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 خبر صحف 

ق    منطقة شر
 
صية لتنسيق إجراءات تغبر المناخ ف   لمبادرة الحكومة القبر

االجتماع الوزاري الثان 

ق األوسط )  (EMMEالمتوسط والشر

ق األوسط ) ق المتوسط والشر  (EMMEنحو تطوير خطة العمل المناخية اإلقليمية لمنطقة شر

 

 

ص   لمبادرة حكومة قبر
ق  انعقد االجتماع الوزاري الثان    منطقة شر

 
لتنسيق إجراءات تغبر المناخ ف

ق األوسط )   EMMEالمتوسط والشر
 
ص ، ف   قبر

 
  ليماسول ، ف

 
، مما سهل  ٢٠٢٢حزيران  7( ف

  المطلوب بشكل  10المناقشات لتطوير خطة عمل إقليمية مدتها 
سنوات من أجل العمل المناخ 

  المنطقة. 
 
 عاجل ف

ق األوسط ) االجتماع قمة رؤساء دول منطق يعقب هذا ق المتوسط والشر ( المقرر عقدها EMMEة شر

  
 
 ، للتصديق عىل المبادرة وإطالقها رسمًيا.  2022أكتوبر  25ف

  ، الذي    
  االجتماع الوزاري الثان 

 
  خطابه ف

 
ص ، السيد نيكوس أناستاسيادس ، ف رئيس جمهورية قبر

ياكوس كوش ورة الملحة للعمل ألقاه نيابة عنه نائب الوزير إىل الرئيس السيد كبر وس  ، أكد عىل  الض 

ص  ام جمهورية قبر  
ق األوسط، وأعاد تأكيد الب  ق المتوسط والشر   منطقة شر

 
  المنسق ف

المناخ 

كة من أجل إدخال تداببر وهياكل وآليات يمكن أن 
  تنسيق الجهود اإلقليمية المشب 

 
بالمساعدة ف

  إط
 
  تشي    ع التقدم نحو أهداف اتفاق باريس، ف

 
 ار هذه المبادرة. تساعد ف

 

ق  أشاد السيد أناستاسيادس بالمشاركة النشطة للوزارات المسؤولة من حكومات دول منطقة شر

ام المنطقة بضمان  ا إىل أن هذا يظهر الب   ً   االجتماع الوزاري ، مشبر
 
ق األوسط ف المتوسط والشر

  مستقبل آمن ومستدام لشعوب  ها. كما شكر ممثىل  الدول األخرى والمنظمات الد
 
  شاركت ف

ولية الت 

اليا وفرنسا ومنظم     ذلك االتحاد األورونر  وأسب 
 
  إيطاليا والمملكة  COP26االجتماع كمراقبير  ، بما ف

 
ف

المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد من أجل المتوسط والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، لتقدير 

  تبذلها حكومات منط
كة الت  ق األوسط. ودعم الجهود المشب  ق المتوسط والشر  قة شر

  خطابه ، أن ما يجعل 
 
ص  ، السيد كوستاس كاديس ، ف أكد وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبر

ر بأن 
َّ
هذه المبادرة خاصة للغاية هو أنها تجمع بير  الحكومات والعلماء وصناع السياسات. وذك

ح   خطة العمل اإلقليمية قد تم تجميعها من قبل التوصيات والتداببر المتعلقة بالسياسة المقب 
 
ة ف

  فرق العمل العلمية للمبادرة ، بهدف استهداف االحتياجات والتحديات  240
 
عالًما شاركوا طوًعا ف

ق األوسط ) ق المتوسط والشر المعروفة بأنها "نقطة ساخنة" لتغبر  -( EMMEالمحددة لمنطقة  شر

  العالم. المناخ ، ومن المقرر أن تتعرض لتغبر 
 
 المناخ بشكل مكثف وأشع من المناطق األخرى ف
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  تم وضعها من 
قدم االجتماع الوزاري وناقش المسودة األوىل لخطة العمل المناخية اإلقليمية ، الت 

ص.    أحيطت مهامها بمعهد قبر
 قبل األمانة المؤقتة للمبادرة ، والت 

كة وإ ح الخطة تداببر سياسية محتملة ومشاري    ع مشب 
جراءات للتخفيف من آثار تغبر المناخ تقب 

ق األوسط ) ق المتوسط والشر   منطقة شر
 
( ، بناًء عىل النتائج والتوصيات EMMEوالتكيف معه ف

 العلمية الصادرة عن فرق العمل العلمية التابعة للمبادرة. 

ة العمل خالل االجتماع ، تمت مناقشة آليات الحوكمة والرصد والتمويل من أجل التنفيذ الناجح لخط

ة عليها. ستتم مراجعة خطة العمل اإلقليمية ،  اإلقليمية ، وتم تحديد األولويات لوضع اللمسات األخبر

  
 
أكتوبر  25بناًء عىل مدخالت االجتماع الوزاري ، قبل قمة رؤساء الدول األوروبية ، المقرر عقدها ف

2022 . 

صية خالل افتتاح االجتماع الوزاري ، لوحظ صمت لمدة دقيقة واح  لذكرى وزيرة العمل القبر
ً
دة تخليدا

  
 
  وافتها المنية ف

 حزيران.  6، السيدة زيتا إميليانيدو ، الت 


