
»حماية وتنمية المحميات الطبيعية في مصر« 

تتشرفان بدعوتكم لحضور الحلقة النقاشية التاسعة والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي وذلك تحت عنوان:

وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثالثاء السابع عشر من مايو 2016 .
بمقر المركز العلمي األلماني وعنوانه 11 ش الصالح أيوب بالزمالك القاهرة.

مقدونيا إلى شبه جزيرة سيناء وذلك لبناء وحماية دير سانت كاترين. وهناك سبع قبائل 
أخري يعمل أبناؤها اليوم كحراس وأدلة بمنطقة محمية الدير والمناطق المجاورة لها. كما 
أننا نجد قبيلة العبابدة بوادي الجمال تقوم بتحريم قطع األشجار الحية؛ مما كان له أكبر األثر 

في إزدهار أشجار السنط بالمنطقة الجنوبية من البحر األحمر.
والثالثين  التاسعة  النقاشية  حلقته  في  المناخي  للتغير  القاهرة  منتدى  يتناول  وسوف 
الطرق التي يمكن بواسطتها حماية وتنمية المحميات الطبيعية بطريقة مستدامة بغية 
المعنية. وسيناقش  المحلية  المجتمعات  التعليم واالنشطة السياحية لتلك  تقديم فرص 
الخبراء من القطاعين العام والخاص من خالل الحلقة التحديات التي تواجه حماية المحميات 
من التلوث بكل أنواعه وتوفير الحراسة والموارد المالية وما يجب عمله للوصول الستدامة 

تمويل المحميات وجذب السائح المصري لزيارتها في ظل تراجع السياحة األجنبية إليها.

 المحميات الطبيعية في مصر بدأً بحفريات الحيتان والطيور النادرة والنباتات الطبية ووصوالً 
الكنوز  من  للعديد  موطن  تعد  النيلية،  والجزر  الصحراوية  واألودية  المانجروف  أشجار  إلى 
البرية والبحرية. وتشغل الثالثون محمية طبيعية في جمهورية  مصر العربية  أكثر خمسة 
عشرة  بالمائة من مساحتها الكلية، وتمتد فيما وراء ذلك إلى البحر األحمر. وتتعرض تلك 
واألنشطة  الحضري  والتوسع  أشكاله  التلوث بكل  بينها  إلى تهديدات عدة من  المحميات 
الصناعية والزراعية. وغالبا ما تكون العوامل التي تميز تلك المحميات هى ذاتها التي تمثل 
المناطق تقع في نطاق طبيعي  الكثير من هذه  الحفاظ عليهاوحمايتها، ألن  صعوبة في 
شاسع ونائي ويضاف إلى ذلك محدودية مواردها وقلة عدد القائمين على حراستها للقيام 

بالدوريات المطلوبة لتأمينها.
وتلعب المجتمعات المحلية دورًا حيويًا في الحفاظ على التنوع البيولوچي والتراث الثقافي 
بمناطق المحميات الطبيعية. وفي القرن السادس الميالدي تم استقدام قبيلة الجبالية من 

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة

وتختتم الفعالية ببوفيه عشاء مفتوح  

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

الدكتور/ مصطفى فوده

يدير الحلقة النقاشية: السيدة/ لندسى باريتي، منسقة منتدى القاهرة للتغير المناخي 

الدكتور / كوهار جاروالسيد / شريف الغمراوي الدكتور محمد سامح محمد 
مالك منتجع بساطا الصديق للبيئة  مستشار وزير البيئة المصري

ومؤسس جمعية حماية األهلية
 مدير مركز اتصاالت البيئة بجامعة القاهرة 

وعضو جمعية الحفاظ على الطبيعة في مصر 
معاون وزير البيئه 

مدير عام محميات المنطقه المركزية 
نقطة االتصال الوطنيه لمواقع التراث 

الطبيعي العالمي

السيد السفير/ يوليوس جيورج لوي
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

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

السيد الدكتور/ محمد يحيى راشد
وزير السياحة  ) لم يتأكد بعد(  

ويتفضل بافتتاح هذه الحلقة النقاشية:


