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المقدمة -1

مقترح االسووووووووووووووتراتيجيووة القوميووة إلدارة المتبقيووات الزراعيووة م وس م موو   تعوود هووذو الو يقووة والتي ت ووووووووووووووم  
لالسوووتراتيجية القومية إلدارة ع اع المخلفات والتي تنل على  أس ت وس منظومة إدارة المخلفات الصووولبة  
مروووووووتدامة ومنظمة ونشووووووو ة اعتصوووووووادةاح، تعم  على رفل دودة حياة المواطن المصوووووووري  وهي منب قة من 

 أسوالتي تهدف    2030راتيجية السوووووتراتيجية التنمية المروووووتدامة لمصووووور ر  ة مصووووور  التودهات االسوووووت
رشوووووو   ةحقق أمن الموارد    واالعتصووووووادةةفي  افة الق اعات التنمو ة   أسوووووواسووووووية وس البعد البيئي محور 
 األديا فيها وبما ة ووووومن حقو   واالسوووووت ماراألم   لها  واالسوووووت ال  اسوووووتخدامهاال بيعية و دعم عدالة  

، و روووووواهم في دعم التنافرووووووية، االعتصووووووادةة  واألنشوووووو ةقادمة فيها، و عم  على تنو ل مصووووووادر اإلنتا   ال
وتوفير فرص عم  دديدة، والق وووواى على الفقر، و حقق عدالة ادتماعية مل توفير بيئة نظيفة، صووووحية 

 .1وآمنة لإلنراس المصري 

هو اسووووتعراس االسووووتراتيجية القومية إلدارة المتبقيات الزراعية رما في لل   اإلصوووودارإس الهدف من هذا  
ومحاور رئيروووووية في ه  الهي   التنظيمي واإلطار القانوني الحالي رما ةحقق اسوووووتدامة بيئية   أهدافمن 

التنمية  سووتراتيجية مل إ رالتوافق 2030وتعد هذو االسووتراتيجية سووار ة حتى سوونة   .وادتماعية واعتصووادةة
  .2030المرتدامة لمصر ر  ة مصر 

مليوس فداس    6.5مليوس فداس ينقرموا إلى حوالى    8.6تعد مراحة األراضي المنزرعة في مصر حوالى   
. و نتج عن الق اع 2مليوس فداس مروووواحات األراضووووي المرووووتصوووولحة  2.1أراضووووي الوادي والدلتا وحوالى  

إلىسووووووووووووونو ا من المتبقيات الزراعية راإلضوووووووووووووافة   مليوس طن  45-44الزراعي في مصووووووووووووور ما يز د عن  
مليوس طن سونو ا في إنتا  األعالف واألسومدة الع وو ة وال   20المخلفات الحيوانية وال ةروت   منها إال  

ب  يتم التخلل منه ر ر  غير سووووووووووليمة تثدي إلى تي يرات بيئية وصووووووووووحية  المتبقيمن   االسووووووووووتفادةيتم 
  فتعد هذو المتبقيات biomassالدو  الفقيرة ر اعة ال تلة الحيو ة ز. و نظرا ل وس مصوووووووور من  3سوووووووولبية

منها في مجاالت شووووووووتى م      االسووووووووتفادةالزراعية  روة عومية  امنة أو منجم من المواد الع ووووووووو ة ةج  
المجا  الزراعي  إنتا  األعالف ال ير تقليدةة رينواعها والروووماد الع ووووي والتربة البديلة لإلنتا  الزراعي  

ال اعة البديلة.  وإنتا  الخ واألخشاب لمجا  الصناعي م   صناعة األليافوا الخ

 ( /http://sdsegypt2030.com،  )2030المستدامة رؤية مصر استراتيجية التنمية  1
البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خارطة طريق دراسة فنية واجتماعية واقتصادية للمشروع القومي  وزارة 2

 2017مليون فدان،  1.5الستصالح وتنمية 
 2017لمتبقيات الزراعية، وزارة البيئة جهاز شئون البيئة، دليل االستفادة من ا 3
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 :4محافظة  ما يلي 27تنقرم مصر إلى خمرة أعاليم زراعية تشم  
محافظات: اإلسوووووو ندر ة، ال ربية،  فر الشوووووويخ، البحيرة، م روح   5إعليم المن قة الشوووووومالية و شووووووم   -

 ومن قة النوبار ة
 محافظات: القاهرة، الجيزة، الدعهلية، المنوفية، القليوبية 5المن قة الوس ى و شم  إعليم  -

محافظات: دمياط، الشووووروية، اإلسووووماعيلية، بورسووووعيد، الرووووو س،   8إعليم المن قة الشووووروية و شووووم   
 شما  سيناى، دنوب سيناى، البحر األحمر

 الفيوم، المنيامحافظات: ، بني سو ف،  3إعليم شما  الصعيد و شم   -
 محافظات: أسووويوط، سووووها ، عنا، األعصووور، أسوووواس، الوادي الجديد   6إعليم دنوب الصوووعيد و شوووم   -

 
 :5وتنقرم مواسم الزراعة إلى  ال ة مواسم زراعية متداخلة على النحو التالي

 شهور من مارس إلى سبتمبر 6فترة  الموسم الصيفي: -
 ى مايوشهور من نوفمبر إل 6الموسم الشتوي: فترة  -
 شهور من مايو إلى نوفمبر 6الموسم النيلي: فترة  -
 

تتولد المتبقيات الزراعية وفقاح لبرنامج زراعة المحاصوووووووووي  من حيو األنواع والموعل وال ميات والمواسوووووووووم.  
وتتولي اإلدارة المر ز ة لالعتصووووواد الزراعي التارعة لوزارة الزراعة واسوووووتصوووووالح األراضوووووي مروووووئولية دمل 

المتعلقة ر ميات المحاصوووي  المنتجة سووونو اح. حيو يتم حرووواب  ميات المتبقيات المتولدة   ونشووور البيانات
يوضووك  ميات المتبقيات الزراعية الناتجة    ددو أبناى على نرووبة دني المحاصووي . و ت وومن الملحق ز

 من مختلف محافظات مصر. 
 

 :فتتر ز متبقيات زراعة في األعاليم المختلفة للمجاصي  االستراتيجية  وبالنربة لتوز ل المتبقيات
األرز في محافظات أعاليم المن قة الشووووومالية والوسووووو ى والشوووووروية وخاصوووووة محافظات  فر الشووووويخ  -

 والدعهلية والشروية والبحيرة وال ربية 
 عص  الر ر في من قة دنوب الصعيد وتشم  محافظات عنا وأسواس واألعصر وسوها  -
 بنجر الر ر في دميل أعاليم مصر ول ن اعلها إعليم دنوب الصعيد  -
 الذرة في دميل أعاليم مصر واس تر زت في رعض المحافظات  البحيرة والمنوفية وبورسعيد والمنيا. -
 الفاكهة والخ روات في محافظات أعاليم المن قة الشمالية والوس ى والشروية. -
 المن قة الشمالية والوس ى والشرويةفي محافظات أعاليم  الق ن -
 دنوب الصعيد إعليم محافظاتفي في النخي   -

 

 
 اإلدارة المر ز ة لالعتصاد الزراعي وزارة الزراعة واستصالح األراضي  4
وزارة الزراعة واستصالح األراضي برنامج التنمية الزراعية، مشروع التحلل البيولوجي للمخلفات الزراعية إلى كمبوست لتحسين   5

 2016التقنيات البيولوجية لتدوير المخلفات الزراعية، إنتاجية المحاصيل وحماية البيئة، 
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الزراعية رالموسمية، حيو إس هناك محاصي  صيفية ومحاصي  شتو ة، لذا فهي   المتبقياتيتميز إنتا   
من األرس خال  الموسم الواحد وعند توفرها من محصو  ما ةج  نقلها رررعة    نفس الوعتال تتوفر في  

عموماح بتنوعها واختالف   المتبقيات  تتميز  . و  الجديدالمحصروزراعتها    تجهيز األرسالزراعية إلعادة  
محتواها من المادة  فيها ال بيعية وعدم تجانرها، فمنها الصلبة الجافة والرطبة،  ما أنها تختلف خواص

الزراعية أة اح ر بر حجمها وعلة ال  افة، وهذا يثدى    المتبقياتالع و ة والعناصر ال ذائية.  ما تتميز  
 لز ادة الت اليف لجمعها ونقلها. 

بتخز ن المتبقيات الزراعية على أسووووووووووو ك  خال  العقود الماضوووووووووووية  اس المزارع المصوووووووووووري ةقومعموما  
خفض منوازلهم السووووووووووووووتخودامهوا  وعود لالفراس. ول ن، مل االعتمواد المتزايود على مواعود غواز زالبيوتواس  ان

لمتبقيووات الزراعيووة من عبوو  احر   حوواليووا  االعتموواد على المتبقيووات الزراعيووة  مصووووووووووووووودر للوعود. و جري  
الفالحين لعدة أسووووووووووباب، فالحر  يوفر طر قة سوووووووووور عة إلزالة المتبقيات الع ووووووووووو ة المتبقية من الحقو ،  

سووووور عة للتخلل من  وبالتالي، تروووووهي  إعداد األرس ون ر البذور وال رس.  ما ةعتقد أة ووووواح أنها طر قة
األعشاب ال ارة واآلفات ، سواى عن طر ق الق اى عليهم مباشرة أو عن طر ق ت يير بيئتها ال بيعية. 

هو التخلل من المتبقيووات روويعوو  ت لفووة مم نووة من خال  حرعهووا أو دفنهووا   س و وبووالتووالي، مووا يهم المزارع
في إحداث مشووووووواك  بيئية  بيرة.    رصوووووووورة غير عانونية  أو تر ها على المصوووووووارف والترع و تروووووووب  لل 

مصوووور إلى مجموعة من مال ي الحيازات الصوووو يرة   فيراإلضووووافة  لذل ، تثو  مل ية األراضووووي الزراعية  
المحاصووووي  والتي ال تشووووجل المزارع على إعادة اسووووتخدامها    متبقياتالتي ينتج عنها  ميات محدودة من 

راألسوومدة ال يماو ة و ذل  شووراى األسوومدة الع ووو ة  أو إعادة تدو رها و جد من الرووهولة إس يلجي للترووميد 
 الجاهزة لخدمة األرس عن عم   ومة من مخلفاته لات ال ميات القليلة. 

انبعاث دزئيات الرماد   االضووووورار رالبيئة المحي ة حيو يثدي إلي  المحاصوووووي  إلى  متبقياتو ثدي حر  
والدخاس وانبعاث  ميات  بيرة من ال ازات م   المي اس  وأو  أكرووووويد ال ربوس وأكرووووويد النيتروز وأكاسووووويد 

ث ر على نوعيوة الهواى وصووووووووووووووحة  يثدي إلى أضوووووووووووووورار بيئيوة تالنيترودين وال بر ت والهيودرو ربونات مموا 
ر للموارد القّيموة ال بيعيوة التي ةم ن أس ت وس  رم واروة إهودا  والحيواس.  موا ةعود حر  المتبقيوات اإلنروووووووووووووواس

مصووووووووووودراح لل ربوس والم ونات زالبيولودية  الحيو ة النشووووووووووو ة واألعالف وال اعة الالزمة لالسووووووووووور الر فية 
والصووناعات الصوو يرة.  ما أس الحرارة المتولدة عن حر  مخلفات المحاصووي  تز د من دردة حرارة التربة 

 .لورا ال بيعية المفيدةموت عدد من الف فيمما يترب   

وعد تم رالفع  اسوووووووووت ال  أنواع معينة من المتبقيات الزراعية  األتباس واألح اب في صوووووووووناعة األعالف 
والرووووماد الع وووووي و مصوووودر لل اعة وفي صووووناعة طوب البناى والخشوووو .  ما تم اسووووت ال  ع  األرز 

والعلف و ذل  في حماةة الخ ووروات من الصووقيل وفي   الع وووي كفرشووة للماشووية والخي  وعم  الرووماد  
صوووووناعة أنواع من المنتجات اليدو ة وحماةة للب وووووائل من ال رووووور  الزدا  والرووووويرامي  و ذل  صوووووناعة 

 أوال اعة    إنتا من مصواصوة القصو  المتولدة من صوناعة عصو  الرو ر في   االسوتفادة.  ما يتم 6الور  

2017وزارة البيئة جهاز شئون البيئة، دليل االستفادة من المتبقيات الزراعية،  6
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وهو   من خليط روث الماشوووووووووية والمتبقيات الحقلية د البيودازالخشووووووووو .  ما يتم تولي  أوصوووووووووناعة الور  
الحيو ة. ول ن تبقى هذو المجهودات متفرعة وال تخ ووووووول لنظام معين  األسووووووومدةمصووووووودر لل اعة النظيفة 

ت وووووووووومن إعادة تدو ر دميل المتبقيات على مرووووووووووتوى دميل محافظات الجمهور ة.  ما ال تزا  متبقيات  
   والذي ةحر  في إعليم الصوووووعيد لعدم ودود منظومة لدعم  حصووووواد عصووووو  الرووووو ر وهو سوووووفير القصووووو

في   لمتبقيات الزراعيةلوالتدو ر  أإعادة اإلسووووووووتخدام    اسووووووووالي   1ددو  ز  لخلو    الفالح إلعادة تدو رو.
 .مصر

 
   اعادة تدوير المتبقيات باالساليب المختلفة(: 1جدول )

 المتبقيات نوع  الغرض  والتدوير أاإلستخدام  إعادة اساليب
 المتبقيات الخ راى تصلك لعم  سيال  سد الفجوة فى األعالف  اعالف غير تقليدةةانتا  

زع  الرز، ح   وعوالك واألح اب  س  اتب األ
الذرة، ع  الشوووووووووعير  عق  المعالجة راليور ا  

 أو األمونيا أو إضافة موالس
 تق يل وت ذةة مباشرة

  األسمدةاستبدا  دزى من  اسمدة ع و ةانتا  
 المصنعة ال يماو ة

سواى رالخلط بروث المتبقيات دميل 
ويقة دالمواشي او اضافة  ائنات حية ال

 المتبقيات والمحللة لهذو 
او بدي   ال ذائيةسد الفجوة  تربة بديلة لزراعة المحاصي  الزراعية 

موس اوالزراعة على بالت  البيت
 ع  االرز 

ح    ع  األرز وتبن القمك و زس اتب األ
   الذرة

ع  األرز، ح    زواألح اب س اتب األ عجينة الور  توفير  صناعة الور  
  الق ن

 متبقيات النخي  و واألح اب س اتب األ الخش  توفير  صناعة الخش  

 واألح اب  س اتب األ تدعيم مواد البناى  صناعة مواد البناىزال وب 

استبدا  دزى من الوعود   وعود بدي 
الصناعات  اإلحفوري في 

 المرتهل ة لل اعة 

ع  األرز، ح   الق ن، سيقاس زس اتب األ
الذرة، مخلفات تقليم األشجار، وسفير 

   عص  الر ر
 روث حيواني مل إضافة اي نوع متبقيات  توفير وعود وطاعة نظيفة للر ف   بيودازز وعود حيوي 

 

 ودوافع التغييرالتحديات   -2
 

على التعرف   الزراعيالزراعية والتصونيل    المتبقياتةعتمد نجاح ت و ر أسوالي  وت نولوديا االسوتفادة من  
ه  األسوالي  التقليدةة أو الت نولوديا   فيتواده تل  االسوتخدامات، سوواى  التيعلى المشواك  والمعوعات  

