
''ارتفاع مستوى سطح البحر: حماية 
سواحلنا عن طريق اإلدارة الساحلية 

المتكاملة'' 

دعوة حضراتكم لحضور فعاليات الحلقة النقاشية الواحدة والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي تحت عنوان:

يسر 

وتعقد هذه الحلقة النقاشية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثالثاء الموافق ٢ يونية ٢٠١٥، وذلك في الحرم اليوناني 
٢٨ ش الفلكي باب اللوق القاهرة.

ألن الدلتا هى أكبر مساحة منزرعة تنتج الغذاء في مصر إضافة إلى ذلك سوف يحدث تلوث 
للمياه الجوفية ومياه الري عن طريق تسرب مياه البحر المتوسط المالحة إليها.  

البحر  يغرقها  التي  الساحلية  األراضي  مساحات  هى  ما  مثل:  طرحها  يتم  أسئلة  وهناك 
إلى  المالحة  البحر  مياه  تسرب  تبعات  مع  والصيادون  المزارعون  يتكيف  وكيف  سنويا؟ 
مناطقهم؟ ما هو حجم التأثر للمياه العذبة الجوفية؟ هل ما يتم بناءه من أسوار وصدادات 

بحرية أمام السواحل المصرية كافية لحمايتها؟ 
وسيتناول منتدى القاهرة للتغير المناخي في حلقته الواحدة والثالثين مناقشة كل تلك 
األسئلة الملحة وإلقاء الضوء حول الجهود التي تبذلها اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية 
تلك  تبعات  من  التخفيف  أجل  من  وذلك  األخرى  العالم  بلدان  من  غيرها  وفي  مصر  في 

التهديدات الواقعة الناجمة عن التغير المناخي والتكيف مع أثارها.

على الرغم من انها تغطي أقل من ثمانية بالمائة فقط من  مساحة سطح الكرة األرضية؛ 
فإن السواحل البحرية مهمة وحيوية لكل من البيئة واإلقتصاد معًا. كما أن سبعين بالمائة 
من سكان العالم تقوم يوميا بالتريض سيرًا على األقدام على شواطئ البحار ويسكن ثلثي 

سكان العالم في مدن وتجمعات سكنية تقع على السواحل.
وتمتد السواحل المصرية المكتظة بالسكان على طول أكثر من ثالثة آالف وخمسمائة كم 
البحر. وفقا لتقديرات  ارتفاع مستوى سطح  لتأثيرات  مما يجعلها عرضة بشكل استثنائي 
البنك الدولي، فإن ارتفاع منسوب سطح البحر على شواطئ مصر الشمالية سوف يؤدي إلى 
غرق ربع مساحة الدلتا فيها. وهو األمر الذي سيضطر ما يقرب من عشرة ونصف بالمائة من 

سكان جمهورية مصر العربية إلى مغادرة منازلهم.
 وبصرف النظر عن األثر السيئ إلرتفاع مستوى سطح البحر على سكان دلتا مصر وهجرتم 
التي ستنجم عن التغير المناخي ؛ فإن األمن الغذائي في تلك المنطقة سوف يتأثر بشدة 

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

الدكتور/ بيتر مايكل لينكالدكتور/ خالد خير الدين

الدكتور/ ممدوح الحطابالسيد / محمد بيومي

الباحث في وحدة التغير المناخي واألمن بجامعة هامبورج األلمانيةرئيس معهد البيئة وبحوث المناخ بوزارة الموارد المائية والري المصرية

األستاذ بقسم منظومة ارتفاع مستوى سطح البحر وأبحاث مسح الموارد الخبير البيئي بالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
الطبيعية جامعة السادات

ويتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية

السيد الوزير د./ خالد فهمي 
وزير البيئة المصري

السيد/ كريستوف ريتسالف
نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، بسفارة 

جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة


