السياسات البيئية بعد  22يناير
لـ تتاثر السياسات البيئية بالشكؿ الممحوظ بعد ثورة  22يناير  2011وذلؾ الف االىتماـ
بموضوعات البيئة ليس قائمة إىتمامات الشعب المصرى الذى يعانى مف مشكالت فى التعميـ،

والصحة ،وانخفاض مستوى الدخؿ  ،والتعبير عف الراى  ،والمساواة االجتماعية وما الى ذلؾ.

ولكـ مف الميـ النظر فى كيفية استخداـ ثورة  22يناير  2011لسد الفجوات القائمة فى النظاـ

البيئى فى مصر وعمى وجو الخصوص توجيو عدد مف االليات الجديدة التى تساعد عمى دمج
البعد البيئى فى الخطط والقطاعات الوطنية وىى المياـ الرئيسية لمحكومة .

مف ىذا المنطمؽ نطرح عدد مف الفجوات اليامة التى يجب النظر الييا فى الفترة القادمة:
 -1االلتزام بقانون البيئة المعدل  2009/9والئحتو التنفيذية وادماجو فى اولويات خطة
الحكومة المستقبمية
لقد انيت الحكومة خالؿ الفترة السابقة التعديالت المطموبة عمى قانوف البيئة  2009/9مف
وضع نظاـ لاللتزاـ بالقانوف والمعايير الموضوعو فيو ومف ذلؾ المنطمؽ فقد قامت العديد مف

دوؿ العالـ بتشكيؿ مجموعة مف االدوات االقتصادية المتنوعة والتى تطبؽ سياسة العصا
والجزره عمى سبيؿ المثاؿ  /المموث يدفع الثمف ( العصا) او خفض الجمارؾ عمى المعدات

صديقة البيئة ( الجزره) مف اجؿ تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الحفاظ عمى البيئة .

فى ىذا الصدد ،فانو مف المقترح اف يتـ مراجعة االدوات االقتصادية التى تطبقيا مصر مف
اجؿ االلتزاـ بالمعايير البيئية والتوصؿ الى مجموعة مف تممؾ االدوات.
 -2تنمية القدرات ورفع الوعى :

انو مف الصعب اف يقوـ المواطنيف بالتزاـ بقنوف البيئة دوف اف يتـ االلماـ الكامؿ
بالوضع البيئى وتاثيره عمى الصحة والممارسات الجيدة المطموبة .عمى سبيؿ المثاؿ ،
فاف و ازرة الدولة لشئوف البيئة تقوـ باعداد تقرير حالة البيئة السنوى  ،وىو متاح عمى
الموقع االلكترونى لمو ازرة ولكف الى اى مدى تـ تبسيط المعمومات المتاحة فى ىذا
التقرير الى العامة ووضع بعض الممارسات التى تساعد عمى خفض نسبة التموث او
الحفاظ عمى الموارد الطبيعية المتاحة .اف توفير المناخ المتاح لشعب واعى  ،مشارؾ
فى اتخاذ القرار ىو اوائؿ الخطوات المطموبو لتحسيف وضع السياسات البيئية فى مصر
اذا تـ رفع الوعى البيئى  ،فانو مف الضرورى اف يتـ االستثمار فى الموارد البشرية
المتاحة وىنا ال نعنى التدريب لمكوارد عمى تنفيذ مشروعات بيئية مثؿ منظمات المجتمع

المدنى والمشروعات الصغيرة فى مجاؿ الحفاظ عمى البيئة ولكف كيفية تكرار وتكبير
تممؾ المشروعات عمى المستوى المحمى والنظر بصورة ابعد الى الوظائؼ الخضراء التى
يمكف اتاحتيا فى المستقبؿ فى مجاؿ الزراعة والطاقة فى مصر (دراسة منظمة العمؿ
الدولية)

 -3البدء فى اعادة النظر الى قضية البيئة عمى انيا جزء من قضية التنمية المستدامة :
اف الحفاظ عمى البيئة ىو جزء مف التنمية المستدامة والتى تيدؼ الى الحفاظ عمى الموارد
الطبيعية لالجياؿ القادمة .يتـ التعامؿ مع الموارد الطبيعية عمى انيا جزء مف السمع والخدمات

العامة المتاحة لمجميع مما يؤدى الى استغالؿ تمؾ الموارد دوف النظر الى القيمة المالية
المفترض دفعيا لمحفاظ عمى تمؾ الموارد  .فى ىذا الصدد  ،فانو مف الضرورى اعادة النظر فى
ىذا المفيوـ عمى المستوى الوطنى والمحمى مف خالؿ التقييـ االقتصادى واالجتماعى لمموارد

الطبيعية المتاحة ( .مرفؽ )1

( مرفق )1
بناء عمى القانوف رقـ  4لسنة  1994المعدؿ بالقانوف رقـ  2009/9فى شأف حماية البيئة,

فاف كؿ مشروع جديد عميو أف يقوـ بتقديـ دراسة الجدوى البيئية لممشروع  ،ويقترح فى ىذا
الشأف اضافة حسابات تكاليؼ الموارد الطبيعية  ،ويتطمب ذلؾ حساب قيمة تمؾ الموارد وحساب

المنافع منيا ووضع اولويات بقيـ الموارد الطبيعية بناء عمى دراسة التكمفة والعائد ومدى قدرة
تمؾ الموارد عمى تمبية االحتياجات عمى المدى القصير والمتوسط والطويؿ .بناء عمى ىذا ،

يمكف تحديد أنماط عدـ اإلستدامة لمموارد الطبيعية ووضع خطط قطاعية لدعـ البدائؿ

اإلقتصادية إلستيالؾ الموارد الطبيعية وخاصة الغير متجدد منيا .
الكيان المؤسسى المقترح :

اف المجالس الوطنية لمتنمية المستدامة ىى الية لمشاركة فعالة لكافة االطراؼ المعنية فى عممية
التنمية لتتـ بصورة شاممة متكاممة ومستدامة .عمى سبيؿ المثاؿ ،يقوـ المجمس الوطنى لمتنمية
المستدامة فى كوريا عمى مستوى رئاسى لالشراؼ عمى خطط التنمية وضماف دمج التنمية
المستدامة فى تممؾ الخطط .بينما يقوـ المجمس فى كندا بالربط بيف البيئة واالقتصاد لتحقيؽ
التوازف بينيما دوف اف يطغي احداىما عمى االخر  .ومف ىذا المنطمؽ  ،تشترؾ المجالس
الوطنية لمتنمية المستدامة فى عدد مف المياـ وىى :

-ضماف تطبيؽ مفيوـ االستدامة والترويج لمتكامؿ بيف السياسات التنموية لمدولة

 الية لتنسيؽ السياسات التنموية وتكامميا -منتدى لحؿ معوقات التنمية

 -الية لرفع الوعى بالتنمية المستدامة وتبادؿ المعمومات

 -متابعة تحقيؽ االلتزامات الدولية مثؿ اجنده 21

الحفاظ واعادة تأىيل الموارد الطبيعية
لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر
د .صالح حافظ

تدىور غير مسبوؽ
منذ منتصؼ القرف الماضى وحتى وقتنا ىذا ،حدث فى مصر
اً

لمموارد الطبيعية التى ىى أساس تنمية الشعوب .كانت نظـ التنمية فى تمؾ الفترة أبعد
ما تكوف عف مفيوـ التنمية المستدامة.

كاف تعداد مصر فى ذلؾ الوقت ال يتعدى العشريف مميوف نسمة بينما كانت لدينا

موارد طبيعية مف أراض ومراعى وثروات سمكية ومياه عذبة وصحارى بيا الكثير مف

الخيرات وبحيرات شمالية وداخمية بكر تصمح لمكثير مف أنشطة التنمية وشواطىء
بطوؿ يربو عمى ثالثة ألؼ كيمومتر ،كؿ ذلؾ كاف يكفى إلعاشة وتنمية شعب قوامو
الثمانيف مميوف إذا ما كانت ىذه الموارد قد تـ استغالليا بفكر التنمية المستدامة.

وبالنظر إلى ما نحف عميو اآلف ،نجد أف تعداد السكاف قد زاد بصورة كبيرة

إلى ما يزيد عف الثمانيف مميوف بينما دمرت الموارد البيئية إلى أف وصمت إلى حد ال

يمكف بموجبيا تنمية عشريف مميوف نسمة.

وأمثمة ىذا التدمير كثيرة ،أذكر بعض منيا:

 البحيرات الشمالية والداخمية :البحيرات الشمالية أو الػ  Wet Landsتعتبر مفأىـ الموارد الطبيعية التى يمكف إستغالليا لتنمية الشعوب .لذلؾ كانت اإلتفاقية

الدولية "رامسار" لحماية ىذه الموارد اليامة .فى مصر يوجد بحيرات كثيرة فى

الداخؿ وعمى السواحؿ مثؿ البردويؿ ،المنزلة ،ادكو ،البرلس ومريوط والبردويؿ

عمى السواحؿ الشمالية وقاروف وبحيرة ناصر فى الداخؿ.

تمتاز ىذه البحيرات بتنوع بيولوجى كبير وثروات سمكية ومناطؽ سياحية يمكف

استثمارىا فى مشروعات التنمية كما حدث فى أماكف أخرى كثيرة.

كانت مساحة بحيرة المنزلة فى الماضى تزيد عف السبعمائة ألؼ فداف وبيا ثروة

سمكية متنوعة وبكميات كبيرة .التنوع البيولوجى فى ىذه البحيرة كاف مثاالً
يحتذى بو ويدرس عمى مستوى العالـ .أما اآلف ،فوصؿ مساحة ىذه البحيرة إلى

ستيف ألؼ فداف فقط نتيجة إلى الردـ والتحويؿ إلى أراضى ألنشطة غير منتجة
ناىيؾ عمى الصرؼ الذى يصؿ إلييا فى صورة مخمفات صحية وصناعية مما

تسبب فى فقداف ىذه الموارد اليامة بال رجعة .ولـ تسمـ باقى البحيرات مف نفس

الشىء فيما عدا القميؿ الذى مازاؿ فى حالة بيئية ال بأس بيا.

 األراضى :تعتبر األراضى مف أىـ الموارد الطبيعية نظ اًر لدورىا فى الزراعةواتاحة المأكؿ المطموب ليذا الشعب .كانت مصر دولة زراعية ومنتجة ألعداد
متنوعة مف المنتجات الزراعية التى تكفى إطعاـ كافة شرائح الشعب وتصدير

الفائض.

