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 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب

 ـــــ

 الثانيالفصل التشريعي 

 ألولدور االنعقاد العادي ا

 ـــــ

 اللجنة المشتركة من 
  لجنة الطاقة والبيئة

 ومكتب لجنة الشئون االقتصادية
 ـــــ

 األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب 

الطاقة لجنة اللجنة المشتركة من  مع هذا، تقرير أن أقدم لسيادتكم،فأتشرف ب وبعد ،تحية طيبة  
 2020لسنة  723رقم  قرار رئيس جمهورية مصر العربيةعن ومكتب لجنة الشئون االقتصادية  والبيئة

خطاب االتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بشأن الموافقة على 
ألف دوالر أمريكي من خالل  750تتجاوز ال قيمة لدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بوالمؤسسة ا

اإلدارة المستدامة  الصندوق االئتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "
جلس على الم برجاء التفضل بعرضه، 26/10/2020الموقع بتاريخ ، وثات العضوية الثابتة "لللم

 .الموقر

، مقررًا احتياطيًا، يو محمد الجبال  النائب مقررًا أصليًا، والسيد ،المشتركة اللجنةي نوقد اختار 
 لها فيه أمام المجلس الموقر. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

   /1 /2021 
 المشتركةة رئيس اللجن      

 حسام عوض اهللم/      
 

 (األولالتقرير ) 

___  
 (1مشترك )
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 اللجنة المشتركة  تقرير
 ومكتب لجنة الشئون االقتصادية لجنة الطاقة والبيئة من

خطاب االتفاق بشأن الموافقة على  2020لسنة  723رقم  قرار رئيس جمهورية مصر العربيةعن 
بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم 

ألف دوالر أمريكي من خالل الصندوق االئتماني المتعدد المانحين لدعم  750تتجاوز ال منحة بقيمة 
الموقع بتاريخ  "،العضوية الثابتة تللملوثاإدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "اإلدارة المستدامة 

26/10/2020. 
 ____ 

اللجنة  إلى ،2021سنة  ينايرمن  17الموافق  األحدأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم     
قرار رئيس جمهورية مصر ومكتب لجنة الشئون االقتصادية  لجنة الطاقة والبيئةالمشتركة من 

خطاب االتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك بشأن الموافقة على  2020لسنة  723رقم  العربية
ألف  750تتجاوز ال الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة 

دوالر أمريكي من خالل الصندوق االئتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل 
عداد  ،26/10/2020الموقع بتاريخ  "، العضوية الثابتة توثاللملاإلدارة المستدامة  مشروع " لبحثه وا 

 تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
 مثالً م حضره ، 2021من يناير  16يوم السبت الموافق  لنظره ودراسته اللجنة اجتماع  فعقدت ا   

 عن الحكومة:

 : السادةوزارة البيئة  منحضر البيئة كما  ةالدكتورة ياسمين فؤاد وزير  ةاألستاذ
 مساعد الوزيرة للمشروعات .   على أبو سنة  كتوردال 

 مدير مشروع التخلص اآلمن من الملوثات العضوية .    أحمد محمد عبد الحميد  األستاذ
 مسئول االتصال السياسى .   هانى ميشيل  األستاذ
  االتصال السياسى .   تامر محمود رشيدى  األستاذ

 

طريقة إقرار  بشأن  (1)على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المشتركة اللجنةطلعت أ
وجاء طبق ا  ال يتضمن ما يخالف الدستور القرار المعروضاالتفاق المشار إليه والذى انتهى إلى أن 

 للمجلس.من الالئحة الداخلية  (197) والمادة ( من الدستور151لحكم الفقرة األولى من المادة )
، واستعادت نظر الدستور (2)ونظرت اللجنة القرار المعروض ومذكرته اإليضاحية المرفقة به

 .والالئحة الداخلية للمجلس
                                                           

 .2021من يناير لسنة  17بجلسته المعقودة يوم األحد  نظره المجلس ووافق عليه (1)
 مرفق بالتقرير. (2)
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وفى ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من  
 إيضاحات، فإن اللجنة تورد تقريرها عنه على النحو التالي:

 مقدمة  -
 االتفاق: أهم األحكام الواردة في أوالً  -
 .المشتركة ا: رأى اللجنةنيً ثا -

 
 مقدمة

إيمان ا منها  ةتولي الدولة اهتمام ا كبير ا بعمليات التخلص اآلمن من الملوثات العضوية الثابت     
باالتفاقيات الدولية والتزام ا وحماية لصحة االنسان والبيئة من المخاطر الناجمة عنها بضرر هذه الملوثات 