 أنواع من المعوعات: أربعةوتت وس التحدةات من   .الحدي ة
 فنية وتتم   في: -1
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واإللمام  المتبقياتعلة ال وادر الفنية المدربة في مجا  إعداد المعلومات المتعلقة رحصووووور  −
رالت نولوديات المختلفة لالسوووتفادة منها  يعالف للحيواس أو إنتا  سوووماد ع ووووي أو تربة 

والمحافظات   الجديد  والوادي  الصووعيدبديلة أو خشوو  أو طاعة  إلخ خاصووة في محافظات 
 .الحدودةة

 
 إدتماعية وتتم   في: -2

  المتبقياتمقاومة الت يير وعلة الوعي ريضرار حر   −
 

 وتتم   في: االعتصادةة -3
 ز ادة الت لفة االست مار ة في رعض التقنيات −
عدم وضووووووح الجدوى اإلعتصوووووادةة إلعادة اإلسوووووتخدام والتدو ر وصوووووعوبة الحصوووووو  على   −

 ذل  رعض االسووووووووووووالي  تحتا  للدعم االعتصووووووووووووادي لفوائدها  .  تمو   لهذو المشووووووووووووروعات
 لصحية والبيئة ا
 

 المثسرية وتتم   في: -4
واالستفادة منها والتخلص اآلمن من ملوثاتها إلى جهة  المتبقياتعدم خضوع مسئولية تدوير  −

 .المتبقي هذا يخصها مؤسسة لكل نوع كل من للتخلص السؤولية تخصيص حتى او واحدة

  الزراعة  ووزارة  المخلفات  بتدو ر  المعنية  الجهات  بين  واألرحاث  المعلومات   تباد ل  التنريق  ضرورة −
  الزراعي   اإلنتا   مجا   في  رالبحو   تهتم  التي  البحوث،  ومعاهد  مراكز  بين  التنريق  و ذل 

 .للمزارع لتوصيلها الموحدة الفنية اإلرشادةة المادة  وتوفير مخلفاتها صفات وتحرين
  الخاص   والق اع  الزراعية  المخلفات  تدو ر  رعملية  المعنية  الح ومية  الجهات  بين  التنريق  صعوبة −

 .األهلية والجمعيات
  

ت يير الممارسوووووووات غير المروووووووتدامة الحالية إلدارة   في مة العديد من الدوافل التي من شوووووووينها أس تروووووووهم 
 ، منها: واالدتماعيةمن الناحية االعتصادةة والبيئية  ديدةالمتبقيات الزراعية إلى تدابير 

 حر  أو التخلل من المتبقيات ر ر قة عشوائية ضارة.الالوعي رالتي يرات الرلبية الناتجة عن   .1
والمزارعين والمتعهدين  زالمجتمل المدني  تباد  الخبرات بين الح ومة والجهات غير الح ومية   .2

رالتعاوس مل مل أخذ دهود وزارة البيئة الزراعية    تدو ر المتبقياتإعادة   فيفي الجهود المبذولة  
  ا م وو  وإعووادة توودو رو ودعم المجتمل الموودني  ع  األرز  الوزارات المختلفووة في الحوود من حر  

 واضك ةحتذى ره.  
 منتجات إعادة اإلستخدام والتدو ر ز ادة ال ل  على  .3
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   االستراتيجية -3

   االستراتيجيةخطوات إعداد  3-1
 

تم إعداد اسووتراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية من خال  مرادعة العديد من الدراسووات والدالئ  والرووياسووات 
واالسووووووووووووووتراتيجيوات الرووووووووووووووارقوة التي تم إعودادهوا من عبو  وزارة الزراعوة و وزارة البيئوة و وزارة البحوو العلمي   

اعية راألدهزة المختلفة رالدولة. وتم لت  و ذل  التشواور مل الجهات المعنية المنوطة رإدارة المتبقيات الزر 
 أهداف العملية التشاور ة في: 

االستفادة من خبرات وزارة الزراعة واستصالح األراضي ومراكزها البح ية في مجهوداتها الرارقة في  -
التعاوس مل المزارعين في إةجاد حلو  وتجارب إلعادة اسووووتخدام وتدو ر المخلفات الزراعية المتولدة 

 هارينواع
االسووووتفادة من تجارب دهاز شووووئوس البيئة ودهاز تنظيم إدارة المخلفات فى م افحة حر  المتبقيات   -

التدهور  إلى هاهرة  الروووووووووحارة الرووووووووووداى  من حيو وعف   التي ادتالمناطق المفتوحة  فيالزراعية  
 وز ادة وعي الفالحين رالتي يرات ال ارة لهذو الممارسة.  البيئي

االسوتفادة من تجارب مراكز البحوث التي تولت تنرويق الجهود مل دهاز شوئوس البيئة ودهاز تنظيم   -
والمرووووووتدامة   البرووووووي ة  الت نولودياتإدارة المخلفات ووزارة الزراعة واسووووووتصووووووالح األراضووووووي لتحديد 

 منها. واالعتصادةةإلعادة تدو ر المتبقيات الزراعية وتعظيم االستفادة البيئة 
ى أدوار ومرووووووووئوليات مختلف ال يانات المشووووووووار ة فى الوعت الحالي فى إدارة المتبقيات التعرف عل -

الزراعيوة، رموا في للو  دهواز شووووووووووووووئوس البيئوة وفروعوه اإلعليميوة ودهواز تنظيم إدارة المخلفوات ووزارة  
الزراعة واسوووووتصوووووالح األراضوووووي ومدير ات الزراعة التارعة لها والمحافظات التي تتولد بها المتبقيات 

 ف ال عن غيرها من الهيئات م   الهيئات غير الح ومية والمزارعين والمتعهدين. 
تحوووديووود دهود التنروووووووووووووويق الحووواليوووة بين مختلف الجهوووات الح وميوووة وغير الح وميوووة، رموووا في للووو    -

 البروتو والت والبرامج والمشار ل. 
درى إعدادها بواسووو ة  الدراسوووات الروووارقة والدالئ  والروووياسوووات واالسوووتراتيجيات التي   االسوووتفادة من -

 مختلف الجهات الرسمية لوضل خط أساس للوضل الحالي. 
المتبقيات الزراعية المتولدة من مختلف المحاصووووووووووووي  فى  ونوعية  ر مياتدمل البيانات الخاصووووووووووووة   -

 مختلف محافظات مصر حتى ةم ن تحديد حجم المش لة. 
 

الفردةة أو االدتماعات وعد درى التشووووووووووووواور مل األطراف المعنية التالية سوووووووووووووواى من خال  االدتماعات 
  .ب ما هو موضك في ملحق ز الجماعية

 
و لخل  عب  إعتمادها.  اإلسووووووووووووتراتيجيةالجهات المعنية في  وتم إدرا  تعليقات ومالحظات وتوصوووووووووووويات

 .االستراتيجيةمنهجية إعداد   1زالش   رعم 
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 اإلستراتيجية نطاق  3-2
 

رعد الحصوووووواد وعمليات   المتبقيات الزراعية لمتبقيات الزراعية  ة ووووووم ن ا  اإلسووووووتراتيجية القومية إلدارة ا
مخلفوات األنشطة المزرعةة للحيوانوات والودوادن وتقل مرووووووووووووووئوليواتهوا في المقوام األو  على  الخودموة و وذلو  

ن ا  المتبقيات الزراعية الناتجة عن دميل األراضوووووي  ال.  و شوووووم   الزراعة واسوووووتصوووووالح األراضووووويوزارة  
القدةمة أو األراضي المرتصلحة الحالية والمخ ط في مصر سواى  انت من األراضي الزراعية    الزراعية

 استصالحها  مشروع المليوس ونصف فداس.
 

هي مروووووثولية المحافظات والمحليات و متبقيات تقليم األشوووووجار والحدائق    كما ةشوووووم  ن ا  اإلسوووووتراتيجية
 . عةأو وزارة النق  لالشجار التي تقل على دوان  ال ر  الرر  األشجارالتي تقل في ن اعها هذو 

 
  الناتجة عن تنظيف الترع والمصوارف  ورد الني  والحلفا والبوصوال ةشوم  ن ا  اإلسوتراتيجية المخلفات 

فهذو ضووووووووومن ن ا  اسوووووووووتراتيجيات وزارة الري والموارد المائية.  ما ال ةشوووووووووم  ن ا  هذو االسوووووووووتراتيجية  
مصواص    الزراعيةتعتبر ناتج  انوي من العملية الصوناعية للمحاصوي   والتي   مخلفات التصونيل الزراعي  

لعمليات    حيو أس هذو المتبقيات هي منتجات  انو ة تف  بنجر الرووووو رو  سووووورسوووووة األرزو  عصووووو  الرووووو ر
صوووووووووووووونواعيوة، فهي تعتبر مخلفوات أو رقواةوا صوووووووووووووونواعيوة، وتقل مرووووووووووووووئوليوة إدارتهوا على عواتق وزارة التجوارة  

 والصناعة.

: خطوات إعداد اإلستراتيجية  1الشكل    
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     ن ا  استراتيجة المتبقيات الزراعية.2و لخل الش   رعم ز

 

 
 

 المنهجية  3-3
 

استراتيجية ع اع  وأهدافالوطنية للمتبقيات الزراعية تحت ن ا  تودهات  االستراتيجيةتندر  تودهات 
الزراعة و ذل  استراتيجية ع اع المخلفات اللذاس ةعمالس تحت استراتيجية التنمية المرتدامة ور  ة  

المتبقيات الزراعية األرعاد  استراتيجية. وتراعي   3ز ما هو موضك في الش   رعم  2030مصر 
 .واالدتماعية  واالعتصادةة رية للتنمية المرتدامة وهي األرعاد البيئية ال ال ة الرئي

 
 

 
 
 
 
 
 
 

: منهجية استراتيجية المتبقيات الزراعية 3الشكل    

2030استراتيجية التنمية المستدامة   

 استراتيجية قطاع المخلفات 

 استراتيجية المتبقيات الزراعية 

: نطاق اإلستراتيجية 2الشكل    
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  الرؤية 3-4

 
ر ر قة مرتدامة للحد  لتعظيم االستفادة منها  ر  ة االستراتيجية هي إدارة المتبقيات الزراعية المتولدة    إس

سلبية ناتجة عن سوى إدارة هذو المتبقيات وتحقيق أعصي   عتصادةة وا  من أي تي يرات بيئية وادتماعية
مل   يتماشى، رما  واستخدامهاا  عدر من الفوائد البيئية واالدتماعية واالعتصادةة عن طر ق إعادة تدو ره

المخلفات   مت لبات إدارة  الزراعي ووفقاح   واستراتيجيةور  ة استراتيجية ع اع  للق اع  المرتدامة  التنمية 
 . 2030لر  ة مصر  

 

 المبادئ الحاكمة 3-5
 

 إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة وهي:  االستراتيجيةترتند 
المرتفيد االو  من المتبقيات الزراعية رعد الحصاد هو المزارع الذي تم تولد المتبقيات في  .1

 أرضه  
استخدام المتبقيات في أو رالقرب من أماكن تولدها ةخفض ت لفة وتي يرات عمليات الجمل  .2

  والنق 
  في المنظومة  اىشر ...والشباب والمرأة الق اع الخاص والجمعيات األهلية  .3
  اإلست مار في المشروعات الص يرة والمتوس ة ومتناهية الص ر... توده هام .4
ودعم المواد   تشجيل التصنيل المحلي للمعدات المرتخدمة في منظومة إدارة المتبقيات الزراعية .5

 التي تصنل منها المعدات 
  خلق فرص عم  ومشروعات تراهم في ز ادة الدخ  في المناطق الر فية... توده استراتيجي .6
ت بيق اإلستراتيجية على المتبقيات الزراعية المتولدة من األراضي الزراعية القدةمة و ذل    .7

  األراضي المرتصلحة حاليا والمخ ط لها.. ضرورة
أولو ة التوده نحو االستخدمات األك ر إستدامة للمتبقيات وهي اإلستخدامات الزراعية تليها  .8

واس  انت هذو األولو ات مت يرة رحر  ال مية  إستخدامات ال اعةاإلستخدامات الصناعية  م 
المتولدة من المتبقيات ونوعها وبحر  طل  الرو  للمنتج النهائي في من قة تولدها والجدوى  

 االعتصادةة إلعادة تدو رها او استخدامها
 

 األهداف االستراتيجية   3-6
 

إدارة المتبقيات الزراعية تندر   السوتراتيجيةالرئيروية  األهدافوفي ه  هذو الر  ة والمبادئ الحاكمة فإس 
االسووووووووووتراتيجية الخاصووووووووووة رمنظومة المخلفات  ألهدافمما لة   وادتماعيةبيئية واعتصووووووووووادةة   أهدافتحت 

 الصلبة ل ماس استدامة وت ام  المنظومة:
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 ت املة للمتبقيات الزراعية ت و ر نظام وطني فعا  لإلدارة الم .1
للمرواهمة الفعالة في النمو   التدو ر  مشوروعات خال   منتعظيم االسوتفادة من الموارد ال بيعية   .2

 االعتصادي
 خفض التي يرات الرلبية على صحة المواطن والبيئة الناتجة عن سوى إدارة المتبقيات الزراعية .3

 ما هو موضوووووك   األهداف الفرعية ومثشووووورات وياس لهذو األهداف إسوووووتراتيجي مجموعة من  هدفول   
 . 2رعم زالجدو   في

 
 والفرعية ومؤشرات القياس   االستراتيجية: األهداف 2جدول  

 مؤشرات القياس  األهداف الفرعية الهدف االستراتيجي 
ت و ر نظام وطني فعا  لإلدارة   .1

 الزراعيةالمت املة للمتبقيات 
تشوووووووووووووو يو  لجنوة عليوا أو مجلس   .1

ت وووووووووووومن مم لين من األطراف  ي 
إدارة   روووموووونووووظوووووموووووووة  الووومووووعوووونوووويوووووووة 

  المتبقيات الزراعية
وضوووووول تشوووووور ل يت وووووومن األطر   .2

المثسوووووووووورووووووووووية والقواعد المنظمة  
 و وضك أدوار الجهات المعنية

إعوداد خ ط عمو  للمحوافظوات    .3
طبقا للنشواط    االسوتراتيجيةلتنفيذ  

  الزراعي الرائد رالمحافظة
المعنيوووووة  .4 الجهوووووات  مشووووووووووووووووووار وووووة 

وغوويوور  الووحوو وووموويوووووووة  الوومووخووتوولووفوووووووة 
الح وميوووة روووإةجوووابيوووة في ت بيق 

  المنظومة

صووووووودور عرار تشووووووو ي  لجنة عليا أو  .1
 االستراتيجيةمجلس معني بتنفيذ  

 
 
للمخلفوووووات  2 الموحووووود  القوووووانوس  إعرار   .

 والئحته التنفيذةة
 
 
لووتوونووفوويوووووووذ 3 عوومووووووو   خوو ووط  وضووووووووووووووول   .

 خاصة ر   محافظة االستراتيجية
 
 
. ز ادة نرووووووووووووووبة الجهات المشووووووووووووووار ة  4

خاصووووووووووة الجهات غير  راالسووووووووووتراتيجية
  الح ومية

 
تعظيم االسووووووووووووووتفووادة من الموارد  .2

مشووووووروعات من خال   ال بيعية 
للمروووووووووووووواهمة الفعالة في    التدو ر
 االعتصاديالنمو 

 

في   .1 المحليوووووووة  الفجوة  تقليل   .
األعووووووالف   موووووون  الوووووومووووووعووووووروس 
والرووووووووووووماد الع وووووووووووووي واأللياف 

 وال اعة البديلة الخ
الق وووووواع  .2 اسووووووووووووووت مووووووارات  ز ووووووادة 

الخاص زشووووووووووامال الصووووووووووناعات 
 الص يرة والمتوس ة 

توفير فرص العمووو  للشووووووووووووووبووواب   .3
 والمرأة الر فية المعيلة 

ز ادة الصناعة المحلية للمعدات   .4
  الم لوبة

ز ووادة  ميووات األعالف والرووووووووووووووموواد  .1
لياف وال اعة البديلة الع ووووووووووووي واأل

 الخ
 

. ز ووووادة حجم اسووووووووووووووت مووووارات الق وووواع  2
 استخدام المتبقيات إعادةالخاص في 

 
تم 3 العموووو  التي  ز ووووادة عوووودد فرص   .

 توفرها
الوتوي  .  4 الوموعووووووودات  عووووووودد  توم يو ز وووووووادة 

 تصنيعها محليا 
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 مؤشرات القياس  األهداف الفرعية الهدف االستراتيجي 
  ز ادة عدد ورش صيانة المعدات  .5   

  
خفض التي يرات الروووووووووووولبية على  .3

والبيئة الناتجة صووووووووحة المواطن 
الوموتوبوقويوووووووات   إدارة  سوووووووووووووووى  عون 

 الزراعية

من  .1 المنبع ووووووة  ال ووووووازات  خفض 
 حر  المتبقيات

النووووواتج   .2 البيئي  التووووودهور  خفض 
من المموارسوووووووووووووووات الخواطئوة في  

  إدارة المتبقيات الزراعية

 انخفاس عدد الش اوى .  1
 انخفاس عدد الحرائق   .2

نروبة التحرون في نوعية الهواى بناى .  3
الرصود البيئي زتقار ر رصود نوعية  على 
  الهواى 

نرووووووووووووووبوة التحروووووووووووووون في نوعيوة الميواو .4
الروووووو حية للترع والمصووووووارف بناى على 
الرصوووووووووووود البيئي زتقار ر رصوووووووووووود نوعية  

  المياو 

 المحاور الرئيسية  3-7
 

 الرارقة من خال  عدد من المحاور الرئيرية وهي:  االستراتيجيةسوف تتحقق األهداف 
 الت و ر المثسري .1
 الدعم الفني والمالي .2
 البنية األساسية .3
 الوعي المجتمعي .4
 الرصد والتقييم .5
 

 : التطوير المؤسسياألولالمحور   3-7-1
 

يودد ال   .غير م تم   ما  المتبقيات الزراعيةالحالية واإلطار المثسري والقانوني لق اع إدارة    اتالرياس
لالدوار الوزارات  والمرثوليات    تعر ف واضل  عبر  فقط  والم  ليس  المحافظات  في  ا  أة ح حليات ول ن 

اهما  وعدم    الجهود في التعام  مل رعض المتبقيات و ذل ت رار    إلى  والمجتمل المدني. وهذا عد يثدي
 التعام  مل انواع اخرى من المتبقيات واستخدام غير فعا  للموارد البشر ة وال بيعية والتقنية المتوفرة. 

 
مة التخ يط المت ام  إلدارة المتبقيات في    مرووووووووووووووتوى من ئموا من المقترحوفي إطار هذا الروووووووووووووويا ، 

واإلعليمي والمحلي. فمن شوووووووووووويس مرووووووووووووتو ات الح ومة ودمج إدراىات الح ومة على المرووووووووووووتوي الوطني  
 صوووف الخ ط على صوووعيد مروووتو ات الح ومة و التخ يط المت ام  إلدارة المتبقيات أس ةحدد األهداف،  

هذو االسوووووووتراتيجية الوطنية إلدارة المتبقيات الزراعية  فيال ال ة، و  ووووووول الروووووووياسوووووووات واألدوات المحددة 
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موضوووووووووووووول التنفيوذ.  موا أنوه من المهم أس يرتبط التخ يط المت وامو  إلدارة المتبقيوات روالميزانيوة الرئيروووووووووووووويوة 
وتخصووووووويل الموارد، وبينظمة رصووووووود األداى وإعداد التقار ر. و ج  أس ة وس هناك نظام تشووووووو يلي يبين 

وح، مل توافر خ ة عم  واضووحة إلدارة المتبقيات الزراعية، تشووم  ممارسووات األدوار والمرووئوليات بوضوو
الجمل والنق  والمعالجة وإعادة االسووووووتخدام في المجاالت المختلفة ف ووووووال عن م افحة أي انتهاكات م   

  حر  المتبقيات الزراعية أو التخلل منها ر ر قة غير عانونية.
 

ة لوضل األسس العلمية التي ةج  أس يتم على أساسها طر  و كما ةج  إدما  المراكز البح ية المعتمد
تقنيوات التعوامو  مل المتبقيوات الزراعيوة و وذلو  الق واع الخواص والمجتمل المودني والجمعيوات األهليوة نظرا  

 .ألنهم شر   أساسي في ت بيق المهام والمشروعات الخاصة رالمنظومة المقترحة
 

 التالية: المهام إنجازولتحقيق هذا المحور ةج  
ت وووووووووومن مم لين من األطراف المعنية رمنظومة إدارة المتبقيات رقرار من مجلس الوزراى تشوووووووووو ي  لجنة عليا  •

 . الزراعية
فيما يتعلق رإدارة   وضووول تشووور ل يت ووومن األطر المثسوووروووية والقواعد المنظمة و وضوووك أدوار الجهات المعنية •

المتبقيات الزراعية. و لخل الباب الرارل ادوار ومروووووووووثوليات الجهات المنوطة رإسوووووووووتراتيجية إدارة المتبقيات 
 الزراعية.

 
   مهام هذا المحور وخرداته والجهة المرثولة وال يانات المراهمة في ت بيقه.3و لخل ددو  رعم ز

 
 التطوير المؤسسي : المهام الخاص بمحور 3جدول  

المسئولة   اتالجه  المخرجات/النتائج المستهدف  الوضع الحالي  المهام 
 المساهمة  و

تشوووووو ي  لجنة عليا  
مومو ولويون  ت وووووووووووووومون 
األطووووووووووراف   موووووووووون 
المعنيووووة رمنظومووووة 
الوومووتووبووقوويوووووووات   إدارة 

  الزراعية

لجنة   ودود  عدم 
عومية تشم  دميل 

 الجهات المعنية

تيسووووويس لجنة عليا  
ت وووووووووووووووووووووم  وووووووافوووووووة  

المعنيوووووووة  األطراف  
مووون   الوووحووو وووومووويوووووووة 
الوزارات والهيئووووات  
و والجهات البح ية 
الوموجوتومول   ومومو ولوي 

  المدني

مم لة  عليا  لجنة 
  لالطراف المعنية

 الجهة المسئولة: 
 وزارة التخ يط

الوووووووووووزراعوووووووووووة  وزارة 
واسوووووووووووووووووتصوووووووووووووووووالح  

 األراضي 
  الوووووومووووووحوووووووافووووووظوووووووات
 زالتنمية المحلية 

 البيئة وزارة 
الككككككك كككككككيكككككككانكككككككات  

 المساهمة: 
الووووزارات  مووومووو ووولوووي  

الوومووعوونوويوووووووة   األخوورى 
والجهووووات البح يووووة 

   والمجتمل المدني
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المسئولة   اتالجه  المخرجات/النتائج المستهدف الوضع الحالي  المهام 
المساهمة  و

وضووووووووووووول تشووووووووووووور ل  
األطر   يت وووووووووووووومن 
المثسوروية والقواعد  
المنظمة و وضوووووووك  
الووووووجووووووهوووووووات   أدوار 

 المعنية

عدم وضوح 
األدوار مل 

الجهات المعنية 

األدوار  تووووووحوووووووديووووووود 
والمرووووووووووثوليات رما  
رووووووواألدوار  يوووتوووعووولوووق 
رووووإدارة   الرئيرووووووووووووووووووة 

  المتبقيات

تفاهم وإطار مذ رة  
لتوز ل   واضك 

األدوار 
  والمرثوليات

الجهة المسئولة: 
 البيئةوزارة 

الوووووووووووزراعوووووووووووة  وزارة 
واسوووووووووووووووووتصوووووووووووووووووالح  

 األراضي
الككككككك كككككككيكككككككانكككككككات  

 المساهمة: 
الووووزارات   مووومووو ووولوووي 
الوومووعوونوويوووووووة   األخوورى 
والجهووووات البح يووووة 

  والمجتمل المدني

: الوعي المجتمعيالثانيالمحور   3-7-2

من قة الدلتا من النمال  التي ينب ي ت رارها  فيإةقاف ممارسوووووووة حر  ع  األرز   فيتعد تجربة مصووووووور 
مناطق أخرى رمصوووور. وللحفاى على هذا النظام، من ال ووووروري توعية المزارعين رالتي يرات ال ووووارة   في

ات مفيدة من حيو الناتجة عن حر  المتبقيات والفوائد المصواحبة إلعادة تدو ر هذو المتبقيات إلى منتج
والصووووووحية والبيئية. وفي إطار هذا الروووووويا ، ةج  ت بيق منظومة مت املة لإلرشوووووواد   االعتصووووووادةة  وائدالف

من المتبقيات الزراعية وإنشاى مراكز إعليمية    االستفادةالزراعي في دميل أنحاى الجمهور ة لز ادة وتعظيم  
والشباب القروي على األسالي  المختلفة لتدو ر   الزراعيينلتدر   الخردين وص ار المزارعين والمرشدين  

صوورة مشوار ل صو يرة أو متوسو ة  في أومنها سوواى على المروتوى المزارع  واالسوتفادةالزراعية   المتبقيات
مولدة للدخ . و ج  إدخا  ت نولوديات االسووووتفادة من المتبقيات الزراعية ضوووومن المقررات الدراسووووية في 

 .7و ليات الزراعة لخلق  وادر فنية مثهلة للتعام  األم   في هذا المجا  المدارس ال انو ة الزراعية

 المهام التالية: إنجازولتحقيق هذا المحور ةج  
رفل مرووووووووووووووتوي الوعي وتقودةم التودر و  لجميل األطراف المعنيوة زالمزارعين، المرشوووووووووووووودين الزراعيين رمودير وات   .1

 الح ومية، المحافظات، إدارات شئوس البيئة رالمحافظات .الزراعة، المتعهدين، الجهات غير 
إدخا  ت نولوديات االسووتفادة من المتبقيات الزراعية ضوومن المقررات الدراسووية في المدارس ال انو ة  .2

الزراعية و ليات الزراعة لخلق  وادر فنية مثهلة للتعام  األم   في هذا المجا .

البحث العلمي والتكنولوجيا مجلس العلوم الزراعية والغذاء، خارطة طريق المتبقيات الزراعية  ةوزارة البحث العلمي أكاديمي  7

 2015و وتدويرها، ماي
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 وخرداته والجهة المرثولة وال يانات المراهمة في ت بيقه.  مهام هذا المحور 4و لخل ددو  رعم ز

 

 : المهام الخاص بمحور الوعي المجتمعي 4جدول  

ال يانات و  اتالجه  المخرجات/النتائج المستهدف  الوضع الحالي  المهام 
 المساهمة 

رفل مروتوي الوعي  
التوووووودر وووووو    وتقوووووودةم 
األطووراف   لووجووموويوول 
الوووووووووومووووووووووعوووووووووونوووووووووويووووووووووة  
زالوووووووومووووووووزارعوووووووويوووووووون،  
الووووووومووووووورشووووووووووووووووووووديووووووون 
الوووووووووووزراعووووووووووويووووووووووويووووووووووون  
رمودير وات الزراعوة، 
الوووووومووووووتووووووعووووووهوووووووديوووووون،  
غوووويوووور   الووووجووووهوووووووات 
الووووووووحوووووووو وووووووووموووووووويووووووووة، 
الشوووووووووووووووووووووووووووووبوووووووووووووووواب، 
الوووووموووووحوووووووافوووووظوووووووات،  
شووووووووووووووووووئووووووس   إدارات 
الوووووووووووووووبووووووووووووووويوووووووووووووووئوووووووووووووووة  

 رالمحافظات 

تتر ز التوعيووة في 
الووحوووووووالووي   الوووعوووووووت 
األرز  عووو   عووولوووى 
الووووووودلتوووووووا  رمونو وقوووووووة 
موتوفورعوووووووة   وأمووووووواكون 
رالنرووووبة للمتبقيات 
 الزراعية األخرى 

مووراكووز  إنشوووووووووووووووووووواى 
لتوووووودر وووووو   إعليميووووووة 
  الخردين وصوووووو ار
الوووووووووومووووووووووزارعوووووووووويوووووووووون  
والووووومووووورشووووووووووووووووووووديوووووون  
الزراعيين والشووباب 

والجمعيوات    القروي 
 االهلية

 
موون  أكوو وور  توونووفوويوووووووذ 
تووووعووويوووووووة   حوووموووالت 
تووووووودر ووووبوووويوووووووة  ودورة 
سوونو اح بين مختلف  
 محافظات مصر. 

  التدر   عدد مراكز  
الوموحوووووووافوظوووووووات   فوي 

 المختلفة
 
 
 

حوووووووووموووووووووالت  عووووووووودد 
والووووودورات  التوعيوووووة 

 التدر بية

 الجهة المسئولة: 
الووووووووووزراعووووووووووة  وزارة 
واسووووووووووووووووتصووووووووووووووووالح 
األراضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي  
زمدير ات الزراعة  

وزارة  رووالتعوواوس مل  
 البيئة

  
الككككككك كككككككيكككككككانكككككككات  

 المساهمة: 
األعوولووى  الوومووجوولووس 
اإلعوووالم  لوووتووونوووظووويوووم 

 الوبوحو ويوووووووةالوموراكوز  
 والجامعات

إدخا  ت نولوديات 
مون   االسووووووووووووووتوفوووووووادة 
المتبقيوات الزراعيوة 
ضووووووووووووومن المقررات 
في  الووووووودراسوووووووووووووويوووووووة 
المووودارس ال وووانو وووة  

ات  الزراعيوووووة و ليووووو 
لووووخوووولووووق   الووووزراعوووووووة 
كوادر فنيوووة مثهلوووة 
للتعوام  األم و  في 

 هذا المجا 

مقررات   تودد  ال 
رإدارة   خاصة 
 المتبقيات الزراعية 

يوت ووووووووووووووومون   مونوهوج 
تووووو ووووونوووووولوووووودووووويوووووووات 
مون   االسووووووووووووووتوفوووووووادة 
المتبقيوات الزراعيوة  
ضوووووووووووومن المقررات  

 الدراسية

إدارة   عن  منهج 
في  المتبقيات 
ال انو ة   المدارس 
و ليات  الزراعية 

 الزراعة 

 ة المسئولة: الجه
الوووووووتوووووووربووووووويوووووووة   وزارة 

 والتعليم  
وزارة التعليم العالي 

 والبحو العلمي
  

الككككككك كككككككيكككككككانكككككككات  
 المساهمة: 

الووووووووبوووووووويووووووووئووووووووة  وزارة  
رووالتعوواوس مل وزارة  
الوووووووووووووووووووووووووزراعوووووووووووووووووووووووووة 
واسووووووووووووووووتصووووووووووووووووالح 
األراضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي  
 زمدير ات الزراعة 
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 : الدعم الفني والماليالثالثالمحور   3-7-3
 

ل ي يتحقق تعز ز إعوادة اسووووووووووووووتخودام وإعوادة تودو ر واسووووووووووووووترداد وتعز ز ويموة المتبقيوات الزراعيوة، فوإس هوذا 
سوووووويت ل  الت ل  على العقبات الرئيرووووووية لتوفير الدراةة الفنية، التوعية، وتوفير آليات لتمو   المشووووووار ل  

 المقترحة. 
 