ومع الزيادة السكانية وعدـ إتاحة بديؿ لمسكف لمجابية اإلنفجار

السكانى الذى حدث فى مصر فى الخمسيف عاماً السابقة ،تحولت األراضى
الزراعية إلى مناطؽ سكنية ومصانع لمطوب الطفمى مف غريف نير النيؿ الذى
تراكـ عمى مدار أآلؼ السنيف مف الفياضانات المتتابعة مف تسبب إلى فقد ىذه

األراضى إلنتاجيتيا كماً ونوعاً وتحولت فى أماكف كثيرة إلى أراضى غير

منتجة.

 الشواطىء :مف المعروؼ عالمياً أف الشواطىء تنمى بمفيوـ "إدارة المناطؽالساحمية المتكاممة" ووفقاً لقانوف البيئة رقـ  4لسنة  4994قاـ مجمس إدارة
الجياز بتعريؼ المناطؽ الساحمية بأنيا مساحة مف األرض تصؿ لمساحة
طوليا ثالثيف كيمو مت ار إال إذا قابؿ ىذا الخط عائؽ طبيعى فتكوف المساحة

مف الساحؿ حتى ىذا العائؽ .ومف المفيوـ أف التنمية يجب أف تأخذ قى
اإلعتبار المنطقة برمتيا.

ولكف ما قامت بو الحكومات المتتالية فى الماضى ىى نتيجة أبعد مف أف

تكوف مستدامة وانما تنمية شريطية لمنتجعات يسكف قاطنييا فترة محدودة مف
العاـ وتترؾ مغمقة لفترات طويمة .واألخطر مف ذلؾ أف مواد البناء المستخدمة

لتنمية ىذه المنتجعات كانت مف محاجر قريبة خمؼ منطقة البناء وتـ

إستغالليا بصورة عشوائية وغير منضبطة بحيث نتج عنيا تشوه كبير فى
األراضى حتى أصبحت ال تستخدـ فى أى نشاط بعد أف كانت ىذه المناطؽ
صالحة لمزراعة لتواجد األمطار بكثرة كما كانت يمكف أف تصبح السمة

الخضراء ألنواع كثيرة مف الزراعات منيا الزيتوف والشعير والفاكية

والخضروات كما كانت تستخدـ فى الماضى.

 المياه العذبة :مما ال شؾ فيو أف مشروع السد العالى كاف مف أىـ المشروعاتالتى أنجزت فى الماضى لحماية شعب مف سنيف عجاؼ كانت تمر عمييا.

وبيذا المشروع نجحنا أف نحصؿ عمى مياه تكفى شعب مصر وتزيد فى

األنشطة التنموية.

بيد أف طريقة إدارة المياه والتموث المتنوع مف أنشطة صناعية وزراعية وآدمية

تسببت فى تغيير نوعية المياه بصورة كبيرة .تصرؼ مياه المجارى المعالجة

بطريقة أولية فى المجارى المائية بينما يحكـ القانوف أف تكوف معالجة عمى األقؿ
بطريقة ثانوية.

تصرؼ المصانع مخمفاتيا بمواصفات أقؿ بكثير مما ىو

منصوص عميو فى الموائح والقوانيف حتى أصابت المجارى المائية بتدىور
كبيرخاصة بسموـ كثيرة ومعادف ثقيمة أدت إلى مشاكؿ صحية وبيئية كثيرة.

تعتمد مصر عمى نسبة قميمة مف المياه الجوفية المتاحة والمحدودة إلى حد ما

ولكف طريقة إستخراجيا بعشوائية تسببت فى زيادة مموحتيا ونضوبيا بسرعة

كبيرة.

 المناجم والمحاجر :نظ اًر لتبعية المحاجر لممحميات والمناجـ إلى و ازرة البتروؿ أوالصناعة ،لـ يحظ ىذا النشاط باإلىتماـ الكافى والمستداـ .فإختيار المحاجر

لمواد البناء عمى وجو التحديد تتـ عمى أساس أقرب نقطة مف المدف والتى

أصبحت فبما بعد داخؿ كردوف المدف المختمفة كما أف طريقة إستغالليا كاف
بطريقة عشوائية مما تسبب فى حدوث تشوىات سطحية فى كثير مف المناطؽ

يصعب إصالحيا أو إستخداميا ألغراض مختمفة.

مما ال شؾ فيو أف صحارى مصر بيا الكثير مف المعادف المميزة التى يمكف أف

تستغؿ بصورة أفضؿ .البوتاش (البوتاسيوـ) عمى سبيؿ المثاؿ مف أىـ المعادف
التى تستعمؿ فى صناعة األسمدة والتى نحتاجيا بصورة ممحة فى ظؿ الزيادة

السكانية المطردة واإلحتياج المتزايد لمطعاـ .ومع ذلؾ فميس ىناؾ اإلىتماـ

الكافى بيذا المعدف الياـ ولـ تطرح مناقصات منذ فترة طويمة.

 الطاقة :تتمتع مصر بقدر كبير مف الطاقة الشمسية وبنسبة أقؿ طاقة الرياح.مف المعروؼ أف  %3.0مف الطاقة الشمسية التى تسقط عمى شماؿ أفريقيا
تكفى إلمداد أوروبا بكؿ إحتياجاتيا مف الطاقة المطموبة ومع ذلؾ ليس ىناؾ

مشروعات جادة إلستغالؿ ىذا المورد الياـ.

تعتبر الطاقة مف أىـ مكونات التنمية ومع ذلؾ فبعد أف كنا مصدريف لممواد

البترولية أصبحنا مستورديف ليا وتزاد فاتورة الطاقة يوماً بعد يوـ .وعميو فيجب
أف تسنغؿ كؿ مصدر لمطاقة يمكف إستغاللو فى ىذا البمد والعمؿ عمى تعدد

مصادره وترشيده وادخاؿ البنية التحتية الالزمة سريعاً لإلستغالؿ األمثؿ لمطاقة
الجديدة والمتجددة والعمؿ عمى تغيير نمط اإلستيالؾ لمحد مف الفاقد واستخداـ

الطاقة المتاحة بسعر مناسب.

األمثمة كثيرة لمموارد الطبيعية الميدرة والفاقد وعدـ الترشيد أصبح متفش فى كؿ
مجاؿ .ومف أجؿ التعامؿ مع ىذه المشكمة والسعى إليجاد حموؿ ،يجب عمينا

أف نتبع خطوات كالتالى:

 -تحديد كؿ الموارد الطبيعية البيئية منيا وغير البيئة وحصر إمكانيتيا بدقة.

 دراسة قدر التدىور نوعاً وكماً أو عدـ اإلستغالؿ بعد ،مف أجؿ تحديداإلحتياطيات الواقعية وكيفية تنميتيا بصورة مستدامة.

 العمؿ عمى إدخاؿ آليات لتالفى أى فاقد فى اإلستخدامات الذى أصبح متفشبصورة عشوائية والحث عمى ترشيد اإلستخداـ.

 تغيير نمط اإلستيالؾ عمى جميع المستويات ،فمف المعروؼ عالمياً أفظيور نمط إستيالؾ جديد فى الطبقة المتوسطة تسبب فى إىدار غير عادى

واستنذاؼ الموارد الطبيعية التى أصبحت شحيحة.

 إدخاؿ التكنولوجيات المتاحة واألقؿ تكمفة والعمؿ عمى تطورىا بحثياً ومعممياًوصناعياً.

 -مراجعة المشروعات القومية كميا مف النواحى اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية

واختيار األصمح منيا بما فى ذلؾ ممرات التنمية المطروحة عمى الساحة مف
عمماء فى تغيير والسعى سريعاً لمبدء فى العمؿ الجاد إلنشائيـ حتى تخفؼ

العبء عمى الدلتا والمدف الكبيرة ووادى النيؿ ونتخمص مف التكدس السكانى

فى نسبة  %4مف مساحة مصر.

 بدء العمؿ الجاد لمتعامؿ مع اآلثار السمبية التى سوؼ تصيب مصر مفجراء تغير المناخ اآلتى ال محالة والتعامؿ مع ىذه السمبيات لمتخفيؼ مف

حديتيا ومعالجة سمبياتيا.

اإلدارة المتكاممة لممياه من منظور بيئي
د .ضياء الدين القوصي
تتبنى اإلدارة المصرية مبدأ اإلدارة المتكاممة لممياه الذي ظير عمى الساحة الدولية بإلحاح عقب

االجتماع األوؿ لممجمس العالمي لممياه ( )World Water Councilالذي عقد في مدينة

مراكش المغربية عاـ  7991وتاله العديد مف االجتماعات في الىاي بيولندا عاـ  0222ثـ

كيوتو بالياباف عاـ  0222ثـ المكسيؾ عاـ  0222ثـ جوىانسبرج بجنوب أفريقيا عاـ 0229

وتدعو جميع ىذه المؤتمرات الدوؿ الغنية بالمياه والفقيرة أيضاً بتبني ىذا المبدأ الياـ الذي يرسخ

مفيوـ تكامؿ النوعيات المختمفة التقميدية (األمطار–األنيار-البحيرات-المياه الجوفية) وغير

التقميدية (التحمية-الصرؼ الزراعي-الصرؼ الصحي والصناعي المعالج-استمطار السحب-
استقطاب الندى) واستخداـ المياه الجيدة بالتكامؿ مع المياه األقؿ جودة أو تمؾ المتدنية الجودة ثـ

التكامؿ بيف االستخدامات (الشرب واالستيالؾ المنزلي والعاـ-الزراعة-الصناعة-المالحة

الداخمية-توليد الطاقة الكيربائية-المزارع السمكية-الحماية مف تداخؿ مياه البحر) عمى أف يكوف
كؿ ذلؾ في إطار التنمية المستدامة التي يعتبر مف أىـ شروطيا االستدامة البيئية وحماية

األنظمة االيكولوجية المختمفة مف التموث الذي قد يضر بأىداؼ البالد نحو تحقيؽ معدؿ نمو
متزايد والذي قد يسبب في نفس الوقت اإلضرار بصحة المواطنيف ويؤثر عمى قدرتيـ اإلنتاجية

ويحد مف تطمعاتيـ نحو جسـ سميـ وعقؿ سميـ وحياة أكثر سعادة وأفضؿ استق ار اًر.

