
تسعى دولة اإلمارات إلى تحقيق نهضة 

صناعية شاملة من خالل ضخ المزيد من 

االستثمارات في المشاريع الصناعية أو 

التوسع في صناعات قائمة بالفعل، أو تبني 

نهج شامل لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً، 

باإلضافة إلى سعيها الحثيث الستضافة 

القمم العالمية في المجال الصناعي ما 

يؤكد على الدور الريادي لإلمارات في 

المشاركة في صياغة مستقبل القطاع 

الصناعي كركيزة لبناء اقتصاد عالمي 

مستدام، حيث تستضيف أبوظبي اليوم 

ولمدة 5 أيام اجتماعات المؤتمر العام 

الثامن عشر لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية »اليونيدو« ألول مرة في منطقة 

الشرق األوسط، ما يؤكد على المكانة 

الصناعية المرموقة للدولة  كنموذج عالمي 

للدول النامية التي استطاعت وفي وقت 

قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية 

متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة 

والمستدامة.

Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

تدل اســتضافة المؤتمر العام في أبوظبي على تقدير 

منظمة األمم المتحدة للتنميــة الصناعية )اليونيدو( 

لمكانــة دولة اإلمارات كنموذج عالمي للدول النامية 

التي اســتطاعت وفي وقت قياســي غير مسبوق بناء 

قاعدة صناعيــة متطورة وتحقيــق التنمية الصناعية 

الشــاملة والمســتدامة، وذلك بعد أن حققت الدولة 

نهضة صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشــرق 

األوســط مكنتهــا من أن تصبــح الشــريك الصناعي 

الموثــوق فــي اإلقليم لكبــرى الشــركات الصناعية 

العالمية. 

وســيوفر المؤتمــر فرصــة للشــركات اإلماراتيــة 

الســتعراض قدراتهــا الصناعيــة وتطورها القياســي 

وقدرتهــا على تعزيــز وجودها العالمي في سالســل 

القيمة العالميــة المتطورة والقائمــة على المعرفة. 

مما يفتح الباب أمام هذه الشــركات إلقامة شراكات 

وتحالفات جديدة عبر العالم. 

وبــدوره أكــد معالــى المهنــدس ســهيل المزروعي 

وزيــر الطاقــة والصناعة فــي تصريحات لـــ »البيان 

االقتصــادي«، أن اإلمارات حققت نهضًة صناعية تعد 

نموذجــاً فريداً في منطقة الشــرق األوســط مكنتها 

من أن تصبح الشــريك الصناعي الموثوق في اإلقليم 

لكبرى الشــركات الصناعيــة العالميــة، وأن اقتصاد 

الدولــة ماٍض في توجهه لتحقيــق التنوع االقتصادي 

المســتهدف بحيث يرتكز مســتقبله على الريادة في 

القطاعات غير النفطية واقتصاد المســتقبل، وكشف 

معاليــه عــن المشــاركة الدولية غير المســبوقة في 

االجتماعــات حيث يشــارك فيها أكثر مــن 800 وزير 

ومســؤول صناعي كبير من 170 دولة يناقشون على 

مدار خمســة أيام واقع وقضايا التنمية الصناعية في 

العالم. وتطرق معاليــه للفوائد الكثيرة التي تحققها 

اإلمارات وأبوظبي من اســتضافة االجتماعات، مشيراً 

إلى أن الشركات الوطنية الكبرى ستستعرض إنجازاتها 

وخططها المســتقبلية. وأكد معاليه على الدور الكبير 

الــذي تقــوم بــه اإلمارات فــي دعم ونشــر تقنيات 

الثورة الصناعية الرابعــة وتقنيات الذكاء االصطناعي 

مشدداً على أن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء 

االصطناعــي يؤكد عــزم الدولة على ريــادة الحراك 

العالمــي لتطبيقات الثورة الصناعيــة الرابعة كما أن 

الجامعة الوليدة ســتوطن تقنية الــذكاء االصطناعي 

وتشكل دفعًة قوية للقطاع الصناعي في اإلمارات.  

ثقة اليونيدو
وحــول اختيــار دولة اإلمــارات ممثلة فــي أبوظبي 

الســتضافة اجتماعــات المؤتمــر العام الثامن عشــر 

لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، 

وذلك للمرة األولى في الشــرق األوســط قال معالي 

ســهيل المزروعــي : يشــكل اختيــار دولــة اإلمارات 

وإمــارة أبوظبي شــهادة على الثقــة المتزايدة بدور 

اإلمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي 

العالمــي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على 

المنافســة على المســتوى العالمي. وتدل استضافة 

المؤتمر العام فــي أبوظبي على تقدير منظمة األمم 

المتحــدة للتنمية الصناعيــة )اليونيدو( لمكانة دولة 

اإلمارات كنموذج عالمي للدول النامية. 

فرصة للشركات 
وأكد المزروعي أن دولة االمارات تستفيد من استضافتها 

لهــذا االجتماع المهم، وقال ال شــك في أن اســتضافة 

أبوظبــي لقــادة القطاع الصناعي فــي 170 دولة حول 

العالم ستشــكل إضافة مهمة لجهود الدولة في تكريس 

موقعها منصة عالمية ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة 

الصناعيــة الرابعة. كما تتيح لها فرصة فريدة لتســليط 

الضوء علــى دورها، بصفتها الدولــة األولى عالمياً في 

مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها 

القومــي ومن خــالل ريادتهــا لتبني التقنيــات الذكية 

ومــا تتمتــع به مــن موقــع جغرافي اســتراتيجي بين 

الشرق والغرب، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة. كما ســيوفر المؤتمر فرصة للشــركات 

اإلماراتية الستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي 

وقدرتها على تعزيز وجودها العالمي في سالسل القيمة 

العالميــة المتطورة والقائمة علــى المعرفة. مما يفتح 

الباب أمام هذه الشــركات إلقامة شــراكات وتحالفات 

جديدة عبر العالم. 

مشاركة دولية
وقال المزروعي أن المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة 

األمــم المتحــدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( ســيبدأ 

أعماله اليوم األحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 

السابع من نوفمبر، ووصلتنا تأكيدات بمشاركة أكثر من 

800 وزير ومسؤول رفيع المستوى من الدول األعضاء 

فــي المنظمة، وكبار ممثلــي منظمات األمم المتحدة 

وقــادة القطــاع الخاص وممثلــي المجتمــع المدني 

واألوســاط األكاديمية. وســيعقد المؤتمر 25 جلســة 

نقاش حول السياســات التي من شأنها المساهمة في 

تحقيق خطة التنمية المســتدامة لعام 2030 وأهداف 

التنمية المســتدامة الســبعة عشــر لألمــم المتحدة، 

وســيرافق جدول األعمال الرئيســي للمؤتمر سلســلة 

من الفعاليات الجانبية رفيعة المستوى والتي تتمحور 

حول ستة موضوعات رئيسية؛ الشباب وريادة األعمال، 

تمكيــن المرأة في القطــاع الصناعي، الثورة الصناعية 

الرابعــة، الطاقة المســتدامة، المجمعــات الصناعية 

واالقتصــاد التدويري. وتنظم اليونيدو جلســات نقاش 

خاصة حول هذه المواضيع تجمع بين ممثلين رفيعي 

المســتوى من الدول األعضاء في اليونيدو ومجموعة 

من كبار قيادات الشركات والمؤسسات اإلماراتية ذات 

العالقــة بالقطاع الصناعي مثل »صناعات« و»ســتراتا 

للتصنيع« و»ســند لتقنيات الطيران« و»صندوق 

خليفة لتطوير المشــاريع« وغيرها لمناقشة 

الصناعية،  بالتنميــة  المتعلقة  القضايــا 

وتبــادل الخبرات، وعقد الشــراكات 

ووضــع االســتراتيجيات التي من 

الصناعية  التنمية  شأنها تحقيق 

والمســتدامة.  الشــاملة 

وســيناقش المنتدى السابع 

الشاملة  الصناعية  للتنمية 

والــذي  والمســتدامة 

يحمل عنــوان »الصناعة 

بناءة«،  شراكات   ،2030

تلعبــه  الــذي  الــدور 

المبتكــرة،  الشــراكات 

اليونيدو  برنامــج  مثــل 

في  الــدول،  لشــراكات 

دعــم تحقيــق أهــداف 

وتسليط  الوطنية،  التنمية 

الضــوء على كيفية إســهام 

مختلف الشركاء في المعرفة 

والموارد  والتكنولوجيا  والخبرة 

الماليــة لدعــم التصنيع، وخاصة 

في أفريقيا.

وقال المزروعي أن المنتدى سيتطرق  

للــدور الذي تلعبــه الشــراكات البناءة في 

دعــم خطــة التنمية المســتدامة لعــام 2030، 

وعلــى وجــه الخصوص الهدف التاســع مــن أهداف 

التنمية المستدامة والمرتبط بالصناعة والبنية التحتية 

واالبتــكار، ودور الحكومــات والمؤسســات الماليــة 

والقطاع الخاص ومنظمات األمم المتحدة والشــركاء 

في تسريع عملية التصنيع. 

مبادرات 
وحــول أهم مبادرات اإلمــارات  لتتبنى نهجاً شــاماًل 

لتصبــح مركــزاً صناعيــاً عالمياً رائداً،  قــال المزروعي 

: مــن األهــداف الطموحة لدولــة اإلمــارات، ريادة 

القطاع الصناعي على المستويين اإلقليمي والعالمي، 

مستفيدة من رؤية القيادة الرشيدة التي أكدت أهمية 

بنــاء اقتصاد متنــوع ومســتدام قائم علــى المعرفة 

يضطلــع فيه القطاع الصناعي بــدور محوري، وتقوده 

الكــوادر الوطنية المؤهلة.  وأكــدت مئوية اإلمارات 

بنــاء  أهميــة   2071

قادر  إماراتــي  اقتصــاد 

أفضــل  منافســة  علــى 

اقتصــادات العالــم، وذلك 

عبر رفــع مســتوى اإلنتاجية 

ودعم  الوطنــي،  االقتصــاد  في 

الشــركات الوطنيــة للوصــول إلى 

البحــث  فــي  واالســتثمار  العالميــة، 

والتطويــر في القطاعــات الواعدة، والتركيز 

على الشــركات التي تعتمد على االبتكار والريادة 

والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجيات اقتصادية 

وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع اإلمارات 

ضمــن االقتصــادات المهمة فــي العالم، وتحســين 

المســتوى المهني لدى اإلماراتيين، وإكســابهم ثقافة 

عمل جديدة، وتشــجيع تصديــر المنتجات المتقدمة 

لمختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز المبادرات اإلماراتية الداعمة لهذا التوجه، 

اســتراتيجية اإلمارات للثــورة الصناعية الرابعة، والتي 
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مليار درهم مساهمة 

الصناعات التحويلية في ناتج أبوظبي 2018
Ⅶ أبوظبي – البيان 

أكــد راشــد عبــد الكريم البلوشــي وكيــل دائــرة التنمية 

االقتصاديــة أبوظبي أن القطاع الصناعــي يعد من الركائز 

الرئيسة، التي تدعم خطط النمو االقتصادي إلمارة أبوظبي، 

وأن حكومــة اإلمارة حريصة علــى تعزيز دورها في 

المجال الصناعي من خالل تنويع نشاطاتها في 

هذا المجــال وتبني تقنيات الثورة الصناعية 

الرابعة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في 

الناتج المحلي اإلجمالي. 

اســتضافة  أن  إلــى  البلوشــي  وأشــار 

أبوظبــي للمؤتمــر الثامن عشــر لمنظمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية ستعزز من 

الجهــود الرامية إلى نقــل المعرفة والخبرات 

ونشــر أحــدث التقنيــات الصناعيــة بين 

الدول األعضــاء بالمنظمــة، وهي فرصة 

لدولة اإلمارات لتلقي الضوء على جهودها 

في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة. 

وأفــاد وكيل الدائــرة بأن القطاع الصناعــي يلعب دوراً 

أساســياً في تعزيز النمو االقتصــادي إلمارة أبوظبي، حيث 

يعتبــر ثانــي أكبر مســاهم في الناتــج المحلــي القومي 

بعــد قطاع النفط والغاز، مشــيراً إلى أن مســاهمة قطاع 

الصناعــات التحويليــة فــي الناتج اإلجمالي غيــر النفطي 

إلمارة أبوظبي باألسعار الثابتة ارتفع إلى 49.3 مليار درهم 

عــام 2018 مقابل 46.5 ملياراً فــي 2017 بزيادة 2.8 مليار 

ونمو %5.9. 

وأضاف أن هذه المســاهمة تشــكل ثالث أعلى معدل 

مساهمة على مستوى األنشطة غير النفطية لإلمارة، 

مــا يعكس دور قطــاع الصناعات التحويلية في 

تحقيــق نمو القطــاع غير النفطــي، حيث 

ارتفعت نســبة مســاهمته من 11.5% عام 

2017 إلى 12.1% في 2018. 

وقــال البلوشــي تعتبر إمــارة أبوظبي 

وجهــة مثالية لالســتثمار الصناعي، وذلك 

في إطــار األهداف االســتراتيجية لحكومة 

إمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي 

وتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.

وتهــدف أبوظبــي من خــالل تكريس 

موقعهــا كمركز عالمي للصناعة إلى جذب 

االســتمارات العالميــة إليها، وســخرت جهودهــا لتحقيق 

هــذه األهداف عن طريق توفير مرافق متكاملة وإمكانات 

لوجســتية وتنظيمية عالمية المواصفــات لدى المطورين 

الصناعيين والمناطق الصناعية التابعة لها، مثل المؤسســة 

العليــا للمناطــق االقتصادية المتخصصة )زون ســكورب( 

ومدينة خليفة الصناعية )كيزاد(. 

Ⅶ  راشد البلوشي 

صناعيــــون على هامـــــــــــــش اجتماعات اليونيدو: 

فرصة كبرى لعرض إنجـــــــــــــازات الصناعة الوطنية
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شــدد صناعيــون مواطنون علــى األهمية الكبيرة الســتضافة 

اإلمــارات وأبوظبي الجتماعات المؤتمر الثامن عشــر لمنظمة 

اليونيــدو، مؤكدين أنهــا تؤكد الدور الريــادي لإلمارات 

في صياغة مســتقبل القطاع الصناعــي ركيزة لبناء 

اقتصاد مســتدام، ولفتوا إلى أن المؤتمر يشــكل 

فرصة ثمينة للشركات الوطنية لعرض إنجازاتها 

وابتكاراتهــا خاصة في الصناعات الثقيلة، حيث 

تتميــز اإلمارات حالياً فــي صناعات األلومنيوم 

وحديد التسليح وأشباه الموصالت ومستلزمات 

محركات الطائرات. وأكد المهندس جمال ســالم 

الظاهــري، الرئيس التنفيــذي لمجموعة صناعات 

على أن اختيار أبوظبي الستضافة هذا الحدث 

المهــم يعد ترجمة حقيقية للنهضة الصناعية 

الكبيرة، التي حققتها اإلمارات ونالت بها ثقة 

العالــم، وهي نهضة قوية تؤكد الــدور الريادي لدولة اإلمارات 

في صياغة مستقبل القطاع الصناعي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد 

مســتدام وإنشــاء قاعدة صناعية قــادرة على المنافســة على 

المستوى العالمي. 

