
 
 بيان صحفى

 :لمنتدى القاهرى للتغير المناخى الرابعة الندوة

 ى اآلنخلتأثيرات التغير المنا عليه أن يستعدالقطاع الزراعى فى مصر 

عقد منتدى القاىرة لمتغير المناخى لقاءه 
الشيرى الرابع فى السادس والعشرين من 

األلمانية ة ئقى مقر اليي 2102فبراير 
حيث تحاور خبراء  (الداد) لمتبادل العممى

تكيف حول ضرورة  مصريون وألمان
القطاع الزراعى فى مصر مع اآلثار 

المنصة  أكدت، غير المناخىتالمحتممة لم
عمى ضرورة التى تضم خبراء من البمدين 

عواقب ارتفاع درجات ل استعداد مصر
  .فى المستقبل الحرارة

. د.ىكذا صرح أ" سوف تكون مصر من ثانى أكثر الدول تضررًا عمى مستوى العالم بعد بنجالديش"
 غرقمياه البحر إلى ؤدى ارتفاع يحيث ، بجامعة القاىرة ضويةعمركز الزراعة الب األستاذ محمد ىاشم،
 تزايد ىاشم أن. د.، وأضاف أمصرفى  وتفاقم الفقر دلتا النيل والتأثير عمى األمن الغذائى أجزار من

، فمصر لمواجية آثار التغير المناخىإدارة الموارد الزراعية  تأقمم فىال يزيد من حتميةسكان مصر 
ى، بما يجعل مفيوم الزراعة المستدامة حتمى لدولة فى المياه العذبة فى الر  من% 01 حالياً  تستيمك

 .وضع مصر

جوة فى ف وجود أستاذ البحوث الزراعية بجامعة كاسل األلمانية،سيواش أمينى، . د.أ أكدمن جانب آخر 
جانب والفالحين الذين  والساسة واألمم المتحدة من ءوالعمما الدولية المؤسساتإدراك المشكمة بين 

حصائيات دون اإللتغير المناخى، ولكن ا أبحاث كثيرة تتناول، ىناك رخآ يباشرون الزراعة من جانب
لمطرف  ناخىمعن التغير ال معرفةال إتاحةأمينى ضرورة . د.لى يقترح أا، وبالتسياق ال تعنى شيئاً شرح ال

التأقمم مع التغير المناخى ومناقشة  روج من األبراج العاجيةخعمينا ال" ،المزارعونوىم  المباشر فى الزراعة
 "الح مع متغيرات ال يفيميا؟خارج السياق األكاديمى، إذ كيف يتأقمم الف

 المحمى واإلقميمى ات المعنية عمى المستوىيسيق بين الجنضرورة المزيد من الت أمينى. د.أ أكد ومن ىنا 
 .طط المستقبميةخند وضع العمراعاة اليياكل القائمة  يجب، كما لمزاولة األنشطة الزراعية

من اليسار )أميرة األهل محمد هاشم و األستاذ الدكتور سياوش أمينى، وأستاذ دكتور
 (لليمين



 

المياه فى منطقة شمال  إدارةنسق برنامج التكيف مع التغير المناخى فى مماتياس بارتمز، . صرح د كذلك
الكالم حول أقممة  مجردل وقت لم يعد ىذا بالوكالة األلمانية لمتعاون الدولى أن أفريقبا والشرق األوسط

لمتحديات إال يمكن التصدى  ، حيث ال، بل حان وقت الفعلالقطاع الزراعى فى مصر لمتغير المناخى
 .ميمى والتعاون الدولىقمن خالل العمل اإل

 CORDEX التغير المناخى ثارآميمى لخفض قتجربة التنسيق اإل ىذا ما تسعى إليو وأضاف بارتمز
تكيف مع التغير لم تيااعدسملتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارات المياه فى الدول العربية توالتى 

رسم االستراتيجيات وبناء  مجاالت الخبرة فى ديمقالل تخالمناخى فى مجال المياه والزراعة وذلك من 
دارة الموارد، وأضاف دو  االتكنولوجيالمؤسسات وذلك إلى جانب  عمينا أن نكون أسرع من التغير  "بارتمز . ا 

 ."المناخى

مدير المعمل المركزى  مسعد قطب،. بدأ د
لبحوث المناخ الزراعى بوزارة الزراعة 

بأن مصر لدييا  حديثوواستصالح األراضى، 
العديد من المشكالت فى المجال الزراعى بالفعل 

رد من المياه والتصحر فالمثل ضآلة نصيب 
تقمبات الطقس وأضاف أن ، ومموحة المياه

دتيا مصر يكالفيضانات والثمج التى شادة حال
 سارةخيتسبب فى  فى السنوات السابقة

 .حاليةاالستراتيجية، ولذلك توجد ضرورة ممحة لتحسين أنظمة الرى ال اصيلحالم

عمى القطاع  ير المناخىغالتتأثيرات مواجية لمسعد قطب أن مصر بدأت بالفعل خطة قومية . وأضاف د
 .ياهالزراعى ومنيا تحسين نظم الرى وتقميل الفاقد من الم

 يتم إال بخمق وعى نإال أن ذلك ل ،عمى ضرورة استخدام العمم فى دعم القطاع الزراعى اتفقت الندوة
بمعزل  التغير المناخىرفاىية مناقشة ال نممك "أمينى . د.أ أكدفكما ، ثارهآير المناخى و غالتحول  ىيرىجما

 ."عن الواقع

سمسمة ندوات وأنشطة تيدف إليجاد آليات لمتواصل بين المتخصصين " ىالمناخمتغير لالقاىرة  منتدى"يعد 
، روغير المتخصصين سواء متخذى القرار أو رجال األعمال والعمماء والمجتمع المدنى من ألمانيا ومص

متنوعة تشمل  باإلضافة إلى توعية الجميور بقضية التغير المناخى ومخاطره من خالل أنشطة ثقافية
ل والندوات، وتعقد األنشطة بالتعاون بين وزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجياز شئون البيئة ورش العم

 ور فى المناقشةهمشاركة نشطة من الجم



 

العممى والوكالة األلمانية لمتعاون الدولى والمجنة المصرية األلمانية العميا لمطاقة وىيئة األلمانية لمتبادل 
  .المتجددة وفاعمية الطاقة وحماية البيئة

الساعو السابعة مساءًا فى ساقية الصاوى بالزمالك، حيث  2102مارس  02يوم فى  القادممقاء اليعقد 
التغير دراسة بريطانية حديثة حول آثار  بالتعاون مع خبراء بريطانيينيناقش خبراء مصريون وألمان 

 .المناخى عمى مصر

 :لمزيد من المعمومات
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