
ن المياه تعد ركيزة اساسية لمتنمية أ إلى بداية حديثو في حسين العطفى أ.د. أشار
نما ايضا المواطن العادى  وأن قضية المياه لم تعد تشغل اىتمام صناع القرار فقط وا 

 قبمو. اول تأمين مستالذى يح
اليام والنادر والتى  العديد من التحديات المرتبطة بيذا المورد إلى كما اشار سيادتو

 إلى متدتا  ظيور بنوك المياه وبورصات المياه، كما تفاقمت األمور و  إلى أدت
عن المائية رىاب المائى من خالل استيداف منشآت المياه وتدميرىا، والقرصنة ال 

  طريق عصب وسمب الحقوق المائية دون رادع.
دية السيمة قد انتيى وىو أن عصر الحصول عمى المياه التقمي إلى كذلك نبو سيادتو

 ولويات األجندة السياسية لمدولةأاألمر الذى يستدعى وضع قضية المياه عمى راس 
 جانب التطوير المؤسسى والتشريعى، فضال عن تبنى التكنولوجيات التى تساعد إلى
  إدارة ممف المياه. في

 



عمى النحو  مصر، وذلك في تناول العرض العديد من المحاور الخاصة بقضية المياه
 التالى:

موزعة بين   مميار متر مكعب عام 59 حوالي مصر في بمغت إجمالى الموارد المائية 2015

 مميار 2مميار متر مكعب،  55نير النيل وتبمغ  في عدة مصادر مختمفة اىميا حصة مصر

1.5200 ار متر مكعب مياه جوفية غير متجددة وأخيرا ممي متر مكعب من المياه الجوفية، 

ما بالنسبة لجمالى استخدامات الموارد المائية فتبمغ أ مميون متر مكعب من تحمية المياه.
موزعة بين الزراعة التى تستأثر بالنصيب األكبر بنسبة  مميار متر مكعب عام   79.12015

ة بنسبة من اجمالى االستخدامات، تمييا الصناع 81 إلى تصل ثم باقى القطاعات  %14 %

% في ومن ثم فإن مصر تعانى من فجوة .جمالى استخدامات الموارد المائيةمن إ 5بنسبة 

20 في مميار متر مكعب حاليا وىذا يشكل تحديًا كبيرًا خاصة الموارد المائية تقدر بحوالى 

تر مكعب من مميار م  إلى جوة أن تصلالف ظل استمرار نمو السكان حيث يتوقع ليذه 28

2050 الرقعة الزراعية. في دون التوسع المياه عام 

ىناك العديد من التحديات الداخمية من أىميا:
 في متر مكعب 077رد من المياه حاليا أقل من الف حيث يبمغ متوسط نصيب 
حاليا. فضال عن تزايد  ظل الزيادة السكنية الكبيرة التى وصمت ليا مصر في السنة وذلك

 الحصول عمى المياه ألغراض التنمية. في التنافس بين القطاعات المختمفة
من غذائيا من الخارج بتكمفة  50حاليا ما يقرب من مصر تستورد   %

 70.1 إلى رد من االرض الزراعية انخفضالف ، كما ان نصيبمميار دوالر سنوياً   إلى تصل

 تفتيت الممكية الزراعية األمر الذى ييدد األمن الغذائى. إلى فدان بالضافة
فدان من  الف  إلى حيث تفقد مصر سنويا من   2030

 أجود االراضى الزراعية.
اتجاه  في مصر نظام مغمق ومعقد يسير في تقادم البنية التحتية: خاصة وأن نظام الرى

ن كان ىذا اليمنع من  إلى واحد من السد العالى المصارف وال توجد مياه تذىب لمبحر، وا 
%. 75 حوالي أن تكون الكفاءة الكمية لنظام الرى

2008 حوالي حيث بمغت تكمفة قناطر إسنا التى افتتحت عام  

  نتياء منيا عامل حين تبمغ تكمفة قناطر أسيوط التى من المقرر ا في مميار جنيو،2.5

20184 إلى مميار جنيو. كما أن تكمفة حماية كيمو متر واحد من الشواطئ تصل  حوالي 

50 مميون جنيو. 



