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مقدمه 

مناحيكلىفقبلذىعنواضحبشكلالمناخيهالتغيراتتاثيريلمساالنباتالمجتمعفىفردكلان•

منوتعوقتقلصماكثيراووبيئياواجتماعيااقتصادياعليهوتؤثرمعهاويتفاعلالمختلفهالحياه

.سواءحدعلىتدهورالبيئهاليوتؤديالحياتيهالمجتمعممارسات

تتعرضحيثومحلياقليميتأثيرذاتعالميهظاهرهكونهافىالتغيراتهذهخطورةوتكمن•

للتأثيراتضهالمنخفوالدلتاواتالساحليهوالمناطقكالجزرهشاشهاالكثروالبيئاتالسكانيهالمجتمعات

ظلفيهالمتوقعالخطورهدرجاتالستيعاباالمكانياتفىاالضعفومرونهاالقلانهاحيثالكارثيه

االثارهذهحدوثاحتماالتمناليقينعدم

دوليهوالواالقليميهالوطنيهمنهاعدهمستوياتعلىالجهودتضافرالىالماسهالحاجهتاتيهناومن•

والفنيلوجيالتكنوالتطوروسائللدعممختلفهوالياتسياساتاتخاذخاللمنذلكاالثاروتلكلمجابهه

المناخيهالتغيراتمعوالتأقلمللتكيفالقوميهالخططتدعمبحيثوالمؤسسيوالمالي
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تغيرالمناخ والموارد المائيه 

لدورهافيوالتغييرالتكثيفخاللنممباشربشكل.المائيةالمواردإدارةعلىمباشروغيرمباشربشكلالمناختغيريؤثر•

التنمية،الغذاءإنتاجية،الطاقةإنتاجمثل؛بالمياههالمرتبطاتالقطاعخاللمنمباشرغيربشكل.الهيدرولوجيه

.،UN-WATER,(2020)اإلنسانتوطينإعادة،اإليكولوجيالنظامأرصدة،االقتصادية

-UN)الناسمنالماليينتشريدالييؤديممابهالتنبؤعلىالقدرةوعدمالمياهندرةزيادةإلىالمناختغيريؤدي•

WATER،2021).مليار1.6إلىمليار1.2منالفيضاناتلخطرالمعرضيناألشخاصعددسيزداد،2050عامبحلول.

،الماضيةسنةالعشرينوخاللبالمياهمتعلقةكانت2018و2001عاميبينالطبيعيةالكوارثجميعمن٪74حوالي•

منأكثرعلىوالجفافالفيضاناتأثرتبينما،166000فقطوالجفافالفيضاناتعنالناجمةللوفياتاإلجماليالعددتجاوز

UN)أمريكيدوالرمليار700منيقربما.االقتصادإجماليفيوتسببت،شخصملياراتثالثة WWDR،2020).

منالعديدفيشديدةلضغوطبالفعلتخضعالتي،المياهلمواردالمستدامةاإلدارةإلىتحدياتالمناختغيريضيف،لذلك•

(WWAP،2012)العالممناطق

•



ات   شواهد علمية عىل تأثير
 
ات المناخية عالميا التغير
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حودث  . ضال لبس في أن التأثير البشري قد أدى إلى تدفئة الغالف الجووي والمحيطوات وا ر"

حوويط تغيورات واسووعة النطوواق وسوريعة فووي الغووالف الجوووي والمحيطوات والغووالف الجليوودي والم

(IPCC ،2014التقرير التجميعي الرابع )الحيوي 

تناقص ملحوظ في الغطاء الجليدي في القطب

في % 10في سبتمبر و % 4الشمالي بمعدل 

مارس عن المعدالت الطبيعية 

2019–1979خالل الفترة 

20ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو
سنتيمتر 

2018حتى 1901خالل الفترة 

زيادة متوسط درجة حرارة األرض 
درجة مئوية 1.07بنحو 

2020-1850خالل الفترة 



لماذا يحدث التغير المناخي المناخ

تزايدفيالمحيطاتسطحواألرضحرارة➢

تزايدفيالحراريلإلحتباسالمسببةالغازات➢

ترتفعالحرارةدرجاتمتوسط➢

فيتتزايدالجامحةالجويةاألحداث➢

والتكراريةوالشدةالحدة



ات المناخية التغير
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؟: المناخ كيف يتغير
ة النشووواطات البشوووريظوووواهر طبيعيوووه و يوووادة 

