استراتيجية ترشيد استخدامات
المياه فى الصناعة
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القضية  /التحدي

• الخطة القومية للموارد املائية)  (2037 – 2017تحدد إجمالى مخصصات املياه للصناعة ال
يتعدى  5.8مليار مكعب سنويا بحلول عام  2037مقارنة باملخصصات الحالية والتى تبلغ  5.4مليار

متر مكعب.
• االستخدام األمثل للموارد املائية يساهم فى تحقيق استراتيجية الصناعة من زيادة معدل النمو

الصناعى إلى  %8سنويا ملجابهة شح متوقع في املوارد مقابل نمو مأمول في النشاط
• ولكن حجم املشكلة غير معروف بدقة
• قصور البيانات عن الوضع القائم
• املستقبل وما يحمله

السياق العام

• استراتيجية الدولة املصرية للتنمية املستدامة  2030لدعم االقتصاد وزيادة التنافسية وخلق
فرص عمل جديدة تتم من خالل عدد من املحاور الهامة منها

تخفيض كثافة استخدام املواد والطاقة واملياه فى اإلنتاج الصناعي
• تتضمن الخطة القومية للموارد املائية  2037-2017عدة توجيهات لتنفيذ استراتيجية التنمية
املستدامة ومنها ما يختص بالصناعة و توجه فيما يخص الصناعة إلى:
قيام وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات املعنية األخرى بتطوير أدوات وسياسات لتشجيع وتنظيم
استخدام تقنيات وممارسات ترشيد استخدام املياه.

مراحل اعداد استراتيجية ترشيد استخدام المياه فى الصناعة

• املرحلة األولى :دراسة الوضع الحالى
الستخدامات املياه في الصناعة ومناقشة
التحديات التى تواجه ترشيد االستخدام في
القطاعات الصناعية املختلفة

• ورشة العمل األولى :يوليو 2018

• املرحلة الثانية :اقتراح األدوات التنفيذية
لتعزيز تطبيق إجراءات ترشيد استخدام املياه
في الصناعة وآليات تنفيذها

• ورشة العمل الثانية :أغسطس 2018

• املرحلة الثالثة :إعداد إطار لخطة طريق
تنفيذية لتفعيل هذه األدوات على مستوى
القطاع الصناعي وأساليب رصد ومتابعة
التنفيذ ومؤشرات األداء التنفيذية

• ورشة العمل الثالثة :أكتوبر 2018
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التحديات
تحديات فنية ومعلوماتية:
ً
• قصور نظم املعلومات والبيانات يمثل عائقا أمام عملية اتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ.
• تناثر البيانات في أكثر من مؤسسة
• الخبرات الفنية على مستوى املنشآت و الجهات الرقابية الدارة الترشيد
• ال يوجد قياس للصرف
• عدم وجود معايير وطنية لالستهالكات فى القطاعات املختلفة
• تركيز إجراءات الحد من التلوث على مخرجات نهاية األنبوب بدال من الحد من التلوث عند
املنبع.
• األنشطة الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر
تحديات مؤسسية وتشريعية:
تعدد الجهات التنفيذية وضعف اإللزام وغياب التواصل الفعال بين الجهات املختصة
•
تركز التشريعات الحالية على نوعية مياه الصرف بدال من معدل الصرف أو معدل
•
استهالك املوارد
التركيز على االدلرة االقتصادية لشركات املياه
•
التركيز األكبر على استخدام املياه فى الزراعة
•
تحديات اقتصادية:
• انخفاض تعريفة استخدام املياه ان وجدت و مساهمتها في التكلفة
• تكلفة تكنولوجيا معالجة واعادة استخدام مياه الصرف
الفرص
ندرة املورد