أصبحت اليوم حقيقة واقعة حيث تعانى مدن الشمال كالسكندرية  
حين تعانى مناطق أخرى موجات جفاف، حيث  في فصل الشتاء، في والبحيرة من سيول
  ذلك.د القياس بأن السكندرية ستكون أكثر مدن مصر تضررًا جراء تشير دراسة لمعي

من الناتج المحمى  45 إلى حيث تبمغ تكاليف معالجة آثار التموث من   %

 الجمالى، كما أن عدد الوفيات نتيجة التموث تفوق عدد وفيات الحروب سنويًا.
 الجيات والوزارات المختمفة،  الالزمة لمتنسيق بين 

وضعف التكنولوجيا المستخدمة وقصور التمويل ألن العائد المادى ليا يأتى عمى المدى 
 الطويل.

توجيو الدفة ناحية المشروعات الكبرى ذات العائد القومى  
عطائيا األولوية مثل مشروع  1.5 أخرى ميمة.مميون فدان ومشروعات  وا 

االستفادة من الموارد المتاحة مثل مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة  
 الشمسية وطاقة الرياح.

 تبمغاالستفادة من مياه الصرف الصحى ومعالجتيا والتى  
7 في األمطار خاصة مميار متر مكعب من المياه، فضاًل عن االستفادة من حصاد  حوالي

معالجتيا من  في مناطق السواحل والمياه المسوس "شبو المالحة" خاصة وأنيا أقل تكمفة
 المياه المالحة.

مكانات األفراد الستيعاب التكنولوجيا   تنمية قدرات وا 
 الجديدة.

لمؤسسات الدولية والقميمية تطوير البنية التحتية من خالل ا 
 ومشاركة القطاع الخاص.

تحقيق التناغم والتعاون الجاد من أجل  
 تحقيق الدارة المتكاممة لمموارد المائية.

  التنمية  تحقيق التكامل بين السياسات الخاصة بالقطاعات المختمفة ضمن استراتيجية
2030 .المستدامة 

   ترشيد استخدام الموارد المائية واستخدام الخزانات الجوفية المستدامة التى يمكن تحديد
 أماكنيا من خالل أجيزة االستشعار، وكذلك إدارة الجفاف والفيضان.



   تطوير األطر المؤسسية والتشريعية الحاكمة خاصة وأن ىناك قانون جديد لمرى تم
 جمس الشعب مؤخرًا.م في مناقشتو

   ولكن ال يتم تداوليا سواء  قاعدة بيانات ىائمة  تداول البيانات خاصة أن مصر لدييا
االىتمام بإعطاء بعد اقتصادى لممياه و  ،عمى مستوى الوزارة أو بين الوزارات وبعضيا

وأخذ القيمة االقتصادية ليا بعين االعتبار عند القيام بالمشروع من أجل استرداد 
 مفة.التك

ىناك الكثير من المكانات غير المستغمة والتى يمكن االعتماد عمييا 
زيادة الموارد المائية المتاحة منيا: متوسط معدل سقوط األمطار عمى دول  في مستقبالً 

7000 مميار متر مكعب سنويًا.  حوض النيل 

مكعب. أراضى رطبة وبرك مميار متر  معدل سقوط األمطار عمى دول حوض النيل  1660

ميجاوات  07,777مميار متر مكعب من المياه. أحواض المياه الجوفية  057ومستنقعات 
طاقة كيرومائية.

ىناك العديد من التحديات التى تواجو تأمين الموارد المائية لمصر حاليا منيا: اعتماد 
مشاركة 95مصر عمى مياه النيل )   ى(. دول أخر 10-%

دول المنبع )إنشاء السدود بدون  في تزايد األنشطة واالحتياجات التنموية واالقتصادية
 تشاور(. 

