
''درجتان مئويتان: مفاوضات باريس 
للوصول لوقف عاجل لظاهرة 

اإلحتباس الحراري'' 

دعوة حضراتكم لحضور الفعالية الثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي تحت عنوان:

يسر 

وتعقد هذه الحلقة النقاشية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم اإلثنين الموافق ٢٧ إبريل ٢٠١٥، وذلك بمركز إعداد القادة، 
المجلس القومي للشباب شارع البرج أمام مستشفي األنجلو أمريكان بالزمالك.

من المساهمات الوطنية التي ستقدمها وفقا لنصوص اإلتفاق.
البيئة  حول  األفارقة  البيئة  وزراء  لمؤتمر  ورئيسة  العربية  الدول  لمجموعة  كزعيمة  ومصر 
والمناخ هذا العام سوف تضطلع بلعب دور حاسم خالل المفاوضات على الرغم من معاناتها 

بشكل ملموس وغير مالئم بالفعل من عواقب وتبعات التغير المناخي عليها.
وسوف يجمع منتدى القاهرة للتغير المناخي من خالل فعاليته الثالثين تحت عنوان:« درجتان 
الحراري »، سوف يجمع  مئويتان:  مفاوضات باريس للوصول لوقف عاجل لظاهرة اإلحتباس 
باريس  لمؤتمر  والتحديات  األهداف  لمناقشة  واألجانب  المحليين  الخبراء  بين  ما  المنتدى 
وكذلك  الوضع الراهن لمساهمات الدول الوطنية من منظور محلي والمشاركة في الوصول 

لتقارب في وجهات النظر فيما يخص الموضوعات والقضايا العالقة التي لم تحل بعد.
ويفتتح فعاليات الحلقة النقاشية السادة/ هانزيورج هابر، سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية 
بالقاهرة والسيد الدكتور/ خالد فهمي، وزير البيئة المصري والسيد/ أندريه پارانت، سفير 

فرنسا بالقاهرة.

اكثر من عشرين  بدأت منذ  والتي  المتحدة  باألمم  المناخ  تاريخ مفاوضات  األولى في  للمرة 
عاما; يهدف مؤتمر اإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة لألطراف حول المناخ  والذي ينعقد في 
المناخ.  الدول حول  لجميع  ملزم  دولي  إتفاق  إلى  التوصل  إلى  يهدف  الجاري،  العام  باريس 
ويعد الهدف الرئيسي من تلك اإلتفاقية الدولية للمؤتمر والذي ينعقد خالل شهري نوفمبر 
وديسمبر من العام الحالي، هو الحد من االنبعاثات والغازات الحرارية لوقف االرتفاع في درجة 
الصناعية  الثورة  عصر  بداية  قبل  ما  مستويات  فوق  فقط  مئويتين  بدرجتين  األرض  حرارة 
من  مارس  شهر  إبان  جرت  والتي  السابقة  المفاوضات  جوالت  في  المشاركة  الدول  وكانت 
تنوي  التي  الوطنية  المساهمة  توضيحات حول  إعطاء  وافقت على  قد    ،٢٠١٥ الحاري  العام 

تقديمها. 
وفي حين تتفق جميع األطراف والدول المعنية على ضرورة وجود توافق عالمي حول هذا 
الهدف، نجد أن هناك خالفا اليزال قائما حول كيفية التفريق بين إلتزامات الدول التي ما تزال 
تقطع مراحل نمو مختلفة حول مدى حجم التكيف والتحكم وكذلك االلتزام بحجم محدد 

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

السيد السفير/ ستيفان جمبرتسسيادة السفير/ محمود سمير سامي

السيدة/ مريم عالم، الناشطة البيئيةالسيدة الدكتورة/ كاميال باوش

مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون البيئة والتنمية المستدامة، 
وزارة الخارجية المصرية 

سفير جمهورية فرنسا للتغير المناخي لدى قارة أفريقيا والمحيط الهندي
وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية والتنمية المحلية

منظمة حركة الشباب العربي للمناخ مديرة معهد برلين البيئي بألمانيا

ويتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية

السيد السفير/ هانزيورج هابر
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

السيد الوزير د./ خالد فهمي 
وزير الدولة المصري لشؤون البيئة 

السيد السفير/ أندرية باران
سفير دولة فرنسا بالقاهرة

سفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة


