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 النشاط اإلعالمي
 

           

 للجنة املشروعات املتوسطة والصغريةول مساعيلية يرتأس االجتماع األنائب حمافظ اإل           

 .... املتناهية الصغر باإلمساعيليةو       

 

 مبادرة إحياء اجلذور املصرية حمافظة االمساعيلية حتتضن النسخة الشبابية من 

 .... (NOSTOSاليونانية القربصية )       

 

 اجمللس القومي للمرأة بالتعاون مع جهاز املشروعات الصغرية  عارضة ٧٠مبشاركة        

 .... واملتوسطة ومتناهية الصغر ينظم معرض سيدتي باإلمساعيلية      

 

 عواصم ت الالزمة للبدء يف مشروعات تطويرحمافظ اإلمساعيلية يناقش التنسيقا     

 .... احملافظات باإلمساعيلية     

 

 مساعيلية يقدم التهنئة لألطفال يف دار الرعاية مبناسبة عيد األضحىنائب حمافظ اإل       

 .... املبارك     

 

 لة السكرتري العام للمحافظة على رأس مح الستقبال عيد األضحى املبارك استعدادا       

 .... مكربة باملنافذ وشوادر اللحوم      
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ول للجنة املشروعات املتوسطة مساعيلية يرتأس االجتماع األنائب حمافظ اإل  
 ..........  باإلمساعيليةوالصغرية واملتناهية الصغر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسماعيلية، محافظ  نائب  الدين،  أحمد عصام  المهندس  للجنة  لت ا  االجتماع  ترأس  األول  نسيقي 

لالئحة تفعيال  الصغر،  والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة  للمشروعات  للقانون    المشكلة  التنفيذية 

المشروعات لصندوق جهاز  2٠2٠لسنة    1٥2 المتعلقة الخاصة بتراخيص  المشكالت  ، إلنهاء 

وزارة   ووكيل  المشروعات  تنمية  جهاز  ممثلي  بحضور  وذلك  المشروعات،    ن، كاساإلتنمية 

 الهندسية باألحياء الثالثة، ومدير إدارة الحماية المدنية والتخطيط المروري.  تاإلدارا ومديري

تراخيص المحالت التجارية    إلصدارومناقشة الطالبات المقدمة    استعراضتم    وخالل االجتماع،

 بمختلف أنشطتها، وذلك بعد مراجعة االشتراطات والمواصفات الخاصة للتراخيص. 

مشروع بنطاق المدينة وتشمل    ٥٧سماعيلية عن موافقة اللجنة لترخيص  محافظ اال  وأعلن نائب

أول    ٧ بحي  ثان    1٠و مشروعات  إنهاء    ثالث،  بحي٤٠و بحي  بسرعة  اإلجراءات موجهاً 

والمتناهية    عاتللمشرو  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  جهاز  من  ترخيص  على  الحاصلة 

 رخص التشغيل.  نح م  القانونيةالصغر، واستكمال اإلجراءات 
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حمافظة االمساعيلية حتتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء اجلذور املصرية   
 (NOSTOSاليونانية القربصية ) 

 

على ضفاف قناة السويس وبحضور الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفيرة نبيلة  

وا بالخارج،  المصريين  وشئون  للهجرة  الدولة  وزيرة  فهمي  مكرم  شريف  حرب  اركان  للواء 

مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية    محافظ اإلسماعيلية. انطلقت المرحلة الرابعة من  بشارة

 . والتي تركز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث.  NOSTOSية القبرص

ونانية القبرصية  الفتاح السيسي بإحياء الجذور المصرية الي  وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد

ال القمة  في  أطلقها  نوفمبر  التي  في  بنيقوسيا  اإلسماعيلية    .2٠1٧ثالثية  محافظة  واحتضنت 

المب  من  الرابعة  تم  المرحلة  حيث  والثالث،  الثاني  الجيل  أبناء  من  الشباب  على  بالتركيز  ادرة 

شابا   عشر  خمسة  بمشاركة  المبادرة  من  شبابية  نسخة  بتنظيم  القيام  على  بواقع  التوافق  وفتاه، 

دولة.   كل  من  مشاركين  وحفاوة    خمسة  اإلسماعيلية  بمحافظة  الحضور  أشاد  االحتفال  وخالل 

الدولة  االستقبال  وزيرة  مكرم  نبيلة  للسفيرة  المحافظة  درع  بإهداء  اإلسماعيلية  محافظ  وقام   ،

ايريك   والسيد  بمصر،  قبرص  دولة  وسفير  بالخارج،  المصريين  وشئون  رجال  أللهجرة  حد 

صل مصري، والدكتور هاني نعمة هللا عضو مجلس الشيوخ. كما قامت  أنانيين من  عمال اليو األ

الو درع  بإهداء  في  الوزيرة  المبادرة  من  األولى  النسخة  تنفيذ  وتم  اإلسماعيلية.  لمحافظ  زارة 

مصر،  2٥٠بمشاركة    2٠18إبريل   في  تعيش  كانت  التي  والقبرصية  اليونانية  الجاليات  من 

 الدول الثالث بمحافظة اإلسكندرية. وبحضور رؤساء 

والقب  اليوناني  للوفد  الزيارات  من  العديد  تنظيم  الرئيس  رعاية  تحت  تم  لألكما  ماكن  رصي 

 اإلسكندرية. ماكن التي كانوا يقيمون بها في السياحية والدينية واأل 

المرحلة الثالثة    وتنفيذ  ٠وتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من أبناء الجاليات الثالث بانجلتر

 .بأستراليا
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واملتوسطة  عارضة اجمللس القومي للمرأة بالتعاون مع جهاز املشروعات الصغرية    7٠مبشاركة 

 .. ..  ومتناهية الصغر ينظم معرض سيدتي باإلمساعيلية
 

 

معرض اإلسماعيلية  محافظ  بشارة  فهمي  شريف  حرب  أركان  اللواء  لرائدات    افتتح  "سيدتي" 

 غيرة ومتناهية الصغر. حاب المشروعات المتوسطة والصاألعمال وأص

الحميد عناني السكرتير    عبد  يالمحافظ، واللواء مجدوذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب  

العام للمحافظة، ونواب اإلسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة عفاف الكومي مقرر  

مديري مديريات الخدمات بالمحافظة ولفيف من    المجلس القومي للمرأة باإلسماعيلية، وعدد من 

التنفيذية. رعا  القيادات  تحت  المعرض  المجلس  ويقام  بين  وبالتعاون  اإلسماعيلية  محافظ  ية 

  ،القومي للمرأة باإلسماعيلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

بحديقة    1٥/٧وحتى    13/٧ايام من    عارضة من رائدات األعمال، ولمدة ثالثة  ٧٠وبمشاركة  

 الشيخ زايد بحي ثالث. 

االفتت كما   بعد  المحافظ  لبذل  حرص  وتشجيعهم  بالعارضات  وااللتقاء  المعرض  تفقد  على  اح 

يدوية،   ومشغوالت  منتجات  شملت  والتي  وجودتها.  منتجاتهم  على  مثنيا  الجهد،  من  المزيد 

 وغيرها .....   ومنتجات جلدية، ومواد غذائية

م  المحافظ للعارضات ولمطالبهم، والتي تمثلت في طلبهم انشاء معرض دائم لمنتجاتهستمع  كما ا

سرع  أليات تنفيذه في  آعلى مدار العام، ومن جانبه أكد المحافظ على دعمه لهذا الطلب ودراسة  

كثر من مكان لعرض منتجاتهم على مدار العام تشجيعا ودعما  أنه سيسعى إلنشاء  أوقت. مضيفا  

 لهم. 

اإلسماعيلية  قامة هذه المعارض هو دعم المرأة بمحافظة  إأكد المحافظ على أن الهدف من  ا  كم

 ومساعدتها على تحقيق التمكين االقتصادي. 
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قش التنسيقات الالزمة للبدء يف مشروعات تطوير عواصم مساعيلية يناحمافظ اإل 
 احملافظات باإلمساعيلية

 

 

 

 

 

 

 
 

 

فه شريف  حرب  أركان  اللواء  اإلعقد  محافظ  بشارة،  لمتابعةاجتماعا    ،سماعيلية مي    موسعا 

المحافظات   لعواصم  العمراني  التطوير  مشروع  في  للبدء  التنفيذي  الموقف  مستجدات 

اإل محافظ  نائب  الدين  عصام  أحمد  المهندس  بحضور  وذلك  واللو باإلسماعيلية،  اء  سماعيلية، 

ال إدارة  وممثلي  للمحافظة،  العام  السكرتير  عناني  ومديري عموم  مجدي  العسكريين،  مهندسين 

 الخدمية. المديريات 

اإل محافظ  أكد  االجتماع،  مستهل  المحافظات،  وفي  عواصم  تطوير  مشروع  أن  سماعيلية 

وير  ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتط   ٥٠٠يستهدف تنفيذ  

الئق   سكن  وتوفير  المناطق،  تلك  لسكان  المعيشية  المواطنين،  البيئة  شرائح    13ضمن  لجميع 

 محافظة. 

مستشار مدير إدارة المهندسين العسكريين، الموقف التنفيذي للمشروع، بالتنسيق مع    واستعرض

بعدد   العشوائية،  المناطق  تطوير  تستهدف    ٥صندوق  والتي  سك   1٠٠٠٠بناء  قطع  نية  وحدة 

رض الدواجن،  أو   الكوكاكوال،منطقة    مصر،بالمحافظة وتشمل منطقة الترانزستور، منطقة تحيا  

 وأرض البحوث الزراعية.

اإل محافظ  لتحقيق  وأكد  المشروعات،  لهذه  التنفيذية  بالخطوات  اإلسراع  أهمية  على  سماعيلية 

 ال. نجاز األعمإتطلعات سكان هذه المناطق، وتذليل كافة العقبات لسرعة 
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عاية مبناسبة عيد نائب حمافظ اإلمساعيلية يقدم التهنئة لألطفال يف دار الر 
 املبارك .... ى  حاألض

 

، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف  سماعيليةقام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ اإل 

اإل  محافظ  بشارة  رعاية  فهمي  لدار  بزيارة  ثالث  الرحمة سماعيلية،  حي  التهنئة  بنطاق  لتقديم   ،

المبارك، األضحى  عيد  بمناسبة  الحف  لألطفال  مها  وزارةبحضور  وكيل  التضامن    ناوي 

 . االجتماعي

محافظ   نائب  شهد  الرعاية    سماعيلية، اإلكما  بدور  االجتماعي  التضامن  وزارة  عيدية  توزيع 

المختلفة  ٥٠٠:    1٠٠بين  والتي تتراوح ما   العمرية  المراحل  ، معلنا تنظيم رحلة جنية، حسب 

 ضحى. بمناسبة عيد األ  ترفيهية لدور الرعاية بأحد شواطئ المحافظة،

وفي سياق متصل وجه المهندس أحمد عصام الدين بضرورة تنمية مواهب األطفال، من رسم  

وموسيقى والعاب رياضية، وذلك من خالل ضمهم ألنشطة مكتبة مصر العامة ومركز الشباب  

 والرياضية. 

ية في عمليات  سماعيلااللتزام بتوجيهات محافظ اإل  استمراروشدد نائب المحافظ على ضرورة  

للوقاية من فيروس كورونا وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة احتياجاتهم من    عقيم والتطهيرالت 

 . الرعاية الصحية
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 ....  الستقبال عيد األضحى املبارك استعدادا
 .. ..  شوادر اللحومالسكرتري العام للمحافظة على رأس محلة مكربة باملنافذ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ    نيابةفظة،  السكرتير العام للمحا  قام اللواء مجدي عناني 

بنطاق  سماعاإل اللحوم  وشوادر  واألسواق  الجزارة  محالت  على  للمرور،  مكبرة  بحملة  يلية، 

المبارك األضحى  عيد  الستقبال  استعدادا  غرب،  القنطرة  ومدينة  العميد  مركز  ويرافقه  حمد أ ، 

القنطرة التنفيذية،  شعيب رئيس مركز ومدينة  القيادات  وبالتنسيق مع مديرية    غرب، وعدد من 

 . يرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموينالطب البيطري ومد

تحرير عن  الحملة  بإجمالي    ٤أسفرت  و   3٥محاضر  لحوم  لالستهالك  كجم  صالحه  غير  كبده 

توقيع غرامات على  دمي األ تم  المخالف  كافة، كما  اللحوم  بيع  ة والمتعدي أصحابها على  شوادر 

 حيال المخالفين.  م الطرق، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  حر

كجم كبده مسيحة بمحل    ٥كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر،    1٥وفى نفس السياق تم ضبط  

ثالثجزاره   لالستهالك    8.٥و،  بحي  غير صالحة  لحوم  بالغش    ٧و   األدمي كيلو  مسيحة  كبده 

ومدينة التل الكبير، بتكثيف المتابعة على  كما قام مركز    ه بنطاق حي ثان.التدليس بمحل جزارو 

الحملة عن تحرير   القطاعات االستهالكية، وأسفرت  القطاعات وخاصة  ، ما  محضر  16جميع 

شهادات صحية    ٧بين عدد   وجود  التسعيرة    3و عدم  إعالن  نظافة   ٥و محاضر عدم  محاضر 

وشدد السكرتير العام    اللحوم والشوادر.  بمحال بيعلسلع مجهولة المصدر، وذلك    ومحضرعامة  

الطب   مديرية  على  محافظ    البيطري، للمحافظة  تعليمات  بالمرور اإلبتنفيذ  على    سماعيلية، 

ذبح بعدم  والتنبيه  المخالفة  األضاحي  ذبح  شوادر  إلزالة  الرئيسية  خارج    الشوارع  األضاحي 

 المجازر وتطبيق القانون على المخالفين. 

بال أن  وجدير  الستقبال  ذكر  المحافظة  بنطاق  المجازر  فتح  قرر  قد  كان  اإلسماعيلية،  محافظ 

بالشوارع   الذبح  عمليات  لرصد  لجان  وتشكيل  العيد،  أيام  خالل  بالمجان  وذبحها  األضاحي 

 وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين وذلك طبقاً ألحكام القانون المنظمة في هذا الشأن. 
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 التقديريتعداد السكان  -1

 مركز /مدينة /حي  م
حضر 

 ريف /

 عدد السكان  
 عدد األسر

متوسط  

عدد أفراد 

 األسرة 
  اإلجمالي إناث ذكور  

 مركز ومدينة اإلسماعيلية 1

 4 102008 408031 199527 208504 حضر  

 5 33506 167529 81252 86277 ريف

   135514 575560 280779 294781  إجمالي

  مركز ومدينة أبو صوير 2

 4 7869 31477 15109 16368 حضر  

 5 36674 183369 86367 97002 ريف

   44543 214846 101476 113370  إجمالي

 مركز ومدينة التل الكبير  3

 4 10719 45747 22553 23194 حضر  

 5 12089 60539 29180 31359 ريف

   22808 106286 51733 54553  إجمالي

 مركز ومدينة القصاصين  4

 4 6748 26992 13172 13820 حضر  

 5 18581 92904 44501 48403 ريف

   25329 119896 57673 62223  إجمالي

5 
مركز ومدينة القنطرة  

 غرب

 4 12333 49332 23531 25801 حضر  

 5 22089 110443 54007 56436 ريف

   34422 159775 77538 82237  إجمالي

 مركز ومدينة فايد  6

 4 7968 33780 16552 17228 حضر  

 5 21222 108360 52771 55589 ريف

   29190 142140 69323 72817  إجمالي

7 
القنطرة  مركز ومدينة 
 شرق

 4 7690 30758 15256 15502 حضر  

 5 6149 30745 14481 16264 ريف

   13839 61503 29737 31766  إجمالي

 المحافظة  إجمالي
 4 155335 626117 305700 320417 حضر  

 5 150309 753889 362559 391330 ريف

   305644 1380006 668259 711747  إجمالي

 القرار  اتخاذمركز المعلومات ودعم -صدر البيان:  م

   (م2020للمواليد والوفيات عن عام  الزيادة الطبيعية وفقا لبيان مديرية الشئون الصحية تم احتساب)

 م 2021يوليو    - تاريخ البيان:
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 

بلغ    ارتفاع( نسمة بمعدل  138٠٠٠6م بلغ ) 2٠2٠أن إجمالي عدد سكان محافظة اإلسماعيلية عن عام    -1

  % ٥٠.8وزع بنسبة بلغت نحو  ( أسرة م3٠٥6٤٤م. بإجمالي عدد أسر بلغ نحو )2٠19عن عام    %٧.1

نحو   بلغت  وبنسبة  الحضر  الري  %٤9.2في  وبم في  ) ف  نحو  بلغ  لألسرة  أفراد  عدد  في ٤توسط  أفراد   )

 ( أفراد في الريف.٥الحضر ونحو )

من إجمالي    %٤٥.٤( نسمة بنسبة بلغت نحو  62611٧م ) 2٠2٠بلغ إجمالي عدد سكان الحضر في عام    -2

 من اإلناث. %٤8.8من الذكور وبنسبة بلغت نحو  %٥1.2نحو عدد السكان موزع بنسبة بلغت 

من إجمالي   %٥٤.6( نسمة بنسبة بلغت نحو  ٧٥3889م )2٠2٠دد سكان الريف في عام  بلغ إجمالي ع  -3

 . من اإلناث  %٤8.1من الذكور وبنسبة بلغت نحو  %٥1.9عدد السكان موزع بنسبة بلغت نحو 

 م نجد اآلتي: 2٠19بالمقارنة مع عدد السكان عن عام   -٤

في    االرتفاعم وهو يعادل معدل  2٠2٠في عام    %1.٧في عدد السكان الذكور بلغ نحو    االرتفاعأن معدل    -

 م. 2٠2٠عدد السكان اإلناث في عام  

في    االرتفاعم بينما بلغ معدل  2٠2٠في عام    %2.6في عدد السكان في الحضر بلغ نحو    االرتفاعأن معدل    -

 م. 2٠2٠في عام  %1و  عدد السكان في الريف نح

 التوصيات:
 

ل أكثر ضرورة زيادة الجهود المبذولة لمواجهة النمو السكاني وخدمة تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية بشك  -

 فاعلية واستدامة. 
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 تطور أعداد السكان حسب احلالة التعليمية باحملافظة: -2

 البيان

 2٠2٠عدد السكان التقديري  2٠19عدد السكان التقديري  2٠18عدد السكان التقديري 
 إمجايل أنثى ذكر إمجايل أنثى ذكر إمجايل أنثى ذكر

 ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر 

 177948 103503 74445 189964 108799 81165 201406 115553 85853 أمي 

 125738 60127 65611 113722 54831 58891 102280 48077 54203 يقرأ ويكتب  

 434548 201382 233166 396166 185075 211091 378489 177926 200563 أقل من جامعي 

 190460 93325 97135 182616 89490 93126 145764 69298 76466 جامعي 

 م 2021يوليو -جامعة قناة السويس                  تاريخ البيان:  -  مديرية التربية والتعليم -الهيئة العامة لمحو األمية  -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -:  مصدر البيان

 المقيدين الجامعيين وغير الجامعيين الجدد ( تم محو أميتهم في كل عام وكذلك إضافة  م عن طريق خصم ما2020م و2019م و2018) تم حساب بيان 

 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 
 

 اآلتي: التعليمية مقسمين إلى أن السكان حسب الحالة 

من إجمالي   %٥٧.٤من إجمالي األميين بينما بلغت نسبة اإلناث نحو    %٤2.6نسمة ( بنسبة ذكور بلغت نحو    2٠1٤٠6م بلغ )  2٠18أميين بإجمالي عدد تقديري  -أوالً:   

  %٤2.٧على مستوى اإلجمالي بنسبة ذكور بلغت نحو    %٥.٧حو  بلغ ن  انخفاض نسمة ( بمعدل    18996٤م حيث بلغ )  2٠19العدد في عام  األميين . وتطور هذا  

بلغ نحو    انخفاض نسمة ( بمعدل    1٧٧9٤8م حيث بلغ اإلجمالي )  2٠2٠في عام    االنخفاض من اإلجمالي ويستمر    %٥٧.3من اإلجمالي ونسبة إناث بلغت نحو  

 من اإلجمالي. %٥8.2ت نحو من اإلجمالي ونسبة إناث بلغ  %٤1.8م بنسبة ذكور بلغت نحو  2٠19ام  عن ع  6.3%

من اإلجمالي.  %٤٧من اإلجمالي بينما بلغت نسبة اإلناث بلغت نحو  %٥3نسمة ( بنسبة ذكور بلغت نحو  1٠228٠م بلغ ) 2٠18يقرأ ويكتب بإجمالي عدد تقديري  -ثانياً: 

من اإلجمالي   %٥1.8بلغت نحو   ي بنسبة ذكورلى مستوى اإلجمالع  %11.2بلغ نحو    ارتفاعنسمة ( بمعدل  113٧22م حيث بلغ )  2٠19وتطور هذا العدد في عام 

عن    %1٠.6بمعدل ارتفاع بلغ نحو  (  نسمة    12٥٧38م حيث بلغ اإلجمالي )  2٠2٠من اإلجمالي ثم استمر هذا االرتفاع في عام    %٤8.2ونسبة إناث بلغت نحو  