التغيرات المناخية وتأثيراتيا السمبية عمى معدالت الجفاف ومعدالت سقوط األمطار. ظيور 
 )احتكار المياه والطاقة، تسعير المياه(. مفاىيم جديدة بشأن

تفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولى وحقوق استخدام المياه الجدل القانونى حول اال  
131891 (.اتفاقية وبروتوكول تعاون منذ عام  الدولية )عدد 

الخطار المسبق(،  –القرارات بالتوافق –)األمن المائى البنود المعمقة تفاقية الطاريةل ا
 تداعيات التوقيع المنفرد، الموقف المتجمد من قبل مصر. 

حين أن  في مميار متر مكعب  إلى ة سد النيضة والذى تصل سعتو التخزينيةمشكم 74

فقط من طاقتو. 30الدراسات تؤكد أن الطاقة النتاجية لمسد لن تزيد عمى  %

موقف  ي،انفصال جنوب السودان والذى يعد بعد استراتيجى ميم لألمن القومى المصر 
 د النيضة. اآلونة األخيرة تجاه قضية س في السودان الغريب



الخطاب  ،التدخالت واألطماع الخارجية القميمية أو الدولية خاصة من جانب إسرائيل
إقناع المجتمع الدولى بأن مصر تستحوذ  في العالمى لدى دول منابع النيل الذى نجح

 عمى النصيب األكبر من مياه النيل وتستخدميا بشكل غير كفء.

اتخاذ طريق المفاوضات الجادة من جانب مصر  
 .يومحاولة اكتساب اطراف جديدة تساند وتؤيد الموقف المصر 

مشروعات لمموارد المائية بدول اخرى كالسودان التى  في االستثمار 
تاحة فييا، وكذلك اثيوبيا التى مميار متر مكعب من المياه الم يمكن االستفادة من  18

12 مميار متر مكعب من المياه يمكن لمصر االستفادة منيا. تمتمك 

التعاون مع دول حوض النيل عمى إدارة شئون نير النيل وليكن من  
 خالل إنشاء مفوضية لدارة المشروعات المائية المشتركة بين دول الحوض.

 المسار الثقافى واالعالمى. انونى.المسار الق نى.الف المسار
محددات سياسية. محددات اقتصادية. محددات مؤسسية وتشريعية. محددات 

فنية. محددات اجتماعية وثقافية. محددات بيئية وصحية. 
مصر ينذر بالخطورة، ومن  في الوضع المائى

زيد من التحديات، كما أنو من الضرورى اتخاذ الجراءات المتوقع أن يأتى المستقبل بم
تمتمك مصر مقومات النجاح )الثروة البشرية، البنية التحتيو، الموارد والتدابير الحاسمة.

مجال إدارة الموارد المائية،  في الطبيعية، العقول المصرية، الميزات النسبية( لتكون رائدة
عادة ت إلى ولكنيا تحتاج رتيب األولويات واألىداف التنموية.فكر جديد وا 

   وتعزيز  ي،الدارة الجيدة المستنيرة، التسمح بالعمم والتكنولوجيا، من أجل اقتصاد قو
مجال الموارد المائية. وتوافر الدارة  في التعاون والتكامل االقميمى بين دول حوض النيل

بل آمن ومستدام ومستق يومستقبل آمن مائى مصر  يالسياسية لتحقيق أمن مائى مصر 
 التنمية. ي فييحقق طموحات الشعب المصر 

 
 
 



صميم التنمية المستدامة، وتعزز الموارد المائية والخدمات المرتبطة بيا قضايا  في تقع المياه
النمو الشامل من  في تساىم المياهقر والنمو االقتصادى واالستدامة البيئية. كما الف خفض

خالل توفير األمن الغذائى والطاقة، ومن ثم فإن الحفاظ عمى نوعية المياه وحمايتيا من 
التموث أصبح أمرًا محتومًا لتحقيق األمن الغذائى والطاقة، ومن ثم فإن الحفاظ عمى نوعية 

 التنمية المستدامة.لمائى و المياه وحمايتيا من التموث أصبح أمرًا محتومًا لتحقيق األمن ا
 

تضمنت أىداف األمم المتحدة لمتنمية المستدامة ألجندة التنمية 
قطاعات الغذاء والمياه والطاقة بشكل صريح، حيث وضعت أولوية  الدولية لما بعد  2015

ياه والطاقة والغذاء، كما ىو موضح بالشكل التالى، بشكل ميسر كعناصر الحصول عمى الم
كذلك يتطمب إنتاج الغذاء توفير المياه والطاقة، كما أن  رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

نتاج الطاقة يتطمب توفير المصادر المائية.  استخراج المياه وتوزيعيا يتطمب توفير الطاقة، وا 
د الغذائية أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بتكاليف مصادر الطاقة، من خالل كما أن اسعار الموا

اتخاذ تدابير مقايضة  إلى النقل واألسمدة والرى والتصنيع، ومن ثم ىناك حاجة متزايدة
Trade- offs، كثير من االحيان تكون صعبة، بين أمن الغذاء، الطاقة والمياه من حيث  في

2030، ويستمزم بط ىذا المثمث بإجندة التنمية المستدامة يرتو  تخصيص الموارد والتخطيط.

صياغة السياسات العامة المبنية عمى الدارة  في ضرورة اتباع نيج الترابط بين ىذه الموارد
تحقيق اىداف التنمية المستدامة وأىداف قمة التغير  في المتكاممة لمموارد)بدال من القطاعية(

2015.المناخى لعام 

تفرض التقمبات المناخية مزيدًا من الضغوط، مثل التدىور المتسارع 
مدادات المياه وكذلك النتاجية الزراعية.  لألراضى الجافة، تواتر الظروف المناخية المتطرفة، وا 

أمن الماء والطاقة والغذاء، ويمكن لجراءات التكيف  في ويمكن لمسياسات المناخية أن تؤثر
مقاربة الترابط وما لم تنفذىا مؤسسات  في كيف ما لم توجو بشكل جيدأن تتسم بسوء الت

أن منطقة حوض النيل تعتبر  إلى كذلك تشير الدراسات ونماذج المناخ مترابطة بشكل مناسب.
من أكثر مناطق العالم عرضة لمتغير المناخى والتقمبات المناخية من الناحيتين االقتصادية 

أن يتفيم واضعو السياسات الروابط بين الماء والطاقة والغذاء  والبيئية. ومن األىمية بمكان
  .والتكيف عند وضع استراتيجيات لمتكيف المستدام

تيدف الدارة 
تنمية االقتصادية تحقيق توازن بين الطمب عمى المياه ألغراض ال إلى المتكاممة لمموارد المائية

واالجتماعية مع االحتياجات المتعمقة بصحة البيئة والنظم اليكولوجية. ويؤكد الترابط بين 



حين  في المياه والقطاعات االخرى عمى ضرورة التعاون لعزيز الرفاىية االجتماعية والعدالة،
 وفر أدوات لمتنفيذ.قطاع المياه وت في تركز الدارة المتكاممة لمموارد المائية عمى نيج شامل

ويساعد كال النيجين عمى إتاحة النمو المستدام وحماية الخدمات البيئية.
يجب ان تكون استراتيجية المياه االفتراضية جزء متممًا ضمن الدارة المتكاممة لموارد المياه، 

قيق وأن تدمج سياسات التجارة الخارجية لمسمع الزراعية الغذائية مع السياسات المائية لتح
األمن الغذائى والمائى عمى حد سواء. فاستيراد المحاصيل كثيفة االستيالك لممياه ال يوفر 
نما يوفر الطاقة أيضًا عن طريق خفض استخدام موارد المياه الوطنية. ومن  المياه فحسب، وا 
 ثم يمكن أن تكون تجارة المياه االفتراضية بين دول حوض النيل أداة لزيادة كفاءة االستخدام

دول حوض النيل باعتماد مزيج من  في كذلك يمكن تحقيق األمن الغذائى القميمى لممياه.
الحسبان محدودية  في السياسات الزراعية المتممة والمتوازنة، بين الزراعة المحمية التى تأخذ