ولفت إلى أن االســتضافة تعكس توجهات القيادة الرشــيدة 

نحــو تعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في بناء قاعدة صناعية 

متطورة. وقال »الصناعات الوطنية تطورت بشــكل كبير للغاية 

ونحن فخــورون باســتعراض تجربتنا الصناعية فــي اجتماعات 

المنظمــة، ونحن في صناعات نفخر بصفتنا الشــريك البالتيني 

للمؤتمــر العام الثامن عشــر لليونيدو، ونلتزم بوضع نهج 

تحولــي نحو صياغــة مســتقبل القطــاع الصناعي 

وتحقيق التنمية الصناعية الشــاملة والمستدامة، 

وســنواصل دعم رؤية أبوظبي االقتصادية 2030 

وأهــداف الدولة الســامية في ترســيخ مكانة 

اإلمارات الرائــدة والمتميزة عالمياً على جميع 

الصعد«.

ولفــت المهنــدس جمــال الظاهــري إلى أن 

الســنوات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في عالقات 

الدولــة بمنظمــة األمم المتحــدة للتنمية 

الصناعية، وذلك بســبب إطالقهما للمبادرة 

المشتركة بين الدولة والمنظمة، والمتمثلة 

في القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

ويؤكد المهندس ســعيد غمــران الرميثي الرئيــس التنفيذي 

لشــركة حديد اإلمــارات أن اختيار أبوظبي الســتضافة المؤتمر 

العام يؤكد األهمية الكبيــرة التي توليها دول العالم ومنظماته 

الحيويــة لتجربة اإلمارات في قطــاع الصناعة خاصة الصناعات 

Ⅶ  محمد المطوع 

أبوظبي تستضيف اليـــــــوم مؤتمر »اليونيـــــــــــــدو« ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 

Ⅶ الدولة الشريك الصناعي اإلقليمي الموثوق لكبرى 
الشركات العالمية 

Ⅶ »صناعات« و»ستراتا للتصنيع« و»سند لتقنيات 
الطيران« تعرض ابتكاراتها  

 Ⅶ القطاع ينمو بنسبة 4.8% ويؤكد نجاح الدولة
في ترسيخ قاعدة صناعية قوية 

 Ⅶ أكثر من 800 وزير ومسؤول كبير من 170 دولة
                                       يشاركون في مؤتمر اليونيدو 

49.3

سهيل المزروعي: 

Ⅶ هدفنا ريادة القطاع 
بكوادر مواطنة  

 Ⅶ جامعة محمد بن زايد
              توطن تقنية الذكاء 

                       االصطناعي 

اإلمارات تشارك برسم مســــــــــــتقبل الصناعة في العالم



تهدف إلى تعزيز مكانة 

دولــة اإلمــارات كمركز 

عالمــي للثــورة الصناعية 

الرابعــة، والمســاهمة فــي 

تحقيق اقتصاد وطني تنافســي 

واالبتــكار  المعرفــة  علــى  قائــم 

والتطبيقــات التكنولوجية المســتقبلية 

التــي تدمــج التقنيــات الماديــة والرقميــة 

والحيوية. وتجســد االســتراتيجية توجهات الحكومة 

فــي أن تصبح دولة اإلمارات نموذجاً عالمياً رائداً في 

المواجهة االســتباقية لتحديات المســتقبل، وتطويع 

التقنيــات واألدوات التــي توفرهــا الثــورة الصناعية 

الرابعة لخدمــة المجتمع وتحقيق الســعادة والرفاه 

ألفراده. 

وستسعى وزارة الطاقة والصناعة إلى تسليط الضوء 

على استراتيجية قطاع الصناعة، والتي تعمل حالياً على 

صياغتها من خالل وضع مجموعة من الممكنات على 

المســتوى االتحادي لرفع مستوى مســاهمة القطاع 

فــي الناتج المحلــي اإلجمالي، حيث يجــري العمل 

على إعداد هذه االســتراتيجية بالتعاون مع الجهات 

المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر 

على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتهدف 

االســتراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المســتدامة، 

وتقوم على االبتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم 

المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، وتفعيل الصناعات 

المرتكــزة علــى االختراعات، وتقوم علــى مرتكزات 

الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 

والتصنيع المســتدام، والمهارات 

الصادرات  وتعظيــم  المتقدمــة 

من خالل شــراكات ذكية تتبنى 

المحلية في  المصانــع  اندمــاج 

سالسل القيمة المضافة العالمية.

قناعة راسخة 
القطــاع  أن  المزروعــي  واكــد 

الصناعــي يعــد  من المحركات الرئيســة 

الداعمــة للتنميــة االقتصاديــة في دولــة اإلمارات، 

ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للدولة، 

ونحــن على قناعة راســخة بأن اقتصــاد الدولة ماٍض 

فــي توجهه لتحقيق التنوع االقتصادي المســتهدف، 

بحيث يرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير 

النفطية واقتصاد المســتقبل. وبلغت نسبة مساهمة 

القطــاع الصناعي في الناتج اإلجمالي المحلي للدولة 

حوالــي 9%. وتظهر الدراســة الدقيقة لحركة مؤشــر 

نشــاط القطاع الصناعي ارتفاع قيمة ناتجه اإلجمالي 

خــالل العام 2017 بنســبة 4.8%، ويدل النمو المطرد 

في نشــاط القطــاع الصناعي على نجــاح الدولة في 

ترســيخ قاعــدة قوية للقطــاع الصناعــي. وقد 

تقدمــت دولــة اإلمــارات 13 مرتبة خالل 

8 ســنوات على مؤشــر أداء التنافســية 

الصناعية الصــادر العام الماضي عن 

منظمــة األمم المتحــدة للتنمية 

والــذي  )يونيــدو(،  الصناعيــة 

يقيــس أداء 150 دولة حول 

العالــم. وأظهــرت بيانــات 

اإلمــارات  أن  المؤشــر 

الواحدة  المرتبــة  تبوأت 

واألربعيــن علــى مؤشــر 

للعــام  التنافســية  أداء 

بالمرتبة  مقارنــة   ،2018

الرابعــة والخمســين في 

العام 2010.  كما حققت 

المركــز  اإلمــارات  دولــة 

والخامــس  إقليميــاً  األول 

عالميــاً ضمــن أكثــر الدول 

العالــم ضمن  تنافســية فــي 

تقرير »الكتاب السنوي للتنافسية 

العالميــة« لعام 2019 والصادر عن 

مركز التنافســية العالمــي. كما تبوأت 

الدولة المرتبــة الثالثة عالمياً في مؤشــر 

»التنوع االقتصادي« ضمن هذا التقرير. 

تنويع االقتصاد
وألقى المزروعي الضوء على المبادرات واإلجراءات 

الحكومية لدعم قطاع الصناعة، وقال أن اإلجراءات 

الحكوميــة واالســتراتيجيات الصناعيــة التي تعتمد 

بشكل دوري في أبوظبي ودبي والحكومات المحلية 

األخرى تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة 

وجذب االستثمارات األجنبية لالستثمار فيه. وتدرك 

حكومة دولة اإلمــارات أهمية القطاع الصناعي في 

دعم سياسة تنويع االقتصاد، وقد نجحت الدولة في 

تهيئة بنية تحتية مالئمة وقوية تدعم الرؤى والخطط 

المســتقبلية للقطاع الصناعي وقــادرة على مواكبة 

الثــورة الصناعية الرابعــة. كما تهدف اســتراتيجية 

اإلمــارات للثورة الصناعيــة الرابعة إلى تعزيز مكانة 

دولة اإلمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، 

والمســاهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم 

علــى المعرفة واالبتــكار والتطبيقــات التكنولوجية 

المســتقبلية التي تدمج التقنيــات المادية والرقمية 

والحيوية. وتجسد االســتراتيجية توجهات الحكومة 

في أن تصبح دولة اإلمارات نموذجاً عالمياً رائداً في 

المواجهة االستباقية لتحديات المستقبل.  

