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معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي
وزيــــــر التغيـــــــر المنــــاخــــي والبيئــــــة
اإلمـــــــــارات العـربيــــــــــة المتحــــــــــدة

يف  مهم��ة  مرحل��ة  ليمث��ل   2016 ع��ام  ج��اء 
م�س��رة الإمارات العربية املتحدة بعدة طرق، 
فف��ي ه��ذا الع��ام اأعل��ن �ساح��ب ال�س��مو ال�س��يخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م دب��ي، يف �س��هر 
فراي��ر،  ع��ن اإع��ادة هيكل��ة ك��رى للحكوم��ة 
الحتادية. و�سملت هذه اخلطوة تعديل ُم�سمى 
وزارة البيئ��ة واملي��اه اإىل وزارة التغ��ر املناخ��ي 

والبيئة. ومبوجب هذا التعديل ُفو�ست الوزارة 
اجلديدة  باإدارة جميع امل�سائل املحلية املت�سلة 
بالتغر املناخي والبيئة ومعاجلة اأكرث الق�سايا 
اإحلاح��ا يف وقتن��ا احلا�س��ر بطريق��ة منطقية، 
وحماي��ة اأه��م مكون��ات تراثن��ا الطبيع��ي. وكان 
تعزي��ز اأوج��ه الت��اآزر والتع��اون م��ع ال��وزارات 
الأخرى وال�سلطات املحلية وكذلك مع القطاع 
اأه��م  اأح��د  الأكادميي��ة  والأو�س��اط  اخلا���س 
اأولويات الوزارة، وجتلى هذا الهتمام باإن�ساء 
جمل���س الإم��ارات للتغ��ر املناخ��ي والبيئ��ة يف 
�سبتمر 2016 لتعزيز اللجان القائمة وتب�سيط 

عملي��ة �سن��ع الق��رار على م�س��توى رفيع.

وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، قام��ت ال��وزارة بت�س��كيل 
جلن��ة الإم��ارات لأبح��اث ال�س��تدامة البيئي��ة 
الت��ي ت�س��م يف ع�سويته��ا ممثل��ن ع��ن اأه��م 
املنظم��ات والهيئ��ات واجلامع��ات يف الدول��ة، 
وتت��وىل  مه��ام تن�س��يق ودع��م البح��وث العلمي��ة 
املتعلق��ة بال�س��تدامة البيئي��ة والتغ��ر املناخ��ي 
لتحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز دور الوزارة 

ومهامه��ا يف ه��ذا املج��ال.

واجلدي��ر بالذك��ر اأن  ا�س��راتيجية الم��ارات 
للتنمي��ة اخل�س��راء وخطة تنفيذه��ا املتمثلة يف 
الأجن��دة اخل�س��راء 2030، الت��ي مت تطويره��ا 
يف عام 2015  بالتعاون مع املعهد العاملي للنمو 

الأخ�س��ر، كان��ت الأوىل م��ن نوعه��ا يف منطق��ة 
اخللي��ج العرب��ي وته��دف اإىل حتوي��ل اقت�س��اد 
الإم��ارات اإىل اقت�س��اد اأخ�س��ر ومتن��وع بحل��ول 
ع��ام 2030. وتعم��ل الأجن��دة اخل�س��راء عل��ى 
و�س��ع اأط��ر لتحدي��د هيكلي��ة وحوكم��ة تنفي��ذ 
الإج��راءات  وتطبي��ق  واملب��ادرات  الرام��ج 
الالزم��ة لتحقي��ق التنمي��ة اخل�س��راء، حي��ث 
ين�س��ب تركيزنا على تطوي��ر ال�سناعات ذات 
القيم��ة امل�ساف��ة العالي��ة، ومت اإن�س��اء جمل���س 
وطني متخ�س�س من اأجل التن�سيق والإ�سراف 
اخل�س��راء،  الأجن��دة  برام��ج  تنفي��ذ  عل��ى 
وقام��ت  اأخ��رى،  موؤ�س�س��ات  م��ع  بالتع��اون 

ال��وزارة بو�س��ع خط��ة وطني��ة للتغ��ر املناخ��ي
 .2050-2017 

وتق��دم ه��ذه الطبع��ة الثالث��ة م��ن تقري��ر  حال��ة 
القت�س��اد الأخ�س��ر بدول��ة الإم��ارات العربي��ة 
املتحدة نظرة عامة على التقدم الذي اأحرزته 
الدولة نحو القت�ساد الأخ�سر على ال�سعيدين 
ولأول  املا�س��ي.  الع��ام  يف  واملحل��ي  الوطن��ي 
م��رة ي�س��تعر�س التقري��ر التق��دم املح��رز لع��دد 
96 مب��ادرة حم��ددة يف الأجن��دة اخل�س��راء، 

بالإ�ساف��ة اإىل قيا���س نتائ��ج موؤ�س��رات الأداء 
العربي��ة  الإم��ارات  يف  اخل�س��راء  الرئي�س��ية 
املتح��دة البال��غ عدده��ا 41 موؤ�س��رًا )موؤ�س��رات 

الأداء اخل�س��راء الرئي�س��ية(. 