نحو  2٠19عام   بلغت  ذكور  بنسبة  بلغت    %٥2.2م  إناث  ونسبة  اإلجمالي  اإلجمالي.  %٤٧.8نحو  من    من 
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من   %٥3نسمة ( بنسبة ذكور بلغت نحو  3٧8٤89م بلغ ) 2٠18أقل من جامعي بإجمالي عدد تقديري  -ثالثاً: 

م حيث بلغ  2٠19من اإلجمالي . وتطور هذا العدد في عام   %٤٧اإلجمالي بينما بلغت نسبة اإلناث نحو 

واستمر االرتفاع في عام   مستوى اإلجماليعلى  %٤.٧بلغ نحو   ارتفاعنسمة ( بمعدل  396166) 

بنسبة ذكور بلغت نحو   %9.٧نسمة ( بمعدل ارتفاع بلغ   ٤3٤٥٤8م حيث بلغ اإلجمالي ) 2٠2٠

 من اإلجمالي.  %٤6.3من اإلجمالي ونسبة اإلناث بلغت نحو  %٧.٥3

تقديري  -رابعاً:   بإجمالي عدد  )    2٠18جامعي  نحو  1٤٥٧6٤بلغ  بلغت  ذكور  بنسبة   ) من    %٥2.٥  نسمة 

م حيث 2٠19من اإلجمالي. وتطور هذا العدد في عام    %٤٧.٥مالي بينما بلغت نسبة اإلناث نحو  اإلج

على مستوى اإلجمالي بنسبة ذكور بلغ نحو    %2٥.3بلغ نحو    ارتفاعنسمة ( بمعدل    182616بلغ )  

م حيث  2٠2٠م  من اإلجمالي ويستمر االرتفاع في عا  %٤9من اإلجمالي ونسبة إناث بلغت نحو    ٥1%

م بنسبة ذكور بلغ نحو  2٠19عن عام    %٤.3رتفاع بلغ نحو  انسمة ( بمعدل    19٠٤6٠غ اإلجمالي )  بل

 من اإلجمالي. %٤9من اإلجمالي ونسبة إناث بلغت نحو  ٥1%

 

 وصيات:الت
 

إلى    االلتزامضرورة    -  بالنسبة  التعليم  التعليمية ألهمية  الحالة  لتطوير  استراتيجي  الوطني   د االقتصابمنهج 

ودوره في زيادة معدالت النمو والتنمية االقتصادية، وكذلك لما يشكله اإلنفاق على التعليم من ضغط على 

 ميزانية الدولة.
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 :سنة (  65 -سنة  15تطور أعداد السكان حسب احلالة االجتماعية ) من سن  -3

 م 2021يوليو  -تاريخ البيان:                                                                                              الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء         -البيان:  ر صدم

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 

 إلى اآلتي:  أن السكان حسب الحالة االجتماعية مقسمين

نسززززبة مززززن إجمززززالي العزززززاب بينمززززا بلغززززت  %6٤.٧نسززززمة ( بنسززززبة ذكززززور بلغززززت نحززززو  16٧٤6٥م بلززززغ )2٠18عزززززاب بإجمززززالي عززززدد تقززززديري -أوالً:  

مززززن  %٤٧.8مززززن اإلجمززززالي وبلززززغ نصززززيب الريززززف نحززززو  %٥2.2مززززن إجمززززالي العزززززاب وبلززززغ نصززززيب الحضززززر نحززززو  %3٥.3اإلنززززاث نحززززو 

علززززى مسززززتوى اإلجمززززالي  %٥.٧بلززززغ نحززززو  انخفززززاض نسززززمة ( بمعززززدل  1٥٧919م حيززززث بلززززغ ) 2٠19فززززي عززززام اإلجمزززالي. وتطززززور هززززذا العززززدد 

 .%٧.1م بلغ نحو 2٠19نسمة ( بمعدل انخفاض عن عام  1٤66٧1الي ) م حيث بلغ اإلجم2٠2٠في عام  االنخفاض واستمر 

مززززن إجمززززالي المتزززززوجين بينمززززا  %٥٠.1بلغززززت نحززززو  نسززززمة ( بنسززززبة ذكززززور ٥3٧9٧3م بلززززغ ) 2٠18متزوجززززون بإجمززززالي عززززدد تقززززديري -ثانيززززاً: 

لي وبلززززغ نصززززيب الريززززف نحززززو مززززن اإلجمززززا %٤3.9إجمززززالي المتزززززوجين وبلززززغ نصززززيب الحضززززر نحززززو مززززن  %٤9.9بلغززززت نسززززبة اإلنززززاث نحززززو 

علززززى  %1.9بلززززغ نحززززو  ارتفززززاعنسززززمة ( بمعززززدل  ٥٤819٤م حيززززث بلززززغ ) 2٠19مززززن اإلجمززززالي. وتطززززور هززززذا العززززدد فززززي عززززام  ٥6.1%

عززززن  %2.1نسزززمة ( بمعززززدل ارتفزززاع بلززززغ نحزززو  ٥٥9٤٤2م حيزززث بلزززغ اإلجمززززالي ) 2٠2٠اع فزززي عززززام إلجمزززالي واسززززتمر هزززذا االرتفززززمسزززتوى ا

 م.2٠19عام 

مززززن إجمززززالي األرامززززل بينمززززا بلغززززت نسززززبة  %21سززززبة ذكززززور بلغززززت نحززززو نسززززمة ( بن ٤٧3٤1م بلززززغ ) 2٠18أرامززززل بإجمززززالي عززززدد تقززززديري  -ثالثززززاً: 

. مزززن اإلجمززززالي %٤9مزززن اإلجمزززالي وبلززززغ نصزززيب الريزززف نحززززو  %٥1األرامزززل وبلززززغ نصزززيب الحضزززر نحززززو  مززززن إجمزززالي %٧9اإلنزززاث نحزززو 

علزززى مسزززتوى اإلجمزززالي وبزززنفس المعزززدل  %2.2بلزززغ نحزززو  ارتفزززاعنسزززمة ( بمعزززدل  ٤8383م حيزززث بلزززغ ) 2٠19وتطزززور هزززذا العزززدد فزززي عزززام 

نسزززززززززززززززززززززززززززمة (. ٤9٤٤٧م حيزززززززززززززززززززززززززززث بلزززززززززززززززززززززززززززغ اإلجمزززززززززززززززززززززززززززالي ) 2٠2٠فزززززززززززززززززززززززززززي عزززززززززززززززززززززززززززام 

 البيان

 2٠2٠عدد السكان التقديري  2٠19عدد السكان التقديري  2٠18عدد السكان التقديري 
 إمجايل أنثى ذكر إمجايل أنثى ذكر إمجايل أنثى ذكر

 ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر 
 146671 22294 29481 47815 47٠81 157919 24٠٠4 31742 51481 5٠692 167465 25455 3366٠ 54594 53756 أعزب
 559442 156644 122518 1572٠3 123٠77 548194 153494 12٠٠54 154٠43 12٠6٠3 537973 15٠633 117816 15117٠ 118354 متزوج
 49447 19482 19581 4747 5637 48383 19٠63 19159 4645 5516 47341 18652 18747 4545 5397 أرمل
 21939 6362 8117 3554 39٠5 18829 546٠ 6967 3٠5٠ 3352 14849 43٠6 5494 24٠6 2643 مطلق 
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نسززززمة ( بنسززززبة ذكززززور بلغززززت  1٤8٤9م بلززززغ ) 2٠18عززززدد تقززززديري  بإجمززززاليمطلقززززين  -رابعززززاً: 

مزززن إجمزززالي  %66مزززن إجمزززالي المطلقزززين بينمزززا بلغزززت نسزززبة اإلنزززاث نحزززو  %3٤نحزززو 

مززززن اإلجمززززالي وبلززززغ نصززززيب الريززززف  %٥٤.8المطلقززززين وبلززززغ نصززززيب الحضززززر نحززززو 

حيزززززث بلزززززغ  م2٠19مزززززن اإلجمزززززالي. وتطزززززور هزززززذا العزززززدد فزززززي عزززززام  %٤٥.2نحزززززو 

علززززى مسززززتوى اإلجمززززالي واسززززتمر  %26.8بلززززغ نحززززو  ارتفززززاعل بمعززززد  نسززززمة( 18829)

نسززززمة ( بمعززززدل ارتفززززاع  21939م حيززززث بلززززغ اإلجمززززالي ) 2٠2٠االرتفززززاع فززززي عززززام 

 م.2٠19عن عام  %16.٥بلغ نحو 
 

 التوصيات:
 

لمشزززكالت الالفتزززة التزززي تحتزززاج إلزززى عزززالج ونظزززر بشزززكل عاجزززل كثزززرة حزززاالت الطزززالق، مزززن ا -

العزززززوف عززززن الزززززواج وتراجززززع  لبنززززاء األسززززري فززززي المجتمززززع وكززززذلكهديززززدًا لث تشززززكل تيززززح

معدالتززززه، ومززززن أهززززم األسززززباب لتفززززاقم تلززززك الظززززاهرة هززززي أزمززززة القززززيم التززززي تواجززززه المجتمززززع 

مر كزززززاإلعالم والتعلزززززيم والمنسسزززززات الدينيزززززة المصزززززري وتراجزززززع دور الجهزززززات المعنيزززززة بزززززاأل

 والثقافية.
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 ية:تطور معدل الزيادة الطبيع -4

 معدل الزيادة الطبيعية  معدل الوفيات  معدل املواليد العام م

 إمجايل إناث ذكور إمجايل إناث ذكور إمجايل إناث ذكور
1 2016 30.8 6.4 24 

2 2017 28.2 5.8 23 

3 2018 26.3 5.9 20.4 

4 2019 24.2 6.3 17.8 

5 2020 23.5 6.1 17.4 

 م2021يوليو  -تاريخ البيان:               ئة العامة واإلحصاء    الجهاز المركزي للتعب-مصدر البيان:  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:-التعليق: 

تدريجي في معدل المواليد خالل الخمس سنوات األخيرة حيث بلغ أقل معدل للمواليد في   انخفاض أن هناك  -1

 . 3٠.8م حيث بلغ 2٠16عام  بينما كان أعلى معدل للمواليد في  23.٥م بمعدل بلغ  2٠2٠عام  

م  2٠1٧ي عام ف انخفاض أن هناك تذبذب في معدل الوفيات خالل الخمس سنوات األخيرة حيث نجد هناك  -2

م  2٠19في عام    االرتفاعم واستمر هذا  2٠1٧م عن عام  2٠18م ثم حدث ارتفاع في عام  2٠16عن عام  

 م. 2٠2٠ثم تراجع في عام  

ية خالل الخمس سنوات األخيرة حيث بلغ أقل معدل الزيادة الطبيع   تدريجي في معدل  انخفاض أن هناك    -3

م  2٠16بينما كان أعلى معدل للزيادة الطبيعية في عام    1٧.٤م بمعدل بلغ  2٠2٠عام    الطبيعية فيللزيادة  

 . 2٤حيث بلغ  

 التوصيات:

ضزززرورة التحزززول إلزززى نهزززج المجتمعزززات الحديثزززة وإتبزززاع فكزززرة األسزززر األصزززغر هزززي القاعزززدة  -

 ياسة األسرة الواحدة.وس

بتززززرويج سياسززززة تنظززززيم األسززززرة والتعلززززيم حيززززث يمثززززل األطفززززال تكززززاليف  االهتمززززامضززززرورة  -

 اقتصادية، وتكلفة تربية األطفال تعد حافًزا لتقليل حجم األسرة.

