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يتضمــن  األبعــاد  متعــدد  مفهــوم  هــو  المائــي  األمــن 
حمايــة إمــدادات الميــاه الموجــودة بالفعــل، باإلضافــة إلــى 
ــه: ــى أن ــه عل ــم تعريف ــاه. يت ــة للمي ــادر بديل ــتحداث مص اس

المســتدام  الوصــول  تأميــن  علــى  الســكان  »قــدرة 
الصالحــة  الميــاه  مــن  ومقبولــة  كافيــة  كميــات  إلــى 

لالســتخدام للحفــاظ علــى ســبل العيــش ورفاهيــة 
اإلنســان والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وضمــان 
الحمايــة مــن التلــوث الناجــم عــن الميــاه والكــوارث 
البيئيــة  النظــم  علــى  والحفــاظ  بالميــاه،  المتعلقــة 
فــي منــاخ يســوده الســالم واالســتقرار السياســي 

.)2013  ، الميــاه  المتحــدة-  »)األمــم 

وفًقــا للبنــك الدولــي، فــإن الدولــة التــى تعانــى مــن نــدرة 
مكعــب  متــر   1000 معيــار  تحــت  تقــع  التــى  هــى  الميــاه 
للفــرد - وهــي نقطــة مرجعيــة حددتهــا شــبكة القيــاس 
الدوليــة )IBNET(. مصــر، التــي وصــل إنتاجهــا مــن الميــاه 
النقيــة إلــى أدنــى مســتوى لــه علــى اإلطــاق عنــد 555 
متــًرا مكعًبــا فــي عــام 2018، تعتبــر مــن الــدول التــي تعانــي 
مــن نــدرة الميــاه علــى الرغــم مــن موقعهــا االســتراتيجي 
الدولــي،  )البنــك  فيهــا  المــاء  إلــى  الوصــول  وســهولة 

2018(. تشــير الفجــوة بيــن نصيــب الفــرد مــن الميــاه وعــدد 
ــتقبله  ــي ومس ــن المائ ــيكة لألم ــة وش ــى كارث ــكان إل الس

فــي مصــر.
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ما هو األمن المائي؟

مشكلة األمن المائي في مصر

كلية الشـؤون الدولية والسياسات العامة
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التقديرات السكانية  نصيب الفرد من المياة “السكان نصيب الفرد من المياة
المحليين” + السكان المسجلين 

والتقديرات السكانية

سجالت وتقديرات السكان )بالمليون( وحصة المياة )متر مكعب/فرد/سنة(

الشكل 1: السكان مقابل سجات وتقديرات المياه )2037-1935( 
المصدر: وزارة الموارد المائية و الري، 2020 

النمو السكاني وأثره على استهالك المياه. 	

ارتفــع عــدد ســكان مصــر إلــى 101 مليــون نســمة فــي عــام 
2020. لكــن لمشــكلة ال تتعلــق فقــط بعدد الســكان الكبير، 
بــل تتعلــق أيًضــا بمعــدل الزيــادة الســكانية، حيــث تشــير 
ــمة  ــون نس ــى 110 ملي ــتصل إل ــر س ــى أن مص ــرات إل التقدي
انخفــاض متوســط  يترتــب عليــه  فــي عــام 2025، ممــا 
نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة بنحــو 11٪ بســبب الزيــادة 
الســكانية. أمــا فــي عــام 2050، فمــن المتوقــع أن يصــل 
نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة إلــى أقــل مــن 450 متــر 

مكعــب.

سد النهضة األثيوبي الكبير. 	

إن إنشــاء ســد النهضــة لــه تأثيــر متعــدد األوجــه علــى ميــاه النيــل كمصــدر رئيســي للميــاه فــي مصــر، كمــا هــو موضــح 
أدنــاه )عبــد الحليــم & هــال، 2015(:

انخفاض منسوب مياه النيل.أ. 
انخفاض منسوب مياه النيل، مما يؤثر على شكل سطح الماء.ب. 

ما هي األسباب الجذرية لندرة المياه؟
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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الشكل 2: متوسط نصيب الفرد من كمية المياه النقية المنتجة 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020
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تقلص الرقعة  الزراعية في مصر بشكل كبير، مما يؤدي إلى احتمال حدوث تصحر لألراضى فى فترة زمنية وشيكة1.	. 
سيكون هناك تأثير سلبي على الماحة اآلمنة.د. 
سوف تتراوح خسائر الطاقة المائية في سد أسوان العالي بين 20-30٪.ه. 
سيزداد الفاقد من التبخر بنسبة 5.9٪ مما يؤدي إلى زيادة ملوحة مياه النيل.و. 

تغيير المناخ. 	

مياه النيل حساسة للغاية لتغير المناخ، سواء من حيث كمية األمطار أو التغيرات في درجات الحرارة.أ. 
يشير الشكان 3 و4 إلى وجود اتجاه عام نحو ارتفاع درجة حرارة الهواء وإمكانية انخفاض سقوط األمطار.ب. 