 
الطاول��ة  اجتم��اع  الدول��ة  ا�س��ت�سافت  كم��ا 
امل�س��تديرة العامل��ي ملب��ادرة التموي��ل لرنام��ج 
الأمم املتحدة للبيئة يف اأكتوبر 2016. ويف هذا 
ال�س��ياق، ت�س��لط ه��ذه الطبع��ة من تقري��ر حالة 
القت�ساد الأخ�سر ال�سوء على م�ساعي القطاع 
امل��ايل الإمارات��ي يف متكن القت�ساد الأخ�سر 
من خالل اإطالق 10 مبادرات ا�ستدامة فريدة 
م��ن نوعه��ا  ُت��رز الت��زام القط��اع امل��ايل بدع��م 
روؤي��ة الإم��ارات. حي��ث قام��ت  اأك��رث م��ن 30 
موؤ�س�س��ة مالية يف دولة الإمارات بالتوقيع على 
"اإع��الن دب��ي ب�س��اأن التموي��ل امل�س��تدام"، الذي 
�سدر عن اجتماع الطاولة امل�س��تديرة العاملي .

ال��ذي  التاريخ��ي  الدول��ة  احل��دث  وتنتظ��ر   
�س��وف نحتفل به بعد خم���س �سنوات لنعلن عن 
اأول معل��م رئي�س��ي للتح��ول باجت��اه الق�ست��اد 
الأخ�سروالعم��ل للح��د م��ن تداعي��ات التغ��ر 
املناخ��ي، وال��ذي يتزام��ن مع الذكرى ال�س��نوية 
اخلم�س��ن لتاأ�سي���س دول��ة الإم��ارات يف ع��ام 
1971. كما نتطلع اإىل تكثيف جهودنا، وطاقاتنا 

املبذول��ة لتحقي��ق ال�س��تدامة وحتقي��ق اأه��داف 
روؤي��ة الإم��ارات 2021، اآمل��ن اأن نطلعك��م عل��ى 
التط��ورات الت��ي حققناه��ا على امل��دى الطويل. 
وكل��ي ثق��ة م��ن اأن ه��ذا التقري��ر �س��وف يله��م 

رحلتك��م اخلا�س��ة نح��و ال�س��تدامة .
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 التمويل المستدام القتصاد أخضر إماراتي

المشاركة الوطنية للمؤسسات المالية

الدورة الرابعة عشرة الجتماع الطاولة المستديرة العالمي 
لمبادرة التمويل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة : 25-26 أكتوبر

إعالن دبي بشأن التمويل المستدام للمؤسسات المالية

املعن��ي  الوطن��ي  التوجيه��ي  الفري��ق  اأن�س��اأ 
بالتمويل امل�ستدام يف يونيو 2016 ك�سراكة بن 

القطاع��ن الع��ام واخلا���س. 
التفاعلي��ة  اجلماعي��ة  التتماري��ن  واإقيم��ت 
لتحديد ما ينبغي للموؤ�س�سات املالية الإماراتية 
اأن تتطل��ع اإلي��ه م��ن اأج��ل النهو�س باملمار�س��ات 
امل�س��تدامة قب��ل الذك��رى ال�س��نوية اخلم�س��ن 

للب��الد يف ع��ام 2021.

نظم��ت لأول م��رة يف ال�س��رق الأو�س��ط، حت��ت رعاي��ة �س��مو ال�س��يخ حم��دان ب��ن حمم��د ب��ن را�س��د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي. وقد ا�ستقطب هذا احلدث الذي ا�ستغرق يومن 400 م�سارك من اأكرث من 

40 بلدًا وناق�سوا ق�سايا التنمية امل�ستدامة الأكرث اإحلاحًا بالن�سبة لقطاع التمويل.

يف اجتم��اع الطاول��ة امل�س��تديرة العامل��ي ملب��ادرة التموي��ل لرنام��ج الأمم املتح��دة للبيئ��ة، اأعلن��ت 
11 موؤ�س�س��ة مالي��ة يف دول��ة الإم��ارات ع��ن اأهدافها للم�س��اهمة يف حت��ول اىل القت�ساد الأخ�سر 

من خالل التوقيع على اإعالن دبي ب�س��اأن التمويل امل�س��تدام. ان�سمت اإليه 31 موؤ�س�س��ة بحلول
 اآذار / مار�س 2017.
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10 ممارســات للتمويــل المستـدام
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

دمج ال�ستدامة يف العمليات الأ�سا�سية

التوجه الرقمي و الالورقي 
حوافز العمالء للتوجه

 اإىل البيئة اخل�سراء

10 مليارات دولر يف 10 �سنوات

للتمويل امل�ستدام

اإن�ساء مركز اأبحاث لإدارة املياه
2 والنظم الإيكولوجية
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10 ممارســات للتمويــل المستـدام
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

تعزيز حمو الأمية املالية

تزويد ال�سباب بتجربة العامل احلقيقي

6

 مد يد العون للمحتاجنيمن�سات م�سرفية جلمع التربعات7

املنح الدرا�سية لرواد امل�ستقبل 8
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مستجدات األجندة الخضراء
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ويف يناي��ر 2015، اعتم��د جمل���س ال��وزراء يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة الأجن��دة  ا اخل�س��راء 
2015-2030 كاإطار �سامل لالإجراءات القت�سادية اخل�سراء.

