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اب املعا والسعادة     أ

م  ضور الكر   ا

اته ر   السالم عليكم ورحمة هللا و

ته الثامنة متمنية أن   ــ ذا املنتدي الذي ينطلق اليوم   إنه ملن دوا ســروري مشــاركتكم 

ل منصة  ية  تفاعلية لتبادل التجارب لدعمش ود التنمية املستدامة  املنطقة العر   ج

ي   ــــــة ل ــ وا) أغتنم الفرصـ ــــــيا ( االســـــــــ ــ ي آسـ نة االقتصـــــــــادية واالجتماعية لغر ــــــــكر ل أتوجه بالشـ

ـــتدامة و  ــ ة التنمية املســـ ـــــــ ية  مسـ ا الدؤوب ملؤازرة الدول العر ـــــــع ا لسـ ذا املنتدى من عل 

  .للتحدث إ املنتدى السيا رفيع املستوى املع بالتنمية املستدامة

  السيدات والسادة 

ــــــك فيه   ــاء كما  أن مما ال شـ ــــ ية األعضـ ومات الدول العر ا العالم دول وح قد برمجت خطط

عزز جدول أعمال   ورونا ل  2030الوطنية لتتوافق و وس  ــتدامة، إال أن جائحة ف لتنمية املســـــ

وفيـد   ـا الـدور األ  2020ال إجتـاحـت العـالم مع مطلع العـام  )    19(  عطيـل خطـة ـان ل برز  

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

م  ضور الكر   ا

ائحة فرصــــة   لت ا ن   لنا  دولة االمارات ســــانحةشــــ ي والعمل ع تدشــــ غي إيجا إلحداث 

مـة  ـت   تمكنمرحلـة م عـد أن أثب ــــــبوق  ــ ــــ ـد جـديـد من التطور والنمو غ املسـ من االنتقـال ا ع

ة تداعيات األزمة ا العالية  مواج ز ة ، فقد  الدولة جا ر ات جو غي أجرت دولة اإلمارات 



ومي،  ــا ا ل ي ــــرع  اتخــاذ  ع  ــ ــــ ــ ات، وأسـ ومــة أك مرونــة، ومواكبــة للمتغ ــدف خلق ح

ات دمج حوا وقد   .راراتالق ـــــملت التغي ا أو ضــــــمن 50شـ ـــــ عضـ يئات االتحادية مع  % من ال

ن  قطاعات  ــــــاء تنفيذي ـــتحداث مناصـــــــب وزراء دولة جدد، وخلق مناصـــــــب رؤسـ ـ ــ وزارات، واسـ

ا للعبور بقوة    .للمستقبلتخصصية تحتاج

ومة اإلمارات خطة  2020أغســطس   3  ا اقتصــادية  دعم ، اعتمدت ح مليار   100بلغت قيم

م كمســاندة للقطاع االقتصــادي من خالل   تالمس متطلبات الوضــع االقتصــادي  مبادرة  33در

ة جديدة  ثمار ــــ ــ عمل ع توليد فرص اســـــــ ــــتدامذات و ــ ــــ ــ اتيجية  ، وكذلك  أثر تنموي مسـ ــــــ ــ ــ ــ االسـ

و  عة والتكنولوجيا املتقدمة "الوطنية للصنا   .مليار 300مشروع و

نـة الوطنيـة   ــــــكيـل "ال ــ ــــ شـ وفيـد   وحوكمـة  إلدارةكمـا تم    ،"19-مرحلـة التعـا من أزمـة جـائحـة 

دماتل ة األعمال وا ــتمرار ــــ انيات والتداب الالزمة للتعا واسـ ز اإلم ــــع برامج دعم  و   تعز ــ وضـ

باقية للمؤســـســـات  الدولة  حال حصـــو  وارثاســـ ، وتحقيق ال ســـمح هللا ل أزمات وطوارئ و

  .االستدامة  مجال الغذاء

  السيدات والسادة 

ـــــة  ـــــكر والتقدير إلتاحتكم الفرصـــ ــ ة الدولة أثناء   لناأختم حدي بالتوجه لكم بالشـ لعرض تجر

ـــــالم عليكم ورحمة  ــ ــــ ل التوفيق والنجاح والسـ ذا املنتدى  ائحة و مرحلة التعا متمنية ل ا

اته،،،،،،،،،،،،،،،هللا ر    و

 

 

 

  


