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د /ياسمني فــــؤاد

تُعــد «اس ـراتيجية التنميــة املســتدامة :رؤيــة مــر  »2030املظلــة التــي تنــدرج يف إطارهــا خطــط وبرامــج العمــل التنمويــة خــال الفــرة الحاليــة،
الســيام مــع حــرص الدولــة املرصيــة عــى املُــي قدم ـاً يف تنفيــذ هــذه الرؤيــة ،بأبعادهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،والتوســع يف دمــج هــذه
األبعــاد يف منظومــة التخطيــط ،فض ـاً عــن نــر ثقافــة «التنميــة املســتدامة».

إن التوجــه لتحقيــق التنميــة املســتدامة هــو ُمحصلــة لتكامــل وترابــط األهــداف االس ـراتيجية االقتصاديــة والبيئيــة واالجتامعيــة ،وهــو مــا دعمتــه
القيــادة السياســية يف مــر لتحقيــق إصــاح اقتصــادي شــامل مبنــي عــى ُمراعــاة األبعــاد البيئيــة.

وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

ويف هــذا اإلطــار ،تطلــق وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة «دليــل معايــر االســتدامة البيئيــة يف خطــة التنميــة املســتدامة» ،الــذي يُعــد مبثابــة
خطــوة عمليــة وجــادة لتحقيــق االســتدامة البيئيــة ،ووضــع األطــر واملعايــر املحــددة لتحقيــق هــذا الهــدف ،كــا أنــه نتــاج جهــد وتعــاون وثيــق خــال
الفــرة املاضيــة ،مــع مختلــف جهــات الدولــة ذات الصلــة ،وخاصـ ًة وزارة البيئــة.
وأود أن أؤكــد أن هــذا الدليــل يُعــد وثيقــة حيــة وديناميكيــة ،وســنواصل التعــاون مــع رشكائنــا للعمــل عــى تطويرهــا وتحديثهــا  ،مبــا يتواكــب مــع
املتغـرات واألولويــات القوميــة واملســتجدات الدوليــة ،فضـاً عــن إخضــاع الدليــل للتقييــم املســتمر مل ُتابعــة التقــدم املحــرز ىف تطبيــق املعايــر التــي
يتضمنهــا.
ســيكون هــذا الدليــل اإلطــار الحاكــم يف إعــداد خطــة الدولــة للعــام املــايل  ،2022/21حيــث أنــه يتضمــن املعايــر العامــة لالســتدامة البيئيــة الواجــب
مراعاتهــا يف مراحــل تنفيــذ كافــة املرشوعــات التنمويــة ،والتــي يتســع نطاقهــا لتشــمل  ١٤مجــاالً ونشــاطًا ذات تأثــر إيجــايب مبــارش عــى البيئــة ،ويٌحـ ّدد
هــذا الدليــل الجهــات الحكوميــة املســؤولة عنهــا ،وعــن قيــاس مــؤرشات األداء ذات الصلــة التــي تقيــس األثــر التنمــوي ملختلــف املرشوعــات والتدخــات
ذات األولويــة ،وذلــك بصــورة كميــة تُســهل ُمتابعتهــا ،وفــق أكــواد ومعايــر االســتدامة التــي ســيتم االعتــاد عليهــا ،والشــك يف أن إدمــاج كل مــا لــه
عالقــة مبعايــر االســتدامة البيئيــة ىف خطــط الدولــة التنمويــة ،يجعــل مــر يف مكانـ ٍة رائــد ٍة كأوىل الــدول يف املنطقــة التــي تعمــل عــى دمــج االقتصــاد
األخــر يف خطــة وموازنــة الدولــة ،كــا يُســهم بشــكلٍ كبــر يف ترسيــع الخٌطــى نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

وزيرة البيئة

وإذا كانــت كافــة الــدول تتبنــى منهجيــات وآليــات لتحقيــق التنميــة املســتدامة طب ًقــا ألولوياتهــا وإمكانياتهــا ،فقــد اختــارت مــر أحــد أهــم وأنجــح
منهجيــات التحــول لالقتصــاد األخــر ،وبالتــايل تحقيــق التنميــة املســتدامة ،والقامئــة عــى تخضــر خطــة وموازنــة الدولــة ،وهــي منهجيــة تتغلــب عــى
أهــم تحديــات هــذا التحــول ،وهــو إتاحــة التمويــل الــازم لتنفيــذ مرشوعــات خ ـراء أو التخطيــط للمرشوعــات اإلنتاجيــة أو الخدميــة أو تطويــر
وتوفيــق أوضــاع املرشوعــات القامئــة للتوافــق مــع املعايــر البيئيــة.
هــذا الدليــل هــو مثــرة جهــود العمــل البيئــي يف مــر بــدءا ً مــن الرصــد البيئــي وتحليــل البيانــات وقيــاس املــؤرشات البيئيــة وكافــة األدوات لحاميــة
البيئــة وانتهــا ًء بوضــع املعايــر واالش ـراطات واألدلــة اإلرشــادية إلدمــاج األبعــاد البيئيــة يف كافــة القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة.
وال يفوتنــا أن نشــيد بالرشاكــة مــع وزارة التخطيــط والتنميــة اإلقتصاديــة والتــي آمنــت بأهميــة رأس املــال الطبيعــي يف مــر وحتميــة التخطيــط وتوفــر
التمويــل للتحــول لالقتصــاد األخــر لحاميــة وتحســن البيئــة املرصيــة وفــا ًء لحــق املواطنــن واألجيــال القادمــة يف الحيــاة الكرميــة والنظــم البيئيــة
القــادرة عــى تقديــم خدماتهــا بصــورة مســتدامة.

دليل معايير االستدامة البيئية

متهيــــــــد:
تُــويل الحكومــة املرصيــة خــال الفــرة الحاليــة أهميـ ًة قصــوى لنــر ثقافــة «التنميــة املســتدامة» ،والتوســع يف دمــج أبعادهــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة والبيئيــة يف منظومــة التخطيــط ،وذلــك للوصــول ملنظومــة تخطيــط ُمتكاملــة وعادلــة ترتكــز عــى خمســة محــاور رئيســية:
•اقتصاد قائم عىل املعرفة والتنمية البرشية.
•اقتصاد قائم عىل تنمية املوارد الطبيعية.
•اقتصاد قائم عىل اإلنتاج.
•اقتصاد يعتمد عىل االستثامر ونقل وتوطني التكنولوجيا.
•اقتصاد متنوع يعتمد عىل االبتكار والتصنيع كثيف املعرفة.
ولتحقيــق ذلــك ،تســتهدف الدولــة تبنــي منهجيــة االقتصــاد األخــر لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف إطــار رؤيــة مــر  ،2030واعتبــاره
الضامــن األســايس لحقــوق األجيــال القادمــة يف اســتخدامات املــوارد الطبيعيــة ويف عوائــد التنميــة.

متهيـــــــــد

ويف هــذا الســياق ،تــم إعــداد هــذا الدليــل بالتعــاون بــن وزاريت التخطيــط والبيئــةُ ،ليســخ بشــكلٍ عمــي خطــوات الحكومــة الجــادة تجــاه
تحقيــق التنميــة املســتدامة ،مــن خــال الرتكيــز عــى إعــداد وتنفيــذ مرشوعــات إنتاجيــة تعمــل عــى تنويــع مصــادر اإلنتــاج ،وتوطــن
التكنولوجيــا ودعــم منــو الناتــج املحــي اإلجــايل ،وتوفــر املزيــد مــن فــرص العمــل الالئقــة.
ويُعــد الدليــل وثيقــة ديناميكيــة ســيتم العمــل عــى تطويرهــا وتحديثهــا بشــكلٍ مســتمر طبقـاً للتطــورات واألولويــات القوميــة والتوجهــات
التكنولوجيــة العامليــة ،كــا ســيتم إعــداد أدلــة تفصيليــة تنبثــق عنــه ملختلــف املجــاالت واألنشــطة اإلنتاجيــة والخدميــة بالتنســيق مــع
الــوزارات والجهــات املعنيــة ،وذلــك اســتمرا ًرا للنهــج التشــاريك الــذي تــم مراعاتــه يف كافــة مراحــل إعــداد الدليــل.
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القســـــم األول:

اإلطـــار العـــام لدليـــل معايري االستدامـــة البيئيـــة

العامــة ،والتــي لهــا تأثــر إيجــايب عــى التنميــة الشــاملة والعادلــة ،وتعمــل عــى تحفيــز االقتصــاد مــن خــال خلــق مجــاالت وأنشــطة
إنتاجيــة وخدميــة جديــدة ،تصبــو إىل رفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام وزيــادة مــردوده التنمــوي وذلــك مــن خــال مــا يــي:
1.رفع كفاءة إنتاج الطاقة واملياه وترشيد استهالكهام.
2.التوسع يف إنتاج الطاقة املتج ّددة.
3.تعظيم االستفادة من املوارد املائية غري التقليدية.

أوالً :الهدف العام من الدليل:

4.ترشيد استخدامات املوارد الطبيعية ومدخالت اإلنتاج.

تــم إعــداد هــذا الدليــل بهــدف تحديــد املعايــر العامــة اإلرشــادية التــي تســتهدف دمــج معايــر التنميــة املســتدامة والعادلــة يف الخطــط

5.زيادة معدالت إعادة تدوير واستخدام املياه.

حســن مــن جــودة حيــاة املواطنــن ،ومبــا يضمــن تحقيــق هــدف تنمــوي
التنمويــة ،مبــا يُعظــم مــن عائــد االســتثامر العــام ومــردود التنميــة ويُ ّ

6.تشجيع وتوطني الجيل الرابع للصناعة والذي يرتكز عىل الصناعات والتقن ّيات الحديثة النظيفة والصديقة للبيـئة.

ُمحــدد مفــاده مضاعفــة نســبة االســتثامرات العامــة الخ ـراء التــي تُراعــي أبعــاد االســتدامة مــن  %15يف خطــة العــام املــايل  2021/20إىل
 %30يف خطــة العــام املــايل .2022/21

7.تشــجيع وتوطــن االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والــذكاء اإلصطناعــي ،والبيانــات كبــرة الحجــم ،وإنرتنــت األشــياء ،والحوســبة
الســحابية ،واالتصــاالت ،والرقمنــة ،وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
8.التوجــه نحــو الزراعــة املســتدامة والعضويــة التــي تقــوم عــى ترشــيد اســتخدامات امليــاه والطاقــةُ ،وتقلّــل كذلــك مــن اســتخدام

ثان ًيا :أهمية إعداد دليل معايري االستدامة البيئية:
ت ُعــد مــر مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي تعمــل عــى «تخضــر» خطــة وموازنــة الدولــة  ،Greening National Plan and Budgetمــن

األســمدة الكيامويــة واملبيــدات الحرشيــة غــر العضويــة ،وتدويــر املخلفــات الزراعيــة.
9.تشــجيع الســياحة البيئيــة وتنويــع املجــاالت الســياحية ويتضمــن ذلــك دمــج االعتبــارات البيئيــة يف قطــاع الســياحة متمثلــة يف طــرق

خــال التطبيــق الفاعــل ملعايــر االســتدامة البيئيــة الــواردة بهــذا الدليــل ،األمــر الــذي يســهم يف:

البنــاء والتشــييد ،واســتخدامات الطاقــة وامليــاه واملــوارد الطبيعيــة بوجــه عــام ،ودعــم مختلــف املجــاالت الســياحية مبــا يشــمل ســياحة

•ترسيع التقدم يف تحقيق مؤرشات األهداف األممية للتنمية املستدامة ،وكافة اإللتزامات الدولية ذات الصلة.

اآلثــار ،والســياحة الشــاطئية ،والســياحة العالجيــة ،وســياحة املؤمتـرات ،والســياحة الثقافيــة.

•وضع اعتبارات االستدامة البيئية ضمن معايري متويل املرشوعات.
•إعداد خارطة طريق الستبدال أو لتعديل أو إلحالل التقنيات واملامرسات املستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.

	10.إتبــاع منهــج متكامــل للمــدن واملجتمعــات الجديــدة املســتدامة ،والتــي تقوم عىل أســاس ترشــيد اســتهالك امليــاه والطاقة ،واســتخدامات
مصــادر الطاقــة وامليــاه املتجـ ّددة واإلقالل مــن النفايــات وتدويرها.
	11.التوسع يف خدمات النقل املستدام متعدد الوسائط.

ثالثًا :التعريفات واملفاهيم األساسية:
•التنمية المستدامة:
طبقــاً لتعريــف األمــم املتحــدة يُقصــد بهــا تحقيــق تنميــة متوازنــة اجتامعيــاً واقتصاديــاً وبيئيــاً لألجيــال الحاليــة واملســتقبلية تضمــن
االســتخدام العــادل واألمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبرشيــة واملاديــة مبــا يُعــزز قــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا.

	12.رفع القدرة عىل التكيف مع التغريات املناخية.
13.خفض معدالت توليد املخلفات واالنبعاثات والتلوث البيئي.
14.زيادة معدالت تدوير املخلفات وإنتاج السامد العضوي والبيوجاز.
15.التوسع يف أمناط اإلنتاج املستدام واإلدارة املتكاملة لل ُمخلفات بأنواعها.