30.828.226.324.223.5

6.4
5.85.96.36.1

24
23

20.4
17.817.4

20162017201820192020

تطور معدل الزيادة الطبيعية

معدل المواليد معدل الوفيات معدل الزيادة الطبيعية
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 جدول االنتخابات : -1

 جداول االنتخاباتين يف عدد املقيد الدائرة االنتخابية م
 إمجايل إناث ذكور

 43958 43958 قسم أول  1

 176490 176490 قسم ثان 2

 95520 95520 قسم ثالث 3

 104585 104585 مركز اإلسماعيلية  4

 47556 47556 مركز القنطرة شرق  5

 98525 98525 مركز القنطرة غرب  6

 101715 101715 مركز أبو صوير  7

 85267 85267 مركز فايد  8

 75588 75588 مركز التل الكبير  9

 68370 68370 مركز القصاصين 10

 89٧٥٧٤ 89٧٥٧٤ إجمالي المحافظة 

 م2021 يوليو-تاريخ البيان:                                                        باحملافظة      األمن مديرية -مصدر البيان: 

 

 ل السابق ما يلي: يتضح من الجدو -التعليق: 
 

( دوائر انتخابية على مستوى المحافظة بإجمالي عدد مقيدين في جداول االنتخابات بلغ   1٠أنه يوجد عدد )   -1

 :  ( مواطن موزعين بالترتيب حسب أكبر عدد مقيدين كالتالي 89٧٥٧٤) 

 .  %19.٧دائرة قسم تان بنسبة عدد مقيدين بلغت نحو  -

 % 11.٧  بنسبة عدد مقيدين بلغت نحودائرة مركز اإلسماعيلية  -

 % 11.3عدد مقيدين بلغت نحو   صوير بنسبةدائرة مركز أبو  -

 % 11دائرة مركز القنطرة غرب بنسبة عدد مقيدين بلغت نحو  -

 % 1٠.6بنسبة عدد مقيدين بلغت نحو  قسم ثالث دائرة  -

 . %9.٥عدد مقيدين بلغت نحو   فايد بنسبةدائرة مركز  -

 . %8.٤عدد مقيدين بلغت نحو   تل الكبير بنسبةدائرة مركز ال -

 . %٧.6عدد مقيدين بلغت نحو   القصاصين بنسبةدائرة مركز  -

 .  %٥.3دائرة مركز القنطرة شرق بنسبة عدد مقيدين بلغت نحو  -

 .  %٤.9دائرة قسم أول بنسبة عدد مقيدين بلغت نحو  -
 

 التوصيات :

االن  - في  المشاركة  بأهمية  التوعية  وجزءضرورة  وطني  واجب  أنها  على  والتأكيد  المسئولية   تخابات  من 

لدعم   فيه  المشاركة  الجميع  على  يجب  دستوري  استحقاق  وأنها  مصري،  مواطن  لكل  والمجتمعية  السياسية 

 الديمقراطية. 
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 :األحزاب السياسية باحملافظة -2

 اسم احلزب  م
نسبة مشاركة املرأة  عدد املشرتكني

 إمجايل إناث ذكور إلمجايل املشرتكني
 مستقبل وطن  1

 متوفر  غير

 الحرية المصري  2

 المصري  3

 حماة وطن  4

 المؤتمر 5

 المصريين األحرار 6

 الشعب الجمهوري  7

 الجديد الوفد  8

 النور  9

 المحافظين  10

 غد الثورة  11

 الحركة الوطنية  12

 العدل  13

 األحرار الدستوري  14

 رء مصأبنا 15

 إجمالي المحافظة 

 م 2021يوليو-المصادر البحثية على شبكة النت                 تاريخ البيان: -مصدر البيان:  
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 السابق ما يلي: يتضح من الجدول  -التعليق: 

 ( حزب سياسي.  1٥أن إجمالي عدد األحزاب السياسية على مستوى المحافظة بلغ نحو )  -1

حافظة غير متاحة إال عن طريق مصدر واحد هو أمن الدولة  باألحزاب السياسية بالم أن البيانات المرتبطة  -2

بال السياسية  باألحزاب  المتعلقة  البيانات  يتعذر معه الحصول على  محافظة حيث أن طبيعة عمل هذه مما 

 األحزاب تمنع أن يكون مصدر البيان هو الحزب نفسه بل يجب أن يكون من خالل جهة أمنية. 

 :التوصيات

ف  -1 تعاون مشترك يساعد  السياسي    يدعوة األحزاب من أجل  العمل  مع ضرورة عمل   واالجتماعيإثراء 

من   المواطن  متطلبات  وتحقيق  التنمية  في  للمشاركة  بالمحافظات  التنفيذية  القيادات  مع  فعالة  مشاركة 

الملح  الحياةأولويات   القضايا  حل  في  التنفيذية  القيادات  مع  والمساعدة  لتكثيف  الكريمة  المحافظات  في  ة 

 الجهود في اتجاه واحد وتحقيق أكبر عائد.

روح   -2 وإثراء  للمواطنين  السياسية  التوعية  تفهما    االنتماءضرورة  أكثر  مواطن  خلق  أجل  من  للوطن 

 واستيعابا لما له وما عليه من حق الوطن وغيره من المواطنين. 

 

 والشورى:بية احمللية وجملس الشعب عدد املقاعد اليت تشغلها املرأة يف اجملالس الشع -3

 العدد البيان البند م

 جدول االنتخابات  1

 2 التي تشغلها المرأة في مجلس الشعب عدد المقاعد 

 إجمالي المقاعد في المجالس الشعبية المحلية 
ال توجد مجالس شعبية  

بية  عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس الشع محلية في الوقت الحالي 

 المحلية 

األحزاب السياسية   2

 بالمحافظة 

عدد أعضاء  

مجلس الشعب  

  النتمائهمطبقاً 

 الحزبي 

 1 حزب الشعب الجمهوري )نظام قوائم(

 3 حزب مستقبل وطن )نظام قوائم( 

 1 مستقل نظام فردي 

 3 حزب مستقبل وطن )تظام فردي( 

 1 حزب المؤتمر )نظام فردي( 

 م 2021يوليو-تاريخ البيان:            جلس النواب المصري                    لموقع الرسمي لما-مصدر البيان:  
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  -التعليق: 

ية تمثل محافظة اإلسماعيلية في مجلس الشعب بلغ  انأن إجمالي عدد المقاعد التي تشغلها المرأة كنائبة برلم  -1

 اإلسماعيلية. من إجمالي نواب البرلمان الحالي الممثلين لمحافظة  %22.2بلغت نحو ( مقعد بنسبة  2عدد )

 إلى: ( أعضاء موزعين 9يلية بلغ ) أن إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب الممثلين لمحافظة اإلسماع  -2

 من إجمالي عدد النواب الممثلين لمحافظة اإلسماعيلية.  %٤٤.٤بنسبة بلغت نحو  نظام قوائم -

  % 2٠( فردي مستقل بنسبة 1من إجمالي عدد النواب وينقسم إلى عدد ) %٥٥.6بنسبة بلغت نحو فردي  نظام -

( عدد  بنسبة  ٤وإلى  سياسية  أحزاب  )ح   %8٠(  نحو  وهما  بلغت  بنسبة  وطن  مستقبل  وحزب   %٧٥زب 

 من إجمالي عدد األحزاب السياسية في النظام الفردي لمحافظة اإلسماعيلية(.  %2٥المنتمر بنسبة 

 التوصيات:

لمنسسات    -1 استكماال  يعد  وأنه  الشعب  مجلس  انتخابات  في  المشاركة  بأهمية  التوعية  الدولة ضرورة 

 التشريعية.

ضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية وتخطي العقبات سواء المتصلة   -2

 سية واألليات االنتخابية. بالمجتمع والثقافة السائدة أو المتصلة بالمنسسات السيا

 

 

 

1

3

1

3

1

00.511.522.533.5

(نظام قوائم)حزب الشعب الجمهوري 

(نظام قوائم)حزب مستقبل وطن 

مستقل نظام فردي

(تظام فردي)حزب مستقبل وطن 

(نظام فردي)حزب المؤتمر 

عدد أعضاء جملس الشعب طبقًا إلنتمائهم احلزبي
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 :باحملافظةمصادر التلوث البيئي  -1

 البيان
  حضر/
 املواقع املضارة  ريف

تعداد  
السكان 
 املضارين 

نسبة السكان  
املضارين إىل  
 إمجايل السكان

 مالحـــــــــــظات 

ص 
ــــ

ــــ
ــ

 ص 
رف

ــــ
ــــ

ــــ
ـ

حي
 

 حضر 
محمد علي أمام  شارع 

 االستقاللشارع 
2000 2.7%   

 حضر 
 مدينة أبو صوير بجميع

 توابعها 
 جاري إنشاء شبكة صرف صحي 100% 31477

 حضر 

عزبة ناصر والسبع  
عمارات ومساكن 

التوفيق بمدينة القنطرة  
 شرق

6500 21.5% 
وذلك إلنخفاض الطاقة التصميمية   

 عن الطاقة الفعلية لمحطة المعالجة

 حضر 

 -منطقة الدريسة 
ومنطقة عبد الوارث في 

مدينة القصاصين  
 الجديدة 

3705 25% 
حالة الطرق تعوق دخول شيكة  

 الصرف الصحي

 ريف
عزبة علي عيد بقرية 

بمركز  نفيشة
 اإلسماعيلية 

3577 47.7% 
الصرف جاري العمل بمشروع 

 الصحي بالمنطقة

 ريف

  -8ك -7منطقة )ك
(13ك -11ك غرب   

بقرية الفردان بمركز  
 اإلسماعيلية 

ــ  2.7% 447  ــــ

 ريف
صوير بجميع  مركز أبو

 توابعه
183369 100% 

االنتهاء من المرحلة األولى  جاري 
لمشروع الصرف الصحي بمدينة  

أبوصوير وقرية السبع آبار شرقية وقرية  
 الواصفبة 

 ريف
القرى التابعة لمركز التل  

 الكبير 
46340 76.6% 

جاري اإلنتهاء من شبكة صرف الصح 
 يقرى التل الكبير 

 %100 108360 القرى التابعة لمركز فايد  ريف

ــ   ــــ

 ريف

قرية   -قرية أبوطفيلة
  -قرية الرياح -النصر

قرية البياضية بمركز  
 القنطرة غرب 

72212 65.4% 

 ريف

قرية   -قرية التقدم 
  -قرية األبطال -جلبانه

قرية السالم بمركز 
 القنطرة شرق 

30745 100% 
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 افظةمصادر التلوث البيئي باحملتابع 

