STATEMENT OF THE INCOMING PRESIDENT – H.E. SUHAIL MOHAMED AL
MAZROUEI (UAE)

Presidents, Excellencies, Director General, Ladies and Gentlemen,
Allow me to begin by thanking the Member States for entrusting me to preside over this session
and to welcome you all here to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, for the
18th session of the United Nations Industrial Development Organization General Conference.
It is an honour and pleasure for me to welcome the President of Madagascar, His Excellency
Andry Rajoelina, President of the Republic of Niger, Mahamadou Issoufou, and Deputy Prime
Minister of Vanuatu, His Excellency Jotham Napat NAUKA.
I would also like to congratulate the newly elected Vice-Presidents and express my special
thanks to Her Excellency Ambassador Alena Kupchyna of Belarus, former President of the
General Conference, on her unwavering support since the seventeenth session in 2017. Also,
thank you very much to His Excellency Ambassador Florensa Palau of Spain, President of the
Industrial Development Board, for leading the informal consultations in Vienna, which lay the
foundation for our forthcoming discussions over the next five days.
Ladies and Gentlemen, to be awarded the honour of hosting the 18th session of the United
Nations Industrial Development Organization General Conference Abu Dhabi is a testament
to the UAE’s efforts to advance the 2030 Sustainable Development Agenda and to support
the spread of innovation and inclusive sustainable development on a global level.
It demonstrates UNIDO’s confidence in our ability to host an event of this importance, a
confidence that has grown over the years as we have cemented our close working relationship
through initiatives such as the Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS), a
joint initiative between the UAE Ministry of Energy and Industry and UNIDO.
This year’s General Conference is a very special occasion for UNIDO – since becoming a
specialized agency, this is only the fourth time the Conference is held outside its headquarters
in Vienna, and for the first time in the UAE. Our presence here today, as Member States,
marks our continued commitment to collaborate and contribute to the achievement of the
Sustainable Development Goals, while supporting UNIDO to deliver on its mandate in
achieving inclusive and sustainable industrial development.
As Member States of UNIDO, we need to spearhead efforts to develop an advanced industrial
sector based on knowledge and innovation. This will be most visibly recognized in the progress
countries make on Goal 9 - “build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation”.
Held under the theme of ‘Industry 2030 – Innovate. Connect. Transform our Future’, the 18th
session of the UNIDO General Conference provides a platform to explore the challenges and
opportunities that are presented by technological advances and innovation in the industrial
sector, in relation gender equality; the catalytic role of clean-tech innovation,
commercialization and deployment for climate action and the clean energy transition; and how
to promote sustainable industrial parks and low-carbon urban-industrial development for
inclusive and sustainable industrialisation. With the support of the UAE, this year’s Conference

presents an interactive exhibition that will showcase the latest technology and industry best
practices which is set to drive fruitful discussions and potential partnerships aimed at the
transformation of the manufacturing sector.
Furthermore, in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development, we anticipate the
announcement of the Abu Dhabi Declaration which will help mobilise the private sector and
allow for more efficient cooperation between international and regional organizations – as well
as with businesses, civil society and other stakeholders.
The General Conference is a unique and indispensable forum where we as Member States can
work together to advance on some of the most pressing industrial development issues.
I will turn now to the Host country statement, which I will deliver in Arabic.

كلمة الدولة المستضيفة دولة االمارات العربية أمام المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو)  3نوفمبر 2019
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة ،المدير العام ،السيدات والسادة الحضور
يسعدني أن أرحب بكم جميعًا هنا في أبوظبي ،عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،للمشاركة في
المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
أتشرف ،بالنيابة عن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بالتعبير عن بالغ امتناننا وفخرنا باختيار دولة اإلمارات
الستضافة هذا الحدث الدولي الهام واإلسهام في تحقيق خطة التنمية المستدامة للعام .2030
كما يسر ني أن أنقل لكم ترحيب قيادة دولة االمارات بضيوفها الكرام متمنيين لكم طيب اإلقامة ونجاح
مؤتمركم هذا.
تعود العالقة الوطيدة بين دولة اإلمارات واألمم المتحدة إلى نحو  50عا ًما ،وبالتحديد  9ديسمبر ،1971
أيام قليلة من إعالن استقاللها تحت قيادة
تاريخ انضمام الدولة إلى عضوية األمم المتحدة والذي جاء بعد ٍ
األب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ومنذ ذلك التاريخ ،التزمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بدعم أجندة األمم المتحدة الهادفة لنشر السالم
وتحقيق االزدهار في جميع أنحاء العالم ،واحترام القوانين والقواعد الدولية ،وتعزيز التنمية المستدامة على
المستويين المحلي والعالمي.
وأولت قيادتنا الرشيدة ،منذ تأسيس دولتنا الفتية قبل نحو  50عا ًما ،أهمية كبيرة لالستثمار في رأس المال
البشري كخطوة أولى على طريق بناء دولة قوية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وتبنت دولة اإلمارات رؤيةً شاملةً ومتكاملة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة ،يلعب فيه
دورا أساسيًا في تحقيق رخاء وازدهار الدولة.
القطاع الصناعي الذي تقوده كوادرنا الوطنية المتميزة ً
ومن خالل هذه الرؤية ،وعلى مدى عقود قليلة فقط ،تمكنت دولة اإلمارات من تحقيق تنمية صناعية متنوعة
بعدما كانت تعتمد على النفط بشكل رئيس .وتواصل الدولة مسيرة التقدم في القطاع الصناعي وتعمل بقوة
على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي وتعزيز النمو االقتصادي.
ً
مركزا خالل ثماني سنوات على مؤشر اليونيدو للقدرة
ونتيجةً لهذه الجهود ،تقدمت دولة اإلمارات 13
التنافسية الصناعية ،والذي يقيس أداء  150دولة حول العالم .وأظهرت بيانات المؤشر أن اإلمارات تبوأت
المرتبة الواحدة واألربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام  ،2018مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين في
العام .2010
وحققت دولة اإلمارات المركز األول إقليميًا والخامس عالميًا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم وفق تقرير
"الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام  2019والصادر عن مركز التنافسية العالمي .كما تبوأت الدولة
المرتبة الثالثة عالميا ً في مؤشر "التنوع االقتصادي" وفق هذا التقرير.

تؤكد مبادرة "مئوية اإلمارات  "2071على أهمية بناء اقتصاد قادر على منافسة أقوى االقتصادات العالمية.
ولتحقيق هذا الهدف ،تسعى الدولة إلى رفع إنتاجية االقتصاد الوطني ،ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى
األسواق الدولية ،واالستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة ،والتركيز على الشركات التي
تعتمد على االبتكار والريادة والصناعات المتقدمة ،وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية
تستشرف المستقبل ،وتضع اإلمارات في مصاف االقتصادات الهامة على المستوى العالمي ،وتحسين
المستوى المهني للكوادر الوطنية ،وتكريس ثقافة العمل الجاد واالبتكار ،وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة
لمختلف أنحاء العالم.
ولدعم الجهود الهادفة لبناء قاعدة صناعية متقدمة ومستدامة ،أطلقنا في العام  2017استراتيجية اإلمارات
للثورة الصناعية الرابعة ،والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة
والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية
التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وتجسد هذه االستراتيجية توجهات الحكومة الهادفة إلى أن تصبح دولة اإلمارات نموذ ًجا عالميًا رائدًا في
إيجا د أفضل الحلول التقنية لتحديات المستقبل ،وتطويع التقنيات واألدوات التي توفرها الثورة الصناعية
الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لكافة مكوناته.
وتشكل القمة العالمية للصناعة والتصنيع ،المبادرة المشتركة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنظمة
األم م المتحدة للتنمية الصناعية ،أكبر داللة على التزام دولة اإلمارات بريادة الحوار العالمي حول مستقبل
القطاع الصناعي العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة .وقد عززت شراكتنا مع اليونيدو عبر هذه القمة
دورا رئيسيًا في استضافة دولة اإلمارات للمؤتمر العام لمنظمة.
عالقات العمل الوثيقة بيننا ولعبت ً
وتأتي استضافة الدول االمارات لهذا المؤتمر على الدور الذي تضطلع به في صياغة مستقبل تحولي لقطاع
ً
وتعزيزا لمكانة دولة اإلمارات كنموذج عالمي ملهم للدول
الصناعة العالمي من خالل مبادراتها العالمية،
النامية ،حيث استطاعت وفي وقت قياسي غير مسبوق بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية
الشاملة والمستدامة ،وتأكيدًا على دورها الداعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق الجهود الدولية
لمواصلة التنمية المستدامة والشاملة حول العالم.
ختاماً ،أتمنى للمشاركين المجتمعين هنا في أبوظبي التوفيق والنجاح في أعمالهم خالل هذا األسبوع
والخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الدول األعضاء.
وشكرا لكم
ً
I now have the pleasure to pass the floor to the Director General of UNIDO, Mr LI Yong.
Thank you.