وميكــن تعريــف التنميــة املســتدامة مبفهومهــا الشــامل والعــام عــى أنهــا عبــارة عــن تضافــر جهــود كافــة فئــات املجتمــع مــن منظــات

	16.تعزيز دور البحث العلمي يف مجاالت االستدامة.

وهيئــات ومؤسســات القطــاع العــام والخــاص واملجتمــع املــدين وجمــوع الشــباب واملــرأة وذوي االحتياجــات الخاصــة إلعــداد وتنفيــذ

	17.تشجيع خدمات التعهيد كمجال واعد لتوفري فرص عمل وداعم أيضاً للنمو االقتصادي.

اس ـراتيجية وطنيــة متكاملــة تهــدف إىل تحســن الظــروف املعيشــية للمواطنــن ،وذلــك عــن طريــق االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة

	18.رفع القدرة التنافسية للمنتجات والصادرات الوطنية.

والطاقــات البرشيّــة واملاديــة ،والعمــل عــى توجيههــا بصــورة تضمــن الوفــاء مبتطلبــات األجيــال الحاليــة واملســتقبلية ،وترتكــز عــى الحفــاظ

	19.نرش ثقافة االستدامة ،وعدم إهدار املوارد الطبيعية ،وذلك بكافة النظم واملناهج التعليمية.

عــى ســامة وصحــة البيئــة ،وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة والرتابــط والتكافــل املجتمعــي.

	20.دعم املحميات الطبيعية ،وبرامج الحفاظ عىل الرتاث القومي.

•االستثمارات العامة الخضراء:

	21.دعم وتطوير الصناعات اليدوية والرتاثية.

يُقصــد بهــا اإلعتــادات امل ُدرجــة يف خطــة التنميــة املســتدامة ،وذلــك لــكلٍ مــن وحــدات الجهــاز الحكومــي والهيئــات االقتصاديــة والــركات

	 22.ضــان عــدم تنفيــذ مرشوعــات مــن شــأنها اإلخــال مبــا تنــص عليــه اإلتفاقــات البيئيــة متعــددة األط ـراف ،خاص ـ ًة إتفاقيــة األمــم
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املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ  ،UNFCCCوإتفاقيــة التنــوع البيولوجــي  ،CBDوإتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر
.UNCCD

•تقرير تطور الميزان التجاري من المنتجات الخضراء:
هــو التقريــر الــذي قامــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بإعــداده لحــر أهــم املنتجــات والســلع الخ ـراء التــي تقــوم الدولــة

23.دعم استخدامات التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعي يف كافة املجاالت واألنشطة اإلنتاجية والخدمية.

بتصديرهــا واســتريادها ،و َخلُــص التقريــر إىل أن الصــادرات الخـراء متثــل  %13.3مــن جملــة صــادرات مــر ،بينــا متثــل الــواردات الخـراء
نســبة  %16مــن إجــايل واردات مــر لعــام .2019

•االستثمارات التي ال تراعي أنماط االستدامة:
يقصــد بهــا أيــة مرشوعــات ال ينتــج عنهــا تحســن مســتوى معيشــة املواطــن ،وتتســبب يف هــدر املــوارد الطبيعيــة ،خاص ـ ًة امليــاه،
والطاقــة ،واألرايض ،وتلــوث البيئــة ،أو ينتــج عنهــا زيــادة يف توليــد املخلفــات وعــدم تدويرهــا ،ســوا ًء يف مرحلــة التنفيــذ أو التشــغيل.

•االقتصاد األخضر:
عـ ّرف برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة االقتصــاد األخــر بأنــه « اقتصــاد يــؤدي إىل تحســن حالــة الرفــاه واإلنصــاف االجتامعــي ،مــع العنايــة
يف الوقــت ذاتــه بالحـ ّد عــى نحـ ٍو ملحـ ٍ
ـوظ مــن املخاطــر البيئيــة».

•تقرير المشروعات االستثمارية الخضراء:

وبالتــايل فهــو اقتصــاد يــؤ ِّدي إىل تحســن مســتوى معيشــة املواطنــن مــع تحقيــق العدالــة االجتامعيــة ،ويُو َّجــه فيــه النمــو يف الدخــل

هــو التقريــر الــذي قامــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بإعــداده لحــر املرشوعــات االســتثامرية الخـراء املدرجــة يف خطــة

القومــي والتشــغيل بواســطة اســتثامرات يف القطاعــن العــام والخــاص مــن شــأنها أن تــؤدي إىل تعزيــز كفــاءة اســتخدام املــوارد ،وتخفيــض

الدولــة عــام  ،2021/20وكشــف عــن أن نســبة االســتثامرات العامــة املدرجــة لهــذه املرشوعــات قــد بلغــت  %15مــن جملــة االســتثامرات

إنبعاثــات الكربــون والنفايــات والتل ـ ّوث وحاميــة التن ـ ّوع البيولوجــي ومنــع تدهــور النظــام البيئــي.

العامــة املوزعــة امل ُدرجــة بالخطــة.

•وتتمثل أهمية التحول إىل االقتصاد األخرض يف:
1.تعزيز فرص النمو االقتصادي وتنويع مصادر اإلنتاج.
2.التوسع يف فرص العمل الالئقة.
3.التخفيف من ِح ّدة الفقر.

عدد المشروعات الخضراء

الهيكل القطاعي للمشروعات
المدرجة بخطة عام ٢٠٢١/٢٠

التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء
المدرجة بخطة عام ٢٠٢١/٢٠

٦٩١

٪٥٠

تتركز النسبة األكبر من المشروعات

4.زيادة تنافسية املنتجات املحلية.
5.خلق مجاالت استثامر جديدة.
6.تعزيز قدرة الدولة يف تحقيق األمن املايئ والغذايئ.

مشروع ًا

تستحوذ مشروعات النقل علي

بتكلفة  ٤٤٧٫٣مليار جنيه

النسبة األكبر من االعتمادات المدرجة

الخضراء بمحافظة القاهرة
بعدد

باعتمادات حوالي

مشروعا

مليار جنيه

٢٣

٩٫٧

اعتمادات مدرجة بخطة

٪٣٠

بعدد

بتكلفة  ٣٦٫٧مليار جنيه

مشروعات قطاع اإلسكان

٣٦

باعتمادات حوالي

مشروعا

مليون جنيه

٪١٥

٪٩

بعدد

باعتمادات حوالي

مشروعا

مليون جنيه

عام ٢٠٢١ /٢٠

من إجمالي
االستثمارات العامة الموزعة

مشروعات قطاع الكهرباء

٪٢٧

بنسبة

٪٢٤

تليها محافظة دمياط

١٦

١٫٦

8.حامية صحة املواطنني ،وخاصة يف ظل تداعيات «كورونا» :التعايف األخرض.

بنسبة

تليها محافظة الجيزة

٨٫٧

7.اإلدارة الرشيدة للنظم البيئية واملوارد الطبيعية.

بنسبة

٪٤٫٢

•فرص العمل الخضراء:
يقصــد بذلــك توفــر فــرص عمــل الئقــة يف املنشــآت التــي تنتــج ســل ًعا وخدمــات تعــود بالنفــع عــى البيئــة مبفهومهــا الشــامل (البيئــة
االقتصاديــة ،واالجتامعيــة ،والبيئيــة ،والثقافيــة ،واملؤسســية) وتحافــظ عــى املــوارد الطبيعيــة.
•االقتصاد الدوار:
هــو االقتصــاد القائــم عــى تعزيــز مفهومــي االســتهالك (دون اســتنزاف) واإلنتــاج املســتدامني مــع تقليــص املخلفــات املتولــدة وتدويرهــا (أو
إعــادة تحويلهــا ملدخــات صناعيــة) مبــا يعــود بالنفــع عــى البيئــة مبفهومهــا الشــامل واالقتصــاد القومــي مــن خــال طــرق مبتكــرة لــإدارة
امل ُتكاملــة للمخلفــات.
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•الصناعة الخضراء:

راب ًعا :منهجية إعداد الدليل:

تنــرف إىل القامئــة التــي تضــم مرشوعــات تســتهدف تلبيــة االحتياجــات التنمويــة دون اإلرضار بالبيئــة واملــوارد الطبيعيــة ،مــن خــال

االعتامد عىل املنهج العلمي والتشاريك من خالل:

االســتثامر األمثــل للمــوارد املتجــددة والحــد مــن تولــد املخلفــات وإعــادة تدويرهــا ،للتقليــل مــن التأثــر الســلبي عــى الصحــة والبيئــة.

•توصيــف دقيــق ملفهــوم املرشوعــات الخـراء لتحديــد نســبة االســتثامرات العامــة املوجهــة لتلــك املرشوعــات ،وذلــك باالعتــاد عــى
املعايــر والتجــارب الدوليــة.

•الطاقة المتجددة:
الطاقة البديلة الناتجة من املصادر الطبيعية ،التي لها طابع متجدد مثل الشمس والرياح.

•إصدار تقرير عن املرشوعات االستثامرية الخرضاء امل ُدرجة يف خطة التنمية املستدامة للعام املايل .2021/20
•تشــكيل فريــق عمــل يضــم ممثــي وزاريت التخطيــط والبيئــة بهــدف التنســيق واإلتفــاق عــى خطــوات دمــج البعــد البيئــي يف منظومــة
التخطيط.

•المستشفيات الخضراء:

•تنظيــم سلســلة مــن ورش العمــل مــع الــوزارات املعنيــة ،وقــد تــم بالفعــل تنظيــم ســبع ورش عمــل مــع وزارات (اإلســكان واملرافــق

هــي املستشــفيات التــي تعتمــد عــى األبنيــة الخـراء واألجهــزة الطبيــة الخاليــة مــن الزئبــق ،واملســتلزمات الطبيــة الخاليــة مــن البالســتيك

واملجتمعــات العمرانيــة ،النقــل ،الكهربــاء والطاقــة املتجــددة ،البــرول والــروة املعدنيــة ،املــوارد املائيــة والــري ،الزراعــة واســتصالح

غــر القابــل للتدويــر ،واملــزودة بأجهــزة للتخلــص اآلمــن مــن املخلفــات الطبيــة.

األرايض ،التجــارة والصناعــة) ،وذلــك كمرحل ـ ٍة أوىل.

•الرياضة الخضراء:
تضم املرشوعات واألنشطة واملنشآت الرياضية التي ال ترض بالبيئة املحيطة ،وتراعي الحفاظ عليها.

خامسا :اإلطار الترشيعي والتنظيمي ملعايري االستدامة البيئية:
ً
•تكليفات القيادة السياسية:

ومفادها الرتكيز عىل االقتصاد األخرض ،ومراعاة كافة األبعاد البيئية يف املرشوعات التنموية.
•المخلف الزراعي:
هــو الجــزء مــن النبــات الــذي مل يُســتغل اقتصاديًــا ،وبالتــايل فهــو كل مــا ينتــج بصــورة عارضــة أو ثانويــة خــال عمليــات إنتــاج املحاصيــل
الحقليــة ســواء أثنــاء الحصــاد أو الجمــع أو اإلعــداد أو التســويق أو التصنيــع لهــذه املحاصيــل.
•المباني الخضراء:

•الدستور المصري:
نصت املادة رقم ( )32عىل الحفاظ عىل املوارد الطبيعية ومراعاة حقوق األجيال القادمة.
•األجندة الوطنية للتنمية المستدامة:

يقصــد بهــا املبــاين صديقــة البيئــة والتــي تتمتــع بكفــاءة عاليــة يف اســتخدام املــوارد الطبيعيــة ،وتعمــل عــى رفــع كفــاءة اســتهالكات الطاقــة

رؤيــة مــر  ;2030تؤكــد رضورة أن يكــون ال ُبعــد البيئــي محــورا ً أساســياً يف كافــة القطاعــات التنمويــة بشــكل يحقــق أمــن املــوارد الطبيعيــة

وامليــاه واملــوارد بشــكل عــام ،وتحقــق الراحــة الكليــة للمســتخدمني ،وتخلــق بيئــة صحيــة آمنــة.

ويدعــم عدالــة اســتخدامها واالســتغالل األمثــل لهــا واالســتثامر فيهــا ،ومبــا يضمــن حقــوق األجيــال القادمــة ،ويعمــل عــى تنويــع مصــادر
اإلنتــاج واألنشــطة االقتصاديــة ،ويســاهم يف دعــم التنافســية ،وتوفــر فــرص عمــل جديــدة ،وتخفيــف حــدة الفقــر ،ويحقــق عدالــة اجتامعيــة

•تكلفة دورة حياة المبنى :Life-Cycle Cost

مــع توفــر بيئــة نظيفــة وصحيــة وآمنــة لإلنســان املــري.

هــي عمليــة تقييــم التكلفــة اإلجامليــة مبــا يف ذلــك تكلفــة الرتكيــب والتشــغيل والصيانــة والتطويــر .وتُعــد أداة تحليــل اقتصاديــة مهمــة يف
اختيــار البدائــل التــي تؤثــر عــى التكاليــف امل ُعلقــة واملســتقبلية ،بحيــث يتــم مقارنــة خيــارات االســتثامر األوليــة وتحديــد البدائــل األقــل

البعد االقتصادي

البعد االجتماعي

البعد البيئي

تكلفــة ،وتعتــر مــن األدوات الهامــة عنــد مقارنــة االســتثامر يف املبــاين الخـراء أو املســتدامة باملقارنــة باملبــاين التقليديــة.
برنامج اإلصالح االقتصادي،
اإلصالحات الهيكلية

تكافل وكرامة ،حياة كريمة
ثالثة أبعاد مترابطة ومتكاملة

االستدامة البيئية
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•قانون البيئة رقم ( )4لسنة  1994وتعديالته:
نصــت املــادة رقــم ( )19عــى رضورة التـزام كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عــام أو خــاص بتقديــم دراســة تقويــم التأثــر البيئــي للمنشــأة
أو املــروع إىل الجهــة اإلداريــة املختصــة أو الجهــة املانحــة للرتخيــص قبــل البــدء يف تنفيــذ املــروع.
•قانون االستثمار رقم  72لسنة :2017
تنــص املــادة رقــم ( )11مــن القانــون عــى منــح «املرشوعــات التــي تعتمــد عــى الطاقــة الجديــدة واملتجــددة أو تنتجهــا ،صناعــة تدويــر
املخلفــات الزراعيــة» خصـ ًـا مــن صــايف األربــاح الخاضعــة للرضيبــة بنســبة  %30خصـ ًـا مــن التكاليــف االســتثامرية.
•قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم  182لسنة :2018
تنــص املــادة ( )8عــى رضورة مراعــاة سياســات الدولــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة املعلنــة مــن مجلــس الــوزراء يف تعاقداتهــا ،ومراعــاة
اعتبــارات الجــودة والتكلفــة ،وتحقيــق أفضــل قيمــة للــال العــام عــى أســاس كامــل دورة الحيــاة ملــا يُطــرح ،وتضمــن متطلبــات التعاقــد
املســتدام رشوط ومعايــر التأهيــل والتقييــم ومــؤرشات األداء وغريهــا.
•قرار رئيس الجمهورية رقم  560لسنة :2018
نــص عــى املوافقــة عــى إطــار رشاكــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة « 2022/2018متحــدون مــن أجــل مســتقبل مســتدام» بــن
جمهوريــة مــر العربيــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة  UNIDOواملوقــع بتاريــخ .2018/3/18
•قرار إجتماع مجلس الوزراء رقم ( )98بتاريخ :2020/6/25
يعد البعد البيئي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة حيث يمثل رأس المال الطبيعي أهم مدخالت

نــص عــى رضورة قيــام جميــع الــوزارات بالرتكيــز عــى التحــول نحــو االقتصــاد األخــر ،ومراعــاة أبعــاد االســتدامة يف املرشوعــات التنمويــة،

العمليات اإلنتاجية في كافة المجاالت التنموية التي يعتمد عليها االقتصاد المصري ،واالستثمار في

وذلــك يف إطــار امل ُحــددات التــي تضعهــا كل مــن وزاريت التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة والبيئــة.

تلك الموارد يمكنه أن يساهم في تحقيق معدالت نمو تتسم باالستقرار ،وتواجه المتغيرات واألزمات
االقتصادية العالمية.
ويعد إدماج األبعاد البيئية في كافة القطاعات سواء االقتصادية أو االجتماعية من أهم عوامل تحقيق
التنمية المستدامة ،ألن التكامل بين القطاعات لتحقيق االستهالك الرشيد للموارد الطبيعية المتاحة
لتحقيق رفاهية المواطن هو أهم توجهات التنمية المستدامة التي تضمن للقطاعات التنموية قدرتها
على النمو في إطار من إتاحة الموارد الطبيعية من حيث الكمية والنوعية ،ورفع كفاءة العنصر البشري
حتى يمكن للمنتج المحلي توفير االحتياجات المحلية وتحقيق تنافسية عالمية.

•قرار إجتماع مجلس الوزراء رقم ( )115بتاريخ :2020/10/28
نص عىل املوافقة عىل منهجية وآليات تنفيذ دليل معايري االستدامة البيئية يف خطة التنمية املستدامة.
•المعايير الواردة بنظام تقييم المباني (الهرم األخضر):
بإصداراتــه املختلفــة الصــادرة بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة ،والتــي تشــمل« :إصــدار املنشــآت الجديــدة ،»2017
«إصــدار التجمعــات العمرانيــة املســتدامة « ،»2018إصــدار املبــاين اإلداريــة و البنــوك  ،»2018و جــاري إعــداد إصــدار لإلســكان اإلجتامعــي
األخــر.
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العالقة بين أولويات التنمية وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
•المعاييــر الــواردة بكــود كفــاءة الطاقــة للمبانــي الجديــدة ،الصــادر عــن وزارة اإلســكان والمرافــق

السالم والعدل (األمن القومي)

والمجتمعــات العمرانيــة (كــود رقــم  )205 – 306لعــام .2015
تحسين مستوى معيشة المواطن

•مبادئ الخدمات المصرفية التابعة لبرنامج األمم المتحدة :UNEP-FI
تشــمل املعايــر الخاصــة بدمــج مامرســات االســتدامة االجتامعيــة والبيئيــة ومبــادئ الحوكمــة بجميــع العمليــات اليوميــة للمؤسســات
املرصفيــة ،لتتوافــق مــع أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة وكذلــك اتفاقيــة باريــس للمنــاخ.

التعليم الجيد

تحسين الصحة

•المواصفة القياسية العالمية :ISO 14030-3 Enviromental Performance Evaluation

تحقيق المساواة
والعدالة
االجتماعية

ضمان توفير
الغذاء الصحي
اآلمن

التوزيع العادل
للثروة في
إطار توزيع
ديموغرافي
متوازن

توفير فرص عمل
جديدة الئقة
وخفض معدالت
البطالة

إتاحة خدمات
المياه والصرف
الصحي واإلسكان
والمواصالت

تحسين مستوى معيشة المواطن

والتــي تحــدد معايــر الســامة البيئيــة لــكل قطــاع اقتصــادي تناولتــه املواصفــة بنــا ًء عــى مجموعــة مــن الركائــز األساســية ،باإلضافــة إىل ســبل
إدارة املخاطــر البيئيــة الهامــة املحتملــة املرتبطــة باملشــاريع واألصــول واألنشــطة املؤهلة.

التنمية الصناعية
(الجيل الرابع
للصناعة)

تحقيق المساواة
والعدالة في
إتاحة االتصاالت
وتكنولوجيا
المعلومات
(توطين وتوظيف
التكنولوجيا)
المحدثة

التنمية الزراعية
الذكية المستدامة

التنمية السياحية
واآلثار

نظام حوكمة جيد (الشفافية ،المحاسبة ،المشاركة
المجتمية ،محاربة الفساد)

النقابات

التعاونيات

المشروعات
الصغيرة
والمتوسطة
ومتناهية الصغر

القطاع الخاص

الجيل الرابع للمدن
والمجتمعات
الذكية
والمستدامة

التجارة الداخلية
والخارجية
الداعمة للتنمية
المستدامة

خدمات التعهيد

الجمعيات األهلية

اإلعالم

العاملين بالخارج

البعد االقتصادي
(االستثمار
والتمويل)

البعد االجتماعي
(الدمج والتوافق
المجتمعي)

البعد البيئي
(التنوع
البيولوجي)

الشباب

المرأة
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•كمية املخلفات املتولدة بأنواعها املختلفة (طن/سنويًا).

سادسا :آليات دمج معايري االستدامة البيئية يف خطة التنمية املستدامة:
ً

•إعداد السجالت البيئية.
طرق التخلص من املخلفات (إنشاء مواقع تجميع /محطات معالجة/محطات تنقية) :يتم عمل املؤرشات التالية:

مرحلة تصميم
المشروعات
مرحلة تنفيذ
المشروعات

•كمية املخلفات املتولدة منسوب ًة لالستثامرات املطلوبة للتخلص اآلمن منها.
مرحلة التمويل

•كمية املخلفات التي يتم إداراتها بصورة سليمة منسوبة للكمية املتولدة منها.
مرحلة التمويل:
أن يتم تشجيع التوجه لتنفيذ مرشوعات خرضاء ،وإتاحة التمويل املناسب من خالل ما ييل:
•منح أولوية يف متويل املرشوعات االستثامرية للمرشوعات الخرضاء يف الخطة االستثامرية للدولة.

مرحلة تشغيل
المشروعات

مرحلة التخطيط

مرحلة التخطيط:
أن يتــم إعــداد دراســة تقويــم األثــر البيئــي لــكل مــروع مــن املرشوعــات االســتثامرية املطلــوب إدراجهــا بخطــط التنميــة امل ُســتدامة،
واســتبعاد املرشوعــات التــي ال تراعــي أمنــاط االســتدامة ،مــن خــال تحديــد األحــال البيئيــة إلدارة املــوارد وضــان اســتدامتها ،وذلــك عــى
النحــو التــايل:
•املوقــع الجغــرايف (يف حالــة القــرب أو يف نطــاق مناطــق ســاحلية /بحــرات /نهــر النيــل /محميــات طبيعيــة) :يتــم عمــل مــؤرش
الحساســية البيئيــة للموقــع.
املوارد الطبيعية املستخدمة عند تشغيل املرشوع (تربة أرض /مياه /طاقة /معادن) :يتم عمل املؤرشات التالية:
•البصمة البيئية (الكربونية /املائية).
•القيمة املضافة وكفاءة االستخدام لكل وحدة من املوارد الطبيعية املستخدمة (املياه /الغاز/الكهرباء).
امل ُخلفات الناتجة عن املرشوع (سائلة/صلبة/إنبعاثات):يتم عمل املؤرشات التالية:
•املعايري القياسية لحجم املخلفات املتولدة منسوباً لعدد املستفيدين.
•كمية وأحامل امللوثات الناتجة عن الرصف (طن /سنويًا).
•كمية االنبعاثات من ملوثات الهواء (طن /سنويًا).
•كمية االنبعاثات الكربونية (طن/سنويًا).

•التخا ُرج التدريجي من متويل املرشوعات االستثامرية التي ال تُراعي أمناط االستدامة البيئية.
«مناذج للمرشوعات واملامرسات املستهدف التخارج التدريجي من متويلها»
1.محطات معالجة الرصف الصحي األولية.
2.تركيب ملبات إنارة عادية يف األعمدة ويف املباين الحكومية.
3.الصيد الجائر واملكثف يف املصايد الطبيعية بالبحار والبحريات.
4.االستخدام غري الرشيد واملنظم للمبيدات واألسمدة الكيميائية الصناعية.
5.الرعي الجائر املؤدي لتآكل الغطاء النبايت.
6.نظم االعتامد عىل الري السطحي بالغمر يف الزراعة.
•االعتامد عىل السندات الخرضاء يف متويل املرشوعات التنموية صديقة البيئة.
•مراعاة املشرتيات الحكومية الخرضاء يف مخصصات بند «رشاء السلع والخدمات» يف املوازنة العامة للدولة.
•خفض الرسوم الجمركية عىل الواردات من املنتجات الخرضاء.
•منح حوافز رضيبية ومساندة تصديرية ملرشوعات ومنتجات القطاع الخاص ذات التوجه األخرض.
•دمج التوجه األخرض يف مرشوعات الصندوق السيادي.
•منح حوافز متويلية للمرشوعات املتوسطة والصغرية ذات التوجه األخرض.
مرحلة تصميم املرشوعات:
أن يتم دعم التوجه للمباين الخرضاء ومراعاة االستدامة البيئية عند تصميم املرشوعات ،بالرتكيز عىل ما ييل:
•االســتفادة مــن التصميــم املتوافــق مــع اإلقليــم املناخــي الــذي يتــم البنــاء فيــه وف ًقــا لألقاليــم املناخيــة التــي حددهــا كــود كفــاءة
الطاقــة يف املبــاين ،والتــي تشــمل مثانيــة أقاليــم مناخيــة يف مــر.
•اتبــاع اســراتيجيات «التصميــم الســالب» ، Passive Designخاصــة فيــا يتعلــق بالتوجيــه ،والعــزل الحــراري ،وغــاف املبنــى،
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والخصائــص الحراريــة ملــواد البنــاء املســتخدمة ،مــا يقلــل مــن اســتهالك الطاقــة يف املبنــى ،خاصــة التربيــد والتدفئــة.
•اســتغالل غــاف املبنــى يف خلــق حــدود حراريــة جيــدة بــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة ،وذلــك مــن خــال منــع تــرب الهــواء ،وعــزل

•إيقاف تشغيل جميع اآلالت املسببة للضوضاء يف غري أوقات استخدامها يف العمل.
•وضع الفتات إرشادية يف أماكن سهلة الرؤية تشري إىل املواقع التي يكون مستوى الضوضاء بها مرتف ًعا.

