
  
 

 

 

 يسر سفارة جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة و وزارة البيئة المصرية دعوة حضراتكم

:تحت عنوان والستين سامخلحضور فعالية منتدي القاهرة للتغير المناخي ال   

` 

مفاوضات المناخ الخامسة والعشرين: دعوة 

 عاجلة للعمل

 خميسوذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم ال

 11بمقر الهيئة األلمانية للتبادل العلمي،  برديسم 23ق المواف

 .شارع الصالح أيوب الزمالك القاهرة

غير أنه  مسودة قوية لهذا،  25وكان من بين مخرجات مؤتمر األطراف 

لم ينجح في حشد التأييد الكافي لإلتفاق عليه. وتجدر اإلشارة هنا أنه من 

 26ر األطراف األهمية بمكان أن تتعاون دول العالم كافة في مؤتم

الستكمال هذا العمل. هذا في حين اليزال الدعم المالي للدول األكثر تأثراً 

بالتغير المناخي من أجل التكيف يمثل أولوية ملحة لهم حتى يمكنها أن 

تكون مرنه وتحويل سياساتها في كل القطاعات إلى مستدامة وطويلة 

  األجل.

حلقته الخامسة والستين لفيف وسيجمع منتدى القاهرة للتغير المناخي في 

من مفاوضي المناخ والخبراء في التغير المناخي وصانعي القرار، وذلك 

وسبل التحضير الالزمة لمؤتمر  25لمناقشة نتائج مؤتمر األطراف 

. كما سيناقش كذلك دور مصر في المفاوضات، وماذا تنعي 26األطراف 

ها. وسيناقش الخبراء كذلك النتائج بالنسبة للسياسات المناخية والتنموية ل

الحاجة لالستعداد في مصر لمواجهة االثار السلبية للتغير المناخي في 

المدن الساحلية مثل بورسعيد ورأس البر وغيرهما، حيث يشكل ارتفاع 

ً للسكان وكذلك كيفية مشاركة المجتمعات المحلية  منسوب البحر تهديدا

ذلك في النسخة المحدثة من بكل فئاتها وبخاصة الشباب والنساء وإدراج 

 .٢٠٢٠االسهامات الوطنية المصرية في عام 

 

يمكن وصف المفاوضات الدولية حول المناخ التي أجريت في مؤتمر األمم 

تضنتها العاصمة االسبانية مدريد بأنها حوالتي ا COP25المتحدة لألطراف 

ذلك فإن الرسالة لم تكن سهلة أو أنها قد حققت كل النتائج المتوقعة منها. ومع 

الرئيسية للمؤتمر جاءت واضحت للغاية: يجب على جميع دول العالم زيادة 

  االلتزامات المتعلقة بالتغير المناخي.

الحالية لتخفيض  ومن المتوقع أن تتسبب نسب اإلسهامات الوطنية المحددة

 االنبعاثات الضارة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ، أن

درجات مئوية، وهو األمر  ٣تتسبب في إرتفاع درجات الحرارة في العالم 

درجة مئوية، كما حددها  ١.٥الذي يبعدنا كل البعد عن الهدف المحدد دوليا ب 

الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي. ولسوء الحظ لم ترفع دول 

ريس تنص على إعادة عديدة مساهماتها الوطنية على الرغم من أن اتفاقية با

تقييم وتحديد هذه االسهامات بصورة منتظمة. وهاقد أضحى األن الوضع أكثر 

إلحاحاً بالنسبة للبلدان حيث يجب على تلك البلدان أن تراجع وتحدث إسهاماتها 

 الوطنية بأهداف أكثر طموحا.

وتم تأجيل وضع اللمسات األخير ل" دليل القواعد" الذي يشمل على مقررات 

تفاق باريس"، وذلك لمزيد من المناقشة في اجتماعين يعقدان في مؤتمري " ا

في اطار مؤتمر األطراف  ٢٠٢٠بون خالل شهر يونيو وجالكسو في نوفمبر 

COP26.  

 ويتفضل بإفتتاح الفعالية 

 فؤاد ياسي    / د 
 وزيرة البيئة المرصية

يل نون / د   سي 
 سفير جمهورية ألمانية االتحادية

 
   المتحدثون والسادة 

 
 هم الفعالية ف

أوفا جيلي    / أ   
ي 
ي األلمائ 

 ممثل التعاون اإلنمائ 
 

 

 

حني   شاهي    / أ   
ي 
عضو مجلس شبكة العمل المناخ 

ي  ي الوطن العرئ 
 ف 

ا فينكه/ د  كي   

ي 
وع ف  أستاذة جامعية ومديرة مشر

ات  مؤسسة بوتسدام ألبحاث التأثير

 المناخية

  

 د/محمد جاد

، مدير وحدة التنمية  السفير

وزارة الخارجية  المستدامة والبيئة،

 المرصية

 kjذذ

ج / ةدير الحلقة النقاشية األستاذتو   منسقة برنامج منتدى القاهرة للمناخ، ليلي فون شتاكلي 

 

 
 


