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 بيان صحفي

 
   Momentum for Change)) ابتدءًا من اليوم يبدأ قبول طلبات الترشح لجائزة مومنتم فور تشينج

 حتفال بها خاللقدم حلولك الخاصة بمعالجة تغير المناخ لكي يتم اال
  لتغير المناخ في مراكش، المغربمؤتمر األمم المتحدة 

 

وغيرهم من  ستتمكن المنظمات والمدن والصناعات والحكومات, ، ابتداءًا من اليوم )بون ألمانيا , ٦١٩٢ فبراير/شباط ٩١) 
الجهات المساهمة  في اتخاذ ذمام المبادرة في معالجة تغير المناخ, من ترشيح مشاريعهم من أجل الحصول على جائزة األمم 

 .المتحدة

فتحت األمانة العامة لألمم المتحدة لتغير المناخ الدعوة من أجل تقديم طلبات الترشح للحصول على جوائز مومنتم فور تشينج  
الحكومات  في الوقت الذي تعمل فيه ,وذلك الستعراض األعمال والطموحات, )/http://momentum.unfccc.int(  ٦١٩٢لعام 

المختارة والمسماة اليت  األعمال. الوطنية نحو تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية التاريخية المبرمة في ديسمبر الماضي
 مبتكرةأمثلة  من لمعالجة التغيير المناخي  ستسلط الضوء على ما يفعله الناس (Lighthouse Activities) هاوس اكتيفيتيز

  . قابلة للتطوير والتكرار وذلك على أمل إلهام اآلخرين من أجل التفاعلو 
ال مثيل  عالمي اآلن وقد اتفقت الدول على اتفاق"  وقال المتحدث باسم األمانة العامة لألمم المتحدة لتغير المناخ السيد نوتال

قدمًا بشكل كبير نحو إيجاد مستقبل أكثر استدامة ومرونة حان الوقت لدفع جهود العمل واالستثمار , له لمكافحة تغير المناخ
تظهر المشاريع التي تم تكريمها من مومنتم فور تشينج أن الجهود المركزة والمدفوعة " قائاًل   وتابع" وذات انبعاثات منخفضة

ة منارة تلهم الحكومات وغيرها من قد ابتدأت بالفعل حول العالم. وتعتبر هذه المشاريع بمثاب, بالنتائج لمعالجة التغير المناخي
 ".الجهات المساهمة من أجل اتخاذ إجراءات مماثلة

 
سوف تكرم األعمال التي تحقق نتائج ملموسة في ثالثة مجاالت رئيسية  ٦١٩٢أنشطة مومنتم فور تشينج اليتهاوس لعام 

تستخدم حلول تكنولوجيا  يتيل المناخ واألعمال الموارد تمو  هي: األعمال التي تعزز الدور القيادي للمرأة ، األعمال التي تتيح
تشرين  /االفعاليات الخاصة في نوفمبر وسيتم تكريم األعمال الفائزة واالحتفال بها خالل سلسلة من. المعلومات واالتصاالت

 .الثاني في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ في مراكش، المغرب
 

من مختلف  والمكّونة من كبار الخبراء هيئة مومنتم فور تشينج االستشاريةمن قبل  ٦١٩٢سيتم اختيار أنشطة المنارة للعام 
المناخ والتي  وتعتبر هيئة مومنتم فور تشينج االستشارية جزء من مبادرة األمانة العامة لألمم المتحدة لتغير. المجاالت والبلدان

المشروع الدولي للمنتدى االقتصادي  ومع،   (WiSER) والطاقة المتجددةمبادرات ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة تعمل بالشراكة مع 

 .المبادرة العالمية لالستدامة البيئيةو، العالمي لتغير المناخ
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حتى  فبراير/شباط  ٠١خ ابتداءًا من تاري ٦١٠٢شينج لعام يتم قبول طلبات الحصول على جائزة  مومنتم فور ت
  /http://momentum.unfccc.intعلى الرابط التالي ٦١٠٢نيسان /أبريل٦٢

  
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بــ:
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخيالسيد نووتاال، المتحدث باسم مكتب 

nnuttall@unfccc.int | + 49 228 815 1400 4831 0168 152 49+، وجوال رقم 

 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخيالسيدة سارة مارشيلدون، مسؤولة اإلعالم واالتصاالت لمكتب 

smarchildon@unfccc.int | 49 228 815 1065+ 

 
 األصول الرقمية:

 :هنا من أجل التنزيلة المنارة السابقة ط، أوراق الحقائق، والرسوم البيانية ألنشعالية الدقة تتوفر كل من الصور الرقمّية
 http://bit.do/Momentum4Change 
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