
 المعني بمؤشرات التنمية العربي العمل لفريق التحضيرى جتماع الا

   المستدامة

 2015ديسمبر  16-14القاهرة من 

 

مصطفى محمد صالح/ إعداد   

 االدارة العامة الحصاءات البيئة

.مصر –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء   

 

 

 



 مقدمة

 منهجية التقرير 

 الهدف من اصدار التقرير البيئى 

 دورية التقرير البيئى 

 مصادر البيانات 

 االقسام التى يغطيها التقرير البيئى 

 البيئية المؤشرات بعض 

 أهم معوقات مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة

 التحديات

 الرؤية المستقبلية 

 التوصيات

 



 مقدمة 
 

 

باعتبارها النموذج التنموي األمثل حاليا والذي يهدف هرت التنمية المستدامة ظ

إلى الحفاظ على البيئة والعمل على التقليل من تدهورها من جهة وإلى تحقيق 

الستهالك اتنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة تقوم على تغيير أنماط اإلنتاج و 

 .   التلوثوعلى استخدام تكنولوجيات نظيفة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من 

فى  هذا االطار يحرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء فى مصر على 

اصدار التقرير السنوى الحصاءات البيئة ويتضمن مختلف المعلومات 

االحصائية التى ترصد الواقع البيئى فى جمهورية مصر العربية وهى نوعية 

التنوع البيولوجى واستخدامات  –نوعية المخلفات  –نوعية المياه  –الهواء 

ويقدم ( الكوارث الطبيعية  –خصائص الطقس والتغيرات المناخية  -االراضى  

الجهاز تقريرا عن البيئة للمخططين ومتخذى القرار والمهتمين أمال أن يحقق 

 .األهداف المرجوة 



 

 منهجية التقرير

 

 الهدف من اصدارالتقرير:أوال 

اظهارالصورة الحقيقية للوضع البيئى فى مصر باستخدام أحدث البيانات  -1

المتاحة وعرض جهود التى تبذلها الدولة لتقليل االثار الضارة الناتجة عن 

   2009لسنة  9وقانون البيئة  1994لسنة  4التدهور البيئى طبقا للقانون رقم

 تحليل البيانات والمعلومات المتاحة عن مختلف عناصر البيئة فى مصر  -2

 –التنوع البيولوجى  واستخدامات االرض  –المخلفات  –المياه  –الهواء ) 

لخدمة  الباحثين والمهتمين بالمجال البيئى والباحثين ( التغيرات المناخية  

 .والمهتمين بالمجال البيئى 

 .المساهمة فى نشر الوعى البيئى على كافة المستويات االجتماعية والثقافية -3

 

 

 



 منهجية التقرير

 

 التقريردورية : ثانيا 

 

 

 .حتى االن  2007منذ عام التقرير سنويا بصفة دورية ينشر  

 

 

 

  

 



 منهجية التقرير

 :مصادر بيانات التقرير البيئى   -ثالثا 

يتم االعتماد فى التقرير البيئى على البيانات المنتجة من المصادر الرسمية 

 :الموثقة التالية 
االحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء عن عام  -1

2013/2012 . 

تقرير حالة البيئة الذى يصدرة جهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون  -2
 .البيئة كمصدر أساسى للمعلومات 

 البيانات الصادرة من مركز الرد البيئى التابع لوزارة الصحة والسكان-3

أحدث البيانات الصادرة من كالمن وزارة الموارد المائية والرى  ، وزارة  -4
الدولة للتنمية المحلية ، وزارة البترول ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 .،وزارة الزراعة واستصالح االراضى ، الهيئة العامة لألرصاد الجوية 



 

 منهجية التقرير

 

 االقسام التى يغطيها التقرير البيئى : رابعا

 احصاءات نوعية الهواء          

 احصاءات نوعية المياه        

 احصاءات المخلفات         

 احصاءات التنوع البيولوجى التغيرات المناخية والطقس        

 الكوارث الطبيعية        

 

 

 

  

 



 البيئية التى ينتجها التقرير البيئى بعض المؤشرات 

 إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا للنوع

 الفترة خالل                           

 (2010/2009 – 2014/2013 ) 

 

 

نوع الطاقة 
    /

     

    /

     

    /

     

    /

     

    /

     

نسبة التغير  
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    /    

 ،

    /     

اجمالى 

الطاقة  
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والمتجددة 

                                    

                                  مائي 

(     )                - شمسي 

رياح 
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 بعض المؤشرات البيئية التى ينتجها التقرير البيئى

 السنوات                 

 البيان
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

التوزيعععععسبال  ععععع  ب

ال  عاثبغازبثعا  ب

اك عععععيربالك  عععععو ب

ال ععععععععععععات ب عععععععععععع ب

ا عععععتطاعب  عععععا ب

الكط  اءللم تجعععا ب

ال ت وليععععلبوال ععععازب

 ال  يع 

37.4 37.2 37.8 40.1 40.8 

التوزيسبال    بال  عاثبغازبثا  باك يربالك  و بال ات ب
ب(ب    /ب    ب–ب    /    بوال ازبال  يع ب ا بال ت  ب)  با تطاعب  ا بالكط  اءبللم تجا بال ت وليل

ب



 

 نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة متوسط : البيئية المؤشرات بعض 

 (2013/2012 -2009/2008)الفترة من خالل 

 
 السنوات                 

 البيان

2008/200
9 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

متوسط نصيب الفرد 

من المياه النقية 

 المستهلكة

87.9 105.8 87.4 86.5 88.9 



البيئية التى ينتجها التقرير البيئىبعض المؤشرات   



 بعض المؤشرات البيئية التى ينتجها التقرير البيئى



 تحديات التنمية المستدامة فى مجال ادارة البيئة  

 االنبوباجراءات الحد من التلوث على مخرجات نهاية تركيز •

 .المنبع النهائية بدال من منع التلوث عند المخلفات     

 . تعدد التشريعات المرتبطة بحماية البيئة •

 .قلة االعتمادات المخصصة للمشروعات المتعلقة بالبيئة •

 



 أهم معوقات مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة

 .البيانات مصادر لدى المنهجيات اختالف•

 . والمفاهيم التعاريف اختالف•

 



 الرؤية المستقبلية 

 .مجاالت بحثية  9انتاج مؤشرات النمو االخضر فى   -1

 تطوير التقرير البيئى ليتماشى مع معايير مؤشرات التنميةالمستدامة -2

 (.ثانوى  –اعدادى –ابتدائى )اصدار تقارير بيئية للمراحل التعليمية المختلفة -3

 .العربية  البيئيةلمعلومات انشاء بوابة للبيانات وا -4



 التوصيات 

 القضايا فى المتخصصة العربية العمل مجموعات دور تفعيل•
 لتبادل األخضر االقتصاد – المناخ تغير مثل االولوية ذات المستجدة

 .  الخبرات

 ميدانية مسوح الى تحتاج التى للمؤشرات والمادى الفنى الدعم تقديم•

 . البيانات فجوات لسد

 المستدامة التنمية تخدم مستقبلية بيئية مؤشرات انتاج على التركيز•

 مثل المستجدة بالقضايا مثال والخاصة مختلفة لسيناريوهات طبقا

 . البحر سطح منسوب وارتفاع المناخى التغير

 



 

 

 شكرا لحسن االستماع

 


