
 المؤتمر الدولي الثاني  
 والشرق األوسط""تغیر المناخ في شرق البحر المتوسط  

 2021أكتو�ر   14إلى  13من 
 معلومات اساسیة   

 عن المؤتمر 
الثاني الدولي  المؤتمر  المتوسط    حول  سیعقد  شرق  في  المناخ  األوسط" "تغیر  والشرق 

)https://climatechange2021.org/  بتنسیق مختلط ، عبر اإلنترنت    2021أكتو�ر    14و    13) في ،
یومَ  ستعقد  التي  العلمیة،  العمل  ورش  من  سلسلة  المؤتمر  �سبق  قبرص. سوف  أكتو�ر    12و    11ي  وفي 

 معهد قبرص في نیقوسیا، قبرص. ، في مقرّ  2021
 
ر المناخ في شرق البحر األبیض تنظیم المؤتمر في إطار مبادرة الحكومة القبرصیة لتنسیق إجراءات تغیّ   تمّ 

(منطقة  المتوسط   األوسط  سیقوم  EMMEوالشرق  الحدث،  خالل  البارز�ن    65).  السیاسات  صانعي  من 
منطقة في  المناخ  أزمة  مظاهر  �مراجعة  العالم  أنحاء  جمیع  من  األولو�ات  ومناق  EMME  والعلماء  شة 
والتكیّ  المناخ  تغیر  من  للتخفیف  االستراتیجیة  للخطة  الرئیسیة  معه.  والعناصر  هذه توفیر    سیتمّ �ما  ف 

وهي  المناقشات    ، المبادرة  من  األولى  المرحلة  انبثقت عن  التي  النتائج  عن  من خالل  من  �نا�ة  مجموعة 
التي   الشاملة  االقتصاد�ة  والتقنیة  العلمیة  تتعلّ إ  تخلص الدراسات  توصیات  �السیاسات  لى  فیها  �ي  ق  تنظر 

  220إجراء الدراسات مًعا من خالل مساهمات أكثر من    ، تمّ العامین الماضیین  مدىحكومات المنطقة. على  
فر�ق عمل علمي وتنسیقها من قبل معهد    13تنظیمها في    �شكل أساسي ، وتمّ   EMMEخبیًرا من منطقة  

 قبرص.
 

أنّ  من  الرغم  إقلیمي،    على  هو  المؤتمر  أنّ تر�یز  یتعلق    إّال  فیما  المقصودة  لها    �التغّیرالتأثیرات  المناخي 
عالمیة. �منطقة  تمّ   وقد   أهمیة  أنّ   EMME  الـ  االعتراف  الصعید  على  على  المناخ"  لتغیر  ساخنة  "نقطة  ها 

سلبیة    ثارآو   مناخیة متطّرفةث  ، وهي تواجه �الفعل أحدا  یة المناخ  �المتغّیرات ر  العالمي مع قابلیة عالیة للتأثّ 
نفسه الوقت  وفي  الوقود  أخرى.  واستخراج  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  في  الفرد  مساهمة  فإن   ،

المتوسط  هي  األحفوري   من  تتكثّ أعلى  سوف  هذه  العالمي.  دون االنبعاثات  ف  القادمة  العقود  القیام    في 
ا �جبر في نها�ة ، ممّ ُتحتملن تؤدي قر�ًبا إلى ظروف بیئیة ال  ف المناسبة، و�مكن أإجراءات التخفیف والتكیّ �



تداعیات �ارثیة  �االضافة الى  على الهجرة الجماعیة  ملیون نسمة    500المطاف سكان المنطقة البالغ عددهم  
 والكو�ب.  EMME منطقة الـ على

 
. وسیكون االجتماع  2022حكومة جمهور�ة قبرص في ر�یع عام    تنّظمه  المؤتمر اجتماع وزاري   هذا  �سبق

آثار  من  التخفیف  �شأن  للتعاون  إقلیمیة  �شأن وضع خطة عمل  والتفاوض  للمناقشة  منتدى  �مثا�ة  الوزاري 
سیمهّ  المؤتمر.  استنتاجات  على  بناء  معه  والتكیف  المناخ  لقمّ تغیر  الطر�ق  الوزاري  االجتماع  قادةد    الـ  ة 

EMME  إقلیمیة مدّ 2022ر عقدها في خر�ف عام  رّ ، المق تها عشر  ، والتي تهدف إلى إنشاء خطة عمل 
 ف معها.سنوات للتخفیف من أزمة المناخ والتكیّ 

قبرص   في  األورو�یة  المفوضیة  وممثل  قبرص  ومعهد  قبرص  قبل حكومة جمهور�ة  من  المؤتمر  تنظیم  یتم 
) بدعم من شبكة  EMME-CAREوالشرق األوسط (ومر�ز أ�حاث المناخ والغالف الجوي لشرق المتوسط  

