
 

 مىتدى القاهزة للتغيز المىاخي

زابعت واألربعيهالبيان الصحفي للفعاليت ال  

 

وظمج سفبسة جمهىسبت ألمبويب اإلححبديت ببلمبهشة  الحلمت الىمبشيت الثبلثت 

  المىافك ثالثبء ورله يىم الواألسبؼيه  لمىخذي المبهشة للخغيش المىبخي 

 ػصشا في حمبم السبػت الثبلثت, 6102 الثبوي والؼششيه مه شهش وىفمبش 

:ورله ححج ػىىان,  مىيبال مذيىت ب الجبمؼت بممش   

 
"االرتباط بين المياه والطاقة والغذاء في محافظة المنيا " 

 

ولذ جبء رله في إطبس اإلسبىع األلمبوي بصؼيذ مصش في مذن األلصش 

ولىب وسىهبج والمىيب إثش مببدسة لسفبسة األلمىيت ببلمبهشة وشبسن فيهب 

األلمبويت الؼبملت بمصش مثل الهئيت األلمبويت للخؼبون  المؤسسبث األومبئيت

الؼلمي  والىوبلت األلمبويت للخؼبون الذولي  والمشوض الثمبفي األلمبوي مؼهذ 

هب ويزوش أن هزة هً المشة األولً الخي يىمل في. جىحه ومؼهذ األثبس األلمبوي

 .إلً المىيبالمبهشة  فؼليبحه مه

 
 

تعد محافظة المنٌا واحدة من بٌن المحافظات المصرٌة ذات الكثافة السكانٌة العالٌة، 
إضافة إلى كونها منطقة زراعٌة مهمة، حٌث تنتشر زراعة العدٌد من المحاصٌل 
مثل قصب قصب السكر والقطن والفول وفول الصوٌا والثوم والبصل والطماطم 

عدد من الصناعات المحلٌة مثل  وٌقوم على تلك المحاصٌل. والبطاطا والبطٌخ
. وطحن الغالل وغزل ونسٌج القطن وتجفٌف البصلالسكر   

 
من  -مثلها فً ذلك مثل باقً المحافظات الزراعٌة فً مصر -وتعانً محافظة المنٌا 

الحرارة فً فصل الصٌف نتٌجة للتغٌرات المناخٌة؛ وهو األمر   ارتفاع درجات
إنتاجٌة المحاصٌل وارتفاع نسبة ملوحة التربة وكذا الذي ٌخلف آثارا ضارة على 

.على الموارد المائٌة  



 
جمع منتدى القاهرة للتغٌر المناخً فً حلقته الرابعة واألربعٌن عدد من الخبراء  

الدولٌٌن والمصرٌٌن فً مجاالت مختلفة بغٌة تقدٌم اجابات حول كٌف ٌمكن 
م الموارد المائٌة والطاقة بصورة للمزارعٌن فً محافظة المنٌا وما حولها استخدا

أكثر فعالٌة وكفاءة لتحقٌق األمن الغذائً، وكٌفٌة اتباع سٌاسات طوٌلة المدى 
لتحقٌق االستدامة فً تلك القطاعات الثالثة من أجل تأمٌن توفٌر الغذاء لألجٌال 
.الحالٌة والحد من استنزاف الموارد والحفاظ علٌها ضمانا لحق األجٌال القادمة  

 
مركز بحوث التنمٌة ب المسوؤل األعلً للبرنامج عمرانً،الحمو / ف الدكتورر  عو

مجاالت  ربط القطاعات الثالثة وقال إن فً بداٌة مشاركته بالنقاش مصطلح ،الدولً
المٌاة والطاقة والغذاء ٌجب تناولها كوحدة واحدة مترابطة ألننا إذا كن ا نتحدث عن 

. فإننا نتحدث فً ذات الوقت عن اهدار للطاقة والغذاءسوء استخدام فً مجال المٌاه 
هذه عوامل :" وأضاف . واألمر ذاته ٌسري على القطاعٌن األخرٌن بنفس الدرجة

تدور كلها فً فلك واحد وفً دائرة ال تنتهً وهى قطاعات مكلفة جدا وتمثل 
 ضغوطا على الموارد الطبٌعٌة وعلى صانع القرار السٌاسً فً مصر اآلن نظرا

لتوجه الحكومة إلى تقلٌص الدعم المقدم فً هذه القطاعات مما سٌنتج عنه تأثٌرات 
".اقتصادٌة واجتماعٌة هامة  

عمرانً أنه إن لم ٌكن هناك ربط بٌن تلك القطاعات الثالثة فإننا ال/ وٌرى الدكتور
لن نستطٌع انتاج غذاء كاف لضمان األمن الغذائً؛ مما سٌؤدي بدوره إلى تكلفة 

مصر تعانً من عدم كفاءة فً استخدام " :عمرانً إلى ذلك قولهالوأضاف . ةعالٌ
الموارد فً القطاعات الثالثة والبد من من التعامل مع المٌاه والطاقة والغذاء على 
. انهم وحدة مترابطة وأن ٌكون ذلك واضحا لعامة الناس والحكومة على حد سواء

فً ضمان الحصول على هذه العناصر كما ٌجب أن نؤكد على حق األجٌال القادمة 
 ".الثالثة

