نبذة عن

حلقة العمل التدريبية الثانية على التغريات املناخية
للباحثني بالفروع اإلقليمية جلهاز شئون البيئة
مشروع بناء القدرات خلفض اإلنبعاثات

 19-91فرباير  1192بفندق سونستا سانت جورج ،األقصر

انعقدت خالل الفرتة من األحد املوافق  91فرباير  1192حىت الثالثاء املوافق  19فرباير  1192بفندق سونستا سانت جورج

األقصر التدريب الثاني لسلسة حلقات العمل التدريبية اخلاصة ببناء القدرات ورفع الوعي للباحثني بالفروع اإلقليمية

جلهاز شئون البيئة على املوضوعات املتعلقة بالتغريات املناخية من خالل مشروع بناء القدرات خلفض االنبعاثات الذي
تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة اإلمنائي.

شارك يف حلقة العمل التدريبية الثانية  34متدرب ممثلني من فروع أسوان ،واألقصر ،وقنا.

تأتي حلقة العمل التدريبية يف إطار اإلجراءات الوطنية ال تي تتخذها وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي وبناء القدرات

وحتقيق التنمية املستدامة واحلد من االثار السلبية للتغريات املناخية من اجل حتسني الوضع البيئي يف مصر ومن

منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التع امل مع قضية التغريات املناخية من خالل رفع كفاءة العاملني باجلهاز
ملتابعة اليات ونظم احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري من خالل االنشطة املختلفة التي تتابع تنفيذها

القطاعات املختلفة التابعة للجهاز من خالل الفروع.

كما تأتي حلقة العمل يف إطار سلسة من حلقات العمل التدريبية لبناء القدرات التي يقوم مشروع بناء القدرات خلفض

اإلنبعاثات ب تنفيذها لتشمل مجيع فروع اجلهاز املنتشرة بأحناء اجلمهورية ،حيث تهدف حلقات العمل إىل رفع الوعي
وبناء القدرات على موضوعات التغريات املناخية مثل توضيح املفاهيم األساسية للتغريات املناخية وإجراءات التخفيف

من اإلنبعاثات وإجراءات التكيف مع االثار السلبية للتغريات املناخية ودور نقل التكنولوجيا يف احلد من خماطر

التغريات املناخية.

شارك يف إلقاء احملاضرات حبلقة العمل التدريبية الثانية جمموعة من اخلرباء الوطنيني من خمتلف التخصصات ،وعرض

أهم نتائج مفاو ضات تغري املناخ ونتائج مؤمتر االمم املتحدة للتغريات املناخية الذي عقد مبدينة مراكش خالل الفرتة
من  91-2نوفمرب  ، 1192وكذلك تنسيق اجلهود الوطنية للتعامل مع قضية التغريات املناخية واثارها على القطاعات

املختلفة.

إن مشروع بناء القدرات خلفض اإلنبعاثا ت يهدف بشكل عام إىل بناء القدرات الوطنية يف موضوعات مل تتطرق إليها
املشروعات أو الربامج السابقة مثل اإلجراءات املالئمة وطنيا خلفض اإلنبعاثات ،واسرتاجتيات التنمية األقل اعتمادا على

الكربون ،وإجراءات اإلقرار والقياس والتدقيق جلهود خفض اإلنبعاثات ،وخفض اإلنبعاثات القطاعي من قطاع الصناعة
وتشمل صناعات األمسدة ،واحلديد والصلب ،واالمسنت.

كما قام املشروع بتنفيذ إعداد تقرير املساهمات الوطنية املعتزمة للتعامل مع التغريات املناخية حىت عام  1141والذي

مت تقدميه لألمم املتحدة يف نوفمرب .1192