ة أدت الوووى  يوووادة مسوووتويات الغوووا ات المسوووبب

لالحتباس الحراري

ظ تحوووووووووتفالطباااااااااي   االحتباااااااااا  ال ااااااااا ا  ظااااااااااه   

، ومووع  يووادة تووراكم ا رضبووالحرارة علووى سووطح

ث الغوووا ات نتيجوووة االنبعاثوووات البشووورية بووودأ حووودو

ث االحتووورار العوووالمي مسوووببا لتغيووور المنوووا  وحووودو

الموجات الجوية الجائحة



Downscaling and scenario analysis 



What is Expected?



مصر 
متوسطات درجه الحراره السنوى فى مصر

(سنه/مم)متوسط السنوى لالمطار فى مصر 

Subالمداريةتحتالمنطقةفىمصرتقع – Tropicalوالجفافبالحرارةعامبوجهتتميزوالتىشماالدرجة31ودرجة24نحوعرضخطىبين

ليةجبمنطقةفهىسيناءومنطقةاألحمرالبحرشمالعدافيمامنبسطةأرضمصرأنكما.اإلفريقيةالصحراواتحزاممنجزءوهى،األمطاروقلة

مترا2500نحوإلىالجبالبعضقممتصلحيثسيناءجنوبالواقعةالمنطقةوخاصة

والشتاءالصيفبينالحرارةدرجاتفىالكبيرةاالختالفاتوتظهر.مئويةدرجة25-20بينيتراوحالمسجلةالسنويةالحرارةدرجةمتوسط

19-18منالساحلالجويةعلىاالرصادمحطاتفىالمسجلةالعظمىالحرارةدرجةمتوسطويختلف.الداخليةوالمناطقالساحليةللمناطقباإلضافة

وأغسطسيوليوفىدرجة31-30إلىمئويةدرجة

-120بينالغربىالشمالىالساحلشريطعلىيتساقطكما.االسكندريةحولوسجلتمم180الشتاءموسمفىالمتساقطةلألمطاركميةأعلىويبلغ

.بورسعيدفىمم80إلىسنوياالمتساقطةاألمطاركميةتنخفضاالسكندريةشرقوباالتجاه.مم150



الوضع الراهن



• اي تحت حد الفقر المائي 2050السنه بحلول عام /للفرد /3م324يتدني نصيب الفرض من المياه ليصل الى 

Source:  MWRI 2017



نصيب الفرد من المياه
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الموارد المائيه واالستخدامات 
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مناطقبخمسريعبالذيوللحدودالعابرالنيلنهرعلىيكونمصرفواالساسيفاالعتمادالمائيهالمواردمحدوديهوندرةظلففى

اوالزيادهسواءاتالتدفقفىالتغيرخاللمنالمناخيهللتغيراتعرضهاكثرتجعلهوالذيالمصبحتيالمنابعمنمختلفهمناخيه

الطاقه– راعيه)لفهالمختاالقتصاديهالمجاالتفىللتنميهالال مهالمائيهبالحتياجاتالوفاءعلىيؤثربالتبعيهوالذيالنقصان

والسياحهالصحه–النهريهالمالحه-صحيوالصرفللشربالتحتيهالبنيه–وصناعيه
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الظواهر المناخيه المؤثره على الموارد المائيه 

والكميه حيث المكان و الشدهمناالهطولانماطالتغير فى•

(العواصف بانواعها –وشدتهاالسيول–واستمرارهاالحراريهموجات)الجامحهاالحداث•

ارتفاع منسوب البحر وتعرض السواحل و الدلتا والمناطق المنخفضه لالخطار •

ارتفاع درجات الحراره •
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2014-1900متوسط عدد حدوث الكوارث الناجمه عن التغيرات المناخيه خالل فترات زمنيه متعاقبه من 

فيضانات  عواصف جفاف



/الجفافتموجامنمزيدفييتسببمما،الهيدرولوجيةالدورةتكثيفإلىدفئًااألكثرالحرارةدرجاتستؤدي•

