سفارة جمهورية ألمانيا
اإلتحادية بالقاهرة

و

وزارة الدولة لشؤون البيئة
المصرية

يتشرفان بدعوة حضراتكم لحضور فعاليات الحلقة النقاشية الثامنة والعشرين لمنتدى القاهرة للتغ ّير المناخي
وتعقد هذه الحلقة النقاشية في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األربعاء الموافق  28من يناير ،٢٠١5
وذلك بمقر النادي السويسري وعنوانه 90 :ش الجهاد متفرع من ش السودان ،إمبامبه ،الجيزة ،القاهرة.

“الحق في حياة نظيفة وصحية:
أسس العدالة البيئية”

تعد حماية البيئة والتعامل المسؤول تجاه الموارد الطبيعية اآلخذة في
التناقص من اإللتزامات الرئيسية لحكوماتنا ومجتمعاتنا ،وخاصة عند
التفكير في رفاهية أجيالنا القادمة .كما أن رفع مستوى الوعي حول الحقوق
البيئية لمن شأنه إكمال ما تبذله الحكومات من مجهودات لرسم السياسات
البيئية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ.
وقد نص إعالن استوكهولم عام  ،1972والذي ينظر إليه على أنه نقطة إنطالق
لنهج يقوم على تشريعات من شأنها حماية البيئة ،على ما يلي »:لكل إنسان
الحق األصيل في الحرية والمساواة والظروف المالئمة للحياة في بيئة تسمح
له بحياة يتمتع فيها بالكرامة والرفاهية ،كما أنه يحمل على عاتقه مسؤولية

ضخمة من أجل تحسين الظروف البيئية لألجيال الحالية والقادمة''.
ويتضمن الدستور المصري مباديء ونصوصا هامة توجب حماية األراضي
الزراعية والحفاظ على الموارد المائية وكذلك الحق في العيش في بيئة
صحية وواجب حماية البيئة؛ غير أن مصر ،كما هو الحال في بلدان أخرى ،تواجه
تحديات تتمثل في تطبيق وإنفاذ التشريعات الوطنية الخاصة بالبيئة.
ويعقد منتدى القاهرة للتغير المناخي حلقته النقاشية الثامنة والعشرين
والتي سوف تجمع بين خبراء من مصر وألمانيا لمناقشة كيفية تعديل
وإنفاذ وحماية التشريعات والحقوق البيئية وكذا ضمان تطبيقها من
قبل المواطنين

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

السيدة /ياسمين فؤاد

مساعدة وزير البيئة للتنمية المستدامة
والشؤون الخارجية بوازرة الدولة المصرية
لشؤون البيئة

السيد /رالف بيكر

هيئة البيئة اإلتحادية األلمانية

السيدة /راجية الجيزاوي

الباحثة البيئية المتخصصة بالمبادرة
المصرية للحقوق الشخصية

السيد الدكتور /حسن أبو بكر

أستاذ المكافحة البيولوچية ،بقسم الحشرات
اإلقتصادية ،كلية الزراعة جامعة القاهرة

ويتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية
السيد الوزير د /.خالد فهمي
وزير الدولة المصري لشؤون البيئة

السيد السفير /هانزيورج هابر
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

ويعقب الفعالية بوفيه عشاء مفتوح

