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Egipte, encaix en transició.
 
La pressió sobre els recursos naturals.
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Els principals reptes ambientals�El 97% d’Egipte és desert. Aquest factor condiciona la dispo-
nibilitat de terres per a l’agricultura i l’abastiment de recursos per a la població. Si s’hi afegeix l’alt
creixement demogràfic del país, ens trobem amb un país de grans territoris deshabitats, però amb
densitats de població molt altes a les zones més productives, especialment al llarg de la vall del Nil
i del seu delta. 
Malgrat que la migració del camp a la ciutat està més estabilitzada que a altres països de la regió,
l’elevada concentració de població es tradueix en el creixement de veritables megalòpolis com el Gran
Caire, que acull el 33% de la població del país. La pressió que s’exerceix sobre els recursos i l’entorn
va paral·lela a aquest augment urbanístic i afecta l’ocupació de l’espai, el consum d’energia i aigua,
la generació de residus i la contaminació de l’aire, entre d’altres.
Les grans ciutats creixen sense control urbanístic. Cada cop s’ocupen terrenys més allunyats del centre,
sovint a costa de l’escàs sòl productiu, que també es veu afectat per la construcció atzarosa de segones
residències per a la classe benestant egípcia i de complexos hotelers per al turisme. Actualment, nou
milions de persones –3,5 dels quals al Gran Caire– malviuen sense serveis en 1.174 assentaments no pla-
nificats. En aquests barris més pobres, i amb major densitat, la manca d’aigua potable per al consum humà
i de sistemes de sanejament per a l’eliminació de residus són situacions força habituals. 
El desenvolupament econòmic del país i l’augment de població actuen de forma conjunta en la deman-
da d’energia, el 94% de la qual s’obté a partir de combustibles fòssils i origina una important conta-
minació atmosfèrica. El consum s’ha incrementat en més d’un 200% els darrers 20 anys, i l’eficiència
energètica segueix sent baixa, comparada amb els estàndards europeus (entre quatre i cinc cops
menys eficient que França o Alemanya i 2,5 vegades menys eficient que els Estats Units), no tant amb
relació als països de la zona. D’altra banda, el trànsit de vehicles que trobem a les grans ciutats –algu-
nes estimacions parlen de fins a tres milions de vehicles circulant pel Gran Caire–, junt amb la crema
de residus, l’activitat industrial i els detritus agrícoles, generen una contaminació atmosfèrica de pri-
mera magnitud, amb efectes negatius per a la salut humana.
La demanda d’electricitat també s’ha vist incrementada els darrers anys i la presa d’Aswan, que en part
va ser concebuda per a l’obtenció d’energia hidroelèctrica, ha perdut importància relativa com a font
d’electricitat, ja que de satisfer el 50% de les necessitats d’electricitat del país a la dècada dels vui-
tanta, actualment tot just contribueix en un 17%, essent novament els combustibles fòssils –gas
natural (68%) i petroli (15%)– les fonts principals.
Per tal de gestionar i solucionar algunes d’aquestes problemàtiques ambientals, fet del tot necessari per
aconseguir un desenvolupament sostenible del país, la llei de 1994 per a la protecció del medi ambient
va propiciar la creació de l’Egyptian
Environmental Affairs Agency (EEAA)
i de l’Environment Protection Fund. A
partir de l’impuls d’aquests organis-
mes, i entre altres activitats destaca-
des, el Govern egipci ha elaborat un
sistema de gestió de residus, i un
projecte de millora de l’aire al Caire1.
Paral·lelament s’estan desenvolu-
pant diferents projectes d’energies
renovables com l’ús de pannells foto-
voltaics; la construcció de parcs
eòlics, amb el suport dels Governs
alemany i danès; o la construcció
d’una planta combinada d’energia
solar i gas natural amb USAID.

LA PRESSIÓ SOBRE 
ELS RECURSOS NATURALS�

�Imatge de la presa d’Aswan feta des d’un satèl·lit 
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Aigua al desert, gestió interna�Entre tots els reptes
amb què s’enfronta Egipte, assegurar-se aigua suficient
i de qualitat adequada és el més important per al desen-
volupament del país. Mil·lenàriament, en un país domi-
nat pel desert i la sorra, la població s’ha assentat a les
terres que es fertilitzen a l’entorn del Nil i al seu delta,
amb les seves crescudes anuals. L’arribada de sediments
i nutrients i la inundació de les planes al·luvials al tram
baix del riu, han permès que s’hi desenvolupés una
important agricultura i tota una civilització n’ha depès.
Tanmateix la situació ha canviat, per bé i per mal, al
llarg dels anys.
El canvi més important va tenir lloc amb la construcció
de la gran presa d’Aswan (1960-1970) i el llac artificial
(el llac Nasser) que es va dur a terme durant la pre-
sidència de Nasser. Els seus objectius, com els d’altres
preses d’arreu del món, eren l’obtenció d’energia hidro-
elèctrica, el control de les inundacions i la seguretat
hídrica. Ja en el seu moment els hidròlegs van pronos-
ticar que la presa retindria els nutrients que servien per
fertilitzar les terres agrícoles i els sediments per mante-
nir el delta, enfrontat al constant desgast de les onades
mediterrànies. Els resultats han estat pitjors del que
s’esperava: el delta del Nil està desapareixent dia a dia
(procés de subsidència), els corrents marins provoquen
una major erosió a la costa, l’aigua del mar penetra riu
amunt i salinitza els aqüífers i els sòls agrícoles, i la
manca de sediments ha fet disminuir la pesca al delta,
que en condicions naturals són les zones més producti-
ves. La fertilitat natural a l’agricultura és substituïda per
la compra de fertilitzants artificials que, a més a més de
suposar una major despesa econòmica, acaben conta-
minant els aqüífers. I pel que fa al llac, a més a més de
l’evaporació d’aigua de la seva superfície, al voltant de
15km3 l’any, els sediments orgànics acumulats han acce-
lerat la proliferació d’algues que han obstruït molts dels
canals de reg i generat zones d’aigües estancades, on les
pudors perden importància davant l’increment de parà-
sits generadors o portadors de malalties. 
Molts d’aquests efectes es multipliquen amb el creixe-
ment demogràfic, la massificació urbanística, l’ocupa-
ció del territori, els canvis d’usos del sòl, la utilització
inadequada i ineficient dels recursos hídrics, les pràcti-
ques agrícoles insostenibles, les sobrepastures, o l’abo-
cament no depurat d’efluents contaminats procedents
de les indústries, amb repercussions especialment greus
relacionades amb la desertificació del país2, per salinit-
zació i pèrdua de sòl i per desaparició de la coberta
vegetal. 
Els efectes previstos del canvi climàtic sobre el país
afegeixen un component negatiu sobre la situació
actual: l’increment del nivell del mar suposarà una
major erosió de la costa, problemes en la navegació i
la pesca i una més gran intrusió marina, amb pèrdues

previsibles en el sector turístic, principal contribuent a l’economia
nacional. S’espera que hi hagi una reducció de les pluges i un increment
de les temperatures que farien disminuir les aportacions d’aigua del Nil
i augmentar l’evaporació. Paral·lelament es preveu un augment de les
onades de calor i de tempestes de sorra que afectarien les collites. Les
implicacions socioeconòmiques derivades de la pèrdua de terres poden
representar migracions humanes importants, i tenir repercussions sobre
la seguretat alimentària de la població. En aquest sentit, el Govern egip-
ci ha elaborat un Pla Nacional d’Acció sobre el canvi climàtic, per tal de
coordinar esforços enfront els reptes plantejats. 
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Pel que fa a l’oferta de l’aigua, el repte més gran d’Egipte és l’a-
costament entre la disponibilitat de recursos hídrics i la creixent
demanda per part de diversos sectors econòmics, especialment
l’agrícola3 que, amb un increment de terres cultivades del 37%
entre 1980 i 2000, consumeix el 85% del recurs. Per assegurar
la qualitat de l’aigua el Ministeri de Recursos Hídrics i Reg ha
elaborat un pla integrat per a la gestió dels recursos hídrics, pla
que s’estén fins a 2017, que inclou diversos programes de moni-
toratge nacional.

Els recursos del Nil, un debat a deu bandes�Però aquests
només són els maldecaps interns del país. Cal tenir present que
el Nil, recurs hídric del qual Egipte en depèn en un 97%, només
recorre part del seu tram mig i baix per territori egipci. Abans
de creuar la frontera d’entrada al país, el Nil ha transitat i rebut
aigües d’altres nou països4.  
L’any 1959 Egipte va subscriure un acord bilateral amb Sudan
pel repartiment de l’aigua entre els dos països, pel qual Egipte
rebria el triple d’aigua que Sudan. Però la resta de països de la
conca també reivindiquen el seu dret a l’ús de l’aigua del Nil
tant per al consum, com per a l’obtenció d’electricitat. Etiòpia,
amb un gran potencial hidroelèctric derivat de la seva orogra-
fia, equivalent al doble del que generen Sudan i Egipte plegats,
té diversos plans per a construir preses. Aquest nou panorama
genera les reticències del Govern egipci, temorós d’una reduc-
ció del cabal hídric, malgrat que diferents estudis hidrològics
coincideixen a dir que la quantitat d’aigua riu avall no es veu-
ria afectada de forma significativa, i que els excedents elèc-
trics generats podrien exportar-se a Sudan, Egipte i la penín-
sula aràbiga.
El debat entre els deu països de la conca sobre l’aprofitament
sostenible del Nil, endegat formalment l’any 1993 amb el suport
de l’Agència Canadenca per al Desenvolupament Internacional
(CIDA5, en anglès), va culminar l’any 1999 amb la creació de la
Nile Basin Iniciative (NBI), partenariat regional de debat per al
desenvolupament cooperatiu dels recursos hídrics del Nil, en el
qual hi participen tots els països de la conca, amb l’excepció
d’Eritrea. La participació a mig procés del Banc Mundial i del
PNUD va facilitar el diàleg i la cooperació entre els diferents paï-
sos de la conca.
L’objectiu principal de la NBI és el desenvolupament dels recur-
sos de manera equitativa i sostenible per tal d’assegurar la pau,
la seguretat i la prosperitat de les seves poblacions, a través de
l’optimització de l’ús dels recursos i de l’eficiència en la gestió.
Altres objectius que es plantegen són l’eradicació de la pobresa
i la promoció de la integració econòmica. Assolir-ho implica la
necessitat d’una cooperació entre els diferents països de forma
que tothom hi guanyi. 
La NBI ha elaborat el programa de visió compartida6 (Share
Vision Program, SVP, en anglès) d’acció, intercanvi d’informació
i preparació, que inclou vuit projectes: gestió dels recursos del
Nil; promoció de la cooperació per a la protecció i gestió
ambiental entre els diferents països de la conca; establiment
d’instruments institucionals per coordinar el desenvolupament

dels mercats energètics regionals; disponibilitat i eficiència de
l’aigua a la producció agrícola; desenvolupament de capacitats
per analitzar les característiques i la hidrologia de la conca;
implicació d’actors representatius (polítics, empresaris, pesca-
dors i pagesos, grups religiosos i joves); creació d’una xarxa de
professionals i experts d’institucions de recerca; enfortiment de
la capacitat institucional del NBI.
El finançament de la NBI s’aconsegueix a partir de les contribu-
cions dels mateixos països de la conca i de diversos donants
bilaterals –Alemanya, Canadà, Dinamarca, Estats Units,
Finlàndia, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Regne Unit i Suècia– i
multilaterals, com la FAO, el PNUD o el Fons per al Medi Ambient
Mundial (FMAM). La majoria de donants realitza les seves con-
tribucions a través del Nile Basin Trust Fund (NBTF), mecanisme
finançador que, administrat pel Banc Mundial en nom dels
donants, gestiona les ajudes. 

Notes�

1. El Cairo Air Improvement Project (CAIP) és un projecte pilot que promou l’ús del gas natural

comprimit com a combustible per als autobusos municipals, els vehicles privats i les plantes d’e-

lectricitat. El projecte es realitza amb la col·laboració de l’Agència Nord-americana per al

Desenvolupament Internacional (USAID).

2. L’erosió eòlica afecta el 90% del país. L’acció d’aquest agent geològic es multiplica amb la pèr-

dua de cobertura vegetal, l’increment de sobrepastures i el conreu sobre sòls poc adequats, factors

que també afavoreixen la invasió de sorra en un país on les dunes ocupen el 17% del territori.

3. Els conreus d’arròs i canya de sucre, molt importants a Egipte, són els més grans consumidors

d’aigua.

4. El Nil Blanc té el seu origen al llac Tana, a Etiòpia. A Khartum, Sudan, s’uneix amb el Nil Blau

que neix al llac Victòria, a Uganda. La conca del Nil abasta altres països de la regió: Kènia,

Tanzània, Eritrea, Ruanda, Burundi i República Democràtica del Congo.

5. Actualment, CIDA manté un projecte (2004-2007) de suport als programes de la NBI de deu

milions de dòlars. L’any 2005 va finalitzar un altre projecte (2002-2005) per desenvolupar un marc

estratègic ambiental dins el mateix programa, dotat amb setze milions de dòlars.

6. A més a més del SVP hi ha dos programes d’acció subsidiaris que s’estan desenvolupant: el del

Nil Oriental (que inclou Egipte, Sudan i Eitòpia) i el de la regió dels llacs del Nil equatorial.
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