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مع تزايد ادلشكالت وادلخاطر واآلثار السلبية للمشروعات علي البيئة، ازداد االىتمام بضرورة إدراج البعد البيئي يف عملية التخطيط : ملخص
يل ظهور ما يسمي بالتخطيط البيئي. وهتدف ىذه الدراسة إيل التعرف علي مدي مساعلة التخطيط البيئي يف بشكل أساسي، وىو ما أدي إ

يف زلورىا البيئي "البعد البيئي". وقد توصلت الدراسة إيل أن أىداف احملور البيئي  0202مصر  –حتقيق أىداف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة 
تتفق بشكل كبري وشبو كامل مع الفوائد اليت ػلققها التخطيط البيئي، وكذلك تتوافق مع  0202رؤية مصر  – يف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة

 أىداف التخطيط البيئي، وبالتايل فالتخطيط البيئي سيساىم بشكل فعال يف صلاح حتقيق ىذه األىداف.
 ، البعد البيئي.0202نمية ادلستدامة، رؤية مصر التخطيط البيئي، التنمية ادلستدامة، إسًتاتيجية الت الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

With the increasing problems, risks and negative impacts of projects on the environment, 

the importance of including the environmental dimension in the planning process has 

increased, leading to the emergence of so-called environmental planning. The objective 

of this study is to identify the contribution of environmental planning in achieving the 

objectives of the strategy of sustainable development - Egypt 2030 in its environmental 

dimension. The study concluded that the objectives of the environmental dimension in 

the strategy of sustainable development - Egypt 2030's vision is very much in line with 

the benefits of environmental planning, as well as the objectives of environmental 

planning. Therefore, environmental planning will contribute effectively to the 

achievement of these objectives. 

Keywords: Environmental Planning, Sustainable Development, Sustainable 

Development Strategy, Egypt 2030 Vision, Environmental Dimension. 
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 المقدمة
دد السكان وزيادة الضغط علي ادلوارد الطبيعية والبيئية، جبانب استنزاف ىذه ادلوارد بكثافة، شلا تسبب يف إحداث مع تزايد ع

أضرار وسلاطر كثرية يف البيئة، وظهور العديد من ادلشكالت البيئية اليت دفعت ادلسئولني إيل البحث عن آليات للتعامل مع ىذه 
(. كما أن الكثري من دول العامل تعتمد علي التخطيط  0202؛ كوسام، 0202صدي، ادلشكالت للحد من تدىور البيئة )قا

كوسيلة للتقدم والنمو، إال أنو صاحب ىذه االجتاه ظهور العديد من ادلشكالت البيئية، ألن ىذه الدول ركزت فقط علي حتقيق 
اليت مت تنفيذىا، شلا تسبب يف استنزاف ادلوارد  (، وأعللت البعد البيئي للمشروعات0202األرباح االقتصادية )بن أمحد والعيد، 

 ,.Alexander et al( )0222الطبيعية، واإلضرار مبستقبل اجملتمعات احمللية، وضياع حقوق األجيال القادمة )عبد الرازق، 

نزاف ( علي أنو لضمان استدامة ادلشروعات، فهناك حاجة للحفاظ علي البيئة، وعدم است0222(. وقد أكد )ىاشم، 2018
 مواردىا الطبيعية.

ومع زيادة االىتمام بالبيئية نتيجة العديد من ادلشاكل اليت واجهتها مثل التلوث، وانبعاثات الغازات، واالستخدام الكثيف للموارد 
(Ghiyasi, 2017; Cobbinah et al., 2017 ظهر ما يسمي بالتخطيط البيئي، وىو التخطيط الذي يهتم ويركز علي ،)

(. كما يهتم التخطيط البيئي باحلفاظ علي البيئة، ويضع 0202د البيئي يف عمليات ختطيط مشروعات التنمية )غواس، إدراج البع
رلموعة من اإلجراءات اليت تضمن احلفاظ علي التوازن البيولوجي، وتقييم األثر البيئي للمشروعات ادلقًتح تنفيذىا )القريشي، 

0202.) 
من خالل وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري. ودتثل  0202رؤية  –لتنمية ادلستدامة وقد أعلنت مصر عن إسًتاتيجية ا

ىذه اإلسًتاتيجية خارطة طريق دلستقبل مصر وشعبها. وقد مشلت ىذه اإلسًتاتيجية األبعاد الثالث اخلاصة بالتنمية ادلستدامة، 
د البيئي. يف البعد البيئي داخل اإلسًتاتيجية؛ تسعي مصر حيث اشتملت علي البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبع

للحفاظ علي البيئة ومنع تدىورىا، واحلفاظ علي ادلوارد الطبيعية، وحفظ حقوق األجيال القادمة. وهتدف مصر يف البعد البيئي 
ية، واحلد من تأثري التغريات ادلناخية لإلسًتاتيجية إيل حتسن مستدام جلودة احلياة لألجيال احلاضرة، ورفع الوعي بشأن محاية الطبيع

بغرض توفري بيئة نظيفة آمنة لألجيال ادلستقبلية من خالل تطبيق سياسات إظلائية، تتميز بدمج البعد البيئي والتوازن بني أولويات 
يل أظلاط استهالك وإنتاج النمو االقتصادي والبعد البيئي، وتكون قادرة علي إيقاف تدىور البيئة واحلفاظ علي توازهنا، واالنتقال إ

أكثر استدامة، ومحاية التنوع البيولوجي واالستخدام بطريقة مستدامة ومبشاركة رلتمعية فعالة. كما هتدف إيل الوفاء بااللتزامات 
. وبالنظر الدولية البيئية، وإدارة ادلخلفات، ومرتكزة علي مفاىيم احلوكمة واالقتصاد الدوار، وذات زلتوي معريف وتقين وبيئي عايل

إيل تلك األىداف صلد أن التخطيط البيئي لو دور كبري وفعال وأساسي يف حتقيق تلك األىداف، وتلك الرؤية )وزارة التخطيط 
 (.0202وادلتابعة واإلصالح اإلداري، 

 

 مشكلة الدراسة
دىا، نتيجة ادلمارسات السلبية ذلا، وعدم مع تزايد ادلشاكل وادلخاطر واآلثار السلبية دلشروعات التنمية علي البيئة، واستنزاف موار 

مراعاهتا للبعد البيئي، ازداد االىتمام بالتخطيط البيئي الذي يرتكز علي دمج البعد البيئي كعنصر أساسي يف مجيع خطط التنمية، 



التخطيط البيئي كآلية لتحقيق البعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة - فاطمة الزهراء طمحى، أ.بسام سمير الرميديأ.
  -0202رؤية مصر  -

 

  
   8102 سبتمبر/ السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     862

إسًتاتيجية  وزذلك هبدف وقف تدىور البيئة واحلفاظ عليها، وحفظ حقوق األجيال القادمة. ويف ىذا اإلطار قامت مصر بعمل
، واليت تستهدف يف بعدىا البيئي احلفاظ علي الطبيعية، ووقف تدىور البيئية، وصون التنوع 0202رؤية  –التنمية ادلستدامة 

 البيولوجي، ودمج البعد البيئية يف عمليات النمو االقتصادي. وبناًء علي ذلك تتمثل مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل:
 يف بُعدىا البيئي؟ 0202مصر  -خطيط البيئي يف تفعيل إسًتاتيجية التنمية ادلستدامةما ىو الدور الذي الت -

 

 أهداف الدراسة
 التعرف علي مفهوم وأركان وأعلية التخطيط البيئي وأىدافو. -

 إبراز مقومات التخطيط البيئي وأدواتو وأشكالو. -

 يئي، ومؤشرات قياس حتقيق ىذه األىداف.يف زلورىا الب 0202مصر  –عرض أىداف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة  -

 يف زلورىا البيئي. 0202مصر  –حتليل دور التخطيط البيئي يف حتقيق أىداف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة  -

ولتحقيق ىذه األىداف؛ تتناول الدراسة مفهوم التخطيط البيئي، أركانو، أعليتو، أىدافو، أدواتو، مقوماتو، أشكالو، نبذة عن 
أىداف زلور البيئية ومؤشرات القياس يف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة، وأخرياً  – 0202رؤية مصر  –يجية التنمية ادلستدامة إسًتات

 أعلية التخطيط البيئي يف احلد من تدىور البيئة واحلفاظ علي ادلوارد الطبيعية.
 مفهوم التخطيط البيئي

من التخطيط الشامل، إال أنو ؼلتلف عنو يف ادلفهوم وادلنهج، فالتخطيط البيئي علي الرغم من أن التخطيط البيئي ىو جزء أساسي 
يركز علي التأثريات والبعد البيئي للمشروعات ادلقًتحة، ويتمثل ىدفو األساسي يف االستغالل األمثل للموارد الطبيعية دون اإلضرار 

 (.0202بالبيئية )ياسني، 
 عوامل التالية:وقد ظهر مفهوم التخطيط البيئي نتيجة لل

 غياب التشريعات والقوانني البيئية اليت تضمن احلفاظ علي البيئة ومواردىا. -

 عدم الوعي بأعلية وقيمة عناصر البيئة. -

 االستغالل السئ للموارد البيئية واستنزافها. -

 التوسع االقتصادي والصناعي والتكنولوجي بسرعة ودون حساب، وتأثريه السئ علي البيئة. -

لدول باستنزاف مواردىا احملدودة حبجة اللحاق بالتطور العادلي يف الدول ادلتقدمة دون مراعاة مدي جتدد قيام بعض ا -
 (.0202ىذه ادلوارد من عدمو، جبانب ضياع حقوق األجيال القادمة يف االستفادة من ىذه ادلوارد )دعموش، 

واآلثار البيئية ادلتوقعة للمشروعات ادلقًتحة )بن أمحد  والتخطيط البيئي ىو التخطيط الذي يركز بشكل كبري علي البعد البيئي
( إيل أن التخطيط البيئي ىو 0202( وزلرز وصيد )0222(. كما أشار عبد الرازق )0202؛ كوسام، 0202والعيد، 

من معاجلة  التخطيط بنظرة شاملة وواقعية ومتكاملة لكل ما يقيمو ويستغلو اإلنسان ضمن احليز اجلغرايف الذي يشغلو، كما يتض
كافة ادلشاكل البيئية النامجة أو اليت قد تنجم عن استغالل وتنمية ىذا احليز، وحتسني نوعية البيئية، مع األخذ يف االعتبار بعدىا 

 اإلقليمي.
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( أن التخطيط البيئي ىو التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو احلموالت البيئية، حبيث ال تتعدي 0202فيما يري ادلربوك )
ت التنمية احلد البيئي احلرج، وىو احلد الذي غلب أن تتوقف عنده وال تتعداه حىت ال حتدث نتائج عكسية قد تؤدي إيل مشروعا

 ضياع كل عوائد مشروعات وخطط التنمية.
( التخطيط البيئي علي أنو أسلوب علمي حلصر ادلوارد الطبيعية واستغالذلا 0202( والقريشي )0202بينما عّرف القريشي )

 ل منظم من خالل تنظيم العالقة بني اإلنسان والبيئية، وذلك باالعتماد علي االعتبارات التايل:بشك
 البعد الزمين: مراعاة ادلدي الزمين الكايف لتجدد موارد البيئة. -

 البعد اجلغرايف: مراعاة مشكالت البيئة اليت تنتقل من مكان إيل آخر وال تعًتف باحلدود القائمة. -

 تتبع اآلثار السلبية للتنمية علي الصحة والسكان.الصحة والسكان:  -

والتخطيط البيئي أيضًا ىو التخطيط الذي ػلافظ علي البيئة من خالل رلموعة متنوعة من األنشطة والتحليالت مثل اختاذ قرار 
 Najdeska and؛ 0202التنمية، هبدف منع االستخدام الضار للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها )الرميدي والزق، 

Radicevik, 2012.) 
(، حيث أن التخطيط البيئي 0202ويتفق الباحث مع تعريف التخطيط البيئي الذي أشارت إليو وزارة الدولة لشئون البيئة مبصر )

ىو التخطيط الذي ينتج من خالل عملياتو خططًا مدرلة بالبعد البيئي، أي ال يُنتج فقط اخلطط البيئية اليت هتدف مباشرة إيل 
ة البيئية واحلفاظ علي ادلوارد الطبيعية، وإظلا يُنتج أيضًا األنواع األخرى من اخلطط اليت تأخذ البعد البيئي بعني االعتبار. ومن محاي

مث فإن التخطيط البيئي قد يشمل مشروعات ذات طبيعية بيئية خالصة )مثل مشروع إعادة تطهري هنر ملوث، مشروع محاية 
روع إنشاء زلطة رصد بيئي(، كما قد يشمل مشروعات تنموية بيئية )مثل مشروعات السياحة حيوانات معرضة لإلنقراض، مش

البيئية، مشروع إعادة تدوير ادلخلفات(، وقد تشمل أيضاً مشروعات تنموية خالصة مثل )مشروع إنشاء مصنع لألمسنت(، إال أن 
يم األثر البيئي لو، وإعادة تصميمو بالشكل الذي ؼلفض مثل ىذا ادلشروع يدخل يف إطار التخطيط البيئي عندما يتم دراسة تقي

 آثاره علي البيئة إيل درجة الصفر أو إيل اقل ما ؽلكن من الدرجات ادلسموحة.
 

 أركان التخطيط البيئي
 وضع األىداف البيئية ادلطلوب حتقيقها. -أ 

 توصيف األوضاع البيئية احلالية وادلستهدفة. -ب 

 تخدامات األراضي احلالية وادلستقبلية، واآلثار ادلتوقعة للمشروع.وضع اخلريطة البيئية اليت توضح اس -ج 

 تقييم اإلسًتاتيجيات ادلختلفة من وجهات نظر اقتصادية وفنية وبيئية. -د 

 (.0222عرض احللول ادلقًتحة، وآليات التحكم وادلراقبة والًتويج ذلا )الفقي،  -ه 
 

 أهمية التخطيط البيئي



التخطيط البيئي كآلية لتحقيق البعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة - فاطمة الزهراء طمحى، أ.بسام سمير الرميديأ.
  -0202رؤية مصر  -

 

  
   8102 سبتمبر/ السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     868

(، حيث يعد ىذا النوع من التخطيط آلية فعالة 0202طًا بالتخطيط البيئي )القريشي، أصبح حتقيق التنمية ادلستدامة مرتب
 الستخدام ادلوارد البيئية بكفاءة، وبأسلوب ال يضر بالبيئة، وػلقق يف نفس الوقت التنمية ادلطلوبة )ادلنظمة اإلقليمية حلماية البيئة

رًا ألعليتو يف حتقيق التوازن بني حتقيق أىداف التنمية واحلفاظ علي (. وقد تزايد االىتمام بالتخطيط البيئي نظ0202البحرية، 
 (.0222البيئة )العصفور، 

( إيل أن التخطيط 0202( والرميدي )0202(؛ زلرز وصيد )0202(؛ دعموش )0222وقد أشار كل من عبد الرازق )
 ؽلكن توضيحها علي النحو التايل:البيئي لو عدد كبري من الفوائد سواء اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، واليت 

 :الفوائد االقتصادية -أ 

يساىم التخطيط البيئي يف حتقيق ظلو اقتصادي كبري، جبانب مساعلتو بشكل مباشر أو غري مباشر يف حتقيق وفورات اقتصادية. 
 ومن أمثلة ذلك:

 وقف استنزاف ادلوارد الطبيعية، وترشيد استخدامها بشكل ػلقق منافع اقتصادية كبرية. -

 يهتم التخطيط البيئي باستخدام مصادر طاقة صديقة للبيئة، وترشيد استخدامها بشكل ػلقق منافع اقتصادية. -

 البحث عن مصادر للطاقة ادلتجددة. -

 استغالل ادلخلفات وإعادة تدويرىا. -

 حتقيق أىداف اخلطط التنموية للمجتمع اليت تكيف حتقيق التنمية ادلستدامة -
 :الفوائد االجتماعية -ب 

ق التنمية ادلستدامة مبا يساىم يف احلفاظ علي حقوق األجيال القادمة يف استخدام ادلوارد الطبيعية، جبانب استفادة حتقي -
 األجيال احلالية باستخدام تلك ادلوارد وصيانتها.