صناعات مهمة
وحــول رؤيتــه لكيفية حفــاظ هــذه الصناعات على 

تنافســيتها وتطورهــا خاصة مع التوســع في تقنيات 

الذكاء االصطناعي في العالم ، قال المزروعي:  تمكنت 

دولة اإلمارات وفي وقت قياســي من تكريس مكانتها 

مســاهماً أساسياً في سلسلة القيمة المضافة العالمية 

من خــالل قطاعات صناعيــة ضخمة مثــل المعادن 

والطائرات وأشــباه الموصــالت والصناعات الدفاعية 

وغيرها، وأحد أهم عوامل نجــاح النموذج اإلماراتي 

هو التشــديد والتشــجيع من جانــب الحكومة على 

أهمية تطوير وتشــجيع الشركات العاملة في القطاع 

الصناعي على التميز والتقدم، والخطط االســتراتيجية 

التي تستشــرف المستقبل مثل اســتراتيجية اإلمارات 

للثورة الصناعية الرابعة. 

الثورة الصناعية الرابعة
وحول  اإلجراءات التــي يعتمدها قطاع الصناعة في 

اإلمارات لتبني تقنيات الثــورة الصناعية الرابعة، أكد 

المزروعــي أن  النهضــة الصناعية فــي دولة اإلمارات 

ارتكزت على ركائز أساســية ساهمت في بناء االزدهار 

الذي يعيشــه القطاع الصناعــي الوطني. حيث ال بد 

مــن أن تنطلق أية نهضة مــن رؤية القيادة الحكيمة، 

فقد كان لألب المؤســس المغفور له الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيــان، طيب الله ثراه، دور أساســي في 

صياغة النهج الذي تســير عليه قيادتنا الرشيدة، وذلك 

مــن خالل تأكيــده على أهمية الكوادر البشــرية في 

مسيرة البناء والتطوير، وأن المصانع يجب أن تتأسس 

أوالً على العامل البشــري قبــل أن تتطلع إلى أي من 

العوامل األخرى. 

 مراكز البحث 
واشار المزروعي الى أهمية  القطاع البحثي في خدمة 

الصناعة بدولة االمارات ، مشــيدا باإلعالن األخيرعن 

جامعــة محمــد بن زايد للــذكاء االصطناعــي والتي 

تهدف لربط المراكز البحثية بمواقع اإلنتاج والصناعة، 

وقال المزروعي يشــكل إطالق جامعة محمد بن زايد 

للــذكاء االصطناعــي، أول جامعــة للدراســات العليا 

المتخصصــة ببحوث الذكاء االصطناعــي في العالم، 

خطوة أخــرى في إطار تحقيق رؤية صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، ولي عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة، لمرحلة ما 

بعد النفط. وتؤكد هذه اإلضافة الجديدة للمؤسسات 

األكاديمية الوطنية واألولى من نوعها على المســتوى 

العالمي علــى أن الدولة ماضية بثبات لريادة الحراك 

العالمي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ملف 07األحد | 06 ربيع األول ١٤٤١ هـ | 03 نوفمبـر 201٩م | العدد ١٤٣٨٢
ₗₙـــــــــــــــــ₉

قضايا رئيسية تناقشها 

اجتماعات اليونيدو
Ⅶ أبوظبي- البيان

 تستمر أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو 

خمســة أيــام، تناقش مبــادئ وسياســات المنظمة خالل 

الســنوات المقبلة، كما تناقش الجلسات العامة والخاصة 

ست قضايا رئيســية، أبرزها االقتصاد التدويري ودوره في 

تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، التكنولوجيا النظيفة 

ودورهــا في الحفاظ على البيئة والتحول للطاقة النظيفة، 

تعزيز االبتــكار واالتصال ودعم االنتقــال للثورة الصناعية 

الرابعة، إطالق تقرير التنمية الصناعية 2020، دور الشباب 

ورواد األعمــال فــي تعزيز االبتــكار وخلق فــرص العمل 

لالقتصــادات التنافســية، وتطويــر المجمعــات الصناعية 

المســتدامة، وتحقيــق تنمية صناعية صديقــة بالبيئة في 

المناطق الحضرية. 

ومــن النشــاطات المتخصصة األخرى التــي تنظم على 

هامــش المؤتمر العام لمنظمة )اليونيدو(، جلســة خاصة 

بعنــوان »تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة من خالل 

ريــادة األعمــال واالبتــكار: نظــرة على الــدول اإلفريقية 

والعربيــة«، والتي ستســلط الضــوء على دور االســتثمار 

واالبتكار فــي تعزيز التنمية االقتصاديــة وتحقيق أهداف 

التنميــة المســتدامة، مع التركيز علــى الحلول التي تمت 

تجربتها في إفريقيا والمنطقة العربية، وبمشاركة مجموعة 

من رواد األعمال وكبار المستثمرين واألكاديميين. وتهدف 

الجلســة إلى نقل المعرفة للجمهور وتشــجيعهم ليصبحوا 

جــزءاً فعاالً في تبني تقنيات الثــورة الصناعية الرابعة مع 

التأكيد على الحاجة إلى تبني االبتكار التكنولوجي وســيلة 

لتعزيز روح المبادرة واإلنتاجية. كما ستشهد الجلسة إطالق 

النســخة الثالثة من »المنتدى العالمي لدعم رواد األعمال 

2019« تحت شــعار »تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

من خالل ريادة األعمال واالبتكار، وضرورة االســتثمار في 

الثورة الصناعية الرابعة وفي االقتصاد الرقمي«. 

توازن
كمــا سيشــهد المؤتمــر أيضــاً فعاليــة خاصــة إلطــالق 

»اســتراتيجية تمكين المرأة في القطــاع الصناعي 2020- 

2023 ومســتقبل القطــاع الصناعــي«. وتهــدف الفعالية 

إلطــالق وتقديــم اســتراتيجية )اليونيــدو( للتــوازن بين 

الجنســين وتمكيــن المــرأة )2020- 2023(، والتي تدعم 

رؤية المنظمة لتمكين النســاء والرجال على حد سواء من 

قيادة التنمية الصناعية الشــاملة والمســتدامة والمشاركة 

فيها واالســتفادة منها، ومناقشــة التحديات والفرص التي 

تتيحها التكنولوجيا الرقمية والتقدم التكنولوجي واالبتكار 

في القطاع الصناعي، من حيث المســاواة بين الجنســين 

فــي القطاع الصناعي العالمي، ودور السياســات الصناعية 

الداعمة لتمكين المرأة في ضمان أن تكون الثورة الصناعية 

الرابعة شاملة ومستدامة.

صناعيــــون على هامـــــــــــــش اجتماعات اليونيدو: 

فرصة كبرى لعرض إنجـــــــــــــازات الصناعة الوطنية
الثقيلة مثــل الحديد واأللومنيوم، كما يؤكــد دور اإلمارات في 

صياغة مســتقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، 

وقدرتها على المســاهمة في تطوير قاعدة صناعية 

قويــة ومنافســة على المســتوى العالمــي لتكون 

الدعامة األساســية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام 

قائم على المعرفة واالبتكار.