• الندرة املتوقعة فى موارد املياه ألسباب متعددة
• قلة املياه لن تجذب االستثمارات لذلك يوجد حاجة إلدارة املورد بطريقة مستدامة لتوفير املياه
لالستثمار
التكلفة
• الزيادات فى تعريفة املياه و تكلفة التحلية
• زيادة اسعار الطاقة تنعكس على تكلفة املياه و معالجتها
التوزيع الجغرافي لالستثمارات الجديدة
• فى مناطق صناعية قد يحبذ تحفيز املنشآت لترشيد املياه
• في مناطق بعيدة عن املياه السطحية و املياه الجوفية بها عميقة
التكنولوجيا
• التكنولوجيات الحديثة مرشدة للمياه متاحة لالستثمارات الجديدة
• دور فعال لالستراتيجيات القطاعية التى يتم إعدادها من قبل وزارة الصناعة
التشريعات
إدراج مفاهيم ترشيد االستخدام فى املراجعة الحالية لعدد من القوانين والتشريعات
متطلبات التصدير:
• تتطور نحو الحفاظ على املوارد وإدارتها بطريقة مستدامة

• زيادة رغبة املنشآت فى التصدير

نقاط القوة
• يوجد قياس الستهلك املياه من الشبكة
• محدودية املنشآت التى تستخدم املصادرالسطحية
• يوجد دو افع مختلفة لترشيد االستخدام
• تو افرالخبرات الفنية واألدوات لتقديم الدعم الفنى للمنشآت ومنها الصغيرة واملتوسطة
• يمكن تضمين ترشيد االستخدام فى املتطلبات الحالية لتقييم التأثيرالبيئى للمنشآت
الجديدة
• وجود وحدة السياسات واالستراتيجيات فى وزارة الصناعة
• جهاز شئون البيئة أصدرأدلة للتفتيش تتضمن رصد استخدام املياه فى الوحدات اإلنتاج
املختلفة
• مخطط دعم مالى ملشروعات جديدة فى قطاع النسيج تتضمن وحدات معالجة الصرف
وإعادة التدوير

المخاطر
•

التركيز في الحوارعلى تكاليف تطبيق إعادة التدوير واملعالجة

• تتطلب عمليات املعالجة استخدام اضافي للطاقة
• تركيز التشريعات على تركيز امللوثات فى الصرف النهائى قد يدفع لتبنى مبدأ التخفيف بدال
من الترشيد

• زياد تعريفة املياه قد يؤدى للضغط على مصادراملياه الجوفية إذا لم يتم التقنين
• تطبيق التشريعات الجديدة (قانون وزارة الصناعة لتيسير إجراءات الترخيص للمنشآت
الصناعية) قد يستلزم وقتا لبناء قدرات هيئة التنمية الصناعية للقيام بالرقابة البيئية
على املنشآت الصناعية
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الرؤية

إدارة متكاملة للموارد المائية على جميع مستويات صنع القرار الصناعي لضمان النمو المأمول للصناعة المصرية

و الزيادة المستمرة للقيمة المضافة لكل وحدة مياه تستخدمها
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معايير اختيار األدوات و السياسات
● العدد الكبير للمنشآت و االنتشار الجغرافي لها وتنوعها القطاعي من حيث الحجم والتكنولوجيا يلزم بالمرحلية على
جميع المستويات
● بسبب نقص البيانات  ،ال يمكن للحكومة فرض معايير إدارة تفصيلية ،وبالتالي فإن خيارات السياسة تعتمد على
التغلب على نقص البيانات والمعلومات وذلك من خالل :
−الجمع المباشر لها

−مسئولية المنشآت في التخطيط

−تستبعد بعض األدوات مثل تحديد نسب اعادة تدوير أو االستهالك الفرعي للمياه

● تغيير ثقافة الترشيد يستلزم وضع المسئولية على المستهلك

● توزيع األدوار ليس فقط على مستوى المنشآت ,ولكن أيضاً على مستوى التجمعات الصناعية وكذلك على المستوى
الوطني  /القومي
● استخدام األدوات االقتصادية مع األخذ في االعتبار أن تكلفة المياه ضئيلة بالنسبة إلجمالي التكلفة
● استبعاد األدوات التي قد تحتاج موارد مالية كبيرة من الدولة
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إدارة الصرف الصناعي