ن المتبقيات مشووووووار ة معاهد البحوث وسوووووويقت ووووووي توفير الدراةة الفنية وضووووووماس دودة إنتا  المنتجات م
إةجاد تقنيات إعادة تدو ر ررووووووي ة وميرووووووورة من حيو الت لفة ومجدةة للمخلفات الزراعية   فيوالجامعات 

وفقواح لنوع المتبقيوات وم واس توادودهوا والموسووووووووووووووم والحوادوة إليهوا والرووووووووووووووو  المراد بيل المنتج روه. هوذا ومن 
المعنية رإعداد اإلرشوووووووادات الخاصوووووووة رجمل ونق  وتخز ن   المروووووووتحرووووووون أس تقوم لجنة فنية من الوزارات

المتبقيات، إنتا  األعالف الحيوانية غير التقليدةة، اسووووووووووتخدام المتبقيات  تربة بديلة إلنتا  ال ذاى  ع   
ال راب، إنتا  الرووووووووماد الع وووووووووي، إنتا  الور  وألواح الخشوووووووو  الم وووووووو وط والوعود البدي  .. إلخ ولل  

 اصة في مجا  الصناعة.لتشجيل المرت مر ن خ
 

وفي إطار هذا الرووووويا ، ينب ي إعداد دراسوووووات الجدوى ودراسوووووات الروووووو  لمرووووواعدة المشوووووار ل الصووووو يرة 
مشووووار ل إدارة المتبقيات الزراعية.  ما  فيتحديد فرص االسووووت مار  فيوالمتوسوووو ة وأصووووحاب المشووووار ل 

وربوع مصووور رالتنرووويق مل هيئات  مختلف محافظات   فيينب ي وضووول آليات لتمو   المشوووار ل التجر بية  
م   دهاز تنمية المشوووروعات المتوسووو ة والصووو يرة ومتناهية الصووو ر والبنوك المحلية والجهات المانحة. 

إعادة االسوووووووتخدام   ونمال  حية  خياراتومن المروووووووتحرووووووون تمو   عدد من المشوووووووروعات التجر بية لتقدةم 
 ات البري ة والميرورة من حيو الت لفة. وإعادة التدو ر واالسترداد وتشجيل الحلو  لات التقني

 
 المهام التالية: إنجازولتحقيق هذا المحور ةج  

ميروووووورة  مجدةة و   إشوووووراك معاهد البحوث والجامعات إلةجاد تقنيات رروووووي ة للمخلفات الزراعية ت وس  .1
 من حيو الت لفة 

مختلف  فيإعداد دراسوووووووات الجدوى ودراسوووووووات الروووووووو  ووضووووووول آليات لتمو   المشوووووووار ل التجر بية  .2
نوع المتبقيات، مواعل تولدها  وال ل  على  دةم حلو  إعادة التدو ر وفقاح لوومحافظات وربوع مصر لتق

 المنتجات زاألعالف، األسمدة، األلياف، الوعود أو غيرو 
إلههار خيارات إعادة االسووووووووتخدام وإعادة التدو ر واالسووووووووترداد.    تمو   عدد من المشووووووووار ل التجر بية .3

 وتقدةم حلو  ت نولودية رري ة  ومنخف ة الت لفة
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 استخدام األدوات االعتصادةة للتشجيل على إعادة تدو ر المتبقيات الزراعية إلنتا  منتجات بديلة .4
 .إدازة هيئات العتماد دودة منتجات إعادة تدو ر المتبقيات الزراعية .5

 
   مهام هذا المحور وخرداته والجهة المرثولة وال يانات المراهمة في ت بيقه.5و لخل ددو  رعم ز

 

 : المهام الخاص بمحور الدعم الفني والمالي 5جدول  
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ال يانات و  اتالجه  المخرجات/النتائج المستهدف  الوضع الحالي  المهام 
 المساهمة 

إشوراك معاهد البحوث 
والجامعات في إلةجاد 
رروووووووووووووويو وووووووة   توقونويوووووووات 

الوزراعويوووووووة    موتوبوقويوووووووات
مون   مويرووووووووووووووورة  تو ووس 
 حيو الت لفة ومجدةة

تم رووالفعوو  إعووداد عوودد 
الوووووووووخووووووووو ووووووووووط   مووووووووون 
اإلرشووووووووووووووووادةووة رمعرفووة 
ووزارة   الوووبووويوووئوووووووة  وزارة 
الزراعووة رووالتعوواوس مل  
الووووووبووووووحوووووووث  مووووووراكووووووز 

 والجامعات  الوطنية

إعداد عدد من الدالئ  
والخ وط اإلرشوووووووووووادةة  
المصوووووووووووووور ووووووة  واألكواد 
الوومووتووبووقوويوووووووات  تووخوول 

 الزراعية: 
ونوووووقووووووو   - دووووومووووول 

وتووووووووووووحووووووووووووز وووووووووووون  
 المتبقيات

إنتا  الرووووووووووماد   -
الع وي والتربة  

 البديلة
إنتوووا  األعالف  -

 البديلة 
الوووووور   - إنوووووتوووووووا  

وألواح الخشووووووو   
 الم  وط 

الووووعوووود  - إنوووتوووووووا  
 الحيوي والبدي 

الوووووودالئوووووو    إصووووووووووووووووووودار 
 واألكواد المصر ة 

 

 الجهة المسئولة: 
الوووووووووووووووزراعوووووووووووووووة  وزارة 
واسووتصووالح األراضووي  
الوووووبوووووحووووووث   زموووووراكوووووز 

 الزراعية 
  البحوثمراكز 

 والجامعات 
وزارة الصنناعة ييئة 
 المواصفات والجودة
 ال يانات المساهمة: 

 البيئةوزارة 

اعوووداد المواصووووووووووووووفوووات 
القياسوووووووووية المصووووووووور ة 

رالمنتجات الخاصوووووووووووة  
انتووووووادهووووووا  ةم ن  التي 
 م   الور  واالسووومدة

إدوووووووووازة  و   واالعوووووووووالف
هيئووات العتموواد دودة 
منتجووات إعووادة توودو ر  

 المتبقيات الزراعية
 

المواصووووووووفات ال تودد  
القياسوووووووووية المصووووووووور ة 
الخاصوووووووووووة رالمنتجات 
الوووووموووووتوووووبوووووقووووويوووووووات   مووووون 

 الزراعية
 

ال تودد دهات محددة 
دووووووووودة   العووووووووتووووووووموووووووواد 
الومونوتوجوووووووات  وووووووالوعولف  

وال وعود واألسوووووووووووووومووووووودة 
والخشوووووووووووووووووو    البوووووديووووو  

 والور  

اعوووداد المواصووووووووووووووفوووات 
القياسووووووووووية المصوووووووووور ة 
الخاصوووووووووووووة رالمنتجات  
الهيئووووة  مل  رووووالتعوووواوس 
العووووامووووة  المصوووووووووووووور ووووة 
 للمواصفات والجودة 

عوووووودد  وإدووووووازة  ت ليف 
من الهيئووات روالوزارات  

والجوووووامعوووووات  المعنيوووووة  
ال عتمووووووواد  االعليميوووووووة  

منتجوات إعوادة التودو ر  
كووووالعلف واألسووووووووووووووموووودة 
الوووووووبوووووووديووووووو   والووووووووعوووووووود 
والخشووووووو  والور  بناى  

 المواصفاتعلى 

المواصفات القياسية  
المصر ة الخاصة  

 رالمنتجات
عرارات ت ليف  

 والجامعاتالهيئات 

 الجهة المسئولة: 
الصوووووووووووووووونووووووواعوووووووة   وزارة 

 والتجارة 
الوووووووووووووووزراعوووووووووووووووة  وزارة 
واسووتصووالح األراضووي  
الوووووبوووووحووووووث   زموووووراكوووووز 

 الزراعية 
البحوث  مراكز 

  والجامعات
 ال يانات المساهمة: 

 بيئةالوزارة 
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إعداد دراسات الجدوى  
ودراسووووووووووووات الرووووووووووووو   
ووضوووول آليات لتمو    
المشووووووووووووووار ل التجر بيوة  
في مختلف محافظات  
وربوع مصووووووووووووور لتقدةم  
التوووودو ر   حلو  إعووووادة 
وفقاح لووووووووووونوع المتبقيات 
ومواعل تولدها وال ل   
الووووموووونووووتووووجوووووووات   عوووولووووى 
زاألعالف، األسوووومدة، 

  الخاأللياف، الوعود 

رووووووووعووووووووض   تووووووووتوووووووووافوووووووور 
الوودراسوووووووووووووووات المتفرعووة 
على أنواع معينوووة من 

 المخلفات  

إعداد دراسات للرو   
 وددوى 

تصوووووووووميم وت بيق آلية 
لووووووودعوووووم  لووووولوووووتوووووموووووو ووووووو  
المشوووووووووار ل الصووووووووو يرة 
والمتوسووو ة وأصوووحاب  

  المشار ل.  

إعداد عدد من دراسات  
 الجدوى 

آليوات للتمو   مودودة  
 ومفعلة

 الجهة المسئولة: 
تووووووونووووووومووووووويوووووووة   دوووووووهووووووواز 
الوووووووووومشووووووووووووووووووووووووروعووووووووووات 

متوسووووو ة والصووووو يرة  ال
 ومتنوووواهيووووة الصوووووووووووووو ر

الوووووووووووتوووووووووووجوووووووووووارة ز وزارة 
  والصناعة

 وزارة المالية
االسووووووووووووووووتوو ووموووووووار   وزارة 

 والتعاوس الدولي
 ال يانات المساهمة: 
الوووووووووووووووزراعوووووووووووووووة  وزارة 
واسووتصووالح األراضووي  
الووووووبووووووحوووووووث  زموووووور ووووووز 

 الزراعية 
الوووووقووووووموووووي   الووووومووووور وووووز 

 للبحوث
موووون   عووووووودد  توووومووووو ووووووو  
المشووووووووووووووار ل التجر بيوة  
إلههار خيارات إعادة 
االسووووووووووووووتخوووودام وإعووووادة 
التدو ر واالسوووووووووووترداد. 
حوووووووولووووووووو   وتووووووووقوووووووودةووووووووم 
ت نولوديوووة ررووووووووووووووي ووة  
ميرووووووووووووووورة من حيووووو  

 الت لفة.

الوومشووووووووووووووووووووار وول   توور ووز 
التجر بيووووة فى الوعووووت  
عوو    عوولووى  الووحوووووووالووي 
وبوووووووووووووعوووووووووووووض  األرز 
األخوورى  الوومووتووبووقوويوووووووات 
حرو  تمو   الجهات  

 المانحة. 

تمو وو   مشووووووووووووووروعووات  
تجر بيوة لات صوووووووووووووولوة 
رإعادة استخدام وإعادة  
واسوووووووووووووووووتوووردا د  تووووووودو ووور 
الزراعيوووووة.  المتبقيوووووات 
خاصوووووووووة المحاصوووووووووي   

 االستراتيجية 
 

تروووووووووووووهي  وتوضووووووووووووويك  
الوووتووورخووويووول   إدوووراىات 

 للمشروعات

الوووومشووووووووووووووووووووار وووول   عووووووودد 
الوموتوعولوقوووووووة  الوتوجور وبويوووووووة 
رإعادة اسوتخدام وإعادة 
واسوووووووووووووووووتووورداد  تووووووودو ووور 

 المتبقيات الزراعية.

 الجهة المسئولة: 
تووووووونووووووومووووووويوووووووة   دوووووووهووووووواز 
الوووووووووومشووووووووووووووووووووووووروعووووووووووات 
المتوسووووو ة والصووووو يرة  

 ومتناهية الص ر
االسووووووووووووووووتوو ووموووووووار   وزارة 

 والتعاوس الدولي
الووووووووووووتووووووووووووجووووووووووووارة   وزارة 

 والصناعة
 وزارة المالية 

 ال يانات المساهمة: 
الوووووووووووووووزراعوووووووووووووووة  وزارة 
 واستصالح األراضي 
الوبووحوووووووو   أكوووووووادةوموويوووووووة 

 العلمى
 الق اع الخاص
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 : البنية األساسية  الرابعالمحور  3-7-4

   
ضماس   فيالنظام هي أحد الر ائز األساسية التي ستراهم   فيإس إنشاى بنية أساسية أك ر فعالية و فاىة  

تحديد هو  دميل المحافظات فيأولي الخ وات الهامة التي يتعين اتخالها  من اسوووووووتدامة النظام نفروووووووه. 
وفقوواح للوائك البيئيووة ومعووايير القوانين البيئيووة،  مووا ةجوو  الحصووووووووووووووو  على  مواعل دمل وإدارة المتبقيووات  

 ترخيل من الجهة اإلدارة المختصة المرئولة عن األراضي المخصصة. 
 

و عود توافر المعودات واآلالت الالزموة لجمل ونقو  ومعوالجوة المتبقيوات الزراعيوة من العوائق األخرى التي 
انشووواى صوووناعة وطنية ف وووالح عن    دات واآلالت محلياح فهذا سووويرووواهمينب ي حلها. وإلا ما تم تصووونيل المع

بها.    ؟؟المو ووية الت لفة وز ادة حيو من  توفرها وودود ع ل غيار لها ودع  الوصوووووو  إليها أك ر ةرووووورا
لذا، ةج  تشوووجيل شووور ات التصووونيل المحلية العاملة رالق اع العام والخاص على تصووونيل هذو المعدات. 
ول ووووماس التشوووو ي  األم   لهذو المعدات ةج  أس تتوفر منظومة لصوووويانة المعدات ورفل ال فاىة المحلية 

 .رالمحافظات اتلذل  عن طر ق تدر   الشباب والق اع الخاص ودعم انشاى ورش صيانة هذو المعد
 

المتعهدين من شووووراى أو اسووووتئجار المعدات الالزمة.  ما يلزم  وضوووول آلية لتم ين المزارعين و ةج  أة وووواح 
وضووووووول آليات تمو   زمنها دهاز تنمية المشوووووووروعات المتوسووووووو ة والصووووووو يرة ومتناهية الصووووووو ر، البنوك  

 ت. وبالنروووووبة للمتعهدين غيرالوطنية .. إلخ  لتم ين أصوووووحاب المشوووووار ل من شوووووراى واعتناى تل  المعدا
المهتمين رشووووراى المعدات، ةج  وضوووول خيار االسووووتئجار من الق اع العام أو الخاص ريسووووعار معقولة. 

