
 

 منتدى القاهرة للتغير المناخي  
 البيان الصحفي للفعالية الخامسة والستين 

 
 ٢٠٢٠يناير  ٢٣عقد منتدى القاهرة للتغير المناخي حلقته النقاشية الخامسة والستين يوم الخميس الموافق 

بالقاهرة. وجاءت هذه الحلقة بعنوان" مفاوضات المناخ  DAADوذلك بمقر الهيئة االلمانية للتبادل العلمي
  ".٢٦والطريق إلى مؤتمر  ٢٥الدولية: نتائج مؤتمر األطراف 

اخي من وفي إطار هذه الحلقة النقاشية اجتمع ممثلو الهيئات الحكومية المصرية وخبراء البيئة والتغير المن
لمصر وألمانيا وما هى  لمناقشة ما تعنيه مفاوضات المناخ الدولية  المجتمع المدني   مصر وألمانيا وكذا ممثلو
  .فيها أفضل السبل للمضي قدما  

 
وفي كلمتها االفتتاحية للفعالية شاركت السيدة إيزابيل ميرينج مديرة الهيئة االلمانية للتبادل العلمي في القاهرة 

فاوضات األخيرة قائلة :" أظهرت نتائج مؤتمر الحضور بشعور االحباط وخيبة األمل التي سادت في أعقاب الم
ولسوء الحظ أن معركتنا للتغلب على اآلثار السلبية للتغير المناخي ال تزال على الجبهة  ٢٥األطراف 

ه السيد فيليب موباي مدير القسم العلمي في السفارة األلمانية لدى القاء كلمته االفتتاحية كذلك  الخاسرة. " نوَّ
على مستوي   الجاد  المناخية القاسية األخيرة ما هي إال تذكير قوي لنا بضرورة العمل المناخيإلى أن الظواهر  

العالم؛ مستشهدا  في ذلك بالحرائق في استراليا وشمال ألمانيا وزيادة الفيضانات على مستوى العالم ومصر، 
خي يؤثر علينا بالفعل؛ وإذا كما نبه سيادته في كلمته الحضور قائال:" يمكننا جميعا أن نرى التغير المنا

دف وقف ق هيحقنفشل في ت الي من جانب كل الدول، فإننا لنحالمساهمات الوطنية على وضعها ال استمرت
درجة فقط، بل سنصل الى حد الزيادة ثالث درجات أيضا . وهذا األمر  1,5 زيادة درجات الحرارة عند

  ستكون له عواقب كارثية على الحياة." 
 

مقارنة بين بولدى مشاركتها في النقاش قامت الدكتورة / كيرا فينك، الباحثة بمعهد بوتسدام للمناخ في ألمانيا 
ما التغيرات المناخية التي تحدث جراء تدخل العالم البشري في الطبيعة بالحمى التي تصيب الجسم، حيث إن 

أن مناطق كثيرة في العالم تعرضت للتدمير. ارتفاع درجات الحرارة لحد لم تصله أبدا من قبل قد أدت إلى 
بعض من األعراض إال  هى  ما  إن موت الشعاب المرجانية واحتراق الغابات المطيرة التي تعرف برئة األرض  

" الحمى" التي أصابت العالم جراء التغير المناخي والتي أمكننا رؤيتها وكذا التنبؤ بها.        التي تسببها
٪ من مساحة دلتا النيل في مصر نظرا  الرتفاع منسوب البحر ، تدخل مصر ٣٠من    ومع توقع غرق ما يقرب

في نطاق الدول األكثر تأثيرا  بالعواقب الكارثية للتغير المناخي. وأشار السيد السفير الدكتور/ محمد جاد، 
:"  ناش أشار إلى أنمدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ، لدى مشاركته في النقا

مليار دوالر. وسوف تتجاوز  ٨٠و ٧٠نحتاج حاليا في مصر من أجل تمويل برامج التكيف إلى ما بين 



تريليون دوالر." ولذلك يظل التفاوض بشأن المسؤلية  ٢٠احتياجات القارة االفريقية من أجل التكيف حاجز 
  المالية في موقع القلب من مفاوضات المناخ الدولية.