 
، لدى  خبٌر فً التنمٌة الحضرٌة بالجامعة التقنٌة ببرلٌنمحمد أشرف، / المهندس أكدثم 

إن أهمٌة هذه :" مداخلته األولى فً النقاش على ترابط القطاعات الثالثة وقال 
أجسامنا جمٌعا العناصر ال تكمن فقط فً أنها ضرورٌة فً الحٌاة العامة، بل ألن 

كما أن تأمٌن العناصر الثالثة تعد ضمانة الستمرارٌة . تتكون منها وبها وعلٌها نحٌا
ونوه المهندس أشرف إلى أن التحدي الكبٌر أمامنا اآلن هو أن نجعل الربط ." الحٌاة

بأسعار ٌمكنهم  للناس  بٌن تلك العناصر سهال ومٌسرا، وٌنبغً اٌضا توفٌرها
التنمٌة المستدامة ٌجب علٌنا نشر ثقافة   لتحقٌق:" مهندس أشرف وتابع ال. تحملها

االكتفاء والنظر إلى الضرورٌات وترك األشٌاء الثانوٌة التً نستخدمها من أجل 
وهناك من ٌقول إننا أذا اتبعنا جمٌعا . الترف؛ ألن الموارد الطبٌعٌة لم تعد كافٌة

ألمرٌكان، فإننا سوف نحتاج على كوكب األرض نفس نمط االستهالك الذي ٌتبعه ا
 ".إلى كوكبٌن إضافٌٌن مثل كوكب األرض لتلبٌة احتٌاجاتنا

 



دكتور بقسم البٌولوجً بكلٌة العلوم  ،بركاتناصر/ الدكتور ومن ناحٌته فقد شارك 
المتحدثٌن السابقٌن التأكٌد على هذه النظرٌة وأضاف إن ذلك ٌؤدي  ،بجامعة المنٌا

إلى التنمٌة المستدامة وهذا ٌتطلب منا ضرورة استخدام الموارد بصورة صحٌحة 
ومتوازنة للحفاظ على نصٌب األجٌال القادمة دون جور من جٌل على حقوق 

ت قلٌلة من ٌجب زراعة المحاصٌل التً تستهلك كمٌا:" وقال. األجٌال األخرى
المٌاه وكذا المحاصٌل القادرة على التكٌف مع اآلثار المترتبة على التغٌرات 

وقد جرت بالفعل تجربة زراعة نباتات . المناخٌة الحالٌة وارتفاع درجات الحرارة
".كهذه هنا فً محافظة المنٌا  

  
رة عمرانً المناقشة إلى موضوع ترشٌد استهالك الطاقة وضروال/ نقل الدكتورثم 

. تنوع مصادرها والتوجه نحو الطاقة المتجددة والبعد عن مصادر الطاقة األحفورٌة
وأشار إلى أن هذا التحول ٌعد تحدٌا كبٌرا نظرا الرتباط الطاقة المتجددة بتكلفة 

عالٌة ال ٌسترد العائد منها بسرعة، كما أنها تقوم على تقنٌات حدٌثة ال تتوفر فً 
لقد بات اإلستثمار فً الطاقة المتجددة :" ل عمرانًوقا. معظم البلدان النامٌة

ضرورة رغم كل شًء؛ النها سوف توفر لنا الكثٌر من المال والجهد على المدى 
".البعٌد  

 
عمرانً الوأتفق المتحدثون الثالثة ختام المناقشة على أربعة أشٌاء أجملها الدكتور 

:فٌما ٌلً  
وأن الربط لم ٌعد . المٌاة والطاقة والغذاءضرورة الربط بٌن القطاعات الثالثة  -

.ترفا   
ر ذلك بالسلب على القطاعٌن أثإذا تعرض قطاع من القطاعات الثالثة لخطر  -  

.اآلخرٌن لذا وجب ترشٌد استنزاف الموارد بها   
زٌادة القدرات فً مجاالت أخرى متداخلة مع القطاعات الثالثة لتكوٌن رؤى  -

.شاملة  
أجل تغٌٌر تعامل  الخاصة بتلك النقاط الثالثة من لتشرٌعات ة اضرورة مواكب -

.المجتمع مع تلك الموارد لضمان حق توفرها لألجٌال القادمة   
 
 

ٌجب أن نسأل أنفسنا : واختتم المهندس أشرف النقاش بطرح سؤال على الحضور
والغذاء؟ماذا سنفعل بعد مائة عام، إذا لم ٌعد لدٌنا ما ٌكفٌنا من المٌاه والطاقة   

 

 :عه مىتدى القاهزة للتغيز المىاخيوبذة 
 

ي هى ػببسة ػه سلست مه الفؼبليبث الشهشيت الخي مىخذي المبهشة للخغيش المىبخ  

حشمي إلي خلك آفبق لخببدل الخبشاث وسفغ وحىميت الىػي وحشجيغ الخؼبون مب بيه 



. صبوؼي المشاس السيبسي ومجخمغ األػمبل والمجخمغ الؼلمي ووزا المجخمغ المذوي

خؼبون بيه ببل 3122فً وىفمبش ولذ أطلمج مببدسة  مىخذي المبهشة للخغيش المىبخي 

السفبسة األلمبويت ووصاسة الذولت المصشيت لشئىن البيئت وجهبص شئىن البيئت وهيئت 

األلمبويت للخببدل الؼلمي والىوبلت األلمبويت للخؼبون الذولي واللجىت المصشيت األلمبويت 

 .الؼليب المشخشوت للطبلت المخجذدة وفبػليت الطبلت وحمبيت البيئت

 

 

 


