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 على جيدة خطوة أنه دوربان مؤتمر يصفون »المناخى للتغير القاهرة منتدى «خبراء: صحفى بيان
  المفاوضات طريق

 مؤتمر نتائج "حول للخبراء ندوة أول ٢٠١١ ديسمبر من ٢٠ فى" المناخى للتغير القاهرة منتدى" عقد
 ٢٨ من المتحدة األمم مؤتمر انعقاد بمناسبة وذلك" مصر على وآثاره المناخى التغير حول دوربان
 باوش، كاميال األستاذة األلمانى الجانب من الندوة استضافت حيث ،٢٠١١ ديسمبر ١٢ إلى نوفمبر
 نصر، محمد األستاذ المصرى الجانب ومن ألمانيا فى إيكولوجيك معهد فى دارةإ مجلس وعضو زميل

 إلى الندوة انقسمت دوربان، مفاوضات فى المصرى الوفد وعضو الخارجية بوزارة أول سكرتير
 رئيس طنطاوى، سمير األستاذ أدارها والتى القاهرة بيت فى الصباحية الفترة فى األولى عقدت قسمين
 من الثانى القسم أما البيئة، لشئون المصرى الجهاز فى ىالحرار االحتباس غازات ثاتانبعا خفض قسم
 اإلدارة رئيس لويس، عزت. د أداره حيث العلمى للتبادل األلمانية الهيئة مقر فى مساءاً فعقدت ةوالند

 أربعة وةالند تناولت ،البيئة لشئون المصرى الجهاز فى األوزون ووحدة المناخية للتغيرات المركزية
 األستاذة شرحت حيث اإلطارية، االتفاقية ومستقبل دوربان تمرؤم نتائج أهم تناوت رئيسية محاور
 اتفقو المصرية، النظر وجهة بشرح نصر محمد األستاذ وأعقبها األلمانية النظر وجهة باوش كاميال
 الدول اتفقت إذ وضات،المفا فى فارقة عالمة وتشكل إيجابية ما لحد جاءت المؤتمر نتائج أن كالهما

 لتمويل صيغة وتنظيم ثانية لفترة كيوتو اتفاقية والتمديد اإلطارية االتفاقية استمرار على األعضاء
 االنبعاثات خفض على تساعد والتى للبيئة الصديقة المشاريع لتمويل دولى صندوق عبر النامية الدول
 ضرورة ينفى ال المبدئى االتفاق هذا كان إنو وغيرها، الطاقة استهالك وترشيد الكربون أوكسيد ثانى
 بين مشتركة أرضية إليجاد المعنية األطراف جانب من القادمة المفاوضات فى كبير جهد بذل

 أن نصر محمد. أ وأكد ألمانيا، مثل الصناعية والدول مصر مثل النامية الدول وتطلعات احتياجات
 المفاوضات، من ويبطئ القضايا تشابك من زيدي ألخر دولة من تأثيراته واختالف الموضوع تعقيد
  .المناخى التغير االتفاقية فى كبيراً تقدماً نحرز أخرى مجاالت فى تفاوضية لمسارات بالمقارنة لكننا
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 بين للتواصل آليات إليجاد تهدف وأنشطة ندوات سلسلة" المناخى للتغير القاهرة منتدى "يعد
 المجتمع أوممثلى العلماء أو األعمال رجال أو القرار متخذى سواء المتخصصين وغير المتخصصين

 خالل من ومخاطره المناخى التغير بقضية الجمهور توعية إلى باإلضافة وألمانيا، مصر من المدنى
 المصرية الدولة وزارة بين بالتعاون األنشطة وتعقد والندوات، العمل ورش تشمل متنوعة ثقافية أنشطة
 الدولى للتعاون األلمانية والوكالة العلمى للتبادل األلمانية وهيئة لبيئةا شئون وجهاز البيئة لشئون
  . البيئة وحماية الطاقة وفاعلية المتجددة للطاقة العليا األلمانية المصرية واللجنة

 األزهر حديقة فى يناير ٢٢ يوم ندوة الشهرية فعالياته إطار فى »المناخى للتغير القاهرة منتدى « يعقد
 خفض خالله من يمكن الذى االجراء وهو الكربون أسواق آليات تتناول مساءاً الصاوى اقيةوس صباحاً
  .مصر مثل النامية الدول فى النظيفة التنمية وتحقيق المناخى للتغير المسببة الحرارية الغازات انبعاثات

  

  ٢٠١٢ يناير ٥ القاهرة،

  


