
إخطار لوسائل االعالم

منطقة المتوسط، نقطة ساخنة للمناخ في دائرة الضوء.

تستضیف الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر
جناحأول2022نوفمبر18إلى6منالفترةخالل)(مصرالشیخشرمبمدینة)COP27(المناخ

لمنطقة المتوسط على اإلطالق.

المتوسط،لمنطقةجناحاالمؤتمرمن27الالنسخةتستضیفاألطرافمؤتمرتاریخفياألولىللمرة
حیث تم تبني ھذه المبادرة لتسلیط الضوء على التحدیات الملحة التي تواجھھا المنطقة حالًیا، والحلول
المبتكرة المطروحة بالفعل في جمیع أنحاء المتوسط  ، لزیادة الوعي بالتجاھل الذي تعاني منھ منطقة

المتوسط في مفاوضات المناخ.

ومن المقرر أن یستضیف جناح المتوسط   الكائن في المنطقة الزرقاء لمؤتمر شرم الشیخ، الفعالیات
واجتماعات العمل ذات الصلة، إذ سیتیح فرصة استثنائیة إلبراز التحدیات الخطیرة وعرض ومناقشة

المبادرات المطبقة والمخطط لھا في المنطقة.

وسیكون بمثابة ساحة لكافة الجھات الفاعلة اإلقلیمیة- الحكومیة والخاصة، والعلمیة واألكادیمیة، والتقنیة
وصناع السیاسات، والمجتمع المدني، والجھات التمویلیة، وأصحاب األعمال-للمشاركة بشكل نشط في

مواجھة أزمة المناخ في حوض المتوسط   والمنطقة المحیطة بھ.

وتقود أمانة االتحاد من أجل المتوسط ھذه المبادرة

ومؤسسة)UNEP-MAP  (المتوسطاألبیضالبحرعملللبیئة-خطةالمتحدةاألممبرنامجمعبالتعاون
PRIMA،المنطقةفيالمناخيالعملمعتتعاملالتيالصلةذاتالمنظماتأكثرمنائتالفمعوكذلك

(انظر القائمة أدناه)

وفي نھج مبتكر، سیستعین جناح المتوسط   بخبراء شبكة حوض المتوسط المعنیة بتغیر المناخ والبیئة
)MedECC(ألنشطتھ.المشورةیقدمعلميكمجلسوذلك

علىعلميتقییمتقریرأول2019عامفيونشرتدولة35منعالم600منأكثرالشبكةتلكوتضم
اإلطالق حول تأثیر تغیر البیئة والمناخ على منطقة البحر المتوسط.

https://www.medecc.org/medecc-reports/climate-and-environmental-change-in-the-mediterranean-basin-current-situation-and-risks-for-the-future-1st-mediterranean-assessment-report/


یتطلب االنتقال الفعال والسریع جھًدا مشترًكا من قبل جمیع الجھات الفاعلة ذات الصلة. یھدف الجناح إلى
خدمة المنطقة وسیعمل كمركز لألنشطة والشراكات التي تقوم بھا المؤسسات العامة اإلقلیمیة ومنظمات

المجتمع المدني وكیانات القطاع الخاص لتحفیز االنتقال المستدام من خالل االبتكار الجماعي والقابل
للتطویر.

وفي ھذا الصدد، یدعو المنظمون المنظمات الستضافة األنشطة والمشاركة في مناقشات ومفاوضات
الجناح (المعلومات الخاصة بالدعوة منشورة ھنا

www.mediterraneanpavilion.com(

وبعد صیف ھیمنت علیھ حاالت الطوارئ المناخیة والبیئیة في جمیع أنحاء المنطقة، وفي سیاق أزمة
المناخ العالمیة، تواجھ منطقة المتوسط   تحدیات خاصة بھا یمكن أن تزعزع االستقرار اإلقلیمي: تأثر شدید

األرض احترارا (ترتفع درجة حرارة منطقةحیث تعد ثاني أسرع منطقة على كوكبللغایة ومتسارع -
العالم).بقیةمنأسرع٪20بنسبةالمتوسط

و تعاني منطقة المتوسط أیضا من تفاوت و تباین خطیر على الصعید االجتماعي واالقتصادي ومن نقص
في التكامل و لكنھا تظل مركزا للحلول الناشئة - السیاسات العامة والمبادرات الخاصة - التي یمكن أن

تكون بمثابة نموذج لجھود مماثلة یتم توسیع نطاقھا عالمًیا.

اعتماد وسائل اإلعالم

الصحفیون المھتمون بالحصول على مزید من المعلومات القادمة حول أنشطة الجناح، اإلعالنات،
الفعالیات الصحفیة أو الراغبون في إجراء مقابلة مع ممثل جناح المتوسط، یمكنھم التواصل عبر البرید

.media@ufmsecretariat.org:التاليااللكتروني

علىقریًباCOP27مؤتمرخاللالمقررةواألنشطةالیومياألعمالبجدولالمتعلقةالمعلوماتنشرسیتم
www.mediterraneanpavilion.com.