الحـرارة ،وإزالــة الجســور الحراريــة ،واختيــار مــواد التشــطيب الخارجيــة ،واختيــار واســتخدام النوافــذ واملســطحات الزجاجيــة املناســبة

•توفري وسائل السالمة والصحة املهنية طبقا للظروف املختلفة.

والتــي لهــا أداء حـراري مرتفــع.

•تحديد املسافة بني املوقع وأقرب مستقبل للضوضاء.

•االعتامد عىل نظم التربيد والتدفئة الطبيعية.

•ترطيب الرتبة بالرش قبل وأثناء أعامل الحفر عند اللزوم.

•كفاءة استخدام املياه وترشيدها وإعادة تدويرها.

•توفري صناديق قاممة كافية باملوقع ووضعها يف أماكن مناسبة مع مراعاة تفريغها عند نهاية العمل اليومي.

•مراعاة تجميع مياه األمطار إلعادة إستخدامها.

•تفريغ الطالء يف صناديق مخصصة له بخالف الصناديق املستخدمة للقاممة عىل أن يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة.

•رفع جودة البيئة الداخلية من حيث التوافق بني اإلضاءة الطبيعية والصناعية ،والراحة الصوتية ،والراحة الحرارية.

•العمــل عــى عــدم حــدوث أى تلــوث أو رصف أيــة مخلفــات صلبــة أو ســائلة ســوا ًء عــى امليــاه الســطحية أو الجوفيــة ،وكذلــك عــى

•التوافق مع الكودات واملواصفات املحلية ،واالتجاهات العاملية يف التصميم األخرض املستدام.

ســطح الرتبــة ،وتجنــب أى انبعاثــات أو أتربــة إىل البيئــة املحيطــة.

•االستخدام الرشيد للمواد الخام ،واستخدام مواد البناء املحلية ،واختيار طرق اإلنشاء الصديقة للبيئة.

•تخزين املواد والسوائل بالقدر املحدود لحالة العمل باملوقع فقط.

•استخدام اإلضاءة املوفرة للطاقة وتكنولوجيا الليد ،واالستفادة من اإلضاءة الطبيعية قدر اإلمكان.

•يلتــزم املقــاول بتوفــر أماكــن تخزيــن للمعــدات والخامــات ،وكذلــك لفصــل األنــواع املختلفــة مــن املخلفــات ،وفصــل املخلفــات الخطــرة

•االعتامد عىل األجهزة عالية الكفاءة والتي تحمل بطاقات كفاءة الطاقة.
•استخدام الطاقات الجديدة واملتجددة كلام أمكن سواء يف إنتاج الكهرباء أو تسخني املياه.
•زراعة األسطح.
•اإلدارة املســتدامة للمبنــى لتقليــل األثــر البيئــي أثنــاء التشــغيل والصيانــة حتــى تتحقــق مفاهيــم االســتدامة للمبنــى عــى املــدى
الطويــل.

عــن املخلفــات البلدية.
•يلتــزم املقــاول بتوفــر مــكان مناســب ىف موقــع العمــل يصلــح الســتخدامه مــن قبــل فريــق إدارة الــري املختصــة ومديريــة اإلســكان
لتلقــي أى شــكاوى مــن املواطنــن متعلقــة باملــروع ،كــا يلتــزم بإبالغهــا عــن أى شــكاوى أو حــوادث تقــع ىف نطــاق العمــل.
•استخدام معدات مرخصة بفاعلية ،وصيانتها بشكل دوري.
•وجود حد أقىص مناسب لرسعة سري املركبات املستخدمة داخل حدود املرشوع (20كم/ساعة).
• تطبيــق برنامــج صيانــة وقــايئ لجميــع املركبــات واملعــدات املســتخدمة يف تنفيــذ املــروع ،واإلصــاح الفــوري للمركبــات التــي تبــث

مرحلة تنفيذ املرشوعات:
تنفيذ كافة املرشوعات االستثامرية بُطرق تُراعي معايري االستدامة البيئية.

عــوادم مرئيــة.
•عمل ما يلزم إلعادة طبيعة وبيئة املنطقة إىل وضعها األصيل قدر اإلمكان.

•وضع خطة لإلدارة البيئية واالجتامعية ،موضح بها فريق العمل القائم عىل تنفيذها.
•التنســيق مــع املجتمــع املحــي قبــل وضــع الجــداول الزمنيــة ألعــال التنفيــذ مــن أجــل تحديــد األوقــات التــي ينبغــي تقليــل األنشــطة

مرحلة تشغيل املرشوعات:

املزعجــة بهــا (مثــل أوقــات الراحة/الليــل أو الصــاة) ،واألوقــات التــي يتوقــف بهــا العمــل متا ًمــا (يف الفــرة املســائية مــن  6مســا ًء إىل

•ضامن توفري ُمخصصات مالية كافية لصيانة األصول االستثامرية القامئة إلطالة ُعمرها اإلفرتايض وضامن كفاءة اإلنفاق العام.

 6صبا ًحــا).

•إحالل األصول االستثامرية القامئة مبا يُراعي تطورات التكنولوجيا الخرضاء الحديثة.

•قيام املقاول بإحاطة موقع العمل بعالمات إرشادية وسور مناسب.

•خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية:

•تخزين السوائل القابلة لإلشتعال بعيدا ً عن املناطق التي يوجد بها مخاطر حريق.

مــن خــال تقييــم البصمــة الكربونيــة بهــدف خفــض إنبعاثــات الكربــون الناتجــة عــن إســتهالك الكهربــاء وامليــاه والــورق وترسيــب

•حظر تخزين مواد مؤكسدة تتفاعل مع املواد القابلة لإلشتعال.

مــردات امليــاه واســتخدام وســائل النقــل الجــوي والــري واملخلفــات.

•عدم تخزين مواد كياموية تتفاعل مع بعضها ،مع وجود الفتات إرشادية تحذيرية عليها.
•تغطية سيارات النقل املحملة مبواد قابلة للتفتيت والتطاير.
•تغطية املواد القابلة للتفتيت والتطاير املشونة ،مع الرتطيب الدوري للمواد القابلة للتطاير.

23

دليل معايير االستدامة البيئية

القسم الثاني:
معايير االستدامة البيئية القطاعية
للمشروعات ذات التأثير اإليجابي المباشر على البيئة
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القسم الثاين:

مؤشرات قياس األداء

معايري االستدامة البيئية القطاعية للمرشوعات ذات التأثري اإليجايب املبارش عىل البيئة

يهــدف هــذا القســم مــن الدليــل إىل وضــع معايــر ُمحــددة لالســتدامة ودمجهــا يف األنشــطة واملجــاالت الخدميــة واإلنتاجيــة التنمويــة
املختلفــة ،وبحيــث تكــون األســاس يف توجيــه جهــات اإلســناد املعنيــة لإلعتــاد عليهــا عنــد إعــداد ُمقرتحــات خطتهــا الســنوية للتنميــة
امل ُســتدامة ،بداي ـ ًة مــن خطــة العــام املــايل .2022/21
( )1الزراعة واألمن الغذائي:
زيادة نسب االكتفاء
الذاتي
وتحقيق األمن
الغذائي

تحسين مستويات
اإلنتاجية الزراعية
وتنافسية المنتجات
الزراعية

التوسع في
الممارسات الزراعية
المستدامة التي
تراعي الصحة العامة
للمواطنين

رفع كفاءة استخدام
المياه في الزراعة

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

الجهات المسؤولة:
وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،وزارة التموين والتجارة الداخلية ،هيئة تنمية الصعيد.
مؤشرات قياس األداء

•معــدل فقــدان األرايض الزراعيــة ســنويًا نتيجــة للزحــف
العمــراين (ألــف فــدان).
•معــدل فقــدان الرتبــة لوظائفهــا األصليــة نتيجــة للتملــح
وألســباب أخــرى (غــر الزحــف العمــراين) (ألــف فــدان).
•معدل النمو السنوي يف مساحة الزراعة العضوية (.)%
•نســبة األرايض املنزرعــة باملحاصيــل العضويــة وبطــرق التنميــة
املســتدامة مــن إجــايل األرايض املنزرعــة (.)%

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•إعادة تدوير املخلفات الزراعية.
•تطوير الري الحقيل.
•تطوير منظومة اإلرشاد الزراعي.
• ُمكافحة التصحر.
•استنباط وتطوير سالالت جديدة تتحمل الحرارة.
•الزراعة العضوية واملستدامة.

•معدل استخدام األسمدة العضوية (.)%
•نســبة اســتخدامات األســمدة واملبيــدات الكيميائيــة إىل إجــايل
األســمدة املســتخدمة بالقطــاع الزراعــي (.)%
•كميــة امليــاه التــي يتــم توفريهــا ســنويًا نتيجــة مــروع الــري
الحقــي (م.)3
•عــدد املنتجــات الزراعيــة الحاصلــة عــى مــؤرشات جغرافيــة
طب ًقــا ملامرســات زراعيــة جيــدة (منتــج).
•معــدل النمــو الســنوي يف املخلفــات الزراعيــة التــي يتــم إعــادة
تدويرهــا وتحويلهــا إىل ســاد عضــوي وإىل اســتخدامات أخــرى
(.)%
•كمية قش األرز التي تم التعامل معها (طن).
•مساحة غابات املانجروف املنزرعة سنويًا (هكتار).
•تطــور مســاحة األرايض الزراعيــة املعتمــدة عــى ميــاه الــرف
الصحــي (ألــف فــدان).
•املســاحة الكليــة للغابــات التــي تــروى مبيــاه الــرف املعالجــة
(ألــف فــدان).
•نصيــب قطــاع الزراعــة مــن اســتهالك الغــاز الطبيعــي والبــرول
(.)%
•نصيب قطاع الزراعة من استهالك الطاقة الكهربائية (.)%
•نسبة املوارد املائية املستخدمة يف قطاع الزراعة (.)%
•نسبة استخدامات املياه الجوفية يف الزراعة (.)%
•نســبة األرايض التــي تــروى باســتخدام طــرق الــري الحديثــة
(.)%
•نســبة الطاقــة الشمســية املســتخدمة يف القطــاع الزراعــي إىل
إجــايل الطاقــة املســتخدمة (.)%
•معدل انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة (.)%
•نســبة األرايض الزراعيــة املفقــودة ســنوياً نتيجــة التعديــات،
والتدهــور ،والتصحــر (.)%

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•إنتــاج األســمدة العضويــة باالعتــاد عــى املخلفــات الزراعيــة
والخامــات الطبيعيــة.
•اإلدارة املستدامة ملصايد األسامك.
•االستغالل األمثل للبحريات وتطويرها.
•حامية وتحسني جودة األرايض واإلنتاجية الزراعية.
•إنشــاء مــدارس حقليــة للمزارعــن للتدريــب عــى املامرســات
الزراعيــة الذكيــة واإلنتــاج املســتدام ،وتقنيــات زراعــة النباتــات
التــي تقــوم بإمتصــاص الكربــون.
•استصدار مؤرشات جغرافية للمنتجات الزراعية املتميزة.
•إنشاء مصدات الرياح لحامية األرايض من الرياح واألتربة.
•زراعة األصناف الزراعية التي تتحمل اإلجهاد البيئي.
•رســم خريطــة مناخيــة دقيقــة للمناطــق الزراعيــة بدرجــة
وضــوح تصــل إىل  1كــم لــكل مناطــق الجمهوريــة.
•التوسع يف زراعة النباتات باالعتامد عىل مياه البحر.
•التوســع يف زراعــة األشــجار الخشــبية باإلعتــاد عــى ميــاه
الــرف الصحــي.
•نــر تطبيــق منظومــة املكافحــة املتكاملــة لآلفــات والحــد مــن
كميــات املبيــدات الكيامويــة املســتخدمة.
•االســتعاضة تدريجيــاً عــن املبيــدات والكيامويــات الضــارة
بالصحــة والرتبــة بالبدائــل الصديقــة للبيئــة.
•التوسع يف إنتاج البذور والتقاوي ذات الجودة العالية.
•إنشــاء محطــات معالجــة ميــاه الــرف الزراعــي لالســتفادة
منهــا يف مرشوعــات اســتصالح األرايض.
•توصيل الغاز الطبيعي للمخابز.
•الحــد مــن املخلفــات الزراعيــة ،والتوســع يف تصنيــع املنتجــات
الزراعيــة.