ومف الواضح أف السياسات المصرية المتعاقبة خالؿ الفترة الماضية قد اىتمت ربما بدرجة أكبر
بكمية المياه دوف التركيز الواجب عمى نوعيتيا وكاف ذلؾ عمالً بمبدأ "قطؼ الثمرة األكثر دنواً

مف األرض أوالً" بمعنى أف االستخداـ كاف دائماً لألسيؿ واألكثر اقتصادية أي أف البداية كانت
باستخداـ مياه النيؿ فقط ثـ اتجيت الدولة إلى استخداـ المياه الجوفية مف الخزانات المتجددة

والضحمة ثـ كاف استخداـ مياه الصرؼ الزراعي الجيدة النوعية ثـ المياه الجوفية مف الخزانات

العميقة الغير متجددة ثـ مياه الصرؼ الصحي والصناعي المعالجة ثـ مياه االعذاب (التحمية)
مف مياه البحر والتي تتجو الدولة إلى توسيع دائرة االىتماـ بيا خالؿ المرحمة القادمة وىكذا.
أي أف كؿ مرحمة كانت تعمؿ عمى استنفاذ كامؿ لما يمكف االستفادة بو مف مصدر معيف ثـ
االنتقاؿ إلى مصدر آخر وكاف ذلؾ في غالب األمر يحدث دوف إمعاف النظر في قضية نوعية
المياه التي كانت تتوارى تحت مبدأ أف التخفيؼ ىو أحسف حؿ لمسألة التموث ( Dilution is

 )the best solution for pollutionوكاف ذلؾ في وقت مف األوقات ممكناً ألف حجـ المياه

الغير نظيفة كاف يقؿ بكثير عف حجـ المياه النظيفة ومف ثـ كاف الخميط جيد نسبياً وبزيادة تعداد

السكاف وزيادة مخمفاتيـ وأيضاً بزيادة استخداـ الكيماويات الزراعية وزيادة عدد المصانع في

البالد سقط مبدأ التخفيؼ ألف حجـ المياه الغير نظيفة قد تزايد إلى الحد الذي لـ يسمح بأف يكوف

الخمط بينيا وبيف المياه النظيفة يمكف أف يصؿ إلى خميط مناسب أو عمى األقؿ صالح

لالستخداـ إال بعد المعالجة الجيدة الفائقة الكمفة ليذه المياه الغير نظيفة – وىنا شاع في جميع
األوساط قمؽ متزايد مف تدىور نوعية المياه في البالد بشكؿ عاـ وفي األجزاء الشمالية مف البالد
المكتظة بالسكاف والتي تساىـ بالنصيب األوفر مف الدخؿ القومي في نفس الوقت بشكؿ خاص.

ليذا السبب بدأ موضوع اإلدارة المتكاممة لممياه مف منظور بيئي كما لو كاف ىو الحؿ األوحد
ليذه المشكمة العويصة وانتيى الحوار القومي في ىذا الشأف إلى أف البالد ال يمكف أف تستمر

عمى ما ىي عميو مف عدـ االكتراث بما يحدث مف تموث مطرد في البيئة المائية وأف السكوت

عمى ىذا الوضع يكمؼ البالد واقتصادىا ما يفوؽ ما يمكف إنفاقو مف المبالغ عمى التصدي

لممشاكؿ ومواجيتيا ألف تكاليؼ التدىور البيئي كما وردت في تقارير حديثة لمبنؾ الدولي قد
تستنزؼ نسبة مئوية مرتفعة مف الدخؿ القومي بينما يمكف حسـ قضية تموث المياه بالذات

بإجرائيف أو إجراء واحد مف ىذيف اإلجرائيف وىو معالجة كؿ ما يمكف معالجتو مف المياه الراجعة

(الصرؼ الزراعي-الصحي-الصناعي) أو فصؿ شبكات المياه النظيفة عف شبكات المياه األقؿ

جودة أو المتدنية الجودة فصالً تاماً كامالً – سنحاوؿ في ىذه الورقة أف نتعرؼ عمى اإلجراءات
التي يمكف القياـ بيا لتطبيؽ أطر اإلدارة المتكاممة لممياه مف منظور بيئي – إال أننا نبدأ أوالً
بالتعرؼ عمى الشكؿ العاـ لمنظومة المياه في مصر ومنيا ننطمؽ إلى وضع الحموؿ وطرح

المقترحات.

وعمينا جميعاً أن نعى أوالً أن البالد تقع تحت تأثير أربعة أنواع مختمفة من التيديدات
في مجال المياه ىي:

 .7الزيادة السكانية الفائقة السرعة والتي يمكف أف تصؿ بتعداد السكاف إلى ما يقارب المائة

مميوف مواطف خالؿ األعواـ القميمة القادمة وارتفاع مستوى معيشة ىؤالء بشكؿ متزايد أيضاً
بما يعكس زيادة الحاجة إلى المياه بشكؿ متسارع لمغاية.

 .0تدىور العالقات بيف مصر وبعض دوؿ حوض النيؿ وخصوصاً مف دوؿ المنبع الذيف قد

يفكروف في اإلخالؿ بالتوازف المائي الذي ساد عالقات مصر النيمية خالؿ القرنيف الماضييف
ويجعؿ في نفس الوقت مف قضية زيادة اإليراد المائي لمبالد مسألة مشكوؾ في إمكانياتيا.

 .2االنفصاؿ المتوقع بيف شماؿ وجنوب السوداف وما يمكف أف يحدث مف فراغ ال يعمـ أحد
كيؼ سيكوف انعكاساتو عمى الشئوف المائية لحوض النيؿ.

 .4التغيرات المناخية ومسألة عدـ التيقف مف احتماالت زيادة أو نقص اإليراد الطبيعي لنير
النيؿ واألمطار الساحمية ومدى تموث المخزوف الجوفي نتيجة ارتفاع منسوب مياه سطح

البحر.

وصف عام لمنظومة المياه في مصر
مف المعروؼ أف منظومة المياه في مصر عبارة عف حوض مغمؽ تدخؿ فيو المياه مف جية
واحدة في جنوب البالد (بحيرة ناصر) وتخرج مف الجية الشمالية (البحر المتوسط والبحيرات

الساحمية المتصمة بو) – لذا فإف المياه التي تخرج مف المنظومة بيف نقطتي المنبع والمصب ليس

أماميا إال أف تعود مرة أخرى إلى المنظومة سواء عف طريؽ السطح أو تحت السطح أو عف

طريؽ االتصاؿ جوفياً – وتؤكد ىذه الحقيقة عمى ضرورة العمؿ عمى أال يسمح لممياه التي تعود
إلى منظومة الماء العذب إال بعد أف تكوف قد وصمت إلى درجة مف النقاوة تسمح بصرفيا إلى

ىذه المنظومة – الحؿ البديؿ لمعالجة المياه قبؿ التخمص منيا بصرفيا إلى المجاري المائية ىو

فصؿ شبكات الماء العذب عف شبكات الماء الغير نظيؼ واالنتياء بيذا األخير إلى مواقع يمكف

مف خالليا معالجتو والتخمص منو بالصرؼ إلى البحر المتوسط شماؿ البالد.

وبداية يجدر بنا التعرف عمى المالمح الرئيسية لمنظومة المياه في مصر والتي تتكون من

العناصر الثالثة اآلتية:

 .7منطقة التخزيف التي تتمثؿ في بحيرة ناصر التي تقبع أماـ السد العالي وىي بنؾ المياه الذي
يحصؿ منو المصريوف عمى احتياجاتيـ مف الماء وىي عبارة عف محتوى ىائؿ يبمغ طولو

حوالي  022كيمومتر تقع  202كيمومتر منيا داخؿ األراضي المصرية و 702كيمومتر في

األراضي السودانية ويتراوح عرض البحيرة بيف  70-72كيمومتر وتصؿ محتوياتيا عند كامؿ

االمتالء إلى ما يزيد عف  702مميار متر مكعب (حوالي ثالثة أضعاؼ اإليراد السنوي
الطبيعي لنير النيؿ الذي تحصؿ مصر منو عمى  0050مميار متر مكعب في السنة).

 .0شبكة النقؿ والتوزيع التي تتمثؿ فيما يزيد عف  42ألؼ كيمومتر مف الترع التي تنقؿ المياه
إلى كافة أنحاء البالد وىي عبارة عف ىيكؿ ىرمي يبدأ بالرياحات التي تغذي مباشرة مف
النيؿ ثـ الترع العمومية والرئيسية والفرعية والثانوية والتي تصؿ في درجاتيا إلى المرتبة

السابعة والثامنة في بعض األحياف والتي تنتيي بترع التوزيع التي يرفع منيا الزراع المياه إلى

المساقي الخصوصية التي يرووف منيا أراضييـ.

 .2الري عمى مستوى الحقؿ ويصؿ مجموع مساحات األراضي الزراعية في سائر أنحاء البالد
حوالي  550مميوف فداف موزعة بيف حوالي  72مميوف حائز أي أف متوسط مساحة الحيازة
الواحدة يقؿ بقميؿ عف الفداف.
كما يوجد إلى جانب ىذه الشبكة وبالتوازي معيا شبكة ىرمية مف المصارؼ التي تبدأ مف أسفؿ
بالمصارؼ الحقمية (المكشوفة والمغطاة) وتنتيي بالمصارؼ العمومية التي تتجو لمصرؼ في

البحر المتوسط أو البحيرات الساحمية ويتـ ذلؾ بالجاذبية أو بالرفع.

وتغطي البحيرات الساحمية منطقة شماؿ الدلتا وتبدأ مف الشرؽ ببحيرة المنزلة ثـ بحيرة البرلس ثـ
بحيرة إدكو ثـ بحيرة مريوط – وتقع بحيرة البردويؿ داخؿ شبو جزيرة سيناء.
كما يوجد بعض البحيرات الداخمية التي يعتبر أىميا بحيرة قاروف وبحيرات وادي الرياف في
محافظة الفيوـ وبحيرة وادي النطروف في منطقة غرب الدلتا وىناؾ اتصاؿ مباشر بيف شبكتي
نقؿ وتوزيع المياه وشبكة الصرؼ والبحيرات الداخمية والساحمية بما يضمف حركة المياه بشكؿ

حر تحت تأثير الجاذبية أو بالرفع بالمضخات حتى تصؿ في النياية إلى البحر المتوسط.

أما السبب في صرؼ المياه إلى البحر المتوسط فيو ضرورة التخمص مف النوعيات الرديئة منيا

والتي قد تتعرض لالستخداـ المتتالي مما يؤدي إلى تدىور نوعيتيا وتحميميا بالعديد مف المموثات

كما سيأتي ذكره فيما بعد.
يضاؼ إلى شبكتي الري والصرؼ منظومة مائية أخرى ىي خزانات المياه الجوفية التي قد تكوف

ضحمة وقد تكوف عميقة وقد تكوف متجددة وقد تكوف أحفورية (غير متجددة) وقد تكوف عذبة وقد

تكوف غير عذبة.
من المفيد ىنا أيضاً أن نتعرف عمى األنشطة التي يستخدم فييا الماء وىي:
 .7مياه الشرب واالستخداـ المنزلي والعاـ والتي تسحب بشكؿ أساسي مف نير النيؿ وفروعو
وأيضاً مف بعض الخزانات الجوفية الصالحة والتي يعاد تنقيتيا في محطات ذات أعداد كبيرة

– ويبمغ إجمالي إنتاج محطات مياه الشرب في البالد في الوقت الحاضر حوالي  00مميوف

متر مكعب في اليوـ أي بواقع حوالي  222لتر لمفرد الواحد في اليوـ – يعود مف ىذه المياه

إلى شبكة الصرؼ الصحي ما ال يقؿ عف  %52أي أف إجمالي تصرؼ مياه الصرؼ

الصحي يومياً يزيد عف  02مميوف متر مكعب يومياً.

ومف الضروري أف ننبو ىنا إلى أف ما يتـ معالجتو مف مياه الصرؼ الصحي يقتصر عمى

مدينتي القاىرة الكبرى واإلسكندرية وعواصـ المحافظات وبعض المدف والقرى الرئيسية – أما

العدد األكبر مف القرى فيعتمد عمى خزانات التحميؿ التي تسمح لمياه الصرؼ بالتسرب إلى باطف

التربة أو أف يتـ صرؼ المنازؿ إلى أقرب مجرى مائي سواء كاف ترعة أو مصرؼ.

وطبقاً لنظرية الحوض المغمؽ التي سبؽ أف شرحنا تفاصيميا فإف مياه الصرؼ الصحي سواء

كاف معالجة (ابتدائيا أو ثنائياً) أو كانت غير معالجة عمى اإلطالؽ لف تجد ليا طريقاً سوى

االتجاه المباشر أو غير المباشر إلى المنظومة المائية ومف المعروؼ أف المعالجة االبتدائية لمياه

الصرؼ الصحي تيدؼ إلى التخمص مف جزء مف الممرضات (الطفيميات – الفيروسات –

البكتريا) فإذا أضيؼ الكمور إلى الماء تخمص مف جزء آخر مف ىذه الممرضات فإذا تركت المياه
لفترة زمنية (قد تصؿ إلى أسبوعيف) معرضة ألشعة الشمس فإنيا تصؿ إلى مرحمة المعالجة

الثالثية التي يمكف استخداميا بأماف لبعض األغراض مثؿ الزراعة وخصوصاً في ري جزر

وأشجار الشوارع أو ري األشجار الخشبية (مثؿ الكافور والجازورنيا) أو إطفاء الحرائؽ أو غير

ذلؾ مف األنشطة التي ال ينتج عنيا غذاء لإلنساف أو الحيواف.

وتقوـ معظـ محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي في البالد عمى المعالجة االبتدائية ويحدث
في كثير مف األحياف أف يزيد التصرؼ الذي يدخؿ المحطة عف التصرؼ التصميمي مما يؤدي
إلى السماح بدخوؿ جزء مف ىذا التصرؼ لمعالجتو مع تمرير الجزء الزائد عف التصرؼ

التصميمي جانبياً لكي يختمط بالتصرؼ الذي يتـ معالجتو فيما يسمى بعممية الػ  By Passومف

الطبيعي أف يؤدي ذلؾ إلى اختالط الماء المعالج بالماء الخاـ وينتيي إلى خميط ال يمكف اعتباره
معالج بالدرجة المطموبة وال يمكف في نفس الوقت اعتباره مف مياه الصرؼ الصحي الخاـ.

ومف الطبيعي أف تنص معظـ القوانيف عمى منع وتحريـ بؿ وتجريـ صرؼ مياه الصرؼ الصحي

التي ال يتـ معالجتيا عمى األقؿ نيائياً إلى المجاري المائية (الترع – المصارؼ) إال أف ذلؾ ال
يحدث ألف الميزانيات الحكومية ال تسمح بمعالجة كامؿ كمية مياه الصرؼ الصحي وفي نفس

الوقت فإف الدولة ال ترغب في تخفيض تصرفات مياه الشرب واالستيالؾ المنزلي والعاـ التي

تعيدت الحكومات المتعاقبة في البالد بتوصيميا إلى كافة المواطنيف والتي تسمح ليـ في نفس
الوقت بدفع أقؿ مف ربع التكاليؼ الفعمية (تكاليؼ المتر المكعب الواحد في المعالجة يزيد عف

جنيو واحد ال يدفع المواطف سوى  22-00قرش منيا) أما تكاليؼ معالجة مياه الصرؼ الصحي

فقد تصؿ إلى خمسة جنييات لممتر المكعب ال يدفع المواطف منيا إال مبمغ ثابت شيرياً ال
يتناسب عمى اإلطالؽ مع ىذه القيمة.

يأتي مع االستيالؾ المنزلي والعاـ استيالؾ السياحة التي وصؿ عدد ضيوفيا طبقاً

لإلحصاءات الرسمية في العاـ الماضي إلى حوالي  72مميوف سائح قضوا في البالد ما يزيد عف
 742مميوف ليمة سياحية وىؤالء يدخؿ ضمف استيالكيـ باإلضافة إلى االحتياجات الفندقية التي

تتمثؿ في االستحماـ وغسيؿ المالبس والمناشؼ (الفوط) والمالءات وأغطية السرائر وغير ذلؾ –

يدخؿ ضمف االحتياجات مالعب الجولؼ وحمامات السباحة والبرؾ الصناعية والنافورات

وجميعيا تحتاج إلى كميات ىائمة مف المياه وحتى بالنسبة لمسياحة الداخمية والفيالت والشالييات
الفارىة في القرى السياحية في مناطؽ المنتجعات فإف المساحات الخضراء التي تغطي الجزء

األكبر مف ىذه القرى تحتاج إلى كميات ىائمة مف المياه لممحافظة عمى خضرتيا طواؿ العاـ.
مف الضروري ىنا التفرقة بيف نوعيتيف مف المياه المتاف تنتيياف إلى شبكة مياه الصرؼ الصحي

وىما مياه المطابخ والحمامات مف ناحية ومياه المراحيض مف ناحية أخرى – فالمعروؼ أف مياه

المطابخ والحمامات تكوف في الغالب محممة بالزيوت والدىوف الناتجة عف غسيؿ األواني التي

تستخدـ في المطابخ باإلضافة إلى مياه غسيؿ األواني واألرضيات والمالبس ومياه استحماـ

األفراد – لذا فإف مياه المطابخ والحمامات ال تزيد مكوناتيا عف الزيوت والدىوف التي تطفو عمى
السطح ويمكف بسيولة كشطيا لمتخمص منيا وما تبقى يكوف عبارة عف ماء محمؿ بالرغويات

والمنظفات والصابوف وىذه النوعية مف المياه يمكف معالجتيا واعادة استخداميا دوف تحمؿ
تكاليؼ مرتفعة.

أما مياه المراحيض فإنيا تحتوي عمى الجزء الصمب مف المخمفات اآلدمية والجزء السائؿ الناتج
عف المخمفات اآلدمية السائمة ومياه السيفونات وىذه المياه تحمؿ العديد مف الممرضات مف

الميكروبات والبكتيريا الضارة والطفيميات والفيروسات التي تحتاج إلى برامج معالجة قد تكوف

مكمفة.

وغالباً ما يختمط نتاج المطابخ والحمامات مع نتاج المراحيض في أنبوب واحد قبؿ الصرؼ إلى

منظومة الصرؼ الصحي – إال أف العديد مف الدوؿ التي تكوف األحواؿ المائية فييا شحيحة قد
تمجأ إلى فصؿ نوعيتي المياه حتى يمكف معالجة المياه الناتجة عف المطابخ والحمامات بدوف
معالجة مكمفة واستخداميا في ري الحدائؽ األمامية والخمفية لممنازؿ أو في ري جزر وأشجار
الشوارع أو في إطفاء الحرائؽ بؿ ويمكف إعادتيا إلى المنازؿ مرة أخرى واستخداميا في مأل

خزانات السيفونات المنزلية في بعض الحاالت.
 .0يأتي بعد ذلؾ االستيالؾ الصناعي الذي يشمؿ ما يزيد عف  42ألؼ مصنع موزعة بيف
الفائؽ الكبر والكبير والمتوسط والصغير والمتناىي الصغر التي يطمؽ عمييا أحياناً مصانع

"بئر السمـ" كما أنيا تتوزع بيف ما ىو عاـ تمتمكو الدولة وما ىو ممكية خاصة ومنيا ما ىو

مستيمؾ لممياه وما ال يستيمؾ مف الماء إال القميؿ ومنيا ما يخرج منو الماء نظيفاً كما دخؿ
ومنيا أيضاً ما يخرج منو الماء شديد التموث عظيـ السمية.

ىذا ويستخدـ الماء في الصناعة لغرضيف أساسييف :األوؿ ىو ما يدخؿ في العممية الصناعية

ذاتيا مثؿ الخمطات الصناعية في إنتاج األسمنت والورؽ والسكر أما الثاني فيو الماء الذي

يستخدـ في تبريد الماكينات والفارؽ بيف النوعيتيف كبير إذ أف تبريد الماكينات يحتاج إلى ماء

بارد يدخؿ إلى المنظومة ليخرج نظيفاً كما دخؿ ولكف تكوف درجة ح اررتو مرتفعة أما الماء الذي
يدخؿ في العممية الصناعية فيمكف أف ينتج عنو مياه صرؼ تحتوي عمى عناصر شديدة التموث

والسمية نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مياه صرؼ مصانع النسيج والصباغة ومصانع

البويات ومصانع الكيماويات ومصانع األدوية والصيدالنيات ومصانع دباغة الجمود ومصانع
األلباف ومنتجاتيا المختمفة والسمخانات.

أما الصناعات التي ينتج منيا مياه صرؼ نظيفة إلى حد ما فيي مصانع تعميب الخضروات
والفاكية وصوامع الغالؿ وورش النجارة وتشغيؿ األخشاب ومف الصناعات ما ينتج عنو عناصر

خفيفة تطفو فوؽ الماء مثؿ محطات تكرير البتروؿ ومنيا ما ينتج عنو عناصر ثقيمة مثؿ

مصانع الحديد والنحاس واأللمونيوـ والبويات وأيضاً مصانع السيارات والموتوسيكالت والدراجات.
 .2تحتؿ الزراعة المرتبة األولى في استيالؾ المياه حيث يزيد ما تحصؿ عميو مف الميزانية

المائية لمبالد عف  %52تستخدـ في ري مساحة تصؿ إلى  550مميوف فداف منيا حوالي 2
مميوف فداف مف األراضي القديمة في الوادي والدلتا وحوالي  050مميوف فداف مف األراضي

الجديدة التي تـ استصالحيا مف األراضي الصحراوية والفرؽ بيف نوعيتي التربة في الحالتيف
كبير إذ أف األراضي القديمة عبارة عف رواسب طينية ثقيمة تكونت عبر السنيف نتيجة

الفيضانات المتتالية لنير النيؿ أما األراضي المستصمحة عمى تخوـ الوادي والدلتا فيي عبارة

عف أراضي رممية خفيفة منقولة بواسطة الرياح.

ليذا السبب فإف نظاـ الري بالراحة الذي يتمتع بو زراع األراضي القديمة ال يسمح لمف يزرع في

األراضي الجديدة بممارستو بؿ يكوف عمييـ استخداـ نظـ الري الحديثة مثؿ الري بالرش والري
بالتنقيط.

إال أف قدـ شبكة الري في األراضي القديمة وتعرضيا لمتدىور دفع الدولة إلى تبني مشروع قومي
لتطوير الري في ىذه األراضي عف طريؽ تبطيف القنوات (المساقي) بعد استبداؿ القطاعات

الترابية بقطاعات مبطنة بالخرسانة ذات مساحة أقؿ مما يؤدي إلى انخفاض البخر والتسرب

ونمو النباتات المائية وأيضاً استبداؿ البوابات التقميدية ببوابات أوتوماتيكية تتحكـ في المياه بدرجة

أكبر وتمنع وتقمؿ الفاقد منيا.

كذلؾ تقوـ مشروعات تطوير الري عمى فكرة الشراكة بيف الزراع والدولة في إدارة المساقي

وتطييرىا وتوزيع المياه فيما بينيـ وحؿ المنازعات التي قد تنشب بسبب حصوؿ البعض في

البدايات عمى كمية أكبر مف المياه مقابؿ كميات أقؿ يحصؿ عمييا زراع النيايات وتسمى ىذه

الجمعيات بروابط مستخدمي المياه ويمكف أف يرتفع مستوى ىذه الروابط إلى المشاركة في إدارة

الترع الفرعية فيما يسمى بمجالس المياه.
ىذا وتنص قوانيف تحرير الزراعة عمى أف كؿ حائز لو حرية اختيار المحصوؿ الذي يزرعو فيما

عدا بعض المحاصيؿ الشرىة االستخداـ لممياه وأىميا األرز وقصب السكر المذاف تحدد الدولة

المساحات التي تزرع منيا كؿ عاـ ويجرـ القانوف مف يخالؼ التعميمات التي تصدر مف و ازرتي

الزراعة والري في ىذا الشأف – وقد أضيؼ مؤخ اًر محصوؿ الموز الذي يستيمؾ أيضاً كميات

كبيرة مف المياه إلى ىذيف المحصوليف وتشجيع الدولة جميور الزراع عمى ترشيد استخداـ المياه

ال بقصر زراعة المحاصيؿ الشرىة لممياه عمى مساحة محددة كؿ عاـ فحسب ولكف أيضاً بتسوية

األراضي تسوية دقيقة بالميزر وأيضاً عمى الري الميمي الذي ال يقمؿ االستيالؾ المائي لخفض

الفاقد مف المياه بالبخر فقط ولكف يمنع أيضاً فواقد النيايات التي تنتج عف اتجاه المياه مباشرة
مف الترع إلى المصارؼ كما تشجع عمى زراعة المحاصيؿ في الخطوط بدالً مف األحواض

والزراعة بالشتالت بدالً مف البذور وىكذا.

وعمى الرغـ مف أف الزراعة تستحوذ عمى  %52مف الميزانية المائية لمبالد إال أف ما يعيده

االنتاج الزراعي إلى الناتج القومي ال يزيد عف  %02ومع ذلؾ فإف الزراعة تساىـ بنصيب األسد
في تشغيؿ المواطنيف حيث أف نسبة مف يعمموف باألنشطة الزراعية المختمفة (العمؿ الحقمي –

النقؿ – تجارة الحاصالت – تجارة المستمزمات (بذور وتقاوي – مخصبات – مبيدات) التصدير
– االستيراد...الخ) يصؿ إلى ما يزيد عف  %42مف القوى العاممة في البالد.
كذلؾ فإف األنشطة الزراعية تعتبر مف االستثمارات طويمة المدى منخفضة العائد إذا قورنت

باألنشطة المنافسة (الصناعة – السياحة – التجارة) وال يقتصر ذلؾ عمى اإلنتاج النباتي ولكف

يمتد أيضاً إلى الثروة الحيوانية والثروة السمكية ومع ذلؾ فإف األمف الغذائي يشغؿ باؿ جميع

متخذي القرار في سائر أنحاء البالد بؿ أف الكثيريف يدفعوف بأنو قد يأتي الوقت الذي يمكف أف
يتاح فيو الماؿ الالزـ الستيراد الغذاء إال أف الغذاء ذاتو قد ال يكوف متاحاً بالقدر الكافي

وباألسعار المقبولة في السوؽ العالمي – مف ىذا المنطمؽ فإف دعوات قصر التوسع األفقي

والرأسي في الزراعة عمى وجود الكميات الكافية مف المياه ال تمقى القبوؿ واالرتياح مف الكافة

وانما ينظر إلييا في بعض األوقات كما لو كانت أحد عناصر إضعاؼ سيادة الدولة وقدرتيا
عمى تحقيؽ وتعزيز السيادة الكاممة ليا عمى مواردىا.

مف ناحية أخرى فإف الزراعة عمى العكس مف األنشطة السابؽ مناقشتيا وأىميا مياه الشرب

واالستيالؾ المنزلي والبمدي والعاـ والصناعة – ليس لدييا ولدى القائميف عمييا القدرة عمى

خفض النسبة العالية مف الفواقد التي ال يمكف استعادتيا والتي تتمثؿ في البخر مف األسطح

المائية الحرة (الحقوؿ – الترع بمختمؼ درجاتيا – بحيرات الماء العذب – المزارع السمكية)

والبخر نتح مف المحاصيؿ المختمفة – كذلؾ فإف مياه صرؼ األراضي الزراعية تحتوي عمى

نسبة مف األمالح التي تنتج عف مرور المياه عمى سطح التربة والنفاذ خالؿ قطاع التربة في

منطقة الجذور خالؿ عمميات غسيؿ ىذه التربة وأيضاً تشتمؿ ىذه المياه عمى األسمدة الكيماوية

التي تذوب في مياه الري وأي عناصر كيماوية أخرى مثؿ مبيدات الحشائش ومقاومات الحشرات
والقوارض واآلفات بمختمؼ أنواعيا وتنتقؿ كؿ ىذه العناصر مف المموثات مف خالؿ المصارؼ

إلى نياية المنظومة حتى تصؿ إلى البحر المتوسط والبحيرات الساحمية المتصمة بو ما لـ يعاد

استخداميا ألغراض الري بعد الخمط بالماء العذب وما لـ يتـ استخداميا بشكؿ غير رسمي عف
طريؽ الزراع الذيف قد يكوف لدييـ عجز في الحصوؿ عمى الماء العذب ومف ثـ يمجأوف إلى

الري بمياه الصرؼ.
وتبمغ كمية مياه الصرؼ التي تتجو إلى البحر المتوسط والبحيرات الداخمية والساحمية إلى ما يزيد
عف  72مميار متر مكعب سنوياً يكوف صرفيا بالجاذبية في معظـ الحاالت إال حالة واحدة يتـ
رفع المياه فييا عف طريؽ محطة طممبات المكس مف بحيرة مريوط إلى البحر المتوسط وحالة

ثانية يتـ رفع مياه مصرؼ أبوقير عف طريؽ محطة طممبات الطابية إلى البحر المتوسط أيضاً.

وتروى بعض األراضي بمياه الصرؼ الصحي المعالجة والمثاؿ الواضح عمى ذلؾ ىو ما أثار

الكثير مف الجدؿ خالؿ العاـ الماضي في منطقة ترعة الصؼ التي تحصؿ عمى الجزء األكبر
مف مياىيا خصوصاً في األحباس العميا مف محطة معالجة جنوب حمواف والتي ال تصؿ درجة

التنقية فييا إلى المستويات القياسية ولعؿ السبب في الجداؿ المتسع كاف زراعة محاصيؿ خضر
تؤكؿ طازجة عمى ىذه المياه بالمخالفة لجميع المواصفات المحمية والعالمية والتي تؤكد عمى أنو

ميما كانت درجة معالجة مياه الصرؼ الصحي فإنو يمنع منعاً باتاً ري محاصيؿ كيذه بيذه

النوعية مف المياه.

كذلؾ اىتمت الصحافة المحمية بالعديد مف المواقع التي تروى بالمياه المخموطة أو مياه الصرؼ

الصحي الخاـ في مناطؽ يزرع بيا محاصيؿ غذائية سواء كاف ذلؾ إلطعاـ اإلنساف أو الحيواف

– والواقع أف و ازرة اإلسكاف قد أصدرت كود الستخدامات مياه الصرؼ الصحي المعالجة أكدت
فيو عمى إمكانية استخداـ مياه الصرؼ الصحي الخاـ والتي تـ معالجتيا ابتدائياً في ري

المساحات التي يزرع بيا األشجار الخشبية أو المحاصيؿ الصناعية (القطف – التيؿ – الجوت –

الكتاف) أو زىور القطؼ أو الورود وىي جميعاً محاصيؿ ال تؤكؿ – أما المياه التي يتـ معالجتيا
ثنائياً قيمكف أف تستخدـ في ري المحاصيؿ التي ال تؤكؿ طازجة وانما تؤكؿ بعد معاممتيا

بالتجفيؼ والطحف والخبز مثؿ الحبوب (القمح – الشعير – الذرة) وأيضاً أشجار الفاكية التي

تعطي ثمار قشرية (البرتقاؿ – الموالح – الموز).

