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مشروع بىبء القدرات خلفض االوبعبثبت

بيبن إعالمي عه حلقة العمل التدريبية الثبلثة على التغريات املىبخية

للببحثني ببلفروع اإلقليمية جلهبز شئىن البيئة (السىيس –البحر األمحر – قطبعبت اجلهبز – صحفيني)
 63-61مبيى  7162بفىدق سىوستب شبطئ فرعىن – الغردقة

نظمت وزارة البٌئة من خالل مشروع بناء القدرات لخفض االنبعاثات ،التابع لـ "الوزارة" والمنفذ بالتعاون مع البرنامج
اإلنمائً لؤلمم المتحدة ودول أوربٌة ،حلقة عمل تدرٌبٌة على مدار  3أٌام ضمن البرنامج التدرٌبً على التغٌرات
المناخٌة للباحثٌن بجهاز شئون البٌئة وفروعه اإلقلٌمٌة ،بإحدى فنادق محافظة البحر األحمر .وقد شارك فً حلقة
العمل التدرٌبٌة الثالثة  55مشارك ٌمثلون الباحثٌن من فروع السوٌس ،والبحر األحمر ،قطاعات حماٌة الطبٌعة،
ونوعٌة البٌئة ،واإلدارة البٌئٌة ،والفروع واإلدارة المركزٌة للتغٌرات المناخٌة بالمقر الرئٌسً للجهاز بالقاهرة،
باإلضافة لعدد من شباب الصحفٌٌن المسئولٌن عن ملف البٌئة.
و تأتً حلقة العمل التدرٌبٌة فً إطار اإلجراءات الوطنٌة التً تتخذها وزارة البٌئة لرفع الوعً البٌئً وبناء القدرات
وتحقٌق التنمٌة المستدامة والحد من االثار السلبٌة للتغٌرات المناخٌة من اجل تحسٌن الوضع البٌئً فً مصر ومن
منطلق حرص الدولة على تفعٌل سٌاسات التعامل مع قضٌة التغٌرات المناخٌة من خالل رفع كفاءة العاملٌن بالجهاز
لمتابعة الٌات ونظم الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل االنشطة المختلفة التً تتابع تنفٌذها
القطاعات المختلفة التابعة للجهاز من خالل الفروع.
كما تأتً حلقة العمل فً إطار سلسة من حلقات العمل التدرٌبٌة لبناء القدرات التً ٌقوم مشروع بناء القدرات لخفض
االنبعاثات بتنفٌذها لتشمل جمٌع فروع الجهاز المنتشرة بأنحاء الجمهورٌة ،حٌث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعً
وبناء القدرات على موضوعات التغٌرات المناخٌة مثل توضٌح المفاهٌم األساسٌة للتغٌرات المناخٌة وإجراءات التخفٌف
من االنبعاثات وإجراءات التكٌف مع االثار السلبٌة للتغٌرات المناخٌة ودور نقل التكنولوجٌا فً الحد من مخاطر
التغٌرات المناخ.
وقال الدكتور خالد فهمً ،وزٌر البٌئة ،إن الوزارة حرٌصة على بناء قدرات العاملٌن بجهاز شئون البٌئة سواء فً
اإلدارات المركزٌة بالوزارة ،أو الباحثٌن والعاملٌن بمختلف ربوع وأنحاء مصر المتواجدٌن بالفروع اإلقلٌمٌة
لـ"الجهاز".
أضاف "فهمً" أن الدولة المصرٌة تعً تماما ً مخاطر التغٌرات المناخٌة ،وتسعً النتهاز الفرص المتاحة لتقلٌل
أضرارها السلبٌة المتوقعة على مدار سنوات طوٌلة ،مشدداً على وجود اهتمام بالغ األهمٌة من القٌادة السٌاسٌة للدولة
بشأن قضاٌا التغٌرات المناخٌة.
وقالت الدكتورة منً كمال ،الرئٌس التنفٌذي لجهاز شئون البٌئة ،إن التدرٌب اختتم فعالٌاته ٌوم الخمٌس ،وأنه ضم
قرابة الـ 55متدربا ً من العاملٌن بجهاز شئون البٌئة فً فرعً السوٌس ،والبحر األحمر ،والمقر الرئٌسً لـ"الجهاز"
