
'' النيل شريان الحياة في مصر:  
إدارة استهالك المياه وحماية النهر'' 

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

وذلك يوم األربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا 
بمقر المركز العلمي األلماني وعنوانه 11  ش الصالح أيوب بالزمالك القاهرة.

قطاع الزراعة على معظم تلك الكميات. وعلى الرغم من أن استخدام كميات المياه المعاد 
تدويرها من قطاع الري الزراعي في زيادة مطردة، فإن استراتيچيات إدارة المياه مثل تدوير 
يكفي  بما  واسع  نطاق  اآلن على  تنفيذها حتى  يتم  لم  البحر  مياه  وتحلية  الرمادية  المياه 

لتعويض الموارد المائية المستنفذة.
من  العديد  بين  والثالثين  الخامسة  حلقته  في  المناخي  للتغير  القاهرة  منتدى  وسيجمع 
البالغ  المورد  بذكاء وكفاءة هذا  نحافظ وندير  أن  إذن  لنا  : كيف  لمناقشة موضوع  الخبراء 
األهمية؟ وكذا عدد من القضايا األخرى ذات الصلة والتي لها تأثير على استخدام البشر لنهر 

النيل وإدارة موارده المائية في إطار من منظور المتوفر منها وكذا الطلب عليها.

يعد نهر النيل الشريان الرئيسي للحياة  على امتداد البالد في جمهورية مصر العربية، حيث 
يحيا علي مياه فيها الماليين من البشر والحيوان والنبات. وهناك العديد من العوامل التي 
المختلفة  السيناريوهات  بالعديد من  بدأ  النهر وعلى استخداماتها،  تؤثر على تدفق مياه 
للتغير المناخي ووصوال إلى إدارة استخدام المياه والترثيبات الطينية والري. ويضاف إلى ذلك 
أيضا عوامل أخرى  لها دور مهم مثل الضغوط الناجمة عن التلوث والنمو السكاني. وترتبط 
سالمة الصحة العامة  للسكان في مصر وكذلك الزراعة ارتباطا وثيقا بالبيئة النهرية للنيل 

وسالمة النهر من التلوث.
المياه  كميات  ارتفعت  حيث  المائي  الفقر  مرحلة  إلى  العربية  مصر  جمهورية  وصلت  وقد 
واستحوذ  األخيرة،  سنوات  العشر  خالل  بالمائة  وعشرين  ثالث  بنسبة  فيها  المستهلكة  

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

السيدة/ الما الحاتو

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

الدكتور/ مصطفى أبوزيدالدكتور/ الرس ريبه السيد/ ابراهيم عشرة
أستاذ اإلدارة المتكاملة لألراضي والموارد المؤسس المشارك لمعهد النيل 

المائية، المعهد العالي بجامعة العلوم 
التطبيقية كولونيا ألمانيا 

رئيس قسم الميكانيكا الكهربائية، وزارة 
الموارد المائية والري 

نائب رئيس المجموعة الهندسية 
لالستشارات 

السيد السفير/ يوليوس جيورج لوي
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

السيد الدكتور/ خالد فهمي
وزير البيئة المصري ) لم يتأكد بعد(

السيد الدكتور/ حسام مغازي
وزير الموارد المائية والري المصري )لم يتأكد بعد(

ويتفضل بافتتاح هذه الحلقة النقاشية:


