
تجربة مصر في تضمين المحافظة على
ي التنوع البيولوجي والحد من التلوث ف

التخطيط العمراني

سماح صالح/ م 
خبير التنمية المستدامة



حقائق وارقام 

:من إجمالي املساحة املعمورة في العالم، لكنها%2تمثل املدن ما يقارب 

العاملي/من إجمالي الناتج القومي% 70تساهم إقتصاديا بحوالي •

من إجمالي إستهالك الطاقة على مستوى العالم%60تستهلك ما يقارب من •

Greenhouse effectمن إجمال اإلنباعاث املسئولة عن الـ %70تولد •

من إجمالي املخلفات على مستوى العالم%70تولد •

:نسبة السكان في املدن على مدار السنوات املاضية

يعيشون في املدن1976من إجمالي سكان العالم عام % 37.9•

يعيشون في املدن1996من إجمالي سكان العالم عام 45.1%•

يعيشون في املدن2016من إجمالي سكان العالم عام 54.5%•

2050من إجمالي العالم في مدن بحلول عام %70متوقع وأن يعيش ما يقارب من •



حقائق وارقام 
80%

من الحيوانات والنباتات يةمن جميع األنواع البر% 80الغابات هي موطن ألكثر من 
كل عام ( مليار فدان24.7)ماليين هكتار 10يفقد والعالموالحشرات

مليار 1.6

.مليار شخص على الغابات لكسب عيشهم1.6يعتمد حوالي 

:مليار 2.6

.شخص يعتمدون مباشرة على الزراعة من أجل المعيشة

33%

يد يمكن للحلول المناخية التي تعتمد على الطبيعة أن تساهم في خفض ثاني أكس
إلى الثلث2030الكربون بحلول عام 

تريليون$125

تريليون دوالر أمريكي 125تبلغ قيمة النظم اإليكولوجية لسبل عيش اإلنسان ورفاهه 

سنويًا



تحقيق مفهوم اإلنتاج واالستهالك المستدامين 
فى قطاع التنمية العمرانية

,يةالطبيعالموارداستنزافعلىالمؤثرةالقطاعاتمنيعدالعمرانيةالتنميةقطاع
تخلص,تشغيل,إنشاء)الثالثةمراحلهخاللمنكمنتجوالتشييدالبناءقطاعسواء
.كمستهلكإسكانقطاعأوالخامالموادإنتاجمتضمنا ً(نهائي

وتدهوراخالمنلتغيررئيسياسببا ًالمستدامةغيرواإلنتاجاالستهالكأنماطوتشكل
المستدامينواإلنتاجاالستهالكويأتي.والمياهالهواءوتلوثالمواردواستنفاذاألراضي

نوتحسي،البيئةوحمايةالتحدياتهذهلمواجهةالرئيسيةاالستجاباتمنكواحد
.مةالقاداألجيالبحقالمساسدونالمستدامةالتنميةوتحقيق,اإلنسانرفاهية



لتغيرات المناخيةاداخل تأثيرات ت
والتنمية العمرانية الغير مستدامة

فيًالمائة،ًجزئيا ًعلىًاألقل،ًمنًبينًاألشخاصًالذينًيعيشونًفيًفقر،ًعلى70يعتمدًأكثرًمن

المواردًالطبيعيةًلكسبًمعيشتهم،ًسواءًمنًخاللًالزراعةًأوًصيدًاألسماكًأوًالغاباتًأوًاألنشطةً
.األخرىًالقائمةًعلىًالطبيعة

بحرًالدولًالناميةًمنًانحسارًالمناطقًالزراعيةًأوًارتفاعًمستوىًسطحًالوخاصةًبالمجتمعاتستضررً
اليينً،هذاًباإلضافةًإلىًأنًتسارعًالنموًالسكانيًيدفعًمنمطًحياتهمًومصادرًدخلهمًوالتيًتؤثرًعلى

ضاعفالىًتاألمرًالذىًأدىآمنةًوالمعرضةًللمخاطرًوالكوارثًالبيئيةًالغيرالسكانًللعيشًبالمناطقً
رأةًتأثيراتًتلكًالكوارثًواللجوءًإلىًالهجرةًوالنزوحًللسكانًوهوًماًيؤثرًعلىًالفئاتًالهشهًمثلًالم

.واالطفال



القوانين و اإلستراتيجيات المنظمه
للتخطيط العمراني

.2008لسنة 119قانون البناء رقم •

.2008يقانون التنسيق الحضر•

.2008الالئحة التنفيذية قانون التنسيق الحضري •

قانون تنظيم المباني والمنشآت ذات اإلطار المعماري•
.المتميز

مشروعات البنية االساسية و التنمية ) 4/94قانون البيئة •
.(العمرانية 

و القرارات المنظمة 83لسنة 102قانون المحميات الطبيعة رقم •
.القامة و ممارسة االنشطة  االقتصادية



األكواد الحاكمة للتخطيط العمراني 

.السكنيةالمجموعةوالمسكنتصمييملمعاييرالمصرىالكود•
أعمالتنفيذوإشتراطاتتصميمألسسالمصريالكود•

.المبانيفيوالمياهالرطوبةعزل

لمياهالتنقيةلمحطاتالتنفيذوشروطالتصميمألسسالمصريللكود•
.الرفعمحطاتوالصحيوالصرف

مياهةتحليلمحطاتالتنفيذوإشتراطاتالتصميمألسسالمصريالكود•
.البحر

.لبناءافيوإستخدامهاالمختلفةالصلبةالمخلفاتلتدويرالمصريالكود•
.الخلويةوالحضريةالطرقالطرقلكوداإلسترشاديالدليل•

المصرياالخضرالهرمتقييمنظام•
https://www.archdiwanya.com/2022/03/GPRS.html

ةإستداموتشغيلوإدارةوتخطيطإشتراطاتوألسسالمصريلكودا•
المجتمعاتوالمرافقواالسكانوزارةقراربوالمفعلالذكيةالمدن

2020لسنة767رقمالعمرانية

https://www.archdiwanya.com/2022/03/GPRS.html


األدلة اإلرشادية 
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 

أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمناطق المفتوحة•
.والمسطحات الخضراء

.اتومعايير التنسيق الحضارى لإلعالنات والالفتأسس•

.أسس ومعايير التنسيق الحضارى إلدارة الجودة•

.أسس ومعايير التنسيق الحضارى لمراكز المدن•

أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمبانى والمناطق•
.التراثية وذات القيمة المتميزة

•http://www.urbanharmony.org/ar_dalil.htm

http://www.urbanharmony.org/ar_dalil.htm


دور وزارة البيئة فى إدماج البعد البيئي 
ضمن مشروعات التنمية العمرانية 

اتمشروعواالساسيةالبنيةمشروعاتتقييمإجراءاتيتم4/94البيئةلقانونطبقاً •
وسلبيةآثارايلتجنبالبيئيالتأثيرتقييممعاييرولالسسطبفاً العمرانيةالتنمية
.البيئىاالثرتعظيم

اينبلتجالطبيعةبحمايةالمعنيةالقطاعاتمعالمختلفةتاالمشروعمراجعةيتم•
القراراتوةالطبيعحمايةلقانونطبقاالبيولوجيالتنوععليللمشروعاتسلبيةآثار

.المنظمة

عمالاضمنالمختلفةلالنشطةاالستخدامتعديلإجراءاتفىالبيئةوزارةتشارك•
السكنيهالتجمعاتمواقعاختياروكذلكالعمرانيةالتنميةوللتخطيطاالعليالمجلس

التمددلمنعالمدنوبالقريالعمرانيةاالحوزةاعتمادوالمختلفةبالمحافظات
.الزراعيةاالراضيعليالعشوائي

فيالمصريةبالمدناالستدامةتطبيقاتكافةنشرفيالوزارةتساهمكما•
ثلاألمواالستخدامبأنواعهاللمخلفاتالمتكاملةاإلدارةووالطاقةالنقلقطاعات
يعيةالطبالمواردإستهالكوترشيدالتلوثمصادركافةمنوالحدالمائيةللموارد
.الخضراءالمسطحاتوزيادة



مرنيةالمخطط االستراتيجى القومي للتنمية الع
2050 

تطوير المناطق العشوائية والمتدهورة غير اآلمنة

وقدًأوصىًالمخططًبتطويرًالمناطقًالمتدهورةًتدريجياًمعًمراعاةًأولويةً
اًالتعاملًمعًالمناطقًذاتًالخطورةًالعاليةًوًالتيًبهاًعددًسكانًكبير،ًوهذ

 .ماًهوًمتبعًحالياًمنًخاللًصندوقًتطويرًالمناطقًالعشوائية

إنشاء تجمعات عمرانية جديدة

انشاءًمجموعةًمنًالمدنًمختلفةًاألدوارًإلعادةًتوزيعًالسكان،ًفمنهاًمدن•
جديدةًحولًالمراكزًالحضريةًالكبرى،ًومنهاًمدنًجديدةًكامتدادًللتجمعات

.العمرانيةًالقائمة،ًومنهاًمدنًجديدةًكمراكزًحضريةًإقليمية

اظًعلىًالتوجهًإلىًإنشاءًمدنًصديقةًللبيئةًمماًيعززًمبدأًاالستدامةًوالحف•
.المواردًالطبيعية



ومنًنماذجًالمدنًالجديدةًوالتيًحققتًتلكًالمعادلةً
الصعبه

محافظةًالواديًالجديد-مدينةًالخارجه

تدامة أو المدن هي المكان الذي ستنترص فيه معركة التنمية المس"
"تخرس

Elwadi Movie Final - Diaa Elrahman.m4v


And they
are all 

connected

Each goal is
important

in itself
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