الشكل 3: متوسط درجة الحرارة في مصر من 1901 إلى 2016
 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020

الشكل 4: متوسط سقوط األمطار في مصر من 1901 إلى 2016
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020

1  تصحر األرض هي ظاهرة تزداد فيها األراضي الصحراوية من خال التكون المفرط للكثبان الرملية، وذلك بسبب ندرة المياه، مما يتسبب في آثار مدمرة على جودة التربة 

)1985 ,Tsoar & Zohar( والغطاء النباتي والمدن ككل
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تأثـر مصــر بالتغيرات المناخية

دول أقل تأثرًادول أعلى تأثرًا أقل جاهزية

مصـــر

الشكل 5: تأثر مصر بالتغيرات المناخية
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2020

تعمــل مصــر علــى تطويــر رؤيتهــا لعــام 2030، والتــي تلقــي 
الضــوء علــى أهميــة اإلصاحــات فــي مختلــف القضايــا مثــل 
اإلدارة الفعالــة لمــوارد الميــاه فــي مصر. لذلــك، قامت مصر 
بــإدارة نظــام مواردهــا المائيــة مــن خــال تطوير سياســات، 
تشــريعات ومشــاريع مختلفــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي 

تجنــب أزمــة الميــاه فــي المســتقبل، بمــا فــي ذلــك:

تحلية المياه	 
تغطية الترع\القنوات وتبطينها	 
اســتخدام تقنيــات الــري الحديثــة، مثــل الــري بالــرش و 	 

الــري باألنابيــب
معالجة مياه الصرف الصحي	 

مستجمعات المياه	 
استخدام المياه الجوفية	 

ومــع ذلــك، فــإن غالبيــة السياســات والتشــريعات 
التــي تــم تطويرهــا لــم تحقــق تقدًمــا لعــدة أســباب:

التنفيذ غير الفعال للتشريعات.أ. 
قلة التأييد والوعي العام.ب. 
عــدم وجــود التــزام وتعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة ت. 

والبلديــات المختلفــة.
اعتمــاد تخصيــص الميــاه علــى الطلــب وذلــك يتجاهل ث. 

القيمــة االقتصاديــة للمياه.

تركــز البدائــل التاليــة علــى تدابيــر التكيــف والحلــول قصيرة 
ــداًل  ــاه ب ــدرة المي ــة لن ــار الحالي ــتهدف اآلث ــي تس ــدى الت الم
تجــدر  األمــد.  طويلــة  والخطــط  التخفيــف  تدابيــر  مــن 
ــى  ــا إل ــير جنًب ــب أن تس ــل يج ــذه البدائ ــى أن ه ــارة إل اإلش

ــة  ــد النهض ــكانية، س ــادة الس ــا الزي ــل قضاي ــع ح ــب م جن
ــاخ. ــر المن ــي، وتغي اإلثيوب

بيئة السياسة الحالية

ما هي السياسات البديلة لمعالجة اآلثار
السلبية لندرة المياه؟ 

تحتــل مصــر المرتبــة 87 و 73 فــي مؤشــر الحساســية لتغيــر المنــاخ وتعتبــر مــن أكثــر البلــدان تأثــًرا بتغيــر المنــاخ، 	. 
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 5.
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تقتــرح السياســة البديلــة األولــى تنفيــذ ممارســات . 1
أن  حيــث  الزراعــة  فــي  الميــاه  إدارة  فــي  الحكومــة 
معظــم حصــة مصــر مــن الميــاه تذهــب إلــى هــذا 
ــاه  ــة إلدارة المي ــألدوات االقتصادي ــن ل ــاع. يمك القط
أن تســاعد بشــكل فعــال فــي تغييــر الســلوكيات 
والمواقــف تجــاه االســتخدام الفعــال للميــاه. يجــب 
أن تكــون هــذه األدوات صارمــة وقويــة لتشــجيع 
االبتــكار، وتكــون مقبولــة سياســًيا، بمــا يتوافــق مــع 
األطــر القانونيــة والمؤسســية، وقابلــة للتطبيــق فــي 
ظــل انخفــاض تكاليــف المراقبــة والتنفيــذ. مــن بيــن 
هــذه األدوات االقتصاديــة اســترداد التكلفــة، الميــاه 

االفتراضيــة، البصمــة المائيــة، وإنتاجيــة الميــاه.

تقتــرح السياســة البديلــة الثانيــة تحســين مأسســة . 2
إدارة الميــاه مــن خــال إنشــاء لجنــة تضــم ممثليــن 
مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة الذيــن يعملــون علــى 
مشــكلة نــدرة الميــاه فــي مصــر، بحيــث ســتكون هذه 
ــر مــن  اللجنــة مســؤولة عــن التنســيق بيــن عــدد كبي
أصحــاب المصلحــة المعنييــن، وضــع خطــة، تنفيــذ 
المشــاريع وفًقــا لذلــك، وضمــان تحقيــق خطــوات 
ملموســة نحــو حــل المشــكلة مــن أســبابها الجذريــة. 

