المختلفة في مياه البحر سواء الصناعي
التفاوت في درجات نفاذية الضوء ، ويرتبط ذلك بكمية المواد العالقة التي لها القدرة فـي منـع وصـول            .٥

الضوء للمياه ، مما يؤثر على نشاط الكائنات الحية حيث أن زيادة أو قلة الضوء لها أثرها على عمليـة                    
 .ية في قاع البيئة البحريةالبناء الضوئي التي تقوم بها الطحالب البحرية والهيام النبات
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 :مصادر وأنواع تلوث البيئة البحرية

 :تتركز مصادر التلوث في البيئة البحرية الكويتية فيما يلي 

 :األنشطة النفطية  .١
 : تتعرض البيئة البحرية الكويتية للتلوث النفطي ، ومن أهم أسباب هذا التلوث ما يلي 

 التنظيف والصيانة وتفريغ مياه التوازن من الناقالت ، وأثناء           تسرب النفط من ناقالت النفط ومن عمليات       ••••
 .عمليات التنقيب ، ومن حوادث انفجار آبار النفط البحرية وأنابيب نقل النفط من وإلى الموانئ

 . اصطدام السفن التجارية وناقالت النفط من جراء الحوادث غير المتعمدة ••••
 .نفطية القريبة من المناطق الساحلية التآكل والتصدع في خطوط وشبكات األنابيب ال ••••

 :مياه الصرف للمجاري الصحية والصناعية .٢

      تصب شبكة المجاري الصحية مخلفاتها السائلة الملوثة إلى البيئة البحرية من خالل مخارجها الخاصـة               
كبير فـي   المتصلة بالبحر مباشرة ، والمتصلة أيضا بمحطات الضخ ومحطات التنقية الصحية التي تقوم بدور               

معالجة مياه الصرف الصحي ، إال أنه يتم في بعض األحيان تصريف المياه غير المعالجة إلى البيئة البحرية ،                   
ويحدث ذلك غالبا عندما تفوق كميات مياه الصرف الصحي غير المعالجة الطاقة االسـتيعابية للمحطـات ، أو    

 .كل الميكانيكية أو الفنيةعند حدوث عطل في إحدى وحدات التنقية أو لوجود بعض المشا

       وبالنسبة للمناطق الصناعية ، فيقوم كل مصنع بمعالجة المياه الناتجة عن العملية الصناعية على حده               
 ويتم تصريف تلك المياه إلى البحر وغالبا ما تحتـوي           – دون معالجة ثالثية     –معالجة أولية وبعضها ثنائية       

، فضال عن انبعاث الروائح الكريهة والزيادة في تركيز المـواد العالقـة ،   على ملوثات ضارة بالكائنات الحية  
 .وزيادة عدد البكتيريا المسببة لألمراض والزيادة في تركيز المعادن الثقيلة

 :محطات تقطير المياه وتوليد الكهرباء  .٣

الطاقـة الكهربائيـة      عندما تستعمل مياه البحر في عملية تبريد لآلالت في محطات تقطير المياه وتوليد     
ترتفع درجة حرارتها ، وعند إعادة تصريفها إلى البحر يؤدي ذلك إلى ارتفاع في درجة حرارة ميـاه البحـر                    
حول مناطق التصريف مما ينتج عنه تلوث حراري ، والذي يؤثر بدوره على حياة الكائنات الحية نتيجة نقص                  

دة الكلور مع وجود الملوثات العضوية في البيئـة البحريـة   األكسجين بالمياه ، كما أن تطهير مياه التبريد بما     
 .  يساعد على تكوين مركبات كلوروهيدروكربونية ذات سمية عالية تضر باألحياء البحرية الموجودة في المياه
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 :المنشآت الصناعية .٤
لجة أولية فقط       تقوم المنشآت الصناعية بمعالجة مخلفاتها السائلة قبل تصريفها إلى البيئة البحرية معا            

، وال يترتب على هذه المعالجة التخلص من المواد التي تسبب التلوث كمركبات المعادن الثقيلـة والمركبـات                  
 .الهيدروكربونية

 :اآلثار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية

 : التلوث النفطي .١
التربـة، وبالنـسبة آلثـار          ال تقتصر آثار التلوث النفطي على البيئة البحرية ، بل تمتد إلى الهواء و              