 القضاء علي الفقر. -

 ادلساعلة يف حل مشكلة البطالة. -

 حل مشكلة الزيادة السكانية. -

 ان واستخدام ادلوارد ادلتاحة.حتقيق التوازن بني ظلو السك -

 القضاء علي ادلناطق العشوائية يؤدي إيل القضاء علي الكثري من ادلشكالت االجتماعية مثل اجلرؽلة. -

 :الفوائد الصحية -ج 

يساىم التخطيط البيئي يف خلق بيئة صحية ونظيفة، شلا ينعكس إغلابيًا علي صحة ادلواطنني، حيث يساىم التخطيط البيئي فيما 
 يلي:

 التخطيط اجليد حلركة الطرق وادلرور بشكل يقلل من نسب التلوث والضوضاء. -

 زيادة ادلساحات اخلضراء يف ادلناطق احلضرية، شلا يساىم يف تنقية اذلواء وتقليل نسب التلوث. -

 استخدام الصناعات الصديقة للبيئة واإلنتاج النظيف. -
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 إقامة ادلناطق الصناعية بعيداً عن ادلناطق السكنية. -

 لتخلص اآلمن من ادلخلفات، ومنع نقل األمراض والتدىور الصحي.ا -

 ( أن التخطيط البيئي ػلقق الفوائد البيئية التالية:0202كما أضاف دعموش )
 محاية البيئة من التلوث والتدىور. -

 احلفاظ علي التوازن األيكولوجي. -

 احلفاظ علي البيئة الربية والبحرية. -

 احلالية.إغلاد احللول للمشاكل البيئية  -

 وضع آلية للتعامل مع ادلشكالت البيئية ادلستقبلية. -

 تقليل االنبعاثات الضارة للمشروعات القائمة. -

 تقليل استخدام ادلبيدات الزراعية، وتنظيم عملية الري للحفاظ علي جودة الًتبة. -

 احلفاظ علي الكائنات النادرة يف احملميات الطبيعية. -

( أن التخطيط البيئي يساىم يف تقدمي صورة واقعية للموارد الطبيعية ادلتاحة، 0202) ( كوسام0222فيما ذكر العشماوي )
وكيفية استغالذلا بكفاءة وعدم استنزافها، وتفادي حدوث ادلخاطر وادلشكالت البيئية، وحتقيق التكامل بني كافة السياسات اليت 

 تطبقها األجهزة وادلؤسسات اليت ذلا عالقة حبماية البيئة. 
 

 اف التخطيط البيئيأهد
(، ومواجهة سلتلف 0200ازداد االىتمام بالبعد البيئية يف عمليات التخطيط من أجل احلفاظ علي ادلوارد البيئية )أمحد، 

ادلشكالت البيئية، وتقليل اآلثار السلبية للتنمية علي البيئة، وذلك من خالل ما يسمي بالتخطيط البيئي )ادلنظمة اإلقليمية حلماية 
 (. وللتخطيط البيئي العديد من األىداف، منها ما يلي:0202ة البحرية، البيئ

 توفري مساحات كبرية من األراضي اخلضراء الستخدامها يف أغراض ترفيهية. -

 االىتمام بتجانس الًتكيب العمراين. -

 توفري بيئة حضرية صحية. -

 االمتداد العمراين ادلستقبلي احملسوب. -

 ة.االىتمام بتوفري الطاقة النظيف -

 (.0202تعزيز روح ادلواطنة لدي اجملتمع )غضابنة،  -

 (.0200احليلولة دون تدىور ادلوارد الطبيعية، ومحاية النادر منها )اإلزيرجاوي وزلمود،  -

 (.0222تشجيع االستثمار وزيادة عوائده )عبد احلق،  -

 حتقيق التنمية ادلستدامة. -

 التخفيف من حدة الفقر. -
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 ني.ضمان رفاىية اجملتمع وادلواطن -

 احلفاظ علي الكائنات احلية النادرة. -

 (.0202االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية )زلرز وصيد،  -

 مكافحة التلوث مبختلف أشكالو. -

 إعادة تدوير ادلخلفات، وإعادة استخدامها. -

 استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة. -

 (.0202ترشيد استخدام الطاقة )الرميدي،  -

 عية اليت حتدث آثار سلبية علي البيئة.توفيق أوضاع ادلنشآت الصنا -

 إعداد برامج لرفع الوعي البيئي لدي اجملتمع احمللي. -

 إنشاء زلطات للرصد البيئي. -

 تطبيق اإلدارة البيئية. -

 إنشاء احملميات الطبيعية. -

 إدراج مواد تعليمية تنمي الوعي البيئي لدي الطالب ضمن ادلناىج الدراسية. -

 ئية.القضاء علي ادلناطق العشوا -

 احلفاظ علي الًتاث العمراين وادلواقع التارؼلية. -

 التوسع يف إنشاء ادلدن اخلضراء. -

 وضع معايري بيئية لكافة ادلشروعات ادلقًتح تنفيذىا. -

 (.0222إعداد كوادر مدربة يف رلال البيئة ودعم البحث العلمي )عبد الرازق،  -

 (.Gippoliti and Battisti, 2017; Lodhia et al., 2018احلفاظ علي التوازن البيولوجي ) -

 (.Mersal, 2016استدامة ادلوارد الطبيعية ) -

 (.Jupp, 2017; Kitamura et al., 2017حتسني األداء البيئي ) -
 

 أدوات التخطيط البيئي
 :تقييم األثر البيئي -0

(. كما يعد تقييم األداء 0202ميدي، تعد ىذه األداة ىي األداة الرئيسية للتخطيط البيئي، نظراً لفاعلية نتائجها بشكل كبري )الر 
(. وتشمل ىذه األداة تقييم Ellis et al., 2017؛ 0202البيئي أداة تنبؤية دلستقبل ادلشروعات ادلقًتح تنفيذىا )ادلنشاز، 

ضع عدد من ودراسة وحتليل األثر البيئي ادلتوقع للمشروعات ادلقًتح تنفيذىا، هبدف التنبؤ بآثارىا البيئية ادلتوقعة، والسعي لو 
اآلليات لبحث تلك اآلثار من أجل توفري األساس خلطط اإلدارة البيئية، وضمان استدامة ىذه ادلشروعات )عبد الرازق، 

 Ellis et al., 2017 (.0202)،،، وزارة الدولة لشئون البيئة،  Hegazy, 2015 ()0202()زلرز وصيد، 0222
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ق للتعامل مع اآلثار السلبية للمشروعات وكيفية احلد منها. ويتم تقييم األثر البيئي ويساىم تقييم األثر البيئي يف حتديد أفضل الطر 
 للمشروعات من خالل ما يلي: 

 مدي مالئمة موقع ادلشروع بيئياً، والعوامل الطبيعية اليت تؤثر علي ادلوقع. -

 قدرة البيئة علي حتمل اآلثار السلبية للمشروع. -

 حياة السكان.اآلثار السلبية للمشروع علي صحة و  -

 اآلثار السلبية للمشروع علي مدي حتقيقو للتنمية ادلستدامة. -

االستفادة من تقييم ادلشروعات القائمة وآثارىا علي البيئة، وذلك لتجنبها يف ادلشروعات اليت سيتم تنفيذىا )ادلنشاز،  -
0202.) 