ة ، والتى تهدف إلى تقليل انتاج واستخدام التي وقعتها وخاصة  اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابت
قامت الملوثات العضوية والتخلص منها نهائيا  واتخاذ التدابير الالزمة لذلك وضمان ادارة سليمة بيئيا ، وقد 

 ومن أهمها:،  امات الملوثات العضويةاستخدمصر بالعديد من الجهود للحد من 

 2005 التوقيع على اتفاقية استوكهولم في مايو من عام  -

 يابانية.تنفيذ مشروع إلدارة الزيوت المستخلصة بالتعاون مع هيئة الجايكا ال -

بمشروع ممول من مرفق البيئة العالمي  الثابتةتنفيذ المرحلة األولى من إدارة الملوثات العضوية  -

 ف.الجي

الديوكسين والفيوران في منطقة سفاجا بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية من للتخلص تنفيذ مشروع  -

 لحماية البحر األحمر.

القائم بإدارة المنح المقدمة من والتعمير /المؤسسة الدولية للتنمية  لإلنشاءالبنك الدولي قترح اولذلك     

منحة للمستفيد  بتقديممانحين مختلفين التابعة للصندوق اإلئتماني لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة 

( لتمويل 750000سبعمائة وخمسين ألف دوالر أمريكي ) زال تتجاو )جمهورية مصر العربية( بقيمة 

 .)وهو القرار المعروض( ةالثابتمشروع اإلدارة المستدامة للملوثات العضوية 
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 :االتفاق أواًل: أهم األحكام الواردة في

 تنفيذ المشروع: -
  المشروعأهداف: 
والتخلص منها، بما في ذلك الملوثات  المتقادمةمن المبيدات  المستهدفةتحسين إدارة المخزونات  -

 وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئي ا. الثابتةالعضوية 
تحليل من أجل جمع و جودة الهواء والمختبرات واإلمدادات المرتبطة بها  مراقبة أجهزةتوفير  -

الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة  هواء المواصفات الكيميائية لتلوث
 الكبرى.

 عداد التقارير والتقييم مراقبة المشروع  :وا 
التأكد من أن كل تقرير  خالل جهاز شئون البيئةعلى المستفيد من المصروفات المؤهلة يجوز 

 للمشروع يتم تقديمه للبنك في موعد ال يتجاوز شهر واحد بعد كل نصف سنة.

 :سحب حصيلة المنحة -
 :المصروفات المؤهلة 

وفق ا ألحكام المادة الثالثة من  سحب حصيلة المنحةمن خالل جهاز شئون البيئة  لمستفيدجوز لي
 ( من االتفاق المعروض.1-3والقسم )لشروط المعيارية، ا

 واإلنهاء: النفاذ -

يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ في تاريخ إرسال البنك الدولي إخطار ا إلى المتلقى يفيد قبوله لإلخطار 
 اتخاذ االجراءات الدستورية بواسطة المستفيد.و الرسمي المرسل 

على حساب المنحة في حالة نفاذ االتفاق في تعليق حق المستفيد في السحب يخول للبنك الدولي الحق 
 إذا ما وقع أي حدث قبل تاريخ النفاذ.

 180بعد مرور )مائه وثمانون(  نفاذةوجميع التزامات أطرافه الواردة به في حالة عدم ينتهي االتفاق 
االعتبار. د أخذ أسباب التأخير في بع، وذلك ما لم يحدد البنك الدولي تاريخ الحق ه يوم ا من تاريخ

 ويتعين على البنك الدولي إخطار المتلقي بمثل هذا التاريخ الالحق على الفور.
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 .المشتركة اللجنةا: رأى نيً ثا -
أن المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم في التخلص من أضرار  ترى اللجنة المشتركة

باإلضافة إلى أنه سيعمل على قياس الكائنات الحية الملوثات العضوية الثابتة على اإلنسان ومختلف 
 لنوعية الهواء. جودة الهواء في محافظة القاهرة الكبرى من خالل توفير أجهزة الرصد الدقيقة 

ليه المجلس الموقر الموافقة ع وترجو المعروض االتفاق اتوافق على هذ المشتركة اللجنةو       
 وعلى القرار اآلتي:لى ما رأت وع

االتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير خطاب ُووفق على 
ألف دوالر أمريكي من خالل  750والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة ال تتجاوز 

اإلدارة  الصندوق االئتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "
وذلك مع التحفظ بشرط ، 26/10/2020الموقع بتاريخ  ،العضوية الثابتة " تللملوثاالمستدامة 
 التصديق.
 

 

 

  المشتركة رئيس اللجنة

 حسام عوض اهللم/
 