 

 البيان
  حضر/
 ريف

 املواقع املضارة 

تعداد  
السكان 
 املضارين 

نسبة  
السكان 
املضارين 

إىل إمجايل  
 السكان

 مالحـــــــــــظات 

عي 
صنا

ف 
صر

 

 حضر 

محطة الرفع الرئيسية 
للصرف الصحي بأبوعطوة 
بمدينة اإلسماعيلية )يصب 

فيها الصرف الصناعي  
الخاص بالمنطقة الحرة  

والمنطقة الصناعية األولى 
( حيث تصب في  والثانية

 سرابيوم

29367 100% 
يصب الصرف الصناعي في محطات  

الصرف الصحي بعد معالجته داخلياً في 
المصانع ) يلزم كل مصنع بمعالجة خاصة 

ا يجعل المواقع المضارة هي  به ( مم
المناطق التي يصب فيها الصرف الصحي 

 المختلط بالصرف الصناعي

 حضر 

محطة معالجة الصرف 
الصحي بالمدينة الجديدة  
بالقنطرة شرق ) يصب  
فيها الصرف الصناعي  

الخاص بالمنطقة الصناعية 
 ( بالقنطرة شرق

ــ  ــ  ــــ  ــــ

 ريف
بالمالك بقرية  31محطة 

يرة الخضراء بمركز الجز
 التل الكبير 

1200 8.9% 
شركة الشمس لإلنتاج الزراعي ) تدوير  
مخلفات زراعية إلنتاج سماد عضوي  

 (كومبست)

عي 
زرا

ف 
صر

 
 شمال اإلسماعيلية ريف

جميع 
 السكان 

يعد الضرر واقع على جميع سكان  100%
محافظة اإلسماعيلية حيث يصب الصرف 
الزراعي في مياه قناة السويس أو يعاد 
استخدامه دون معالجة في ري األراضي  
الزراعية مع األخذ في اإلعتبار أنه يتم 

محطات معالجة صرف صحي في  4صب 
 محطات صرف الصرف الزراعي 

 ريف
البالح بقرية الرياح )يصب  

( بمركز ي قناة السويس ف 
 ومدينة القنطرة غرب 

جميع 
 السكان 

100% 

 ريف
المحسمة القديمة بمركز  
 ومدينة القصاصين الجديدة 

18859 100% 

 ريف

عيد والحلوس  عزبة علي 
وأبوعطوه التابعين لقرية 
نفيشة ومصرف ترعة  
الشجرة بقرية الفردان  

 بمركز اإلسماعيلية 

51926 83.2% 
ومصرف أبو   حيث يمر مصرف الوادي

 جاموس للصرف الزراعي بهذه القرى 

 ريف

قرية المحسمة الجديدة  
وقرية السبع آبار غربية  
وقرية السبع آبار شرقية  

ركز وقرية المنايف بم
 أبوصوير 

132075 72% 
حيث يمر مصرف الوادي للصرف 

 الزراعي بهذه القرى 
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 افظةمصادر التلوث البيئي باحملتابع 

 

 البيان
  حضر/
 ريف

 املواقع املضارة 

تعداد  
السكان 
 املضارين 

نسبة السكان  
املضارين إىل  
 إمجايل السكان

 مالحـــــــــــظات 

مة 
قما

ب ال
مقال

 

 ريف

منطقة تجميع قمامة بمنطقة 
غرب طريق الصالحية  11ك

بقرية الفردان بمركز  
 اإلسماعيلية 

ــ  4.8% 800  ــــ

 حضر 

مقلب قمامة عمومي بشارع 
العريش ومدفن صحي  
بالمدينة الجديدة بمركز  
 ومدينة القنطرة شرق  

ــ  47% 14178  ــــ

ات 
خملف

ف 
صر

 

 حضر 
المنطقة المحيطة 

بالمستشفى المركزي بمدينة 
 التل الكبير 

1335 3% 
تعتبر محرقة المخلفات الطبية 

بالمسنشفى المركزي بمدينة التل 
 الكبير غير مطابقة للمواصفات 

نع
مصا

 
وب

ط
 

 حضر 
عدد واحد مصنع طوب في 

  جريش بمدينة أبو عزبة أبو
 صوير 

1838 6% 
يوجد المصنع بالمنطقة الجبلية  

جريش بالقرب من الكتلة  بعزبة أبو
 السكانية

 ريف
عزبة عطية الناظر بقرية 
أبو عاشور بمركز التل 

 الكبير 
4671 33%   

نت 
مس

ع أ
صان

م
 

ــ  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ــ  ـــــــ

 

 م 2021يوليو  -البيان: اإلدارة العامة لصرف اإلسماعيلية والمراكز والمدن                    تاريخ -البيان:  مصدر 
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 : أتييتضح من البيان السابق ما ي- التعليق:

فيأن    :أوالً  تنحصر  اإلسماعيلية  بمحافظة  البيئي  التلوث  الصناعي   مصادر  والصرف  الصحي  الصرف   (

 والصرف الزراعي وصرف المخلفات ومقالب القمامة ومصانع الطوب ( 

 ً أن المواقع المتضررة من الصرف الصحي تتمثل غالباً في المناطق المحرومة من وجود أو عدم استكمال   :ثانيا

( نسمه وهي   ٤88٧32ويبلغ إجمالي عدد السكان المتضرر في هذه المواقع نحو )    بها  شبكة الصرف الصحي

 بالترتيب من حيث عدد السكان المتضرر كما يلي .....

 من إجمالي عدد السكان المتضرر من الصرف الصحي  %٤٤صوير بنسبة بلغت نحو  مركز ومدينة أبو -1

 مالي عدد السكان المتضرر من الصرف الصحيمن إج %22.2مركز فايد بنسبة بلغت نحو  -2

 من إجمالي عدد السكان المتضرر من الصرف الصحي  %1٤.8مركز القنطرة غرب بنسبة بلغت نحو  -3

 من إجمالي عدد السكان المتضرر من الصرف الصحي  %9.٥مركز التل الكبير بنسبة بلغت نحو  -٤

 من إجمالي عدد السكان المتضرر من الصرف الصحي   %٧.6 مركز ومدينة القنطرة شرق بنسبة بلغت نحو -٥

 من إجمالي عدد السكان المتضرر من الصرف الصحي.  %1.2مركز ومدينة اإلسماعيلية بنسبة بلغت نحو   -6

نحو    -٧ بلغت  بنسبة  الجديدة  القصاصين  ومدينة  مركز  من   %٠.8وأخيراً  المتضرر  السكان  عدد  إجمالي  من 

 الصرف الصحي.

 ً أن المواقع المتضررة من الصرف الصناعي تتمثل في المناطق التي يصب فيها الصرف الصحي المختلط   :ثالثا

 وهي تتمثل في مواقع صب محطات الصرف الصحي لثالث محطات هم ....  بالصرف الصناعي

نطقة الحرة عطوة بمدينة اإلسماعيلية ) يصب فيها الصرف الصناعي الخاص بالم  محطة الرفع الرئيسية بأبو   -

 والمنطقة الصناعية األولى والثانية ( حيث تصب في سرابيوم 

 محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق -

بالمالك بقرية الجزيرة الخضراء بمركز التل الكبير )حيث يوجد شركة الشمس لإلنتاج الزراعي    31محطة    -

 (  كومبست  يعضو اد تدوير مخلفات زراعية إلنتاج سم)

 ً  المواقع المتضررة من الصرف الزراعي هي بالترتيب حسب عدد السكان المتضرر .... :رابعا

 شمال اإلسماعيلية  -1

 قرية المحسمة الجديدة وقرية السبع آبار غربية وقرية السبع آبار شرقية وقرية المنايف بمركز أبوصوير  -2

 عطوه التابعين لقرية نفيشة بمركز اإلسماعيلية   س وأبوعزبة علي عيد والحلو -3

 المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة  -٤

 البالح بقرية الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب  -٥

 ً القمامة وبلغ إجمالي عدد السكان 2يوجد عدد )    :خامسا ( منطقة على مستوى المحافظة متضررين من مقالب 

( نسمه باإلضافة إلى أماكن تجمعات متناثرة على مستوى م.م التل الكبير وترتيبها   2٤٤22المتضررين نحو )  

 كما يلي ....

ش  -1    القنطرة  ومدينة  بمركز  الجديدة  المناطق المدينة  إجمالي سكان  من  المتضررين  السكان  نسبة  رق حيث 

 .%9٤.٧المتضررة بلغت نحو 

حيث نسبة السكان المتضررين من   غرب طريق الصالحية بقرية الفردان بمركز اإلسماعيلية  11منطقة ك   -2   

 . .%٥.3إجمالي سكان المناطق المتضررة بلغت نحو  

  ً المن  :سادسا في  مخلفات طبية  الكبيريوجد صرف  التل  بمدينة  المركزي  بالمستشفى  المحيطة  تعتبر   طقة  حيث 

 المركزي بمدينة التل الكبير غير مطابقة للمواصفات. ىشفتمحرقة المخلفات الطبية بالمس

)    سابعاً: المحافظة  مستوى  على  الطوب  مصانع  من  المتضرر  السكان  عدد  إجمالي  وهم   6٥٠9بلغ  نسمة   )

الناظ عطية  عزبة  في  المتضرر منحصرين  السكان  نسبة  بلغت  حيث  الكبير  التل  بمركز  عاشور  أبو  بقرية  ر 

صوير حيث يقع    جريش في م.م أبو  تقريباً من إجمالي المتضررين على مستوى المحافظة وعزبة أبو  ٧1.8%

نحو   المتضرر  السكان   نسبة  وتبلغ  السكانية   الكتلة  من  على   %28.2بالقرب  المتضررين  إجمالي  من  تقريباً 

 المحافظة .  مستوى

 ً  ال توجد مصانع أسمنت على مستوى المحافظة  :ثامنا
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 :التوصيات

ص  -1 عدم  مختلط ضرورة  أو  ال  أم  الصناعي  بالصرف  مختلط  أو  ال  أم  معالج  سواء  الصحي  الصرف  ب 

أو البحيرات المرة أو قناة السويس لعدم التأثير سلباً على الثروة    بالصرف الزراعي أم ال في بحيرة التمساح