روعات مثل إمجايل ادلخلفات، واستهالك ادلوارد ( إيل أن ىناك عدد من ادلؤشرات لألثر البيئي للمش0200وقد أشار الوايف )
 وادلياه والطاقة، وانبعاث الغازات.

 ( خطوات تقييم األثر البيئي.0ويوضح شكل رقم )

 
 .0222ادلصدر: الفقي، 

 خطوات تقييم األثر البيئي (0شكل رقم )
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 ويهدف تقييم األثر البيئي إيل ما يلي:
 تنفيذ ادلشروعات، والتعامل معها مبكراً. التنبؤ بادلشاكل ادلتوقع حدوثها نتيجة -

 (.0202وضع بعض اآلليات لكيفية التعامل مع ىذه ادلشاكل )كوسام،  -

 توفري ادلعلومات اليت تعزز من عملية اختاذ القرارات ادلرتبطة مبشروعات التنمية. -

 (.0222ور، ضمان صلاح ادلشروعات، مع تقليل اآلثار السلبية ذلا علي البيئة قدر اإلمكان )العصف -

( إيل أن صلاح تقييم األثر البيئي يتوقف علي عدد من األسس أعلها الًتكيز علي القضايا األساسية 0222كما أشار العصفور )
 اخلاصة بالبيئة، وتوافر الكوادر البشرية ادلؤىلة، وادلشاركة اجملتمعية، وتقدمي خيارات واضحة وقابلة للتطبيق.

 :اإلدارة البيئية -0

دارة بيئية داخل كل ادلشروعات أحد مؤشرات ضمان صلاح ىذه ادلشروعات يف احلد من آثارىا السلبية علي البيئة يعد وجود إ
(. وتُعّرف اإلدارة البيئية علي أهنا "أداة إدارية مرنة، تساعد ادلؤسسات علي فهم وتقييم وحتسني اجلوانب البيئية 0202)ادلنشاز، 

خالل إطار تكاملي حتقيقًا لإلدارة الكفؤ للمخاطر والتأثريات البيئية احلالية واحملتملة )بلدية  ألنشطتها أو منتجاهتا وعملياهتا من
 (.222، 0200ديب،

وتساىم اإلدارة البيئية يف حتقيق التوازن بني النمو احلايل والنمو ادلستقبلي للمشروعات علي ادلدي الطويل، حيث هتتم اإلدارة 
للتعرف علي ادلشكالت البيئية، وكيفية التعامل معها واحلد من آثارىا. وتتمثل أىدافها يف تقليل البيئية بوضع سياسات مستقبلية 

 (.0202اآلثار السلبية ألنشطة ادلشروع، والتأكد من أن أنشطة اإلدارة البيئية يف حتسن مستمر )الرميدي، 
ا البيئي مثل إسًتاتيجياهتا، واذليكل التنظيمي لإلدارة وتشمل مؤشرات اإلدارة البيئية كل ما تقوم بو ادلؤسسة فيما يتعلق بأدائه

 (.22البيئية، وااللتزام اإلداري اخلاص بأثر أنشطة ادلؤسسة علي البيئة )
وحتقق اإلدارة البيئية العديد من الفوائد مثل حتسني األداء البيئي، وختفيض النفقات، ورفع الوعي البيئي للعاملني )سلول وغامن، 

 خصائص نظم اإلدارة البيئية فيما يلي: وتتمثل (.0222
 تفرض علي ادلشروع االلتزام بتجنب إحداث التلوث. -

 حتدد األنشطة واخلدمات وادلنتجات اخلاصة بادلشروع واليت تؤثر علي البيئة. -

 حتفز ادلشروعات علي التخطيط البيئي يف كافة عملياهتا. -

 تؤسس خطوط اتصاالت واضحة ومرنة. -

 (.0200أسيس أنظمة لإلدارة البيئية )بروش ودىيمي، تشجع ادلوردين علي ت -

 :نظم ادلعلومات اجلغرافية -0

ىي نظام ػلتوي علي بعض الربرليات والتقنيات اليت تؤدي إيل عدد كبري من ادلهام كإدخال وختزين وتنقيح ومعاجل وحتاليل 
 (.00، 0202القرارات )عوض،  البيانات، وعرض ىذه البيانات يف صورة يتم االستفادة هبا يف اختاذ العديد من

 وتتمثل فوائد استخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية فيما يلي:
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 (.McLain et al., 2017تسهل عملية التخطيط البيئي ) -

 ربط البيانات واخلرائط وكافة ادلعلومات يف نظام واحد، وحتليلها واستخراج معلومات مًتابطة وذات قيمة. -

 ذ قرارات بناء علي معلومات حديثة ودقيقة.تساعد متخذي القرارات يف اختا -

 تقليص الوقت ادلستغرق لتحليل ادلواقع للحصول علي نتائج. -

 (.0202حفظ ادلعلومات بشكل هنائي، وإمكانية االستفادة هبا فيما بعد يف أي وقت )ػلياوي وابن أم السعد،  -

 ختفيض التكاليف اخلاصة جبمع البيانات وحتليلها وعرضها. -

 (.0202عملية التخطيط للمشروعات )عوض،  حتسني كفاءة -

 مقومات التخطيط البيئي
 ىناك رلموعة من ادلقومات الواجب توافرىا لنجاح التخطيط البيئي. تتمثل ىذه ادلقومات فيما يلي:

 :توافر معلومات بيئية شاملة وتفصيلية -0

ئية أساس صلاح التخطيط البيئي، فهي دتثل أساس عملية يعد توافر ادلعلومات يف أي رلال أساس النجاح، وبادلثل تعد ادلعلومات البي
التخطيط البيئي، وتوفر كافة التفاصيل حول ادلشروعات ادلقًتحة. غلب أن تتسم ىذه ادلعلومات بالدقة والشمول والتفصيل، وأن 

ختطيطو، كما غلب توافر معلومات يتم توفريىا يف الوقت ادلناسب. وتوفر ىذه ادلعلومات القدرات البيئية للمنطقة أو ادلوقع ادلراد 
دقيقة عن حجم السكان واألنشطة يف تلك ادلناطق، حىت ؽلكن معرفة مدي حتمل ىذه ادلنطقة للضغوط عليها بيئيًا سواء من 

 (.0222خالل األنشطة السكانية أو ادلشروعات ادلقًتح تنفيذىا )عبد الرازق، 
الطبيعية ادلتاحة ذا أعلية كبرية، حيث تيم االعتماد عليها يف اختاذ إجراءات ويعد توافر ادلعلومات حول حجم السكان، وادلوارد 

 (.0202تضمن استدامة ىذه ادلوارد، وسد االحتياجات احلالية وادلستقبلية للسكان دون إحداث أي أضرار بالبيئة )زلرز وصيد، 
 :وجود إدارة بيئية فعالة -0

ات أو خطط تستهدف محاية البيئة، خاصًة وإن كانت ىذه اإلدارة فعالة، ودتتلك تساىم اإلدارة البيئية يف صلاح تنفيذ أية إجراء
القدرات واخلربات وادلعارف يف العمل البيئي. وغلب أن ترك اإلدارة البيئية علي تنفيذ ومتابعة ومراقبة اخلطط البيئية، واختاذ 