تعرف على منظمي جناح المتوسط

المنظمون



)UfM  (المتوسطأجلمناالتحادأمانة•

Plan(الزرقاءالخطةو)UNEP-MAP  (المتوسطاألبیضالبحرعملللبیئة-خطةالمتحدةاألممبرنامج•

Bleu(وMedwaves

PRIMAالمتوسط،  (بریما)األبیضالبحرفيواالبتكارالبحثأجلمنالشراكةمؤسسة•

الشركاء
للتنبؤات الجویة المتوسطة المدىالمركز األوروبيوبرنامج كوبرنیكوس لمراقبة األرض•

إیكوموندو•

ENI-CBCالمتوسطحوضبرنامج• Med

)EMEA(األورومتوسطیةاالقتصادیینجمعیة•

)GIZ(الدوليللتعاوناأللمانیةالوكالة•

)CIHEAM(المتقدمةالمتوسطیةالزراعیةللدراساتالدوليالمركز•

Interreg MED Programme و Unimed •

)OMC(للطاقةUnimedMedومعرضومؤتمرانتریج-میدبرنامج•

)PA2F(موناكوأمیرالثانيألبرتاألمیرمؤسسة•

المجلس العلمي

)MedECC(البیئةوتغیرالمناخ  حولالمتوسطاألبیضالبحرخبراءشبكة•

معلومات اساسیة

لمعالجةلالتحادوزاريإعالن  علىالمتوسطأجلمناالتحادمندولة42وقعت،2021أكتوبرفي
التزامھم بأن یكونوا مثاال یحتذى بھ وبرفع. أكد الوزراء مجدداًتغیر المناخ في المنطقةوالطاقةقضیة

سقف طموحھم من خالل تسریع االنتقال نحو اقتصادات عادلة ومرنة ومحایدة مناخیاً وذات كفاءة في

https://ufmsecretariat.org/ar/
https://www.unep.org/unepmap/
https://planbleu.org/
https://www.medwaves-centre.org/es/
https://prima-med.org/
https://climate.copernicus.eu/
https://www.ecmwf.int/en/about
https://en.ecomondo.com/
https://www.enicbcmed.eu/
https://euromed-economists.org/
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.ciheam.org/
https://interreg-med.eu/
https://www.omc.it/en/
https://www.uni-med.net/
https://www.omc.it/en/
https://www.fpa2.org/en/index
https://www.medecc.org/medecc-reports/climate-and-environmental-change-in-the-mediterranean-basin-current-situation-and-risks-for-the-future-1st-mediterranean-assessment-report/
https://ufmsecretariat.org/3rd-energy-ministerial/
https://ufmsecretariat.org/ministerial-climate-environment-2021/


وعكسووقفمئویة،درجة1.5منأكثرالحرارةدرجةارتفاعمنللحدمحاولةفيالموارداستخدام
فقدان التنوع البیولوجي وتقلیل تلوث الھواء. إن مبادرة الجناح المتوسطي تعكس التزام الدول

األورومتوسطیة بالتعامل الفعال مع تغیر المناخ.

معلومات اكثر

خبراءوشبكة)IPCC(المناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةعنالصادرةالرھیبةالتحذیراتلفتت
المتوسطمنطقةإلىأیًضااالنتباه)MedECC(البیئيوالتغیرالمناخ  بشأنالمتوسطاألبیضالبحر

.اقرأ الدراسة كاملة  باعتبارھا أحد النقاط الساخنة في العالم لتغیر المناخ.

تم فتح باب االعتماد اإلعالمي للدورة السابعة والعشرین لمؤتمر األطراف في شرم الشیخ.

،)SHICC(للمؤتمراتالدوليالشیخشرمبمركز2022نوفمبر18إلى6منالفترةفيالمؤتمرسیعقد
طریق السالم، في شرم الشیخ، مصر.

حولالمعلوماتمنمزیدیتوفر./https://onlinereg.unfccc.intاإلنترنت:عبرالتسجیلنظام
اإلنترنت.على)FAQs(المتداولةباألسئلةقائمةواإلعالموسائلاعتماد

https://ufmsecretariat.org/climate/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cop27.eg%2F%23%2Fconference&data=05%7C01%7Cglobalmedialist-all%40lists.unfccc.int%7C102e975cbb034dc6423e08da844b12ba%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C637967755203930319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AFQWIuUvHH2aCT8etdovIWBc283cTpRf3VeVSuI2eT0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fabout-us%2Fpress-and-media%2Faccreditation&data=05%7C01%7Cglobalmedialist-all%40lists.unfccc.int%7C102e975cbb034dc6423e08da844b12ba%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C637967755203930319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ObQXfUr%2FKJY%2FDz0WfJN2jYM9It1QMt8htzwhzg6ltw8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fabout-us%2Fpress-and-media%2Fpress-faqs%2Ffrequently-asked-questions-faqs-on-media-accreditation&data=05%7C01%7Cglobalmedialist-all%40lists.unfccc.int%7C102e975cbb034dc6423e08da844b12ba%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C637967755203930319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AaI7DsgTTryW4g3peMOv26y%2FnpTjQ5DWc4fnQIGTcpY%3D&reserved=0