تصريف النفط بالبيئة البحرية الذي يصل إلى المناطق الساحلية بفعل األمواج ، فأنه يمتزج برمـال الـساحل                  
ويشكل خطرا دائما للكائنات الحية ، كما يحتوي النفط على مواد هيدروكربونية ومركبات سرطانية سامه مثل                

أخطر ملوثات البيئة البحرية ، فهو يتسبب فـي القتـل الجمـاعي             البنزوبيران ، ويعتبر النفط ومشتقاته من       
لألحياء البحرية وتهديد الشعب المرجانية ، ويؤثر على كفاءة محطات التحلية ونقاوة مياه البحر إلى جانـب                 

 .التقليل من نقاوة مياه التبريد المستخدمة في عمليات الصناعة البترولية

 :التلوث بمياه الصرف للمجاري الصحية .٢
يصاحب تصريف مياه المجاري الصحية مباشرة خالل مخارج الطوارئ إلى البيئة البحرية العديـد مـن                

 :األمراض ، وذلك نتيجة لكثرة المواد العضوية القابلة للتحلل بمياه المجاري ، ومن أهم آثارها ما يلي 

وذلك نتيجة قيام الكائنـات     انخفاض نسبة تركيز األكسجين الذائب في الماء إلى درجة يكاد يختفي فيها ،               ••••

الدقيقة الموجودة بمياه المجاري باستهالك المواد العضوية القابلـة للتحلـل البيولـوجي وتحليلهـا               

وتكسيرها وتحويلها إلى مركبات غير عضوية بسيطة التركيب مثل الكربونات والنترات ، وتـستهلك              

رية وتحويها إلى منطقة الهوائية ينتج عنها       أثناء قيامها بهذه العملية األكسجين الذائب في البيئة البح        

 .إطالق غازات كبريتيد األيدروجين واألمونيا ذات الروائح الكريهة

تحتوي مياه المجاري على العديد من ناقالت العدوى المسببة للعديد من األوبئة للكائنات الحيـة كمـرض                  ••••

 .الكوليرا وسريان التهاب الكبد الوبائي ومرض الدوسنتاريا
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 مياه المجاري على نسبة من معدن الفسفور ، ويترتب على صرفها في البيئة البحرية نمو النباتات     تحتوي ••••

 .المائية المتمثلة بالطحالب وبعض األعشاب التي تؤذي اإلنسان والحيوان

 :التلوث الحراري .٣
كهرباء والمياه        ينشأ التلوث الحراري نتيجة تصريف المياه الساخنة الناتجة عن تبريد محطات توليد ال            

والمصانع ، ونتيجة لذلك يحدث خلل في البيئة البحرية يتمثل أساسا في نقص كمية األكسجين الذائبة بالماء                 

، مما يؤدي إلى زيادة نمو بعض الطحالب وبعض أنواع النباتات المائية كالطحالب الخضراء المزرقة يترتب                

 . عليه موت األسماك

 :المعادن الثقيلة .٤

 تصريف الملوثات إلى البيئة البحرية خطرا حقيقيا على صحة اإلنسان الحتوائها علـى بعـض                       يشكل
المعادن الثقيلة مثل الزئبق ، الرصاص ، والكاديميوم وغيرها ذات التأثير السام ، فللزئبق تأثيرات على المخ     

نيخ تسبب التسمم الحـاد  إلى جانب أنه يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي وتشنج العضالت ، وزيادة تركيز الزر  
وإصابة الجهاز العصبي المركزي إلى جانب الضعف العضلي العام وفقد الشهية والغثيان ، والكاديميوم مـن                
المعادن شديدة السمية لإلنسان وينتج عن التعرض له أعراض عدة منها الغثيان والقيئ وآالم في البطن وقد           

ثير ضار على الصحة العامة لإلنسان من المعـادن األخـرى           يسبب الفشل الكلوي وتلف الرئة ، كما يوجد تأ        
 . الملوثة للبيئة البحرية كالرصاص، والكروم، والمنجنيز ، والحديد ، والنحاس وغيرها

 

 :التوصيات 

 :في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فان الديوان يوصي بما يلي

والرفع وذلك لرفع كفاءتها وزيـادة قـدرتها        اإلسراع باستكمال المشروعات ذات العالقة بمحطات الضخ         -١
االستيعابية وذلك للحد من ظاهرة تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة أو تسربها داخـل                 

