
 

 منتدى القاهرة للتغير المناخي

 البيان الصحفي للفعالية األربعين

 

لبيئة المصرية الحلقة النقاشية نظمت سفارة جمهوربة ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة ووزارة ا
, في تمام 2016 مايو31ق المواف ثالثاءوذلك يوم اللمنتدى القاهرة للتغير المناخي  األربعين 

بمقر المركز العلمي األلماني. مساءا والنصفالساعة السادسة   
 

 ꞉وذلك تحت عنوان

 " خطة عمل مصر وأفريقيا:باريس حّيز التنفيذاتفاقية وضع مقررات  "

 
 

لقد وضعت إتفاقية باريس حول التغير المناخي والتي وقعت عليها مائة وسبع 

الحرارة وسبعين دولة في ابريل الماضي طموحا واضحا للحد من ارتفاع درجات 

على كوكب األرض إلى درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية. وبعد 

أسابيع من المفاوضات الشاقة والمكثفة استطاعت األطراف الدولية المشاركة في 

مؤتمر األمم المتحدة بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر من العام الماضي 

دد أهدافا وطنية ودولية واضحة للحد من انبعاثات التوصل إلى هذة االتفاقية والتي تح

.الغازات المسببة لالحتباس الحراري والمتحركة نحو مسار أكثر استدامة  

 

وعلى مستوى القارة اإلفريقية فقد وقعت ست وأربعون دولة حتى اآلن على اإلتفاقية 

الغازات الضارة. الدولية للتغير المناخي في باريس وتعهدت بالحد من انبعاثاتها من 

٪ بالمائة فقط من من إجمالي ٤وفي حين تعد القارة األفريقي بأكملها مسؤولة عن 

االنبعاثات الغازية الضارة، فستكون القارة واحدة من أكثر المناطق تضررا من أثار 

التغير المناخي. بل إنها أصبحت بالفعل متضررة عن طريق ما تضربها اآلن من 

ر غير المسبوقة والظواهر الجوية القاسية والتصحر وارتفاع موجات من الطقس الحا

مستوى سطح البحر وندرة االنتاج الزراعي وكلها ناجمة عن التأثير السلبي لظاهرة 

.االحتباس الحراري  

 

وقد جمعت الحلقة النقاشية األربعون لمنتدى القاهرة للتغير المناخي خبراء من مصر 

قي من خطة العمل حول التغير المناخي. وقام السيد وألمانيا لمناقشة الموقف األفري

السفير/ يوليوس جيورج لوي، سفير جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة تلك الحلقة 



النقاشية بالمركز العلمي األلماني مساء أمس الثالثاء مشيدا بتوقيع الدولتين مصر 

بالده الدعم للخطة الوطنية  السفير األلماني بتقديم وألمانيا على إتفاقية باريس. ووعد

المصرية للحد من أثار التغير المناخي وذلك من خالل التعاون طويل المدى بين 

.البلدين في مجاالت البيئة والمناخ والطاقة  

وقال السفير األلماني في كلمته للحضور:" إن ارتفاع مستويات البحار والتصحر 

عن زيادة متوسط درجات الحرارة، وندرة المياه هى فقط بعض من األخطار الناجمة 

كما أن مصر ستكون من بين الدول األكثر تضررا من التغير المناخي واالحتباس 

الحراري. عالوة على ذلك؛ فقد أضحى التغير المناخي يمثل تحديا حاسما في السياسة 

الدولية، فهو تحد للسالم واالستقرار وبناءا عليه لم تعد تقتصر اثاره على مجال 

".ئة، بل أصحبت مسألة سياسية بامتيازالبي   

 

وقد ذهبت بعض التوقعات إلى أن التغير المناخي سوف يكلف القارة األفريقية أربعين 

القارة  ٪ من إجمالي الناتج المحلي للقارة. تعد٢،٧مليار دوالر سنويا، وهو ما يعادل 

انتاج الطاقة مسؤول االفريقية موطن لموارد هائلة من الطاقة المتجددة. وفي حين يعد 

٪ من اإلنباعثات الغازية الضارة في جميع أنحاء العالم؛ فإن أفريقيا ستكون ٦٠عن 

في طليعة المعركة حول المناخ شريطة أن تعطى الحق في اإلنفاذ وضع اآلليات 

موضع التفيذ الصحيح. وتشير التقديرات أن القارة يمكن أن تكون مصدرا لعشرة 

طاقة الشمسية وألف وثالثمائة جيجاوات من طاقة الرياح تيراواط إضافية من ال

وثالثمائة وخمسين جيجاوات من الطاقة الكهرومائية وخمسة عشرة جيجاوات من 

.الطاقة الحرارية األرضية  

 

 

وقال السيد السفير/ محمد خليل، رئيس دائرة البيئة وشؤون التنمية المستدامة في 

منذ سنوات  اش أن القارة األفريقية قد اجمعتوزارة الخارجية لدى مشاركته في النق

مضت على التفاوض كمجموعة واحدة مما يزيد من قوتها لكن ذلك يتطلب أيضا أن 

السفير محمد خليل الضوء على إطالق مبادرة   تتبنى كل دول حلوال وسط. وقد سلط

اخي والتي الطاقة المتجدد بالقارة االفريقية والتي أطلقت في مؤتمر باريس للتغير المن

المزيد  وذلك لتمكين تهدف إلى توفير عشرة جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة

من مواطنيها من الحصول على الكهرباء من خالل حلول خارج الشبكات الحكومية. 