 .الحفاظ على مياه البحيرات السمكية وصحة المواطنين و 

في    -2   الزراعي  الصرف  استخدام  في  عدم  المستخدمة  الزراعات  أو  الزراعية  المحاصيل   االستهالكري 

 . األدمي لعدم اإلضرار بصحة المواطنين

 .مراعاة المواصفات القياسية الصحية العالمية في معالجة الصرف الصناعي والصرف الصحي -3  

 . إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعي بالمقاييس الصحية العالمية -٤  

ع  -٥   مقلب  وإنشاء  رسمي  المحافظة مومي  مستوى  على  ومدينة  مركز  بكل  القياسية  بالمعايير  مدفن صحي 

كمقلب وسيط لتجميع المخلفات لحين نقلها لمصنع التدوير مع الصيانة الدورية لهذه المواقع والقضاء على 

 . حصرها في مواقع مناسبةوظاهرة تعدد أماكن تجميع القمامة 
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 :منشآت احملافظة على البيئة باحملافظة -2

املنشأة  
 حي  مركز/

حدائق  
 عامة

عدد  
احملميات  
 الطبيعية 

مدافن  مقالب قمامة و
 صحية 

حمطات  
رصد  
 بيئي

مصانع  
ر تدوي

 القمامة 

حمطات معاجلة  
 صرف صحي 

حمطات  
معاجلة  
صرف  
 زراعي 

م.م 

 اإلسماعيلية 
 ال يوجد  74

مقلب                            3

ومقلب  -عمومي بأبو بلح 

ومدفن -عمومي بالمستقبل 

بلح لمخلفات القمامة  بأبو

التي ال يصلح تدويرها حيث 

تدفن بالردم بالكسبان الرملية 

أماكن تجميع عشوائية   19+ 

لنقل المخلفات لمصنع  

 التدوير

 ال يوجد 

بمنطقة  ) 1

بلح  أبو

التابعة 

لقرية 

 ( الضبعية

يعالج الصرف  

الصحي به في  

محطة المعالجة  

ية بسرابيوم الرئيس

 بمركز ومدينة فايد

 ال يوجد 

م.م 

 أبوصوير 
 ال يوجد  ال يوجد  يوجد أماكن تجمع عشوائية ال يوجد  7

1                                  

) محطة لم تدخل  

الخدمة بقرية  

 السبع آبار(

 ال يوجد 

 23 فايد  م.م 

1          

الغابة  )

الشجرية  

 (بسرابيوم

 ال يوجد  ال يوجد  يوجد أماكن تجمع عشوائية

2                                

محطة معالجة  )

رئيسية بقرية 

سرابيوم ومحطة  

معالجة بجوار  

 ( نقطة شرطة فنارة 

 ال يوجد 

م.م التل 

 الكبير 
 ال يوجد  ال يوجد  وائيةيوجد أماكن تجمع عش ال يوجد  28

1                               

محطة معالجة في  )

 (مدينة التل الكبير

 ال يوجد 

القنطرة   م.م

 غرب
 ال يوجد  48

3                             

 مقالب عشوائية ( )
 ال يوجد  ال يوجد 

2                                 

) محطة معالجة  

في قرية أبوخليفة  

ومحطة معالجة  

في البالح بقرية  

 الرياح ( 

 ال يوجد 

م.م القنطرة  

 شرق
 ال يوجد  5

مقلب عمومي                            1

      (                  بجنوب شرق المدينة)

مدفن صحي                     1

بجنوب شرق المدينة )

 ( الجديدة

 ال يوجد  ال يوجد 

1    

محطة معالجة  )

بنظام الحماية  

بجوار محطة  

السكة الحديد 

بالمدينة الجديدة 

 متوقفة( 

 ال يوجد 

م.م 

القصاصين  

 الجديدة 

 يوجد ال  15

مقلب عشوائي                 1

) يوجد بالدواويس بقرية  

 السالم ( 

 ال يوجد  ال يوجد 

1                               

) محطة معالجة  

 ( طريق الدواويس 

 ال يوجد 

 1 200 اإلجــمالي 

  2قمامة ( +  ) مقلب 7

)مدفن صحي( + أماكن  

 تجميع عشوائية 

0 1 

)لم تدخل    1+  6

  1الخدمة ( +

 )متوقفة( 

2+1  

)محطة 

 مغلقة( 

 ئرة المحافظة والمدن بدامديرية الزراعة )إدارة التشجير والبيئة( والمراكز -مصدر البيان:  

 م 2021يوليو    - تاريخ البيان:
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 -يتضح من البيان السابق ما يلي : -التعليق :

 منشآت المحافظة على البيئة في محافظة اإلسماعيلية في .... تتمثل

الحدائق العامة حيث بلغ إجمالي الحدائق العامة ) تشمل المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات   -أوالً:  

( حديقة  2٠٠م ) 2٠21محافظة حتى يوليو  والمسطحات الخضراء التابعة لهيئة قناة السويس ( على مستوى ال

نحو   بلغت  م.م اإلسماعيلية حيث  نسبة في  أكبر  الحدائق   %3٧عامة ومسطح أخضرحيث توجد  من إجمالي 

من    %2٤( حديقة ومسطح أخضر ثم يليه م.م القنطرة غرب نسبة ٧٤والمسطحات الخضراء بالمحافظة بعدد )

من إجمالي المحافظة    %1٤م التل الكبير بنسبة بلغت نحو  ( مسطح أخضر ثم م.٤8إجمالي المخافظة بعدد )  

تقريباً من إجمالي المحافظة   %11.٥( مسطح أخضر بنسبة   23( مسطح  أخضر ثم م.م فايد بعدد )28بعدد )

بنسبة   القصاصين  م.م  )  %٧.٥ثم  بعدد  المحافظة  إجمالي  أبو صوير  1٥تقريباً  من  م.م  ثم  ( مسطح أخضر 

)تقريباً     %3.٥بنسبة   بعدد  المحافظة  بنسبة  ٧من إجمالي  القنطرة شرق  م.م  يأني  ثم أخيراً  ( مسطح أخضر 

 ( مسطح أخضر .٥تقريباً من إجمالي المحافظة بعدد ) %٥.2

 ً  . ( محمية طبيعية على مستوى المحافظة وهي الغابة الشجرية بقرية سرابيوم بمركز فايد 1يوجد عدد ) :ثانيا

 ً  ( مدفن صحي  2( مقلب قمامة وعدد )٧لمدافن الصحية وهي تبلغ عدد )مقالب القمامة وا :ثالثا

شرق) القنطرة  م.م  في  الجديدة  المدينة  في  صحي  يصلح  مدفن  ال  التي  القمامة  لمخلفات  بأبوبلح  ومدفن   ,

 تدويرها حيث تدفن بالردم بالكسبان الرملية( على مستوى المحافظة  وتوزع مقالب القمامة إلى ....

 .مقلب قمامة عمومي في محافظة اإلسماعيلية (2عدد ) - 

 ( مقلب قمامة عشوائي بمركز ومدينة القنطرة غرب.3عدد ) - 

 .( مقالب قمامة عشوائية بمركز ومدينة القنطرة شرق1عدد ) - 

 . القصاصين الجديدة( مقالب قمامة عشوائية بمركز ومدينة 1عدد ) - 

 -  ( عدد  يوجد  عشوائ19كما  تجمع  أماكن  العشوائية (  األماكن  من  عدد  مع  اإلسماعيلية  م.م  في  للقمامة  ية 

 المتناثرة على مستوى مركز ومدينة التل الكبير و م.م فايد و م.م أبو صوير .

 ً مصانع تدوير القمامة حيث يوجد مصنع تدوير للقمامة واحد في منطقة أبوبلح التابعة لقرية الضبعية    :رابعا

 ل.بمركز اإلسماعيلية وهو يعم 

 ً )  : خامسا عدد  يوجد  حيث  الصحي  الصرف  معالجة  تعمل  6محطات  صحي  صرف  معالجة  محطات   )

 وتوزيعهم كما يلي ......  بمحافظة اإلسماعيلية

لكال منهما من    %33.3( محطة معالجة في كال من م.م فايد وم.م القنطرة غرب بنسبة بلغت نحو  2عدد )  -  

 مستوى المحافظة.  إجمالي محطات معالجة الصرف الصحي على

لكال   %16.٧( محطة معالجة في كال من م.م التل الكبير وم.م القصاصين الجديدة بنسبة بلغت نحو  1عدد )  - 

 منهما من إجمالي محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى المحافظة  

  ً  ال يوجد محطات معالجة صرف زراعي على مستوى المحافظة.  :سادسا

 ً   محطات رصد بيئي بمحافظة اإلسماعيلية. ال يوجد  :سابعا

 : لتوصياتا

 . إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعي بالمقاييس الصحية العالمية -1

والقضاء    إنشاء مقلب عمومي بكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة مع الصيانة الدورية لهذه المواقع  -2

 بعيدة عن الكتلة السكانية. تعدد أماكن تجميع القمامة وحصرها في مواقع مناسبة ظاهرة على

التنمية   اتجاهقناة السويس الجديد و  افتتاحإنشاء محطة رصد بيئي على مستوى المحافظة ألهميتها في ظل    -3

 . للمحافظة االقتصادية

 .رة وتشغيل منظومة النظافةدريب الكوادر الفنية الالزمة للعمل في مجال إداتتهيئة و -٤
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 :مجعيات و شركات النظافة باحملافظة -3

 البيان مركز/حي 

 جهود حمليات  شركات نظافة  مجعيات نظافة 
عدد  

الجمعيات  

 (العاملة)

عدد  

 المعدات 

عدد   عدد العمال 

 الشركات 

عدد  

 المعدات 

 عدد العمال 
عدد  

 المعدات 

 العمال  عدد

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

 0 0 0 0 مركز ومدينة اإلسماعيلية

 ال يـــوجــــــد

89 291 107 

 0 41 27 0 4 2 2 صوير مركز ومدينة أبو

 1 38 40 0 0 0 0 مركز ومدينة فايد 

 0 116 18 0 4 2 2 مركز ومدينة التل الكبير 

ومدينة القنطرة  مركز 

 غرب
0 0 0 0 40 50 12 

مركز ومدينة القنطرة  

 شرق
1 

ال  ) 1

 ( تعمل
1 0 32 84 31 

ومدينة القصاصين  مركز 

 الجديدة 
2 

ال  ) 2

 ( تعمل
6 0 22 25 1 

 152 645 268 0 0 0 0 0 15 7 7 اإلجــــــمالي 

 م 2021يوليو - :تاريخ البيان                           مديرية الشئون االجتماعية والمراكز والمدن       -  :مصدر البيان
 

 

 -يتضح من البيان السابق ما يلي : - التعليق:

( جمعيات تعمل بإمكانيات  ٧بلغ )    2٠21إجمالي عدد جمعيات النظافة على مستوى المحافظة حتى يوليو -1

( معدات ال تعمل    3وعدد )    %٥٧.1( معدات تعمل بنسبة بلغت نحو  ٤( معدة منهم )   ٧بلغت إلى عدد )  

 ( عامل جميعهم من الذكور. 1٥بقوة عمالة بلغت إلى )   %٤2.9بنسبة بلغت نحو 

  االستمرار م مع  3٠/ 3/ 2٠1٧من تجربة منظومة النظافة المدعمة من وزارة البيئة بتاريخ    االنتهاءقد تم    -2

بلح    تجميع ونقل المخلفات لتدويرها في مصنع أبو  يف  في قيام الوحدات المحلية القريبة من مصنع التدوير

 .بعد فرزها للتأكد من صالحيتها للدخول في الماكينات 

محليات في منظومة النظافة على مستوى المحافظة متمثلة في إمداد المراكز والمدن بالمعدات   توجد جهود   -3

 : والعمالة الالزمة للنظافة كما يلي

-  ( عدد  اإلسماعيلية  م.م  في  نحو 89يوجد  بلغت  بنسبة  متنوعة  معدة  على    33.2%(  المعدات  إجمالي  من 

ذكور    %٧3.1( عامل نظافة بنسبة  398مستوى المحافظة وعدد ) يأتي    %26.9تقريباً  إناث وهو  تقريباً 

 . في المرتبة األولى من حيث عدد المعدات وعدد العمال

من إجمالي المعدات على مستوى المحافظة    %1٥  ( معدة متنوعة بنسبة بلغت نحو٤٠يوجد في م.م فايد )  -

ً  %9٧.٤( عامل نظافة بنسبة 39وعدد ) اث وهو يأتي في المرتبة الثانية  تقريباً إن  %2.6ذكور ونسبة  تقريبا

 .من حيث عدد المعدات والمرتبة السادسة من حيث عدد العمال
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تقريباً من إجمالي المعدات على مستوى    %1٥( معدة متنوعة بنسبة  ٤٠يوجد في م.م القنطرة غرب عدد )  -

و يأتي في المرتبة  تقريباً من اإلناث وه   %19.٤تقريباً ذكور و  %8٠.6( عامل بنسبة  62المحافظة وعدد )

 . الثانية مكرر من حيث عدد المعدات والمرتبة الرابعة من حيث عدد العاملين

تقريباً من إجمالي المعدات على مستوى    %11.9( معدة متنوعة بنسبة  32يوجد في م.م القنطرة شرق عدد )  -

ناث وهو يأتي في المرتبة تقريباً إ %2٧تقريباً من الذكور ونسبة   %٧3( عامل بنسبة 11٥المحافظة وعدد )

 الثالثة من حيث عدد المعدات وعدد العاملين 

تقريباً من إجمالي المعدات في المحافظة وعدد   %1٠( معدة متنوعة بنسبة 2٧عدد ) يوجد في م.م أبو صوير -

يأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد المعدات والمرتبة الخامسة  ٤1) ( عامل جميعهم من الذكور وهو 

 .يث عدد العاملينمن ح

-  ( عدد  الجديدة  القصاصين  م.م  في  بنسبة  22يوجد  متنوعة  معدة  على   % 8.2(  المعدات  إجمالي  من  تقريباً 

مستوى المحافظة وهو يأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد المعدات والمرتبة السابعة من حيث عدد 

 .تقريباً من اإلناث  %3.8تقريباً من الذكور  %96.2( عامل بنسبة 26العمال حيث بلغ )

الكبير  - التل  م.م  )  يوجد في  بنسبة  18عدد  متنوعة  المعدات على مستوى    %6.٧( معدة  إجمالي  من  تقريباً 

المحافظة وهو يأتي في المرتبة السادسة واألخيرة من حيث عدد المعدات والمرتبة الثانية من حيث عدد 

  .( عامل جميعهم من الذكور116العمال حيث بلغ )

 التوصيات:

بالنظافة والتنسيق  ض -1 رورة معالجة المشاكل التي أدت إلى توقف عمل معظم الجمعيات األهلية الخاصة 

 بينها مع جهود المحليات على مستوى المحافظة إليجاد مشاركة فعالة في تطوير منظومة النظافة. 

 الوقت والجهد وتعظيم الكفاءة.  الختصارسائل والمعدات الحديثة في منظومة النظافة  الو استخدام -2

الحكومية  -3 والجهات  والمستشفيات  بالمصانع  والعاملين  للمواطنين  السلوكية  التوعية  توجيه  ضرورة 

 . والخدمية في التعامل مع المخلفات بأنواعها

 
 

 

 

م  .م

اإلسماعيلية

م القنطرة .مرم التل الكبي.مم  فايد.مم  أبوصوير.م

غرب

م القنطرة .م

شرق

م القصاصين.م

الجديدة

0202012

89

2740
18

403222

398

4139

116

62

115

26

توزيع إمكانيات النظافة على مستوى مراكز ومدن احملافظة

(العاملة ) عدد الجمعيات  عدد المعدات عدد العمالة
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 م2019إبريل سنة  8مكرر )ج( يف  14يف اجلريدة الرمسية يف العدد مت صدور القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحل:ــهلا التظر ــاالت اليت حيــاحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصهال  تققيه ا اوضتعهاي اهأ اوض اهاي التهأ ارق  ه  قرر القانون بأنه  جوهو   

ن تاههأ ااوههغي ق   هههر 2008لسههيل  119قهه  بالاخالفههل وضا ههان قههانون ال يهها  ر 

اوغستخدان اأ الاياطق التأ وغ جوجد لها مخططاي قفص ل ل معتادة تالتأ 

 .ث   الق ان بها ق ل العال بأا ان هذا القانون
 

 حاالت ال جيوز التصاحل عليها وهي .... 8حدد القانون 

 .األعمال املخلة بالسالمة اإلنشائية للبناء -1

 .خطوط التنظيم املعتمدة وحقوق االرتفاق املقررة قانونًا التعدي على -2

 .املخالفات اخلاصة باملباني واملنشآت ذات الطراز املعماري املتميز -3

 .جتاوز قيود االرتفاع املقررة من سلطة الطريان املدني وشئون الدفاع عن الدولة -4

 .أن قد تقدم بطلب توفيق األوضاعالبناء على األراضي اململوكة للدولة ما مل يكن صاحب الش -5

 .البناء على األراضي اخلاضعة لقانون محاية اآلثار ومحاية نهر النيل -6

 .اليت صدر هلا خمططات تفصيلية معتمدة من اجلهة اإلدارية تغيري االستخدام للمناطق -7

 البناء خارج األحوزة العمرانية املعتمدة باستثناء ...... -8

 .ية واملشروعات ذات النفع العاماملشروعات احلكوم -

العمرانية ويقصد بها املباني املتمتعة باملرافق ومأهولة  الكتل السكنية املتخامة لألحوزة -

 م.22/7/2017بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقًا للتصوير اجلوي يف 
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 اإلجراءات اليت حددها القانون للتصاحل

دورة إجراءات    اليحددومن القانون  والعاشرة    والتاسعة  والسابعةوالسادسة  والرابعة  جاءت المادة الثالثة  

 التصالح لصحاب المخالفة كما يلي: 

بال - العمل  تاريخ  من  أشهر  ستة  تجاوز  ال  مدة  خالل  األوضاع  وتقنين  التصالح  طلب  الئحة  يقدم 

المختصة   اإلدارية  الجهة  إلى  القانون  لهذا  يجاوز  التنفيذية  ال  بما  نقداً  يدفع  فحص  رسم  وبسدد 

الطلب شهاد مقدم  إعطاء  مع  ذلك  التنفيذية.  بالالئحة  المحددة  للفئات  جنيه وطبقاً  آالف  ة خمسة 

لمختصة وقف  مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به يترتب على تقديمها للجهات ا

 نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ األحكام المتعلقة لحين البت في الطلب. 

تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد  المخالف  يقدم  يتم اجراء معاينة من اللجنة المختصة و -

مة للبت  بة المهندسين عن السالمة اإلنشائية للمبنى المخالف باإلضافة إلى المستندات الالزمن نقا

 خالل الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب. والتي حددتها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين األوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية  -

وسداد    در المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصةيص -

بموضوع   المتعلقة  الدعاوي  انقضاء  القرار  صدور  على  ويترتب  األوضاع  تقنين  مقابل  قيمة 

 . المخالفة ووقف تنفيذ أي عقوبات مقضي بها

 المبنى مع مراعاة وضع القرى وتوابعهاال يجوز إصدار قرار التصالح إال بعد طالء واجهات  -

المرافق من كهرباء وغاز ومياه وصرف    على الجهة المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون -

 صحي بالقرار الصادر بقبول التصالح الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره التخاذ ما يلزم في شأنها 

قابل تقنين األوضاع خالل ستين يوماً من  في حالة رفض اللجنة طلب التصالح أو عدم سداد قيمة م -

الهي  رئيس  أو  المحافظ  يصدر  اللجنة  موافقة  باستكمال  تاريخ  أو  بالرفض  قرار  المختص  ئة 

البناء   قانون  احكام  وفق  المخالفة  األعمال  بتصحيح  أو  الالزمة  التنفيذية  لسنة    119اإلجراءات 

 م. 2008

ثالثين   - الرفض خالل  قرار  التظلم من  المختصة  يجوز  اللجنة  وعلى  به،  إخطاره  تاريخ  من  يوماً 

و  الطلب  تقديم  تاريخ  من  يوماً  تسعين  بمثابة  البت خالل  فيه  البت  دون  المدة  انقضاء هذه  يعتبر 

 قبوله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع العدد القادم والتعديالت على قانون التصاحل
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 كتاب العدد
Design for Sustainability 

Green Materials and Processes 

Book • 2021 

 تصميم لالستدامة

 املواد والعمليات اخلضراء 

 
 

 

 
 
 

 :لمحتوى الكتابوصف 

بتطبيقات  والمواد والعمليات الخضراء  ويتناول   المحيطة  المعرفة األساسية والعملية 

خضراء بالكامل، بدءا من التصميم المفاهيمي، واختيار  تطوير المنتجات في جميع أنحاء دورة حياة المواد ال

ال من  عملية  العديد  إدراج  أيضا  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  البيئية.  الحياة  دورة  وتقييم  والتصنيع،  مواد 

والبناء   السيارات  صناعة  داخل  المستدام  التصميم  تطبيق  في  الحديثة  التطورات  تغطي  التي  الموضوعات 

وال والتعبئة  عملوالتشييد  أمثلة  لتوفير  الكتاب  هذا  في  االستهالكية  والمنتجات  في  تغليف  الفلسفة  لهذه  ية 

التي   المساعدات  قراء  إلى  التعليم  في  لالستدامة  التصميم  تنفيذ  حول  قسم  يضاف  أخيرا،  الحالية.  التطبيقات 

ترغب في تقديم هذه الفلسفة للطالب األصغر سنا.