 قبرص. )SDSNحلول التنمیة المستدامة (
 

 هم السادة:المؤتمر الُمحاضرون األساسیون في هذا 
 رئیس جمهور�ة قبرص  ،)Nicos Anastasiades( د نیكوس أناستاسیادس -
ورئیس وزراء فرنسا  ، ، رئیس المجلس الدستوري الفرنسي) Laurent Fabius( د. لوران فابیوس -

 األسبق 
 ض االتحاد األورو�ي للبیئة والمحیطات ومصاید األسماك ، مفوّ  ius čVirginijus Sinkeviالسید   -
 من األردن  )El Hassan bin Talal( األمیر الحسن بن طالل ،صاحب السمو الملكي  -
، رئیس شبكة حلول التنمیة المستدامة التا�عة لألمم   )Jeffrey Sachs(  البروفیسور جیفري ساكس  -

 .المتحدة
 
 لمتحدثون البارزون اآلخرون:ا

 ، األمین العام للمنظمة العالمیة لألرصاد الجو�ة )Petteri Taalas(  البروفیسور بیتیري تاالس -
 لألرصاد الجو�ة ، األمین العام الفخري للمنظمة العالمیة )Michel Jarraud(د. میشیل جارود  -
 ، وز�ر الموارد المائیة والري ، مصر )Mohamad Abdel Aty(  الد�تور محمد عبد العاطي -
، السفیر المبعوث الخاص لتغیر المناخ واالستدامة،  )Gideon Behar(السید جدعون بیهار -

 إسرائیل 



 )IRENA، الو�الة الدولیة للطاقة المتجددة ()Rabia Ferroukhi(  ر�یع فروخي -
 وز�ر مفاوضات منظمة التحر�ر الفلسطینیة ووز�ر سابق للمیاه  )Shaddad Attili(شداد عتیليد.  -
 ، هیئة الطاقة الذر�ة األردنیة، األردن )Kamal Araj( د. �مال عراج -
، أمین الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ  )Abdalah Mokssit(السید عبد هللا مقتصد  -

)IPCC( 
 المدیر التنفیذي للمر�ز اإلقلیمي للطاقة المتجددة )،Jauad El Kharraz( زد. جواد الخرا -
 وز�ر الموارد المائیة العراقي األسبق  )Hassan Janabi( الد�تور حسن الجنابي -
، األمین العام السابق لمنظمة األمم المتحدة للسیاحة  )Taleb Rifai( الد�تور طالب الرفاعي -

 ) UNWTOالعالمیة (
، وز�ر الطاقة والثروة المعدنیة األسبق، مدیر )Khaled Toukan( الد�تور خالد طوقان -

SESAME األردن ، 
، تحالف الحضارات التا�ع لألمم  )Miguel Angel Moratinos( السید میغیل أنجیل موراتینوس -

 المتحدة
، الشرق األوسط  COP26، السفیرة اإلقلیمیة لمؤتمر )Janet Rogan( السیدة جانیت روجان -

 وأفر�قیا ، المملكة المتحدة
 ، معهد ماكس بالنك للكیمیاء ، ألمانیا )Jos Lelieveld( البروفیسور جوس لیلیفیلد  -
 ، وز�ر خارجیة قبرص )Nikos Christodoulides( السید نیكوس �ر�ستودولیدس -
 وز�ر الزراعة والتنمیة الر�فیة والبیئة ، قبرص ، )Costas Kadis( . د. �وستاس �اد�س -
، نائب الوز�ر للبحوث واالبتكار والسیاسة  )Kyriacos Kokkinos(  السید �یر�اكوس �و�كینوس -

 الرقمیة ، قبرص
 ، الیونان ، وز�رة الثقافة والر�اضة)Lina Mendoni(الد�تورة لینا میندوني -
، وز�ر أزمة المناخ والحما�ة المدنیة،  )Christos Stylianides(  السید �ر�ستوس ستیلیانیدس -

 الیونان 
، مستشار رئیس الوزراء لشؤون الطاقة والمناخ والبیئة  )George Kremlis(السید جورج �رملیس  -

 واالقتصاد الدائري ، الیونان 
 مصر  -وز�ر التعلیم العالى والبحث العلمى األسبق   )Hany Helal(هانى هالل  /األستاذ الد�تور -



 والشرق األوسط �شأن تغیر المناخ التي أطلقتها حكومة قبرص مبادرة دول شرق البحر المتوسط 
ر المناخ في شرق البحر األبیض  تم إطالق مبادرة الحكومة القبرصیة لتنسیق إجراءات تغیّ  

  .2019الرئیس نیكوس أناستاسیادس في مارس  السید ) من قبل EMMEوالشرق األوسط (منطقة المتوسط 
مه معهد  ، الذي نظّ  EMME الـ ر المناخ فيل حول تغیّ جاء هذا اإلعالن في أعقاب المؤتمر الدولي األوّ 

 ر المناخ. ي لتغیّ ، والذي دعا حكومات المنطقة إلى اتخاذ إجراءات فور�ة للتصدّ  2018قبرص في عام  
بادرة الرئاسیة لها هدف مزدوج من خالل االستفادة من العالقات الممتازة بین قبرص ودول المنطقة ، فإن الم