المنشآت و االستثمرات الجديدة:

 )5هيكلة تسعير مياه الصرف الصناعي

 )9دمج السياسات المائية في
سياسات التنمية الصناعية

على مستوى المنشآت

 )6توسيع مسؤولية إدارة الموارد المائية على
مستوى التجمعات الصناعية

 )10الخليط التجاري

 )1إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمياه الصناعية ومياه الصرف
الصناعي:

اعتبارات مستقبلية

 )2مراقبة مصادر المياه غير المتصلة بالشبكة
 )3مراقبة كمية مياه الصرف الصناعي
 )4اإلنتاج الفعلي للمنشآت الصناعية

 )7خطط إدارة المياه
كشرط أساسي
للحصول على
تراخيص التشغيل

دعم السياسات من خالل
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 قاعدة معرفية تدريب -تمويل

 )11إنشاء ميزة سوقية لألداء
المائي التميز
 )12دعم االبتكار

سياسة 1
إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمياه الصناعية ومياه الصرف واالنتاج
الهدف :توفير منصة لجمع البيانات المتعلقة بالمياه في شكل كلي وبطريقة منتظمة

وجود بيانات كاملة يوجه المخططين و متخذي القرار في تحديد المشكلة بشكل فعال  ،وتحديد الخيارات األكثر مالءمة
للتصدي لها
العناصر المبدئية هي:

 )1كمية المياه المستخدمة في الصناعة:
قياس كميات المياه من جميع مصادرها

 )2كمية مياه الصرف الصناعي:

قياس كمية مياه الصرف الصناعي على كل المستقبالت

 )3كميات اإلنتاج الفعلية:

قياس اإلنتاج الفعلي للصناعات (باإلضافة للطاقات اإلنتاجية) وذلك لتحليل مكنون المياه في اإلنتاج.

كل من هذه القياسات يستلزم تطبيق سياسة منفصلة لذا فإن إنشاء قاعدة بيانات مترتب على تنفيذ السياسات الثالثة
التالية
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سياسة2
مراقبة مصادر المياه غير المتصلة بالشبكة
الهدف :استكمال البيانات التي سيتم تجميعها في قاعدة البيانات كما هو مقترح في السياسة 1
من أصل أربعة مصادر للمياه الصناعية ،يتم فقط قياس المياه في الشبكة العامة بانتظام
تستدعي السياسة تركيب عدادات على جميع مصادر المياه لتحديد كمية استهالك المياه للمنشآت الصناعية وحصر
البيانات إلرسالها إلى جهاز اإلحصاء
● توكل هذه السياسة مسؤولية:

•

المياه السطحية و المياه الجوفية إلى :و ازرة الري

•

مياه البحر إلى :جهاز البيئة

•

مياه الشبكة إلى :الشركة القابضة

● ال تتدخل في تغيير نظم ترخيص المياه أو تسعيرها
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سياسة3
مراقبة كمية مياه الصرف الصناعي
الهدف :استكمال البيانات التي سيتم تجميعها في قاعدة البيانات كما هو مقترح في السياسة 1
 -ال يوجد أي بيانات واقعية عن كمية الصرف الصناعي

 تستدعي السياسة تركيب عدادات لقياس كمية الصرف الصناعي على جميع المستقبالت وحصر البيانات إلرسالهاإلى جهاز اإلحصاء

● توكل هذه السياسة مسؤولية الصرف على:

•
•
•
•
•
•
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المياه السطحية إلى :و ازرة الري

مياه البحر إلى :جهاز البيئة

مياه الشبكة إلى :الشركة القابضة

األراضي :العائق القانوني هو عدم وجود قوانين لمنع أو تنظيم الصرف الصناعي على األراضي

المياه الجوفية :تشديد الرقابة والعقوبة على الصرف (المحظور قانوناً) على المياه الجوفية
تمثل هذه السياسة أداة أساسية لتنفيذ سياسة  5الخاصة بتسعير مياه الصرف من المنشآت الصناعية

سياسة 4
تجميع اإلنتاج الفعلي للمرافق الصناعية
الهدف :استكمال البيانات التي تتطلبها السياسة.1
 تحصر التنمية الصناعية كميات اإلنتاج الفعلية وتجمعها في قاعدة البيانات لدى جهاز اإلحصاء كما هو مذكور فيالسياسة رقم 1
● على األمد القصير :التعاقد مع جهاز اإلحصاء لجمع البيانات المطلوبة لإلنتاج الفعلي حيث أن لديه السلطة
القانونية والقدرة العملية.

