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لتعزيز جمعية اإلمارات للطبيعة و بين سوق أبوظبي العالمي تعاون

  دولة الالممارسات المستدامة في 

 

األنشطة والممارسات  لتشجيع جمعية اإلمارات للطبيعة مع ه التعاونيةجهودسوق أبوظبي العالمي  يعزز •

 المستدامة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بين الطرفين لدعم مستقبل مستدام الجديد إطار العملالتعاون  يحدد •

 

، المركز المالي مي: وقع سوق أبوظبي العال2021يناير  21أبو ظبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

ربحية الجمعية غير ال، وجمعية اإلمارات للطبيعة، أبوظبي في العاصمة عدة الدولي الحائز على جوائز

دولة لصون إرث التأسست لتكون الدافع نحو التغير اإليجابي في والتي رائدة في منطقة الخليج العربي، ال

 .دولة والمنطقةالممارسات التمويل المستدام في  لتعزيز تطبيق هم، مذكرة تفاالدولة الطبيعي

 

 سوق أبوظبي العالمي بهدف تحقيقو جمعية اإلمارات للطبيعة ، ستتعاونمذكرة التفاهممن خالل 

 يضمنالمبادرات والفعاليات لتعزيز تنمية االقتصاد األزرق المستدام، والذي إطالق و المشتركة األهداف

هذا ممارسات التمويل المستدام. ويشجع تبني ، صادية ذات الصلة بالبيئة البحريةقتاجتماعية واعوائد 

الحوكمة البيئية واالجتماعية  إطار معايير فيجديدة المبادرات الو وكما سيدرس الطرفان سبل التعاون

 .تغير المناخ وأفضل الممارساتو الشركات  وحوكمة

 

 االستراتيجية وتطوير األعمال -مدير تنفيذي أولجمعة الهاملي، قال وتعليًقا على االتفاقية ، 

شهادة على التزامنا مع جمعية اإلمارات للطبيعة، كتوقيع مذكرة التفاهم هذه  : "يأتيالسوق لدى

مستقبل متطور يتسم  وإيجاددولة الالممارسات المستدامة في جميع أنحاء تبني المشترك بتسريع 

في دامة تبني الممارسات المست على تشجيعبوظبي العالمي لطالما حرصنا في سوق أوإننا  بالمرونة.

 نؤكد على ونحن دولة والمنطقة. للمويل مستدام بيئة عمل متكاملة للتتطوير  الهادفة إلىإطار جهودنا 

في الحفاظ على استمرارية االقتصاد ورفاهية  والمساهمة في الدولة الستدامةادعم أجندة  التزامنا بدعم

 ." البيئة والمجتمع

 

الطبيعة، بما في “: العام لجمعية اإلمارات للطبيعةالمدير عبد اللطيف، مصطفى ليلى وقالت 

فخورون  وإنناذلك النظم البيئية البحرية، أمر حيوي لرفاهيتنا وازدهارنا االقتصادي على المدى الطويل. 

معالجة أزمة المناخ العالمية في الدولة ولدعم أجندة االستدامة سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع 

لتمويل الهام الذي يلعبه اللدور  ونظراً إلدراكناد مستدام من أجل عالم أفضل لنا جميًعا. اقتصا وإيجادالحالية 

الل هذه الشراكة من خ فإننا نسعى، مع الطبيعة اً المستدام في تحقيق نموذج اقتصادي أكثر انسجام

الربح  بين تحقيق االقتصاد األزرق المستدام واستكشاف الحلول المبتكرة التي توازن اتإلى تعزيز ممارس

 ."طويلة األجل  االجتماعيةوة يالبيئاالحتياجات  ومراعاة
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 إليجادمع أفراد ومؤسسات  ومنذ ذلك الحين تتعاون، 2001في عام  جمعية اإلمارات للطبيعة تأسست

فتها حلول قائمة على العلم لمكافحة تغير المناخ وحماية البحار واألرض والتنوع البيولوجي المرتبط بها. بص

فريق عمل  ة، فإندولالالتغيير اإليجابي في عجلة دفع المسؤولة عن غير الربحية الرائدة  المؤسسة

تعزيز النظم البيئية البحرية  الما كانلطو. المستقبليةلتحديات الجمعية يسعى باستمرار إلى مواجهة ا

عاون مع بالتوذلك ، عيةلدى الجممحور تركيز أساسي  البحارلحماية واستعادة صحة  الخطواتاتخاذ و

دعم التي من شأنها  ا أحد الحلولعلى أنه نظر إلى هذه األهداف، حيث يُ مجموعة واسعة من الشركاء

 .19كوفيد جائحة المرونة االقتصادية بعد

 

، حيث كان سوق تعهد بها الطرفان مًعااالتفاقية هي امتداد لاللتزامات سابقة  هذه ومن الجدير بالذكر أن

 موظفي ُسجَِل فيها، جمعية اإلمارات للطبيعةمنصة تمويل جماعي لـ العالمي قد أنشأ فيما مضىأبوظبي 

 .دعم استراتيجية النمو األخضرلكـ "شركاء التمكين"  سوق أبوظبي العالمي

 

منطقة الودولة الاقتصاد مرن ومستدام في  بتعزيزيواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز التزامه ومن جانبه، 

أبوظبي للتمويل  ملتقى استضافةمبادرات هذه الأبرز تشمل حيث  ،ن المبادراتن خالل العديد ممكافة 

 تشجع علىدولة والتي في العة األولى من المبادئ التوجيهية نشر المجمو والذي شهد، المستدام

إعالن أبوظبي للتمويل المستدام قاد سوق أبوظبي العالمي جهود  هذا وكماأولويات االستدامة. ب االلتزام

وشراكات في اتفاقيات  دخول السوق، فضالً عن القطاعين العام والخاص منعدة عليه جهات الذي وقعت 

 .وزارة التغير المناخي والبيئة متعددة مع مؤسسات رائدة بما في ذلك

 -انتهى-


