
يتشرفون بدعوة حضراتكم إلى حضور الحلقة النقاشية القادمة وذلك في إطار فعالية منتدى 
القاهرة للتغير المناخي الحادية والعشرين والتي تقعد هذه المرة بالتعاون واإلشتراك مع 

نظيره الفرنسي منتدى  فرنسا- مصر.

وذلك في يوم األربعاء الثاني عشر من مارس عام 2014 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا 
 بمركز إعداد شباب القادة بمقر المجلس القومي للشباب وعنوانه شارع البرج بالزمالك القاهرة.

 يتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية كل من

وسيكون عنوان الحلقة النقاشية:

“مخاطر تتهدد المنظومة البيئية في مصر: الحفاظ على التنوع 
البيولوجي والبيئي لجمهورية مصر العربية״” 

coordinator@cairoclimatetalks.net : الرجاء تآكيد الحضور بإرسال رسالة إلكترونية إلى وتختتم الحلقة فعالياتها ببوفيه عشاء مفتوح 

السيد الدكتور / بيير ديفو ديروا
الباحث والخبير بالوكالة الفرنسية الحكومية للحياة البرية وإدارة الصيد 

البري )المكتب الوطني الفرنسي للصيد والحياة البرية(

السيد/ نور نور
المنسق التنفيذي بجمعية الحفاظ على الطبيعة في مصر 

نوعا من الشعاب المرجانية، وهو ما يعتبره الخبراء واحدا من أكثر النظم البيئية 
البحرية تنوعا وتفردا على مستوى العالم كله. غير أن الطيور والشعاب المرجانية 
مثلها في ذلك مثل جميع الكائنات الحية تتعرض لمخاطر شديدة  جراء األنشطة 
اإلنسانية األخرى مثل الصيد وإتباع نظما تنموية جائرة وتدمير المناطق المأهولة 

والتعامل السيئ مع المياه وكثرة اإلنبعاثات الغازية الضارة.
وألمانيا وفرنسا عدة مبادرات محلية ودولية  الخبراء من مصر  يناقش  وسوف 
من أجل الوصول إلى صيغة يتم بمقتضاها حماية الحياة البرية وزيادة السياحة 
البيئي  بالتنوع  المتعلقة  بالموضوعات  العام  الوعي  ورفع  للبيئة  الصديقة 

والبيولوجي في مصر.
قصير  وثائقي  فيلم  وهو  المحلقة«  األساطير  فيلم«  بعرض  الفعالية  وستبدأ 
تدور أحداثه حول الطيور المهاجرة وقد تم تصويره في مصر بواسطة جبريل 

ميخائيل.

يعقد منتدى القاهرة للتغير المناخي بالتعاون مع نظيره الفرنسي منتدى  فرنسا- 
مصر ورشة عمل على مستوى الخبراء في إطار فعاليته الحادية والعشرين، والتى 
التنوع  على  للحفاظ  واإلقتصادية  البيئية  األهمية  إبراز  على  أعمالها  تركز  سوف 
البيئي والبيولوجي وكذلك الحياة النباتية والحيوانية في مصر. ولم يصبح الحفاظ 
على النظم البيئية  دربا من دروب الرفاهية، بل إنه أضحى عامال أساسيا ال غنى عنه 
في النشاط السياحي والتقدم في مجال الصحة العامة واألمن الغذائي إلى جانب 
العديد من اإلحتياجات األساسية لإلنسان.  وتشتمل المناطق التى يمكن العيش 
بها في جمهورية مصر العربية على تباين وتنوع ما بين وادي النيل ودلتاه والصحاري 
والواحات والجبال واألراضي الرطبة المالحة إضافة إلى بيئتين بحريتين متميزتين. 
كما أن موقعها المتوسط ما بين الشمال والجنوب يجعل منها معبرا بريا وحاضنة 
كبيرة لما يقرب من مليون ونصف مليون من الطيور المهاجرة في رحلة هجرتها 
السنوية والعودة. أما الحياة البحرية المصرية فتضم ما يزيد على مائتين وخمسين 

السيد السفير/ ميشائيل بوك
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة 

السيد الوزير/ هشام زعزوع
وزير السياحة المصري

السيد السفير/ نيكوالس جالي
 سفير فرنسا بالقاهرة

والخبراء المشاركون في الحلقة النقاشية هم:

وزارة الدولة لشؤون البيئة 
المصرية 

سفارة جمهورية ألمانيا 
اإلتحادية بالقاهرة

السفارة الفرنسية  
بالقاهرة     

السيد الدكتور/ محمود حنفيالسيد المهندس / چان پول ليندنر
المهندس البيئي وخبير معالجة دورة الحياة بقسم هندسة دورة الحياة 

الطبيعية بجامعة شتوتجارت األلمانية  
عالم األحياء البحرية وكبير خبراء بجمعية الغردقة للحفاظ وحماية 

البيئة ) HEPCA( ومستشار حماية البحر األحمر. 
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