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جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك



.إضافيةوفاة 250000نحوإلى 2050و 2030عامبينماالفترةفيالمناختغيريفضيأنالمتوقعمن - 1

والمياهالزراعةمثلللصحةالمحددةالقطاعاتفيالمترتبةالتكاليفباستثناء(الصحةعلىالمباشرةا�ضرارتكاليفتبلغ  - 2
.م 2030عامبحلولسنويامليارات 4-2بينما)وا-صحاح

علىتحصللمماالتحملعلىقدرةا�قلستكون،الناميةالبلدانفيومعظمھا،الضعيفةالصحيةالتحتيةالُبنىذات�ماكنا - 3
.وا9ستجابةللتأھبال4زمةالمساعدة

ساسيةحقائق
ٔ
العالميةالصحةمنظمةمنوردتا



ثيرات الممكنة الحدوث
ٔ
ا)ثر المرصود          التا



�  للدراسات والنماذج الحسابية في مصر
ً
السيناريوهات المحتملة طبقا

ولالسيناريو�
ٔ
كـثروهو :ا

ٔ
 ا

ً
إحتما

تسريع تبخر مياه النيل وبالتالي خفض موارد المياه العذبة نتيجة ل-حتباس الحراري �

قل وهو :الثانيالسيناريو�
ٔ
 ا7

ً
إحتما7

 سيشهدالنيل�
ً
مطارمنالمزيدتساقطنتيجةمياههفيارتفاعا

ٔ
اFثيوبيةالهضبةعلىا)



ولالسيناريو
ٔ
كـثروهو :ا7

ٔ
 ا7

ً
إحتما7

تسريع تبخر مياه النيل وبالتالي خفض موارد المياه العذبة نتيجة ل-حتباس الحراري 

تؤكد انخفاض منسوب النيل،  ١٠سيناريوھات من  ٩أشار البغ الوطنى الثانى الى أن �
.٢٠٩٥في عام % ٩٠و ٢٠٢٠عام % ٥٠بنسبة تصل إلى 

حساسية تدفق مياه نھر النيل عن طريق التغير فى درجة الحرارة، والذى يسبب تغييرات �
مماثلة فى التبخر والنتح

ثار
ٓ
:المترتبةا7 ثار
ٓ
:المترتبةا7

زيادة في معدل حدوث ا=مراض المنقولة عن طريق الماء؛ و ذلك �
وظھور الممارسات الغير العامة، بسبب تلوث مصادر المياه 

.الفيضاناتصحية نتيجة الجفاف أو 
.المائيةتغيرات فى طبيعة المياه ونوعية الحياة �
.الجوفيةالمياهاستغلفياEفراط�
.المياهعلىالطلبزيادة�
.صحيةتخزين المياه بطرق غير �



 وهو :الثانيالسيناريو
ٔ
 قلا7

ً
إحتما7

 سيشهدالنيل
ً
مطارمنالمزيدتساقطنتيجةمياههفيارتفاعا

ٔ
اFثيوبيةالهضبةعلىا)

منسوب مياه النيل سيرتفع بنسبة أن أفادت بعض الدراسات والنماذج �
بالمستويات السنوية الحالية بسبب تغير مقارنة  م2030في عام % 25

.أنماط تساقط ا)مطار

ثار
ٓ
:المترتبةا7

.الغزيرةھطول ا)مطار � .الغزيرةھطول ا)مطار �

تغيرات فى طبيعة المياه ونوعية الحياة �
.المائية

تخزين المياه بطرق غير صحية 1نقطاع �
.الخدمة



ثار
ٓ
البحارمستوىزيادةعلىالمترتبةا

من المتوقع ارتفاع مستوى �
سم عام  50بمقدار سطح البحر 

متر عام 1يصل إلى  2050
.م2100

.الغربيالشماليالساحل*
.والرواسبالساحليةالرمليةبالكثبانالجوفيالخزان*

.اإلسكندريةبتكوينالجوفيالخزان .الغريانية* 

 .قرطاجيوقصرالخادمعلمبتكوينالجوفيالخزان*

 .الجيريةالمايوسينبصخورالجوفيالخزان*

بئر-رمانةبمنطقةالجوفيالخزان الشرقييالشمالالساحل* .م2100
من تملح المياه مما سيزيد    �

.الجوفية في الخزانات الساحلية

بئر-رمانةبمنطقةالجوفيالخزان الشرقييالشمالالساحل*
.العبد

.رفح-العريشبمنطقةالجوفيالخزان*

 .أبورديس-موسىعيونبمنطقةالجوفيالخزانات*

.القاعبسهلالجوفيالخزان*

[عدل]العقبةلخليجالغربيالساحل* 

.نويبع-طابامنطقة* 
.ودهب وشرم الشيخ.نويبعمنطقة*

.راس غارب–حاليب-عفرانةز الاألحمرالبحرساحل* 

.سفاجا–الغردقة-غاربرأسمنطقة* 



ن1992التي قامت مصر باتخاذها منذ عام ا�جراءات
ٓ
�:م وحتى ا



ن
ٓ
التي قامت مصر باتخاذها منذ عام 1992م وحتى ا7 اIجراءات



ن1992التي قامت مصر باتخاذها منذ عام اIجراءات: تابع
ٓ
:م وحتى ا7



ن1992التي قامت مصر باتخاذها منذ عام ا�جراءات: تابع
ٓ
�:م وحتى ا

  الفترة في والبيئة للصحة ا1ستراتيجية الخطة وضع تم فقد الصدد ھذا وفي
 التغيرات نتيجة الصحية بالجوانب محدد تخصيص تم حيث م2020 - 2016

:لAتي طبقاً  للبرامج وخلصت المناخية
.المناخيه للتغيرات المسببه الحرارى االحتباس غازات رصد1.
.المناخية التغيرات مع والتأقلم وتعزيزالتكيف الغازات هذه انبعاثات عن التاتجة المخاطر مواجهة2.
.الجمهوريه مستوى على للعشوائيات الصحي بالمستوى االرتقاء3.
.الدولة مستوى على للمواطنين صحية بيئة توفير4.
.الجمهوريه مستوى على للعشوائيات الصحي بالمستوى االرتقاء3.
.الدولة مستوى على للمواطنين صحية بيئة توفير4.
.المناخ تغّير يشكلها التي الصحية التهديدات لمواجهة الصحية الُنظم تعزيز5.
.المناخية التغيرات  عن الناتجة الصحية التهديدات مواجهة6.
.المناخية التغيرات مع للتكيف المجتمعية المساندة دعم7.
  .الحالية األوضاع مع تتناسب تشريعات إصدار8.
.البيانات وقواعد نظم وتحديث تطوير9.

. المناخية التغيرات عن الناتجة الصحية بالتأثيرات الوبائي التنبؤ10.

.المناخية المتغيرات  عن الناتجة االمراض مواجهة11.