أكواد االستدامة ذات الصلة
الكــود المصــري لتدويــر المخلفــات الصلبــة المختلفــة واســتخدامها فــي البنــاء (تدويــر المخلفــات
الزراعيــة)
صــادر بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  440لســنة  2017ويُحــدد هــذا الكــود املتطلبــات التــي يجــب مراعاتهــا
يف تــداول املخلفــات الزراعيــة الصلبــة مثــل حطــب القطــن وســاس الكتــان وقــش األرز وجريــد النخــل وخالفــه إلنتــاج ألــواح ووحــدات بنــاء
وذلــك خــال املراحــل التــي متــر بهــا بــد ًءا مــن الحقــل ووصــوالً إىل املرحلــة الوســيطة التــي متهــد لبــدء تصنيــع املنتــج النهــايئ.
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( )2الموارد المائية والري:

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

مؤشرات قياس األداء
تنمية الموارد المائية
خاصًة من المصادر
غير التقليدية
نشر الممارسات
الرشيدة والمستدامة
للموارد المائية

مكافحة تلوث
الموارد المائية

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية
الجهات المسؤولة:
وزارة الموارد المائية والري
مؤشرات قياس األداء

•نســبة الــرع املغطــاه مــن إجــايل شــبكة الــرع عــى مســتوى
الجمهوريــة (.)%
•نســبة املصــارف املغطــاه مــن إجــايل شــبكة املصــارف عــى
مســتوى الجمهوريــة (.)%
•أطوال الرتع التي يتم تغطيتها (كم).
•أطوال املصارف التي يتم تغطيتها (كم).
•نســبة أطــوال الشــواطيء التــي تــم حاميتهــا مــن إجــايل
أطــوال الشــواطيء املســتهدفة (.)%
•أطوال الشواطئ التي تم حاميتها (كم).
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد اآلبــار الجوفيــة التــي تــم
اســتغاللها (.)%
•كميــة امليــاه الجوفيــة العميقــة غــر املتجــددة التــي يتــم
اســتغاللها بأمــان ســنويًا (م.)3
•نســبة اآلبــار اإلنتاجيــة التــي يتــم تغطيتهــا بشــبكة الرصــد
القوميــة للميــاه الجوفيــة (رصــد التــرف والضاغــط
الهيدروليــى ونســبة األمــاح الذائبــة عــى األقــل) (.)%
•عدد إزاالت التعديات عىل مجرى النيل (إزالة).
•نســبة التعديــات عــى نهــر النيــل التــي تــم إزالتهــا مــن إجاميل
التعديات (.)%

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•ترشيد استهالك مياه الري بتطبيق نظم الري الحديثة.
•تأهيل وتبطني ورفع كفاءة الرتع واملصارف.
•تغطية الرتع واملصارف داخل الكتل السكنية.
•حامية الشواطيء.
•االستغالل األمثل واالستخدام املستدام للمياه الجوفية.
•الحفاظ عىل نهر النيل.
•حامية املجاري املائية من التلوث.
•حصاد مياه األمطار والسيول.
•إنشاء سحارات لنقل املياه.
•التوعية والتدريب والتثقيف املايئ.
•إنشاء وتطوير القناطر.
•أعــال الحاميــة مــن والتكيــف مــع ارتفــاع منســوب ميــاه
البحــار.
•إنشــاء أنظمــة حاميــة لــأرايض املنخفضــة يف ســواحل دلتــا نهــر
النيــل املعرضــة للتأثــر بســبب التغـرات املناخية.
•إنشاء وإحالل وتجديد شبكات الرصف الزراعي املغطى.
•محطات معالجة الرصف الزراعي.

•معــدل النمــو الســنوي يف كميــة ميــاه األمطــار والســيول التــي
تــم تجميعهــا (.)%
•معــدل الزيــادة يف الســعة التخزينيــة ملنشــآت حصــاد ميــاه
األمطــار والســيول (.)%
•كمية مياه السيول واألمطار املستهدف حصادها (م.)3
•عــدد املنشــآت الخاصــة بحصــاد ميــاه الســيول واألمطــار
(منشــأة).
•نســبة اآلبــار التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية مــن اإلجــايل
(.)%
•نسبة استهالك الطاقة الشمسية يف ضخ املياه (.)%
•نســبة امليــاه غــر التقليديــة مــن إجــايل املــوارد املائيــة
املتاحــة (.)%
•معدل النمو السنوي يف كمية املياه املتاحة لالستخدام (.)%
•أطوال املجاري املائية التي تم تأهيلها وتبطينها (كم).
•عــدد محطــات الرفــع التــي ســيتم انشــاؤها واحاللهــا ورفــع
كفاءتهــا وتأهيلهــا (محطــة).
•مســاحات الزمامــات التــي تــم إنشــاء وإحــال شــبكات الــرف
الزراعــى املغطــى لها (فــدان).
•عدد ندوات التوعية التي تم عقدها (ندوة).
•مساحات الزمامات التي تستخدم الري الحديث (فدان).
•عدد القناطر التي يتم تطويرها (قنطرة).
•عدد السحارات التي يتم تأهيلها أو إنشاؤها (سحارة).

•إقامــة محطــات إنــذار مبكــر عــى أعــاق مختلفــة داخــل
البحــر املتوســط للحصــول عــى البيانــات املتعلقــة مبوجــات
العواصــف واألمــواج والظواهــر الطبيعيــة املفاجئــة التــي قــد
تتعــرض لهــا الســواحل.
•تشــجيع املنتفعــن عــى تجهيــز اآلبــار للعمــل بالطاقــة
الشمســية.
•ترشيد إستهالك الطاقة يف محطات الرفع وشبكات الرى.
•رفع إنتاجية املحاصيل وتقليل ملوحة الرتبة.

أكواد االستدامة ذات الصلة
الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري (لعام .)2003
صــادر بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  350لســنة  ،2003ويتضمــن نظـ ًـا موحــدة إلدارة شــبكات الــري والــرف
ـامل أعــال حاميــة وتنميــة الســواحل البحريــة ،وكذلــك يتضمــن تحديــد أســاليب اإلختبــار واملعايــر القياســية الخاصة
وتنفيــذ مرشوعاتهــا ،شـ ً
بتصميــم وتنفيــذ األعــال ،وإختبــار مــواد اإلنشــاء ،وأحــكام الرقابــة عــى كافــة األعــال اإلنشــائية وأعــال إدارة شــبكات الــري والــرف
واألعــال امليكانيكيــة والكهربائيــة.
الفوائد الناتجة عن مشروعات
الري بالتنقيط

وفر في المياه بنسبة %40

زيادة إنتاجية فدان القمح بنسبة %30
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الفوائد الناتجة عن مشروعات
تطوير الترع والمساقي

وفر  %7من مياه الري

وفر في األراضي الزراعية
بنسبة %2

مؤشرات قياس األداء

زيادة اإلنتاجية الزراعية بنسبة %12

الفوائد الناتجة عن المنتجات
الزراعية العضوية
ترتفع أسعارها بنسبة % 50 - 10
في المتوسط مقارنة بالمنتجات

تنخفض مدخالت إنتاجها
بنسبة % 35 - 20

التقليدية (ذات ربحية أعلى)

خفض في االنبعاثات بنسبة
 %66 - 48مقارنة بالزراعة
التقليدية

( )3الصناعة:
تحسين جودة
وتنافسية وإنتاجية
المنتجات الصناعية
بضمان توافقها مع
المعايير الصناعية
والبيئية

تشجيع تصنيع
المنتجات صديقة
البيئة :تكنولوجيا
اإلنتاج األنظف

الحد من التلوث
الصناعي

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

ترشيد استهالك
المواد األولية ورفع
كفاءة استخدامها
خالل عملية التصنيع

الجهات المسؤولة:
وزارة التجارة والصناعة ،وزارة اإلنتاج الحربي ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،هيئة تنمية الصعيد،
وزارة قطاع األعمال.

•نســبة التغطيــة باملراكــز التكنولوجيــة عــى مســتوى املناطــق
الصناعيــة (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد التجمعــات الصناعيــة الخـراء
التــي تــم تشــغيلها (.)%
•معدل النمو السنوي يف صادرات املنتجات اإللكرتونية (.)%
•نســبة املواصفــات القياســية املتوافقــة مــع املعايــر البيئيــة
الدوليــة مــن إجــايل املواصفــات (.)%
•عــدد املواصفــات القياســية املتوافقــة مــع املعايــر البيئيــة
الدوليــة التــي تــم إصدارهــا مــن إجــايل املواصفــات
(مواصفــات الوقــود الصلــب املرتجــع ،مواصفــات كيامويــات
معالجــة امليــاه ،مواصفــات بدائــل الفريونــات الصديقــة
للبيئــة) (مواصفــة).
•نسبة التخلص اآلمن من املخلفات الصناعية الخطرة (.)%
•نسبة الطاقة التي يتم توفريها (.)٪
•معدل معالجة مياه الرصف الصناعى (.)%
•عــدد املصانــع الحاصلــة عــى األيــزو يف مجــال اإلدارة البيئيــة
وترشــيد الطاقــة (مصنــع).
•نســبة املناطــق الصناعيــة التــي يتوفــر لديهــا محطــات رصف
صناعــي (.)%
•معــدل كفــاءة اســتخدام كل وحــدة مــن املــوارد الطبيعيــة
(امليــاه ،الغــاز ،الكهربــاء) (.)%
•كميــة املخلفــات الناتجــة ســواء كانــت ســائلة أو صلبــة أو
انبعاثــات (طن/ســنويا).
•عدد مصانع تدوير املخلفات اإللكرتونية (مصنع).
•كمية االنبعاثات من ملوثات الهواء (طن/سنويا).
•معدل اإلنخفاض يف كثافة الكربون (.)%
•عــدد الــركات املســتفيدة مــن برنامــج كفــاءة اســتخدام
املــوارد واإلنتــاج النظيــف (رشكــة).
•عــدد املناطــق الصناعيــة املســتفيدة مــن برنامــج املناطــق
الصناعيــة املســتدامة (منطقــة صناعيــة).
•نســبة صــادرات الســلع صديقــة البيئيــة مــن جملــة الصــادرات
(.)%

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•املراكز واملناطق التكنولوجية.
•التجمعــات الصناعيــة صديقــة البيئــة واملــدن الصناعيــة
املســتدامة.
•إعداد املواصفات القياسية املتوافقة بيئياً.
•إنتــاج املعــدات واألجهــزة البيئيــة ومعــدات الطاقــة الجديــدة
واملتجــددة واملوفــرة للطاقــة.
•تصنيع السيارات الكهربائية.
•إنتاج أجهزة تكنولوجيا معلومات صديقة للبيئة.
•األمن الصناعي.
•تطويــر وإنشــاء شــبكات الــرف الصناعيــة باملناطــق
والتجمعــات الصناعيــة القامئــة والجديــدة.
•ترشيد الطاقة املستهلكة يف الصناعة.
•إدارة والتعامل مع املخلفات اإللكرتونية.
•التحول من املازوت و السوالر للغاز الطبيعي.
•تصنيع مكونات ومعدات الصوب الزراعية.
•تصنيــع أنظمــة املــدن الذكيــة (إنشــاء محطــة التنقــل الــذيك
متعــدد الوســائط ،إنشــاء مركــز الخدمــات اللوجســتية الذكيــة،
إنشــاء قريــة للرياضــة اإللكرتونيــة الذكيــة).
•تصنيع معدات محطات تحلية املياه.
•تصنيع تقنيات منخفضة الكربون.
•تصنيع أنظمة الطاقة الشمسية.
•التوســع يف تطويــر ودعــم تركيــب نظــم خاليــا الطاقــة
الشمســية الصغــرة املتصلــة بالشــبكة يف املصانــع والفنــادق
واملنشــآت العامــة والتجاريــة والســكنية.
•بنــاء القــدرات املهنيــة يف الوظائــف املتعلقــة بالتكنولوجيــا
الخــراء.
•الحــد مــن تصنيــع واســتخدام األكيــاس البالســتيكية أحاديــة
االســتخدام.
•توطني صناعة عربات القطارات الكهربائية.
•تقديــم حوافــز تصديريــة تفضيليــة ومشــجعة لصــادرات
الصناعــات صديقــة البيئــة.
•وضــع خريطــة وطنيــة ملنتجــي املخلفــات اإللكرتونيــة وإعــادة
تدويرهــا واملامرســات املتبعــة.

