
'' القاهرة مدينة خضراء - 
تحقيق االستدامة عبر الزراعة الحضرية؟'' 

تتشرفان بدعوت حضراتكم لحضور الحلقة النقاشية الرابعة والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي 
تحت عنوان:  

وذلك في الساعة اسادسة والنصف مساء يوم اإلثنين الثاني من نوفمبر القادم 
بمقر المركز العلمي األلماني في 11ش الصالح أيوب الزمالك القاهرة 

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

الدكتور / مارتن بوخهولتس 

يدير الحلقة النقاشية: السيد أحمد صدقي، خبير نظم وحلول الطاقة الجديدة والمستدامة 

الدكتور / أسامة البحيريالسيدة / إيميلي ماتيسون 

السيد/ كارل فيليب شوكالسيد/ شريف حسني
باحث أول في جامعة برلين التكنولوچية 

والمدير التنفيذي لشركة watergy األلمانية

مسؤول البرنامج الدولي في تحالف 
هابيتات الدولي 

االستاذ في كلية الزراعة جامعة عين شمس

المدير التنفيذي لشركة شادوف وهى 
الشركة الرائدة في الزراعة فوق أسطح 

المباني وعلى الحوائط

خبير المناطق الحضرية بالهيئة 
األلمانية للتعاون الدولي ومدير 

مشروع التكيف مع آثار التغير المناخي 
في المناطق الحضرية العشوائية

ويتفضل بافتتاح هذه الحلقة النقاشية:
 يوليوس جيورج لوي

سفير جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة

لقد مرت مدينة القاهرة بتحوالت ال حصر لها عبر تاريخها الطويل ساهمت جميعها في 
تشكيل بنيتها االجتماعية والمكانية، حيث تقف العمارة الحديثة بها جنبا إلى جنب مع 
المباني ذات الطابع المعماري القديم وذلك في مساحة من األرض ضيقة إلى حد كبير 
القاهرة  داخل  الخضراء  المساحات  لمحدودية  ونظًرا  بالسكان.  كثيرا  مكتظة  انها  غير 
ما  المتوسط  في  فيها  السكانية  الكثافة  تبلغ  حيث  متطرد  سكاني  نمو  في  وقدرها 
في  مربع  كيلومتر  لكل  ألف  مائة  بين  وما  مربع  كيلومتر  لكل  نسمة  ألف  ثالثين  بين 
فيها  الحضرية  الزارعة  فإن  والعوامل  األسباب  تلك  لكل  نظرا  منها،  القديمة  األحياء 

مقتصرة على أسطح المنازل والمناطق الزراعية  الشبة حضرية القليلة المحيطة بها.
تلطيف  في  مفيدة  للمدن  العمرانية  األحوزة  وفي  المنازل  أسطح  فوق  الزراعة  وتعد 
درجات حرارة المباني وامتصاص بعضا من تلوث الهواء في المدن. ويضاف إلى ذلك أن 
المناطق  القاهرة يسهم في جعل  الكبرى مثل  المدن  الخضراء داخل  المساحات  خلق 
السكنية بها اكثر جذبا ويحسن نوعية الحياة لسكانها. وتساعد تربية الحيونات وإنتاج 
الغذاء في داخل األحوزة العمرانية للمناطق الحضرية فى حصول السكان الذين يالقون 
الصعوبات في الحصول على احتياجاتهم اليومية من الغذاء في تلبية تلك اإلحتياجات.

وهناك العديد من األسئلة التي تطرح نفسها في هذا اإلطار : ما هى الشروط الواجب 
توافرها في نوعية الزراعة والمنطقة الحضرية لكي تتماشى مع بعضها البعض؟ وكيف 
يمكن رسم السياسات التي تشجع على الزراعة داخل المناطق الحضرية للمدن؟ وكيف 
والمسؤلية  الدور  هو  وما  الحضرية  الزراعة  تعميم  في  التكنولوجيا  تساعد  ان  يمكن 
بعض  في  االستدامة  وتحسين  المخاطر  معالجة  في  الفاعلة  األطراف  بكل  المنوطة 

النماذج والتحارب الزراعية في المناطق الخضرية؟ 
حلقة  في  المشاركة  نرجوا  الكثير  وغيرها  األسئلة  تلك  على  االجابات  على  وللتعرف 

منتدى القاهرة للتغير المناخي هذة!


