منتدى القاهرة للتغير المناخي
البيان الصحفي للفعالية السبعين
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 14أكتوبر 2020

عقد منتي القاهرة للتغير المناخي في  14أكتوبر  2020فعاليته السبعين عبر تطبيق
زووم  Zoomحول موضوع " :الحفاظ على الزخم :كيف نحفز الشباب إلنقاذ
كوكب األرض؟" .وقد ناقش خاللها خبراء شباب من ألمانيا ومصر كيف أصبحوا
ناشطين في مجال تغير المناخ والسياسة البيئية ورفع الوعي البيئي.
ولدي إلقاءه كلمته اإلفتتاحية قال السيد السفير /محمد خليل مستشار الشؤون الخارجية
واالتفاقيا متعدةة األررا بوزارة البيئة بجمهورةة مصر العربية " :تعتبر الجهوة
المبذولة لتعزةز أنشطة الشباب وفرص المشاركة في حماةة المناخ من أولوةا أجندة
الحكومة المصرةة".
هذا وتزامنت الفعالية السبعون لمنتدى القاهرة للتغير المناخي مع الذكرى الثالثين
إلعاةة توحيد ألمانيا  ،عندما أصبحت ألمانيا الشرقية والغربية ةولة واحدة مرة
أخرى .وفي كلمته االفتتاحية ذكر السيد /فيليب موباي ،رئيس القسم العلمي في
سفارة جمهورةة ألمانيا االتحاةةة في مصر بالعالقة بين الشباب وهذه الذكرى .وقال
ةوهانس هيرمان ،وهو ناشط بيئي ألماني في الحركة البيئية "فراةدي فور فيوتشر"
" أةام الجمعة من أجل المستقبل" " :كان اليوم الذي سقط فيه جدار برلين ةوما ملئه

ا
مستقبال أفضل ممكن أن ةتحقق .وةجب علينا الحفاظ
البهجة ألن الناس اعتقدوا أن
على هذا التفاؤل عندما ةتعلق األمر بالعمل المناخي".
وأشار شاةي خليل  ،الشرةك المؤسس والشرةك اإلةاري في الجمعية األهلية في
مصر  ، Greenishإلى "أننا بحاجة إلى تكييف رسائلنا لبناء التعاون ،ألن التأكد من
فهم الجميع لكيفية تأثرهم وكيف تؤثر أفعالهم على اآلخرةن هو المفتاح لتغيير
السلوكيا والعقليا " .وقالت منار رمضان  ،الشرةك المؤسس ورئيس قسم البحث
والتطوةر في جمعية بانالستيك األهلية  Banlasticومقرها اإلسكندرةة ،والتي
تهد إلى حظر جميع أنواع البالستيك في مصر" :ما ةحدث عالمياا ةؤثر علينا جميعاا
 ،لذلك نحن بحاجة إلى التوحد اآلن".
وتابع نور أ .نور مدةر الحلقة النقاشية المناقشة في سياقها اللحظي مؤكدا على أنه
"بينما ةحاول المجتمع الدولي التعافي من جائحة عالمي ،فإنه ةستعد أةضاا لمواجهة
التحدةا الهائلة التي تواجه الناس والطبيعة في القرن الحاةي والعشرةن" .ومن
جانبه قال شاةي خليل" :ةجب أال ةشعر الناس في الجنوب بالذنب حيال حالة
الكوكب"  ،بل ةحتاج الشمال إلى تحمل المسؤولية الكاملة في التحرك نحو حماةة
المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه ،وهو األمر الذي وافق عليه جميع المتحدثين
بشدة .وشدةوا على أن تباةل العلم والخبرا واالستماع الى اآلخر في هذه العملية
هو مفتاح نتائجها.
وقال فيليب موباي" :تمتلك الحركا البيئية اليوم فه اما جدةداا لما هى عليه :فهي
نشطة عالمياا ومتعدةة األجيال وال مركزةة وشاملة" .وةعتبر ضمان التمثيل والمساواة
والعدالة مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق الشباب العاملي في هذا المجال ،حيث ةبدو أنهم
ةعالجون العدةد من الموضوعا المتشابكة في نفس الوقت".
وعند سؤالهم عن كيفية الحفاظ على الزخم ،أوصى كل المتحدثين في الفعالية
بتوثيق الصلة مع كل ما ةجعل المرء ةعيد شحن راقته ليكون قاةراا على خلق
االحتماال لمستقبل أفضل وأخيراا وليس آخراا أن ةكون مصدر إلهام لألشخاص
الذةن ةعملون معه.

نبذة عن منتدى القاهرة للتغير المناخي:

منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسة من الفعاليا الشهرةة
التي ترمي إلي خلق آفاق لتباةل الخبرا ورفع وتنمية الوعي وتشجيع
التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي
وكذا المجتمع المدني .وقد أرلقت مباةرة منتدى القاهرة للتغير المناخي فى
نوفمبر  2011بالتعاون بين السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرةة
لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة األلمانية للتباةل العلمي والوكالة
األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرةة األلمانية العليا المشتركة للطاقة
المتجدةة وفاعلية الطاقة وحماةة البيئة.
للمزةد من المعلوما نرجوازةارةموقعنا
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