فً القاهرة ،إضافة لعدداً من الصحفٌٌن ،موضحا ً أن نشر الوعً بشأن قضاٌا التغٌرات المناخٌة سواء للمتخصصٌن أو
الرأي العام أمر غاٌة فً األهمٌة حتى تستعد كل فئة فً مجال عملها لآلثار المترتبة على تلك الظاهرة ،أو تتعاون مع
مختلف جهات الدولة للحد من آثارها السلبٌة المتوقعة.
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من جانبه ،قال الدكتور سمٌر طنطاوي ،مدٌر مشروع بناء القدرات لخفض االنبعاثات ،إن "حلقة عمل البحر األحمر"
تعتبر ثالث حلقات العمل بشأن قضاٌا التغٌرات المناخٌة للعاملٌن بجهاز شئون البٌئة ،الفتا ً إلى أن حلقات العمل مستمرة
حتى تصل لكل الفروع اإلقلٌمٌة للجهاز لبناء وعً العاملٌن فٌه بقضاٌا التغٌرات المناخٌة.
وأوضح "طنطاوي" أن "الحلقة" ضمت نخبة من ا لخبراء الدولٌٌن فً مختلف قضاٌا التغٌرات المناخٌة ،باإلضافة لعدد
من المسئولٌن ،حٌث أكد الدكتور محمد بٌومً ،مسئول مشروع الطاقة والبٌئة بالبرنامج اإلنمائً لؤلمم المتحدة ،على
دعم "البرنامج" لمصر فً مواجهة قضاٌا تغٌرات المناخ فً عدداً من المجاالت ،فٌما عرضت المهندسة لٌدٌا علٌوة،
مدٌر إدارة البحوث باإلدارة المركزٌة للتغٌرات المناخٌة بوزارة البٌئة ،الهٌكل المؤسسً للتغٌرات المناخٌة على
المستوٌٌن الوطنً والدولً.
وأضاف مدٌر مشروع "بناء القدرات" أن الدكتور محمد مجدي عبد الوهاب ،الخبٌر الدولً فً مجال التغٌرات
المناخٌة ،استعرض عالقة التغٌرات المناخٌة بارتفاع معدالت المخاطر والكوارث والظروف المناخٌة الجامحة ،كما
تحدث عن نظم اإلنذار المبكر ،ودورها فً التعامل مع قضٌة التغٌرات المناخٌة.
ولفت "طنطاوي" إلى أن الدكتور حامد قرقر ،خبٌر التغٌرات المناخٌة ،تحدث عن مفاهٌم التخفٌف من انبعاثات
االحتباس الحراري ،والجهود الوطنٌة فً تحسٌن كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة ،وتأثٌر ذلك على "التغٌرات
المناخٌة".
وأشار إلى أن الدكتور أٌمن فرٌد أبو حدٌد ،وزٌر الزراعة األسبق والخبٌر الدولً فً مجال التغٌرات المناخٌة،
استعرض مخاطر التغٌرات المناخٌة فً قطاعات الزراعة ،والموارد المائٌة والري ،وقطاع المناطق الساحلٌة،
وإجراءات التكٌف معها.
وأوضح أن الدكتور ماهر عزٌز ،مستشار وزٌر الكهرباء والطاقة المتجددة وخبٌر التغٌرات المناخٌة ،استعرض تعاون
مصر مع المجتمع الدولً فً مجال التغٌرات المناخٌة من خالل التقارٌر الوطنٌة ،باإلضافة لتقرٌر المساهمات الوطنٌة
للتغٌرات المناخٌة ،فضالً عن تقٌٌم األثار البٌئٌة لمحطات الطاقة.
واختتمت حلقة العمل التدرٌبٌة بمحاضرة للمهندس محمد دراج ،مدٌر إدارة التكنولوجٌا باإلدارة المركزٌة للتغٌرات
المناخٌة ،تحدث فٌها عن الموقف الحالً لالتفاقٌات الدولٌة فً مجال تغٌر المناخ ،من اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
للتغٌرات المناخٌة ،واتفاق بارٌس لتغٌر المناخ.
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