يسر سفارة جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية دعوة حضراتكم
لحضور فعالية منتدى القاهرة للتغير المناخي السابعة والسبعين بعنوان

المتحدثون

االحترار في ازدياد:
تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة
وذلك في يوم الثالثاء  27يوليو 2021
الساعة  5.30مساًء بتوقيت القاهرة عبر Zoom
رجاء التسجيل لحضور الفعالية من خالل الرابط

يتفضل بإفتتاح الفعالية
فيليب موباي
مدير القسم العلمي
سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة
د.عزت لويس
مدير قسم األوزون
وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية

د .زينب صالح
رئيس قسم البحث العلمي
هيئة األرصاد الجوية
د .محمد صالحين
رئيس مجموعة التنمية المتكاملة
د .مروة دبايح
أستاذ مساعد بقسم الدراسات الحضرية
جامعة مالمو
د .هبة الله خليل
أستاذ دكتور بقسم العمران المستدام
جامعة القاهرة

يدير الفعالية :ليلي فون شتاكلبرج ،منسق منتدى القاهرة للمناخ

CAIRO CLIMATE TALKS

تعتبر الظواهر الجوية الحادة واالرتفاع المتوقع
في درجة الحرارة على المستوى العالمي من أكثر
آثار ظاهرة تغير المناخ إلحاحا.

فقد أصبح من غير الممكن أن تقوم الخبرات
والحلول المحلية وحدها بإزالة أثار اإلحتباس
الحراري أو رفع األعباء الناجمة عنها.

نجد للحرارة الشديدة تأثيرات على الصحة العامة
والزراعة والتنوع البيولوجي ،كماتسهم في العديد
من الكوارث الطبيعية .ويعد التخفيف من
االنبعاثات أمًرا ضرورًيا لتقليل آثار اإلرتفاع
الشديد في درجات الحرارة ومنع المزيد من
االحترار ،ويعد إتخاذ التدابير الالزمة من أجل
التكيف لمكافحة الحرارة وآثارها على حياة
اإلينسان ضرورة وهي المفتاح لتحقيق استراتيجية
مناخية عادلة.

ومن ناحية أخرى ،فإن الحلول التكنولوجية للتقليل
من شدة الحرارة هي كثيفة اإلستهالك للطاقة .وفًقا
لوزارة الطاقة في الواليات المتحدة ،فإن مكيفات
الهواء مسؤولة عن استهالك  ٪6من الطاقة المنتجة
في الواليات المتحدة.

العديد من المجتمعات وخاصة
لقد سلكت
الصغيرة منها في جميع أنحاء العالم طرًقا للتكيف
ومقاومة الحرارة وتأثيراتها المختلفة .ويعني
اعتمادهم على الموارد الطبيعية زيادة تعرضهم
للحرارة  ،ويعني أيًضا ارتباًطا أوثق بالبيئة .وال
تزال تلك الخبرات والتقاليد المحلية تستخدم اليوم
على الرغم من التقدم التكنولوجي المتسارع الذي
نعيشه يوميا .وتعمل الخبرات والمعرفة المحلية
بمفردها كضمانة للنظم البيئية وتوثيق موثوق به
للتغيرات المختلفة في أنماط الطقس والظواهر
الطبيعية .ومع ذلك ،ومع الزيادة الهائلة في
االنبعاثات وبالتالي درجات الحرارة،

معلومات عن المنتدى:

وفي مصر ،ارتفعت درجات الحرارة في الصيف
بمعدل  0.31درجة لكل عقد منذ عام  ،1960ويقدر
برنامج األمم المتحدة للبيئة أن استخدام مكيفات
الهواء وأجهزة التبريد في الخمسين عاًما القادمة
سيزداد بنسبة  .٪90مع تغير المناخ والطقس
القاسي الذي يسبب زيادة متفاقمة في استهالك
الطاقة ،وأضحى من الضروري أن تكون
استراتيجيات التكيف لدينا فعالة في استخدام
الطاقة قدر ما نستطيع.
هذا وسيقوم منتدى القاهرة للتغير المناخي من
خالل فعاليته السابعة والسبعين بإستضافة العديد
من الخبراء لمناقشة التغير المناخي والطقس
القاسي وكذلك خبراء في التكيف ،الستكشاف طرقا
لكيفية الجمع بين الخبرات المحلية والتقدم
التكنولوجي لخلق طريقا أكثر استدامة للتكيف مع
شدة الحرارة.

منتدى القاهرة للتغير المناخي يطور وينسق بالتعاون بين السفارة األلمانية
ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة األلمانية
للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية األلمانية
العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.
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