 .األرض التي تعد أحد أبرز مظاهر التلوث للبيئة البحرية

طئ والمحافظـة علـى     إيجاد الحلول العلمية السريعة لظاهرة ارتفاع بعض أنواع البكتريا في مياه الـشوا             -٢
النسب االسترشادية للمؤشرات البكتريولوجيه المقترحة، كذلك المحافظـة علـى المواصـفات الطبيعيـة              
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رة أو المـواد    نادوالكيميائية لمياه البحر سواء لمستويات المغذيات األساسية في مياه البحر أو المعادن ال            
 .الهيدروكربونية البترولية

لبيئة بوضع معايير خاصة بالرواسب القاعية الستخدامها كنسب إرشادية عند          ضرورة قيام الهيئة العامة ل     -٣
 .تحليل نتائج أعمال الفحص الدوري لها

معالجة أوجه القصور بخطة الكويت لمكافحة التلوث بالزيت، وذلك عن طريق إصـدار اللـوائح الالزمـة              -٤
عامل عند حدوث حـاالت طـوارئ       لتنظيم العمل والتأكد من وضوح أدوار األعضاء بدقة وقدرتهم على الت          

 .بالكفاءة الالزمة

توفير المعدات واألجهزة الخاصة بمكافحة التلوث لدى جميع األعضاء المشتركين بالخطة والتأكد المستمر              -٥
 .من جاهزية تلك المعدات واألجهزة لمواجهة الحاالت الطارئة

صبح متكاملة وذات كفـاءة عاليـة       العمل على تطوير خطط التدريب الخاصة بعمليات الحوادث الوهمية لت          -٦
وذلك لرفع كفاءة األعضاء المشاركين والتأكد من استيعابهم للخطة وقدرتهم على تنفيذ المهـام المحـددة                

ـ بالكفاءة المطلوبة عند حدوث حاالت طارئة ، مع ضرورة االخت       ار المـستمر لقـدرة عمليـات القيـادة     ب
 .د على قدرتهم على تنفيذ التعليماتيكوالسيطرة على االتصال فيما بين األعضاء ، والتأ

 ذات العالقة بالدولة لمعالجة       اإلجراءات والتدابير الالزمة وبالتعاون مع األجهزة      باتخاذقيام بلدية الكويت     -٧
 . تأهيل البيئة الساحلية الملوثةإلعادةاألضرار البيئية الناتجة عن عمليات الدفان العشوائي وذلك 

 االستراتيجية للبيئة، حيث تلتزم جميع الجهات ذات العالقة بما جاء بها مـن              اعتماد وتفعيل خطة الكويت    -٨
اور ، وأن يكون هناك عملية تقييم مستمرة لتلك الخطة بواسطة الهيئة العامة للبيئة من خالل                حأهداف وم 

 .وضع معايير لتقييم أداء الخطة والنتائج المتوقعة

حرية على االستدامة األيكولوجية للبيئـة البحريـة وحمايـة          أن تركز أهداف الخطة فيما يتعلق بالبيئة الب        -٩
التنوع البيولوجي والنظم األيكولوجية والمواد البحرية باإلضافة الستعمال البيئة البحرية في نطـاق نظـم         

 .السالمة ومعايير الصحة العامة

تـضمنه الخطـة    القيام بمراجعة شاملة للقوانين والنظم ذات العالقة بالبيئة البحريـة فـي ضـوء مـا ت                 -١٠
 .االستراتيجية من أهداف وقضايا واقتراح ما يالزم من القوانين في ضوء أهداف تلك الخطة
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  )٩( مرفق رقم 
 

 كفاية البيانات املتعلقة باملياه

 الختاذ قرارات مستنرية بشان السياسات

 ونسيةلتجربة التـا
 

وشبه جاف يف معظم مناطقها وبعدم استقرار معدل نظرا ملوقعها اجلغرايف تتميز اجلمهورية التونسية مبناخ جاف 

 . نزول األمطار طيلة السنة ويف مجيع املناطق مما جعل من املاء ثروة نادرة ومشتتة

مجلة من اإلجراءات ترمي إىل حتقيق تنظيم رشيد اختاذ إىل ) ١٩٥٦سنة (وسعت السلط العمومية منذ االستقالل 

يعات املوضوعة والبنية األساسية املائية املوجود من تعبئة موارد طبيعية واليت ميكن أن ال ومكنت التشر. ومندمج للموارد املائية

 .تليب احلاجيات املتزايدة باعتبار النمو الدميغرايف وضرورات التطور

نوعي هلا وتتطلب عملية تعبئة املوارد املائية معرفة الطاقة املتوفرة من املوارد املائية السطحية واجلوفية وكذلك تقييم 

على األودية  شبكات قيس املياه  تركيزيف هذا االمت و. وهو ما يستوجب توفري بيانات حول هذه الطاقة املتوفرة ونوعيتها

ويتم استغالل البيانات املتأتية من . كما مت وضع شبكات قيس األمطار يف عديد املناطق باجلمهورية التونسية. ويف جماري املياه

كما . إلعداد الدراسات األساسية والتطبيقية اليت ترمي إىل تقييم ومراقبة املوارد املائيةومعلومات عيم بنك هذه الشبكات لتط

 .  متثل البيانات الصادرة عن هذه الشبكات أساس كل اإلجنازات املتعلقة باملنشآت املائية

اتيجيات قامت دائرة احملاسبات التونسية  البيانات يف عملية اختاذ القرارات ووضع الربامج واإلستر هذهونظرا ألمهية

 اليت وضعتها الوزارة جلمع الشبكة مبهمة رقابية بالوزارة املكلفة بالفالحة دف ال سيما إىل التثبت من أن ١٩٩٥خالل سنة 

 . البيانات متكنها من احلصول على معلومة ذات مصداقية حول املوارد املائية بالبالد

 

 :ة احملاسبات التونسية إىل ويف هذا اال سعت دائر

التأكد من أن شبكات قيس املياه املتأتية من األمطار ومن اآلبار السطحية والعميقة اليت وضعتها الوزارة   •

ملعرفة كميات املياه املتوفرة والنوعية الكيميائية هلا تعمل بطريقة تضمن توفر البيانات املطلوبة ومن أن هذه 

 البيانات ذات جودة

ن أن األرشيف املتأيت من شبكات قيس املياه واملراقبة يتم حفظه بطريقة متكن من محايته من الضياع التأكد م •

 . باعتباره ميثل ملكا عموميا ذات قيمة عاليةومن اإلتالف
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 شبكات قيس املياه واملراقبة -١

 :يتضمن اجلانب املتعلق بشبكات قيس املياه ومراقبتها ثالث حماور 

يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الشبكة يف تقدير كميات األمطار  وقيس األمطارشبكة : احملور األول  •

ويساهم تقييم هذا . وقوا يف الزمان واملكان بغرض االستجابة ملختلف املتطلبات اهليدرولوجية

املعطى املناخي يف وضع اخلاصيات اهليدرولوجية وتلك املتعلقة باألمطار يف خمتلف األحواض 

 .املنحدرة

 تشكل قاعدة لتقييم املوارد املائية وإلحداث  اليت شبكة القياس واملراقبة اهليدرومترية:ر الثاين احملو  •

وتتمثل أهداف هذه الشبكة يف حتديد حجم املياه السائلة يف . منشآت قصد تعبئة املياه السطحية

 ةاألودية ومعدل سيالا وتوزيعها يف الزمان واملكان وكذلك نوعيتها الفيزيوكميائي

متكن من قياس مستوى سطح املاء ومن جتميع باعتبارها شبكة اآلبار املراقبة  : احملور الثالث  •

معلومات هيدروجيولوجية ومن مراقبة مدى نقص املستوى اهليدروستاتيكي للموائد وتدهور نوعية 

 . املياه

 .وسيتم يف ما يلي تقدمي األهداف الرقابية لكل حمور

 : مت النظر يف األهداف الرقابية الفرعية التاليةار،يف جمال شبكة قيس األمط-أ

o  وصيانتهايف باب تركيز الشبكة وجتهيزها : 

أي أا التثبت من ان الوزارة املكلفة بالفالحة وضعت شبكة قياس تستجيب ملقاييس الكثافة  •

 .تغطي كامل تراب اجلمهورية التونسية

هياكل تتبع ( هذا اال عند تركيز الشبكة التثبت من انه يتم التنسيق بني خمتلف املتدخلني يف •

وزارة الفالحة على غرار املعهد الوطين للبحث الفالحي وهياكل أخرى مثل املعهد الوطين 

 .)للرصد اجلوي

 .التثبت من انه يتم جتهيز حمطات قيس مياه األمطار بآالت تسجيل •

 .التثبت من انه يتم صيانة هذه الشبكة •
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o  ومجع البياناتيف باب استغالل الشبكة: 

التثبت من انه يتم التنسيق بني خمتلف املتدخلني يف ما يتعلق بإبالغ وتبادل املعلومات اخلاصة  •

 .باملياه

التثبت من انه يتم إرسال البطاقات اليت تتضمن بيانات األمطار من قبل مالحظي احملطات  •

 .شهريا

فات شاملة لقيس األمطار من قبل التثبت من انه يتم فرز البيانات امعة وحتويلها إىل كشو •

 .املختص يف علم املياه املتواجد باجلهة

التثبت من أن املختصني يف علم املياه يقومون بإرسال الكشوفات الشاملة لقيس األمطار إىل  •

 .اإلدارة العامة للموارد املائية التابعة للوزارة املكلفة بالفالحة ويف اآلجال

 قبة اهليدرومتريةيف جمال شبكة القياس واملرا-ب

o  يف باب تركيز الشبكة واستغالل البيانات 

تركيز شبكة قياس هيدرومترية على مستوى كل األحواض الكربى مت التثبت من انه  •

 واملتوسطة  والصغرية

 .التثبت من انه يتم مجع املعطيات من قبل املالحظني أو الفرق اهليدرولوجية •

o يف باب حتليل نوعية املياه 

نه يتم حتليل نوعية املياه السطحية بواسطة اخذ عينات كل نصف شهر من التثبت من ا •

 )ملوحيتها ونسبة الكدر فيها(جماري املياه

التثبت من انه يتم القيام بالتحليل الكامل للماء عند كل فيضان ومرة كل شهر على  •

 . مستوى احملطات الرئيسية
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 :داف الفرعية التالية مت التطرق إىل األه،يف جمال شبكة آبار املراقبة-ج

o  يف باب إحداث شبكة آبار املراقبة وحتيينها وصيانتها 

التثبت من انه مت تكوين شبكة آبار املراقبة تغطي كل الوحدات اهليدروجيولوجية  •

 . ذات الكفاءة املرضية واليت تضمن استمرارية وصحة ودقة القياسات

 .التثبت من انه يتم حتيني هذه الشبكة باستمرار •

 ثبت من انه يتم استغالل كل نقاط القيس التابعة هلذه الشبكة الت •

التثبت من انه يتم جتهيز  نقاط القيس التابعة هلذه الشبكة بآالت تسجيل  •

 )اللمنغراف(

 التثبت من انه يتم تعهد الشبكة وصيانتها •

o يف باب جتميع البيانات من آبار املراقبة ومعاجلتها 

 اللمنغرايف وإزالته يف اإلبانالتثبت من انه يتم تركيب الورق  •

 من آبار املراقبة شهريا) الورق اللمنغرايف(التثبت من انه يتم مجع البيانات  •

التثبت من انه يتم فرز ومعاجلة وحتليل البيانات امعة على املستوين اجلهوي  •

 واملركزي

o ئية وتدهور يف خصوص دور هذه الشبكات يف مراقبة نقص مستوى اهليدروستاتيكي للموائد املا

 :   سعت دائرة احملاسبات إىل نوعية املياه،

 )السطحية والعميقة(التثبت من أن عملية املراقبة تغطي مجيع املوائد املائية  •

 حفظ األرشيف املتأيت من شبكات القيس  -٢

o التثبت من انه يتم حفظ كل الوثائق والبيانات املتأتية من شبكات القيس 

o م يف أماكن مهيأة هلذا الغرض تضمن قواعد احلفظ والسالمة من التثبت من ان حفظ األرشيف يت

 حيث محايتها من التلف ومن احلرائق 
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 : املالحظات اليت مت التوصل إليهابعض-٣    

 . تبني من خالل الفحوصات تسجيل نقصا يف تركيز شبكات القيس �

 ضعف نسبة جتهيز الشبكة بآالت التسجيل  �

 دبن يف نقاط القيسنقص يف عدد املالحظني  املتواج �

 تأخري يف مجع البيانات حول األمطار  �

عدم انتظام مجع البيانات املتعلقة باملوائد املائية السطحية والباطنية املتوفرة واقتصار استعمال هذه  �

 . البيانات لإلجناز دراسات معينة

 .تشكو من بعض النقائصاألرشيف املتأيت من شبكات القيس  حفظ طريقة �

 
 
 