وقال الرميثي: »إن استضافة المؤتمر تؤكد قدرة 

اإلمارات في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العالمية 

المتخصصة فــي بيئة جاذبة للخبــراء والمختصين 

العالمييــن في مختلف المجــاالت، بما يدعم رؤية 

الدولــة، التــي تحرص دائمــاً على تطويــر القطاع 

الصناعي، واســتضافة أهم الفعاليــات العالمية التي 

تتماشــى مع جهودهــا الرامية إلــى تحقيق التنمية 

الصناعيــة الشــاملة والمســتدامة، والتــي برهنت 

خاللها نجاحاً الفتاً في القطاع الصناعي في مختلف 

الصعد«.

وأضــاف الرميثي: »هــذه الخطوة ترســخ مكانة 

دولــة اإلمارات الريادية في القطاع الصناعي، خاصة 

أنهــا ســتكون المــرة األولــى التي تســتضيف فيها 

منطقة الشــرق األوسط هذا المؤتمر العالمي، الذي 

سيشكل فرصة لتسليط الضوء على استراتيجية قطاع 

الصناعة في دولة اإلمارات«. ولفت إلى االســتفادة الكبيرة التي 

تحققها الشركات الوطنية الكبرى في اجتماعات 

المنظمــة، حيث يســهل التعرف علــى تجارب 

الــدول والشــركات الكبرى وكيــف تتغلب على 

التحديات التي تواجهها.

مستوى متميز
ويؤكد محمد المطوع الرئيس التنفيذي للشؤون 

التجاريــة لشــركة دبــي للكابــالت الكهربائيــة 

»دوكاب« األهميــة الكبيرة الســتضافة أبوظبي 

لمؤتمر اليونيدو مشــيراً إلى أن المؤتمر فرصة 

ابتكاراتها  الوطنيــة لعــرض  كبــرى للشــركات 

المتميز  بالمســتوى  العالم  وإنجازاتها وتعــرف 

للصناعــة الوطنية التي تنافــس بمنتجاتها اليوم 

كبريــات الشــركات العالمية في أمريــكا وأوربا 

وآســيا وإفريقيــا، ولدينا اليوم شــركات تصدر 

منتجاتهــا ألكثــر مــن 65 دولة مثــل اإلمارات 

لأللومنيــوم  ودوكاب  لأللومنيــوم  العالميــة 

ودوكاب للكابالت الكهربائية وحديد التســليح، 

واالستضافة دليل قوى على التقدم الكبير الذى 

تحققه اإلمارات في قطاع الصناعة.
Ⅶ  سعيد الرميثي 

Ⅶ  جمال الظاهري

أبوظبي تستضيف اليـــــــوم مؤتمر »اليونيـــــــــــــدو« ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 
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Ⅶاإلمارات نموذج عالمي رائد في المواجهة 
االستباقية لتحديات المستقبل 

Ⅶ الدولة تسعى لتطويع تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة لتحقيق الرفاهية للمجتمعات 

Ⅶ تشجيع الحكومة للشركات الوطنية على التميز 
واإلبداع هو السبب في نجاحها 

Ⅶ النهضًة الصناعية تعد نموذجًا فريدًا في 
منطقة الشرق األوسط  

مستقبل القطاع 
الصناعي في الدولة 

أكد معالي سهيل المزروعي أنه ال شك في 

أن النظر إلى مستقبل القطاع الصناعي في 

الدولة يتســم بكثير من اإليجابية، خصوصاً 

إذا ما أخذنا بعين االعتبار قدرة الشــركات 

الصناعيــة الوطنيــة على تكريــس موقعها 

مساهماً أساسياً في سالسل القيمة المضافة 

العالميــة للعديد مــن القطاعات الصناعية 

المتطورة مثل صناعة الطيران، والصناعات 

الدفاعية، واأللمنيوم وغيرها من الصناعات 

الرائــدة في وقت قياســي غير مســبوق. 

وباالطالع على الجهود الحالية التي تبذلها 

شركات ومؤسسات القطاع الصناعي لتبني 

أرقى المعاييــر العالمية وأحدث التقنيات، 

فإننــا نتوقــع المزيــد مــن التقــدم لهذه 

الشركات والمؤسسات بحيث تصبح قادرة 

على ريادة جهود البحث والتطوير، وتمكين 

المــرأة اإلماراتية من االضطالع بدورها في 

كل النشــاطات الصناعية فــي الدولة حتى 

أصبحنا نرى مواطنات يتبوأن مركز الصدارة 

في خطوط اإلنتاج وفي إدارة المؤسســات 

والشركات، فإنه ال شك لدي أننا على أبواب 

مستقبل واعد في القطاع الصناعي ستضع 

دولــة اإلمارات فــي مصاف كبــرى الدول 

الصناعية العالمية في المستقبل القريب.  

 تبني تطبيقات الثورة 
الصناعية الرابعة 

 

قال معالي سهيل المزروعي أنه ومع إطالق 

أول مجلــس مــن نوعــه للثــورة الصناعية 

الرابعــة عالميــاً ومجموعة االســتراتيجيات 

الهادفة إلى تشــجيع تبنــي تطبيقات الثورة 

الصناعيــة الرابعــة فــي القطــاع الصناعي 

اإلماراتي، وتشــجيع جهود البحث والتطوير 

المتخصصــة فــي هذا القطاع، فــإن الدولة 

وشــركاتها الصناعية تتمتع بــكل المميزات 

التــي تمكنهــا من ريــادة الحــراك العالمي 

للثورة الصناعية الرابعة. كما نتوقع أن تلعب 

المناطق الصناعية المتخصصة دوراً أساســياً 

في تشجيع الرأسمال المحلي على االستثمار 

فــي القطاع الصناعــي، باإلضافة إلى جذب 

المستثمرين العالميين في القطاع الصناعي 

والتقنيات المتطورة إلطالق مشــاريع رائدة 

فــي الدولــة وعقــد شــراكات متقدمة مع 

الشــركات الصناعيــة اإلماراتية ســواًء على 

المستوى المحلي أم العالمي.

تشجيع مشاريع 
المواطنين الصغيرة  

قــال معالــي ســهيل المزروعــي أن الدولــة 

تبذل جهــوداً كبيرة لتطويــر وتنمية الكوادر 

الوطنيــة، وذلك من خالل دعــم المواطنين 

لقيادة عجلة النمــو الصناعي، وتولي الدولة 

أهميــة كبيرة لتشــجيع المشــاريع اإلماراتية 

الصغيرة والمتوســطة في القطــاع الصناعي 

ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة. وأطلقت 

اإلمــارات العديــد مــن المبادرات لتشــجيع 

المواطنيــن وانخراطهم في قطــاع الصناعة، 

كمــا تعمــل على عقــد شــراكات بحثية مع 

المؤسســات الدولية، وكلها مبادرات تشــجع 

اإلماراتييــن على إطالق المشــاريع واالرتقاء 

بهــا، كما أطلقت دولة اإلمارات اســتراتيجية 

وطنيــة لتمكيــن وريــادة المرأة فــي دولة 

اإلمــارات، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة 

وتطوير مهاراتها وإمكاناتها وتسهيل مشاركتها 

في مختلف القطاعات ومنها قطاع الصناعة. 

اإلمارات تشارك برسم مســــــــــــتقبل الصناعة في العالم



انطالق المؤتمر الوزاري الثامن للدول األقل نموًا بمنظمة »اليونيدو«

اإلمارات تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

شــدد معالي ســهيل المزروعي وزيــر الطاقة 

والصناعة، على الــدور الكبير لدولة اإلمارات 

في مســاعدة الــدول األقل نمواً فــي العالم 

لالستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 

وأن يكون لها دور ومكانة فيها. 

