
 

 

 منتدى القاهرة للمناخ

ثامنة واألربعينالبيان الصحفي للفعالية ال  

 

الثامنة نظمت سفارة جمهوربة ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة  الحلقة النقاشية 
يونيه  02 قالمواف ثالثاءاللمنتدى القاهرة للتغير المناخي وذلك يوم  واألربعين 

معهد جوته األلماني وسط والنصف مساءا بمقر لثامنة في تمام الساعة ا, 7102
.القاهرة  

:وذلك تحت عنوان  
 

"سر االستدامة: كاوسبيرسي" عرض ومناقشة  فيلم "   

 

أن  ٣١٠٢ذكر تقرير منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة الصادر في عام 
الغازية المسببة  نبعاثاتإل٪ من ا٠.٤١م واأللبان تتسبب في صناعة اللحو 

٪ من استهالك المياه سنويا في كل أنحاء ٣١لالحتباس الحراري؛ ويذهب إليها 
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في مصادر الغذاء لمواجهة التغير المناخي . العالم

ومع أن هذا يعد عامل مؤثر في التغير المناخي؛ فإن العديد من . بشكل أكثر كفاءة
وعليه, فقد . نبعاثات الغازية الضارةإليديها على كيفية تقليل ام تضع أالمناقشات ل

للفت  عقد منتدى القاهرة للتغير المناخي حلقته النقاشية الثامنة واألربعين سعياً منه
لى أهمية موضوع اإلنتاج الضخم للحوم واستهالكها؛ بما فيه صناعة إاالنتباه 

  .اللحوم واأللبان
رئيسة القسم العلمي بالسفارة األلمانية بالقاهرة لدى راوية طعمه, / وقالت السيدة

وقع اختيارنا في منتدى القاهرة للتغير المناخي على هذا :" حها الفعاليةاافتت
الموضوع للمناقشة في حلقته الثامنة واألربعين و في أواخر شهر رمضان 

ذويهم؛ فطار والسحور بين العائالت وإلالذي تكثر فيه الدعوات لتناول االمعظم, 
. "الرأي العام للتوقف للحظة والتفكر حول مواردنا الغذائية وذلك من أجل دعوة 

  



هذا ". سر اإلستدامة: كاسبيرسي" وجاء ذلك لتهيئة األجواء لعرض ومناقشة فيلم 
يكتشف أن جهده  الذي و ,الفيلم الوثائقي الذي يرصد رحلة أحد خبراء البيئة

للحوم ااستمر في تضمين غذائه  طالما  سيظل محدودا للحافظ على البيئة,
ويذكر هذا الخبير البيئي أنه في حين تأتي االنبعاثات الناتجة بفعل تربية . واأللبان

 يراضألالغازية الضارة؛ فإن استصالح ا نبعاثاتت لإلالماشية على رأس المسببا
فة فضال وإنتاج األعالف واللحوم ومنتجات األلبان المعالجة وأساطيل النقل المختل

عن االستخدام المكثف لألسمدة والمياه والطاقة تساهم أيضا في ارتفاع نسبة 
االستقصائية  الخبير البيئي خالل تحقيقاته وصلو. بعاثات ثاني أكسيد الكربونان

يبدو   الدولية على صناعة اللحوم والمنظمات البيئيةأن القائمين إلى قناعة مفادها 
  . لمعلومات عن الرأي العامأنهم توافقوا على حجب هذه ا

 
وفي الوقت الذي وجه الفيلم رسالة قوية ضد اللحوم واأللبان؛ فقد نبه الخبراء 

في المعلومات  المتحدثون الثالثة خالل مناقشتهم ألحداثه مع الحضور إلى التدقيق
حسن أبو بكر, أستاذ المكافحة / الدكتور   وفي هذا اإلطار فقد لفت. الفيلمالمقدمة ب

نتاج الزراعي الضخم وإنتاج إلامعة القاهرة, إلى العالقة بين البيولوچية بجا
مقابل كل سعر من :" وقال. الوقود األحفوري وهو األمر الذي تناوله الفيلم أيضاً 

السعرات الحرارية من المواد الغذائية التي نستهلكها يتم استهالك خمسة سعرات 
 يجب أبدا فصلهما عن بعضهما والقضيتين ال يمكن وال.حرارية من الطاقة

وشدد في مداخلته على أن التوصل إلى حل شامل يتطلب نظرة شاملة؛ ". البعض
كما أن فصل مسألة اللحوم واستهالل منتجات األلبان عن القضايا األخرى 

المالزمة لها مثل استهالك الوقود األحفوري والمياه والعوامل األخرى الخارجية 
  .كتملةيؤدي إلى نتيجة غير م

هالة بركات, خبيرة الحقوق الغذائية, إلى مدى تأثير القرارات / وأشارت الدكتورة
يقدم :" وقالت . واالختيارات التي يتخذها كل فرد منا إلحراز تقدما في هذا المجال

الفيلم رحلة لرفع الوعي؛ حيث قرر صانعه أنه ال طائل من وراء مخاطبة 
وهو العامل األكثر . ة للمستهلكالقائمون على تلك الصناعة, بل توجه مباشر

لم افهم رسالة الفيلم على أنها دعوة  اأن:" ثم أردفت قائلة". ثأثيرا في هذا السياق
قالع تماما عن تناول اللحوم ومنتجات األلبان, بل دعانا إلى أن نعيد التفكير في لإل

وفي سياق سؤال لها حول ". لية فيما نأكلهوأنماط غذائنا وأن نصبح أكثر مسؤ
ستهالكي القائم في مصر شددت الدكتورة هالة على أن استهالك إلالوضع ا

المصريين للحوم في أنحاء كثيرة من البالد يقتصر على مرة واحدة في األسبوع 
تباعا لنظام إكثر صحة وأكثر أمر الذي جعلهم ألة, وهو اأو في المناسبات الخاص

لى ضرورة التركيز على نوعية الغذاء بدال إورة هالة ولفتت الدكت. ئي مستدامغذا
تباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون غير صحي بصورة إمن كميته؛ وقالت إن 



تباع نظام غذائي يتم تناول اللحوم فيه بصورة كبيرة كما هو الحال بالنسبة إل
مستدام مكثفة, وذلك في حال كان هذا النظام الغذائي النباتي غير متوازن وغير 

    . معتمد على منتجات نباتية مستوردة لها بصمة كربون عالية
 

 

/ وفي حين يركز الفيلم على إظهار وجهة النظر األمريكية؛ فقد سلط الدكتور
محمد عثمان, مدير الثروة الحيوانية بمزارع دينا, الضوء على صناعة اللحوم 

مزارع األخرى على لى جنب مع التعمل مزارع دينا جنبا إ:" وقال. المحلية
بينما . كثر استدامة وصداقة للبيئةأمر الذي يجعلها ألراضي المستصلحة, وهو األا

نتاج إلوفي الوقت الذي يشكل ا. يرا لهاالزراعة الجماعية تشكل تهديدا كب
٪ فقط من األنشطة الزراعية تدخل ٠١الزراعي الضخم تهديدا كبيرا للبيئة, فان 

وتناول . زراعية اعتيادية ال تمثل خطرا على البيئة ٪ أنشطة٠١في هذا النطاق و
:" من الغذائي في مصر حيث أضافألفي مداخلته مسألة ا الدكتور محمد عثمان

إال بإنتاج المزيد من  هناك فجوة غذائية حقيقة في مصر ال يمكن التغلب عليها
" األلبانومن غير الواقعي أن يتم الترويج للقضاء على صناعة اللحوم . ناتاالحيو

لنظم التي تباع مختلف التقنيات واإفقد أعترف أنه من الواجب علينا  ومع ذلك
يه فإن هناك طريقا ووفقا لرأ. ثبتت فعاليتها في جعل هذه الصناعة أكثر استدامةأ

لق نتاج الطاقة وخإنات في اكثر استدامة وهو استخدام روث الحيوأواحدة إلنتاج 
 .لها ىلفات واالنبعاثات عند الحد األدننتاج المخإنظام محكم يتم فيه التحكم في 

  
وعلى الرغم من اتفاق الخبراء المشاركين في الحلقة على أن األنشطة الزراعية 

يمكن أن تصبح أكثر استدامة, فقد أشار الدكتور حسن بركات إلى أنه ليست 
غير  هنالك فجوة غذائية في العالم, وأن السبب الرئيسي في ظهورها هو التوزيع

النظام الذي يتم تصنيع وتوزيع واستهالك المواد :" وقال. العادل للموارد الغذائية
الغذائية على أساسه هو جزء من نظام اقتصادي عالمي أكبر يتم تفضيل الناس 

ولطالما وجد هذا النظام؛ فستجد ما يسمى . فيه على أساس الطبقة االجتماعية
  ".ل شاملةالبد من إيجاد حلو. بالفجوة الغذائية

 
غير أنهم توافقوا  ولم يتفق الخبراء خالل مناقشاتهم على نظام غذائي مثالي بعينه,

تباع نظام غذائي يعتمد باألساس على منتجات غذائية محلية سيمثل ذلك إعلى أن 
٪ من المواد الداخلة في ٠١وأضاف الدكتور عثمان أن . حجر الزاوية في الحل

الصناعة يتم استيرادها من الخارج وأن االعتماد المتدرج على الموارد المحلية 
ونوه إلى أهمية االبتكار . في الصناعة من شأنه أن يغير جذريا شكل هذه الصناعة



في صناعة اللحوم منتجات األلبان من أجل جعل هذه الصناعة متوفرة وأكثر 
  .استدامة

 
لة بين التغير المناخي وإنتاج اللحوم واأللبان فقد كان هناك  وبعد إيضاح الصِّ

تفاعل من أحد الحاضرين للحلقة النقاشية والذي سأل الخبراء عن نظام غذائي 
:" بعه هو وآخرين من الحضور وجاء الرد على لسان الدكتورة هالةيمكن أن يت

يجب أن يعرف الفرد مصدر طعامه وسالسل إنتاجها وأنه إذا أنتج الفرد غذائه 
يحسن من نظامه الغذائي ومنظروه يجب أن قلل بصورة كبيرة بصمته الكربونية و

على أسطح المنازل نتاج الغذاء إوقدمت الدكتورة هالة مثاال على ذلك بفكرة . له
إذا أنتجت غذائك بنفسك فأنت َتَخلَّق شعور :" فيما يسمى بحدائق الحضر وقالت

  ". تغير مجرى حياة البشرقد تلك تجربة . بالتقدير للغذاء الذي أنتجته وتستهلكه
 

 

 نبذة عن منتدى القاهرة للمناخي:
 

ي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخ  

ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين 

. صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني

بالتعاون بين  1122نوفمبر  فىوقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي 

هيئة الالسفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة و

األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية 

.األلمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة  

 


