
 
 

 

 

 اجتماع مبادرة تمويل األمم المتحدة للبيئة

 
األمم المتحدة للبيئة، وذلك للمرة  التي اطلقتها مبادرة التمويلحول الجتماع الطاولة المستديرة العالمي  الرابعة عشرالدورة بدأت اليوم 

 تشرين األول الجاري.   أكتوبر/ 26-25بالمنطقة خالل الفترة األولى 
لحدث الهام نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للعديد من المؤسسات المالية هذا ايجمع 

، مة للتكنولوجيا واالبتكار في مستقبل التمويلودور السياسات الداعوالصناعية الرائدة، لمناقشة أهم القضايا التي تواجهه القطاع المالي 
 حيث .التمويل اإلسالمي األخضر ستعراض الفرص المتاحة أماموأوتحسين طرق وأدوات قياس المخاطر البيئية واالجتماعية الناشئة 

 السيد وسعادة  المناخ وتغير البيئة وزير ،زيودي آل ثاني الدكتور سعادة رةالمستدي المائدة اجتماع في المتحدثين بين من سيكون
  .المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك محافظ المنصوري، راشد مبارك

 
أبرز التزامين عالميين لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في إطار   إنبثاق المنصرم 2015 عام شهد قد وكان

طالق أهداف التنمية المستدامة الجديدة.  الجتماع الطاولة المستديرة  الرابعة عشر ستستعرض الدورةاتفاقية باريس لتغير المناخ وا 
تبنيها منهج التنمية المستدامة ضمن و االلتزام بهذه االتفاقيات  خالل مواجهة التغير المناخي منللمؤسسات سبل تمكين ا العالمي

 .استراتيجية أعمالها األساسية
 

إلى جانب المتحدثين الرئيسيين، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف 
 دولة اإلمارات المركزي.

 كما سيشهد الحدث 
 ، HSBCمشاركة بعض أكبر شركات الخدمات المالية في العالم، مثل مصرف أبوظبي اإلسالمي، أليانز، أكسا، بنك 

 .بنك أبوظبي الوطني وبنك سوسيتيه جنرال،  INGومجموعة
 

نحن سعداء بإستضافة هذا الحدث الهام في أوقات حاسمة يشهدها  "وأّكد الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: 
كل من قطاع التمويل واألوضاع العالمية. ومن الواضح أن تحقيق األهداف الطموحة للحد من تداعيات التغير المناخي، والتي 

ن الدور الريادي لدولة اإلمارات في التحول تضمنها اتفاق باريس، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشاركة الكاملة لقطاع التمويل. وانطالقًا م
، فإننا نتطلع إلى مواصلة 2030- 2015إلى اقتصاد أخضر ومستدام من خالل مبادرات مثل استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء 

تمويل مبادرة اللخاص باتماع الطاولة المستديرة العالمي الج الرابعة عشرالحوار مع أبرز المؤسسات المالية العالمية خالل الدورة 
  ".ألمم المتحدة للبيئةالتابعة ل

إننا نشهد مزيدًا من الزخم في الحاجة إلى إنشاء أنظمة "ألمم المتحدة للبيئة، لشر، رئيس مبادرة التمويل آومن جانبه، قال السيد إيريك 
لى تأسيس شركات  خدمات مالية تتبنى منهج التنمية المستدامة ومؤسسات مالية عالمية تكون قادرة على مواجهة التغير المناخي، وا 

يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لدفع عجلة االقتصاد األخضر  الحيث  ضمن استراتيجية أعمالها األساسية،
  ."نجاح جدول أعمال التمويل المستدامالنتطلع لمناقشة سبل الُمضي قدمًا كما ، نحو االمامفي المنطقة 

 
 مالحظات للمحررين:



 
 ،العالمية المالية القطاعاتو  للبيئة المتحدة األمم بين عالمية شراكه هي FI) (UNEPللبيئة المتحدة األممب الخاصة المالية المبادرة
 المبادرة وتقوم االلتزام. وثيقة واستثمار، وتأمين بنوك من العالم، أنحاء جميع من عضو 200 من أكثر وّقع وقد .1992 عام تُأسست
 دور وتعزيز الوعي نشر بهدف األخرى الشريكة المنظمات مع والمبادرة، المتحدة األمم تديرها والتي المنتقاة، التعاون سبل بتطوير

 .والمستدامة المسؤولة االستثمارات عبر فعال تأثير خلق في المالية المؤسسات
 

  :اإللكتروني الموقع زيارة يرجى المعلومات من للمزيد
www.unepfi.org 

 اإلتصال: او
 : للبيئة المتحدة األمم برنامج

 ضاهر ريام
  , Marie.Daher@unep.org : ايميل
  973+ 178 12 795: هاتف

 
  والبيئة المناخي التغير وزارة-: المتحدة العربية االمارات 

 طيف العميري
talamiri@moccae.gov.ae :ايميل 

  هاتف:0931 399 50 971+
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