معايير االستدامة ذات الصلة
•دليل آلية التنمية النظيفة.
•دليل مامرسة النشاط الصناعي.
•أن تأخــذ تقييــات املنشــآت الصناعيــة الجديــدة يف االعتبــار رشوط ارتفاعــات املداخــن وف ًقــا ملبــاديء املامرســات الصناعيــة الدوليــة
الجيــدة ،وأن تتضمــن خزانــات الوقــود حاويــة ثانويــة غــر نفــاذة بنســبة  %110مــن قــدرة التخزيــن.
•األخذ يف االعتبار املخاطر املتصلة بالنفايات الخطرة التي تولدها املدن الصناعية وسبل تداولها باستخدام أحدث التكنولوجيات.
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( )٤الطاقة:

الفوائد الناتجة عن االعتماد على
الغاز الطبيعي

تقليل اآلثار البيئية
السلبية
الناتجة عن الطاقة
التقليدية

الفوائد االقتصادية
التوسع في إنتاج
الطاقة النظيفة
باالعتماد على
المصادر المتجددة

تحسين كفاءة
الطاقة
وترشيد استهالكها

الفوائد البيئية

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

توفير  53جنيه
شهريًا للمواطن
نتيجة استخدام
الغاز الطبيعي
محل البوتاجاز
( 636جنيه
سنويًا)

«خفض انبعاثات بعض الغازات الضارة»

توفير  %5من
تكلفة التموين
لمالك السيارة

 %60 - 35غاز
أكسيد النيتروجين

 :%25غاز ثاني
أكسيد الكربون

:%97 - 90
غاز أول اكسيد
الكربون

الجهات المسؤولة:
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،وزارة البترول والثروة المعدنية.
مؤشرات قياس األداء

•نســبة مســاهمة الطاقــة الجديــدة واملتجــددة مــن إجــايل
الطاقــة الكهربائيــة املولــدة (.)%
•كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة (مليون ك.و.س)
•مزيج الطاقة عىل املستوى القومي (.)%
•كميــة الوفــر مــن الوقــود الناتــج عــن مرشوعــات الطاقــة
املتجــددة (ك.و.س).
•كمية غازات الشعلة التي يتم اسرتجاعها (م.)٣
•كميــة خفــض إنبعاثــات غــازات اإلحتبــاس الحـراري (طــن ثــاىن
أكســيد كربــون مكافــئ).
ـدل
•عــدد الوحــدات املنزليــة التــي يتــم توصيــل الغــاز لهــا بـ ً
مــن اســتخدام اســطوانات الغــاز (وحــدة).
•نســبة الوحــدات الســكنية املتصلــة بشــبكة الغــاز الطبيعــي
(.)%
•قيمــة الوفــر املــايل الســنوي الناتــج عــن إحــال الغــاز الطبيعــي
محــل إســطوانات البوتاجــاز (مليــون جنيه).
•كميــة امليــاه املوفــرة مــن عمليــات التربيــد واملعــاد تدويرهــا
(م.)3
•كميــة املخلفــات الســائلة والناتجــة مــن عمليــات فصــل الزيت
واملعــاد تدويرها (م.)3

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•إنتاج الطاقة الشمسية.
•إنتاج طاقة الرياح.
•محطات توليد الطاقة املائية.
•ترشيد ورفع كفاءة إنتاج وإستهالك املنتجات البرتولية.
•الحــد مــن إنبعاثــات غــازات اإلحتبــاس الح ـراري واســتخدام
تكنولوجيــا الــدورات املركبــة.
•رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القامئة.
•ترشيد استهالك الكهرباء.
•اإلقالل من ترسب الغاز من شبكات توزيع الغاز الطبيعي.
•اسرتجاع غازات الشعلة.
•التوسع يف توصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل.
بديل للمنتجات البرتولية.
•إحالل الغاز ً
•التوســع يف إقامــة وحــدات معالجــة الــرف الصناعــي
واســرجاع الزيــت.
•التوســع يف إقامــة املرشوعــات التــي ال ينتــج عنهــا ترصفــات
ســائلة .Zero Liquid Discharge

الفوائد الناتجة عن مشروعات تحسين
كفاءة الطاقة

توفير ما بين %15 – 10

توفير  %10من االستهالك

في قطاعي الصناعة والنقل

في القطاع المنزلي

الفوائد الناتجة عن االعتماد على
الطاقة الشمسية

يوفر من  10 – 7وظيفة لكل
ميجا وات في المتوسط

أكواد االستدامة ذات الصلة
•كود ربط محطات الرياح بالشبكة الكهربائية.
•كود ربط املحطات الشمسية بالشبكة الكهربائية (مارس.)2017 ،
•كود كفاءة استهالك الطاقة.
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مؤشرات قياس األداء

( )5النقل:

•نسبة خطوط األتوبيس الحديثة (املميزة) (.)%
•نســبة مبيعــات التذاكــر الســنوية للقطــارات الكهربائيــة ومــرو
األنفــاق مــن إجــايل مبيعــات كافــة التذاكــر امل ُباعــة (.)%
•نسبة املسافات املطهرة يف نهر النيل (.)%
•معدل النمو السنوي يف حجم البضائع املنقولة نهرا ً (.)%
•معدل االنخفاض السنوي يف حوادث الطرق (.)%
•نســبة قطــارات الســكك الحديديــة التــي تــم إحاللهــا أو
تطويرهــا مــن اإلجــايل (.)%
•نسبة املوانئ البحرية صديقة البيئة (.)%
•نسبة املطارات صديقة البيئة (.)%

مراعاة معايير
السالمة واألمان في
خدمات النقل

ترشيد استخدامات
الطاقة
في قطاع النقل

تعميم أنظمة النقل
الذكي
صديقة البيئة

التوسع في أنظمة
النقل
متعددة الوسائط

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

توفير خدمات انتقال
جماعية وعامة
مناسبة وآمنة لكافة
المواطنين

الجهات المسؤولة:
وزارة النقل ،وزارة الطيران المدني ،األجهزة المعنية بنقل الركاب ،وزارة التنمية المحلية ،هيئة قناة السويس.

مؤشرات قياس األداء

•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد محطــات مــرو األنفــاق داخــل
الخدمــة (.)%
•نســبة إشــارات الســكك الحديديــة املكهربــة مــن إجــايل
اإلشــارات (.)%
•نســبة مركبــات النقــل العــام امل ُشــغلة بالغــاز الطبيعــي
والكهربــاء (.)%
•نســبة أتوبيســات هيئــة النقــل العــام املتوافقــة مــع املعايــر
البيئيــة (.)%

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•مرتو األنفاق ،والرتام.
•كهربة إشارات وخطوط السكك الحديدية.
•إستبدال تشغيل املركبات بالغاز الطبيعي.
•النقل العام منخفض الكربون.
•تطوير النقل النهري.
•القطارات الكهربائية.
•املواينء البحرية صديقة البيئة.
•املرشوع القومي للطرق.

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•املطارات صديقة البيئة.
•التنمية املستدامة ملحطات األرصاد الجوية.

أكواد االستدامة ذات الصلة
•الكود املرصي للنقل النهري.
•الكود املرصي ألعامل الطرق الحرضية والخلوية (كود الطرق).
•أن تتضمن تقييامت مرشوعات الطرق التقييم الدقيق آلثار الضوضاء املحيطة بحيث ال تزيد عن  3ديسيبل.
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( )6اإلسكان:
مؤشرات قياس األداء
تقليل مُعدالت
الهجرة الداخلية من
الريف إلى المدن

دمج قاطني
المناطق العشوائية
في المجتمع
وتحويل طاقتهم
إلى طاقات أكثر
إنتاج ًا

توفير المسكن
الصحي المناسب
لكل مواطن

تبني مفاهيم المدن
المستدامة والمباني
الخضراء

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية
الجهات المسؤولة:
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مؤشرات قياس األداء

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•نســبة طاقــة محطــات معالجــة الــرف الصحــي الثالثيــة مــن
إجــايل طاقــة جميــع املحطــات (.)%
•نســبة ميــاه الــرف الصحــي املعالــج إيل إجــايل ميــاه الــرف
الصحــي ()%
•معــدل النمــو الســنوي يف طاقــة محطــات تنقيــة ميــاه الــرب
(.)%
•معدل النمو السنوي يف طاقة محطات تحلية املياه (.)%
•نسبة استخدام الطاقة الشمسية يف تحلية املياه (.)%
•معدل الترسب من شبكات املياه (.)%
•حجــم امليــاه املحــاة كنســبة مــن إجــايل حجــم ميــاه الــرب
املولــدة ســنويًا (.)%
•الزيادة النسبية ىف إجاميل حجم املياه املحالة سنويًا (.)%
•أطــوال مســارات الدراجــات عــى مســتوى املــدن العمرانيــة
القامئــة والجديــدة (كــم).
•نســبة أطــوال مســارات الدراجــات مــن شــبكة الطــرق الداخلية
للمــدن العمرانيــة القامئــة والجديدة (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد املبــاين الخـراء الحاصلــة عــى
تصنيــف الهــرم األخــر (.)%
•نصيب الفرد من املسطحات الخرضاء باملدن (م /2فرد).

•محطات معالجة مياه الرصف الصحي الثالثية.
•محطات تنقية مياه الرشب.
•محطات تحلية املياه.
•محطات معالجة املياه الرمادية.
•تطوير املناطق العشوائية وغري اآلمنة.
•املدن املستدامة (مدن الجيل الرابع).
•اســتخدام تقنيــات اإلنشــاء صديقــة البيئــة (املســتدامة) يف
مرشوعــات اإلســكان.
•املرشوع القومي للطرق.
•استخدام الطاقة الشمسية يف تحلية املياه.
•تنفيذ شبكات ترصيف األمطار يف املدن الجديدة.
•أعامل الحامية من السيول واملوجات الحادة.
•استخدام األحجار الجريية الطبيعية يف البناء.
•إنتــاج الطاقــة املتجــددة مــن محطــات معالجــة الــرف
الصحــي.
•إنشاء مسارات للدراجات يف املدن الجديدة والقامئة.
•تنفيــذ مرشوعــات التنميــة عــى ســاحيل البحــر املتوســط
واألحمــر باالعتــاد عــى تحليــة ميــاه البحــر.

•نسبة التغطية بالرصف الصحي اآلمن للقرى (.)%
•قيمــة الخســائر الســنوية نتيجــة للســيول الوميضيــة ،وموجــات
تغــر املنــاخ الحــادة (مليــون جنيــه).
•عــدد إجــراءات التكيــف مــع التغــرات املناخيــة باملــدن
الجديــدة (إجــراء).
•عــدد بــؤر التلــوث التــي تــم التخلــص منهــا نتيجــة مرشوعــات
معالجــة الــرف (بــؤرة).
•كميــة خفــض إنبعاثــات غــازات اإلحتبــاس الحـرارى (طــن ثــاىن
أكســيد كربــون مــكاىفء).
•نسبة املدن الجديدة املزودة بنظم إدارة للمخلفات (.)%
•أطوال طرق املشاة التي تم إنشاءها (كم).

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•التوسع يف إنشاء طرق املشاة.

أكواد االستدامة ذات الصلة
الكود المصري الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجال الزراعة (رقم )501
•صــادر بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  383لســنة  ،2015ويختــص بتحديــد اشـراطات ومعايــر اســتخدام
ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة داخــل املــدن ومــا حولهــا ،االســتخدامات الزراعيــة.
الكود المصري لتدوير المخلفات الصلبة المختلفة واستخدامها في البناء
•صــادر بق ـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  440لســنة  ،2017ويهــدف إىل إعــادة تدويــر املخلفــات الصلبــة
الناتجــة مــن عمليــات البنــاء والهــدم ،مــع الرتكيــز عــى اآلثــار الســلبية لرتاكــم هــذه املخلفــات بدايــة مــن نقــاط إنتــاج هــذه املخلفــات
إىل كيفيــة إعــادة تدويرهــا واالســتفادة منهــا يف إنتــاج وحــدات أو مــواد جديــدة صالحــة لالســتخدام مــرة أخــرى.
كود التصميم وشروط التنفيذ لنظم تجميع مياه الصرف الصحي ونظم المعالجة للقرى المصرية
•صــادر بقــرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  550لســنة  ،2017ويختــص بالتطبيقــات املمكنــة ملرشوعــات
الــرف الصحــي للقريــة املرصيــة ســواء ألعــال التجميــع (شــبكات ومحطــات الرفــع وخطــوط الطــرد) أو ألعــال املعالجــة وصــوالً
للمعايــر املطلوبــة طب ًقــا للقوانــن والق ـرارات املنظمــة لذلــك.
الكود المصري لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (كود رقم )306
•صــادر بق ـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  190لســنة  ،2009ويتضمــن متطلبــات تحســن كفــاءة الطاقــة
يف املبــاين التجاريــة املكيفــة أو غــر املكيفــة وال يخــص املعايــر الخاصــة بالصحــة والســامة واألمــان ،وهــذا الكــود ليــس بديـ ًـا ألي
متطلبــات مذكــورة يف الكــودات األخــرى وال يتعــارض مــع بنودهــا وتوصياتهــا.
الكود المصري ألسس تصميم محطات تحلية المياه
•صــادر بق ـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة ،رقــم  365لســنة .2019يف إنتــاج وحــدات أو مــواد جديــدة صالحــة
لالســتخدام مــرة أخــرى.
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( )7الصحة:

أكواد االستدامة ذات الصلة
الكود المصري لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (كود رقم )306
•صــادر بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رقــم  482لســنة  ،2005ويتضمــن هــذا الكــود متطلبــات تحســن كفــاءة
الطاقــة يف املبــاين الســكنية املكيفــة أو غــر املكيفــة وال يخــص املعايــر الخاصــة بالصحــة والســامة واألمــان ،وهــذا الكــود ليــس بديـ ًـا
ألي متطلبــات مذكــورة يف الكــودات األخــرى وال يتعــارض مــع بنودهــا وتوصياتهــا.
الكود المصري لتصميم المسكن والمجموعة السكنية (كود رقم )602
•صــادر بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة ،رقــم  80لســنة  ،2009ويهــدف إىل وضــع األســس واملعايــر والضوابــط
واملتطلبــات الفنيــة الواجــب توافرهــا كحــد أدىن يف تصميــم املســكن ومكوناتــه وتخطيــط وتصميــم وتنميــة املجموعــة الســكنية ،كــا
يحــدد الكــود الحــد األدىن ملســاحات الفراغــات والحدائــق العامــة ،وكــذا الحــد األقــى للمســاحات املبنيــة املقفلــة يف املجموعــة
الســكنية.