السمع  في الخارج في المنطقة، والواردات الغذائية، واالستثمار الزراعى في الموارد المائية
 غذائية االستراتيجية.ال

مصر ىى عجز الموارد بصور واضحة من  في المشكمة المائية األساسية
التيديدات واألخطار التى  إلى استخدام المتاح من ناحية أخرى، بالضافة في ناحية، والسراف

تتوزع النيل.تحدق بمياىيا من جراء الخالفات مع دول المنبع حول االتفاقية الطارية لحوض 
سبل حل مشكمة المياه بين اجراءات عمى المستوى المحمى واخرى عمى المستوى الخارجى 

)دول حوض النيل(.
مصر، وتزايد  في االعتراف بحقيقة األزمة بسبب محدودية الموارد المائية

ت التنمية، ومن ثم ظل الزيادة السكانية المستمرة وزيادة معدال في االحتياجات من المياه
يصبح من الضرورى المحافظة عمى الموارد المائية وترشيد االستيالك المائى لكافة 

استيالك المياه لألنشطة غير الزراعية  في زيادة السكان وما يستتبعيا من زيادةالقطاعات.
ىذه  في يفرض عمى الزراعة أن تكون النشاط الوحيد المرشح بقوة لدفع فاتورة الزيادة

مصر بحيث يمكنيا أن تنتج محاصيل بمياه أقل وتزرع  في تطوير الزراعةالستخدامات.ا
رفع مساحات اكبر بنفس الكميات من المياه المتاحة حاليًا بل بأقل من ىذه الكميات بكثير.

قطاع الزراعة كأساس لتحقيق خطط التنمية الزراعية من خالل  في كفاءة استخدام مياه الرى
إن مسئولية الحفاظ عمى المياه ىى مسئولية وطنية منوط بالجميع حداثة.أنظمة رى أكثر 

مراعاة القيمة االلتزام بيا، سواء من حيث ترشيد االستخدام أو تنقية المياه من المموثات.
 في العممية النتاجية سواء كان ذلك في االقتصادية لممياه باعتبارىا مدخل حيوى وىام

خفض مساحة المحاصيل كثيفة االستيالك نشطة التنمية األخرى.الزراعة أو الصناعة أو اال 



لمياه الرى، وااللتزام بالمساحات المخصصة لزراعة األرز، وعدم إلغاء العقوبات عمى 
تغيير ثقافة المجتمع من المخالفين وتشجيع زراعة األصناف المبكرة قميمة االستيالك لممياه.

مجال ترشيد  في أىمية تبنى بعض المفاىيم الحديثةلمياه".ثقافة ندرة ا إلى "ثقافة وفرة المياه"
تحقيق األمن  إلى " بما يؤدىwater footprintالموارد المائية كمفيوم "البصمة المائية 

المائى كركيزة لتحقيق األمن القومى.
التوقف عن سياسة االستخفاف بدول حوض النيل ومعاممتيا عمى 

يد من  في منبع وليا حقوق، حيث إن الظروف تغيرت وأصبح الماء سالحاً اساس انيا دول 
تكثيف الجيود عمى كل المستويات من أجل حل المشاكل العالقة مع دول يممك منابعو.

زيادة االستثمارات الحوض عمى اعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومى.
تنفيذىا،  في وضع لمشروعات المشتركة والبدء في دول حوض النيل والسراع في المصرية
تفعيل مناطق التجارة مجال تنمية الموارد المائية والزراعية وتوليد وتوزيع الكيرباء. في خاصة

الحرة التى تضم مصر وباقى دول حوض النيل لمحد من احتماالت قيام نزاع بين مصر وتمك 
اتيا من الغذاء والكيرباء من دول من خالل شراء مصر الحتياج ،الدول عمى مياه النيل

 في تشجيع رجال األعمال المصريين عمى االستثمار الزراعىالحوض دون أى اعباء إضافية.
نشاء ىيئة تعنى بمخاطر االستثمار الزراعى الخارج. في دول حوض النيل، وا 

 


