
ينتظر  الحرارى«  االحتباس  لوقف  »كيوتو«  بروتوكول 
التعديل فى باريس 

حذر منتدى القاهرة الثالثون للتغير املناخى حتت 
عنوان«درجتان مئويتان..مفاوضات باريس للوصول 
أن  احلرارى«من  االحتباس  لظاهرة  عاجل  لوقف 
صعوبات  تواجه  سوف  األوسط  الشرق  منطقة 
القادمه  السنوات  فى  املياه  على  احلصول  فى 

نتيجة  الالزم  الغذاء  إلنتاج 
الزيادة السكانية، والسبب 
املناخى  التغير  تأثير  هو 
وبالتالى  املياه  نقص  على 
وإنتاج  الزراعة  على  تأثيره 
الغذاء، وألن التغير املناخى 
من  فإنه  عاملية  ظاهرة 
إلى  التوصل  ال��ض��رورى 
جلميع  ملزم  دول��ى  اتفاق 

الدول حول املناخ.
اإلطارية  االتفاقية  مؤمتر  إليه  يهدف  ما  وهذا 
لألمم املتحدة لألطراف حول املناخ والذى سيعقد 
حتى  نوفمبر   30 من  الفترة  خالل  باريس  فى 
من  للحد  وذلك  احلالى،  العام  من  ديسمبر   11
فى  االرتفاع  لوقف  احلرارية  والغازات  االنبعاثات 
فوق  فقط  مئويتني  بدرجتني  األرض  حرارة  درجة 
الصناعية،  الثورة  بداية عصر  قبل  ما  مستويات 
وهذه املرة األولى فى تاريخ مفاوضات املناخ باألمم 
عاما،  من عشرين  أكثر  منذ  بدأت  والتى  املتحدة 
له  التحضير  يتم  جديد  بروتوكول  يصدر  وسوف 
بدال من بروتوكول كيوتو الذى صدر فى عام 2005 
37 دولة  ودخل حيز التنفيذ بعد أن وقعت عليه 
بتخفيض  التزمت  الكبرى  الصناعية  الدول  من 
إصداراتها من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 5% ، 
بينما رفضت الواليات املتحدة - التى كانت تعتبر 
الدولة امللوثة األولى فى العالم بإصدار 20 % من 
الغازات املسببة لالحتباس احلرارى - التوقيع على 

البروتوكول. 
ووفقا آلخر إحصائيات األمم املتحدة فقد انخفضت 
 % 24 بنسبة  العالم  فى  الغازات  إصدار  نسبة 
إلى  أساسية  بصفة  يعود  التراجع  هذا  ولكن 
مما  الشرقية  أوروبا  دول  فى  االقتصادى  االنكماش 
الضارة  الغازات  من  إصداراتها  انخفاض  إلى  أدى 
بنسبه 40 %، بينما كانت تركيا أكثر دول العالم 
إصداراتها  زادت  حيث  كيوتو  لبروتوكول  خرقا 

توقيع  منذ   %  130 بنسبة  الضارة  الغازات  من 
االتفاقية. 

حيث  للمناخ  امللوثة  ال��دول  خريطة  وتغيرت 
تصدرت الصني هذه القائمة بنسبة 27 % تليها 
الواليات املتحدة 14 % ثم االحتاد األوروبى 10 % 
ثم الهند 8 % وقد اتخذت الواليات 
ذريعة  اإلحصائيات  هذه  املتحدة 
إلعادة النظر الشاملة فى بروتوكول 
اجلديد  البروتوكول  وإصدار  كيوتو 

الذى يتم التحضير له. 
اخلبير  ستيرن  ن��وك��وال  وي��ؤك��د 
الدولى  بالبنك  السابق  االقتصادى 
فى  املناخية  التغيرات  تكلفة  أن 
 %20 نحو  متثل  أصبحت  العالم 
ومن  العاملى،  الناجت  إجمالى  من 
درجات  ارتفاع  املناخية  التغيرات  آث��ار  أخطر 
البحار  فى  وفيضانات  إلى سيول  يؤدى  مما  احلرارة 

شواطئ  وتآكل  واألنهار  البحار واحمليطات 
اجلبال  فى  وانهيارات  الثلوج  وذوبان 
الثلجية ومضاعفة شدة العواصف 

واألعاصير املدمرة. 
تبعات  اإلفريقية  القارة  وتواجه 
األمراض،  بانتشار  املناخية  املتغيرات 
البحر  سطح  مستوى  وارت��ف��اع 
الفقر  لتحديات  مواجهتها  بجانب 

واجلوع واالقتصاد. 
الدول  جملموعة  كزعيمة   - ومصر 

حول  األفارقة  البيئة  وزراء  ملؤمتر  ورئيسة  العربية 
بلعب  سوف تضطلع   - العام  واملناخ هذا  البيئة 
دور حاسم خالل املفاوضات نظرا ملعاناتها بشكل 
وتبعات  عواقب  من  بالفعل  مالئم  وغير  ملموس 
التحركات  بدأت  وقد  عليها،  املناخى  التغير 
للتغير  الثالثني  القاهرة  منتدى  بانعقاد  املصرية 
املناخى حتت عنوان:« درجتان مئويتان: مفاوضات 
لظاهرة  عاجل  لوقف  للوصول  ب��اري��س 

للشباب  القومى  اجمللس  مبقر  احلرارى«  االحتباس 
هابر  هانزيورج  السادة  افتتحه  والذى  بالزمالك، 
وأندريه  بالقاهرة  أملانيا االحتادية  سفير جمهورية 
وانضم  بالقاهرة،  فرنسا  جمهورية  سفير  باران 
وناقش  البيئة،  وزير  خالد فهمى  الدكتور  إليهما 
األهداف  واألجانب  احملليني  اخلبراء  من  عدد  خالله 

والتحديات.
االجتماع   »: هابر  هانزيورج  األملانى  السفير  وقال 
األوربى  االحت��اد  دول  ألزم  ليما  فى  التحضيرى 
 ٪٤٠ مبقدار  احلرارية  انبعاثاتها  بخفض  نفسها 
بحلول عام ٢٠٣٠. وكما أن مصر اآلن بصدد إعداد 
على  مصرون  ونحن  الوطنية،  إسهاماتها  مقدار 
دعم هذه اجلهود فى إطار دعمنا طويل األجل لها 
البيئة  مجالى  فى  املشترك  التعاون  إطار  وفى 

والطاقة.'' 
فرنسا  إن  باران  أندريه  الفرنسى  السفير  وقال 
توفر  أن  عليها  يجب  باريس  ملؤمتر  كمستضيف 
وهى  للمفاوضني  املمكنة  العمل  ظروف  أفضل 

قادرة على ذلك. 
فهمى  خالد  الدكتور  وقال 
تقوم  مصر  إن  البيئة  وزير 
اجتماعات  باستضافة 
بغية  األط���راف  متعددة 
فى  توافق  لبناء  التوصل 
اإلفريقية  الدول  بني  اآلراء 
الشأن.  هذا  فى  والعربية 
كما رحب بالتعاون فى هذا 
اجملال ودعا اجملتمع املدنى لدعم خطة مصر للحد من 

االنبعاثات والتكيف مع ظاهرة االحتباس احلراري. 
نسمع  أن  نود  املصري:«  الشباب  مخاطبا  وقال 
آراءكم، كما أن لكم كل احلق فى املشاركة. اليد 
أن نخطو سويا اخلطوات  ونود  الواحدة ال تصفق 

القادمة.'' 
وقالت مرمي عالم الناشطة املصرية فى مجال التغير 
املناخى ممثلة حلركة الشباب العربى للتغير املناخى 
إن املنظمة غير احلكومية التى متثلها تتطلع بدورها 
جديد  اتفاق  إلى  نصل  لن  أننا  كما  املشاركة  إلى 
فى باريس إذا لم نحدد من هو املسئول عن سبب 
وكيفية حساب ذلك وآلية حتقيقه ولن نستطيع 
الذهاب إلى أى مكان إذا لم نكن نعرف من أين أتينا.'' 

تحت عنوان« درجتان مئويتان أقل..
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