 (.0202؛ الرميدي، 0202ة البحرية، اإلجراءات لتعديلها إذا تطلب األمر )ادلنظمة اإلقليمية حلماية البيئ
 :ادلُخطط البيئي -0

خطط البيئي بأنو الشخص الذي تتوافر لديو اخلربة وادلعرفة الكافية يف رلال محاية البيئة واحلفاظ عليها، ويعتمد علي 
ُ
يُقصد بادل

خطط0222خربتو ومعرفتو عند قيامو بالتخطيط للمشروعات ادلختلفة )عبد الرازق، 
ُ
البيئي بالسمات واخلصائص  (. ويتميز ادل

 التالية:
 ينظر للموارد الطبيعية بأهنا زلدودة، وقد تنتهي إذا ما مت استنزافها أو استخدامها بطريقة سيئة. -

 لديو خلفية وخربة ومعرفة علمية واسعة، حيث يسعي دائماً للتعرف علي كل ما ىو جديد يف اجملال البيئي. -

 .احلد من النفايات وادللوثاتللحفاظ علي البيئة، و  وسعيو ادلستمرالوعي البيئي العايل،  -
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 ػلرص علي عدم استنزاف ادلوارد الطبيعية نتيجة تنفيذ ادلشروعات. -

 يهتم بتلبية احتياجات اجملتمع احمللي، وعدم حرماهنم من حقوقهم. -

حلماية البيئة البحرية،  التنبؤ بادلشكالت البيئية ادلستقبلية، ولديو القدرة علي وضع حلول ذلا )ادلنظمة اإلقليمية -
0202.) 

 :الرقابة البيئية -2

دتثل الرقابة وادلتابعة ادلستمر أحد مصادر صلاح التخطيط البيئي، حيث تساىم يف التأكد من تطبيق كافة اإلجراءات وااللتزامات 
تعرف علي االضلرافات أو (. كما تساىم الرقابة البيئية يف ال0222البيئية ادلوجودة يف اخلطة وعدم جتاىلها )عبد الرازق، 

التجاوزات يف تنفيذ اخلطة، ومن مث ىناك إمكانية الختاذ إجراءات تصحيحية تُعيد الوضع إيل مساره الطبيعي، ومبا ػلقق األىداف 
 (.0202ادلستهدفة يف النهاية )زلرز وصيد، 

 :التوعية البيئية -2

ملية التخطيط البيئي، فاطلفاض الوعي قد يتسبب يف فشل غلب أن يكون ىناك وعي لدي أفراد اجملتمع احمللي لضمان صلاح ع
(. علي سبيل ادلثال؛ قد يكون ىناك مشروعات مت التخطيط ذلا لتحقيق 0202عملية التخطيط البيئي بشكل كبري )الرميدي، 

ال ػلقق عائدًا اقتصادياً أىداف بيئية للمحافظة علي ادلوارد الطبيعية وتنميتها مثل مشروع تثبيت الكثبان الرملية، وىذا ادلشروع 
علي ادلدى القريب، وبالتايل قد يكون ىناك معارضة دلثل ىذه ادلشروعات من اجملتمع احمللي، حيث أن ىذه ادلشروعات تتكلف 

 (.0202مبالغ كبرية، وال حتقق أرباح اقتصادية )الرميدي، 
 :ادلشاركة اجملتمعية -2

(، فهناك ضرورة إلشراك 0202لي يف إعداد وتطبيق ىذه اخلطة )الرميدي، يقًتن صلاح التخطيط البيئي مبشاركة اجملتمع احمل
ادلواطنني احملليني يف عملية التخطيط البيئي، ألهنم األكثر وعيًا مبجتمعاهتم ومشاكلها وإمكانياهتا، ومن مث ؽلثلون مدرًا ىاماً 

(.كما أن مشاركة ادلواطنني يف عملية التخطيط البيئي 0222)عبد الرازق،  للمعلومات والبيانات اليت حتتاج إليها عملية التخطيط
 (.AbuEltayef, 2014جتعلهم أكثر قبوالً ودعماً ذلذه ادلشروعات )

( بعض ادلقومات األخرى لضمان صلاح عملية التخطيط البيئي، مثل ال مركزية التخطيط، وتوافر 0202كما أضاف دعموش )
 رأس ادلال بشكل كبري.

 
 0202رؤية مصر  –إستراتيجية التنمية المستدامة 

دتثل خارطة طريق دلستقبل مصر، وتعظم االستفادة من إمكانيات  0202رؤية مصر  –أصبحت إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة 
 (.0202 )السعيد، مصر وميزاهتا التنافسية، وتعمل علي إعادة إحياء دورىا التارؼلي يف ريادة اإلقليم وتوفري حياة كرؽلة للمصريني
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وقد مت صياغة ىذه اإلسًتاتيجية وفقًا ألسلوب التخطيط اإلسًتاتيجي طويل ادلدى، واالعتماد أيضًا علي التخطيط بادلشاركة، 
حيث مت إعدادىا مبشاركة رلتمع واسعة ضمت الوزارات وادلؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع ادلدين واجلمعيات 

 (.0202خلرباء واألكادؽليني، جبانب مشاركة من ادلنظمات الدولية )رئاسة رللس الوزراء، األىلية وا
علي "ستكون مصر اجلديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي االبتكار وادلعرفة،  0202وقد نصت رؤية مصر 

متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية ادلكان واإلنسان لتحقيق قائمة علي العدالة واالندماج االجتماعي وادلشاركة، ذات نظام أيكولوجي 
 (.0202التنمية ادلستدامة، ولنرتقي جبودة حياة ادلصريني" )وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري، 

فضل اقتصاد يف العامل، ومن أ 02دولة يف العامل يف مؤشر التنافسية العادلية، ومن أكرب  02كما تسعي مصر لتكون من أفضل 
 (.sdsegypt2030.comدولة يف مكافحة الفساد ) 02دولة يف مؤشر التنمية البشرية، وكذلك من أفضل  02

اليت أعلنتها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة  0202وترتبط أىداف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة يف مصر بأىداف التنمية ادلستدامة 
 (.0202)أبو غازي،  0202يف سبتمرب 

نت ىذه اإلسًتاتيجية مفهوم التنمية ادلستدامة كإطار عام يهدف إيل حتسني جودة احلياة يف الوقت احلاضر، ومبا ػلفظ وقد تب
(. وتشمل اإلسًتاتيجية األبعاد الثالث للتنمية ادلستدامة، حيث تشمل 0202حقوق األجيال القادمة )رئاسة رللس الوزراء، 

 علي ما يلي:
ر التنمية االقتصادية، وزلور الطاقة، وزلور ادلعرفة واالبتكار والبحث العلمي، وزلور البعد االقتصادي: ويضم زلو  -0

 الشفافية وكفاءة ادلؤسسات احلكومية.

 البعد االجتماعي: ويضم العدالة االجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة. -0

 (.0202؛ مرسي،0202؛ احلصري، 0202 البعد البيئي: ويضم زلور البيئة، وزلور التنمية العمرانية )رضا، -0

 وتركز الدراسة علي البعد البيئي "زلور البيئة"، ومدي أعلية التخطيط البيئي يف حتقيق أىداف ىذا احملور.
 :0202برامج البيئة حتى 

ادلستهدفة حىت عام  يف بعدىا البيئي "احملور البيئي" عدد من برامج البيئة 0202رؤية مصر  –تشمل إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة 
 . تتمثل ىذه الربامج فيما يلي:0202
 تعزيز البيئية ادلؤسسية والتشريعية دلنظومة إدارة ادلوارد ادلائية. -

 التوسع يف إنشاء البنية األساسية لالزمة لتحقيق استدامة منظومة ادلياه. -

وك ضلو أظلاط إنتاج واستهالك أكثر استدامة تنفيذ إصالحات السياسة ادلالية واستخدام األدوات االقتصادية لتغيري السل -
 للموارد ادلائية والطبيعية.