● على األمد الطويل :تمكين التنمية الصناعية من الحصول على هذه البيانات مباشرة بانتظام و يكون دور جهاز
اإلحصاء هو التحقق من عينة عشوائية .
● في كل الحاالت ضمان سرية البيانات  ،وغرضها الحصر دون التعرض ألي مساءلة من أي جهة حكومية أخرى
(مثل الضرائب).
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السياسة 5
هيكلة تسعير مياه الصرف الصناعي على مستوى المنشآت
الهدف :الحث على التقليل من استهالك المياه وزيادة كفاءتها من خالل إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها مع تجنب
● زيادة غير مرحب بها وغير فعالة لتعريفة المياه
● المناقشات حول العدالة في التعامل وخاصة بالمقارنة بالزراعة والحق الجماعي في الموارد الطبيعية
 تستدعي السياسة إلى األخذ في االعتبار التكاليف البيئية المرتبطة بمياه الصرف الصناعي .،و يترتب على هذااآلتي:
● فصل المحاسبة عن تكاليف مياه الصرف من معادلة المياه فيما يتعلق بمياه الشبكة

● تحصيل رسوم مياه الصرف من جميع مستخدمي المياه حتى لغير مستخدمي الشبكة

● مسؤولية تحصيل الرسوم هي مسؤولية الجهة المسؤولة عن المستقبل الذي يتم صرف المياه عليه (كما هو
الحال في السياسة )3
● تركيب أجهزة رصد ملوثات مائية للصناعات عالية التلوث

● يجب أن يميز نظام التسعير تأثير التخلص من المياه على المصادر المختلفة ويتجنب التعامل معها بنفس
الطريقة  ،مع تجنب إعطاء حوافز معاكسة.

 −تظل مسألة تحصيل الرسوم من المنشآت التي تصرف على األراضي تمثل عائقاً قانونياً للتعامل مع هذه
الحاالت
13

السياسة 6
توسيع مسئولية التجمعات الصناعية عن إدارة الموارد المائية
الهدف :تحفيز إعادة استخدام المياه
 تسمح بوضع نظام إطارى (فنى ومالى) إلعادة استخدام المياه المعالجة داخل أو خارج التجمعتستدعي إيكال شركات إدارة التجمعات الصناعية المسؤولية عن المياه الداخلة للتجمع و الصرف الصناعي من التجمع
ككل و تكون المنشآت الصناعية مسؤولة أمامها.

المسؤوليات:
• معالجة والتخلص من مياه الصرف الصناعي
• سداد مقابل المياه التي تستقبلها الشبكة التابعة للمجمع و التي ال تحاسب عليها للمنشآت.
• سداد الرسوم لمياه الصرف النهائية التي يتم صرفها على الشبكة العامة (أو غيرها من المستقبالت) حسب نظام التسعير المطبق
من قبل السياسة 5
• تقديم تقارير دورية للتنمية الصناعية
الحقوق:
• تحصيل رسوم الصرف الصناعي من المنشآت
• تحديد مواصفات التخلص من مياه الصرف الصناعي على الشبكة الداخلية لضمان حمايتها
• حق بيع مياه الصرف الصناعي المعالجة من خالل آلية تبادل المياه ونظام التسعير.
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السياسة 7
خطط إدارة المياه كشرط أساسي للحصول على التراخيص التشغيلية
الهدف :التحفيز لزيادة كفاءة استخدام المياه،