وأضاف :" نحن النريد تصبح هذه مجرد مبادرة من بين المبادرات ولكن نريد أن 

".نيين والسكان وخاصة الفئات األكثر تأثرايكون لها تأثير حقيقي على المواط  

  

واستطرد السيد السفير قائال إن أولويات الحد من االنبعاثات والتغير المناخي في 

مصر تتمثل في التخلص من دعم الوقود األحفوري تدريجيا واالعتماد بشكل متزايد 

.على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  

كان هناك تركيز قوي على التكيف مع التغير وأضاف السفير محمد خليل:" لقد 

تقرير المساهمة الوطنية الذي تنوى مصر تنفيذه، كما ضمن هذا  المناخي ضمن



السياق ايضا التركيز على إدارة الموارد المائية بطريقة أكثر كفاءة واستدامة وضمان 

".ياألمن الزراعي وحماية المناطق الساحلية والصحة والسياحة والتراث الثقاف   

 

 

ومن جانبها قالت مريم عالم، المنسق الوطني لحركة الشباب العربي للمناخ لدى 

مشاركتها في الحلقة النقاشية إنها أصيبت بخيبة أمل أن اإلسهامات الوطنية التي 

ما تزال غامضة وفشلت في وضع أهداف   تعتزم مصر تقديمها لدى مؤتمر باريس

عالم تمثل المجتمع المدني في مفاوضات محددة لخفض االنبعاثات. وكانت مريم 

.باريس مؤتمر    

وأضافت:" لدينا في مصر تحركا إلى االمام فيما يخص وضع السياسات؛ حيث لدينا 

اآلن ثالثة مشاريع لتحديد اسعار الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمنتجة خارج 

الوقود األحفوري. ولكن لنا نطاق الشبكة القومية وكذلك هناك إصالح يكرأ على دعم 

كمجتمع مدني فإنه من المحزن جدا ويصيبنا بالذهول أننا لم نتمكن من وضع أرقام 

واضحة في خطة اإلسهامات الوطنية التي نعتزم تنفيذها فيما يخص خفض 

نسبة استخدام   ٪٢٩ االنبعاثات، غير أنه كان باستطاعتنا وضع هدف الوصول إلى

."الفحم في خليط الطاقة   

ويذكر أن اتفاقية باريس ذاتها تحتوي على صياغة غامضة من أجل كسب االجماع 

من جميع الدول وسوف يتم تناول التفاصيل اإلضافية في مؤتمر االمم المتحددة الثاني 

.حول المناخ الذي يعقد العام الجاري في المغرب والعشرين  

 

لمانيا :" يجب أن يبقى الجميع وقالت السيدة/ لينا دونات، الخبير في معهد البيئة بأ

...روح باريس  متيقظا ويراقب الحكومات لمعرفة إذا ما كانت ستبقي على  

وأضافت:" بنظرة أوسع إلى األمور نرى أنه يجب جمع كل الجهات الفاعلة في 

قارب واحد لمعالجة مسألة التغير المناخي.... إذا لم نتحرك جميعا فإننا لن نصل 

لى درجة ونصف أو درجتين مئويتين. أننا بحاجة لتحول جذري لهدفنا في الوصول إ

في االقتصاد، وليس فقط التحول عن الوقود األحفوري، ولكن يجب أعادة تعريف 

الثروة وكيف نريد أن نحيا وماذا نريد أن نأكل وهل نريد أن نستخدم الطائرات طوال 

"الوقت؟   

حول الطاقة بمعهد الدراسات وقالت الدكتورة/ سيبلله روركاستن، منسقة مشروع ت

المستدامة والمتقدمة في مدينة بوتسدام في ألمانيا، على الرغم من توفر التمويل 

لمساعدة الدول النامية على التكييف مع اثار التغير المناخي، غير اننا ألنجد في كثير 

أن  من األحيان المشاريع القابلة للتمويل بها. ويعد النقل أحد المجاالت التي يمكن

.يؤدي التعاون فيها إلى تفيذ التمويل وتبادل المعلومات   

وأضافت:" أعتقد أنه عند الحديث عن االنبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة فإننا نميل 

إلى الحديث عن قطاع الكهرباء، لكننا بحاجة إلى معالجة االنبعاثات الناتجة عن قطاع 

وفي الواقع نحن نركز على قطاع  النقل ايضا. وهو تحد كبير في ألمانيا كذلك،



إلى ابتكار   الكهرباء وليس لدينا حل مقبول لقطاع النقل وهو قطاع نحن بحاجة حقا

".صادر عن المدن ذاتها    

 

 عن منتدى القاهرة للتغير المناخي:نبذة 
 

ي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخ  

ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين 

صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. 

تعاون بين بال ٢٠11فى نوفمبر وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي 

السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة 

األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية األلمانية 

 العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.

 


