
	  

	  

 منتدىى االقاهھھھرةة للمناخخ

سابعة ووااألرربعيیناالبيیانن االصحفي للفعاليیة اال  

  

لسابعة    نظظمتت  سفاررةة  جمهھوورربة  أألمانيیا  ااإلتحادديیة  بالقاهھھھررةة    االحلقة  االنقاشيیة  اا
  2  موواافققووااألرربعيینن    لمنتددىى  االقاهھھھررةة  للتغيیرر  االمناخي  ووذذلكك  يیوومم  االثالثاء  اال

بمقرر  االهھيیئة  ,  في  تمامم  االساعة  االساددسة  وواالنصفف  مساءاا  2017مايیوو    
  ااأللمانيیة  للتباددلل  االعلمي.

:ووذذلكك  تحتت  عنوواانن   

يیوولووچي  في  ظظلل  مناخخ  متغيیرر''باال  االتنووعع''     

  
  على     ااألررضض  يیعتمدداانن   كووكبب   على   ررفاهھھھيیة   في   ووعيیشهھ   ااالنسانن   بقاء إإنن
االتنووعع  االبيیوولووچي  ووعلى  االمنظظوومة  االبيیئيیة  االصحيیة  منن  حوولهھ٬،  كما  يیعتمدداانن  

  االسلع  وواالخددماتت  االتي     ووعلى  االررغمم  منن  كذذلكك  على  نووعيیة يیتحصلل  عليیهھا.
  في  االتنووعع     غيیرر  مسبووقة   خساررةة   ااألخيیررةة   خاللل  االعقوودد   االعالمم   شهھدد   فقدد هھھھذذاا
االبيیوولووچي  ووتددهھھھوورر  االمنظظوومة  االبيیئيیة  مما  يیقووضض  أأسسس  االحيیاةة  على  ااألررضض.  
  ووااستخدداامم     ااالستهھالكك   في   ووااإلفررااطط   االسرريیعة   االدديیمووغرراافيیة   االتغيیررااتت إإنن

  ااالق   مع   بالبيیئة   االمضررةة   تكلفف  االتكنوولووچيیا   االمناخي   االتغيیرر   بعووااملل ترراانن
  .كووكبب  ااألررضض  أأكثرر  مما  يیحتملل

  
ووووفقا  لددررااسة  حدديیثة  أأجررتهھا  االمنظظمة  االددووليیة  االغيیرر  حكووميیة  "  مؤؤسسة  االحيیاةة  
االبرريیة"  فإنن  معددالتت  ااالنقررااضض  االحاليیة  تتررووااحح  ما  بيینن  ااأللفف  وواالعشررةة  آآالفف  

ووتتووقع  ددررااساتت  أأكثرر  تفاؤؤال  أأنن    مررةة  أأعلى  منن  معددلل  ااالنقررااضض  االططبيیعي.  
نووعا.    ٢۲٠۰٠۰٠۰وو  ٢۲٠۰٠۰تتررااووحح  االخساررةة  االسنوويیة  في  االكائناتت  االحيیة  ما  بيینن  

ووحيیثث  أأنن  جميیع  االكائناتت  االحيیة  تمثلل  جززءاا ً منن  منظظوومة  بيیئيیة  متكاملة  



وومترراابططة  وولكلل  كائنن  حي  ددووررهه  االمحدددد  في  تلكك  االمنظظوومة٬،  فإنن  أأيي  خللل  أأوو  
خساررةة  تططررأأ  على  أأيي  جززء  منهھا  يیمكنن  أأنن  يیؤؤثرر  في  ووجوودد  كلل  

  .أأجززااءهھھھاااألخررىى
  

ً  مع  هھھھذذهه  االمخاووفف  فقدد  قامتت  حكووماتت  عددةة  بالتف اووضض  حوولل  ااتفاقيیة  ووتجاووبا
ااألممم  االمتحددةة  للتنووعع  االبيیوولووچي  منن  أأجلل  االحفاظظ  على  هھھھذذاا  االتنووعع٬،  ووضمانن  