أخرىمناطقفياالختالفاتوتقليلالمناطقبعضفيالشديدةالفيضانات

.طحيالسالجريانوحجمتوقيتعلى،والمكانيالزماني،راألمطاهطولوتوزيعكميةفيالتغييراتستؤثر•

.االقتصاديةالقطاعاتلجميعالمياهإمداداتعلىكبيرتأثيرلهذاسيكون

إلىالوالتهطالحرارةدرجةفيالطفيفةالتغيراتتؤديأنيمكن،الهيدرولوجيةلألنظمةالخطيةعدمبسبب•

.السطحيالجريانفينسبيًاكبيرةتغيرات

•
طبقاتإلىحةالمالالمياهتسربخطرزيادةإلىباإلضافةالفيضاناتمخاطرمنالبحرسطحمستوىارتفاعسيزيد•

.الساحليةالمناطقمنالعديدفيالمائيةالمواردتوافرعلىيؤثرمما،الساحليةالجوفيةالمياه

•
زيادةإلىمناخالتغيريؤديأنالمتوقعومنالمائيلإلجهادبالفعلتتعرضالقاحلةوشبهالقاحلةالمناطقمنالعديد•

.أكبربشكلاإلجهادهذا

أيًضاالمناختغيرسيؤدي•
.المائيةالمواردتوازنجانبيعلىيؤثرمما،للمحاصيلالتبخيريالطلبزيادةإلى•



تأثير التغيرات المناخيه علي الموارد المائيه في مصر 
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ضعف المناطق الساحليه
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تأثير التغيرات المناخيه علي الموارد المائيه في مصر 



Climate change 

publications



التوقعات المستقبليه  و عدم اليقين 

الهيدرولوجيهوالنماذجاالقليميهالمناخيهالنماذج•

والمتشائمهالمتفائلهالمناخيهالسيناريوهات•

والرصدالبياناتتوافر•

والتصحيحالبياناتمعالجهطرق•

28



Difference In Average Temperature (°C) Between The Three 

Selected Rcms For 2050 And 2080 (Rcp8.5) (Trcm – Twfdei)



Difference in yearly precipitation (mm) for one RCM (CCCma-

CanESM2 SMHI-RCA4) for rcp4.5 (left panel) and rcp8.5 (right panel) 

and two time slices (2050: upper panel and 2080: lower panel)
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Hydrological Changes: Blue Nile@Diem
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Hydrological Changes: White Nile@Malakal
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Hydrological Changes: Main Nile@Dongola
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المياه الجوفيه

• 2050
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31°55'0"E

31°55'0"E

31°50'0"E

31°50'0"E

31°45'0"E

31°45'0"E

31°40'0"E

31°40'0"E

31°35'0"E

31°35'0"E

31°30'0"E

31°30'0"E

31°30'0"N 31°30'0"N

31°25'0"N 31°25'0"N

31°20'0"N 31°20'0"N

31°15'0"N 31°15'0"N

4

0 6 12

Km

 

Area Affected by high level of ground water

Area with no or limited effects

Lake

Mediterranean sea

31°55'0"E

31°55'0"E

31°50'0"E

31°50'0"E

31°45'0"E

31°45'0"E

31°40'0"E

31°40'0"E

31°35'0"E

31°35'0"E

31°30'0"E

31°30'0"E

31°30'0"N 31°30'0"N

31°25'0"N 31°25'0"N

31°20'0"N 31°20'0"N

31°15'0"N 31°15'0"N

4

0 6 12

Km

Wetland

Area affected by high level of ground water

Area with no or limited effects

2100



اليات مجابهه التغيرات المناخيه  
(دوليا –اقليميا –محليا )
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استراتيجيات التكيف

مياه جديدهتنميه موارد 



استراتيجيات التكيف 
تنميه موارد مياه جديده



االرصاد نوعيه المياه والمناخ صورة الحدي محطات 

2016يناير  6للسحب علي مصر يوم صورة فضائية  
لقياسجهاز الحساسات المتعددة المستخدم

العناصر الطبيعيه والكيميائيه والبيولوجيه لنوعيه المياه 

شاشه تفاعلية ةللعرض اللحظى لمراقبه عناصر الطقس  من

خالل البرنامج الخاص بالمحطات االوتماتيكيه المستخدمه 

مكونات محطات الرصد المستخدمة لالماكن النائية



على الساحل الشمالى 2015نوفمبر(  6-3)إجمالي كمية األمطارخالل العاصفه فى الفتره من

حيث يبين  كميه 3*3و الدلتا و بخاصه فى منطقه البحيره واالسكندريه لشبكه رصد دقتها 

االمطار داخل المربعات بالمم

العاصفهعلى شمال البالد خالل فترة ( مم)اجمالى كميه االمطار 

مم2015نوفمبر ( 6الي 3)من  يوم 



تكلفه التكيف بالقاره االفريقيه-



(2022)تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً ا ول •

(2025-2022)خطة التكيف الوطنية •

2050االستراتيجية الوطنية لتغير المنا  •

(2023-2019)البالغ الوطني الرابع •

(2019)لكل عامينحدث متقرير الال•

2022تم تحديثها ، (2016)المحددة وطنيا اتالمساهم•

جاري العمل على اصدار التقرير الرابع، (2016)بالغ الوطني الثالث االتقرير•

2050تم تحديثها ضمن استراتيجية تغير المناخ ، (2013)استراتيجية التكيف مع تغير المنا  •

(2011)الجندرفي تغير المنا  االستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة •

(2011)االستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المنا  والحد من مخاطر الكوارث •

2010تقريراإلبالغ الوطني الثاني على التوالي•

(2010)الدراسة الوطنية المصرية للبيئة واالقتصادية واإلنمائية لتغير المنا  •

(2005)خطة العمل الوطنية المصرية لمكافحة التصحر •

1999تقريراإلبالغ الوطني ا ول على التوالي•

ةالوطنيوالخططواالستراتيجياتإعداد التقارير



مشروع الخطة القومية للموارد 

لتحقيق األمن المائي



تحقيق األمن المائي لكافة القطاعات

Water Security for All

يةتنمية الموارد المائ كترشيــد االستهال

سسيةتهيئة البيئةالمؤ ياهتحسين نوعية الم

2017-الخطة القومية للموارد المائية 



(2037–2017)الحاجة الى خطة قومية جديدة للموارد المائية 

وتركيز التو يع السكانى بالوادى والدلتا المعدالت العالية للزيادة السكانيةاستمرار •

المحدودة أصالالموارد المائية التنمية المتسارعة بدول حوض النيل و أثرها على •

على ايراد النيل واالحتياجات التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة•

المياهنوعيةتدهور وا دياد تلوث المجاري المائية •

وتنافس القطاعات على المياه ع مستوى المعيشة وا دياد الطلب افترإ•

والحاجة لتحقيق ا من الغذائيالفجوة الغذائية المتزايدةا دياد •

مختلف القطاعاتباإلسراف في استخدام المياه انخفاض الوعى و•

شبكتي الري والصرف انخفاض الموارد واالستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة •



2037السياسات القطاعية والخطة القومية الثانية  للموارد المائية 

وزارة الموارد المائية والري➢

2050مسودة استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية لعام •

الخطة العاجلة لمواجهة احتياجات المياه•

2017الخطة القومية ا ولى للموارد المائية •

وزارة الزراعة واستصالح األراضي➢

والتي تتضمن ستة أهداف رئيسية 2030استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام •

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية➢

2030استراتيجية الصرف الصحي في المناطق الريفية حتى عام •

وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة➢

2017-2002الخطة القومية للعمل البيئي في مصر •



ترشيــــــد  اإلستــهالكتنميـــــة الموارد المائيــــــة

ع.م.أعمال خارج جع.م.أعمال داخل ج
مصادر التلوث

الصحــــــىالصرف-

الصناعــىالصرف-

الزراعـــىالصرف-

السمكيةالمزارع-

النهرفىالمالحة-

الصلبةالمخلفات-

مصادر مائية جديدة

ادة اإلستف/طاقة شمسية/تحلية مياه البحر-

.من المياه المالحة

.الجوفيةالمياهتحلية-

معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف-

.الصناعي/الصحي/الزراعى

.والسيولاألمطارمياهمناإلستفادة-

استقطاب المياه من الرطوبة الجوية فى-

.بعض المناطـــق

.دراسة التغيرات المناخية-

مشروعاتمشروعات-

أعالىالفواقدأستقطاب

النيل

األساليب العامة 

مياهقطرةكلمنالقصوىاإلستفادة-

/دقيقةبياناتقواعدخطة]الجيدةاإلدارة-

.[المتابعة/التنفيذمنهجية

.اإلستهالكيخفضلمنالتحفيز-

.الماءيهدرلمنالعقاب-

.توعيـــةبرامج-

ترشيد اإلستهالك 

فى األغراض المنزلية

.اهالميتوزيعشبكاتصيانة-

/احالل وتجديد شبكات المياه-

برامج للكشف عن التسرب     

.وعالجه

.المياهتنقيةمحطاتتطوير-

ىفالموفرةالحنفياتاستخدام-

.العامةاألماكن

/عدادات لجميع المستهلكين -

.  عدادت سابقة الدفع

.إعادة استخدام المياه الرمادية-

.ىالصحراوالتنسيقاستخدام-

.للتعريفةالتدريجىالرفع-

استكمال مشروعات معالجة           -

الصرف الصحي مع اإللتزام   

باألولويات المعالجة لمناطق 

.محطات الخلط

ترشيد اإلستهالك 

فى األغراض الصناعية

معادة استخدادوائر مغلقة إل-

.المياه

.الصناعىمعالجة الصرف -

مراقبة مخارج  المصانع-

.بصفة مستمرة

مراقبة ورش ومصانع -

.القطاع الخــاص

مراقبة ورش والمصانع -

الغير ُمرخصــة

ترشيد اإلستهالك

فى األغراض الزراعية

رى /تطوير أنظمــة الرى-

.تحت سطح األرض

.الزراعةأنظمةتطوير-

نسبةتتحملمحاصيل-

التأثيردونعاليةأمالح

.التربةعلى

األرزمساحاتتقليل-

.السكروقصب

شرهةغيرمحاصيل-

نمو للمياه وقصيرة فترة ال

.تبطين الترع-

ىالرشبكةوتجديداحالل-

.الرىشبكةصيانةأعمال

تحسين نوعية المياه

2017-الخطة القومية للموارد المائية 

تهيئة البيئة المالئمة

دعممم يليممات وهياكممل التنسمميق  بممين جهممات إدارة •

الميمممممماه علممممممى المسممممممتوى القممممممومى ومسممممممتوى 

–المجلس االعلى لحماية نهمر النيمل )المحافظات 

خطمممممط –خطمممممط الطممممموارى –اإلنمممممذار المبكمممممر 

(المحافظات

مراجعمممة دوريمممة للممموائح إعمممادة اسمممتخدام ميممماه •

الصرف

ت إستعاضممة تكمماليف صمميانة  المجممارى والمنشمم •

المائية  ونظم  نقل وتوصيل المياه 

نمو الوعى العام بقضايا المياه واألمن المائى•



تغير االستراتيجية الوطنية ل
2050مصر–المنا   2



يةالمناخاتلتغيرلالوطنيالمجلس 

اللجنة العليا

رئيس الوزراءبرئاسة 

و ارات الخارجية والبيئة والتخطيط والمالية 
والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية

المكتب التنفيذي

الو اراتممثلي

اللجان الفنية

التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ

جها  شئون / اإلدارة المركزية لتغير المنا  
البيئة

قرار رئيس مجلس الو راء : المصدر

2019لسنة 1129رقم 



اتيجية  ؤية االسير

ن جودة الحياة للمواطن المرصي-١ تحسي 

تحقيق النمو االقتصادي المستدام-٢

الحفاظ عىل الموارد الطبيعية والنظم البيئية-٣

ي مجال تغي  المناخ-٤
ن
تعزيز ريادة مرص عىل الصعيد الدولي ف

االستراتيجيةهدافأال

السياسات
واالدوات

الفرعيةاالهداف

التوجهات

:التصدي بفاعلية آلثار وتداعيات تغير المنا  بما يساهم في

51



القطاعات ذات األولوية

الطاقة الجديد  والمتجدد 
النقل المستدام

المياه وال  

الز اعة
ول  خفض الكربون لقطاع البير
والصناعات الثقيلة

52
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الص ه 



التوصيات

حقيق االهتمام باالداره الرشيده والمتكامله للمياه والتي تعتبر اداه لمجابهة اخطار التغير المناخي  وعامل الربط ت•
و اطار سانداي للحد من المخاطر وكذلك االتفاقيه االطاريه للتغير 2030االلتزامات الدوليه  هداف التنميه المستدامه 

.اللتزامات الدوليه التفاقيها.المنا 

الوعي البيئي للحد االهتمام بتطوير الموارد غير التقليديه للمياه وطرق المختلفه لترشيد االستهالك فى قطاع المياه ورفع•
من التلوث 

(عربي الوطن ال–حوض المتوسط –حوض النيل )دعم التعاون االقليمي لتبادل المعلومل  والخبرات و يادة الموارد  •

التقنيات –ذار المبكر االن)المزج بين استراتيجيات التكيف والتاقلم وبصفه خاصه االستراتيجيات اللينه منها واالقل كلفه •
...(-االتجاه الى الحلول الطبيعيه والمحافظه على االتزان البيئي –رفع الوعي –العلميه الحديثه 

ق والتعاون بين وبناء القدرات الال مه لضمان التنسيوالقانونيهالمؤسسيهاالجراءاتواتخاذالجيدهالحوكمهقواعدتطبيق•
منتفعيين قطاعات والمؤسسات الحكوميه والغير حكوميه وتكوين الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة ال

.لزياه المرونه ونشر الوعي

والبيانات في مجالالت البحث العلمي والرصد وتبادل الخبرات والمعارفالي التوطين والتطوير التكنولوجياالتجاه•
.ورهوالذي من شانه دعم متخذي القرار فى رسم سيايات وخطط علي اساس دقيق من المعلومات والتكنولوجيات المط

تثماريه للدوله او توفير الدعم المالي لدعم وتنفيذ خطط التكيف والتاقلم مع ظاهره التغير المناخي من خالل الميزانيه االث•
.بي الشركات مع القطاع الخاص او التميل والنح من شركاء التنميه كالصندوق االخضر للمنا  ودعم االتحاد االور

•
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تابع التوصيات

المرجوهللمؤشراتوفقاوالسياساتللخططالجيدالتنفيذلضمانوالمتابعهالرصدبالياتاالهتمام•

فىاالخذمعالمناخيهالتغيراتاثارلمجابههالدولهواستراتيجيهالقطاعيهوالسياساتالخططبينالدمج•
للمجتمعوالثقافيوالمكانيالزمانيالتغيراالعتبارنطاق

واعادةدالفواقلتوفيروذلكالمواردالدارهالقطاعيهالخططفىالمدوراالقتصادسياساتالىالتوجه•
.االستخداماتكفاءهاقصياليوالوصولالتدوير

للحيادولالوصفىوالمساعدهالكربونمنكميهامتصاصشأنهامنواليالطبيعيهالبيئيهالنظمحمايه•
.االنبعثاتتقليلوالتاقلمسياساتبجانبالكربوني

الجهودافرتضوكيفيهوالمجتمعالبيئهعلىواثارهالمنا علموادراجالدراسيهللمناهجالعلميالتطوير•
يسهممماوالمقرارتالمناهجتوصيفاعادةخاللمنوذلكالمناخيهالتغيراتظاهرةحدهمنللتخفيف

والمجتمعالبيئهعلىللحفاظالتوعويالمنهجاتباعفى

اخذضمانلالمشروعاتلكافهالبيئياالثردراسهتقاريرضمنالمناخيهالتغيراتدراسهادراجضرورة•
Noنهجاتباعاوالال مهالحمايهواعمالالتدابير regret

لرفعوالمخاطرمنالدولهلحمايهناميهكدولمنهااالستفادهلتعظيمبدقهالدوليهاالتفاقياتدراسه•
االفرادمعيشهمستوي
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