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امش اجتماع أبوظ للمناخ 2019

إطارعمل مش ك ب ن سوق أبوظ العاﳌي وال نة الوطنية
ﻷ داف التنمية اﳌستدامة لتحف مشار ع التمو ل اﻷخضر
 تبادل اﳌعرفة وا ات وأفضل اﳌمارسات ا اﻻت ا اصة لدعم اﳌشار ع
واﳌبادرات اﳌستدامة
 بناء الكفاءات واﳌ ارات الوطنية وال ك ع الرواد ومؤسسات القطاع ا اص
الدولة
أبوظ  30،يونيو :2019
أعلنت اﻷمانة العامة ل نة الوطنية ﻷ داف التنمية اﳌستدامة عن وضع اﻷسس اﳌبدئية ﻹطار عمل عاو ي
مع سوق أبوظ العاﳌي من أجل ال

يع ع اﳌبادرات وال امج اﳌتعلقة بالتمو ل للمشار ع اﳌرتبطة بدعم

وتحقيق أ داف التنمية اﳌستدامة.
تم توقيع إطار التعاون ب ن ا

ت ن بحضور ل من معا الدكتور ثا ي بن أحمد الز ودي وز ر التغ اﳌنا

والب ئة ومعا أحمد بن ع الصا غ وز ر دولة ورئ س مجلس إدارة سوق أبوظ العاﳌي وعبد ﷲ لوتاه ،نائب
رئ س ال نة الوطنية ﻷ داف التنمية اﳌستدامة واﳌدير العام لل يئة اﻻتحادية للتنافسية واﻹحصاء ور شارد
تنغ ،الرئ س التنفيذي لسلطة تنظيم ا دمات اﳌالية سوق أبوظ العاﳌي.
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وقالت معا ر م ب ت إبرا يم ال اش  ،وز رة دولة لشؤون التعاون الدو ورئ س ال نة الوطنية ﻷ داف
التنمية اﳌستدامة" :نحن سعداء بتعاوننا مع سوق أبوظ العاﳌي من أجل دعم ال امج واﳌبادرات اﳌبتكرة
مجال اﻻستدامة والذي يأ ي بالتوافق مع ج ود ال نة الوطنية ﻷ داف التنمية اﳌستدامة الرامية ا توف
البيانات واﻹحصاءات الدقيقة ل ل شر ائنا الدولة ع دعم اﳌشار ع واﳌبادرات ا ضراء

افة ا اﻻت

البي ية واﻻقتصادية واﻻجتماعية الدولة وذلك دف تحقيق أجندة أ داف التنمية اﳌستدامة ." 2030
ومن جانبه أكد معا الدكتور ثا ي بن أحمد الز ودي وز ر التغ اﳌنا
والشرا ات اﻻس اتيجية ب ن ا

ات ا

والب ئة ع أ مية تضافر ا

ود

ومية اﻻتحادية وا لية والقطاع ا اص س يل دعم مس ة دولة

اﻹمارات تجاه تحقيق أجند ا الوطنية وترسيخ ثقافة وفكر اﻻستدامة من خﻼل مبادرات مبتكرة ونوعية.
وأضاف معاليه ":يوجد كم كب من الفرص اﳌتاحة للشر ات واﳌس ثمر ن الدولة لي ون ل م دور فاعل ومؤثر
تحقيق أجندة اﻻستدامة بدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة ،و اﻷخص فيما يتعلق باﻷف ار ا ديدة واﳌبتكرة
اﳌرتبطة بقطاع الب ئة والتغ اﳌنا  ،ومن خﻼل ذا التعاون ب ن اﻷمانة العامة ال نة الوطنية ﻷ داف
التنمية وسوق أبوظ العاﳌي مجال التمو ل اﻷخضر ،س تمكن العديد من أ

اب اﳌشار ع ذات الطا ع

اﳌستدام من معرفة نتائج مشار ع م ومدى فعالي ا دعم ج ود الدولة لتحقيق أ داف التنمية اﳌستدامة".
و

ذه اﳌناسبة قال معا  /أحمد ع الصا غ ،وز ر دولة ورئ س مجلس إدارة سو ق أبوظ العاﳌي " :سرنا

عز ز التعاون مع ال يئة اﻻتحادية للتنافسية واﻹحصاء و اﻷمانة العامة ل نة الوطنية ﻷ داف التنمية
اﳌستدامة ل

يع تب اﳌمارسات اﳌستدامة وأ شطة التمو ل اﳌستدام الدولة ،حيث لطاﳌا انت أ داف

ً
ً
التنمية اﳌستدامة لدولة اﻹمارات العر ية اﳌتحدة جزءا محور ا من اس اتيجية السوق لذلك حرصنا ع
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العمل مع شر اء اس اتيج ن شار وننا الرؤ ة ذا ا لز ادة الو وإطﻼق مبادرات القطاع اﳌا  .وإننا نتطلع
لرفع مستوى التنافسية الدولة واﳌسا مة عملية التنمية اﻻقتصادية وذلك بالتعاون مع ال يئة اﻻتحادية
للتنافسية واﻹحصاء".
و أ ي اﻹعﻼن عن ذا التعاون ضمن مشاركة ال يئة اﻻتحادية للتنافسية واﻹحصاء اجتماع أبوظ للمناخ
الذي ينعقد ع مدار يومي  30يونيو و  1يوليو ،العاصمة أبوظ  ،و ش ل اﻻجتماع ا طوة التحض ية
لقمة اﻷمم اﳌتحدة للعمل من أجل اﳌناخ نيو ورك ،و نعقد اجتماع أبوظ للمناخ ب نظيم من وزارة التغ
اﳌنا والب ئة و الشراكة مع منظمة اﻷمم اﳌتحدة ممثلة بأمي ا العام سعادة أنطونيو غوت س ،وحضور أك
من  1000مشارك من رؤساء الدول والقادة من ح ومات العالم والرؤساء التنفيذي ن لك ى اﳌؤسسات
الدولية.
–انت –
نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي:
فتح سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة ا مارات ،أبوابه لممارسة ا عمال في يوم  21أكتوبر من
عام  .2015وجاء إط ق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا مارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي
كل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي ا قتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خ ل موقعه ا ستراتيجي في
العالمي .كما يش ّ
قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد ل عمال والتمويل على
الصعيد الدولي ،يرتبط مع ا قتصادات المتنامية في ال

ق ا وسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا .ومن خ ل سلطاته المستقلة

الث ث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من
ال

كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من ال

محاكم مستقل وبنية تحتية ت

ائب ،وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام

يعية تستمد قواعدها من القانون ا نجليزي العام .وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل

مبدئي في ث ث مجا ت رئيسية ،هي :الخدمات الم

فية الخاصة ،وإدارة الثروات ،وإدارة ا صول ،علما بأن السوق سيتمتع

بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط ق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت ،وفقا حتياجات السوق .للمزيد من
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المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع ا لكتروني  www.adgm.comل ستفسارات ا ع مية ،يرجى
التواصل مع:
راوند القا
رقم الهاتف0502627078 :
البريد ا لكترونيrawand.alqadi@adgm.com :
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