العالي وتصميم الممارسين والمهندسين ف سيكون هذا الكتاب مفيدا   التعليم  ي للباحثين والطالب في منسسات 

 منظمة القطاعين العام والخاص مع تطلعات لتطوير منتجات مستدامة في المستقبل. 

تصميم االستدامة هو أحد التركيز األساسي في النهوض البشري في الوقت الحاضر، بهدف تطوير المنتجات 

 الخاصة.  ي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهموالخدمات التي تلب 

 اب عن بنك املعرفة املصريالكتصدر 

Edited by: 
S.M. Sapuan and Muhd Ridzuan Mansor

Academic Press is an imprint of Elsevier
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sustainability-for-com.mplbci.ekb.eg/book/9780128194829/design
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 وضــــوع العـــددمـ
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 بحيرة تسليت، المغرب

 

  المغربية   المملكة  في  الكبير  األطلس  جبال  في  دائمة  بحيرة من  المأخوذة  األحفورية  اللقاح  حبوب   سجالتُ   تُشير

ا  دوًرا  أدى  قد   متوسطال  البحر  منطقة  على  الشتوية  األمطار  هطول  أن  إلى   النباتية   الحياة  على  الحفاظ  في  مهمًّ

  سنة   ٥٠٠٠  إلى  1٤,٠٠٠  بين  الممتدة  الفترة  وهي  الرطبة،  األفريقية  الحقبة  خالل   الكبرى  الصحراء  في

 الحالي. الوقت  من رطوبةً  أكثر أفريقيا وشمال  غرب  في المناطق معظم كانت  حين مضت،
 ح يطر   تحد     وثمة  األوقات،  من  وقت   في  الكبرى  الصحراء  والبحيرات   واألشجار  العشبية   األراضي  غطت   فقد 

 حقبة  إلى  أدت   قد   تكون  ربما  التي  السيناريوهات   تجميع  وهو  المناخية،  النماذج  علماء  أمام  باستمرار  نفسه

ح  الكبرى"،  الصحراء  "اخضرار  ميل   في  تغيير  عن  نتج  االخضرار  هذا   أن  الصدد   هذا  في  السائد   الرأي  ويُرج ِّ

 وهذا  الصيف،  فصل  خالل  شماليال  الكرة   نصف  له  يتعرض   الذي  الشمسي  اإلشعاع  زيادة  إلى   أدى  رض األ

لها  األفريقية  الموسمية  الرياح  قوة  زيادة  إلى  أدى  بدوره   أظهرت   المحاكاة  عمليات   أن  غير  الشمال،  جهة  وتحوُّ

 الكبرى. الصحراء خضرارا على لإلبقاء وحدها   كافيةً  تكن لم القوية األفريقية الموسمية الرياح أن
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  الرياح   تأثير  مدى  عن  تساؤالت    طرحت   دراسةً   وألمانيا  وبلجيكا  المغربية  والمملكة  فرنسا  من  باحثون  أجرى

ل أن إلى وألمحت  الموسمية،   دوًرا  أدى الجنوب  صوب   المتوسط البحر منطقة في الشتوية األمطار هطول تحوُّ

 الكبرى. ءالصحرا من الشمالي الجزء اخضرار في حاسًما

  بحيرة   من  استُخرجت   أمتار  8.٥  طولها  يبلغ  رسوبية  عينة   صورة  في  خالتاري   من  مميزةً   حقبةً   الفريق  ودرس

 أشارت   لما  وفقًا  الموسمية  الرياح  عرض   لدائرة  العلوي  الحد   في  تقع  البحيرة  هذه  المغربية،  المملكة  في  تسليت 

ضت   قد   المنطقة  كانت   إذا  ما  لتحديد   امثاليًّ   "موقعًا  منها  يجعل  مما  سابقة ،  دراسات    إليه   أم   الموسمية  احللري  تعرَّ

  مونبلييه   جامعة  في  القديمة  األحياء  علم  اختصاصي  شدادي،   رشيد   المراسل،   المنلف  أوضح  ما  وفق  ال"،

 الفرنسية. 

 ، المشع  بالكربون  التأريخ  واستخدموا  الرسوبية،  العينة   في  المحفوظة  اللقاح  لحبوب   تحلياًل   الباحثون  أجرى

  الجزء   على  هيمنت   التي  واألعشاب   والشجيرات   األشجار  أنواع  ىعل  المطاف  نهاية  في  االستدالل  من  ليتمكَّنوا

 الماضية.  سنة 18,٥٠٠الز مدار على  مختلفة زمنية مراحل في الكبرى الصحراء من الشمالي

ف  فقد   تُفيد   أدلة  على  عثروا  أنهم  ماك  مائية،  أنواع    1٠  بينها  من  اللقاح،  حبوب   من  نوًعا  ٧8  على  الباحثون  تعرَّ

  والسنديان   والزرود   والقيقب   الزيتون  مثل  الخضرة،  دائمة  المتوسط  البحر   نباتات   أنواع   في  ملحوظ    بارتفاع  

  الشتاء  فصل  في  األمطار  هطول  معدل  ارتفاع  على  -رأيهم  في-  يدل  ما  وهو  الرطبة،  األفريقية  الفترة  خالل

 الصيف.  فصل وليس

  تصور   إعادة  للباحثين  أمكن  المناخية،  ونطاقاتها  النباتات   بتوزيع  خاصة  ضخمة  بيانات   ةقاعد   إلى  واستنادًا

  على   هناك  األمطار  كميات   وتحديد   المغربية،  المملكة  في  والصيف  والربيع  الشتاء  فصول  في  األمطار  هطول

 سنة.  18,٥٠٠ مدار

  أي   نسبيًّا  عليه  يطرأ  لم  فالصي  فصل  في  األمطار  هطول  معدل  أن  هذه  التصور  إعادة  عملية  أظهرت   وقد 

  الجزء   اخضرار  في  تأثير    لها  يكن   لم  الموسمية   الرياح  أن  على  ذلك  من  ويُستدلُّ   بأكملها،  الفترة  طوال  تغيير

  والربيع  الشتاء  فصلي  في األمطار  هطول  معدل  ازداد   ذلك،  من  النقيض   وعلى  الكبرى،  الصحراء  من  الشمالي

  ٥٠٠1٠,  بين  ما  الفترة  في  ذروته  وبلغ  مضت،  سنة   ٥٠٠9,و  1٤,٠٠٠  بين  ما  الفترة  في  %3٠  بنحو

 مضت. سنة 8,٥٠٠و

  شمال   في  انخفاًضا  شهد   قد   يكون  ربما  الشتاء  فصل  في  األمطار  لهطول  المرتفع  المعدل  أن  شدادي  ويعتقد 

ض   التي الشمسي اإلشعاع كميات  لتناقص  نتيجةً   أفريقيا  الشتاء. فصل في الشمالي الكرة نصف لها تعرَّ

  الضوء   يُسل ِّط   ما  وهو   المتطرف،  البيئي  التغيُّر  على  "مثااًل   تُعد   الخضراء  الكبرى  الصحراء  أن  باحثون ال  يرى

  المائية"،   المناخية  تقلباتها  بشأن  الفهم  تعزيز  إلى  والحاجة  المنطقة،  بها  تتسم  التي  االستثنائية  الحساسية  على

  بات للتقل  المستقبلية  المحاكاة  عمليات   في  منها  فاد يُست   سوف   إليها  توصلوا  التي   النتائج  إن  قائلين   يضيفون   كما

 أفريقيا. شمال منطقة في المناخية
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لة جلهات والية أخرى ومبتابعة تنفيذ قرارات ختصيص أراضي أمالك الداملركز  قام  

وإزالة التعثر يف تنفيذ هذه   ،بغرض إنشاء مشروعات خدمية وتنموية للمحافظة
من اجلهات الغري جادة وحتويل غرض استخدامها ملنافع القرارات أو سحب األرض  

 . ( قرار37حيث مت البت يف عدد )  أخرى 

 

 

 

 

 

 اسـهامات املركـز 

تنفيذ قرارات ختصيص متابعة  
أراضي أمالك دولة جلهات والية أخرى إلنشاء  

 مشروعات خدمية 
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 خطة املتابعة والدعم للمراكز ووحدات املعلومات التابعة

 ملركز املعلومات ودعم اختاذ القرار باحملافظة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوحدات احمللية التابعة ملراكز املعلومات باميدانية  جاري إعداد خطة متابعة

لديوان عام احملافظة وكذلك املديريات اخلدمية باحملافظة تتناسب مع 

يتناسب مع اخلطة املطروح وضعها إلعادة هيكلة الوحدات املعلوماتية مبا 

تطبيق مشروع التحول الرقمي باحملافظة وتنفيذ البيئة املعلوماتية 

 املستهدفةاإللكرتونية 

وذلك لتحديد االحتياجات واملستلزمات اليت تتناسب مع املشروع مبا تشمله من 

اسرتاتيجية تطوير مهارات العاملني باملراكز وكذلك التطبيقات اليت جيب 

وإمكانيات األجهزة املتاحة حاليًا واحتياجاتها من  استخدامها يف هذه املرحلة

غة املهام املنوط بها هذه املراكز مبا صيانة أو ترقية كذلك دراسة إعادة صيا

 يتناسب مع طبيعة املهام املطلوبة يف بيئة التحول الرقمي
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 نموذج استطالع الرأي 
 

الوظيفة /  االســم /

 ال )    (               هل تود االستمرار يف امدادك بنسخة من النشرة خالل الشهر القادم؟         نعـم )    ( 

   افية )   (    غري كافية )    (      ما رأيك يف املؤشرات اجلدولية والبيانات للقطاعات اخلدميـــة؟               ك -1
   ما رأيك يف حالة دعم القرار او التوقعات املستقبليـة إن وجدت؟                 مفيدة )   (    غري مفيدة )   (  -3
           تثق يف اكتمال ودقة وحتديــث البيانـات الــــواردة؟                         نعـم )   (              ال )    (             هـل -4
هـل هنــاك عائــد من هــذه النشــرة مع ذكر السبب؟                             -5

 هـل تـود اضافة أي موضوعـات أو أبـواب أخرى وما هي؟ -

ismailia-gov@idsc.net.eg

 
 

 شكر

 

لكل من عاون وساهم يف تطوير النشرة املعلوماتية بالفكر والرأي  
 وإرساله إلينا   جواخلربة وكل من تفضل وقام مبلء هذا النموذ 

 
 