وقال معاليــه في تصريحــات للصحفيين 

أمــس على هامــش المؤتمر الــوزاري الثامن 

للــدول األقل نمــواً الذي انعقــد في فندق 

قصر اإلمارات كإحدى فعاليات المؤتمر العام 

الثامن عشــر لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 

الصناعيــة »اليونيــدو« والــذي ينطلق اليوم 

بحضور أكثر من 800 وزير ومســؤول صناعي 

كبيــر مــن 170 دولة يشــاركون فــي مؤتمر 

اليونيــدو، قال معاليه: »اإلمــارات واليونيدو 

يعمالن على أن تتبوأ الدول األقل نمواً موقعاً 

ومكانة متميزة في تقنيــات الثورة الصناعية 

الرابعة، ألن هذه الــدول تركت خالل الثورة 

الصناعية الثالثــة وأصبحت الصناعة الحديثة 

حكراً على دول معينة في العالم، وبال شــك 

فإن اإلمارات اليوم تســعى ألن تستفيد هذه 

الدول األقل نمواً من تقنيات الثورة الصناعية 

الرابعــة«. وشــدد معاليه علــى أهمية عقد 

االجتمــاع الوزاري الثامن في أبوظبي، مؤكداً 

أهميته الكبيرة في حركة تحول الدول األقل 

نمواً نحــو تقنيات الثــورة الصناعية الرابعة. 

ولفــت معاليه إلى أن دولة اإلمارات تشــكل 

نموذجاً متميــزاً للغاية لهذه الدول، مشــيراً 

إلــى أن الوزارة ســتعلن خالل العــام الجاري 

عــن اســتراتيجيتها الصناعيــة، كما ســتعلن 

اليــوم األحد عن مبادرة جديدة تســهل على 

الصناعيين الولوج ألســواق اإلمارات بسهولة 

وسرعة.

االســتراتيجية  أن  إلــى  معاليــه  ولفــت 

الصناعية الجديدة تركــز على تقنيات الثورة 

الصناعيــة مثل الــذكاء االصطناعي والطباعة 

ثالثية األبعاد وإنترنت األشــياء، مشــيراً إلى 

ضــرورة نشــر هــذه التقنيات فــي المدارس 

والجامعــات والمؤسســات المختلفــة. وقال 

معاليه: »ســنختار مجــاالت وتقنيات محددة 

ليكــون لدولة اإلمارات بصمــة عالمية فيها، 

وبال شك سيكون لنا دور تنموي في مساعدة 

الدول األقــل نمواً ليكون لها دور ومشــاركة 

فّعالة في الثورة الصناعية الرابعة«.

وكان معالــي الوزيــر قد ألقــى كلمة في 

بداية أعمال المجلــس الوزاري الثامن للدول 

األقــل نمــواً، عّبر فيهــا عن تشــريف دولة 

اإلمارات باســتضافة المؤتمر الــوزاري الثامن 

للــدول األقل نمــواً، مؤكداً أنهــا دولة كانت 

منذ تأسيسها جسراً يربط بين كل دول العالم. 

تنمية صناعية
ولفــت معاليــه إلــى أن هــذا المؤتمر يعد 

فرصــة للدول األقل نمواً الكتســاب المعرفة 

الالزمة لتطوير قدراتها الصناعية، كما يشــكل 

الخطــوة األولى على طريق التنمية الصناعية 

الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

وأوضــح معاليه أن سياســة المســاعدات 

الخارجيــة التي تتبناها دولــة اإلمارات ترتكز 

على المساهمة في االرتقاء بحياة المجتمعات 

اإلنسانية وتحقيق الســالم واالزدهار، مؤكداً 

أن هذه الركائز وضع أسســها األب المؤسس 

المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه. 

وأشــار معالي الوزير إلــى أنه خالل العقد 

الماضــي، صنفت دولة اإلمارات كواحدة من 

أكبــر الدول على مســتوى العالم في تقديم 

المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية، وعادة ما 

تتجاوز اإلمارات النســبة التــي حددتها األمم 

المتحدة للمساعدات اإلنمائية الرسمية والتي 

تبلغ 0.7% من الدخــل القومي، ما يدل على 

التزامنــا في تحقيق االزدهار في جميع أنحاء 

العالم.

وذكــر معاليه أن الدور الــذي تلعبه دولة 

اإلمــارات في تحقيق النمــو العالمي يتجلى 

من خالل المساعدات الخارجية الموجهة نحو 

التنمية المســتدامة واالرتقــاء بحياة األفراد 

في المجتمعات اإلنســانية. وتم التأكيد على 

هذه المبادئ في استراتيجية الدولة الخمسية 

أعلنتهــا  والتــي  الخارجيــة،  للمســاعدات 

وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الدولي 

فــي اإلمارات للفتــرة ما بيــن 2021-2017. 

وتشير االســتراتيجية إلى توجيه المساعدات 

اإلماراتية نحو ثالثة أهداف رئيســية: تمكين 

التحتيــة للمدن  المــرأة وحمايتهــا، والبنية 

ووسائل النقل، والتعاون الفني.

وقال: »ال شــك فــي أن تحقيــق التنمية 

االقتصادية يتم عبر إحداث تحول جذري في 

االقتصاد من خــالل تمكين القطاع الصناعي 

من لعــب دوره في دفع عجلــة النمو، األمر 

الذي يناقشــه االجتماع، حيث يتمثل الغرض 

الرئيســي من عقــد المؤتمر الــوزاري الثامن 

للدول األقل نمواً في وضع استراتيجية لتعزيز 

القطــاع الصناعي في هذه الدول، ودراســة 

تجارب الــدول األخرى في االرتقاء بقطاعاتها 

الصناعية، ودراســة الطــرق التي تتيح للدول 

األقل نمواً القيام بنهضة مشابهة«.

وشــدد معاليه علــى أن حكومة اإلمارات 

تضطلــع بــدور رئيســي فــي تحقيــق النمو 

االقتصادي، مشــيراً إلى أنها عقدت شراكات 

وثيقة مع القطــاع الخاص، كما أولت أهمية 

كبيرة لتسخير خبرات وكفاءات ورؤوس أموال 

القطــاع الخاص في جميع مجــاالت التنمية 

االقتصادية، وتمثلت أهم النتائج التي تأكدت 

لديها في الحاجة إلى تكوين شــراكات قوية 

بين القطاعين العام والخاص كركيزة لتحقيق 

التنمية الصناعية المستدامة.

دورات تفاعلية 
واختتــم معاليه كلمتــه مؤكــداً أن المؤتمر 

الــوزاري ســيوفر، مــن خــالل سلســلة من 

الجلسات العامة والدورات التفاعلية وحلقات 

النقــاش، منصــة فريــدة للدول األقــل نمواً 

الكتســاب المعرفة الالزمــة لتحقيق التنمية 

الصناعية الشاملة والمستدامة.

وألقــى لي يونغ مدير عــام منظمة األمم 

»اليونيــدو«  الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة 

كلمة أشــاد فيها بدور دولــة اإلمارات الداعم 

لمســاعدة الدول األقل نمــواً لتبني تقنيات 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وقــال: »نشــكر 

اإلمارات على استضافة المؤتمر العام وحسن 

التنظيم ودعم أنشــطة وتوجهــات المنظمة 

لخدمة البشرية«. 

وشــدد لي يونــغ على أن دولــة اإلمارات 

بذلــت جهــوداً كبيــرة لتكريــس االهتمــام 

بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في 

المؤسسات والشــركات. ولفت إلى أن أفكار 

التنمية المســتدامة تتجســد في رؤية دولة 

اإلمارات 2021 وخطط التطوير الحكومية. 

