
 

 يدب فيبشأن تغير المناخ  اإلقليمي لتعاون ل مركز  أسيس ت
 اإلقليمي التعاون  مركزالرسمي لطالق اإل اليومتم  دبي: المتحدة، العربية اإلمارات - 2019 أكتوبر 20
 األمم اتفاقية أمانة"و "األخضر لالقتصاد العالمية المنظمة" بين تعاون   إطار في تأسس والذي دبي، في

 -2015 عام الُمَوقَّع -المناخ تغير بشأن باريس اتفاق أهداف لتعزيز "المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة
 آسيا. وجنوب إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقةعلى مستوى 

حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العالمي المعني وخالل  ،هامش القمة العالمية لالقتصاد األخضروعلى 
 مساعد سرمد، عويس السيد أعلن ،باالقتصاد األخضر، الذي نظمته المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر

 مجلس رئيس الطاير، محمد سعيد وسعادة المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية العام األمين
 اإلماراتدولة  حكومة جانببدعم من  المركز أعمال إطالق ، عناألخضر لالقتصاد العالمية المنظمة إدارة

  المتحدة. العربية

مركز التعاون اإلقليمي الجديد هنا في دبي نتاج  يمثل" الطاير: محمد سعيد سعادة قال المناسبة، وبهذه
الشراكة االستراتيجية بين "المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر" و"اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

من أجل خدمة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وفي إنجاز هام تضيفه "المنظمة  المناخ"
 .العالمية لالقتصاد األخضر" إلى سجلها الواعد

 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية التنفيذية األمينة، إسبينوزا السيدة باتريشيا احتفتمن جانبها، 
 المناخي. التغير لقضايا والدولية اإلقليمية االستجابة في المتوقعة لمساهمته مشيرة   ركزمال بإطالق المناخ،

 األهمية يؤكد والذي دبي، في اإلقليمي التعاون  مركز بافتتاح االحتفال في المشاركة "يسرني وأضافت:
أن من المرتقب و  المناخ. تغير بشأن العمل وتحفيز وتفعيل لتوجيه رئيسية كأداة   اإلقليمي للتعاون  المحورية

. كما وتعاونية ومؤثرة فعالة بطريقة المنطقة في المناخي العمل نطاق تعزيز في فعاال   التعاون  هذايكون 
 للتصدي اإلقليمية التدابير وتعزيز لتسهيل األخضر لالقتصاد العالمية المنظمة مع العمل إلى نتطلعأننا 

 . المناخية" للتحديات

 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية أهداف لتحقيق جهوده دبي في اإلقليمي التعاون  مركز يكرس
 باريس". و"اتفاق النظيفة" التنمية "آلية تشمل وأدوات استراتيجيات عدة عبر، كيوتو وبروتوكول المناخ

 بآليات المتعلقة المعرفية الفجوات لمعالجة مصممة متنوعة مشاريع من للمركز الحالية الحافظة وتتألف
 اإلقليمية المساهمة وزيادة المناخي؛ التمويل لتأمين فعالة استراتيجيات وتطوير المناخي؛ التغير مع التكيف



 لمواجهة والعالمية اإلقليمية التدابير في المساهمة على الشباب قدرة وتعزيز العالمي؛ المناخي العمل في
 الصلة. ذات القضايا معمل للتعا فعالة وأدوات منهجيات واعتماد واستحداث المناخ؛ تغير تبعات

 واإلقليمية المحلية الموارد توجيه في المساعدة صعيد على رئيسي   بدور   المركز يضطلع أن المتوقع ومن
 إطار في دولة لكل وطنيا   المقررة بالمساهمات االلتزام وتسهيل المشترك، المناخي العمل نحو والعالمية

 المستدامة للتنمية المتحدة األمم خطة تنفيذالخاصة ب الطريق وخرائط الوطنية، التكيف وخطط باريس اتفاق
 المنطقة. بلدانب الصلة ذات واالستراتيجيات السياسات من وغيرها ،2030 لعام

 هنا. دبي، في اإلقليمي التعاون  مركز حول المعلومات من مزيد

 هنا. األخضر، لالقتصاد العالمية المنظمة حول المعلومات من مزيد

 

 -انتهى-
 اإلقليمي التعاون  مراكز عن بذةن  

 العمل تحفيز علىحول العالم  بارزين شركاء ستة مع بالتعاون  المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية أمانة تعمل
 التغير مجال في الخبرة بين تجمع التي اإلقليمي التعاون  مراكز خالل منفي مجال المناخ  العملية واإلجراءات الميداني
 وبنما. وغرينادا ولومي وكمباال ودبي بانكوك تشمل العالم حول مدن ستوتتوزع في العميقة  المحلية والمعرفة المناخي

 علمها نطاق وسعت لكنها كيوتو، بروتوكول بموجب اعتمدت التي النظيفة التنمية آلية منافع لتعميم المراكز هذه أنشئت وقد
 .المذكور االتفاق بموجب وطنيا   المقررة البلدان مساهمات تنفيذ تسهيليشمل ل باريس اتفاق اعتماد منذ

 والمساعدة القدرات بناء خالل من الوطنية المستويات على المناخي العمل تسهيل على كذلك اإلقليمي التعاون  مراكز وتعمل
 النظيفة. التنمية آليةاعتماد  لتعزيزالضرورية  والموارد العملية الخبرات وحشد االستراتيجية الشبكاتوتأسيس  الفنية
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