زيادة الوعي بأعلية محاية البيئة واحلفاظ علي ادلوارد الطبيعية، وحتفيز البدائل والتكنولوجيا الالزمة لًتشيد ومحاية ادلوارد  -
 الطبيعية.

 ا.رفع كفاءة منظومة إدارة ادلخلفات الصلبة ودعم حتقيق استدامته -
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 تطوير منظومة التخلص من ادلخلفات اخلطرة ورفع كفاءة إدارهتا. -

 تطوير البنية األساسية لدعم جهود احلد من تلوث اذلواء ومكافحة التغريات ادلناخية. -

 رفع كفاءة البنية األساسية واإلدارية لالزمة لتطوير جهود محاية التنوع البيولوجي. -

 ال البيئة.متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية يف رل -

 زيادة مشاركة القطاع اخلاص واألىلي يف جهود صون ومحاية التنوع البيولوجي. -

 رفع كفاءة محاية ادلناطق الساحلية والبحرية. -

 إنشاء رللس أعلي للتنمية ادلستدامة. -

الوزراء، تطوير السياسات الالزمة للحد من تلوث اذلواء ومكافحة التغريات ادلناخية ومحاية البيئة )رئاسة رللس  -
0202.) 

 :0202رؤية مصر  –أهداف محور البيئية ومؤشرات القياس ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 
 :اذلدف األول: إيقاف تدىور البيئة واحلفاظ علي توازهنا -0

 ( األىداف الفرعية للهدف األول ومؤشرات القياس0يوضح جدول رقم )
 ات القياساألىداف الفرعية للهدف األول ومؤشر  (0جدول )

 مؤشرات القياس األىداف الفرعية
وقف تدىور عناصر البيئة )ادلياه واذلواء 

 واألرض
 التحول ضلو البدائل األقل تلوثاً للبيئة

دوالر  0200االرتفاع بإنتاجية ادلياه مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل من 
 % يف السنة2للمًت ادلكعب بنسبة 

 Maple Croft Global Riskحتسني مؤشر مبل كروفت )

Analytics إيل مستوي أفضل دولة عربية  020( لألمن ادلائي من
  (022)ادلغرب 

ا مؤشر جودة اذلواء )تركيز هالوصول لنسبة األيام اليت يكون في
% 022( أقل من 022ملوثات/احلد الوطين ادلسموح بو للملوثات 

 أفضل من دول مشاهبة يف الطبيعة ادلناخية
الت انبعاثات ادللوثات وااللتزام خفض معد

 بادلعايري الوطنية
خفض انبعاث ثاين أكسيد الكربون للفرد مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل 

 % يف عشر سنوات أسوة باالطلفاض احملقق يف االحتاد األورويب02بنسبة 
القدرة علي تبوء مراكز بيئية متقدمة طبقاً 

كيز ادللوثات للمعايري العادلية واإلقليمية لًت 
 يف عناصر البيئة

 مؤشر األداء البيئي
The Environmental Performance Index (EPI) 
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احلفاظ علي التوازن بني النمو السكاين 

 وادلوارد الطبيعية ادلتاحة

 تفعيل سياسة سكانية متكاملة
 مؤشر استدامة اجملتمع

 Happy Planet Indexمؤشر 
 مؤشر ىشاشة البيئة

 .0202در: وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري، ادلص
 :اذلدف الثاين: االنتقال إيل أظلاط استهالك وإنتاج أكثر استدامة -0

 ( األىداف الفرعية للهدف الثاين ومؤشرات القياس0يوضح جدول رقم )
 األىداف الفرعية للهدف الثاين ومؤشرات القياس (0جدول )

 اسمؤشرات القي األىداف الفرعية
 البصمة البيئية لوحدة إنتاج كل قطاع صناعي علي حدة إقامة منظومة صناعية مستدامة

 
 

 إقامة منظومة زراعية مستدامة

 نسبة مساحة األراضي ادلغطاة بالغابات
 نسبة األرصدة السمكية ادلوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنة

ستهلكني، واحلد خفض نسيب الفرد من الغذاء ادلهدر علي مستوي ادل
من الغذاء ادلهدر يف سالسل اإلنتاج واالستهالك )مبا يف ذلك من 

 خسائر ما بعد احلصاد(
 

إقامة منظومة مستدامة للطاقة تعتمد علي 
تأمني احلصول علي الطاقة بأسعار معقولة 

 وموثوق هبا ومستدامة وحديثة 

ام زيادة نسبة استخدام الطاقات ادلتجددة بشكل ملحوظ حبلول ع
0202 

 0202مضاعفة معدل التحسن يف فعالية استخدام الطاقة حبلول عام 
التوسع يف البنية التحتية والتكنولوجيا احلديثة ادلستخدمة يف تقدمي 

 0202خدمات طاقة حديثة ومستدامة حبلول عام 
 ادلنطقة الوصول دلعدل معاجلة مياه الصرف الصحي يساوي األفضل يف تطبيق نظام للعمارة اخلضراء

 العربية
 .0202ادلصدر: وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري، 

 :اذلدف الثالث: محاية التنوع البيولوجي واالستخدام بطريقة مستدامة ومبشاركة رلتمعية فعالة -0

 ( األىداف الفرعية للهدف الثالث ومؤشرات القياس0يوضح جدول رقم )
 لثالث ومؤشرات القياساألىداف الفرعية للهدف ا (0جدول )

 مؤشرات القياس األىداف الفرعية
 

 صيانة ادلوارد الطبيعية
 نسبة ادلوارد ادلائية الكلية ادلستخدمة

 نسبة األجناس ادلهددة باالنقراض
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 نسبة ادلناطق الربية والبحرية احملمية
استخدامات ادلوارد الطبيعية واجلينية تدار بطريقة 

 عية فعالةمستدامة ومبشاركة رلتم
تقليل مؤشر العجز البيئي إيل مستويات الطاقة البيولوجية دلصر 

 ىكتار للفرد( طبقاَ دلؤشر الشبكة العادلية للبصمة البيئية 222)
نوع تعظيم العوائد االقتصادية خلدمات الت

 نافع استخداماهتاالبيولوجي والتقاسم العادل دل
 

مبفاىيم  توفري آليات دتكينية وزيادة الوعي البيئي
 صون التنوع البيولوجي

 .0202ادلصدر: وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري، 
 

 :اذلدف الرابع: الوفاء بااللتزامات الدولية البيئية -2

ويشمل ىذا اذلدف ىدفًا فرعيًا واحدًا فقط وىو "إطار ال مركزي حلوكمة إدارة ادلخلفات يضم مجيع أطراف ادلنظومة، ويفرز 
 بشرية عالية، ويوفر ادلعلومات بدقة وشفافية. قدرات

 

 :اذلدف اخلامس: إدارة للمخلفات مرتكزة علي مفاىيم احلوكمة واالقتصاد الدوار وذات زلتوي معريف وتقين وبيئي عايل -5

 ( األىداف الفرعية للهدف اخلامس ومؤشرات القياس2يوضح جدول رقم )
 رات القياساألىداف الفرعية للهدف اخلامس ومؤش (2جدول )
 مؤشرات القياس األىداف الفرعية

بنية حتتية متكاملة تالئم األوضاع معززة خلدمات 
متكاملة مستدامة إلدارة ادلخلفات جبميع مراحلها، 
ونطاق تغطية فعال يشمل ربوع الوطن، واستفادة 

