
 

 

 بيان صحفي

 
 

 حول البيئة والتغير المناخي: األورومتوسطيالتعاون 

 االتحاد من أجل المتوسط يعقد اجتماعاً وزارياً في أثينا

 
لالتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والتغير المناخي بهدف بحث التحديات البيئية  اوزاري عاُعقد في مدينة أثينا اجتما

ة في استخدام كفاءالهات اإلستراتيجية المستقبلية لخفض التلوث وزيادة التي تواجه المنطقة وتحديد التوجوالمناخية 

 الموارد.
 

األعضاء في االتحاد من  34والتغير المناخي من الدول الـالبيئة المكلفون باجتمع الوزراء . 4114، /أيارمايو 14برشلونة، 

االجتماع الوزاري األول لالتحاد من أجل المتوسط حول  انعقاد في مدينة أثينا بمناسبة 4133 /أيارمايو 34أجل المتوسط في 

 البيئة والتغير المناخي.

 

ةّلمعالجةّآثارّالتغيرّالمناخيّعلىّإقليمّالبحرّاألبيضّالمتوسطّواالنتقالّنحوّأنماطّاالستهالكّلحّ الوزراءّبالحاجةّالمّ ّوأقرّ 

لبيئةّومنخفضّاالنبعاثات.ّوشددواّعلىّأهميةّالطبيعةّالمشتركةّلواإلنتاجّالمستدامينّكطريقةّلالنتقالّنحوّاالقتصادّالصديقّ

أفضلّّمستوىةّوالتغيرّالمناخيّوعلىّأهميةّتعزيزّالنموّوخلقّفرصّالعملّمعّضمانّيتحدياتّالبيئفيّالّبينّالقطاعات

 .فيّالوقتّنفسهّللحياةّومستقبلّمستدام

 

إلزالةّالتلوثّفي4141ّّجّالملموسةّلالجتماع،ّفلقدّاتفقّالوزراءّعلىّإطالقّالمرحلةّالثانيةّمنّمبادرةّاألفقّللنتائ أماّبالنسبة

ّ ّالمتوسطّبمشاركة ّالبحر ّمن ّبتبنيقبلّكاملة ّورحبوا ّالمتوسط. ّمنّأجل ّاالتحاد ّّأمانة ّالدولّفيّمؤتمر Rio+20ّرؤساء

ّاألوروبيّواإلنتاجّحولّأنماطّاالستهالكّّبرنامجّإطارّالعملّالعشريل ّلالتحاد ّالتعاونية ّالجهود ّبقوة ّودعموا المستدامين،

 .علىّالتوالي Mediterranean ReScp ومشروع SWITCH-Medوأمانةّاالتحادّمنّأجلّالمتوسطّحولّتنفيذّبرنامجّ

تحادّمنّأجلّالمتوسط"ّمنّخبراءّالتغيرّالمناخيّالتابعةّلاليماّيتعلقّبالتغيرّالمناخي،ّاتفقّالوزراءّعلىّإنشاءّ"مجموعةّوف

.ّوستلتقيّةلي ّالعمّاألولويةّحولّالتغيرّالمناخيّوتسريعّتحديدّوتطويرّالمشاريعّوالمبادراتذاتّأجلّتعجيلّبحثّاإلجراءاتّ

 .4133القادمّمنّالعامّّ/تشرينّاألولعقدّاالجتماعّاألولّفيّشهرّأكتوبرفيّالعام.ّومنّالمتوقعّأنّي ّالمجموعةّمرةّ

يتوافقّمعّاجتماعاتّلاللتقاءّبهمّمرتينّفيّالسنةّعلىّاألقلّوبشكلّّخبراءّومسؤولينّرفيعيّالمستوىّودعاّالوزراءّأيضا ّ

علىّشكلّ"مجموعةّعملّلالتحادّمنّأجلّالمتوسطّحولّالبيئةّوالتغيرّّستقامّتعالجّالمسائلّالبيئيةّأوّالمناخيةّأخرىإقليميةّ

 ّىّولتقييمّالتقدمّالمنجز.المناخي"ّلمتابعةّاإلعالنّالمتبن ّ
 

المفوض المسؤول عن البيئة نيك، تشانيز بوتويوترأس االجتماع الوزاري كل من وزير البيئة األردني، السيد الشخشير، والسيد 

 أول اجتماع وزاري حول البيئة والتغير المناخي لالتحاد من أجل المتوسط منذ انطالقه. يعد هذا االجتماعلالتحاد األوروبي. و

 

 

 المزيد من المعلومات

 

Ministerial Declaration to be available soon on UfM website  
 
 

 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 8252في برشلونة عام  تي أنشئتاألمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، التركز و 
طة من الشركاء تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشبتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

http://ufmsecretariat.org/ar/euro-mediterranean-cooperation-on-environment-and-climate-change-ufm-holds-ministerial-meeting-in-athens/


 

 

 بيان صحفي

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي 
 . التبرعات وجمع المالي
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