ووتعززيیزز  االتنووعع  االبيیوولووچي  باعتباررهه  حجرر    االتقاسمم  االعاددلل  وواالمتساوويي  للمنافع  
  االرراابع     االددوولي   االمؤؤتمرر   عقدد   ووسيیتمم   االمستدداامة.   االتنميیة   تحقيیقق   نحوو االززااوويیة

لتنووعع  االبيیوولووچي  في  مصرر  في  أأووااخرر  عشرر  لألططرراافف  االمووقعة  على  ااتفاقيیة  اا
٬،  ووفي  إإططارر  االتحضيیرر  لهھذذاا  االمؤؤتمرر  فقدد  االتقى  فرريیقق  منن  االخبررااء  ٢۲٠۰١۱٨۸عامم  

لمتحددةة  االمصرريیيینن  ووااأللمانن  إإضافة ً إإلى  ووفدد  منن  ااألمانة  االعامة  التفاقيیة  ااألممم  اا
     في   االبيیوولووچي   االتنووعع   االسابعة  ححوولل   االمناخي   للتغيیرر   االقاهھھھررةة   منتددىى لقة

  .ووااألرربعيینن
سيیدد  االسفيیرر/  يیووليیووسس  جيیووررجج  لوويي٬،  سفيیرر  جمهھوورريیة  أألمانيیا  ااإلتحادديیة  ووقالل  اال

بالقاهھھھررةة  لددىى  إإلقاء  كلمتهھ  ااالفتتاحيیة  للحلقة  االنقاشيیة  هھھھذذهه  ووذذلكك  بمقرر  االهھيیئة  
ااأللمانيیة  للتباددلل  االعلمي  يیوومم  االثالثاء  االماضي٬،  قالل:"  فقطط  حيینما  تتعررضض  

أأضافف:"  إإنن  االططبيیعة  لخللل  في  االتووااززنن٬،  نددرركك  كمم  يیعتمدد  ووجووددنا  عليیهھا"  وو
تكلفة  ااستعاددةة  االنظظمم  االبيیئيیة  وواالططبيیعيیة  االمتضررررةة  لهھي  أأعلى  بعشررةة  أأضعافف  

تكلفة  االحفاظظ  عليیهھا".  ووقدد  قامتت  جمهھوورريیة  أألمانيیا  ااالتحادديیة  في  ااططارر  منن  
محاووالتهھا  االحفاظظ  على  االتنووعع  االبيیوولووچي  بتقددمم  أأكثرر  منن  نصفف  مليیارر  يیوورروو  
سنوويیا  للحفاظظ  على  االغاباتت  وواالمنظظوومة  االبيیئيیة  ااألخررىى  في  أأكثرر  منن  سبعيینن  

٬،  ووأأووضحتت  االددكتووررةة  يیاسميینن  فؤؤاادد  .  ٢۲٠۰١۱٣۳منذذ  عامم  حوولل  االعالمم  بلدداا  
ووززيیرر  االبيیئة  االمصرريي  لددىى  إإلقاء  كلمتهھا  أأيیضا ً أأنن  االتنووعع  االبيیوولووچي    ةة  مساعدد

ال  يیمكنن  أأنن  يیتمم  إإال    وواالحفاظظ  على  االتووااززنن  االبيیئي  في  ظظلل  االتغيیررااتت  االمناخيیة  
مع  االنظظرر  إإلى  "  مووضووعاتت  ذذااتت  صلة  مثلل  ااألمنن  االغذذاائي  ووااإلددااررةة  
ة  االمستدداامة  االمستدداامة  لألررااضي  ووحمايیة  االشعابب  االمررجانيیة  ووتشجيیع  االسيیاح

ووفقا  لنهھج  شاملل  وومتكاملل".  ثمم  أألقتت  االددكتووررةة  /  كرريیستيینا  باسكا  بالمرر٬،  
ااألميینة  االعامة  االمساعددةة  ووااألميینة  االتنفيیذذيیة  ألمانة  ااتفاقيیة  ااألممم  االمتحددةة  للتنووعع  
االبيیوولووچي٬،  االكلمة  ااالفتتاحيیة  االررئيیسيیة  بصفتهھا  ضيیفة  شررفف  االفعاليیة؛  حيیثث  

