
 

2050استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر حتى عام    

وزارة الموارد المائية والري المصرية   – المصدر   

 الهدف العام  

الى تحقيق االمن المائي لمصر من خالل تحقيق إدارة مستدامة للموارد   2050تهدف استراتيجية  

وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب وإدارة  المائية وتعتمد هذه اإلدارة المستدامة على تنمية 

على ضرورة   2050االحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب اخر. وتركز االستراتيجية  

 استخدام مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

ت   4محاور االستراتيجية    

 تنمية الموارد المائية التقليدية والغير تقليدية   •

 د استخدامات المياه  ترشي  •

 التلوث(  )تقليلتحسين نوعية المياه   •

 تهيئة البيئة المالئمة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية   •

المتاحة في مصر   الموارد المائية   

  متر مكعب ألف 350تحلية مكعب. مليار متر  1.3امطار وسيول  مكعب.مليار  2.1المياه الجوفية   النيل.مليار متر مكب من   55.5

الزراعة    السودان.% من جنوب 15  االثيوبية. % من مياه النيل من الهضبة 85  مكعب.مليار متر  59.25أجمالي الموارد  وبالتالي يكون 

. استمرار تقلص نصيب الفرد بزيادة  الزراعيالصرف  مياههنا هو إعادة استخدام  سي األسافي مصر والعامل   المياه% من 75 كتستهل

على  كل الموارد المتاحة في مصر  سنوي منمتر مكعب  592مليون نسمة في مصر يكون نصيب الفرد  100السكان ومع عدد سكان  

ألنه   مليار متر مكعب من المياه. 110احتياجات مصر الكلية من المياه  متر مكعب سنوي لكل فرد. 1000الرغم ان خط الفقر المائي هو 

مليار متر مكعب. وأجمالي   80مليار متر مكعب. واالحتياج الفعلي بعد االستيراد   30غذية التي تستوردها مصر نجدها تعادل بحساب األ

مليار متر مكعب     20.75مليار متر مكعب وبالتالي تكون الفجوة المائية الحالية   59.25الموارد المائية المتاحة    

في قطاع الزراعة  ترشيد استخدامات المياه   

والمنافسة مع القطاعات األخرى   المياهالعائد من وحدة مازالت توجد فرص كبيرة في ترشيد المياه في قطاع الزراعة والتركيز على 

  اه المي لتعظم العائد من وحدة  المياهنقل وتوزيع كما انه توجد فرص في تقليل الفاقد من  – المياهوبالتالي مطلوب رفع كفاءة استخدام 

 ويمكن حصر األفكار المتاحة او المطلوبة حاليا وهي   الغذائية.وتقليل الفجوة 

قصيرة    والجفاف. أصنافاستنباط أصناف محاصيل تتحمل الملوحة  الري.ورفع كفاءة اقد الفلتقليل  الري تحديث وتطوير طرق ونظم 

ري  منع  من األرز والقصب والموز.   للمياهتحديد مساحات المحاصيل المستهلكة . الزراعة فتوفر ونكث العمر لو رية واحدة سوف 

الترويج للتصنيع  . تشجيع الزراعة التعاقدية. للمياهدعم المحاصيل قليلة االستهالك  األرز. وقف تصدير . الجديدة بالغمر األراضي

ع العلم ان السمك مستخدم وليس مستهلك للمياه والتكامل  م مزارع سمكية متطورة وإزالة المخالف . والمساحات المجمعة لمحصول واحد

.  المياهتوعية بندرة . الزراعيالصرف  لمياهاالستخدام المتكرر  الحقل.في   المياهتدوير بين مزارع األسماك والزراعات االخرة مطلوبة. 

 الترع والمساقى بندرة المياه.  روابط  و المدنييل دور المجتمع عتف

 تغير المناخ  

نهر  . اع الحرارة قد يؤدى الى زيادة موجات االمطار والجفاف على مستوى العالم وأيضا ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحرارتف

انخفاض  . % من احتياجات المياه وتخوف من تغير معدالت وأماكن هطول االمراض وبالتالي حجم الفيضان93النيل يمد مصر ب 

  بالدلتا.الجوفية  المياهمستوى سطح البحر وبالتالي زيادة فرص الغمر وأيضا تداخل مياه البحر مع منسوب المناطق الساحلية وارتفاع  

تغير مواعيد الزراعة لتغير  تشمل:  استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخ. وارتفاع البخر يذيد من الطلب على المياه لقطاع الزراعة 

   لية حماية المناطق الساح. أسرع نضج  أيزراعة أصناف قصيرة العمر . والجفاف زراعة أصناف تتحمل الملوحة  المناخ.