 تعتمد السياسة على تطوير أداة تسمى خطط إدارة المياه ( (WMPsكجزء من عملية الترخيص التشغيلي التي تتوالهاالتنمية الصناعية
●
●
●
●

●
●

تسمح بتوفير خطة تفصيلية لكفاءة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية

توفير بيانات دورية عن الكميات والمصادر واالستخدام والصرف وكميته ونوعيته

تلتزم المنشأة بتنفيذ كل إجراءات تحسين الكفاءة التي تقل فترة االسترداد لها عن عدد محدد من السنين ( 5سنوات)

يرتبط تجديد رخصة التشغيل بااللتزام بتنفيذ الخطة

لن تكون المنشآت غير المرخصة قادرة على الدخول في المناقصات الحكومية أو االقتراض أو التصدير

تُ َجمع المعلومات من الخطط ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻧﺷورات عن أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت المطلوبة لدعم السياسة
رﻗم 8

 −يمكن للمنشآت على أساس طوعي إنشاء نظم إدارة المياه لتنفيذ السياسة(يأتي دور هيئة المواصفات و الجودة في
التسويق ل  ISO 24526لنظم إدارة كفاءة استخدام المياه)
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السياسة 8
إنشاء قاعدة معرفية
الهدف :تطوير قدرات التكيف للمنشآت.

 بناء منصة معرفة تضم عناصر معلومات مختلفة تساعد بشكل مباشر المستشارين ومديري المنشآت الصناعية في رفعكفاءة المنشآت الصناعية في استخدام المياه وتضم :
• المتطلبات القانونية و إجراءات سياسات إدارة المياه

• مواد التوعية بالبدائل عديمة أو قليلة التكلفة والتدريب التي تساعد المنشآت على التكيف مع السياسات
• المعلومات من الدراسات والبحوث المتعلقة بكفاءة المياه  ،وأفضل الممارسات الدولية
• المعايير المحلية والدولية الستخدام المياه قطاعياً
• أدلة للصناعات عن طرق استخدام المياه بكفاءة في الصناعة على المستوى المحلي
•
•

التطور التكنولوجي

حاالت نجاح

 −يمكن دعم هذه القاعدة مالياً بتوفير امكانية االعالن لموردي المعدات والخدمات

يمكن االستفادة من هذه القاعدة عن طريق موقع إلكتروني و طبع منشورات مختلفة و توزيعها في مختلف المؤتمرات و
المعارض و الجمعيات الصناعية.
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السياسة 9
دمج السياسات المائية في سياسات التنمية الصناعية لالستثمارات الجديدة
الهدف :موائمة النمو االقتصادي مع الضغط المتزايد على الموارد المائية

 بدون األخذ في االعتبار التوازن البيئي و تأثير النمو االقتصادي على الموارد الطبيعية في االعتبار لن  .تتحقق أي تنميةمستدامة لذا تصبو السياسة إلى تقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية من خالل:

 .1التوطين الصناعي:
 −حيث توطن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واستهالك المياه الكبير في المواقع التي تستخدم المياه المحالة.
 −تساهم في الحفاظ على موارد المياه التقليدية للصناعات األخرى كما تساهم في إعادة توزيع السكان والنشاط االقتصادي.
 −الترشيد ما زال مطلوباً لخفض تأثيرات التحلية على البيئية الطبيعية.

 .2الخليط الصناعي:

تقدم االستثمارات الجديدة التي تستخدم كميات كبيرة من المياه (بدون قيمة مضافة عالية) تبري اًر الستخدام المياه من خالل تحقيق
عوائد اقتصادية أخرى مرتبطة باالستثمار المقترح كشرط أساسي للموافقة على المشروع (مع شرط استخدام المياه بكفاءة).
إذا كانت العوائد االقتصادية أقل من المعايير المحددة ،يتم الموافقة على االستثمارات لكن في مناطق تستخدم المياه المحالة

 .3دمج عنصر المياه في الخطط القومية:

•

بناء عليه ,على التنمية الصناعية إدماج ادارة المياه كعنصر أساسي في تطوير )1خطة تطوير الصناعة و  )2استراتيجية
األراضي الصناعية

 .4تقييم األثر البيئي:
ادماج الختيارات التكنولوجية المرشدة للمياه في متطلبات الدراسة على األقل بالنسبة للصناعات كثيفة االستهالك
17

السياسة 10
الخليط التجاري
الهدف :مواكبة النمو االقتصادي مع الضغط المتزايد على الموارد المائية
•

معرفة كمية المياه االفتراضية التي يتم تصديرها  ،ستساعد على وضع خطط معقولة تعطي األولوية
الحتياجات األسواق المحلية

•

ترمي السياسة إلى :توجيه التصدير على حسب نسبة المياه االفتراضية في المنتجات من خالل:

•

معرفة محتوى المياه االفتراضية للمنتجات على المستوى المحلي

•

تطبق على الصادرات ذات المحتوى المائي العالي لتدابير األكثر صرامة .وتشمل
( )1أعلى المصدرين الحصول على المواصفة  ISO 24526لنظم إدارة كفاءة استخدام المياه
( )2ايقاف دعم صادرات هذه المنتجات إن وجدت (بعد تحليل األثر االقتصادي المحتمل بالطبع)
( )3عدم السماح لنشاطات تصديرية جديدة لمنتجات عالية المحتوى المائي

•

18

أخذ و ازرة التجارة محتوى المياه االفتراضية كعنصر في وضع خطة تطوير الصناعة و التجارة الخارجية

السياسة 11
إنشاء ميزة سوقية لألداء المائي المتميز
● إنشاء عالمات بصمة مائية وعالمة تجارية وطنية لوضع العالمات الخضراء التي تأخذ في االعتبار المعايير
المحلية
● تستخدم هذه السياسة نفس األساس العملي للسياسة رقم 9
● ترتبط الميزة السوقية لهذه المنتجات على زيادة الوعي البيئي بين المستهلكين من خالل حمالت لتغيير سلوك الشراء
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12 السياسة

تشجيع االبتكار
:من خالل
Stimulate
Innovation

Awareness for
Innovation
(InnoAware)

Enable
Innovation

Setting up SME
networks
(InnoNetworks)

Professionalisation
of clusters &
network
(ClusterPro)

Facilitate
Innovation

Commercialize
Innovation

لالبتكارالجوائز السنوية للحلول المبتكرة لتوفير المياه
Applied industryacademia R&D
(Matching Fund)

Access to markets
(InnoAccess)

Young
Professionals Meet
Industry
TICs Support
Scheme
Innovation
Managers for SME
(InnoMag)

● ﻣﻌﺎﯾﯾﺮ اﻻﺳﺗﺜﻣﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺜﻣﺎرات ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
 واﻹﻋﺎﻧﺎت ﻷﺑﺤﺎث اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻈﯾﻒ واﻟﺗﻄﻮﯾﺮ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻢ

Innovation Portal
(InnoPort)

Innovation Award
(InnoAward)

● تطوير وتطبيق سياسة و ازرة التجارة و الصناعة

Stimulating private
investments
(Start-up2Grow)

 واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺗﻜﻧﻮﻟﻮﺟﯾﺎت اﻟﺟﺪﯾﺪة،
● تشجيع المشاريع الجديدة ذات قيمة بيئية
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الجدول الزمني
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:أدوار الجهات المعنية
CAPMAS

Management Framwork
1 Data base
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MWRI

EEAA

IDA

















2 Water Measurement
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3 WW Measurement
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4 Actual Production








EOS

IMC

ENCPC

ECO.
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Cluster Water
Management


New Investment
Regulations
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MIIC

MTI

MSR
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8 Knowledge Base

FEI

l

l

6 WMP

9

EWRA

l

5 WW Pricing

7

MOF
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l
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10 Trade Mix
l

11 Water Label


12 Promote Innovation

l

Lead Institution



Support Institution
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اإلجراءات التى تتخذها الجهات المختلفة ()1