المي نة الزراعية التارعة   أعروواموهناك رالفع  منظومة موضوووعة من عب  دهاز شووئوس البيئة رالتعاوس مل 
 .نادحةبها  م   وتجربة  االستعانةلوزارة الزراعة رالمحافظات المختلفة ةم ن 

 
 المهام التالية: إنجازولتحقيق هذا المحور ةج  

 .تحديد وترخيل مواعل تخز ن المتبقيات .1
األسوووووا  المحلية لتقلي  ت لفة   فيالتق يل والم ارس وآالت عم  الباالت والجرارات  معداتتصوووونيل   .2

 .رأس الما 
  والشباب الخاصإنشاى نظام لتش ي  وصيانة المعدات زمل إشراك الق اع  .3
 وعم  ورش للصيانة المعداتوضل آليات تمو   لتم ين أصحاب المشار ل من شراى  .4
  المعداتلتيدير   ميررة آلياتوضل  .5
 

 ت بيقه.  مهام هذا المحور وخرداته والجهة المرثولة وال يانات المراهمة في 6و لخل ددو  رعم ز
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 : المهام الخاص بمحور البنية األساسية 6جدول  
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ال يانات و  اتالجه  المخرجات/النتائج المستهدف  الوضع الحالي  المهام 
 المساهمة 

وترخيل  تحوووووووديووووووود 
تووووووخووووووز وووووون   مووووووواعوووووول 

 .المتبقيات

تم تخصويل مواعل 
في محافظات الدلتا  
بهووووووا   يتم  التي  فقط 
األرز،  عوووووووو   إدارة 
الوووووووموووووووواعووووووول   وهوووووووذو 

أ ناى موسم موسمية  
 .حصاد األرز فقط

المحوووووافظوووووات   ويوووووام 
بووهوووووووا  تووتووولووووووود  الووتووي 
زراعويوووووووة   موخولوفوووووووات 
بووووووتووووووخصوووووووووووووووووووويوووووول  
 وترخيل المواعل. 

دووموول   مووواعوول  عووووووودد 
الموتوبوقويوووووووات  وتخو  ز ن 

الحوووووواصوووووووووووووولووووووة على 
 ترخيل

 

 الجهة المسئولة: 
االدارة  المحوووافظوووات  

 المحلية
حوووومووووووواةوووووووة   دووووهووووووواز 
بوووزارة   األراضووووووووووووووووي 
الزراعة واسووتصووالح  

 األراضي
  البيئةوزارة 

يككككككككانككككككككات  الكككككككك كككككككك
 المساهمة: 

 وزارة األوعاف
آالت   تصوووووووووووووووووونوووويوووول 
والم ووووووارس  التق يل 
عووووووووووووومووووووووووووو   وآالت 
فووووووووووي   الووووووووووبوووووووووواالت 
األسوووووووووووووووا  المحليوة  
ت لفووووة رأس   لتقليوووو  

 الما .
 

تم تصوووووووووووونيل رعض  
الوومووتووعوولووقوووووووة   اآلالت 
األرز  رووووووووووووووقوووووووووووووو  
كووالم ووارس والمفووارم  

  والجرارات

بناى عدرات شوور ات 
التصووووووووووووونيل المحلية 
في مجا  تصوووووووووميم  
وتصوووووووووونيل المعدات 
إلدارة  الووووووووووالزمووووووووووة 
المتبقيوووات الزراعيوووة 
رموووا في للووو  آالت 
والم ووووووارس   التق يل 
وآالت عم  الباالت  

 وما إلى لل .  
مرووووووووووووووووواهموووة مراكز 

و وولوويوووووووات   الووبووحوووث
الهنوودسوووووووووووووووة والهيئووة  
  العربيووة للتصوووووووووووووونيل 
تصوووووووووووووووووووموووووويووووووم   فووووووي 

 المعدات. 
تمو وو  المشوووووووووووووووار ل  

لتجر بية لتصوووووووووونيل  ا
الوووموووعووووووودات   روووعوووض 
 على ن ا  ص ير.  

الشوووووووووووووور ووووووات   عوووووودد 
المصوووووووووووونعة المنتجة  
واآلالت   لوولوومووعووووووودات 
المرتخدمة في دمل 
ومووعوووووووالووجوووووووة   ونووقووووووو  
 المتبقيات الزراعية. 

 
التصووووووووووووووووووواميم  عوووووودد 

 المحلية المنتجة. 
 

المشووووووووووووووووووووار ل  عوووووودد 
 التجر بية الممولة. 

  

 الجهة المسئولة: 
الووووووووووتووووووووووجووووووووووارة   وزارة 

 والصناعة 
اإل نووووووووووووتووووووووووووا   وزارة 
 الحربي 

الووعووربوويوووووووة  الووهوويووئوووووووة 
 للتصنيل

الووووبووووحوووووث   مووووراكووووز 
 والجامعات

 الق اع الخاص 
الكككككككك ككككككككيككككككككانككككككككات  

 المساهمة: 
وزارة الزراعة  
واستصالح 
 األراضي  

 دهات التمو  
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إنشواى نظام لتشو ي   
 وصيانة المعدات 

 

  مشووووووووار ة ضووووووووعيفة
الوخووووووواص   الوقو ووووووواع 
غوووويوووور   والووووجووووهوووووووات 
الح وميوووة في هوووذو  

 العملية 

دووووووموووووويوووووول  تووووووزو ووووووود 
الموودير ووات الزراعيووة  
والوحووودات الزراعيوووة  
المي واني يوة رواآلالت 

 الالزمة. 
حصوووووووو  المزارعين 
والوووووومووووووتووووووعووووووهوووووووديوووووون  
غوووويوووور   والووووجووووهوووووووات 
الح ومية وأصحاب  
الووووووووووومشوووووووووووووووووووووووووار ووووووووووول  
فوى  الومشووووووووووووووووووووار ويون 
إدارة  نوووووووووووووووظوووووووووووووووام 
المتبقيوووات الزراعيوووة 
الوووومووووعووووووودات  عوووولووووى 

م ن خال  الالزموووووة 
نظام إةجار ميرووور 

حيوووووو    الت لفوووووة من 
ةرووووووووووووووت يل   ال  لمن 

 التمل 
بناى عدرات متعهدي  
المي وووواني وووووا   أعمووووا  
المحليين في مجووا  
صوووووووووووووويوانوة المعودات 

 واآلالت. 
الشننننر ننات   إلزام 
المصنننننونة بوجود  
ورش صننيانة عل  

 االقل إقليميا

عدد المعدات 
المتوافرة في  

المدير ات الزراعية 
رالمحافظة وتشرف  

ا وحدات  عليه
 المي نة الزراعية. 

 
عووودد المعووودات التي 
ةرووووتيدرها المزارعين  
والوووووووموووووووتوووووووعوووووووهوووووووديووووووون  
غووووويووووور  والوووووجوووووهوووووووات 
الح ومية وأصوووحاب  

 المشار ل.  
 

عدد ورش الصوووووويانة  
التي تم إنشوووووووووووووووووائهوووا 
لصوووووووووووووويوانوة المعودات  
واآلالت المروووتخدمة  

 إلدارة المتبقيات. 

 الجهة المسئولة: 
الووووووووووووزراعووووووووووووة   وزارة 
واسوووووووووووووووووووتصوووووووووووووووووووالح 
األراضووي زمدير ات  
ع ووووواع   الزراعووووووة   

 المي نة الزراعية  
الكككككككك ككككككككيككككككككانككككككككات  

 المساهمة: 
 دهات التمو  

الوخووووووواص   الوقو ووووووواع 
 والشباب

غووووويووووور  الوووووجوووووهوووووووات 
 الح ومية
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يات تمو   وضوول آل
لتم ين أصووووووووووووووحاب  
المشووار ل من شووراى  

 المعدات.
 

ال يودد آليات  
تمو   واضحة  

ول ن هناك نمول   
فقط مل الصندو   
االدتماعي خاص 
بوزارة البيئة إلدارة  

 . ع  األرز

وتو وبويوق   تصوووووووووووووومويوم 
آليووات تمو وو  لوودعم  
المشووووار ل الصوووو يرة  
والوووووموووووتووووووسوووووووووووووووووو وووووووة 
وأصوحاب المشوار ل  
والوووووومووووووتووووووعووووووهوووووووديوووووون  

 والشباب. 
تمو وو  المشوووووووووووووووار ل  
الصووووووووووووووووووووووووو وووووووووووويوووووووووووورة 
والمتوسوووووو ة لتيدير  
المعوودات وإنشووووووووووووووواى  

   ورش الصيانة.

الوووووووتوووووووموووووووو ووووووو   آالت 
 مودودة ومفعلة

 
ودود تمو   لشووووووووراى  
المعودات وإلنشووووووووووووووواى 

 ورش الصيانة.  
 

 الجهة المسئولة: 
تووووونووووومووووويوووووووة  دوووووهووووووواز 
الووووووومشووووووووووووووووووووروعوووووووات 
المتوس ة والص يرة  
ومووووووووووتوووووووووونوووووووووواهوووووووووويووووووووووة  

زوزارة  الصوووووووووووووووووووووو ووووووووور
 الصناعة والتجارة 

الكككككككك ككككككككيككككككككانككككككككات  
 المساهمة: 

الووووتووووونووووومووووويوووووووة   بوووونووووووو  
 واالتماس والبنوك
  دهات التمو  

 وزارة المالية 
 

 : الرصد والتقييمالخامسالمحور   3-7-5
 

مل التحديو ول وماس اسوتدامة منظومة إدارة المتبقيات الزراعية يتود  رصود وتقييم األداى رصوفة دور ة  
ولوذلو  يتعيين عمو  منظوموة لربط معودالت تولود المتبقيوات الزراعيوة رمعودالت إعوادة  طبقوا للمرووووووووووووووتجودات  

 رروى إدارتها.استخدامها وتدو رها واإلستفادة منها ورصد المخالفات البيئية المتعلقة 
 

الزراعات   وأنواعبوزارة الزراعة واستصالح األراضي البيانات الخاصة رمراحات    االعتصادييوفر الق اع 
والمحاصوي  التي يتم زراعتها رمختلف محافظات مصور. وترتبط هذو البيانات ر مية ومواسوم وأماكن تولد 

م حصووووووادها. و عتبر تقدير ال مية المتولدة المتبقيات الزراعية والتي تقدر بنرووووووبة من المحاصووووووي  التي يت
وإعادة   لالسووووووتفادةمن المتبقيات الزراعية من المدخالت الرئيرووووووية المهمة لوضوووووول خ ة عم  اسووووووت مار ة 

تودو ر هوذو المتبقيوات.  موا ودو  ربط المعروس من هوذو المتبقيوات روال لو  عليهوا في األمواكن المختلفوة 
 عجينة الور  أو ألواح الخش  أو استخدامات ال اعة. كعلف للحيوانات أو أسمدة أو صناعة م  

 
تفعيو  نظوام رصوووووووووووووود وتقييم لربط   ميوات المتبقيوات النواتجوة روال ميوات التي تم دمعهوا، ونقلهوا،    لوذا ودو 

إعادة تدو رها، أو اسووتردادها. فيما سوويرووتخدم نظام المعلومات الج رافية  اسووتخدامها أووتخز نها، وإعادة  
على الصووعيد الج رافي.  ما ةج  أة وواح أس يرصوود النظام   إنجازوال شووف عما دري   يفوعاعدة البيانات  

كميات المنتجات التي يتم إنتادها من علف أو أسووووووووومدة أو خشووووووووو  أو وعود حيوي أو وعود بدي  و ذل  
 واآلالت المرتخدمة والوهائف الناشئة ومدى نجاح المشروعات وإعداد التقار ر الخاصة بذل .

 
 ولتحقيق هذا المحور ةج  إنجاز المهام التالية:

 تحديد الجهات المنوطة بتوفير البيانات ومرئولياتها في منظومة الرصد والمتارعة -
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 الرئيرية األداىوالمثشرات  البيانات نوعية تحديد -
 .انشاى نظام للرصد والمتارعة والتقييم والتقر ر -
 

 والجهة المرثولة وال يانات المراهمة في ت بيقه.   مهام هذا المحور وخرداته6و لخل ددو  رعم ز

 : المهام الخاص بمحور الرصد والتقييم 7جدول  

المسئولة   اتالجه  المخرجات/النتائج المستهدف  الوضع الحالي  المهام 
 المساهمة و 

الجهوووووووات   تحوووووووديووووووود 
بووتوووفوويوور   الووموونوووطوووووووة 
الوووووووووووووبووووووووووووويوووووووووووووانوووووووووووووات  
ومرووووووووووووووئوليوواتهووا في  
منظومووة الرصوووووووووووووووود 

 والمتارعة

الق اع  ةقوم 
بوزارة  االعتصادي 
واستصالح  الزراعة 
رجمل  األراضي 
الدور ة   البيانات 
المراحات  عن 

  المزروعة
على  والمحاصي  
المحافظات   مرتوى 
ول ن ال تودد دهة 
مرثولة عن متارعة  
إدارة المتبقيات  ما 
آلية  تودد  ال 
للتنريق بين الجات  

 المختلفة 
 

إطوووووووووار   وضوووووووووووووووووووووول 
مثسوووووورووووووي يوضووووووك 

 والمروثولياتالمهام 
المنوطووووووة  للجهووووووات 
 رالرصد والمتارعة  

إطار مثسوووووووووووووروووووووووووووي  
واضوك وفعا  لرصود 
أداى  وتوقور ور  وتوقويويوم 
الوووموووتوووبوووقووويوووووووات   إدارة 

 الزراعية

 الجهة المسئولة: 
الووووووووووووزراعووووووووووووة   وزارة 
واسووووووووووووووووووتصووووووووووووووووووالح 

 األراضي 
 البيئة وزارة 

 
الكككككككك ككككككككيككككككككانككككككككات  

 المساهمة: 
الوووووزارات   مووووموووو وووولووووي 

 األخرى المعنية

نووووعووويوووووووة  توووحوووووووديووووووود 
البيانات والمثشورات  
الرئيروووووووووووووويووووووة    األداى 
وانشاى نظام للرصد 
والتقييم   والمتووووووارعووووووة 

 والتقر ر

تم روالفعو  إنشووووووووووووووواى  
المعلوموووووووات   نظوووووووام 
والعموووووو   الج رافيووووووة 

دهوووووواز     رووووووه في 
شووووووووووووووئوس البيئووة رمووا  
يتعلق روووالمخوووالفوووات  
والحر  الم شوووووووووف 
 .خاصة ع  األرز

ال يودد نظام حالي 
لوولوورصوووووووووووووووووووود  موونووظووم 
عوولووى  والوومووتوووووووارووعوووووووة 

 المرتوى القومي

نووووعووويوووووووة  توووحوووووووديووووووود 
الم لوبوووة    البيوووانوووات

الومونووطوووووووة  والوجوهوووووووة 
 بهذا البياس

نوووووووظوووووووام  انشوووووووووووووووووووواى 
د رافي   معلوموووووووات 
الوومرووووووووووووووووتوووى  عوولووى 

 القومي
تحوووديووود مثشوووووووووووووورات  

  وياس األداى

إنشوووواى عاعدة بيانات  
موعولووموووووووات   ونوظوووووووام 
 ونظام لقياس األداى

 الجهة المسئولة: 
الووووووووووووزراعووووووووووووة   وزارة 
واسووووووووووووووووووتصووووووووووووووووووالح 

 األراضي 
 البيئة وزارة 

 
الكككككككك ككككككككيككككككككانككككككككات  

 المساهمة: 
الوووووزارات   مووووموووو وووولووووي 

 األخرى المعنية

 باالستراتيجيةأدوار ومسؤوليات الجهات المنوطة   -4
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األراضي   واستصالح  الزراعة  وزارة  عاتق  على  الزراعية  المتبقيات  ع اع  على  اإلشراف  مرئولية  تقل 
رالتنريق مل وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات الح ومية وغير الح ومية األخرى. 

 استراتيجية ا يتعلق بت بيق  و لخل التالي أدوار ومرثوليات الجهات المنوطة عامة و ر ز على دورها فيم
 إدارة المتبقيات الزراعية وإس ود  التنريق بين دميل هذو الجهات ل ماس منظومة عو ة وفعالة. 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي 4-1
 

هي الجهة المروووئولة على النهوس رالروووياسوووة الزراعية وسوووياسوووات وزارة الزراعة واسككتصككالح األراضككي  
 األراضويعلى مروتوى الجمهور ة من خال  تخ يط برامج لحصور   األفقيوالتوسول   األراضوياسوتصوالح  

تحددها وزارة األشوووو ا  العامة والموارد المائية   التيالصووووالحة لالسووووتصووووالح اعتمادا على مصووووادر المياو 
نمية ال روة الزراعية والنهوس راعتصوووووادةات الر ف رمختلف الوسوووووائ .  ما  وت طبقا لبرامج االسوووووتصوووووالح

الجهة التي تراع  وتقدم التوديه والدعم المباشوووور للمزارعين المصوووور ن من خال  المدير ات الزراعية  نهاأ
دميل المحافظات. لذل ، فهي ال ياس الذي له عالعة مباشوووووووورة مل المزارعين، والمرووووووووئولة    فيالتارعة لها 

 ن سلوك المزارعين في إدارة المتبقيات الزراعية الناتجة خال  موسم الحصاد. ع
 

هو المروئو  عن اإلحصواىات الزراعية ولذل  هي الجهة الرئيروية التي سوتمد  االقتصكاديةقطاع الشكئون 
هذا   أسسوونو ة.  ما  أودهاز تنظيم إدارة المخلفات ر ميات وأماكن تولد المتبقيات الزراعية رصووفة دور ة  

الزراعية ولذل  ةم ن إدماده في التخ يط   االسووووت مار ةالق اع مرووووئو  أة ووووا عن تخ يط المشووووروعات  
 خاصة رالمتبقيات الزراعية. است مار ةعات لمشرو 

 
ر ات الزراعية راإلرشووووواد والدعم والتدر   يمن خال  المد يهو المروووووئو  الرئيرووووو  قطاع اإلرشكككاد الزراعي

وال يانات األهلية ولذل  سووووي وس الق اع المرووووئو  أة ووووا عن إرشوووواد ودعم وتدر   المزارعين  للمزارعين
دو ر واسووووتخدام المتبقيات الزراعية رالتنروووويق مل المحافظات ودهاز ريحدث األسووووالي  المقترحة إلعادة ت

تنظيم إدارة المخلفووات و ووذلوو  دهوواز شووووووووووووووئوس البيئووة رمووا يتعلق روواي مخووالفووات تتعلق رحر  أو التخلل  
 العشوائي من المتبقيات الزراعية عد يثدي إلى تلوث البيئة.

 
هي المنوطة رالمي نة الزراعية ولها أة ووا اتصووا  مباشوور رالمزارعين   اإلدارة المركزية للشكئون الهندسكية

  وأصوووحابرما يتعلق رإةجار وصووويانة المعدات الزراعية ولذا سوووت وس مروووثولة عن دعم المزارعين والرواد  
 فيالمرواهمة   الورش الصو يرة رما يتعلق رمعدات فرم ونق  و بس ومعالجة المتبقيات الزراعية من حيو

إةجار المعدات، تخز ن المعدات رعد انتهاى موسوووووم الحصووووواد وعم  الصووووويانة الرووووونو ة عب  تقدير رسووووووم 
 الموسم الجديد. فيالبدى 
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 أرحواثعروووووووووووووواموه المختلفوة هو الجهوة الرائودة في مجوا  البحوث الزراعيوة ومنهوا  يرو  مركز البحوث الزراعيكة
األعالف واألسومدة الع وو ة  وإنتا عديدة في مجا  إعادة تدو ر والتعام  األم   مل المتبقيات الزراعية 

التدو ر. و ج  إشووراك هذو  إعادةوالتجارب المبت رة في مجا     األف اروال اعة الحيو ة و ذل  العديد من 
من خال  التعواوس مل   عينر للمزات  المراكز البح يوة واالسووووووووووووووتفوادة من الخبرات المتراكموة ونقو  هوذو الخبرا

 دهاز تنظيم إدارة المخلفات وع اع اإلرشاد الزراعي.
 

 وزارة البيئة  4-2
 

است ال  الموارد    فيالرنوات األخيرة نتيجة أخ ار اإلسراف  فيت اعف االهتمام راألرعاد البيئية   يراح 
. لذا ترعى الح ومة من خال  وزارة البيئة إلى  حماةة البيئة المصر ة، وخفض ال ير مخ ط ال بيعية

 اختصاصات الوزارة:. ومن معدالت التلوث، ورفل مرتوى الوعى العام رالجوان  البيئية  
رسم الرياسة العامة وإعداد الخ ط الالزمة للحفاى علي البيئة وتنميتها ومتارعة تنفيذها رالتنريق مل  •

 الجهات اإلدار ة المختصة، وتنفيذ رعض المشروعات التجر بية. 
الجهة القومية المختصة بدعم العالعات البيئية بين دمهور ة مصر العربية والدو  والمنظمات الدولية  •

 . واإلعليمية
المتعلقة   • واإلعليمية  الدولية  االتفاويات  إلي  لالن مام  الالزمة  القانونية  اإلدراىات  راتخال  التوصية 

 رالبيئة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات الالزمة لتنفيذ هذو االتفاويات.  

لتعاوس مل  را  جهاز شكككئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفاتوهي    أدهزتهاتقوم وزارة البيئة من خال   
هيئاتها وع اعتها المختلفة و ذل  مل دهات أخرى معنية من ب  األراضووووووووووويوزارة الزراعة واسوووووووووووتصوووووووووووالح  

تقوم  .  ما الوزارات والمراكز البح ية والهيئات لتنرووووووويق مجهودات التعام  الروووووووليم مل المتبقيات الزراعية
ة رالتعاوس مل وزارة الزراعة ومنها على  وزارة البيئة رعم  برتو والت معنية رالتعام  مل المتبقيات الزراعي

سووووووووبي  الم ا  ال الحصوووووووور بروتو و  دمل ع  األرز رمعرفة المتعهدين وبروتو و  لصوووووووو ار المزارعين 
 إلنتا  األعالف واألسمدة و ذل  بروتو و  رشيس تش ي  المعدات. 

 
 جهاز شئون البيئة 4-2-1

 
التلوث من خال  غرفة العمليات المر ز ة وع اع دهاز شئوس البيئة هو المعني رحماةة البيئة من 

 شئوس الفروع لما يلي: 
 األعمار حظر الحر  الم شوف للمخلفات رما ةشم  المتبقيات الزراعية ورصد المخالفات من خال   -

  الصناعية وتلقي الش اوى والبالغات ورصد نوعية الهواى من خال  مح ات الرصد ال ابتة
 والمتحر ة
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لجة المخلفات رما ةشم  المتبقيات الزراعية إال في األماكن المخصصة لذل   معا أوحظر إلقاى  -
المائية ولل  وفق المواصفات وال وارط   والمجاري رعيداح عن المناطق الر نية والصناعية والزراعية 

 المنصوص عليها في عانوس البيئة والالئحة التنفيذةة
 ة المختصة من خال  عملية تقييم األ ر البيئي. التعاوس مل وحدات اإلدارة المحلية والجهات اإلدار  -

وال تمنك مرافق إدارة المخلفات تراخيل العم  إال رعد الموافقة على دراسة تقييم األ ر البيئي من 
 عب  دهاز شئوس البيئة

إدارة المتبقيات   استراتيجيةالتعاوس مل دهاز تنظيم إدارة المخلفات في وضل خ ط عم   لت بيق  -
 خال  الفروع اإلعليمية لجهاز شئوس البيئة الزراعية من

ر ات الزراعية التارعة لق اع يالتعاوس من المي نة الزراعية التارعة لق اع الشثوس الهندسية والمد -
و ذل  م ات  البيئة الخاصة رالمحافظات عن   األراضياإلرشاد الزراعي لوزارة الزراعة واستصالح 

ن المخالفات البيئية الخاصة رروى إدارة المتبقيات الزراعية طر ق الفروع اإلعليمية للجهاز للحد م
ومعاونة المزارعين في ت بيق مشروعات إعادة تدو ر المتبقيات من خال  برتو والت تعاوس مل  

 الجهات المختلفة
والتنريق بين الجهود الشعبية  البيئيونشر الوعى  البيئيوبرامج الت قيف  البيئيتنفيذ خ ط التدر    -

 شئوس البيئة رالمحافظات  وم ات 
 للهيئات والمنظمات الح ومية رما يتعلق إدارة المتبقيات الزراعية الفنيتقدةم الدعم   -
 

 جهاز تنظيم إدارة المخلفات 4-2-2
 

بناى على المرووووووثوليات العامة الخاصووووووة رإدارة المخلفات، فرووووووي وس دهاز المخلفات مرووووووثوال عن المهام 
 رإدارة المتبقيات الزراعية:التالية رما يتعلق 

التنروووووووووووووويق مل الجهات المعنية بوزارة الزراعة ودهاز شووووووووووووووئوس البيئة والمحافظات والوزارات األخرى  -
المعنية  وزارة الري ووزارة الصووووناعة وتنظيم األدوار وتحديد المرووووثوليات رما يتعلق رإدارة المتبقيات  

 الزراعية
من الخبرات المتراكمة لديهم في مجاالت إعادة تدو ر   ةلالسوووووووووووتفادالتعاوس مل مراكز البحو العلمي  -

 المتبقيات الزراعية وإعداد األدلة اإلرشادةة الالزمة لتنفيذ مشروعات إعادة التدو ر
التعاوس مل الجهات المانحة لعم  دراسوات ددوى ومشوروعات تجر بية إلعادة تدو ر واسوتخدام أنواع  -

الزراعيووووة في عوووودد م المنتجووووات مختلفووووة من المتبقيووووات  المحووووافظووووات إلنتووووا  أنواع مختلفووووة من  ن 
 واألسمدة والوعود الحيوي والبدي  والرال  كاألعالف

لوزارة  االعتصووووووووووادةةالشووووووووووثوس   عتحديو البيانات الخاصووووووووووة بتولد المتبقيات الزراعية من خال  ع ا -
 أوها اسووووووت الل إعادةالزراعة من حيو المواسووووووم وال ميات وأماكن تولدها و ذل  مشووووووروعات وخ ط 
 تدو رها في األماكن المختلفة وإدرا  هذو البيانات على نظام معلومات د رافية

 ومالية للتشجيل على إعادة استخدام وتدو ر المتبقيات الزراعية اعتصادةةاعتراح آليات  -
 خلق فرص عم  وفرص است مار ة في مجا  إعادة استخدام وتدو ر المتبقيات الزراعية -
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التعاوس مل ع اع اإلرشوووووووواد الزراعي وم ات  شووووووووئوس البيئة رالمحافظات و ذل  الفروع اإلعليمية في  -
المشووروعات الصوو يرة في مجا   وأصووحابدهاز شووئوس البيئة لتدر   وتوعية ورفل  فاىة المزارعين  

 إعادة تدو ر المتبقيات الزراعية.
 

 ةالحيوي  ةالطاق مؤسسة 4-2-3
 

ِإزالة  افة العوائق الفنية والمالية  عن طر ق مصر  فينشر ت نولوديا ال اعة الحيو ة لتهدف المثسرة إلى  
الدعم   الحيو ة وتقدةم  ال اعة  ت نولوديا  أهداف    والمالي   الفنيوالمثسرية نحو ت بيق  رما ة من تحقيق 

المج لل اعة وتنمية  إةجاد بدائ  نظيفة  المرتقبلية نحو  الدولة  الر فية المثسرة تماشياح مل اهداف  تمعات 
ةم ن اس تلع  واألسمدة  الحيو ة .  مجا  توفير ال اعة فيعلى موارد الدولة  الماليوالفقيرة وتقلي  الع ى 

 المثسرة دور فعا  في تفعي  استراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية على النحو التالي:
و تمو  المصر ة االك ر احتياداح    توفير آلية تمو   مرتدامة لتنفيذ وتر ي  وحدات البيوداز فى القرى  •

االتفاوية من خال  منحة من مرفق البيئة العالمي من خال  برنامج االمم المتحدة االنمائي و شرف 
 . على التنفيذ مثسرة ال اعة الحيو ة للتنمة الر فية المرتدامة

والرماد   ةفي مصر تشم   الث محاور ال اعه الحيو   ةالمخلفات الحيو ة  ألدار   ةمت امل  ةجيياعداد استرات •
  ةالحيوى و الوعود الحيوى و المنتجات الحيو 

ددوى اعتصادةة    دراسات  عدادإ الحجم و لل  من    ةو  بير   ةالتوسل في تنفيذ وحدات البيوداز متوس   •
  ة رالتعاوس مل  وزار مزارع األرقار من مخلفات الروث من ال از الحيوي  ألنشاى مخمرات  ةمفصلوفنية 

التارل   ةالبيئ  ةوبدعم من صندو  حماة  ةالحيو   ةفي مثسره ال اع  ةمم ل  ةاألنتا  الحربى ووزارو البيئ
 لوزارة البيئة. 

في   ةالحيو   ةلت نولوديات ال اع  ةو مواصفات الجود  ةريوالمثس  ةتصميم حزم من الحوافز الرياسي  •
 .مصر

لتخ يط وتصميم وتنفيذ      لهذو الت نولوديات  عداد برنامج تدر بى معتمد لمقدمي الخدمات في مصر ا  •
  .وحدات البيوداز ةوتر ي  وصيان

مل العديد من مراكز التميز في هذا المجا  على المرتوى الدولى والمحلى و ذل    ةبناى شر ات دديد •
   ةمل الجهات والمثسرات المانح

 ة. دديدو على مرتوى الجمهور  ةوحد 3000انشاى عدد  •
  ة رال اع  ةعن اشراك    الجهات المعني  ةالحيو   ةاطال  منتدى وطنى سنو ا للترو ج لت نولوديات ال اع •

 ة.ر و  ذل  الجهات الدوليه المعنيفي مص ةالحيو 
   . على حاده الرو   ةمبني ةمن خال  تقدةم خدمات مبت ر  ةالمالي ةتوفير االستدام •

 

  وزارة التخطيط والمتابعه واالصالح االداري   4-3
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البيئيه  تقوم وزارة التخ يط والمتارعه واالصالح االداري بوضل الخ ط القوميه االعتصادةه واالدتماعيه و  
الفعاله ولل  رالتعاوس مل الجهات الح ومية المعنيه. و ذل  ت ل األطر الالزمة لمشار ة الق اع الخاص 
والمجتمل المدني في تحقيق الرياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المرتوى القومي 

تمعي .  ما تقوم بتنفيذ حزمة من  مل ضماس أكبر عدر مم ن من الشفافية والمراىلة والتواص  المج
األساس ألى إصالح  ةعتبر حجر  والذي  المنشود  االداري  االصالح  علي حدوث  تعم   التي  البرامج 
سياسى واعتصادى وادتماعى. وتعتمد الوزارو في خ تها علي برنامج الح ومه المنب ق من استيراتيجية 

 .   2030التنمية المرتدامة: ر  ة مصر  
 

استراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية من محاور البيئة وع اع الزراعة وع اع المخلفات من تنب ق ر  ة  
مصر   لهذو   2030ر  ة  األداى  وياس  مثشرات  ربط  ةج   ولذل   المرتدامة  التنمية  استراتيجية  ومن 

 . 2030االستراتيجية رمثشرات التنمية لر  ة مصر 
 

 نية وزارة التنمية المحلية والمحافظات المع 4-4
 

ةم   المحافظين الروول ة التنفيذةة للح ومة، والمحافظات تقوم بتنفيذ الرووياسووة العامة للدولة على الن ا  
المحلى للدولة ومن ضوومنها التنظيمات الح وور ة والصووحة العامة والمحافظة على البيئة وتنظيم عمليات 

 دمل المخلفات والتخلل منها. 
 

وتعد المحافظات التي تقل فيها األراضوووووووووووووي الزراعية مروووووووووووووئولة عن دميل األنشووووووووووووو ة التي تجري داخ   
حدودها. وبالتالي فهي أة واح مروئولة عن المتبقيات الزراعية الناتجة وعن منل األعما  غير القانونية أو 

تنروووووويق مل الفروع ال ووووووارة، م   حر  المتبقيات. وفي حالة ودود حرائق أو مخالفات تقوم المحافظة رال
اإلعليمية لجهاز شوووووووووئوس البيئة لتحصوووووووووي  المخالفة وت ر م المزارع المخالف وتحديد إدراىات التعام  مل 

المحوافظوة المعنيوة مرووووووووووووووثولوة عن تحوديود وتوفير أمواكن لتخز ن والتعوامو  مل المتبقيوات   أسالمخوالفوة.  موا  
البيئة للحصووووووو  على الموافقة البيئية  الزراعية في حالة ودود ضوووووورورة لذل  والتنروووووويق مل دهاز شووووووئوس 

 المزمل إعامتها بها. واألنش ةلهذو األماكن 
 

وعلى وزارة التنميووة المحليووة تقوودةم المرووووووووووووووواعودة الفنيووة لإلدارة المحليووة والعموو  على نقوو  وت رار التجووارب 
س  .  ما من مرووووووووووووووئولية الوزارة اإلشووووووووووووووراف على المنك والقرو أخرى المحافظات لمحافظات   فيالنادحة  

المحافظات،   فيالمقدمة للمحافظات والخاصوووووووة رإعادة التدو ر ومتارعة تنفيذ المشوووووووروعات االسوووووووت مار ة  
 ت و ر المشروعات  مصانل الرماد على سبي  الم ا . فيومراعدة المحافظات 
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 وزارة التجارة والصناعة  4-5
 

بة مراهمة الناتج الصناعي في  من أهداف وزارة التجارة والصناعة ز ادة معد  النمو الصناعي وز ادة نر
الناتج المحلي و ذل  ز ادة مراهمة الق اع الخاص وع اع المشروعات الص يرة والمتوس ة والمتناهية 
الص ر في الناتج المحلي اإلدمالي وز ادة معد  نمو الصادرات وتوفير فرص عم  الئقة ومنتجة وتحرين 

 8داى المثسري. األ
 

سووي وس    المشكروعات المتوسكطة والصكغيرة ومتنا ية الصكغرنالصكندوق االجتماعي سكابقا جهاز تنمية  
المعني بتنمية ودعم المشوووووروعات الصووووو يرة والمتوسووووو ة فيما يتعلق رإعادة اسوووووتخدام أو تدو ر المتبقيات  

 أنها ما  .واالبت ارالجهة المعنية بنشر وتشجيل  قافة ر ادة األعما  والبحو واإلبداع  أنهاالزراعية حيو 
سوب  تمو   لهذو المشوروعات والمرواهمة في إدراى الدراسوات الروووية ودراسوات الجدوى    إةجادعادرة على  

 9لهذو المشروعات.
 

سوووووويتم إصوووووودار الموافقات والتراخيل إلعامة المشووووووروعات  الهيئة العامة للتنمية الصككككناعية  ومن خال   
 نية ودهاز شئوس البيئة.التصنيل الزراعي ولل  رالتنريق مل المحافظات المع

 
ةم ن اس ترووووواهم في اعداد المواصوووووفات القياسوووووية   الهيئة المصكككرية العامة للمواصكككفات والجودةكما أس  

 واالعالف. المصر ة الخاصة رالمنتجات التي ةم ن انتادها من المتبقيات الزراعية م   الور  واالسمدة
 

 وزارة الموارد المائية والري  4-6
 

لني  والمجاري من مرثوليات وزارة الموارد المائية والري رصد  افة الموارد المائية والمحافظة على نهر ا
ت المائية المقامة على الني .  ما آالتدابير الالزمة ل ماس سالمة المنش اتخالالمائية و صيانتها و 

 المائي. االستهالكطبقا لمقرر  االستراتيجيةتتعاوس مل وزارة الزراعة في تحديد مراحات المحاصي  
 

والصوووورف وصوووويانتها وفي هذا   الري المائية ومنشووووآت   المجاري الوزارة المحافظة على    اختصوووواصوووواتمن 
 ها في اإلبالغ عن أي مخالفات فيما يتعلق رالتخلل هاز الصووووووووووودد تتعاوس وزارة الري مل وزارة البيئة ود

 العشوائي للمتبقيات الزراعية على المجاري المائية.
 
 
 

 
8 http://www.mfti.gov.eg / 
 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 2017لسنة  947قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  9
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 الحربي اإلنتاجوزارة  4-7
 

إس وزارة اإلنتا  الحربي مثسرة صناعية مت ورة تعم ، رجان  ترليك القوات المرلحة، على تحقيق 
المشروعات القومية والتنمو ة وتعم  في مجا  تصنيل  فيويمة م افة لالعتصاد المصري ومشار ة 
 معدات التنمية الصناعية والزراعية والبيئة.

 
تراهم في عمليات إعادة استخدام   أسمعدات زراعية ةم ن  تقوم وزارة اإلنتا  الحربي بتصميم وتصنيل

 وتدو ر المتبقيات الزراعية  المفارم والدراسات والم ارس والجرارات ولل  بت لفة معقولة ودودة عالية. 
 

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  4-8
 

والتي من مهوامهوا   المهنيمن إدارات وزارة التربيوة والتعليم والتعليم الفني اإلدارة العواموة للتعليم و التودر و  
المجاالت الصوووووووووناعية والزراعية والتجار ة المختلفة، من خال   في المهنيدعم وت و ر التعليم والتدر    

، رما يتالىم مل احتيادات سووووو  العم  المهنيالتعليم والتدر      فيت بيق عدة أنظمة معترف بها دوليا 
 من العمالة الماهرة، والمثهلة علميا وعمليا وفقا لإلم انيات المتاحة.

 
بقيات الزراعية ضمن المقررات الدراسية في المدارس ال انو ة ةج  إدخا  ت نولوديات االستفادة من المت

 الزراعية و ليات الزراعة لخلق  وادر فنية مثهلة للتعام  األم   في هذا المجا .
 

 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4-9
 

ةميوة البحوو العلمي المهوام الرئيروووووووووووووويوة للمراكز البح يوة التوارعوة لوزارة التعليم العوالي والبحوو للعلمي  ويكواد
والت بيقية في المجاالت الرئيروووووووية    األسووووووواسووووووويةالبحوث  إدراىوالت نولوديا والمر ز القومي للبحوث هي 

 لات االهتمام  الصناعة والزراعة والبيئة من أد  ت و ر ع اعات اإلنتا  والخدمات.
 

التعليم العالي ةج  إدخا  ت نولوديات االسووووتفادة من المتبقيات  وزارة   دامعات  من خال  معاهد و ليات
لخلق  وادر فنية مثهلة للتعام  األم      عاهدوالم  الزراعةالزراعية ضووووووومن المقررات الدراسوووووووية في  ليات  

 في هذا المجا .
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مراكز التنميكة  و   جلس العلوم الزراعيكة والغكءا مةقل تحووت مظلووة أكووادةميووة البحووو العلمي والت نولوديووا  
  أسوالتي ةم ن    شكككككككككثبكة البحوث الزراعيكة والبيولوجيكةوتحوت مظلوة المر ز القومي للبحوث    االقليميكة

تتعاوس مل دهاز تنظيم إدارة المخلفات في الدعم الفني للمشووووووووروعات المتوسوووووووو ة والصوووووووو يرة والمتناهية 
الصوووو ر المنوطة بت نولوديات إعادة تدو ر واسووووتخدام المتبقيات الزراعية و ذل  إصوووودار دالئ  إرشووووادةة 

 لمراعدة المزارعين ورواد األعما  في هذا المجا .
 

بتوفير الدعم  من خال  صندو  العلوم والت نولوديا   والت نولوجيالعلمي أكاديمية البحث اكما تقوم 
 المالي للمشروعات التجر بية في مجاالت مختلفة ومنها مشروعات إعادة استخدام وتدو ر المتبقيات.

 

 والتعاون الدولي  االستثماروزارة  4-10
 

ال نائية على دعم المشروعات الص يرة والمتوس ة من تر ِّز وزارة االست مار والتعاوس الدولي عالعاتها  
خال  تقدةم الترهيالت االئتمانية والتدر   والتمو   للحاضنات والشر ات الناشئة.  ما أنها تدعم الهيئة 
العامة للرعارة المالية في تشر عاتها الجديدة رما ةعزز االندما  االدتماعي و وفر فرص الحصو  على  

هذو التشر عات عانوس التمو   متناهي الص ر الصادر حدي ا وعانوس التيمين متناهي التمو  ، ومن بين  
لة.   الص ر، وعوانين التيدير التمو لي والتخصيم الُمعدَّ

 
ةم ن التنريق بين دهاز تنظيم إدارة المخلفات والمرت مر ن في منظومة إدارة المتبقيات الزراعية للحصو   
على ترهيالت ائتمانية وتمو   من خال  وزارة االست مار والتعاوس الدولي ولل  لمشروعات إعادة استخدام  

 .وصيانة المعدات وتيديروتدو ر المتبقيات و ذل  الجمل والنق  وشراى 
 

 وزارة المالية 4-11
 

تقدةم    رمهمة   هي  مر ز للخبرة  م لف  التارعة لوزارة المالية  الوحدة المر ز ة للمشار ة مل الق اع الخاص
المشروعات،  بتنفيذ  الخاصة  الممارسات  العام والخاص، وت و ر  الق اعين  الشراكة بين  ونشر سياسة 

والت بيق وتقوم رالتنريق    الوحدة مهمة الدراسة   تتولىولع  دور حيوي في تقدةم المشروعات األولى.  
ر برنامج الشراكة ووضل اإلطار التنفيذي للبرنامج ووضل مل الوزارات المعنية والق اع الخاص لت و 

احد المهام الرئيرية للوحدة هي التيكد من أس المقترحات الخاصة رمشروعات الشراكة   خ ة عم  واضحة.
المشروعات. هذو  ولقيمة  الفعلية  لالحتيادات  ديد  تحلي   على  لدعم    عائمة  وحدة  رالوزارة  تودد   ما 

 المرت مر ن.
 

ع الخاص المهتم راإلست مار في مجا  التعام  مل المتبقيات الزراعية الحصو  على التمو   ةم ن للق ا
 والدعم من خال  الوحدة المر ز ة للمشار ة مل الق اع الخاص او من خال  وحدة دعم المرت مر ن.
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 الهيئة العربية للتصنيع  4-12
 

تقوم الهيئة العربية للتصنيل بتصميم وتصنيل معدات تدو ر المخلفات الزراعية إلنتا  األسمدة الع و ة  
ولل     الرماد الع وي   إلنتا مح ات  املة    إنشاىكالمفارم ومعدات التقلي  والنخ  والم ارس و ذل   

 بت لفة معقولة ودودة عالية. 

 

 المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 4-13

 
العلى لتنظيم االعالم بهيئتيه الئيهة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة، مرثو  عن  المجلس ا

المراهمة في نشر الوعي رالق اةا المهمة الوطنية عن طر ق اإللاعة والتلفز وس والنشر. ولذل  ود  
وى إدارة المتبقيات  التعاوس مل هذا المجلس لرفل الوعي المجتمعي راألضرار البيئية والصحية الناتجة عن س

دتماعية المرتب ة رالتعام  الرليم واإلشتراك في منظومة إعادة  الزراعية والفوائد البيئية واإلعتصادةة واإل
 إستخدام وتدو ر المتبقيات رالنربة للمزارع والجمعيات األهلية والق اع الخاص والشباب والمرأة.

 

 ئات الدينية يواله وزارة األوقاف 4-14
 

يتم التعاوس بين وزارة األوعاف والمحافظات ودهاز شئوس البيئة رما يتعلق بتخصيل أراضي لالستخدام  
 لجمل والتعام  مل المتبقيات الزراعية. 

 
الزراعية من خال  منابر  يتم نشر الوعي للمزارعين رمخاطر التعام  الخاطئ مل المتبقياتكما 

 المرادد وال نائس. 
 

 الجمثيات األهلية والقطاع الخاص والمزارعين  4-15
 

للجمعيوات األهليوة والق واع الخواص ورواد األعموا  دورا ضوووووووووووووورور وا وفعواال في ت بيق واالسووووووووووووووت موار في 
مشووروعات إعادة اسووتخدام وتدو ر المتبقيات الزراعية رمراحلها المختلفة من حيو الجمل والنق  ومعالجة 

   تصنيل وصيانة المعدات الخاصة بهذو العمليات.المتبقيات والتصنيل والترو ق و ذل
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من  راالسووووووووتفادةكما للمزارع دور هام في هذو المنظومة فهو الجهة المرووووووووتهدفة األولى حيو أنه األولى 
ع وووو ة ألرضوووه أو وعود حيوي السوووتخداماته   أسووومدةمتبقيات حصووواد زراعاته في ت ذةة مواشووويه وإنتا   

 الخاصة.
 والتشريعات الخاصة بإدارة المتبقيات الزراعيةالقوانين   -5
 

المتبقيات الزراعية   أوتح م إدارة المخلفات عامة والمخلفات    التيتم إصدار عدد من القوانين والتشر عات  
ووزارة اإلس اس  ما هو مفص  في الجدو   الزراعة واستصالح األراضي ووزارة البيئة    وزراو خاصة من خال   

  . 8ز
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 الزراعية: القوانين والتشريعات ذات عالقة بإدارة المتبقيات 8جدول 
 

 مالحظات وتوصيات  محتوى التشريع  الجهة المنوطة  القانون 
والمعد  رمود    1994لرنة  4القانوس رعم 
وعرار رئيس  2009لرنة  9القانوس رعم 

 مجلس الوزراى 
 1995لرنة  338رعم 

 رإصدار الالئحة التنفيذةة لقانوس البيئة 
والمعدلة رقرار رئيس مجلس الوزراى رعم 

لرنة  710وعرار رعم    2011لرنة  1095
 2015 لرنة 964وعرار رعم  2012

 من القانوس:  37المادة  دهاز شئوس البيئة، وزارة البيئة
زأ   ةحظر ع عيوا الحر  الم شوووووووووووووووف للقمواموة والمخلفوات   

 الصلبة.
زب  و حظر على القووائمين على دمل القمووامووة ونقلهووا إلقوواى 

الصووووووووووولبة إال في األماكن  وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات 
المخصووووصووووة لذل  رعيدا عن المناطق الروووو نية والصووووناعية 
والزراعيووة والمجوواري المووائيووة، وتحوودد الالئحووة التنفيووذةووة لهووذا 
القانوس المواصوووووووفات وال ووووووووارط والحد األدنى لبعد األماكن  

  المخصصة لهذو األغراس عن تل  المناطق.

تن بق على حر  والتخلل من المتبقيات 
 راعية الز 

من الالئحة التنفيذةة: ةج  أس تبعد أماكن    38المادة رعم  
إلقاى القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواعل  

  متر عن أعرب من قة س نية  1500الردم الصحي رمرافة ز
والدادنة   الحيوانية  المخلفات  معالجة  منشآت  تبعد  وأس   ،

رمرافة ز الزراعية  أعرب من قة    متر  500والمخلفات  عن 
 س نية.

و تم تحديد رعد هذو األماكن والمنشآت عن المناطق الزراعية 
األ ر   تقييم  دراسة  ضوى  في  المائية  والمجاري  والصناعية 

ز رعم  رالملحق  المبينة  واالشتراطات  لها  لهذو 11البيئي    
 الالئحة.

ومعالجة   وتخز ن  دمل  أماكن  على  تن بق 
االشتراطات   حيو  من  الزراعية  المتبقيات 

 والترخيل 
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 مالحظات وتوصيات  محتوى التشريع  الجهة المنوطة  القانون 
هذو  تعدي   الر فية  المناطق  وفي  ال رورة  لدواعي  و جوز 
المراحات وفقاح لظروف المن قة أو المحافظة وبشرط موافقة  
اإلدار ة   والجهات  البيئة  شئوس  ودهاز  المحلية  الجهات 

 المختصة أو المانحة للترخيل. 
الخاصة    االشتراطات مراكز وإ   راختياروالمواصفات  نشاى 

البلدةة   الصلبة  المخلفات  ومعالجة  تدو ر    وإنتا ومصانل 
 الرماد الع وي 

سماد ع وي من    إنتا اشتراطات تن بق على  
 المتبقيات الزراعية 

المعايير واالشتراطات والمواصفات الخاصة راستخدام الفحم 
التي   للمنشية  يلزم  على  تنل  والتي  والبترولي  الحجري 

الفحم  وعود تقدةم خ ة زمنية توضك الت يرات في ترتخدم  
الستبدا    المتدردة  الز ادة  بهدف  المرتخدم  ال اعة  مز ج 

 الفحم راألنواع المختلفة للوعود البدي  

 الوعود البدي  ةشم  المتبقيات الزراعية

المخلفات رما    إدارة الجهاز المعني بتنظيم    إنشاى المخلفات إنشاى دهاز تنظيم إدارة  وزارة البيئة  2015لرنة   3005عرار رئيس الوزراى رعم 
 فيها المتبقيات الزراعية 

في شيس النظافة    1967لرنة    38القانوس رعم  
رعم   والقانوس    2012لرنة    106العامة 

رعم   القانوس  أح ام  من  لعدد    38المعد  
    134/1968والئحته التنفيذةة زعرار رعم 

ووزارة اإلس اس والمرافق والتنمية 
 العمرانية

ا القانوس األساسي الذي ينظم إدارة المخلفات الصلبة رمصر  دميل  المخلفات  ةشم   ومنها  لمخلفات 
 الصناعية وتشم  التصنيل الزراعي

لرنة  590عرار رئيس مجلس الوزراى رعووم 
لرنة  518، المعد  رالقانوس رعم 1984
1986 

واستصالح   الزراعة  وزارة 
 األراضي 

سماد ع وي من    إنتا اشتراطات تن بق على   ةحدد مواصفة األسمدة الع و ة 
 المتبقيات الزراعية 
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 مالحظات وتوصيات  محتوى التشريع  الجهة المنوطة  القانون 
واستصالح   2002لرنة    63عرار رئيس مجلس الوزراى رعم   الزراعة  وزارة 

 األراضي 
ةحظر زراعة األرز زإال ر ميات معينة  وحر  ع  األرز  

القاهرة    فيمحافظة القليوبية، ولل  للحد من تلوث الهواى    في
سيتم  التي  المراحة  تخصيل  رش   رسمي  و تم  ال برى. 

رمو  األرز  رمحصو   سنو اح  الوزاري  زراعتها  القرار  د  
الصادر عن وزارة الموارد المائية والري. عالوة على لل ،  
تخز ن   للقانوس  مخالفاح  ةعد  رالرالمة،  تتعلق  وألسباب 

 المخلفات الزراعية على األراضي الزراعية.  
 

والبد   األرز  رق   راعي   أسخاص  على  ةعمم 
 المتبقيات

 
مواعل  لتخصيل  عائق  القرار  هذا   و ش   

لتخ األراضي  خاصة  داخ   المتبقيات  ز ن 
 الزراعية. 

الوزراى   مجلس  رئيس  لرنة   1740رعم  عرار 
2002   

واستصالح   الزراعة  وزارة 
 األراضي 

حرعها.  ما  و حظر  الزراعية  المخلفات  دمل  عملية  ينظم 
مواعل غير تل    فيةحظر التخلل من المخلفات الزراعية  

 التي تحددها الرل ة المختصة.  
 

 خاص رالمتبقيات الزراعية 

رعم   الوزراى  مجلس  رئيس  لرنة   947عرار 
المشروعات   2017 تنمية  دهاز  رإنشاى 

 ومتناهية الص رالمتوس ة والص يرة 

والص يرة   وزارة التجارة والصناعة  المتوس ة  المشروعات  تنمية  دهاز  إنشاى 
ية الص ر ليح  مح  الصندو  االدتماعي للتنمية هومتنا

 ومر ز تحديو الصناعة 

تدو ر المتبقيات   إعادةدهاز لدعم مشروعات  
 الزراعية 
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الف طن ع     350برتو و  تعاوس بين وزارة البيئة  ووزارة الزراعة واستصالح األراضي في مجا  دمل  مية  
 2017المراكز والوحدات المحلية   القليوبية، الشروية، الدعهلية، ال ربية،  فر الشيخ ، البحيرة ، يوليو   فياألرز 

 
، مشروع دمج مفاهيم  الزراعيمر ز البحوث الزراعية اإلدارة المر ز ة لإلرشاد     راضياأل  واستصالحوزارة الزراعة  

والبيئية واألمن   الر انية  الزراعية   في  ال ذائيال قافة  والتنمية  البيئوة  الزراعية  اإلرشادةة  الخدمات  برامج وأنش ة 
 2007 –  1080المرتدامة، نشرة رعم : 

 
 الع و ة من المخلفات الزراعية،  األسمدةاإلدارة المر ز ة للبراتين،   األراضي واستصالحوزارة الزراعة 

2002 
 

واستصالح   الزراعة  إلى    األراضيوزارة  الزراعية  للمخلفات  البيولودي  التحل   مشروع  الزراعية،  التنمية  برنامج 
 2016لزراعية، كمبوست لتحرين إنتادية المحاصي  وحماةة البيئة، التقنيات البيولودية لتدو ر المخلفات ا

 
 2010وزارة البيئة دهاز شئوس البيئة، دلي  تدو ر المخلفات الزراعية، 

 
 2017وزارة البيئة دهاز شئوس البيئة، دلي  االستفادة من المتبقيات الزراعية، 

 
 وزارة البيئة، رالتعاوس مل وزارة الزراعة،  التقار ر اليومية المجمعة لموادهة موسم نوبات تلوث الهواى الحاد  

 
 وزارة البيئة، رالتعاوس مل وزارة الزراعة، نتائج ومثشرات موادهة موسم نوبات تلوث الهواى الحاد  

 
وزارة البحو العلمي أكادةمية البحو العلمي والت نولوديا، خارطة طر ق دراسة فنية وادتماعية واعتصادةة للمشروع  

 2017مليوس فداس،   1.5القومي الستصالح وتنمية 
 

  



42  الزراعية متبقياتإلدارة ال قوميةاالستراتيجية ال
   

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : كميات المتبقيات الزراعية المتولدة سنوياأملحق  
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 المتبقيات  ن المساحة / فدان   2016/2015إجمالى مساحة مجاميع المحاصيل الحقلية والحاصالت البستانية ن باألراضى القديمة والجديدة   للسنة الزراعية 

كمية المتبقيات   اإلجمككالى  األراضى الجديدة*  األراضى القديمة  المجاميع 
 للفدان بالطن 

كمية المتبقيات  
 Groups Old Land New Land Total نطن/سنة  

   مجككموعة الحبكوب:
 Wheat 2669512 686514 3356026 2.5 8,390,065 القمككككككككككككح 

 Barley 9893 147159 157052 2.5 392,630 الشككككككككككعير
 الءرة الشامى ن صيفى + نيلى  

1560107 144055 1704162 4 6,816,648 
Maize ( Summer + Nili ) 
 الءرة الرفيعة ن صيفى + نيلى  

323829 28581 352410 4 1,409,640 
Sorghum ( Summer + Nili ) 

 الءرة الصفرا  ن صيفى + نيلى  
580879 161529 742408 4 2,969,632 

Corn ( Summer + Nili ) 
 األرز ن صيفى + نيلى   

1245353 108124 1353477 4 5,413,908 
Rice ( Summer + Nili ) 

   مجموعة البقوليات 

 Broad Beans 51595 36207 87802 1.6 140,483 الفكول البلدى 

 Lentil 1835   1835 0.2 367 العكككككككككككدس
 Fenugreek 3418 1529 4947 1.5 7,421 الحلبككككككككككككة 

 Chick Peas 2982 215 3197 1.6 5,115 الحمكككككككككككص 
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   مجموعة األليككككاف 

 Cotton 118654 13097 131751 12.5 1,646,888 القطكككككككككككن

 Flax 12310 69 12379 12.5 154,738 ال تكككككككككككككككان

           مجموعة المحاصيل السكرية 

 Sugar Cane 281901 44011 325912 10 3,259,120 قصككب السكر 

 Sugar Beet 431178 128566 559744 4.1 2,294,950 بنجككر السككك ر

           مجموعة الخضر 

 Winter Vegetables 419787 366339 786126 2.5 1,965,315 خضر شتوى 

 Summer Vegetables 679820 384925 1064745 2.5 2,661,863 خضر صيفى 

 Nili Vegetables 101821 39920 141741 2.5 354,353 خضكر نيلى 

   اخرى 
 Orchards& Palm 570472 1216669 1787141 2.5 4,467,853 الحدائكق والنخيككل 

 Wood Trees 2412 8840 11252 2.5 28,130 األشجار الخشككبية 

 Other Crops 26882 12151 39033 1 39,033 المحاصكيل األخكرى 
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 Total     42,418,150الجملة   
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 التشاور مع الجهات المعنية باإلستراتيجية  :بملحق  
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 اإلجتماعات الفردية والجماعية 1-ب
 

في مرحلة إعداد مرودة اإلستراتيجية القومية للمتبقيات الزراعية، تم عقد عدد من اإلدتماعات الفردةة والجماعية مل  
 الجهات المعنية رإدارة المتبقيات الزراعية وهم: 

 
 جهاز تنظيم إدارة المخلفات   -

  .د. ناهد يوسف، رئيس دهاز تنظيم إدارة المخلفات 
  أ.د. أميمة محمد صوووواس، مروووتشوووار دهاز تنظيم إدارة المخلفات للمخلفات الزراعية واألسوووتال رالمر ز القومي

 للبحوث.
 أ. إيهاب أبو الرعد، مدير عام اإلدارة العامة لالستراتيجيات 
  عية، رجهاز تنظيم إدارة المخلفاتالمخلفات الزرا  م. مدحت يوسف، مرئو 

 
 البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة -

  .لبرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبةالتنفيذي ل مديرالحازم الظناس د 
 أ. أحمد خلي ، البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة 
 أحمد عاطف،  البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة .أ 

 
 الوكالة األلمانية للتعاون الدولي -

 .م. توفيق الخشن، مدير برامج رالبرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة 
 أ. نادةة المصري، البرنامج الوطني إلدارة المخلفات الصلبة 
  ،المخلفات الصلبةالبرنامج الوطني إلدارة م. وسام  ابت 

 
 وزارة البيئة /جهاز شئون البيئة  -

  د.م. محمد صالح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئوس البيئة 
 م. عصام عامر، رئيس اإلدارة المر ز ة لتخ يط العم  البيئي، 
 د.  و ر الحفني، رئيرة اإلدارة المر ز ة لموادهة ال وارث البيئية بوزارة البيئة 
   البري د. ك. أحمد فارو 
 أ. محمود البريوني، مدير إدارة البحوث والدراسات والت و ر، م ت  وز ر البيئة 
 د. م. علي أبو سنة، مدير مثسرة ال اعة الحيو ة 

 
 وزارة الزراعة  -
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   د. منصوووور حروووين سوووالم صوووالك، أخصوووائي نظم المعلومات الج رافية، مر ز معلومات ت ير المنا  وال اعة
  ARCالبحوث الزراعية زالمتجددة، مر ز 

 أ.د. سمير أحمد الشيمي، استال ورئيس رحوث البيوداز وتدو ر المخلفات الزراعية 
 أ.د. صابر محمود أحمد، أستال بوحدة األراضي والمياو والبيئة، مر ز البحوث الزراعية 

 
ارسوا  المروودة النهائية لإلسوتراتيجية  وبعد اعداد والتشواور على مروودات محد ة من إسوتراتيجية المتبقيات الزراعية، تم 

وتم رالفع   رعد عرضووها على مجلس إدارة دهاز تنظيم المخلفات إلى الوزارات والهيئات لات الصوولة إلسووت الع الرائ.
 الحصو  على الرد من الوزارات والهيئات والتي تم أخذها في اإلعتبار في اإلستراتيجية.

 

 التشاورية ورش العمل  2-ب
 

  والجهات  المرووووودة النهائية  لالسووووتراتيجية مل ال يانات  عقد عدد من الجلرووووات التشوووواور ة لعرس والتشوووواور على تم  م
 وهم:المعنية 
 مارس مل الوزارات والجهات الح ومية المعنية راإلستراتيجية 24يوم  رالقاهرة عم  ورشة -1

فؤاد ومعالي وزير اإلنتاج الحربي اللوا  معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسككمين عقدت هذو الجلروووة رح وووور 
.  ما ح وور الجلرووة مم لي  محمد عصككار والسككيد رئيس الهيئة العربية للتصككنيع الفريق عبد المنعم التراس

  المعنية. الوزارات والهيئات
والمزارعين    والمرأة   والشووووووووووووووبواب مل مل مم لي الجمعيوات األهليوة  2019ابر و   7ورشووووووووووووووة عمو  روالقواهرة يوم   -2

 ال برى  والقاهرةالدلتا  لمن قة
 والمرأة  والشووووووووووباب مل مم لي الجمعيات األهلية و الق اع الخاص    2019ابر     10ورشووووووووووة عم  رقنا يوم  -3

 الصعيد من قةوالمزارعين ل
 مل مم لي الق اع الخاص والجمعيات الزراعية 2019ابر    14ورشة عم  رالقاهرة يوم  -4

 

 لمالحظات التي أ يرت في ورش العم  في النرخة النهائية لإلستراتيجية.وتم األخد في اإلعتبار دميل التعليقات وا

 وملحق صورة من أدندات ورش العم  وعائمة المشار يين رالورش المختلفة.

 
 

 