منن  خددماتت  االمنظظوومة      ي  ووما  يیددعمهھأأنن  "  االتنووعع  االبيیوولووچأأبررززتت  فيیهھا  
االبيیئيیة  لهھي  االناتج  ااألجمالي  االمحلي  للفقررااء".  ووذذكررتت  أأنن  :"  االشعابب  

االمررجانيیة  في  مصرر  كمثالل  على  أأنهھا  عاملل  جذذبب  مهھمم  في  االسيیاحة  االقائمة  
  منن  االعمالتت  االصعبة    على  االططبيیعة  ووتساهھھھمم  بجززء  غيیرر  قليیلل  منن  ددخلل  مصرر



على  االسووااحلل  االمحليیة    عاتت  االسكانيیة  منن  االسيیاحة٬،  كما  أأنن  االعدديیدد  منن  االتجم
    االمصرريیة  تعتمدد  على  االحيیاةة  االبحرريیة  في  غذذاائهھا  ووفي  حمايیة  االشووااططئ".

      
  
  االووططني     االتنسيیقق   مرركزز   في   يیعملل   وواالذذيي   ززيیدداانن   هللا   حمدد   االددكتوورر/ ووقالل

حوولل  االتنووعع  االبيیوولووچي    لألممم  االمتحددةة    إلعدداادد  للمؤؤتمرر  االددوولي  االرراابع  عشرر
بلل  بمدديینة  شررمم  االشيیخ  االمصرريیة:"  إإنن  االترركيیزز  في  هھھھذذاا  وواالذذيي  سيیعقدد  االعامم  االمق

  وواالتعدديینن     االططاقة   مجاالتت   على   االخصووصص   ووجهھ   على   سيیكوونن االمؤؤتمرر
  إإلى  أأنهھ:"  ال     مباشررةة   ووأأشارر  بصووررةة   االتحتيیة". وواالصحة  وواالصناعة  وواالبنيیة
  ووسووفف     نستخددمهھ   لمم   إإذذاا   ألننا   متحفف؛   في   االبيیوولووچي   االتنووعع   ووضع يیمكنن

  عل   االحفاظظ   منن   ووالبدد   يیمكننا  نفقددهه.   ووحيینهھا   االبيیوولووچي   االتنووعع   مكووناتت ى
ااالستفاددةة  منهھ  وونتقاسمم  االمنافع  االناشئة  عنن  ااستخدداامم  تلكك  االمكووناتت  ووبخاصة  
  االووططني     االچيیناتت   بنكك   عاتقق   على   االمهھمة   هھھھذذهه   ووتقع   االچيینيیة". االموواارردد
  متاحة  للجمهھوورر٬،  حيیثث     االووررااثيیة  وويیجعلهھا   االموواادد االمصرريي  االذذيي  يیخززنن  فيیهھ

  االمصرريی   للمززااررعيینن   االززااررعة  يیمكنن   ألغررااضض   االبذذوورر   على   االحصوولل يینن
مجاناً.  أأما  في  حالل  أأرراادد  ططالبب  هھھھذذهه  االخددمة  منن  االبنكك  االحصوولل  على  االبذذوورر  
ألغررااضض  ططبيیة  أأوو  تجارريیة؛  فإنن  االتباددلل  يیتمم  إإما  في  شكلل  نقلل  للكنوولووچيیا  أأوو  
  االچيیناتت     بنكك   ررئيیسة   ااإلترربي٬،   هھھھنيیة   االددكتووررةة/   ووأأووضحتت   مادديي. بمقابلل

تستخددمم  لبناء  االقددررااتت  ووتموويیلل  االمشارريیع  ددااخلل  االمصرريي  أأنن"  هھھھذذهه  ااألموواالل  
    بنكك  االچيیناتت  ذذااتهھ".

  

  االبيیوولووچي     االتنووعع   ااحتيیاجاتت   على   وواالحفاظظ   ااإلقتصادديیة   االتنميیة   تحقيیقق إإنن
ووفي    ووتقيیيیمم  ااألثرر  االبيیئي  لهھي  أأموورر  ضرروورريیة  قبلل  تنفيیذذ  أأيي  مشررووعع  إإنمائي.  

  فرروويیددنبررج   بيیبرر   ليیززاا   االددكتووررةة/   أأشاررتت   فقدد   ااإلططارر   ررهھھھذذاا   خبيیررةة مرركزز  ٬،
حتى  ووإإنن    -في    أأبحاثث  االتنميیة  بجامعة  بوونن  ااأللمانيیة٬،  أأنن"  االمشكلة  هھھھنا  تتمثلل

يیتماشي    ال    فإنن  ما  يیجرريي  على  أأررضض  االووااقع  -كنّا  نمتلكك  االقوواانيینن  االصحيیحة
مع  تلكك  االقوواانيینن.  ووفي  كثيیرر  منن  االحاالتت  ال  نملكك  بيیاناتت  االتنووعع  االبيیوولووچي  

نوورر  نوورر٬،  االمنسقق  االتنفيیذذيي  في    للقيیامم  بإجررااء  تقيیيیمم  سليیمم  لألثرر  االبيیئي".  ووأأكدد
  أأنهھ     مصرر"   في   االططبيیعة   على   االحفاظظ "     االمصرريیة   حكووميیة   االغيیرر االمنظظمة
حتى  ووإإنن  كانتت  االمؤؤسساتت  االقائمة  تمتازز  بالقووةة٬،  فإنن  إإنفاذذ  االقانوونن  ما  يیززاالل  
غيیرر  حاسمم.  ووعنددما  يیتعلقق  ااألمرر  بالتنووعع  االبيیوولووچي٬،  فإنن  االقضيیة  هھھھى  أأننا  ال  



  االق   منن   مووحددةة   مجمووعة   جوواانبب  نمتلكك   بمختلفف   االمتعلقة   ووااللوواائح ووااعدد
    االتنووعع  االبيیوولووچي".

  
  منن     االمززيیدد   تخصيیصص   ضررووررةة   على   االفعاليیة   في   االمشارركوونن ووأأجمع
ااالستثماررااتت  في  مجالل  االتعليیمم  لتعليیمم  أأططفالنا  قيیمة  مووااررددنا  االططبيیعيیة.  وويیجبب  

     في  ذذااتت  االووقتت٬،  حسبب  قوولل  نوورر  نوورر.    أأنن  يیتمم "تفيیكيیكك  ثقافة  ااالستهھالكك"
للتهھميیشش٬،  على  االررغمم    جتمعاتت  االمحليیة  في  كثيیرر  منن  ااألحيیانن  ووتتعررضض  االم

    منن  كوونهھا  في  صلبب  االمعاددلة.
    
  

  نبذذةة  عنن  منتددىى  االقاهھھھررةة  للمناخخ:
  
االشهھرريیة    ي  هھھھوو  عباررةة  عنن  سلسة  منن  االفعاليیاتتمنتددىى  االقاهھھھررةة  للتغيیرر  االمناخ    

تشجيیع  االتي  تررمي  إإلي  خلقق  آآفاقق  لتباددلل  االخبررااتت  ووررفع  ووتنميیة  االووعي  وو
االعلمي    االتعاوونن  ما  بيینن  صانعي  االقرراارر  االسيیاسي  وومجتمع  ااألعمالل  وواالمجتمع
ناخي  ووكذذاا  االمجتمع  االمددني.  ووقدد  أأططلقتت  مباددررةة    منتددىى  االقاهھھھررةة  للتغيیرر  االم

رريیة  تعاوونن  بيینن  االسفاررةة  ااأللمانيیة  ووووززااررةة  االددوولة  االمصبال  2011فى  نووفمبرر  
علمي  وواالووكالة  لشئوونن  االبيیئة  ووجهھازز  شئوونن  االبيیئة  وواالهھيیئة  ااأللمانيیة  للتباددلل  اال

رركة  للططاقة  ااأللمانيیة  للتعاوونن  االددوولي  ووااللجنة  االمصرريیة  ااأللمانيیة  االعليیا  االمشت
  االمتجددددةة  ووفاعليیة  االططاقة  ووحمايیة  االبيیئة.
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