التوسع في الخدمات
الصحية
الوقائية والعالجية
التوسع في أنظمة
معالجة النفايات
الطبية صديقة البيئة

الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني الستخدام المعاقين
•صــادر بقـرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة ،رقــم  303لســنة  ،2003ويهــدف إىل وضــع األســس واملعايــر والضوابــط
واملتطلبــات الفنيــة الواجــب توافرهــا يف الفراغــات الخارجيــة ،واملبــاين العامــة املســتجدة ،واإلنشــاءات املؤقتــة ،واملبــاين العامــة القامئــة،
لتيســر اســتخدامها مــن قبــل املعاقــن حركيًــا وبرصيًــا وســمعيًا.
أكواد ومعايير أخرى
•كود مناذج التصاميم املتكاملة.
•كود البناء بالرتبة املثبتة.
•أن تتضمن تقييامت مرشوعات الطرق التقييم الدقيق آلثار الضوضاء املحيطة بحيث ال تزيد عن  3ديسيبل.
•أن تتضمــن تقييــات محطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحــي مي ـزان مــايئ مناســب لضــان كفايــة الغابــة الشــجرية التــي ســتتلقى
امليــاه املرصوفــة املعالجــة.
•يف حالة مرشوعات استبدال مواسري املياه املصنوعة من اإلسبستوس ،يجب وضع خطة لتداول نفايات اإلسبستوس.
الفوائد الناتجة عن المباني
الخضراء
وفر بنسبة %30
من تكلفة القطاع
السكني «تحسين
اإلنارة ،تجهيزات
المياه ،مراقبة
تسرب الطاقة
والمياه»

خفض استهالك
الكهرباء بنسبة
%66

خفض استهالك
المياه
بنسبة %64

الحد من تأثيرات
التغير المناخي
(تسبب المباني
 %35من انبعاثات
غاز ثاني أكسيد
الكربون العالمية)

الفوائد الناتجة من توفير مياه الشرب
النظيفة ومعالجة الصرف الصحي
والصناعي

الفوائد الناتجة عن مشروعات تحلية
المياه بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح

تقليل األمراض والحميات بنسبة

خفض تكاليف إنتاج المياه المحالة

%60 – 50

من %60 – 30

تقليل معدل انتشار
األمراض واألوبئة

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية
الجهات المسؤولة:
وزارة الصحة ،وزارة التعليم العالي.
نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

مؤشرات قياس األداء

•نســبة املستشــفيات املــزودة بأجهــزة للتخلــص اآلمــن مــن
املخلفــات الطبيــة مــن إجــايل عــدد املستشــفيات (تشــمل
املستشــفيات التــي يتــم خدمتهــا مــن خــال محطــات املعالجة
املركزيــة للنفايــات الطبيــة) (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف كميــة النفايــات الصحيــة التــي تــم
التخلــص منهــا بطــرق آمنــة (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد املستشــفيات والوحــدات
الصحيــة الخــراء (.)%

•املستشفيات والوحدات الصحية الخرضاء.
•معالجة النفايات الصحية.
•الربامــج الصحيــة الوقائيــة (مكافحــة الحــرات وناقــات
األمــراض).
•الحجر الصحي.
•محطات املعالجة املركزية للنفايات الطبية.

أكواد االستدامة ذات الصلة
الدليل اإلرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء
•صــادر بقــرار وزيــر اإلســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة ،رقــم  1087لســنة  ،2018ويلتــزم الدليــل باملعايــر التصميميــة
للمستشــفيات واملنشــآت الصحيــة ،واألكــواد املتعلقــة بســامة تصميــم املبــاين واملنشــآت ،وتتنــاول املرحلــة األوىل مــن الدليــل نظــام
تقييــم املستشــفيات الخـراء ،واملرحلــة الثانيــة تتنــاول كيفيــة تطبيــق التصميــم املســتدام خــال املراحــل املختلفــة إلنشــاء وتشــغيل
املبــاين.
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( )8التعليم:

آليات التدخل البسيطة لألبنية
الخدمية المستدامة

إدماج تكنولوجيا
المعلومات واالتصال
في العملية
التعليمية
ربط مخرجات التعليم
الفني بمتطلبات
سوق العمل

اآلليات
نشر ثقافة االستدامة
في منظومة التعليم
البناء باستخدام نظام التربة المثبتة أو نظم
البناء الموفرة للطاقة و المواد (حوائط
حاملة).

v

النتائج

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

تغيير نظم اإلضاءة إلى ليد.

 %25تكلفة أقل ،مع خلق فرص عمل أكثر.

يقلل من استهالكات الطاقة أثناء التشغيل
بنسبة .%75

الجهات المسؤولة:
وزارة التربية والتعليم ،وزارة التعليم العالي.
مؤشرات قياس األداء

•نســبة املناهــج التــي تســتهدف التوعيــة بأبعــاد التنميــة
املســتدامة (.)%
•نسبة املدارس التي تراعي كود البناء األخرض (.)%
•نســبة طــاب املرحلــة الثانويــة الذيــن تــم تســليمهم تابلــت
إلجــايل طــاب الصفــن (.)%
•عدد املدارس التطبيقية (مدرسة).
•نسبة الكليات التي تراعي كود البناء األخرض (.)%
•عدد الكليات التكنولوجية (كلية).
•نســبة التغطيــة بالجامعــات التكنولوجيــة عــى مســتوى
املحافظــات (.)%
•نســبة التغطيــة باملــدارس التطبيقيــة عــى مســتوى املحافظــات
(.)%
•قيمــة الوفــر املــايل الناتــج عــن خفــض طباعــة الكتب الدراســية
(مليــون جنيه).

أكواد االستدامة ذات الصلة
•نظام تقييم املباين (الهرم األخرض) بإصداراته املختلفة.

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•دمــج أبعــاد التنميــة املســتدامة يف عمليــة تطويــر املناهــج
التعليميــة.
•التوسع يف توفري األدوات التكنولوجية يف التعليم.
•التوسع يف إنشاء الجامعات والكليات واملعاهد التكنولوجية.
•التوسع يف إنشاء املدارس التطبيقية.
•التوســع يف إنشــاء املــدارس والكليــات التــي تراعــي كــود البنــاء
األخرض.

وضع عازل حرارة لألسقف.

تكلفة المتر المربع حوالي  100جنيه.

اعتماد التصميم على اإلضاءة الطبيعية كلما
أمكن ،ومراعاة نسب الفتحات في الواجهات
ً
وفقا لكود الطاقة ،وحسب المنطقة المناخية
ال يقل سمك الحائط الجنوبي عن  25سم
(يفضل عمل الحائط عبارة عن  12سم ثم فراغ
 5سم ثم حائط  12سم) لتقليل اإلكتساب
الحراري.

لن يزيد من التكلفة المبدئية أكثر من %1
ولكن سيقلل من توفير استهالك الطاقة ،ومن
ثم يحسن من الجودة الداخلية للمبنى.

الطالء الخارجي باستخدام األلوان الفاتحة
حتى تزيد من انعكاس الحرارة.

تركيب محطات طاقة شمسية متصلة
بالشبكة ،لتوفير االستهالك كلما أمكن
(يمكن البدء بنماذج إسترشادية).

تكلفة الكيلو وات حوالي  10آالف جنيه وكل
كيلو وات يحتاج إلى  10متر مربع مسطح
(يمكن تركيب محطة صغيرة من  5إلى 10
كيلو وات كنموذج إسترشادى في عدد من
المباني الخدمية).
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( )10السياحة واآلثار:

( )9البحث العلمي:
ربط مخرجات
البحث العلمي
بمتطلبات التنمية
المستدامة
تنويع وتحسين جودة
المنتج السياحي
وتعزيز التنافسية
الدولية
للمنتجات السياحية

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

•نســبة األبحــاث املوجهــة ملرشوعــات التنميــة املســتدامة
(املرشوعــات املحــددة بالدليــل) (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد أبحــاث التنميــة املســتدامة
املنشــورة يف مجــات دوليــة محكمــة (.)%
•عــدد الخــراء والباحثــن الحاصلــن عــى شــهادات عليــا ىف
االســتدامة البيئيــة (خبــر).

تقليل اآلثار البيئية
السلبية
لقطاع السياحة

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

الجهات المسؤولة:
وزارة البحث العلمي،كليات ومراكز ومعاهد الدراسات والبحوث البيئية ،المراكز البحثية المتخصصة في الوزارات.
مؤشرات قياس األداء

مراعاة التوازن بين
متطلبات التنمية
السياحية
والحفاظ على
الموارد الطبيعية

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•تعزيــز دور البحــث العلمــي يف التنميــة املســتدامة ،بالرتكيــز
عــى املرشوعــات املحــددة بالدليــل.
•برامــج دراســات عليــا متخصصــة ىف االســتدامة البيئيــة وإدارة
املــوارد الطبيعيــة.

الجهات المسؤولة:
وزارة السياحة واآلثار ،وزارة الشباب والرياضة ،وزارة الثقافة.
نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

مؤشرات قياس األداء

•نســبة املناطــق األثريــة املطــورة مــن إجــايل املناطــق املطلوب
تطويرها (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد املنشــآت الســياحية املعتمــدة
عــى مصــادر الطاقــة املتجــددة يف تشــغيلها (.)%
•عدد الفنادق التي تعتمد عىل الطاقة الشمسية (فندق).
•نســبة الفنــادق التــي تعتمــد عــى الطاقــة الشمســية مــن
إجــايل عــدد الفنــادق (.)%
•نســبة املنشــآت الســياحية الحاصلــة عــى شــهادة بيئيــة مــن
إجــايل املنشــآت الســياحية (.)%
•نســبة املنشــآت الســياحية املطبقــة ألنظمــة الطاقــة الذكيــة
مــن إجــايل املنشــآت الســياحية (.)%
•عــدد الفنــادق الحاصلــة عــى شــهادة النجمــة الخــراء
(فنــدق).
•نســبة الفنــادق الحاصلــة عــى شــهادة النجمــة الخ ـراء مــن
إجــايل الفنــادق (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد املســتفيدين مــن الســياحة
البيئيــة (.)%

•حامية اآلثار واملناطق األثرية.
•حفائر اآلثار.
•السياحة الخرضاء والسياحة البيئية.
•تشــغيل الحافــات الكهربائيــة صديقــة البيئــة يف املواقــع
الســياحية واألثريــة.
•تشجيع استخدام الطاقة النظيفة يف املنشآت السياحية.
•تشجيع ركوب الدراجات.
•التوسع يف إنشاء مراكز الشباب والنوادي صديقة البيئة.
•األنشطة الثقافية للتوعية بسالمة البيئة.
•دعم منتجات الحرف البيئية والرتاثية.

أكواد االستدامة ذات الصلة
•معايري تصنيف الفنادق املرصية متضمنة نزل اإلقامة البيئية ومعسكرات السفاري.
•برنامج فنادق النجمة الخرضاء.
•دليل التنمية منخفضة الكربون يف قطاع السياحة.
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دليل معايير االستدامة البيئية

( )11البيئة:
مؤشرات قياس األداء
تحقيق االمتثال
البيئي والمعالجة
والتخلص اآلمن
من المخلفات غير
القابلة إلعادة
التدوير
الحفاظ على التنوع
البيولوجي

زيادة الوعي البيئي
في كافة األنشطة
االقتصادية

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية
الجهات المسؤولة:
وزارة البيئة ،وزارة التنمية المحلية ،وزارة اإلنتاج الحربي.
مؤشرات قياس األداء

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد املدافــن الصحيــة عــى مســتوى
الجمهورية (.)%
•معدل النمو السنوي يف كفاءة جمع ونقل املخلفات (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف كميــة املخلفــات التــي يتــم تدويرهــا
مــن إجــايل الكميــة امل ُجمعــة (.)%
•نســبة املخلفــات التــي يتــم التخلــص منهــا بطريقــة آمنــة
(دفــن صحــي ،توليــد طاقــة) (.)%
•نســبة املخلفــات البلديــة الصلبــة املجمعــة التــي يتــم تدويرهــا
بطريقــة ســليمة بيئ ًيــا (.)%
•عــدد املحافظــات التــي لهــا خطــة إدارة مفعلــة للمخلفــات
البلديــة (محافظــة)
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد محطــات ونقــاط رصــد نوعيــة
الضوضــاء وامليــاه والهــواء القامئــة (.)%
•نسبة وجود ملوثات الهواء (.)%
•نســبة التغطيــة بنظــام رصــد ومتابعــة اإلدارة املتكاملــة
للمخلفــات (.)%
• معــدل النمــو الســنوي يف عــدد املركبــات التــي تــم فحــص
عادمهــا عــى الطــرق (.)%
•نســبة مكامــر الفحــم النبــايت التــي تــم تطويرهــا مــن إجــايل
املكامــر املســتهدف تطويرهــا (.)%

•تحسني البيئة.
•معالجة املخلفات الصلبة.
•التكيف مع التغريات املناخية.
•محطات رصد جودة الهواء واملياه.
•املحافظة عىل التنوع البيولوجي.
•برامــج رصــد التنــوع البيولوجــي وتقييــم الوضــع الحــايل
لألنــواع املهــددة باإلنقــراض والبيئــات املهمــة لهــا.
•تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار باملحميات الطبيعية.
•إنشاء محميات بحرية إلدارة الشعاب املرجانية.
•االعتــاد عــى التكنولوجيــا النظيفــة يف إعــادة تدويــر
املخلفــات.
•التوعية والتدريب والتثقيف البيئي.
•وضــع آليــة جديــدة ملراجعــة وتدقيــق تقاريــر تقييــم األثــر
البيئــى للمرشوعــات االســتثامرية املقدمــة إىل وزارة التخطيــط.
•محطات املعالجة املركزية للنفايات الطبية.
•إنشاء نظام وطني للرصد واإلبالغ والتحقق.
•إجراءات تحسني مراقبة االنبعاثات.