 ، أال وهو بدء أو تعز�ز: 
من قبل المؤسسات  EMME الـ ز علىالبحث والتكنولوجیا واالبتكار والمراقبة والرصد التي تر�ّ  .1

 العلمیة اإلقلیمیة والدولیة من أجل: 
 ر المناخ اإلقلیمي ل وتوقع دقیق لتأثیرات تغیّ أ) فهم مفّص 

سیاسات قائمة على العلم لتحسین آثار مثل هذه الظواهر وتحدید وتصمیم  ب) تطو�ر مجموعة أدوات 
، وما إلى ذلك) تدابیر ، وحضر�ةالمناسب لكل قطاع ومجال تطبیق (على سبیل المثال دون اإلقلیمیة

 التكیف والتخفیف.
 

ببرنامج .2 الخاصة  والمتعدّ   EMME  الـ  السیاسات  الوطنیین  المصلحة عبر  دي �التنسیق مع أصحاب 
واالتّ ا األورو�یین  وغیر  والعرب  (األورو�یون  والمنظّ لجنسیات  المتحدة)  واألمم  األورو�ي  مات حاد 

الصحّ  ومنظمة  والزراعة  األغذ�ة  ومنظمة  الجو�ة  لألرصاد  العالمیة  لمعالجة  (المنظمة  العالمیة)  ة 
 ر المناخ بهدف: ة لتغیّ اآلثار العامّ 

 الوطنیة، تنفیذ اتفاقیة �ار�س والخطط لأ) تقد�م الدعم 
 ، ات ذات الصلة �االقتصاد والمجتمعدة لمختلف القطاعب) اعتماد برامج عمل محدّ 

تقنیة محدّ   التحقیقج)   اقتصاد�ة  تغیّ في سینار�وهات  آثار  للتخفیف من  بلدان شرق  دة  المناخ في  ر 
 البرنامج.الكبرى. عنصر ال غنى عنه هو تحدید الموارد الالزمة لتنفیذ مثل هذا المتوسط 

 
، والسیاسات، والدراسات التقنیة  لة في إنتاج النبات من الدراسات العلمیةتوصلوا إلى أهداف فوقیة مفّص 

ة لبلدان الشرق األوسط ، والتي ستغذي االجتماعات الوزار�ة التي ستؤدي الحًقا إلى اجتماع قمّ االقتصاد�ة
الحكومي الدولي لهذا العمل من قبل حكومة قبرص، في  ن تنسیق المكوِّ   تطو�رها. یتمّ   وشمال إفر�قیا التي تمّ 

 .تنسیق العنصر العلمي من قبل معهد قبرص  حین یتمّ 



 
 معهد قبرص 

تتمثل مهمّ مة علمیة وتكنولوجیة وتعلیمیة دولیة، مقرُّ ) هو منظّ cyi.ac.cyمعهد قبرص ( تها  ها في قبرص. 
قبرص   وثقافة  البحث  مجتمع  تعز�ز  في  قائ الشاملة  اقتصاد  إلى  اقتصادها  تحو�ل  في  على  والمساعدة  م 

والشرق األوسط. معهد قبرص �طمح إلى  ، فضًال عن إنشاء مر�ز للبحث واالبتكار لشرق المتوسط  المعرفة
األهمّ  ذات  القضا�ا  معالجة  في  المساهمة  الطر�قة  و�هذه  اإلقلیمي،  التعاون  واألهمّ تعز�ز  اإلقلیمیة  یة  یة 

 تعتبر أزمة المناخ أزمة حرجة. العالمیة، والتي 
من   المجاالت لتزاإكجزء  هذه  في  األمد  الطو�ل  یتشرّ مه  المُ ،  بتنسیق  قبرص  معهد  لمبادرة  كوِّ ف  العلمي  ن 

، والتي تهدف إلى إنشاء خطة عمل إقلیمیة للمساعدة    EMME  الـ  حكومة قبرص لتنسیق العمل المناخي في
، یدعم معهد قبرص أ�ًضا الحكومة في افة إلى دوره في المبادرة. �اإلضفي تحقیق األهداف من اتفاقیة �ار�س

 العلماء الطموحین من خالل برامج الدراسات العلیا. و�عمل على تثقیفمراقبة االنبعاثات، 
ج معهد قبرص لخطة التنمیة المستدامة لعام  روِّ ، یُ )SDSN�صفته عضًوا في شبكة حلول التنمیة المستدامة (

تعز�ز تأثیرها اإلقلیمي من خالل    تمّ وقد  ).  SDGsأهداف التنمیة المستدامة السبعة عشر (من خالل    2030
إنشاؤه    ) ، وهو مر�ز امتیاز للبحوث واالبتكار تمّ CARE-Cأنشطة مر�ز أ�حاث المناخ والغالف الجوي (

قبرص  معهد  و�ر�ّ في  بتلوّ ،  المرتبطة  المخاطر  معالجة  على  منز  في  المناخ  وتغیر  الهواء  الـ   طقة  ث 
EMME . 

 
 


