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دعم أمريكي لمؤتمر بخصوص المناخ تستضيفه مصر رغم االنتقادات
الحقوقية

القاهرة ـ �القدس العر��: الت� المبعوث األمري� للمناخ، جون كيري، وزير الخارجية المصري

سامح شكري � القاهرة، اإلثنين، داعياً إ� مشاركة المزيد من الدول � مكافحة التغيّر المناخي،

قبل أشهر من استضافة مصر مؤتمر األطراف حول المناخ كوب27 � تشرين الثا�/نوفمبر

المقبل، رغم االنتقادات الحقوقية�

وقال خالل إحاطة صحافية مشتركة مع شكري � مقر وزارة الخارجية المصرية � القاهرة،

نشرت مقتطفات منها وكالة �فرانس برس�: �لقد أحرزنا تقدًما كبيرًا � مؤتمر �كوب26 « (الذي

ُعقد � غالسكو) ونجحنا � انضمام 65 ٪ من المؤسسات االقتصادية العالمية إ� خطط

الحفاظ والحد من ارتفاع درجة حرارة األرض بمقدار 1.5 درجة مئوية��

وأضاف �نحن اآلن � حاجة إ� إشراك المزيد من الدول��

� مواجهة التغيرات المناخية والحاجة إ� خفض االنبعاثات بحوا� 50 ٪ بحلول عام 2030

ح� يب� االحترار تحت عتبة + 1.5 درجة مئوية، تعهد قادة العالم � قمة المناخ �كوب26 « �

غالسكو � تشرين الثا�/نوفمبر بتسريع وتيرة مكافحة االحترار المناخي�

وعلّق وقتها األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن ذلك �ال يك�� لدرء �كارثة المناخ
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البريد اإللكترو� *االسم *

ال� تستمر � تهديد� الكوكب، داعيا إ� التخلص من استخدام الفحم�

وتابع كيري �نتحدث عن تهديد لكوكبنا يجبرنا ع� التفكير � كيفية إدارته، وما يحدث بسبب

البشر، أو الخيارات ال� نتخذها أو ال نتخذها��

شكري أكد ع� �استمرار مصر � بذل كافة الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدو� ع� كافة

المستويات��

وتس� مصر إ� توفير 42 ٪ من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وقال شكري

�اتفقنا ع� الخطوات المقبلة واستمرار التنسيق المصري ـ األمري� حول الموضوعات ذات

األولوية ع� جدول أعمال المؤتمر��

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر األطراف للمناخ �كوب27» بمنتجع شرم الشيخ السياحي

المطل ع� البحر األحمر � تشرين الثا�/نوفمبر من العام الجاري�

وانتقدت منظمات حقوقية دولية قرار استضافة مصر لقمة المناخ ع� خلفية انتهاكات حقوق

اإلنسان�

و� تشرين الثا�/نوفمبر قالت منظمة �هيومن رايتس ووتش� الحقوقية إن مصر تستضيف هذا

الحدث �من أجل تبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق اإلنسان��

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *
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