 Zero Wasteقصوي من ادلخلفات وصوالً إيل 

يل إيل مساد( الوصول إيل نسبة معاجلة )حرق، تدوير، حتو 
النفايات من إمجايل النفايات ادلنتجة شلاثلة دلتوسط منطقة 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أدوات اقتصادية ومعرفية توجو سلوكيات وشلارسات 
 التعامل مع ادلخلفات وزلاسبة ناجزة لقوانني مفعلة

تقليل كثافة توليد النفايات البلدية بالكيلو جرام للفرد إيل 
توي منطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )يوازي مس

 كيلو جرام للفرد يف اليوم(  022
  استدامة إدارة منظومة ادلخلفات مالياً 

 .0202ادلصدر: وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري، 
د الطيبية واحلفاظ عليها، وترشيد استهالكها، وكما ذُكر سابقاً أن أعلية التخطيط البيئي تتمثل يف ادلساعلة يف وقف استنزاف ادلوار 

واستخدام مصادر الطاقة صديقة البيئة، واستغالل ادلخلفات وإعادة تدويرىا، والتخلص اآلمن من ادلخلفات، ومحاية البيئة من 
دلشاركة اجملتمعية يف التلوث والتدىور، واحلفاظ علي التوازن األيكولوجي. كما أن للتخطيط البيئي عدد من ادلقومات منها ضرورة ا

وبناًء علي ذلك صلد أن التخطيط البيئي يساىم بشكل مباشر وفعال يف حتقيق األىداف اخلمس حملور  عملية التخطيط والتنفيذ.
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، وبالتايل يتضح أن مصر ستعتمد بشكل كبري علي 0202رؤية مصر  –البيئية "البعد البيئي" يف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة 
البيئي الذي يساىم بشكل كبري يف حتقيق التنمية ادلستدامة، وػلقق أىداف اإلسًتاتيجية يف بعدىا البيئي، جبانب إدراج التخطيط 

 البعد البيئي يف كافة مشروعاهتا ادلقًتحة، إؽلاناً منها بأعلية محاية البيئة وحفظ حقوق األجيال القادمة.
ئة أن التخطيط البيئي يساىم بشكل كبري يف محاية ادلوارد الطبيعية والبيئية، ويف ىذا اإلطار؛ أشارت وزارة الدولة لشئون البي

 (.2واحلفاظ علي الطبيعة يف مصر يف ضوء ما يوضحو جدول رقم )
 أعلية التخطيط البيئي يف محاية ادلوارد الطبيعية والبيئية واحلفاظ علي الطبيعة يف مصر (2جدول رقم )
 اإلجراءات األعلية

 
 
 
 
 

 
 خدام ادلستدام للمياهاالست

 تطبيق اإلدارة ادلتكاملة دلوارد ادلياه
 ترشيد استخدام ادلياه

تشجيع القطاع اخلاص علي االستثمار يف مشروعات مياه الشرب، وإعادة 
 استخدام مياه الصرف ادلعاجل

 تشجيع مشروعات إعادة تدوير ادلياه
 ي ادلياهرفع درجة الوعي لدي ادلواطنني بأعلية احلفاظ عل

 إشراك ادلواطنني يف إدارة وملكية مرافق ادلياه والصرف
 إتباع ال مركزية ادلسئوليات التنفيذية لوزارة ادلوارد ادلائية والري

 التحكم يف تلوث ادلياه
تفعيل دور اجمللس القومي للمياه لضمان التنسيق بني السياسات والربامج، ودعم 

 باحملافظة علي ادلياه القوانني والتشريعات اخلاصة
 وضع غرامات وإجراءات صارمة علي من يلوث ادلياه

التعاون ادلثمر والفعال مع دول حوض هنر النيل لتحقيق التنمية ادلستهدفة من 
 مياه هنر النيل

 

 
 

 
 االستخدام األمثل دلوارد الطاقة

 حتسني كفاءة زلطات توليد الطاقة
 قةتفعيل دور اجمللس األعلي للطا

 التوسع يف استخدام التكنولوجيا ادلوفرة للطاقة
 االستخدام األمثل للموارد ادلتاحة من البًتول والغاز الطبيعي

 تقييم األثر البيئي، وتطبيق معايري محاية البيئة يف زلطات توليد الطاقة
 إعداد خطة وإسًتاتيجية لقطاع الطاقة تشمل مصادر الطاقة التقليدية وادلتجددة

 االجتاه إيل الطاقة الشمسية وزلطات الطاقة اليت تعمل بالغاز الطبيعي
 حتسني كفاءة نقل الكهرباء، وتقليل الفقد من الشبكة القومية

 التوسع يف األجهزة عالية الكفاءة واإلضاءة ادلوفرة
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احلفاظ علي مستوي التنوع 
 البيولوجي

 اظ علي التنوع البيولوجيتشجيع ادلشاركة الشعبية يف برامج احلف
 تنفيذ االلتزامات جتاه ادلواثيق واالتفاقيات الدولية

 بناء القدرات القومية للحفاظ علي التنوع البيولوجي
 وضع التشريعات اليت تضمن احلفاظ علي التنوع البيولوجي

 وضع التشريعات اليت تضمن حتقيق التنمية ادلستدامة للموارد الطبيعية
 اجلهود القومية للحفاظ علي التنوع البيولوجي واالستخدام األمثل دلكوناهتا توجيو

تعزيز القدرات العلمية والفنية يف برامج احلفاظ علي التنوع البيولوجي وادلوارد 
 الطبيعية يف مناطق التنمية

 اعتبار التنوع البيولوجي كأداة لتنمية ادلوارد الطبيعية
 .0202ئون البيئة وخدمة اجملتمع، ادلصدر: وزارة الدولة لش

( اخلاص بأعلية التخطيط البيئي يف محاية ادلوارد الطبيعية والبيئية، واحلفاظ علي الطبيعة يف 2ومن خالل ما يوضحو جدول رقم )
احملور البيئي مصر، وكذلك انطالقاً من أعلية وأىداف التخطيط البيئي، صلد أن التخطيط البيئي ىو اآللية الفعالية لتحقيق أىداف 

 .0202رؤية مصر  –يف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة 
 

 خاتمة
أصبح حتقيق التنمية ادلستدامة مرتبطًا بشكل كبري بالتخطيط البيئي الذي يساىم بشكل كبري يف احلد من تدىور البيئة، واحلفاظ 

رؤية  –لعربية بإعداد وإطالق إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة علي ادلوارد الطبيعية، وحتقيق التنمية ادلطلوبة. وقد قامت مجهورية مصر ا
. وتشمل 0202اليت أعلنتها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف سبتمرب  0202بناًء علي أىداف التنمية ادلستدامة  0202مصر 

للبعد البيئي فقد تضمن زلورين علا ىذه اإلسًتاتيجية ثالث أبعاد ىم البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي. بالنسبة 
زلور البيئة وزلور التنمية العمرانية. وقد مشل زلور البيئة علي مخس أىداف رئيسية، جبانب عدد كبري من األىداف الفرعية 
ومؤشرات القياس. ومن خالل الفوائد العديدة اليت ػلققها التخطيط البيئي، صلد أن التخطيط البيئي سيساىم بشكل فعال 

 .0202رؤية مصر  –ساسي يف حتقيق كافة أىداف احملور البيئي ادلوجود يف البعد البيئي بإسًتاتيجية التنمية ادلستدامة وأ
 المراجع

 أواًل: المراجع العربية
، 02السعودية،  األمل، رللة أعلم، –الواقع  –( منظومة ادلعلومات يف إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة يف مصر: اإلدراك 0202أبو غازي، عماد ) .0

02-22. 

 .002-022، 02( أثر البعد البيئي علي ختطيط ادلدن والعمارة اإلسالمية، رللة ادلنرب، ىيئة علماء السودان، السودان، 0200أمحد، أمحد ) .0

،  0/8/0208 الء ، مت الوصول يفإبراز دور التخطيط لتنمية سياحية مستدامة يف زلافظة كرب(.0200اإلزيرجاوي، أنيس وزلمود، ىديل ) .0
 http://www.cpas-egypt.com/pdf/Hadel_Mowafak/Researches/005.pdf علي الرابط:

ات احلكومية، رللة اإلدارة، مصر، : زلور الشفافية وكفاءة ادلؤسس0202( إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة، رؤية مصر 0202احلصري، طارق ) .2
20(0 ،)02-02. 

http://www.cpas-egypt.com/pdf/Hadel_Mowafak/Researches/005.pdf
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 ( زلاضرات يف التخطيط السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات، مصر.0202الرميدي، بسام ) .2

القتصاد والقانون رللة ا، التخطيط السياحي ادلستدام كمدخل لتحقيق التنمية السياحية ادلستدامة يف مصر( 0202الرميدي، بسام والزق، ػليي ) .2
 .0202العدد األول مارس  - اجلزائر -سوق أىراس  -جبامعة زلمد الشريف مساعديو 

 .02-02، 220م، رللة ادلال والتجارة، مصر، 0202( إسًتاتيجية عام 0202السعيد، ىالة ) .2

 .0222، دار اخللدونية، اجلزائر، 0( ادلسئولية الدولية عن محاية البيئة، ط0222العشماوي، صباح ) .2

 .02-0(، 20)2( التقييم البيئي للمشاريع، رللة جسر التنمية، الكويت، 0222العصفور، صاحل ) .2

 ( اإلدارة البيئية للعمران احلضري، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اذلندسة، جامعة عني مشس، مصر.0222الفقي، عبد ادلنعم ) .02

(، 00)2ص ادلوارد االقتصادية يف العراق، رللة مركز دراسات الكوفة، العراق، ( جدوى التخطيط البيئي علي ختصي0202القريشي، علي ) .00
020-022. 

 ( ختطيط وإدارة ادلوارد الطبيعية، حوض الفرات للطباعة والنشر، العراق.0202القريشي، علي ) .00

دراسات اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم بادلرج، ( أعلية البعد البيئي لتخطيط التجمعات العمرانية اجلديدة، رللة العلوم وال0202ادلربوك، فرج ) .00
 .02-0، 02جامعة بنغازي، ليبيا، 

( محاية البيئة والتخطيط البيئي للنشاط الصناعي يف منطقة اخلمس، رللة القلعة، كلية اآلداب والعلوم مبسالتو، جامعة 0202ادلنشاز، عمر ) .02
 .222-222، 2ادلرقب، ليبيا، 

دراسة حالة شركة األمسنت، ادللتقي  –( دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسات 0200جابر )بروش، زين الدين ودىيمي،  .02
 نوفمرب. 00-00الدويل الثاين حول األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

 إدارة البيئة، حكومة ديب، اإلمارات. –ات والتخطيط البيئي ( نظام تقييم األثر البيئي، إرشاد فين، قسم الدراس0200بلدية ديب ) .02

( التخطيط البيئي القطاعي يف اجلزائر، رللة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور 0202بن أمحد، عبد ادلنعم والعيد، بن بولرباح ) .02
 .020-020، 02باجللفة، اجلزائر، 

وزو، -يف اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي ( سياسة التخطيط البيئي0202دعموش، فاطمة ) .02
 اجلزائر.

واالستفادة من أخطاء ادلاضي، رللة ادلدير العريب، مصر،  0202( ضلو وضع رؤية للنظرة ادلستقبلية دلصر حىت عام 0202رضا، مصطفي ) .02
022 ،22-22. 

، مجهورية مصر العربية. 0202مصر  –ية التنمية ادلستدامة ( إسًتاتيج0202رئاسة رللس الوزراء ) .02
http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99sVision2030.aspx  

راسات العليا، ( توزيع وختطيط اخلدمات وادلرافق السياحية يف زلافظة أرػلا، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الد0222عبد احلق، مجال ) .00
 جامعة النجاح الوطنية.

( التشريعات البيئية العربية ودورىا يف إرساء دعائم التخطيط البيئي، ندوة حول التشريعات والقوانني يف محاية البيئة 0222عبد الرازق، عادل ) .00
 العربية، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العريب، الشارقة، اإلمارات.

فلسطني، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة،  –( معوقات تطبيق نظم ادلعلومات اجلغرافية يف بلديات قطاع غزة 0202رامي )عوض،  .00
 غزة، فلسطني. –اجلامعة اإلسالمية 

حباث، جامعة اجللفة، اجلزائر، ( ادلدينة اجلديدة وادلواطنة: احلد من مشكلة التلوث بالنفايات ادلنزلية، رللة دراسات وأ0202غضابنة، يامسينة ) .02
00 ،022-002. 

 .022-022، 22( التخطيط ومحاية البيئة يف ظل التشريع العمراين اجلزائري، دراسات، اجلزائر، 0202غواس، حسينة ) .02
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 .002-000، 2( األمن البيئي، رللة جيل حقوق اإلنسان، مركز جيل البحث العلمي، اجلزائر، 0202قاصدي، فايزة ) .02

( التخطيط البيئية كآلية حلماية البيئة وحتقيق التنمية ادلستدامة، رللة جيل حقوق اإلنسان، مركز جيل البحث العلمي، 0202ينة )كوسام، أم .02
 .022-020، 02اجلزائر، 

عة زلمد خيضر بسكرة، ( التخطيط البيئية كآلية وقائية حلماية البيئة يف اجلزائر، رللة العلوم اإلنسانية، جام0202زلرز، نور الدين وصيد، مرمي ) .02
0 ،020-022. 

( نظم اإلدارة البيئية ودورىا يف التنمية ادلستدامة، رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 0222سلول، مطانيوس وغامن، عدنان ) .02
02(0 ،)00-20. 

الًتبوي، رللة كلية الًتبية بأسيوط، مصر،  م يف رلال البحث0202( تصور مقًتح دلتطلبات الرؤية اإلسًتاتيجية دلصر 0202مرسي، عمر ) .02
02(0 ،)222-202. 

 / يناير.020( السياحة البحرية والسياحة البيئية، نشرة البيئة البحرية، العدد 0202ادلنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية ) .00

ة فعالة، رللة جامعة بابل )العلوم اإلنسانية(، ( مستوي نتائج التخطيط الشامل وادلربمج للقطاع السياحي يف ظل إدار 0222ىاشم، عقيل ) .00
 .002-22(، 0)02العراق، 

 .022-020، 00( الريادة يف األداء البيئي: شركة نوكيا ظلوذجاً، رللة الباحث، اجلزائر، 0200الوايف، الطيب ) .00

 https://goo.gl/PrNnXJ( تنمية ادلناطق السياحية. 0202وزارة الدولة لشئون البيئة البيئة ) .02

 ، مجهورية مصر العربية.0202( إسًتاتيجية التنمية ادلستدامة مصر 0202وزارة التخطيط وادلتابعة واإلصالح اإلداري ) .02
www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf 

( التوازن البيئي والتنمية السياحية ادلستدامة لوالية عنابة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية علوم األرض، اجلغرافيا والتهيئة 0202ياسني، مرؼلي ) .02
 قسنطينة، اجلزائر. –العمرانية، جامعة منتوري 

ت نظم ادلعلومات اجلغرافية يف التخطيط السياحي، رللة دفاتر البحوث العلمية، ادلركز ( تطبيقا0202ػلياوي، نعيمة وابن أم السعد، فتيحة ) .02
 .020-022، 2اجلامعي مرسلي عبد اهلل بتيبازة، اجلزائر، 
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