
تتشرفان بدعوتكم لحضور الحلقة النقاشية الخامسة واألربعين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي
 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثالثاء الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٧ 

بمقر الهيئة األلمانية للتبادل العلمي وعنوانها ١١ ش الصالح أيوب، من ش ٢٦ يوليه الزمالك القاهرة

التزاماتها ومسؤولياتها والتزامات ومسؤوليات الدول المتقدمة، فقد تعهدت سبعة وأربعون 
دولة من أكثر دول العالم فقرا والتي تجمعت في رابطة أطلقت على نفسها - تحالف الدول 
األكثر تأثرا بالتغير المناخي- التزمت تلك الدول بإنتاج نسبة ١٠٠٪ من احتياجاتها من الطاقة من 
مصادر متجددة في أقرب وقت ممكن. وقد لعبت العديد من الدول األفريقية دورا مهما بمؤتمر 
االمم المتحد لألطراف حول التغير المناخي الثاني والعشرين وذلك بإعالنها عن مبادرة الطاقة 
متجددة  مصادر  من  طاقة  وات  جيجا   ١٠ إجماله  ما  انتاج  في  تطمح  والتي  المتجددة  األفريقية 

بحلول عام ٢٠٢٠ وإنتاج ٣٠٠ جيجا وات بحلول عام ٢٠٣٠ من ذات المصادر. 
بين  واألربعين  الخامسة  النقاشية  حلقته  في  المناخي  للتغير  القاهرة  منتدى  يجمع  وسوف 
خبراء من المجاالت السياسة والتغير المناخي والطاقة المتجددة وذلك بغية تبادل المعلومات 
والخبرات والرؤى حول خطط عام ٢٠١٨ لتنفيذ ما اتفق عليه بالمؤتمر الدولي الثاني والعشرين 
حول المناخ ومدى تأثير تلك القرارات على مصر. ومناقشة السياسات التي اعتمدتها الحكومة 
التمويل.  المناخي وقضية  التغير  اثار  والتكييف مع  اإلنبعاثات   الحد من  المصرية فيما يخص 
تنفيذ هذه  المدني لعب دورا أساسيا في  للمجتمع  أيضا كيف يمكن  المناقشات  وستتناول 
الخطط. وكذا كيفية مساهمة تلك الخطط في مساعدة االقتصاد المصري على النمو وضمان 

حياة أمنة للكائنات الحية على كوكب األرض.

شهدت مدينة مراكش المغربية في الفترة من السابع وحتى الثامن عشر من شهر نوفمبر من 
العام ٢٠١٦ توافد  قادة دول العالم إليها لحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لألطراف حول 
بباريس موضع  السابق  الدول  المؤتمر  المناخي ووضع خطة عمل بهدف وضع مقررات  التغير 
التنفيذ. وعلى الرغم من من حالة عدم اإلرتياح التي تلوح في األفق بعد تعهد الرئيس األمريكي 
الجديد دونالد ترامب بإخراج الواليات المتحدة األمريكية من تلك المعاهدة، فقد فضل العديد 
من قادة دول العالم النظر إلى النتائج الُمحتملة لهذا التهديد ألن نتائج هذا الخروج ستكون 

أكبر بكثير من قدرة أي بلد في العالم منفردا.
وقعت  المناخي  التغير  حول  لألطراف  والعشرين  الثاني  المتحدة  األمم  مؤتمر  انعقاد  وقبل 
يمثل  التي  الدول  وهى  المناخي،  التغير  حول  باريس  معاهدة  على  دولة  وخمسون  خمس  
مجموعها  نسبة ٥٥٪ من االنبعاثات الضارة بالعالم. وقد مثل ذلك الحد األدني المطلوب لكي 
تصبح هذه المعاهدة قانونا دوليا. وبوصول مؤتمر األمم المتحدة الثاني والعشرين حول المناخ 
إلى نهايته ستكون مجموع الدول التي صدقت على المعاهدة مائة و أحد عشرة دولة . باالضافة 
إلى أحد عشرة دولة أخري تعهدت بضخ خمسين مليون دوالر أمريكي من أجل انشاء صندوق 
يقوم على تمويل مبادرة بناء القدرات للشفافية للدول النامية وكذلك رصد وتتبع وفاء الدول 
بين  التفريق  باتجاه  النامية  البلدان  بعض  ضغطت  حين  وفي  الدولية.  المناخية  بتعهداتها 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

يدير الحلقة النقاشية: السيدة/ لويز سارانت، الصحفية البيئية و الباحثة

هدى بركةالدكتور/ ماجد محمودالسيد السفير/ وائل أبو المجد

لينا دوناتمحمود الرفاعي

نائب وزير الخارجية المصري 
للبيئة والتنمية المستدامة

مدير إدارة المشاريع والشؤون الفنية بالمركز 
اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

مديرة االتصاالت العالمية لمنظمة 350 
المهتمة بالتغير المناخي

مدير مشاريع خدمات توليد 
الطاقة بشركة سيمنز

الباحثة بمعهد البيئة وخبيرة القانون 
الدولي البيئي والتغير المناخي

السيد السفير/ يوليوس جيورج لوي
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

ويتفضل بافتتاح هذه الحلقة النقاشية:

مؤتمر األمم للتغير 
المناخي: تعزيز 

الصمود أمام التغير 
المناخي بمصر 

وتختتم الحلقة فعاليتها ببوفيه عشاء مفتوح 

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة

السيد الدكتور/ خالد فهمي
وزير البيئة