• وزارة املوارد املائية والرى
-

عدادات املياه على مأخذ املياه السطحية ( 84مأخذ) و املياه الجوفية
عدادات مياه الصرف الصناعي على املجارى املائية
إرسال املعلومات إلى جهاز اإلحصاء
تعريفة الصرف على املجارى املائية
النظر فى عقوبة جنائية لسحب املياه من آبار بدون ترخيص (تشريع)
تزويد القاعدة املعرفية باألبحاث و املعلومات

• الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى
-

فصل تعريفة الصرف عن تعريفة التغذية باملياه للصناعات الكبيرة (تشريع)
قياس الصرف بالنسبة لهذه الصناعات
تعريفة الصرف على الشبكة
تزويد القاعدة املعرفية باألبحاث و املعلومات

اإلجراءات التى تتخذها الجهات المختلفة ()2

• جهازشئون البيئة
-

-

ً
تعديل إرشادات تقييم األثر البيئى إلدراج تكنولوجيا وإجراءات ترشيد املياه وتعتبر جزءا من مستندات
الترخيص
عدادات املياه على مأخذ مياه البحر (بعد محطة التحلية)
عدادات مياه الصرف على مياه البحر
تعريفة الصرف على مياه البحر
إرسال املعلومات إلى جهاز اإلحصاء

• الجهازاملركزى للتعبئة واالحصاء
-

إنشاء قاعدة بيانات للمياه و اإلنتاج الفعلي

• وزارة االستثمار:
-

التنسيق مع الهيئة االقتصادية لقناة السويس واملثلث الذهبى والعلمين الجديدة وتعمير سيناء بخصوص
التوطين الصناعى إلصدار سياسة موحدة فى هذا الشأن.

اإلجراءات التى تتخذها الجهات المختلفة ()3

• وزارة الصناعة و التجارة (جهات داخلية متعددة)
 تنسيق و إنشاء قاعدة بيانات للمياه في الصناعة و تحليل البيانات و إصدار املؤشرات .1هيئة التنمية الصناعية:
 مواصفات املياه املعالجة لالستخدامات الصناعية املختلفة. تعريفة الصرف الصناعي دمج قاعدة بيانات املياه وقاعدة بيانات الصناعة وبناء عليه إصدار معايير مبدئية قطاعيةً
يمكن تنقيحها مستقبال.
 إصدار االرشادات واملعايير لنظم اإلدارة وللخطط والتقارير الدورية. مراجعة نظم إدارة املناطق الصناعية لتمكينها من القيام بمسئولياتها بناء القدرات الداخلية -ادماج معيار األداء املائي في الخطط القومية للصناعة

اإلجراءات التى تتخذها الجهات المختلفة ()4

• وزارة الصناعة و التجارة (جهات داخلية متعددة)
.2هيئة و املواصفات و الجودة:
 مساعدة املصدرين و املنشآت للحصول على ISO 24526 املشاركة الفعالة في القاعدة املعرفية.3قطاع التجارة الخارجية:
ً
ً
 دراسة دور التجارة الخارجية فى توفير املياه االفتراضية وتبعات ذلك تنمويا وقطاعيا..4مركز تحديث الصناعة:
 مساعدة املنشآت على التطوير الالزم لتقديم خطط إدارة املياه املشاركة الفعالة في القاعدة املعرفية.5املركزالتكنولوجى النتاج األنظف:
 دعم املنشآت للتكيف و االستفادة من السياسات الجديدة (بالتعاون مع مكتب االلتزامالبيئي )

اإلجراءات التى تتخذها الجهات المختلفة ()5

• اتحاد الصناعات:
 -املسؤول األساس ي عن إنشاء قاعدة معرفية

 -دعم املنشآت للتكيف و االستفادة من السياسات الجديدة (عن طريق مكتب االلتزام البيئي)

• أكاديمية البحث العلمي:
 املشاركة الفعالة في القاعدة املعرفية -إدراج كفاءة استخدام املياه فى الصناعة فى الخطط البحثية