•نســبة الخفــض يف األحــال العضويــة للــرف الصناعــي
(املبــارش /غــر املبــارش) عــى نهــر النيــل (.)%
•عــدد املنشــآت املرتبطــة بشــبكة الرصــد اللحظــي لرصــد نوعية
ميــاه الــرف الصناعــي عــى نهــر النيــل (منشــأة).
•عــدد محطــات شــبكة الرصــد اللحظــي لنوعيــة ميــاه نهــر
النيــل (محطــة).
•نســبة الخفــض يف األحــال العضويــة للــرف الصناعــي
(املبــارش /غــر املبــارش) عــى البحــرات(.)%
•نســبة الخفــض يف األحــال العضويــة للــرف عــى البيئــة
البحريــة (.)%
•نســبة املنشــآت التــي تقــوم بالــرف املبــارش وغــر املبــارش
عــى البحــرات املرتبطــة بشــبكة الرصــد اللحظــي لرصــد
نوعيــة ميــاه الــرف الصناعــي (.)%
•نســبة املحميــات الطبيعيــة املطــورة مــن إجــايل عــدد
املحميــات (.)%
•مساحة املحميات الطبيعية املرصية (كم).
•معدل الزيادة يف عدد املحميات الطبيعية املرصية (.)%
•نسبة اإليرادات الذاتية  /اإلنفاق الكيل للمحميات (.)%
•مســاحة املواقــع املعلنــة كمواقــع ذات حاميــة خاصــة أو
أهميــة عامليــة للتنــوع البيولوجــي (كــم).
•نســبة األنظمــة البيئيــة املهــددة التــي يتــم تقييــم خدماتهــا
نســبة إىل إجــايل األنظمــة البيئيــة يف مــر (.)%
•مساحات الشعاب املرجانية بالبيئة البحرية (كم).
•عــدد أنــواع الكائنــات البحريــة التــي انقرضــت أو املهــددة
باالنقــراض (نــوع).
•كميــة خفــض إنبعاثــات غــازات اإلحتبــاس الحـرارى (طــن ثــاىن
أكســيد كربــون مــكاىفء).
•ترتيب مرص يف مؤرش األداء البيئي (رتبة).
•كميــة الجســيامت الدقيقــة العالقــة يف الهــواء ســنوياً PM2.5
(ميكروجـرام  /م.)3
•كميــة الجســيامت الدقيقــة العالقــة يف الهــواء ســنوياً PM10
(ميكروج ـرام  /م.)3
•نســبة خفــض أحــال التلــوث مــن األتربــة الصدريــة العالقــة
يف الهــواء (.)%
•نســبة الســيارات املتوافقــة مــن خــال برنامــج فحــص عــادم
املركبــات عــى الطــرق (.)%
•نســبة مســاحة املناطــق الســاحلية البحريــة املحميــة إلجــايل
مســاحة املحميــات يف مــر (.)%
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نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•توفــر حلــول تكنولوجيــة لشــبكات االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات لتقليــل انبعاثــات .GHG
•قيــاس املــؤرشات البيئيــة ذات الصلــة باملجــاالت واألنشــطة
املختلفــة.

أكواد االستدامة ذات الصلة
•أن تتضمــن تقييــات مرشوعــات إدارة النفايــات الصلبــة تقييــاً
دقيقــاً لآلثــار عــى الرتبــة وامليــاه الجوفيــة والصحــة العامــة.
•إلــزام كل منشــأة صناعيــة جديــدة أو امتــداد أو إحــال ملنشــأة
قامئــة بإجـراء تقييــم لألثــر البيئــي واالجتامعــي وإعــداد ســجل بيئــي
وســجل للنفايــات الخطــرة مبجــرد أن تبــدأ عملهــا مــع تحديثــه
بشــكل ســنوي.

دليل معايير االستدامة البيئية

( )13التمويل واالستثمار:

( )12التنمية المحلية:
توفير البنية
األساسية الداعمة
لالستدامة
على المستوى
المحلي

توفير التمويل
المُشجع للتحول
إلى االقتصاد األخضر
القضاء على المناطق
العشوائية وغير
المخططة

توفير مجتمعات
ريفية ذكية

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية

األهداف االستراتيجية
ذات األولوية
الجهات المسؤولة:
وزارة التنمية المحلية ،وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،دواوين عموم المحافظات.

مؤشرات قياس األداء

•معــدل النمــو الســنوي يف مســارات الدراجــات عــى مســتوى
محافظــات الجمهوريــة (.)%
•نســبة ســكان املناطــق العشــوائية وغــر اآلمنــة مــن إجــايل
الســكان (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف مســاحة املياديــن والحدائــق العامــة
(.)%
•نسبة األعمدة املضاءة بلمبات الليد من اإلجاميل (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف عــدد اللمبــات العاديــة التــي تــم
إســتبدالها بلمبــات ليــد موفــرة للطاقــة (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف أطــوال الطــرق املضــاءة بالطاقــة
الشمســية (.)%
•معــدل النمــو الســنوي يف املبــاين الجديــدة /املطــورة املضــاءة
والتــي يتــم تشــغيلها بالطاقــة الشمســية (.)%
•نســبة املبــاين الحكوميــة املضــاءة والتــي يتــم تشــغيلها بالطاقــة
الشمسية (.)%
•عدد مواقع املدافن الصحية للمخلفات بأنواعها (مدفن).
•الطاقــة االســتيعابية للمدافــن الصحيــة الحاليــة كنســبة مــن
االحتيــاج (.)%
•كمية املخلفات الصلبة املعالجة (طن).
•نســبة اعتــادات برنامــج اإلنــارة املوجهــة إىل ملبــات وكشــافات
الليــد املوفــرة للطاقــة (.)٪
•أطوال طرق املشاة التي تم إنشاؤها (كم).

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•تحسني البيئة.
•معالجة املخلفات الصلبة.
•إنشاء مسارات دراجات.
•تشجري امليادين وزيادة املناطق الخرضاء.
•إنشاء املشاتل.
•التوسع يف إنشاء وتطوير الحدائق العامة.
•إنارة األعمدة بلمبات ليد موفرة للطاقة.
•إنارة الطرق بالطاقة شمسية.
•تشغيل وإنارة املباين بالطاقة الشمسية.
•املدافن الصحية للتخلص من املخلفات الصلبة.
•إنشاء وتطوير مقالب القاممة.
•إنشاء وحدات لتدوير املخلفات الصلبة إىل سامد عضوي.
•التوسع يف إنشاء طرق املشاة.

الجهات المسؤولة:
وزارة التخطيط ،وزارة المالية ،وزارة التعاون الدولي ،جهاز تنمية المشروعات ،هيئة الرقابة المالية ،الهيئة العامة لالستثمار،
البنك المركزي المصري.
مؤشرات قياس األداء

•نســبة االســتثامرات الحكوميــة املمولــة مــن الخزانــة العامــة
املوجهــة للمرشوعــات الخــراء (.)%
•نســبة املشــريات الخـراء مــن مخصصــات بنــد «رشاء الســلع
والخدمــات» باملوازنــة العامــة (.)%
•نســبة التمويــل امل ُتــاح مــن الســندات الخــراء مــن جملــة
التمويــل املوجــه لالســتثامر الحكومــي (.)%
•نســبة خفــض التعريفــة الجمركيــة املفروضــة عــى الســلع
صديقــة البيئــة (الســيارات واألوتوبيســات الكهربائيــة) (.)%
•نســبة التمويــل املوجــه مــن جهــاز تنميــة املرشوعــات إىل
املرشوعــات الخــراء (.)%
•نســبة التمويــل املوجــه مــن جمعيــات ورشكات ومؤسســات
التمويــل متناهــي الصغــر إىل املرشوعــات الخــراء (.)%
•نســبة البنــوك املحليــة التــي تطبــق مبــادئ الخدمــات املرصفية
(.)%
•قيمــة اإلئتــان املمنــوح للقطــاع الخــاص املوجــه للمرشوعــات
صديقــة للبيئــة (مليــون جنيــه).
•نســبة اإلئتــان املمنــوح للقطــاع الخــاص املوجــه للمرشوعــات
صديقــة للبيئــة (.)%
•نســبة املنــح املوجهــة للمرشوعــات الخــراء مــن إجــايل
قيمــة املنــح (.)%
•نســبة القــروض املوجهــة للمرشوعــات الخ ـراء مــن إجــاىل
قيمــة القــروض (.)%

نوعية المشروعات واألنشطة
ذات األولوية في التمويل

•منــح أولويــة يف متويــل املرشوعــات االســتثامرية للمرشوعــات
الخ ـراء.
•دمج التوجه األخرض يف مرشوعات الصندوق السيادي.
•خفــض الرســوم الجمركيــة عــى الــواردات مــن األتوبيســات
الكهربائيــة وقطــع غيارهــا.
•مراعــاة املشــريات الخ ـراء يف مخصصــات بنــد «رشاء الســلع
والخدمــات» يف املوازنــة العامــة للدولــة.
•منــح حوافــز رضيبيــة ملرشوعــات القطــاع الخــاص ذات التوجــه
األخرض.
•منــح حوافــز متويليــة للمرشوعــات املتوســطة والصغــرة ذات
التوجــه األخــر.
•االعتــاد عــى الســندات الخــراء يف متويــل املرشوعــات
التنمويــة صديقــة البيئــة.
•منــح حوافــز اســتثامرية للمرشوعــات الخاصــة املحليــة
واألجنبيــة الخــراء.
•إحالل السيارات املتهالكة بأخرى حديثة.
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( )١٤القطاع الخاص:

ممارسات االستدامة البيئية في
القطاع الخاص

•إعــداد التقاريــر ومنــاذج اإلفصــاح (الخاصــة بإطــار الحوكمــة
البيئيــة واالجتامعيــة وحوكمــة الــركات ( /)ESGاملســؤولية
املجتمعيــة للــركات ( /)CSRإعــداد تقاريــر االســتدامة
وتقدميهــا).
•برامــج املســؤولية املجتمعيــة مبــا يف ذلــك األنشــطة املســتدامة
التــي تســتهدف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
•خطط االستهالك املستدام وإجراءاتها.
•صياغــة أهــداف التنميــة املســتدامة وربطهــا باملبادئ الرئيســية
للرشكات.
•مشاركة العاملني ودمجهم يف مامرسات االستدامة.
•إدارة النفايات (فصل /تدوير).
•تقليــل اســتهالك البالســتيك (األكيــاس القــاش ،وقف اســتخدام
أكواب البالســتيك).
•التحول الالورقي والعمل عن بعد.
•استخدام مصابيح اإلضاءة .LED
•تقييم مدى التزام املوردين مبعايري االستدامة البيئية.
•النوافذ الشفافة املوفرة للطاقة.
•خفــض البصمــة الكربونيــة (مشــاركة الســيارات بــن املوظفــن
يف التنقــل).
•االعتــاد عــى مصــادر الطاقــة املتجــددة يف اســتهالك الطاقــة
(تركيــب ألــواح شمســية ،تغطيــة نســبة مــن االســتهالك).
•االستثامر يف املجاالت الخرضاء (الطاقة النظيفة).
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القسم الثالث:
مبادرات المشروعات الخضراء
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القسم الثالث:

مبادرات املرشوعات الخرضاء

الهدف:
إطــاق مجموعــة مــن املبــادرات يف خطــة عــام  2022/21لدعــم توجــه الدولــة تجــاه املرشوعــات الخـراء ،بقصــد معالجــة الفجــوات التنمويــة يف املحافظــات يف
مجــال املرشوعــات الخـراء التــي تضمنهــا الدليــل ،ويتــم إعــداد تلــك املبــادرات اسرتشــادًا بالنمــوذج املرفــق.
آليات العمل:
1.رصد الوضع الحايل ملحافظات الجمهورية يف مؤرشات األداء الرئيسية.
2.تحديد املحافظات التي تعاين من وجود فجوات تنموية مقارنة باملتوسط العام للجمهورية.
3.تحديد التكلفة املعيارية واملوارد املالية املطلوبة.
4.تحديد مؤرشات األداء ذات الصلة.

«منوذج مقرتحات املبادرات الخرضاء لخطة عام »2022/2021
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مستهدف
منفذ
سنة األساس
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