
»وضع مقررات اتفاقية باريس حّيز التنفيذ:
خطة عمل أفريقيا«

تتشرفان بدعوتكم لحضور الحلقة النقاشية األربعين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي وذلك تحت عنوان:

وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثالثاء الحادي والثالثين من مايو 2016 القادم 
بمقر المركز العلمي األلماني وعنوانه 11 ش الصالح أيوب بالزمالك القاهرة.

لتأثيرات التغير المناخي والظواهر الجوية شديدة القسوة. ومن تلك التأثيرات انخفاض وفرة المياه
هذه  وكل  الحر،  موجات  وتكرار  والتصحر  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع  المطر  أنماط  وتغير   
الظواهر تمثل تحديات هائلة بدأت القارة واإلفريقية ومصر التصدى لها فعليا. وتزداد خطورة 

وجدية تلك التحديات في المستقبل القريب.
بالنسبة  باريس  التفاقية  الرئيسية  النتائج  هي  ما  مثل:  نفسها  تساؤالت  عدة  تطرح  وهنا 
لجمهورية مصر العربية والقارة األفريقية؟ وما هى األولويات من حيث تخفيف حجم االنبعاثات 
بعدها؟  وما   ،2020 عام  حتى  تأثيراته  وتمويل  المناخي  التغير  مع  والتكيف  الضارة  الغازية 
وكيف تعد القارة األفريقية  نفسها لخطة تنمية مستدامة ضخمة كهذه؟ ولإلجابة على تلك 
التساؤالت سوف يجتمع العديد من الخبراء من مصر وألمانيا من خالل حلقة المنتدى النقاشية 
غير  والمنظمات  السياسي  القرار  قبل صانعي  اتخاذها من  الجاري  الخطوات  على  ويطلعوننا 
الحكومية والحكومات للبدء في التعامل مع المرحلة الحالية والتي ال يمكن تجنبها، إذا ما تقرر 

أن يمضي العالم قدما نحو الحد من ارتفاع الحرارة والحفاظ على الحياة

توصل ممثلو مائة وخمس وتسعين دولة في الثاني عشر من ديسمبر العام الماضي وبعد 
باريس  التفاق  نهائية  صيغة  إلى  المناخي  التغير  حول  الشاقة  المفاوضات  من  أسبوعين 
التاريخي. ويمهد هذا االتفاق الطريق لمستقبل مستدام على نحو متزايد عن طريق الحد من 
انبعاثات دول العالم من غاز ثاني أكسيد الكربون ل« أقل بكثير« من درجتين مئويتين بحلول 

عام 2100 من خالل اتفاق ملزم قانونا لجميع البلدان. 
اتفاقية باريس والتي وقعت عليها رسميا مائة وسبعة وسبعون دولة حتى اآلن  وقد حددت 
بداية  تاريخ  ووضعت  معها،  التكيف  وكذا  الضارة  الغازية  االنبعاثات  كميات  تخفيف  مستقبل 

تمويل التغير المناخي عام 2020
وتعد القارة األفريقية هى األقل إسهاما وعلى مر التاريخ في تلوث الغالف الجوي، وما تزال تلك  
القارة ايضا تسهم بأقل انبعاثات غازية ضارة على مستوى العالم حيث تقدر كميات الغازات الضارة 
المنبعثة منها بنحو ٤٪ فقط. وعلى الرغم من ضآلة ما ساهمت به مصر ودّول القارة  األفريقية 
مجتمعة من انبعاثات ضارة مصدرها العامل البشري؛ إال إنها وبقية دول القارة معرضة وبشدة 

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة

وتختتم الفعالية ببوفيه عشاء مفتوح  

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

الدكتورة/ سيبلله روركاستن

يدير الحلقة النقاشية: السيدة/ لويز سارانت، منسقة منتدى القاهرة للتغير المناخي 

الدكتورة/ لينا دوناتالسيد/ محمد خليل السيدة/ مريم عالم
منسق مشروع التحول العالمي للطاقة/ 

تحول أنظمة الطاقة- معهد دراسات 
التنمية المستدامة بمدينة بوتسدام ألمانيا

مستشار، ورئيس قسم شؤون البيئة 
والتنمية المستدامة، قسم العالقات 

االقتصادية متعددة األطراف بوزارة 
الخارجية المصرية

الخبيرة بمعهد البيئة، وعضو القانوني 
البيئي، والمتخصصة في القانون البيئي 

الدولي وبخاصة مجال التغير المناخي

المنسق الوطني لحركة الشباب العربي من احل 
المناخ وممثلة المجتمع المدني المصري بوفد 

الحكومة المصرية  باالتفاقية اإلطارية للتغير المناخي 
باألمم المتحدة  إلى مفاوضات مؤتمري المناخ 

الدوليين العشرين والواحد والعشرين

السيد السفير/ يوليوس جيورج لوي
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

السيد الدكتور/ خالد فهمي
وزير البيئة المصري

ويتفضل بافتتاح هذه الحلقة النقاشية:


