
 

 

 منتدى القاهرة للتغير المناخي

الخامسة والثالثينالبيان الصحفي للفعالية   

 

 
ية الحلقة نظمت سفارة جمهوربة ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة المصر

وذلك يوم األربعاء  والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي النقاشية الخامسة
بمقر  مساءا , في تمام الساعة السادسة والنصف2015نوفمبر  25الموافق 

 المركز العلمي األلماني.
 وذلك تحت عنوان:

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

في جمهورية مصر  على امتداد البالد  يعد نهر النيل الشريان الرئيسي للحياة
والنبات. وهناك الماليين من البشر والحيوان  ها, حيث يحيا علي مياه فيالعربية

العديد من العوامل التي تؤثر على تدفق مياه النهر وعلى استخداماتها, بدأ بالعديد 
إدارة استخدام المياه  إلىمختلفة للتغير المناخي ووصوال من السيناريوهات ال

لها دور  أخرى  عوامل أيضا يضاف إلى ذلكووالري.  الطينية والترثيبات
الصحة  التلوث والنمو السكاني. وترتبط سالمةالضغوط الناجمة عن  مثل مهم

للسكان في مصر وكذلك الزراعة ارتباطا وثيقا بالبيئة النهرية للنيل   العامة
.وسالمة النهر من التلوث  

 
مرحلة الفقر المائي حيث ارتفعت كميات  إلىية وقد وصلت جمهورية مصر العرب

فيها بنسبة ثالث وعشرين بالمائة خالل العشر سنوات األخيرة,   المياه المستهلكة
واستحوذ قطاع الزراعة على معظم تلك الكميات. وعلى الرغم من أن 

كميات المياه المعاد تدويرها من قطاع الري الزراعي في زيادة مطردة,  استخدام



المياه مثل تدوير المياه الرمادية وتحلية مياه البحر لم يتم  إدارة چياتتيفإن استرا
.تنفيذها حتى اآلن على نطاق واسع بما يكفي لتعويض الموارد المائية المستنفذة  

 
منتدى القاهرة للتغير المناخي في حلقته الخامسة والثالثين بين العديد وقد جمع 

موضوع : كيف لنا إذن أن نحافظ  لمناقشة المصريين واأللمان  من الخبراء
 وندير بذكاء وكفاءة هذا المورد البالغ األهمية؟ وكذا عدد من القضايا األخرى

التي لها تأثير على استخدام البشر لنهر النيل وإدارة موارده المائية و ذات الصلة
.الطلب عليهاوالمتوفر منها في إطار من منظور   

 
 

جيورج لوي, سفير جمهورية ألمانيا االتحادية  وقد افتتح السيد السفير/ يوليوس
بالقاهرة الحلقة النقاشية وذلك بمقر المركز العملي األلماني مساء األربعاء 

من الدستور  ٤٤الماضي, وقد بدأ السفير األلماني كلمته مستشهدا بالمادة 
المصري والتي تؤكد على أهمية نهر النيل وتضمن حمايته من قبل الدولة. وقال 

سفير ايضا إن جمهورية ألمانيا االتحادية ملتزم بالمساهمة في الحفاظ على النيل ال
 ٤٩1وسالمتها, حيث تدعم حاليا محفظة مالية قدرها  والموارد المائية في مصر

.مليون يورو إلقامة مشاريع الري المصرية  
 

وأضاف السيد السفير/ لوي قائال:" تشارك الحكومة األلمانية بهمة من أوائل 
التسعينات من القرن الماضي في المساهمة في تحديث مشروعات البنية التحتية 
للري في مصر, وذلك بغية زيادة اإلنتاجية الزراعية وذلك بالتوازي مع توزيع 

".المياه بين المزارعين توزيعا اكثر انصافا   
وقد نتج عن هذا التعاون المثمر مع الشركاء المصريين عن التمويل المشترك  

نفيذ العديد من المشروعات مثل بناء القناطر الكبرى وتحديث البنية التحتية وت
للري والصرف الصحي وتحسن القنوات والشبكات وكذا اعادة تأهيل واستبدال 

.محطات الضخ  
 

وتحدث السيد الدكتور/ أحمد أبو السعود, المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في 
الصناعي لنهر  لوطني المصري لوقف التلوثكلمته االفتتاحية عن البرنامج ا

.النيل  
تقوم  201٤إن كانت هناك مائة واثنين مصنعا قبل العام  وقال د. أبو السعود

بصرف مخلفاتها في النيل, غير أن جميع تلك المصانع فيما عدا أربعة مصانع 
قصب سكر ومصنعين للورق قد توقفت وامتثلت للوائح الحكومية, ومع ذلك فان 

يد من الشركات والمدن الصغيرة والقري تصرف تفرغ وبشكل غير مباشر العد



مخلفات ملوثة في نهر النيل من خالل المصارف نظرا لعدم وجود مرافق معالجة 
.للصرف الصحي بها  

قرية ليس بها مرافق, وتحتاج لمدها بالمرافق  ٧1٤وأضاف أبو السعود:" لدينا 
زارة اإلسكان إلى اتفاق مع البنك الدولي و إلى ثمانية مليارات جنيه. وقد توصلت

تية لمعالجة مائة الصرف الصحي للبدء في هذا البرنامج بغية توفير البنية التح
العامين". قرابة يستغرق هذا العمل وفوس  

 
 

وفي كلمته االفتتاحية قال الدكتور خالد خير الدين , مدير معهد بحوث البيئة 
والري إن التعديات على النهر تمثل مشكلة والمناخ بوزارة الموارد المائية 

آالف حالة تعدي في  ضخمة, على الرغم من الوزارة قد قام بتنفيذ اإلزالة لسبعة
من إجمالي خمسين ألف حالة, كما أن حاالت البناء ما  السنوات القليلة الماضية

.تزال مستمرة  
مصر الفرعونية وتسأل الدكتور خير الدين قائال:" إذا ما نظرنا إلى النهر في 

القديمة نجد أنهم قدسوه إلى حد األولوهية تقريبا: فكيف وصل ِبَنا األمر إلى هذا 
الوضع جيال بعد جيل؟ يجب أن يجعل كل مصري حماية نهر النيل في قمة 

".اهتماماته الشخصية  
وأضاف د. خير الدين إن هناك ما يدعو للتفاؤل إذا ما تمكنت مصر من تنقية 

واعدة لتعظيم  استخدام مياه الصرف الصناعي والتحول إلى ثالثة مجاالتوإعادة 
استخدام المياة وهى: الزراعة المائية بدون استخدام التربة " الهيدروبونك" وتحلية 

.المياه ورصد الوقت الحقيقي للري  

 
 

وقال السيد/ ابراهيم عشرة, نائب رئيس المجموعة الهندسية لالستشارات, إن 
.المياة هى الوسيلة االساسية لتلبية االحتياجات المائية في ظل النمو السكانيتحلية   

 
وأضاف السيد عشرة:" يحب علينا التحرك نحو مشاريع تحلية المياة على نطاق 

أوسع. كما إن أحد الحلول الرئيسية هى اعادة تدوير مياه الصرف الصحي 
التي ينبغي االستفادة منها والصناعي والري. الن ذلك يمثل كّما كبيرا المياه 

بصورة أفضل, ويتطلب ذلك الكثير من االستثمارات والتي في رأي تمثل 
".األولوية األولى النها تتعلق بمستقبل حياتنا  

 
وتسألت السيدة / الما الحاتو, العضو المؤسس لمعهد المياه لنهر النيل, وأحد 

ن الجهد للحفاظ على مياه المتحدثين بالحلقة النقاشية, كيف يمكن بذل المزيد م



النيل وتعظيم استخداماتها في بلد فقير مائيا مثل مصر لتسير جنبا إلى جنب مع 
.الجهود التي تبذل على نطاق واسع لزراعة األراضي الصحراوية  

وأردفت القول والتساؤل من جديد :" نحن نفهم الضغوط والمطالب المتمّثلة في 
لى المياة العابرة للحدود وزيادة عدد السكان نقص الموارد المائية والصراعات ع

والطلب على المياه, ومع كل هذه الضغوط الداخلية منها أو الخارجية, كيف يتثنى 
لنا أن يكون لدينا مشروع لزراعة مليون ونصف المليون فدان في الصحراء؟ أي 

دما نوع من المياه سوف يستخدم هنا؟ وهل لدينا كميات كافية من المياه للمضي ق
في المشروع؟ نحن بحاجة إلى مناقشة جادة ألى أين متجهون في موضوعات مثل 

التغير المناخي وندرة المياه وإدخالها ألى منظومة االستراتيجية الوطنية وكيف 
".يمكن للعلم أن يمد السياسة بالمعلومات؟  

 
مائية وقال الدكتور / الرس ريبه, استاذ االدارة المتكاملة لألراضي والموارد ال

بجامعة كولونيا التكنولوجية في ألمانيا, إن الرقابة المشددة على المعلومات فيما 
.يخص توافر المياه ونوعيتها يمكن أيضا أن تفيد صانع السياسات   

وأضاف د. ريبه:" المعلومات هى نوع من القوة, ومثير من الناس تأخذ هذا 
ا تقاسموا المعلومات فإنهم الشعار على محمل الجد تماما ويعتقدون أنهم إذا م

يتقاسمون السلطة, أو إذا تقاسموا المعلومات فإنهم يتنازلون عن جزء منها, وهو 
االمر الذي يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم". واقترح السيد/ ريبه أن يكون 

تمرير المعلومات فيما يخص مياه النيل سيكون خطوة نحو التعاون اإلقليمي وكذا 
".فع االقتصادية للجميعتوفير المنا   

 
وتداخلت السيدة الما الحاتو في النقاش مجددا حيث قالت إنها تعتقد أن التغير 

المناخي سيمثل عامل ملزم لفرض التعاون على دول حوض النيل مع بعضها 
البعض:" إذا كّنا داخل حدود مصر لم يعد لدينا وفرة المياه لزراعة األرز إو 

نستورده من إثيوبيا في شكل سلع. ولذلك عند مناقشة يجب القمح فإننا يمكن أن 
مناقشة العالقة بين المياه والطاقة والغذاء عند مناقشة التجارة وهى المنفعة 

المتبادلة للدول....وهى الطريقة التي يمكن بها كسر الحدود وتعزيز التعاون 
تقاسم  اإلقليمي. وهذا ليس بشئ جديد وهو منطق عظيم حيث سيكون من الجيد

المنفعة ولكن ذلك يتوقف على توجهات السياسة والتعاون والثقة, غير أننا لم 
".نصل بعد إلى تلك المرحلة  

 
 

 نبذة عن منتدى القاهرة للتغير المناخى:
 



هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي ترمي إلي منتدى القاهرة للتغير المناخى   

خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار 

السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. وقد أطلقت مبادرة  منتدى 

اون بين السفارة األلمانية ووزارة الدولة بالتع 2011فى نوفمبر القاهرة للتغير المناخي 

المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة األلمانية للتبادل العلمى والوكالة األلمانية 

للتعاون الدولى واللجنة المصرية األلمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة 

 وحماية البيئة.

زيارة موقعنا على األنترنتلمزيد من المعلومات نرجو   

:والفيس بوك  

www.cairoclimatetalks.net 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cairoclimatetalks.net/