 
تفق الخبراء والمشاركين في النقاش على أن الوقت مازال مبكرا لنحكم على االمور بالفشل. غير أن وا

الدكتور جاد حذّر الحضور قائال:" في عالم الدبلوماسية ليست لديك عصا  سحرية. وقد تبدو األمور بيطئة، 
م التقوا في خمس وعشرين مرة لكنها تسير قدما  في نهاية المطاف. وسلط سيادته الضوء على أن قادة العال

أمر محمود ونجاح في حد ذاته. وأكد السفير جاد أيضا  على أن مفاوضات المؤتمر هة لمناقشة تغير المناخ و
 السابق لم تذهب هباءا  بل إنها شكلت أساسا  لمفاوضات واتفاقات المؤتمر المقبل.

  
أهمية مشاركة القطاع   رة األلمانية بالقاهرة، على  فاوأكد السيد/ أووڤه جيلين، رئيس التعاون االنمائي في الس 

الخاص كمحرك نحو حماية المناخ. وتحدث كذلك عن الوعي المتزايد بالتغير المناخي في ألمانيا وهو األمر 
الذي وضع السياسة المناخية على طاولة المفاوضات السياسية وأدى كذلك إلى :" تحول منهجي في ألمانيا 

ماضيين." كما شدد السيد/ جيلين كذلك على أننا في حاجة التباع نهج التغير من أعلى إلى خالل العقيدين ال
ن يا عند نقطة االستهالك وكال الطرفأسفل وكذلك من القاعدة إلى القمة. فالحكومات واالفراد يجب ان يلتقو
  االستدامة.في حاجة إلى دفع الشركات إلى اتباع سبل لحماية المناخ واعتماد مبدأ 

. وفي في رفع الوعي  ويعد تغيير السلوك االستهالكي لألفراد ثمرة من ثمار مشاركة المجتمع المدني المتنامية
هذا المطاف أتى المشاركون على ذكر حركة الشباب " تظاهرات الجمعة من أجل المستقبل" والتي تستحوذ 

ركون كذلك على أن تنامي التثقيف المجتمعي حول من الشباب حول العالم. وأكد المشا الكثيرين   على عقول 
حماية المناخ. وفي سياق متصل فقد قالت السيدة/ حنين أجل  التغير المناخي قد أضحى محركا حيويا للدفع من  

والتي مثلت الجمعية في مفاوضات المناخ في  -العالم العربي -شاهين، عضو جمعية شبكة العمل المناخي
اتصال سهل ومناسب ما بين جميع األطراف المشاركة ثمة د :" يجب أن يكون بمدري ٢٥مؤتمر األطراف 

إجراء مفاوضات   توافق المشاركون مرة أخرى على أنأي بين المجتمع المدني والحكومات والمفاوضين." و
مناخية شفافة داخل مؤتمر المناخ وبعده متوقف على أن تلك المفاوضات يجب أن تعكس هموم وشواغل 

  المختلفة. كما أن الحوار يجب أن يشمل كل أطراف العالم جنوبا  وشماال . المجتمعات
 

ومع حالة التفاؤل التي سادت النقاشات خالل الفعالية؛ حيث تبادل المتحدثون الحقائق الواقعية والعلمية حول 
اية المناخ في التغير المناخي؛ فقد توصل المشاركون جميعا  إلى أن التغير المناخي البد وان يصل محطة حم

في كلمته رئيس القسم العلمي بالسفارة األلمانية أقرب وقت ممكن؛ أو كما صاغه السيد فيليب موباي 
للحضور:" نحن بحاجة إلى إختيار طريق األمل، طريق مليئ باإلجراءات المناخية، طريق نسير فيه نحو 

  "ريق يجب ان نبدأ السير فيه اآلن.الحياد الكربوني وهذا الط
  
 

 نبذة عن منتدى القاهرة للتغير المناخي:

 

منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات    

ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا  

بالتعاون بين السفارة األلمانية    2011ير المناخي فى نوفمبر المجتمع المدني. وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغ

ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون  

 لبيئة. الدولي واللجنة المصرية األلمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية ا
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