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 استعداد منظمات المجتمع المدني للصندوق األخضر للمناخ  كير مصر تطلق مشروع 
 2022،يناير 3
 

 إلطالق مشروع "استعداد منظمات املجتمع املدني  
ً
تعقد مؤسسة كير مصر للتنمية اليوم مؤتمرا

 قارة أفريقيا" بالتعاون مع وزارة البيئة في مصر.  بالتركيز على -(GCFلصندوق املناخ األخضر ) 

شهد املؤتمر حضور الدكتورة هدى الشواتفى، مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، والدكتور/ طلعت  

عبد القوي، رئيس االتحاد العام للمؤسسات والجمعيات األهلية، والدكتور احمد سعده، معاون وزير  

شئون الصحية، والسفير/ محمد نصر، مدير ادارة املناخ والبيئة والتنمية  التضامن لدعم العمل األهلى ال

املستدامة بوزارة الخارجية، والدكتورشريف داوود، ناب رئيس وحدة التنمية املستدامة بوزارة  

التخطيط والتنمية االقتصادية وأستاذ احمد فتحى، منسق التحالف اإلفريقى فى مصر،. ويهدف املؤتمر  

ي املشاركين حول الدور الفريد الذى يلعبه الصندوق األخضر للمناخ وأهمية املشاركة  إلى تعزيز وع 

 الواسعة للمجتمع املدني وبحث سبل مشاركة أفضل املمارسات ذات الصلة بتغير املناخ. 

 

وتشمل فعاليات اليوم إنعقاد عدة جلسات حول تعريف دور الصندوق األخضر للمناخ بإدارة دكتور  

قيم ملشروعات البيئة واملناخ ببرنامج األمم املتحدة اإلنمائى. كما قام املهندس  محمد بيومى نائب املدير امل

طارق شلبى، مدير عام اإلدارة العامة للمخاطر والتكيف باإلدارة املركزية للتغيرات املناخية بجهاز شئون  

الحالية   البيئة بتقديم حالة مصر و املقصود بالتغيرات املناخية. كما تنعقد جلسة حول املشروعات

للصندوق األخضر للمناخ املنفذة فى مصر، ويدير الجلسة الدكتور احمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء  

فى مصر. كما تضم فعاليات املؤتمر جلسة حول مشروع تعزيز التكيف مع تغير املناخ فى مناطق الساحل  

ذى ملشروع تعزيز التكيف مع تغير املناخ  الشمالى ودلتا النيل بإدارة دكتور محمد أحمد على، املدير التنفي

 التابع للصندوق األخضر للمناخ ببرنامج األمم املتحدة اإلنمائى.

 

( الذي تقوم بتمويله  GCFكما يهدف مشروع "استعداد منظمات املجتمع املدني لصندوق املناخ األخضر ) 

 Germanاكة مع مؤسسة جيرمان ووتش  ( بالشر IKIوزارة البيئة األملانية من خالل مبادرة املناخ الدولية )

Watch    وبتنفيذ من هيئة كير الدولية في أملانيا ومؤسسة كير مصر للتنمية إلى دعم مشاركة املجتمع

املدني األفريقي األوسع في مرحلة التنفيذ املبكر لصندوق املناخ األخضر، من خالل تطوير مواد  دعم  

ع املدني في البلدان األفريقية الرئيسية، وتبادل الخبرات على  الجاهزية التي تسهل مشاركة منظمات املجتم 

 املستويات اإلقليمية والعاملية لتوسيع مشاركة تلك املنظمات في أفريقيا وخارجها. 
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ير بالذكر أنه يتم تنفيذ املشروع من خالل تحالف عشردول أفريقية هي كينيا، وغانا، ومالوي، جد

ومصر، ومدغشقر، والسنغال، واملغرب، وناميبيا، والكاميرون، وساحل العاج. وتعمل مؤسسة كير مصر  

وزارة  ( كشريك وطني مسئول عن تنسيق تنفيذ األنشطة في مصر بالتعاون الوثيق مع CEFللتنمية) )

البيئة املصرية باعتبارها الشريك الرئيس ي الذي يعمل كنقطة اتصال رئيسية مع صندوق املناخ األخضر، 

إذ تضمن وزارة البيئة أن تتماش ي األنشطة التي يدعمها الصندوق مع األهداف واألولويات الوطنية  

 االستراتيجية ملصر في هذا املجال. 

 

تدعم مؤسسة كير مصر للتنمية منظمات املجتمع املدني في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال  ما 

أفريقيا للمشاركة في مناقشات وعمليات لصندوق املناخ األخضر من خالل التبادل املعرفي حيث أن لدى  

الوزارات  كير مصر خبرة واسعة في مجال بناء الثقة مع املجتمع املدني والتشبيك مع مختلف الجهات و 

 املعنية في هذا الشأن. 

 

ويقول الدكتور/ حازم فهمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصرللتنمية: "نتشرف بالشراكة الجديدة  

مع وزارة البيئة إذ تقع مسألة تغير املناخ  في ُسدة أولويات الحكومة املصرية كغيرها من الحكومات حول  

 لقمة املناخ )العالم. كما أن لهذا الحدث أهمية خاصة ح
ً
 قويا

ً
( التي ستعقد في COP27يث يعد تمهيدا

 ." 2022شرم الشيخ في مصر  في 

 

وتتمحور مهمة صندوق املناخ األخضر حول التحول نحو انبعاثات الكربون املنخفضة واالقتصادات  

واملجتمعات املستدامة واملقاومة لتغير املناخ. خالل السنوات املاضية، أصبح الصندوق األخضر للمناخ  

لدان النامية في زيادة  أهم أداة متعددة األطراف في التمويل املناخي في جميع أنحاء العالم، إذ يدعم الب

 ( 
ً
( نحو مسارات منخفضة االنبعاثات ومقاومة للمناخ.  NDCوتحقيق طموحات املساهمات املحددة وطنيا

لذلك يسعى املشروع إلى تعزيز استعداد املجتمع املدني ومشاركته مع الصندوق في البلدان الحالية  

الية للدعوة إلى مقترحات طموحة في  والجديدة من خالل تعزيز قدرات منظمات املجتمع املدني الح

مجاالت التخفيف والحد من مخاطر الكوارث والتكيف معها من خالل اكتساب دعم مجتمعي أوسع ،  

 وزيادة مساءلة أصحاب السلطة على املستوى القومى من خالل تعزيز آليات التقييم التشاركي. 
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 نبذة عن مؤسسة كير مصر للتنمية:

كافحة الفقر وتحسين نوعية الحياة بالشراكة مع  تقوم مؤسسة كير مصر للتنمية بتنفيذ برامج تنموية مل 

الفئات املهمشة ومؤسسات املجتمع املدني وكذلك الجهات الحكومية. يتمحور عمل كير مصر حول  

تمكين املرأة، وتوفير التعليم الجيد، ودعم صغار املزارعين. وتعتمد كير مصر في منهجيتها على معالجة  

م االجتماعي، وإحداث تغيير دائم في حياة الفقراء من خالل البحث عن  األسباب الكامنة وراء الفقر والظل

 سبل التغييرعلى كافة األصعدة.

 

 الرابط: 

post_3.html-batalqahr.blogspot.com/2022/01/bloghttps://bawa 

 

 ث:  قرأة املزيد عن الحدل

https://m.gomhuriaonline.com/Gomhuria/958918.html 

https://www.facebook.com/1569770099982946/posts/2754677881492156/?sfnsn=scws

pmo 

-%d9%85%d8%b5%d8%b1-9%8a%d8%b1https://alzira3a.com/%d9%83%d

-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82

-d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%

%d8%a7%d9%84-d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa%/ 

https://fb.watch/aiWw8HFm_t/ 
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