
 
 
 
 
 

 ان صحفىيب
 :خبراء منتدى القاهرة للتغير المناخى

 "لتغير المناخىقضايا اللالنتباه جة ابحالعالم "
يوم  «؟ركيف تتأثر مص :ىالتغير المناخ» عنوانب لقائو الخامس «ىر المناخيالقاىرة لمتغ منتدى» عقد 
ووزارة  االتحادية جميورية ألمانيا رةاسف رعايةبوذلك  مساءًا بساقية الصاوى بالزمالك 7مارس الساعة  23

 بمناسبة بدء العام المصرى األوروبى لمعموم واالبتكارخاص وذلك فى حدث  لشئون البيئةالمصرية الدولة 
  .التعاون مع السفارة المممكة المتحدة البريطانبةب

الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير الرئيسى لتقارير  المؤلف، رامرفولفجانج ك دكتور أستاذ أوضح
 ،لتنوع الحيوىوا ةمبيئلومدير البحوث فى معيد البحر المتوسط  عمم البيئة الدولى وأستاذ IPCC المناخ
 ."المناخى التغير لقضايا لالنتباه بحاجة العالم"أن 

بدرجة يم مصر خى قضية تالتغير المنا
 ، حيث يمكنوفقًا ألستاذ كرامر كبيرة
يعد بمستوى  مما بقضايا التننمية وربط

وحل مشكالت السكان فى  حياة أفضل
، ولذلك نحتاج أن نجعل مستقبالً  مصر

، "مناخىلمييأة لمتغير ا"الدول النامية 
وسائل نقل ومواصالت عصرية والتوصل لحل التخمص من القمامة والعمل عمى التنمية تشمل تطوير 

دم قال يتم بمعزل عن التنمية بل وي ىأن مواجية التغير المناخ"كرامر إذن  .تشجير المدن، ويخمص أ
 ."منيا االستفادة ممكن فرصة لمصر

 قد مرحيث أفاد أن المناخ كذلك رد األستاذ كرامر عمى االنتقادات الموجية لدراسات التغير المناخى 
 عة، إال أن اإلشكالية اليوم تكمن فى تسارع وتيرةالطبيو االنسان  إزاءه كل من ات عبر العصور تكيفتغير ب

عاصرة ممجتمعات الال قيدعاصة مع تخقدرة النظام البيئى العالمى عمى االستيعاب،  يفوقشكل بالتغيرات 
 أالسيناريو األسو السؤال الحقيقى ليس إن كان "ألى تغير فى المناخ، وأضاف األستاذ كرامر  وحساسيتيا

نما سوف يقع أو ال، و  تغير المناخىلم  ".اطر بوقوعوخإن كنا نريد أن نا 



 
 
 
 
 

مركز ىادلي التابع لييئة ب لتغير المناخ الرئيسى المستشار، كيرستى لويس. دانب آخر أضافت من ج
أن ارتفاع  أن البيانات تشير إلى، محل النقاشالبريطانية بالدراسة والمؤلف المشارك  األرصاد البريطانية

 .، خاصة القمح واألرزدرجات الحرارة يرتبط عكسيًا بغالل المحاصيل التى قد تشيد انخفاضاً 

ر كرامر أن آثار التغي .د.وألويس . اتفق كل من د
. ضحت دو أو المناخى عمى مصر تتسم بالسمبية، 

مصر سوف تتأثر بشدة جراء التغير "أن  لويس
فى نصف  دول أخرىذلك عمى عكس و ، "المناخى

الكرة األرضية الشمالى مثل كندا وسيبريا التى 
بيرة خال صتخلو ارة، تستفيد من ارتفاع درجات الحر 

 شدد، ومن جانب آخر "مصرل غياب أى أثر إيجابىعن  أسفرالتقرير " قائمة أن نتائج الدراسةالبريطانية 
المناطق وبالتالى تضرر دلتا النيل و  مستوى مياه البحرلاالرتفاع المتوقع  عمىاألستاذ الدكتور كرامر 

   .الساحمية
جامعة كمية العموم ب رئيس القسم السابقو  قسم الفمك والمناخبستاذ األ، أستاذ دكتور مجدى عبد الوىابأكد 

، فانخفاض الغالل المصرى واالقتصاد لمجتمعكل من الحيوية  ةأىمية الدراسة ألنيا تمس قضي ،القاىرة
 .سوف يؤدى لمشكالت فى المجال الزراعى مستقبالً 

و أن الحكومة المصرية غير مدركة لمقضية أو آثار بالرغم من ذلك يبد"مجدى عبد الوىاب . د.وأضاف أ
، فالمسألة ليست مجرد ىواء نظيف، بل ترتبط بقضايا التنمية مثل "التغير المناخى عمى مستقبل مصر

 التغير المناخىممية عاصة وأن خالعمل من أجل رفع مستوى الوعى،  حتاجنكمة القمامة، ومن ىنا شم
 .عمى سنوات تم ببطءت

رفة عنحن نحتاج عمى سبيل المثال م"كرامر أن العمم ىو الحل فى مواجية التغير المناخى، . د.وأشار أ
، ومن ىنا "طاقة نظيفة ومتجددةر مصدالتوصل ل إضافة إلى كيفية ،الحياة فى مناخ حار وجاف عن
باعتبارىا الجية التى تقدم المعمومات لمتخذى  IPCC الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أتشن

الستجابة  تحتاجالمناخ  تغير عن الييئة الحكومية الدوليةالقرار وذلك بناء عمى أساس عممى، وتقارير 
 .دكتور كرامرستاذ يا مصر، وفقًا ألمن جميع دول العالم بما في



 
 
 
 
 

 عقد أىميةعمى أكد معة القاىرة، الذى حسام بدراوى، أستاذ الطب بجا. كان ضمن ضيوف الندوة د
، وريالربط بين العمم والجم لضرورة باستمرار «ىر المناخيالقاىرة لمتغ منتدى» الندوات فى إطار سمسمة

عمى ، كذلك المجرد النقاشور بداًل من يات ممموسة لمحكومات والجمحاقترااديميين تقديم ولكن عمى األك
 .واضح يا بشكلبرامجفى ولوجيا تتبنى العموم والتكنأن  زابحاأل

وأكد محمد الصاوى، عضو مجمس 
 حرصو ،سس ساقية الصاوىؤ الشعب وم

الصاوى ىذه تقديره الستضافة ساقية و 
عمينا أن ندرك "قائاًل  الميمة اتالندو 

أىمية القضايا البيئية التى نعيشيا، 
والدنا أمستقبل مى عالتغير المناخى يؤثر ف

تاج ترشيد ، نحن نحوا بعدم يولدلالذين 
  ." فى االستيالك وتعقل والتوقف عن التصرف بأنانية

سمسمة ندوات وأنشطة تيدف إليجاد آليات لمتواصل بين  «ىر المناخيالقاىرة لمتغ منتدى»يعد 
وغير المتخصصين سواء متخذى القرار أو رجال األعمال والعمماء والمجتمع المدنى من  المتخصصين

مصر، باإلضافة إلى توعية الجميور بقضية التغير المناخى ومخاطره من خالل أنشطة ثقافية ألمانيا و 
متنوعة تشمل ورش العمل والندوات، وتعقد األنشطة بالتعاون بين وزارة الدولة المصرية لشئون البيئة 

ى والمجنة المصرية وجياز شئون البيئة وىيئة األلمانية لمتبادل العممى والوكالة األلمانية لمتعاون الدول
 .األلمانية العميا لمطاقة المتجددة وفاعمية الطاقة وحماية البيئة

 بمقرالسابعة مساءًا  ةلساعاالندوة القادمة فى نياية شير أبريل  «ىر المناخيالقاىرة لمتغ منتدى»ينظم 
طيط العمرانى خمن مصر وألمانيا قضية الت، حيث يناقش خبراء   (الداد)الييئة األلمانية لمتبادل العممى 

 .والتغير المناخى
 3123مارس  27القاىرة، 
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