 .4تقع المزارع السمكية في غالب األحواؿ في نيايات الشبكة الشمالية ومف المحظور قانوناً

استخداـ المياه العذبة فييا ويقتصر إمدادىا بالمياه عمى مياه الصرؼ الزراعي التي قد تكوف

محممة بعناصر مموثة كما سبؽ شرحو .مف الجدير بالذكر ىنا أف اإلنتاج السمكي مف البحر
المتوسط والبحر األحمر وبحيرة ناصر والبحيرات الساحمية ونير النيؿ وفروعو والمصارؼ
وفروعيا ىذا اإلنتاج ال يزيد عف  %02مف إجمالي إنتاج البالد مف األسماؾ بينما تنتج

المزارع السمكية  %52مف إنتاج البالد في المتوسط .ومف األساليب األخرى إلنتاج الثروة
السمكية ىي األقفاص التي كاف يوجد العديد منيا عمى نياية فرع دمياط وتـ إزالة الجزء

األكبر بعد وصوؿ مياه الفرع إلى درجة عالية مف التموث إال أف المشكمة انتقمت اآلف إلى
فرع رشيد وبحيرة إدكو عمى وجو التحديد.
كذلؾ فإف أحد المشاكؿ البيئية الممحة ىي صرؼ مياه مصرؼ الرىاوي الذي يحمؿ الجزء األكبر
مف محطات معالجة زنيف وأبو رواش وبعض مياه الصرؼ الصحي لمحافظة بني سويؼ إلى
فرع رشيد الذي ينتيي إلى ترعة المحمودية التي تحصؿ منيا محافظة اإلسكندرية عمى مياه

الشرب الالزمة بعد تنقيتيا وتعتبر ىذه إحدى المخالفات المزمنة في منظومة الري التي لـ تجد

ليا الدولة الحؿ الحاسـ حتى تاريخو.
 .0بقى أف نضيؼ إلى أف الماء لو بعض االستخدامات غير االستيالكية مثؿ توليد الطاقة
الكيربائية مف السد العالي وخزاف أسواف وقناطر إسنا ونجع حمادي – وىنا البد مف توضيح
عف الجدؿ الذي ثار خالؿ الشيور القميمة الماضية حيف اضطرت و ازرة الري إلى زيادة

المنصرؼ مف بحيرة ناصر فقط بغرض زيادة المنتج مف الطاقة الكيربائية والذي نظر إليو
العديد مف الميتميف بأنو إىدار غير مسبوؽ لممياه ألف النيج الذي سارت عميو الدولة منذ

إنشاء السد العالي ىو صرؼ الكمية التي تحتاج إلييا األنشطة االستيالكية فقط (الزراعة –

الصناعة – الشرب – السياحة – الثروة السمكية) وأف يرتبط توليد الكيرباء بما يصرؼ مف
مياه ليذا الغرض فحسب.

كذلؾ فإف صرؼ مياه خصيصاً لتسييؿ عبور ناقالت البضائع والبشر في المجاري المائية ينظر

إليو أيضاً عمى إنو إسراؼ غير مستحب حيث جرت العادة عمى أف ىذا النشاط ىو أيضاً نشاط

غير استيالكي إال أنو يحدث في بعض فترات ذروة الموسـ السياحي والذي يكوف عادة في فصؿ

الشتاء الذي يعتبر موسـ أقؿ االحتياجات بالنسبة لمزراعة والصناعة والشرب ومف ثـ يكوف

المنصرؼ مف بحيرة ناصر أقؿ ما يمكف ويكوف عمؽ المياه في نير النيؿ والفروع الرئيسية أيضاً

أقؿ ما يمكف ونظ اًر ألف العبا ارت الفندقية الضخمة تحتاج إلى غاطس كبير وعمؽ مف المياه

أكبر لذا يحدث في ىذا الموسـ العديد مف الحوادث التي تجنح فييا ىذه العبارات وتشحط مما

يتطمب صرؼ مياه مف المصدر خصيصاً مف أجؿ تعويميا ويعتبر الكثيروف أف ىذا الماء

المنصرؼ يعتبر فاقد يمكف تالفيو وتجنبو إذا وضعت الدولة الموائح والقوانيف التي تحد مف حجـ

العبارات وعدد مف تنقميـ ويقؿ بالتالي الغاطس مما يقمؿ مف عمؽ المياه في المجرى الذي يبحر

فيو.
ويجدر بالذكر ىنا أف ىذه العبارات ىي أحد المسببات الرئيسية لمتموث في نير النيؿ والمجاري
المائية التي تسير فييا حيث تنص القوانيف عمى أف يكوف داخؿ كؿ عبارة وحدة أو أكثر مف

وحدات معالجة المياه المدمجة لفصؿ المموثات عف الماء عمى أف تنقؿ الخزانات التي تحمؿ ىذه

العناصر إلى أماكف التخمص منيا عبر مرافئ خاصة أقيمت عمى طوؿ النير – ويجرى تفتيش

دقيؽ عمى ىذه العبارات مف قبؿ و ازرة السياحة وو ازرة البيئة وو ازرة الري إال أف الكثير مف ضعاؼ

النفوس مف أصحاب ىذه العبارات قد يمجأوف إلى التخمص مف المياه بصرفيا مباشرة إلى المجرى

المائي الذي يعبروف فيو – واذا كاف ىذا ىو الحاؿ بالنسبة لممخمفات السائمة فإف المخمفات

الصمبة أيضاً تشكؿ الياجس الرئيسي لكؿ الميتميف بنظافة البيئة ما لـ يتـ تجميعيا والتخمص
منيا بشكؿ ميني مف خالؿ المواقع المخصصة لذلؾ.

فإذا أضيؼ إلى كؿ ذلؾ أف ىذه العبارات وجميع وسائؿ النقؿ النيري قد تحمؿ مواد وعناصر

مموثة لمبيئة المائية وأنو قد تتعرض مثؿ ىذه العبارات لالنقالب أو الغرؽ مما يشكؿ خط اًر عمى

نوعية المياه خصوصاً إذا كانت مثؿ ىذه الحوادث بالقرب مف مآخذ مياه الشرب ويمكف أف يكوف
المثاؿ عمى ذلؾ انقالب صندؿ محمؿ بالفوسفات بالقرب مف مدينة الواسطى التي تبعد حوالي

 92كيمومتر جنوب مدينة القاىرة عاـ  7990وانفجار ماسورة تحمؿ البتروؿ الخاـ بالقرب مف
مدينة حمواف عاـ  0225وأخي اًر انقالب صندؿ محمؿ بالمازوت بالقرب مف مدينة أسواف في

صيؼ عاـ  .0272مف ىنا يكوف مف الضروري تأميف سالمة مثؿ ىذه الوسائؿ مف الناقالت
واإلشراؼ المستمر عمى حركتيا والتأكد مف عدـ تعرضيا لمثؿ ىذه الحوادث.
وحتى في حالة عدـ تعرض مثؿ ىذه الناقالت لمحوادث فإف أي تسرب مف خزانات الوقود بيا
يؤدي إلى تموث المياه كذلؾ فإف األجزاء الميكانيكية ليا مثميا مثؿ أي آالت ميكانيكية أخرى

تحتاج إلى الزيوت والشحومات التي يمزـ التأكد مف عدـ اختالطيا بأي شكؿ مف األشكاؿ بالمياه

التي تعبر فييا.

مف األدوار اليامة التي تقوـ بيا المياه في مجاؿ المحافظة عمى البيئة في مصر ىو تداخؿ مياه
البحر مع المياه الجوفية والتربة في الوادي والدلتا والذي تستعيف البالد عميو بزراعة محاصيؿ

(رطبة) في الشريط الساحمي الموازي لمبحر المتوسط والتي تتمثؿ في زراعة األرز بشكؿ

متواصؿ صيفاً وزراعة البرسيـ بشكؿ مستمر شتاءاً ألف السماح بزراعة أي محاصيؿ جافة (مثؿ
القمح في الشتاء والقطف أو الذرة في الصيؼ) يؤدي إلى تممح خطير لمتربة وصعوبة بالغة في

التخمص مف ىذه األمالح في المستقبؿ.

وىنا البد مف اإلشارة إلى أف التغيرات المناخية التي يكثر الحديث عنيا في العديد مف دوؿ العالـ
ىذه األياـ قد تتسبب في حدوث انخفاض في اإليراد الطبيعي لنير النيؿ عمى حسب العديد مف

المصادر المحمية واإلقميمية والدولية كما أف األمطار التي تيطؿ عمى الساحؿ الشمالي قد

تتعرض أيضاً إلى االنخفاض مف حيث الكمية والى االضطراب مف حيث تك ارر حدوثيا وأماكف
اليطوؿ عمييا ىذا باإلضافة إلى ارتفاع درجات الح اررة مما يممي زيادة االستيالؾ المائي وربما

ضرورة إعادة تشكيؿ التركيب المحصولي ىذا باإلضافة إلى ارتفاع منسوب سطح مياه البحر بما
يؤدي إلى زيادة تداخؿ مياه البحر وربما الحاجة إلى مشروعات صرؼ لبعض األراضي

المنخفضة المناسيب التي تغمرىا المياه وأيضاً إلى زيادة نسبة تركيز األمالح في المياه الجوفية
وفي قطاع التربة.

وال يمكف ىنا أف نصؿ إلى كؿ ىذه المؤثرات ونترؾ جانباً ما سيحدث خالؿ شير يناير 0277
القادـ الذي سيجرى فيو استفتاء عمى بقاء جنوب السوداف داخؿ الدولة الموحدة أو االنفصاؿ

ليشكؿ الدولة الحادية عشر في أعضاء دوؿ حوض النيؿ وليذا االنفصاؿ الذي يجمع العالـ عمى

أنو بات وشيكاً عواقب ال يمكف التغافؿ عنيا بالنسبة لكمية المياه التي ستحصؿ عمييا مصر

وأيضاً عمى نوعية ىذه المياه التي تتوقؼ إلى حد كبير عمى األنشطة الزراعية والصناعية ال في
ىذا الجزء مف الحوض فحسب ولكف أيضاً في مناطؽ شماؿ السوداف ودوؿ ىضبة البحيرات

االستوائية (أوغندا – كينيا – تنزانيا – رواندا – بوروندي – جميورية الكونغو الديمقراطية) وفي
اليضبة األثيوبية (إثيوبيا – اريتريا).

يتضح من العرض السابق أن اإلدارة المتكاممة لممياه في جميورية مصر العربية من
منظور بيئي تكمن في وضع خطة إستراتيجية تعتمد عمى العناصر اآلتية:
 .7مف الضروري أف يكوف لنير النيؿ وفروعو والترع والمصارؼ الرئيسية حرـ يرسـ حدود النير
عمى الضفتيف وال يسمح ألحد أياً كاف شأنو التعدي عمى ىذا الحرـ أو تجاوز خطوطو أو

إقامة أي منشآت داخمو أو اإللقاء بأي مموثات صمبة أو سائمة فيو.

 .0مف الضروري أيضاً أف تكوف واجية النير وفروعو والترع الرئيسية والمصارؼ الرئيسية

مكشوفة ليتمتع بيا كؿ مواطف بال استثناء وبتكافؤ تاـ بيف الجميع – مف ىنا فإف جميع

المنشآت التي تحرـ المواطنيف مف االستمتاع بمشاىدة النير أو أي مف المجاري المائية ليس
ليا سند قانوني أو شرعي.

 .2الجزر النيمية مف أقصى الجنوب إلى أقصى الشماؿ محميات طبيعية ال يمكف استخداميا
ألغراض وأنشطة قد يتسبب عنيا تموث مياه النير.

 .4بحيرة ناصر ىي البنؾ المائي التي يشرب منيا كؿ مصري وعمى مياىيا يعيش كؿ مف
يعمموف بالزراعة والصناعة وكافة األنشطة االقتصادية األخرى – مف ىنا فإف استخداـ

البحيرة لألغراض السياحية يسبب تموثيا بالزيوت والوقود والشحومات الناتجة عف مرور

العبارات التي تحمؿ األفراد والبضائع كما يسبب التموث الناتج عف المخمفات اآلدمية الصمبة

والسائمة – كذلؾ فإف الزراعة الشاطئية عمى حواؼ البحيرة قد تؤدي إلى تسرب األسمدة

الكيماوية والكيماويات الزراعية األخرى التي تسبب انتشار الحشائش والنباتات المائية التي قد

يصعب مقاومتيا في حالة تراكميا وزيادة إنتشارىا.

 .0البحيرات الداخمية والساحمية ىي مناطؽ تخزيف لمماء العذب وقد أدى صرؼ المياه الرديئة

النوعية إلييا إلى تموثيا مما أثر عمى الثروة السمكية بيا وأضر بمصالح مئات اآلالؼ مف

صغار صائدي األسماؾ.

 .2مف الضروري االىتماـ بمعالجة مياه الصرؼ الصحي إلى المستوى الذي يسمح بإعادة

استخداميا ألغراض الزراعة حسب الكود المعتمد في ىذا المجاؿ والذي يربط بيف درجة

المعالجة (ابتدائية-ثنائية-ثالثية) وأنواع المحاصيؿ التي يمكف رييا بيذه المياه (األشجار

الخشبية-المحاصيؿ الصناعية :القطف-التيؿ-الجوت-الكتاف-الورود والزىور-الحبوب-

أشجار الفاكية ذات الثمار القشرية :الموز-الموالح) وأيضاً استخداـ ىذه المياه في ري جزر

وأشجار الشوارع – مع ضرورة االستفادة بالحمأة في إنتاج الكومبوست واتخاذ كامؿ الخطوات
التي مف شأنيا التأثير عمى السالمة البيئية واألماف البيئي.

 .1مف الضروري أيضاً االلتزاـ بقانوف البيئة الذي يمزـ أصحاب المصانع الصغيرة والكبيرة والتي
تعود ممكيتيا إلى القطاع الخاص أو العاـ بتوفير وحدة معالجة خاصة في كؿ مف ىذه

المصانع وعدـ السماح بصرؼ مياه مخمفات ىذه المصانع إلى شبكات المدف دوف الوصوؿ

بيا إلى الدرجة التي تسمح بصرفيا في ىذه الشبكات طبقاً لمقوانيف السائدة في ىذا المجاؿ
وتجريـ عمميات الشحف الصناعي لمخزانات الجوفية بمخمفات المصانع سواء كاف ذلؾ عف

طريؽ التشرب أو الحقف.

 .5عمى الجيات المختصة دراسة خفض معدالت اإلمداد في كافة األنشطة وتحجيـ الضاغط

لدفع المواطنيف عمى تقميؿ االستيالؾ الذي ال يوفر فقط مياه الشرب النقية ولكف يقمؿ أيضاً
مف حجـ مياه الصرؼ الصحي التي تتكمؼ مبالغ ضخمة لمعالجتيا.

 .9مف اآلليات اليامة في خفض االستيالؾ رفع التعريفة التي يجب أال تضر بمحدودي الدخؿ
مف ىنا فإف تحديد حصة لمفقراء يدفعوف مقابميا فقط تكاليؼ اإلنتاج أو ربما تقديـ بعض

الدعـ ليـ وارد – عمى أف يدفع القادروف ما يزيد عف تكاليؼ اإلنتاج بما يساوي قيمة الدعـ

المطموب لمفقراء وبذلؾ ال تتكبد الدولة أي مبالغ لدعـ مرفقي مياه الشرب والصرؼ الصحي

وفي جميع الحاالت بأف القياس وتركيب العدادات التي تسجؿ االستيالؾ بدقة أمر ضروري.

 .72يجب أال تتحمؿ الدولة أي نفقات مقابؿ االستيالكات الترفية لممنتجعات السياحية ومالعب

الجولؼ وحمامات السباحة في األندية الرياضية والفنادؽ ومف ثـ فإف مثؿ ىذه االستخدامات
يجب أف تفرض عمييا تعريفة مالية مرتفعة أو مطالبة المستثمريف بإنشاء وحدات إعذاب

خاصة ليـ.

 .77عمى الدولة أف تقدـ حموؿ عممية وعممية لمعالجة المياه بالطرؽ الغير تقميدية والتقنيات
الرخيصة الكمفة ويمكف أف نتطرؽ ىنا إلى طرؽ المعالجة البيولوجية وأحواض األكسدة

وغيرىا مف التقنيات البسيطة خصوصاً في المناطؽ الصحراوية ذات االتساع األرضي الغير

محدود.

 .70االىتماـ بتقنيات ترشيد استخداـ المياه في المنزؿ والمزرعة والمصنع وتقديـ الدعـ فقط

كحافز لمف يعمموف عمى ىذا الترشيد أما مف يسرؼ في استخداـ المياه فيجب أف توقع عميو

عقوبات رادعة مع وضع القوانيف والتشريعات الالزمة في ىذا المجاؿ – يدخؿ ضمف ىذه

العقوبات كؿ مف يعمؿ عمى تموث المياه عمى أف يكوف القانوف في ىذه الحالة ىو مف يموث

يدفع  Polluter Paysوبالتالي مف يموث أكثر يدفع أكثر ومف يموث أقؿ يدفع أقؿ طبقاً
لحمولة المموثات .Pollutant Load
 .72لف يكوف لمقطاع الخاص أي مساىمة في مجاؿ المياه ما لـ تتغير القوانيف ويصبح

الموضوع كمو يتبع آليات السوؽ ولف يكوف ذلؾ طالما ساىمت الدولة بالدعـ – والواضح أف

التحوؿ إلى القطاع الخاص مف شأنو أف يحسف األداء ويقمؿ االستيالؾ ويرشده.

 .74في نفس الوقت يجب عمى الدولة أف تتحوؿ مف دور المنتج والموزع والقائـ عمى التشغيؿ
واإلدارة والصيانة إلى الدور المنظـ  Regulatorالذي يحكـ بيف مف ينتج ومف يستيمؾ

ويحتاج ذلؾ إلى إصالح مؤسسي شامؿ في مكونات الو ازرات المعنية (الري-الزراعة-

اإلسكاف-الصناعة-التجارة-الصحة-الداخمية-العدؿ).

 .70مف الضروري أف تيتـ الدولة بأنواع السائحيف أكثر مف اىتماميا بأعدادىـ حيث أف السائح
الفقير مثمو كمثؿ السائح الغني يستخدـ نفس الكمية مف المياه بينما يساىـ السائح الغني

أضعاؼ ما يساىـ بو السائح الفقير في الدخؿ القومي.

 .72عمى الدولة أيضاً أف تحد مف أعداد العبارات الضخمة التي تمر

نير النيؿ وفروعو حاممة

األفراد والبضائع ذلؾ ألف العبارات الكبيرة تحتاج إلى غاطس مائي كبير ومف ثـ تحتاج إلى

عمؽ مائي كبير مما يؤدي في أغمب األحياف إلى صرؼ مياه خصيصاً ولتعويـ بعض

العبارات عف جنوحيا.

 .71يجب أال يسمح بصرؼ أي كميات مف المياه مف بحيرة ناصر أو بحيرات القناطر الكبرى
خصيصاً لتوليد الطاقة الكيربائية واالكتفاء بإنتاج ىذه الطاقة عند صرؼ مياه لألغراض
واألنشطة األخرى.

الىقبط الهبمة التى يجب أن يدركهب صبوع القرار عه التغيرات
المىبخية
د  /بياء منصور
bmansour2003@yahoo.com

مقدمة للصفحبت الخمس عه البيئة
اىعالقخ ثيِ االّجعبصبد ٗ اىزَْيخ اىقزصبديخ ىنبفةخ اىقاباةبد لاىصةْبايخ ٗ اىضساايةخ ٗ
اىغةةنبّيخ االقةةخ ٍدمةةذح فقةةذ قعةةذ اىج ةةشيخ ٍْةةز ّ ةةةرٖب رَةةبسط مبفةةخ ا ّ ةةاخ دُٗ
إخزاله قذسح اىْظٌ اىاجيعيخ اي ٚاعزعبدح ارضاّٖب ثإابدح رذٗيش اىْفبيبد غجعيب ي  ٗ ،ىنةِ
ثعذ اىض٘سح اىعيَيخ ٗ اىصْبايخ ر٘عَّع اىج ش ف ٚمبفخ ا ّ اخ إلّزبط اىغيع ٗ اىخةذٍبد

ثحض ةب ي اةةِ اىشفبٕيةةخ ٗ اىْزي ةةخ اةةذً قةةذسح اىةةْظٌ اىاجيعيةةخ ايةة ٚإاةةبدح اىزةةذٗيش فظٖةةش
اىزي٘س اىجيئ ٚحيش أدسمٔ اىعبىٌ ف ٚاىخَغيْيبد ٗ اىغةزيْيبد ٍةِ اىقةشُ اىع ةشيِ فةٚ
فغبد اىجيئخ ٗ اّقشاض ّظٌ ٍِ ا عَبك ٗ اىْجبرةبد فة ٚا ّٖةبس ٗ اىجحيةشاد اىَي٘صةخ ٗ
صيبد ح أٍشاض اىغشغبُ ٗ رية ا ساظة ٚاىضساايةخ ل اية ٚاىَغةز٘ ٙاىةذٗى ٚأّ ةةد
ا ٌٍ اىَزحذح ثشّبٍ ٖب ىيجيئةخ ل  ٗ UNEPال صاه يقً٘ ث٘اججبرةٔ حزة ٚاىيةً٘ ٗ ر٘عةعذ
اى ٖبد اىزبثعخ ىةٔ ٗ اىَزفشاةخ اْةٔ ل ٗ رعةذدد االرفبقةبد اىذٗىيةخ اىجيئيةخ رحةذ ٍظيةخ
ا ٍةةٌ اىَزحةةذح ل ٗ قةةذ اعةةز بثذ ٍصةش ىٖةةزٓ اى ٖةة٘د ٗ ر بٗثةةذ ٍعٖةةب ٗ جَعزٖةةب ميٖةةب
رحذ ٍظيخ "جٖبص ى ئُ٘ اىجيئخ ثقشاس سئيظ اى َٖ٘سيخ سقةٌ  227ىغةْخ "7950ل صةٌ
إّ ةةبو ٗصاسح اىذٗىةةخ ى ةةئُ٘ اىجيئةةخ ٗ را٘يشٕينةةو جٖةةبص بةةئُ٘ اىجيئةةخ ثبىقةةبُّ٘ سقةةٌ 4
ىغةةْخ 7994ل ٍيحةةب ثبىقةةبُّ٘ الئحةةخ رْفيزيةةخ رةةْظدٌ ٗ رعةةع حةةذٗداي ىنةةو ا ّ ةةاخ فةةٚ
صشف االّجعبصبد اىَي٘صخ ع٘ا ًو مبّذ غبصيخ أٗ عبئيخ أٗ صيجخ ٗ رٌ رحذيضةخ ثبىقةبُّ٘
سقٌ  9ىغْخ .0229
مو اى ٖ٘د اىز ٚرَذ فٍ ٚصش ع٘ا ًو مبّةذ ثإّ ةبو جٖةبص بةئُ٘ اىجيئةخ أٗ اىة٘صاسح أٗ
اىق٘اّيِ أٗ غيشٕب رَذ ف ٚإغبس سد اىفعو ىَابىت االرفبقبد اىذٗىيخ حيش رايت ميٖةب
رقشيجب ي جٖةخ سعةَيخ ٗاحةذح رَضةو اىذٗىةخ فة ٚاىزعبٍةو اىيةٍٍ٘ ٚعٖةب ) focal pointل
فعالي اِ قيبً ٕزٓ اى ٖخ ثزيق ٚاىَعّ٘ةبد اىذٗىيةخ اىَخصصةخ ىيجيئةخ ٗ رقةذيٌ ٍةب يضجةذ
صشفٖب ف ٚا ٗجٔ اىَخصصخ ىٖب .
ىٌ يذسك اىعبىٌ ظبٕشح االحزجبط اىحشاس ٙاىْبر خ اِ ا ّ اخ اىج شيخ إال فة ٚأٗاخةش
اىضَبّيْيبد ٍِ اىقشُ اىع شيِ اْذٍب قبً اىعيَبو ثذساعخ اىزغيشاد اىز ٚحذصذ ىيغالف
اى ةةة٘ ٙىينةةةشح اإلسظةةةيخ خذٍةةةخي ىَ٘ظةةة٘ز ر مةةةو غجقةةةخ ا ٗصُٗ ل ٗ مبّةةةذ اىْزي ةةةخ
"االرفبقيخ اإلغبسيخ ىيزغيشاد اىَْبخيخ  "UNFCCCف ٚسي٘ د ٙجةبّيشٗ اةبً 7990
ل ٗ ٍصش أحذ أغشافٖب .

الىقبط الهبمة التى يجب أن يدركهب صبوع القرار عه التغيرات المىبخية
اىغةةبصاد اىَغةةججخ ىالحزجةةبط اىحةةشاس ٙغيةةش ٍي٘صةةخ ىيجيئةةخ لأ ٙال رغةةجت رية ا ّظَةةخ
اىاجيعيةةخ ٗ اىحي٘يةةخ اىضساايةةخ ٗ اىحي٘اّيةةخ ٗ اىج ةةشيخ ل ىةةزىل ىةةيظ ىٖةةب أ ٙرمةةش فةةٚ
ق٘اّيِ اىجيئخ اىَصشيخ قذيَب ي ٗ حذيضب ي .
ٍ٘ق ٍصش ٍِ ٍ٘ظ٘ز اىزغيشاد اىَْبخيخ ٗ االحزجبط اىحشاس ٙيةزٌ فة ٚإغةبس سد
اىفعةةو حيةةش ر٘جةةذ ٗحةةذح رَضةةو ٍصةةش ) focal pointفةة ٚاىزعبٍةةو ٍةةع "االرفبقيةةخ
اإلغبسيخ ىيزغيشاد اىَْبخيخ  ٗ "UNFCCCرَضيٖب أٍبً عنشربسيخ االرفبقيةخ ٗ ٍةدرَش
ا غشاف اىز ٙيعقذ عْ٘يب ىَزبثعخ رْفيز ثْ٘دٕب ل أيعةب ي ر٘جةذ ٍ َ٘اةخ ٍةِ اى َعيةبد
ا ٕييةةخ اىَٖزَةةخ ثَ٘ظةة٘ابد اىزغيةةشاد اىَْبخيةةخ فةة ٚإغةةبس إزَبٍٖةةب ثبىجيئةةخ ٗ رزيقةةٚ
ٍعّ٘بد ٍِ اى ٖبد ا جْجيخ اىَبّحخ .
إَٔيخ "االرفبقيخ اإلغبسيخ ىيزغيشاد اىَْبخيخ  "UNFCCCثبىْغةجخ ىَصةش ثبازجبسٕةب
دٗىخ ّبٍيخ ٕ٘ ٗج٘د اازشاف صشيح فٍ ٚقذٍخ االرفبقيخ صةبدس ٍةِ " اىجيةذاُ اىَزقذٍةخ
اىَْة٘" ثَغةئ٘ىيزٖب اةِ "االّجعبصةبد اىعبىَيةخ فة اىَبظة ٗاىحبظةش ىغةبصاد اىذفيئةخ" ٗ مةزىل
االازشاف ثبىزضاٍبرٖةب فة ٚاىَةبدح اىشاثعةخ ثزقةذيٌ اىَعّ٘ةبد "اىَة٘اسد اىَبىيةخ ّٗقةو اىزنْ٘ى٘جيةب"
ىيذٗه اىْبٍيخ اىَ بسمخ ٗ اىَزعشسح حيش رغزايع ٍصش ثبىزفبٗض ٗ اىزعبُٗ ٍةع اىةذٗه اىََبصيةخ
ىٖب ف ٚاىعشٗف اىَابىجخ ثحق٘قٖب اىَْص٘ص اييٖب فٕ ٚزٓ االرفبقيخ .
ثْب يو اي ٚاالرفبقيخ رقً٘ ٍصش ثعَو رقشيش سعٍَ٘ ٚصب اِ مبفخ اى ٘اّةت راد اىصةيخ ثَ٘ظة٘ز
اىزغيشاد اىَْبخيخ ٗ قذ رٌ رقذيٌ "رقشيش اإلثالغ اى٘غْ ٚاىضبّ "ٚابً  0272ل ٗ ٍةِ إٔةٌ ٍبفيةٔ أُ
إجَبى ٚاّجعبصبد غبصاد االحزجبط اىحشاس ٙاىصةبدسح اةِ ٍصةش اةبً  0222يَضةو ٍ 0.58%ةِ
إجَبى ٚاّجعبصبد اىعبىٌ ف ٚريل اىغْخ ٍَب يعْ ٚأّٖب مَيخ غيش ٍدصشح اي ٚأٗ ٙجٔ ٍِ اى٘ج٘ٓ ل ٗ
ايةة ٚاى بّةةت افخةةش فإّةةٔ ثحيةة٘ه اةةبً  0202عةة٘ف رزعةةشض ٍصةةش ّزي ةةخ ىيزغيةةشاد اىَْبخيةةخ
ىألظشاس افريخ:







ّقص مَيخ ا ٍابس اىغبقاخ ايٍْ ٚبثع اىْيو ٍَب يدصش اي ٚحصخ ٍصش ٍِ ٍيةبٓ
اىْٖش
اسرفبز عاح ٍيبٓ اىجحش ا ثيط اىَز٘عػ ٍَب يةدد ٙإىة ٚغةشج أجةضاو ٍةِ بةَبه
اىذىزب قذ رصو حزٍ ٚذيْخ غْاب ٍع صيبدح اىَي٘حخ ف ٚاىزشثخ اىضساايخ
رةصش االّزبط اىضسااّ ٚزي خي ىْقص ٍغبحخ ا سض اىَضسٗاخ ٗ ّقص ٍيبٓ اىْيو
ع٘ف يعاشة َّػ االّزبط اىضساا ٚابٍةخي ّزي ةخي الخةزالف دسجةبد اىحةشاسح ٗ
اىشغ٘ثخ
أظشاس رشامَيخ اي ٚاىغيبحخ ٗ اىصحخ ٗ اإلعنبُ

اىز٘صيبد اىشئيغخ ىَ٘اجٖخ اىزغيشاد اىَْبخيخ:
 اةةذً االّةةةضالج ٗساو اى ٖةةة٘د اىذٗىيةةخ ىزْصةةةو اىةةةذٗه اىصةةْبايخ اىنجةةةشٍ ٙةةةِ
ٍغةةةئ٘ىيبرٖب اىَْصةةة٘ص اييٖةةةب فةةة" ٚاالرفبقيةةةخ اإلغبسيةةةخ ىيزغيةةةشاد اىَْبخيةةةخ
 "UNFCCCحيش رزشمةض فة ٚاىزْصةو ٍةِ ر ذيةذ االىزةضاً ثفزةشح أخةش ٙثعةذ
اّزٖبو اىزضاٍبرٖب اىَْص٘ص اييٖب ف ٚثشر٘م٘ه مي٘ر٘ ل

 اذً االّضالج ٗساو اى ٖ٘د اىذٗىيةخ ىْقةو ٍية اعةزشاري يخ "اىزةةقيٌ ٗ اىزنية "
ٍِ أحذ اىَيفبد اىزبثعخ ىالرفبقيخ اإلغبسيةخ ىيزغيةشاد اىَْبخيةخ )( UNFCCC
إىٍ ٚي يزجع ارفبج " ٕي٘ج٘" اىز ٙرٌ رحذ ٍظيخ ا ٌٍ اىَزحذح اةبً  0220ل
حيش يعزجش ٕزا "ارفبج ٕي٘ج٘"أُ اىزغيشاد اىَْبخيخ ٍصةذسٕب اىاجيعةخ ٗ ٕةزا
يعةةىف " ٚاىجيةةذاُ اىَزقذٍةةخ اىَْةة٘" ٍةةِ ٍغةةئ٘ىيبرٖب اىزةة ٚعةةجب االازةةشاف ثٖةةب فةةٚ
"االرفبقيخ اإلغبسيخ".
اىز٘صيبد اىشئيغخ ىَ٘اجٖخ اىزغيشاد اىَْبخيخ ثبى ٖ٘د اىَصشيخ:
 رخصةةيص ٍيضاّيةةخ ٍصةةشيخ إلّ ةةبو مةةو ٍةةب ييةةضً ىَزبثعةةخ اىزغيةةشاد اىَْبخيةةخ ٗ
آصبسٕةةب ايةةٍ ٚصةةش ل ٗ ٕةةزا ي ةةَو افرةة :ٚق٘ااةةذ ثيبّةةبد ل ٗ ٍشامةةض ىشصةةذ
اىزغيةةشاد اىَْبخيةةخ داخةةو ٍصةةش ل ٗ ٍشامةةض ارصةةبه ٗ رجةةبده ٍعيٍ٘ةةبد ٍةةع
ٍشامض اىشصذ اىخبسجيخ
ٗ ظع خاػ ٍغجقخ قبثيخ ىيزْفيز ىيزةةقيٌ ٗ ٍ٘اجٖةخ ا خاةبس اىَز٘قعةخ ىيزغيةشاد
اىَْبخيخ