كما تحدث كريستوفر يالوما، وزير التجارة 

والصناعــة فــي زامبيا، فشــدد علــى ضرورة 

إشــراك القطاع الخاص في مشــاريع التنمية 

الصناعية في البلدان األقل نمواً، مشــيراً إلى 

أن القطــاع الصناعي في البلــدان األقل نمواً 

والفقيــرة يواجه تحديات كثيرة، أبرزها نقص 

اإلمكانات وضعف الكوادر البشرية المؤهلة، 

إضافة إلى عدم توفــر التقنيات التكنولوجية 

الحديثة. وتحدث وزير الصناعة والتصنيع في 

كمبوديا مســتعرضاً إنجــازات قطاع الصناعة 

في بالده، مشــيراً إلى أن بالده حققت نمواً 

اقتصاديــاً فاق نســبة 7.8% العــام الماضي، 

إال أن هــذا النمــو ســيتراجع العــام الجاري 

إلى 6.8% بســبب تداعيــات الحرب التجارية 

األمريكيــة الصينيــة. وقال: »هنــاك تأثيرات 

ســلبية ســببتها الحرب التجاريــة بين أمريكا 

والصيــن على اقتصادات العديــد من الدول 

النامية واألقل نمواً، حيث تراجعت معدالت 

التجــارة بشــكل واضح، وبال شــك فإن هذه 

التداعيات السلبية مستمرة وتؤثر فينا سلبياً«. 

وأشار إلى أن بالده تشهد ثورة صناعية كبيرة 

تؤهلهــا لتكون ضمن فئة البلدان متوســطة 

النمو خالل سنوات معدودة. 

إعداد الشباب للمهن الصناعية
لفت معالي ســهيل المزروعــي إلى أن من 

العوامل التي ســاعدت دولــة اإلمارات على 

تحقيــق هــذه النجاحات، المبــادرات التي 

تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتدريب 

إلعداد شــبابها للمهــن الناجحة في القطاع 

الصناعــي، وكذلــك جهودهــا فــي تمكين 

المرأة وتعزيز دورهــا في التنمية الصناعية، 

باإلضافة إلى توجيــه التركيز على الحد من 

التأثير السلبي للصناعة على البيئة. وأضاف: 

»كلــي ثقة بــأن تجربة دولة اإلمــارات في 

تطويــر اقتصاد متنوع ومســتدام قائم على 

المعرفــة، لعب فيه القطــاع الصناعي دوراً 

رئيســياً ومهماً، تمثل تجربــة ملهمة يمكن 

للــدول األقل نمــواً االســتفادة منها، حيث 

تبنــت دولة اإلمارات نهجاً شــاماًل ومتكاماًل 

لتطويــر القطــاع الصناعي مّكنهــا من بناء 

قاعــدة صناعيــة متطــورة فــي وقــت غير 

مســبوق، وقد أســهم هذا النهــج في دعم 

شــركاتنا الصناعية الوطنيــة لتصبح من كبار 

المساهمين في سالسل القيمة العالمية في 

مجموعــة متنوعة من القطاعــات الصناعية 

المتقدمة، مثل الطيران والدفاع واأللومنيوم 

وغيرها من الصناعات الرائدة«. 

لي يونغ: أفكار 
التنمية المستدامة 

تتجسد في رؤية  
اإلمارات 2021 

وخطط التطوير 
الحكومية 

Ⅶ  سهيل المزروعي يلقي كلمته خالل االجتماعات بحضور لي يونغ وكريستوفر يالوما أمس   |  البيان                

انطالق الدورة الثانية لمبادرة محمد بن راشد لالزدهار العالمي بجوائز مليون دوالر

4 تحديات تبحث عن حلول لدى برنامج المبتكرين الصناعيين
Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد 

أطلقت مبــادرة محمد بن راشــد لالزدهار 

العالمــي، إحدى مبادرات القمــة العالمية 

للصناعــة والتصنيع، أمــس فعاليات الدورة 

الثانيــة من برنامج تحدي محمد بن راشــد 

للمبتكريــن الصناعيين وذلــك على هامش 

المؤتمــر الوزاري الثامن للــدول األقل نمواً 

الــذي عقد أمس في فنــدق قصر اإلمارات 

بأبوظبي. ويتنافس المبتكرون من الشركات 

الناشئة على تقديم الحلول ألربعة تحديات 

المناخي،  التغيــر  العالم وهــي:  يواجههــا 

للجميــع،  والمســتدام  الصحــي  والغــذاء 

وتوظيــف االبتكار من أجــل تمكين الدول 

النامية وكافة شرائح المجتمع من المشاركة 

فــي التجــارة العالمية، وتوظيــف تقنيات 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتعزيز الســالم 

النقدية  والعدالــة، وتصل قيمــة الجوائــز 

والعينية للدورة الثانية مليون دوالر.

ومن المقرر دعوة المرشــحين النهائيين 

من الشــركات الناشــئة إلى الــدورة الثالثة 

للقمــة العالمية للصناعــة والتصنيع والتي 

ســتصاحب معرض هانوفر ميســي 2020، 

أكبــر معرض صناعــي في العالــم، لعرض 

حلولهــم وابتكاراتهــم أمام لجنــة من كبار 

الخبــراء العالمييــن. وبعــد اإلعــالن عــن 

الفائزيــن بتحدي محمد بن راشــد العالمي 

للمبتكريــن الصناعييــن، ســيتم فتح الباب 

أمام الشركات العالمية للترشح للفوز بجائزة 

محمــد بن راشــد لالزدهــار العالمي للعام 

المقبل.

وأكد بدر ســليم ســلطان العلماء رئيس 

اللجنة التنظيميــة للقمة العالمية للصناعة 

والتصنيــع فــي كلمــة لــه أمــس بحضور 

مجموعــة من كبــار الوزراء والشــخصيات 

المشــاركين في فعاليــات المؤتمر الوزاري 

الثامن للدول األقل نمًوا أبرزهم كريستوفر 

يالومــا، وزير التجــارة والصناعــة الزامبي، 

ونــورول ماجــد محمــود همايــون، وزير 

الصناعــة البنغالديشــي، وميمــي عليماتو 

عثمــان، وزيــرة التجــارة والصناعــة فــي 

جمهورية بنيــن، ومين يي بينغ هن، نائب 

وزير الصناعة فــي ميانمار، وعبدالله لوتاه، 

المدير العــام للهيئة االتحادية للتنافســية 

واإلحصــاء، أكــد على أن المشــاركين في 

الــدورة الثانية من تحدي محمد بن راشــد 

للمبتكريــن الصناعييــن سيتنافســون على 

الحلــول ألربعة تحديــات يواجهها  تقديم 

العالم.

وأشــار بــدر ســلطان العلمــاء إلــى أنه 

في إطــار ســعي المبادرة للمســاهمة في 

معالجة بعض التحديات األكثر إلحاًحا على 

المســتوى العالمي ودعــم تحقيق أهداف 

التنميــة المســتدامة، تم تحديــد تحديات 

الــدورة الثانيــة لبرنامج تحــدي محمد بن 

راشــد العالمي للمبتكريــن الصناعيين من 

خــالل عقد أربــع ورش عمل فــي كل من 

سويسرا والمملكة المتحدة واألردن وروسيا. 

وجمعت ورش العمل أكثر من 250 مشارًكا 

العالميــة  والمنظمــات  الحكومــات  مــن 

والشــركات الخاصــة والشــباب، باإلضافة 

إلى حاضنــات األعمال الناشــئة والباحثين 

األكاديميين. 