ــة الثالثــة التنفيــذ الفعــال . 3 ــة البديل تقتــرح السياس
للتشــريعات القائمــة. يجــب علــى الحكومــة العمــل 
ألن  المخالفيــن  لــردع  العقوبــات  تشــديد  علــى 
تلبيــة  علــى  قــادرة  غيــر  كانــت  الســابقة  القوانيــن 
احتياجــات الحكومــة بســبب غيــاب كل مــن المراقبــة 

التمكيــن. وبيئــة  العقوبــات  وتنفيــذ 
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ــا  ــا مزاياه ــابًقا له ــورة س ــل المذك ــإن البدائ ــام، ف ــي الخت ف
والقيــود  الوقــت  وعنصــر  للتعقيــد،  نظــًرا  وتحدياتهــا. 
الماليــة، فــإن البديــل األكثــر فعاليــة هــو البديــل الثانــي. لــدى 
الحكومــة المصريــة مــوارد إدارية كافيــة لتنفيذ هــذا البديل، 
خاصــة أنــه لــن يتطلــب أي خبــرة فنيــة أو تكاليــف إضافيــة. 
ــذه  ــية لتنفي ــة سياس ــيتطلب موافق ــه س ــك، فإن ــع ذل وم

ــة. ــه البيروقراطي ــن أن تعرقل ويمك

ــج  ــارة النتائ ــة المخت ــة البديل ــق السياس ــل أن تحق ــن أج م
التاليــة  المســاعدة  االســتراتيجيات  وضــع  تــم  المثلــى، 

لتســهيل تحقيــق األمــن المائــي فــي المســتقبل:

تطويــر إطــار حيــث ينســجم األمــن المائــي مــع أهداف 	 
اجتماعيــة واقتصاديــة أكبر.

ــة 	  ــة االقتصادي ــل ذات القيم ــى المحاصي ــاد عل االعتم
ــاه. ــن المي ــل م ــات أق ــتهلك كمي ــي تس ــة والت العالي

تحديــد السياســات مــن خــال الجهــات الحكوميــة 	 
بالتعــاون مــع المســتفيدين علــى جميــع المســتويات 
ــي  ــا	 الزراع ــين اإلنت ــع لتحس ــاركة الجمي ــان مش لضم

ــاه. ــة المي وإنتاجي
ومناخيــة 	  زراعيــة  بيانــات  قاعــدة  وتطويــر  إنشــاء 

فعــال. بشــكل  الــري  إلدارة  كاملــة 
وضــع سياســات لتقليــل البصمــة المائيــة مــن خــال 	 

تقنيــات اإلنتــا	 التــي تتطلــب كميــات أقــل مــن الميــاه 
إلنتــا	 وحــدة مــن المنتــج.

ــل 	  ــة كأداة لتقلي ــاه االفتراضي ــتيراد المي ــتخدام اس اس
ــة. ــاه المحلي ــى مــوارد المي الضغــط عل

القطــاع 	  لجــذب  الحوكمــة  إطــار  تحســين  ضــرورة 
الميــاه. مشــاريع  فــي  للمشــاركة  الخــاص 

إعــداد خطــة إســتراتيجية لتحســين كفــاءة اســتخدام 	 
الميــاه باســتخدام األدوات االقتصاديــة إلدارة الميــاه 
مثــل تكلفــة االســتبدال، والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى 

تكاليــف الصيانــة والتشــغيل.
إصــاح نظــام الدعــم لضمــان توفيــر القــدر الكافــي 	 

مــن المــاء الســتيعاب احتياجــات الفقــراء.
ــوارد 	  ــي إدارة الم ــتخدمين ف ــاركة المس ــجيع مش تش

المائيــة وعمليــات صنــع القــرار مــن خــال برامــج بنــاء 
ــة. القــدرات والــدورات التدريبي

ــا 	  ــاه ونتائجه ــكلة المي ــي بمش ــي المجتمع ــادة الوع زي
مــن خــال القيــام بحمــات توعيــة تشــمل جميــع 

أصحــاب المصلحــة المعنييــن.
زيــادة 	  والتنظيميــة،  القانونيــة  األدوات  تحســين 

كفــاءة اإلدارة المؤسســية، وتشــكيل هيئــات لتنفيــذ 
قوانيــن الميــاه والبيئــة بشــكل عــام.

الميــاه 	  إدارة  مجــال  فــي  إقليميــة  مشــاريع  تنفيــذ 
األخــرى. الــدول  مــع  والمزايــا  الخبــرات  لتبــادل 

استنتاجات وتوصيات
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