وت�س��مل الأجن��دة عل��ى خم�س��ة اأه��داف ا�س��راتيجية، و 12 برناجم��ا رئي�س��يا، و 96 مب��ادرة تنفي��ذ. 
وكان ع��ام 2016 الع��ام الأول م��ن التنفيذ.

�سندوق دبي الأخ�سر بقيمة           •
27 مليار دولر اأمريكي

دمج اجلامعات  للتميز العاملي  •

بيت م�ستدام للطاقة يف اإمارة دبي  •

تنمية قدرات ال�سباب على مواجهة   •
التحديات املناخية

الهدف 1: اقتصاد معرفي تنافسي

الهدف 2: تنمية اجتماعية وجودة حياة عالية 

العالمات البيئية   •
          وامل�سريات امل�ستدامة

مراكز الأرا�سي الرطبة للمحافظة   •
على املوارد الطبيعية  وال�سياحة 

البيئية

ا�سراتيجية الطاقة  •
         الوطنية لعام  2050 

م�ساريع احتجاز الكربون   •
وا�ستخدامة وتخزينة

حمالت عامة للحد من هدر الغذاء  •

النقل اجليل القادم  •

الهدف 3: بيئة مستدامة وتثمين للموارد الطبيعية

الهدف 4: طاقات نظيفة والتكيف مع تغير المناخ

الهدف 5: حياة خضراء واستخدام أمثل للموارد 
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تعزيز  ا�سرداد املواد

حماية  ال�سالحف
املهددة بالنقرا�س 

نهج متكامل للحفاظ على املناطق ال�ساحلية اأ�سواء ال�سارع ذات �سمام
 ثنائي باعث لل�سوء

درا�سة املعادن الثقيلة يف الأ�سماك

مبـــادرات االقتصـــاد 
األخصر في اإلمارات

أبوظبي

دبي
الشارقة

 رأس
الخيمة

الفجيرة
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التعاون الدولي من أجل تحقيق االقتصاد األخضر
ت�س��عى دول��ة الإم��ارات اإىل حتفي��ز التع��اون الإقليم��ي والعامل��ي من اأجل حتقيق حت��ول يف الإقت�ساد 
الخ�س��ر وعل��ى م��دار ع��ام 2016، ا�س��ت�سافت و�س��اركت دولة الإمارات العربي��ة املتحدة يف العديد 
م��ن املوؤمت��رات العاملي��ة رفيعة امل�س��توى، ووف��رت فر�سًا لبناء القدرات لتعزي��ز القت�ساد الأخ�سر 

والتنمية امل�ستدامة.

أسبوع النمو األخضر العالمي 

ملتقى أبوظبي التخاذ اإلجراءات العملية

 إطالق المنظمة العالمية لإلقتصاد 
 WGEO األخضر

 جمعية األمم المتحدة للبيئة

حوار السياسات اإلقليمية بشأن التمويل األخضر مؤتمر األطراف COP22 في مراكش

أهداف التنمية المستدامة في إتخاذ اإلجراءات العملية في قمة الحكومة العالمية 
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لمحة عامة عن مـؤشرات األداء
الخـضــــراء الـرئـيـسـيــة بــالـدولــة  

 41 موؤ�س��رات الأداء الرئي�س��ية اخل�س��راء ت�س��اعد عل��ى ر�س��د ومراجع��ة التق��دم الع��ام لدول��ة 
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف حت��ول القت�س��اد الأخ�س��ر.

وق��د مت اختي��ار موؤ�س��رات الأداء الرئي�س��ية ه��ذه وفق��ا لالأبع��اد الثالث��ة للتنمي��ة امل�س��تدامة، ومت 
تخ�سي�سه��ا لأح��د الأه��داف ال�س��راتيجية اخلم�س��ة للرنامج الأخ�س��ر لدولة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
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 تحميـــل النسخــة
 الكاملة من هذا

التقريــــر

ملزيد من املعلومات اأو لتقدمي التغذية الراجعة، يرجى التوا�سل اإىل:

وزارة التغر املناخي والبيئة يف دولة الإمارات 
اإدارة التنمية اخل�سراء

�س.ب 1509، دبي، الإمارات العربية املتحدة
greendevelopment@moccae.gov.ae :الريد الإلكروين 

www.moccae.gov.ae هذا املن�سور متاح للتنزيل من