 ولفــت إلــى أن مبــادرة محمــد بــن 

راشــد لالزدهار العالمي تعاونت مع عشــر 

منظمــات ووكاالت تابعة لألمــم المتحدة 

ومبــادرة الحــل )SOLVE( التابعة لمعهد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، فــي تحديد 

القضايــا الرئيســية الملحــة التي شــكلت 

األســاس لتحديات الــدورة الثانية. وأوضح 

أن هــذه المنظمــات والــوكاالت تشــمل 

كاًل مــن: منظمــة األمم المتحــدة للتنمية 

األغذية  )اليونيــدو(، ومنظمــة  الصناعيــة 

الدولــي  والصنــدوق  )الفــاو(،  والزراعــة 

للتنمية الزراعية )IFAD(، واالتحاد الدولي 

المتحدة  لالتصاالت )ITU(، ومؤتمر األمم 

للتجارة والتنمية )األونكتاد(، وبرنامج األمم 

المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )موئل 

األمم المتحــدة(، ومفوضية األمم المتحدة 

 ،)UNHCR( الالجئين  لشــؤون  الســامية 

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

األغذية  وبرنامج   ،)UNODC( والجريمــة 

الســياحة  ومنظمــة   ،)WFP( العالمــي 

.)UNWTO( العالمية

 وأضاف العلماء: »حققت الدورة األولى 

من مبادرة محمد بن راشد لالزدهار العالمي 

نجاًحــا كبيــًرا حيث شــجعت على إطالق 

مجموعة كبيرة من االبتكارات الملهمة من 

جميع أنحاء العالــم، األمر الذي يضع على 

عاتقنا مسؤولية كبيرة في الدورات المقبلة. 

وأتطلــع إلى أن تســاهم ابتــكارات الدورة 

الثانيــة في معالجة تحديــات كبيرة، حتى 

نتمكن من توجيه طاقات وإبداع المبتكرين 

العالميين لخدمة اإلنسانية«.  

Ⅶ  بدر العلماء يعلن برنامج المبادرة في أبوظبي أمس  |  البيان

»أس أيه بي« األلمانية تفوز بمبادرة 
محمد بن راشد في البرمجيات

Ⅶ أبوظبي- البيان 

كشفت مبادرة محمد بن راشد لالزدهار العالمي، أمس، 

عن فوز شــركة »أس أيه بي« )SAP(، إحدى الشــركات 

األلمانيــة الرائــدة على المســتوى العالمــي في مجال 

بإدارة األعمال والمؤسســات،  المتخصصة  البرمجيــات 

بجائــزة محمد بن راشــد لالزدهار العالمــي في دورتها 

األولى، حيث تم تســليم درع الجائزة خالل حفل خاص 

نظمته المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة 

لألمــم المتحــدة، بالتعاون مع القنصليــة اإلماراتية في 

نيويورك، وبحضور نخبة مــن كبار قادة القطاعين العام 

والخاص، وممثلين عن وكاالت األمم المتحدة ومسرعات 

وحاضنات األعمال والمؤسســات الخيرية. وحضر الحفل 

الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سفير دولة 

اإلمارات في السويد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، 

وزيرة الدولة للســعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب 

رئاســة مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، 

وزيــر الدولة للذكاء االصطناعــي، ومعالي حصة بنت 

عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله 

ناصــر لوتاه، المديــر العام للهيئــة االتحادية 

للتنافســية واإلحصاء، وعبد الله شــاهين، القنصل العام 

لدولة اإلمــارات في نيويورك، ولي يونــغ، المدير العام 

لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.

تبني االبتكار
وقامــت معالي عهــود بنت خلفــان الرومي، وزيــرة الدولة 

للســعادة وجــودة الحياة، مديــر عام مكتب رئاســة مجلس 

 ،)SAP( »الوزراء، بتســليم درع الجائزة لشــركة »أس أيه بي

لدورهــا في تبني االبتكار، الذي فاز بتحــدي التطوير الزراعي 

 )TruTrade( »والقضــاء على الجوع. ويعتبر ابتكار »ترو تريد

لصغار المزارعين منصة إلكترونية على شــبكة اإلنترنت وعلى 

الهواتف الذكية تســهم في تحسين دخل صغار المزارعين في 

مناطق جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى من خالل ربطهم مع 

األسواق العالمية. 

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي »نحن فخورون 

بــأن نكون قادريــن على الجمع بين قيادات الشــركات 

الصناعية ووكاالت ومنظمات األمم المتحدة والمبتكرين 

الملهمين لتحقيق هذه الرؤية، والتي نعتبرها مساهمتنا 

المتواضعة في ضمان ازدهار المجتمعات العالمية، التي 

هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة«. 

Ⅶ  عهود الرومي تسلم مسؤولة شركة »أس أيه بي« الجائزة بحضور بدر العلماء  |  البيان

التزام اإلمارات باتفاق »أوبك+« يفوق الـ 100 %

Ⅶ أبوظبي- وام 

أكد معالي ســهيل بــن محمد فرج فارس المزروعــي وزير الطاقة 

والصناعــة أن التــزام دولة اإلمــارات باتفاق »أوبــك+« يفوق الـ 

100%، مشيراً إلى أن نسبة اإلنتاج المحددة للدولة حسب االتفاق 

تقدربـ 3 ماليين و72 ألف برميل يوميا.

وقال المزروعي على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثامن للدول 

األقل نمواً بأبوظبي اليوم إن اإلمارات تعد من أكثر الدول التزاماً 

باالتفاق وهو ما دأبت عليه اإلمارات في االتفاقات السابقة كافة.

ودعا المزروعي باقي الدول إلى االلتزام الكلي بخفض اإلنتاج.. 

مشــيراً إلى أن نتائج االلتزام الخاصة بشــهر سبتمبر تفوق 

شهر أغسطس ما يؤكد أن اجتماع أبوظبي كان ناجحاً 

وأفضي إلى نسب االلتزام المتفق عليه.

وأضــاف المزروعــي: »نتطلع ألن يكــون اجتماع«أوبك+»المقبل 

إيجابياً«.. مشــيراً إلى وجود العديد مــن المتغيرات خارج عملية 

العــرض والطلب وتحقيق توازن الســوق العالمي ومنها التغيرات 

الجيوسياســية والمفاوضات االقتصادية بين أمريكا والصين والتي 

لهــا دور كبيــر في تحديــد حجم الطلب على النفــط خالل العام 

المقبل مؤكداً أن الوصول إلى التســوية المنشــودة سيســفر عن 

اتضاح المشهد خالل العامين المقبلين 2020 -2021.

وأوضــح وزيــر الطاقــة والصناعة أن الطلب علــى النفط في نمو 

مســتمر.. الفتاً إلى أن السوق هو من يحدد سعر النفط باإلضافة 

إلى حجم الطلب المســتقبلي حيث إن هناك بعض العوامل التي 

ستشكل مالمح أوضاع السوق واألسعار المستقبلية. 
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شدد بدر سلطان العلماء على أنه من 

خالل االلتزام بمسار التنمية الصناعية 

الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء 

العالم، نســتطيع إنشاء شراكة عابرة 

للحــدود تربط بين كافــة المبتكرين 

الصناعييــن لتوظيــف التكنولوجيــا 

واالبتــكار فــي خدمــة المجتمعات 

العالمية. وقال»تعكس مبادرة محمد 

العالمــي رؤية  راشــد لالزدهــار  بن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

التي تســعى إلى نشر االزدهار الذي 

يتمتع به شــعب دولة اإلمارات على 

المستوى العالمي«.

نشر االزدهار 
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