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ملتقى االستثمار السنوي AIM للمرة األولى في أبو ظبي
االستثمار  ملتقى  من  عشر  الثانية  الدورة  تنعقد 
السنوي، خالل الفترة من 8 إلى 10 أيّار )مايو( 
عاصمة  ظبي  أبو  في  األولى  للمرة   ،2023
بحضور  وذلك  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة 
وكبار  الدول  ممثلي  من  واسعة  ومشاركة 
الدوليين  األعمال  وقادة  العالميين  المستثمرين 
آخر  الستعراض  والخاص،  العام  القطاعين  من 
المستدامة  التنمية  تعزيز  وسبل  المستجدات 

والحلول المستقبلية لالقتصاد العالمي.
في  "التحّول  شعار  تحت   )12( الدورة  وستعقد 
المستقبلية  االستثمار  فرص  االستثمار:  أوجه 
والتنوع  المستدام  االقتصادي  النمو  لتعزيز 
واالزدهار"، حيث يعتبر الملتقى منصة لالستثمار 

من خالل عرض فرص االستثمار. 
وتسلّط هذه الدورة الضوء على أحدث االتجاهات والفرص االستثمارية 
لكافة القطاعات ضمن خمس محاور رئيسية وهي: االستثمار األجنبي 

الصغيرة  الشركات  الناشئة،  الشركات  المباشر، 
والمتوسطة، مدن المستقبل والمحافظ االستثمارية 

األجنبية.
ويشهد ملتقى االستثمار السنوي 2023 العديد من 
واجتماعات  المعرض  مثل  والفعاليات،  األنشطة 
والعروض  لالستثمار،  المستديرة  الطاولة 
ومسابقة  االستثمار،  ومسابقات  التقديمية، 
الناشئة، ومركز المستثمرين،  مشاريع الشركات 
إلى  باإلضافة  الدول،  اقتصادات  وعروض 
وممثلي  الشركات  بين  المباشرة  االجتماعات 

الجهات الحكومية. 

على  الضغط  الرجاء  المعلومات،  من  لمزيد 
الرابط التالي:

  
www.aimcongress.com

The 12th  Edition of the Annual Investment Meeting 
(AIM), from 8 to 10 May 2023, will be held for the 
first time in Abu Dhabi, the capital of the United 
Arab Emirates, in the presence and participation of 
representatives of countries, major global investors 
and international business leaders from the public 
and private sectors, to review the latest developments 
and ways to promote sustainable development and 
future solutions for the global economy.
The 12th edition will be held under the theme "The 
Investment Paradigm Shift: Future Investment 
Opportunities to Foster Sustainable Economic 
Growth, Diversity and Prosperity", as the forum is 
considered a platform for investment by showcasing 
investment opportunities.
This course highlights the latest trends and investment 

opportunities for all sectors under five main themes: 
foreign direct investment, startups, small and medium 
enterprises, future cities, and foreign investment 
portfolios.
The AIMS 2023 will witness many activities 
and events, such as the exhibition, investment 
roundtables, presentations, investment competitions, 
startup competitions, investor center, and country 
economy presentations, in addition to face-to-face 
meetings between companies and representatives of 
government agencies.
 
For more information, please click on the following 
link:

www.aimcongress.com

AIM Annual Investment Meeting for the 1st time in Abu Dhabi



تحذيرات في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" من هشاشة الوضع االقتصادي في المنطقة العربية

أعمال  أمس  بيروت  في  بدأت 
المنتدى العربي للتنمية المستدامة 
برئاسة   ،2023 الجاري  للعام 
التخطيط  بوزير  ممثلة  اليمن 
واعد  الدكتور  الدولي  والتعاون 
باذيب، والذي تنظمه لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا )اإلسكوا( في مقرها 
وجامعة  اللبنانية،  العاصمة  في 
األمم  وهيئات  العربية  الدول 
الوطن  في  العاملة  المتحدة 
العربي، بعنوان "حلول وعمل"، 
ويستمر لغاية 16 آذار )مارس( 

.2023
أعمال  افتتاح  في  وشارك 
المنتدى، نائبة األمين العام لألمم 
واألمين  محمد،  أمينة  المتحدة 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
العام  األمين  ووكيلة  الغيط،  أبو 
التنفيذية  واألمينة  المتحدة  لألمم 
ووفود  دشتي،  روال  لإلسكوا 
عن  وممثلين  المستوى  رفيعة 
والمنظمات  العربيّة  الحكومات 
والمجتمع  والدولية  اإلقليمية 
الخاص،  والقطاع  المدنّي 
برلمانيين  إلى  باإلضافة 

وأكاديميين.
وألقى األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة، تطرق 
واألمن  السلم  على  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات  إلى  فيها 
الدولي، وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث تراجعت 

قدرة العمل متعدد األطراف بشكل واضح على فض النزاعات.
واعتبر أّن "هذه الحرب ستعوق جهود المجتمع الدولي في التعامل مع 
القضايا األخرى األكثر إلحاحاً وأهمية كزيادة الفقر ومخاطر التغير 

المناخي".
ولجنة  العربية  الدول  جامعة  بين  القائم  بالتعاون  العام  األمين  وأشاد 
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، وذلك من خالل تنفيذ عدد من األنشطة المشتركة، 
والتي تهدف إلى دعم وبناء القدرات العربية في مجاالت عدة، ومن 
أهمها التحضير للمؤتمر العالمي للمياه، والمقرر عقده األسبوع القادم 
في نيويورك، وكذلك االنتهاء من تطوير وتفعيل االستراتيجية العربية 
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والمعروفة باسم "األجندة الرقمية 
العربية"، فضالً عن إعداد الخطة المشتركة المعنونة "الرؤية العربية 

."2045
وتحدثت نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد، عن تعثر التقدم 
على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل وتراجعه على مسار 

بعض األهداف.
وقالت إن آثار أزمة الكوكب الثالثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان 
التنوع البيولوجي والتلوث، تهدد األمن الغذائي وتوافر المياه وتقوض 

القدرة على الصمود وتفاقم النزاعات.
وأضافت أن المنطقة العربية تتأثر بكل هذه التحديات الخطيرة، وقالت 

إّن "عدم المساواة أدى إلى تفاقم 
الفقر الذي تصاعد في السنوات 
في   50 من  ليقترب  األخيرة 
األقل  العربية  البلدان  في  المئة 
من  المتضررة  والبلدان  نموا 
األمن  انعدام  وأثر  النزاعات. 
30 في  أكثر من  الغذائي على 
المنطقة  في  الناس  من  المئة 
وفاقمته   ،2020 عام  العربية 
جائحة كوفيد19- وتغير المناخ 

والحرب في أوكرانيا".
وأكدت على "ضرورة التحرك 
تجعل  ال  حتى  اآلن  والعمل 
أهداف  بلوَغ  العوامل  هذه  كل 
عن  بعيدا  المستدامة  التنمية 
على  مشددة  المنطقة"،  متناول 
مراجعة  إجراء  إلى  "الحاجة 
عاجلة لكيفية إعادة المنطقة إلى 
المسار الصحيح عبر القرارات 

السياسية واالستثمار".
وتحدث وزير التخطيط اليمني 
دورته  في  المنتدى  رئيس 
حول  باذيب،  واعد  الحالية 
مواجهة المنطقة العربية والعالم 
باسره أزمتين متعاقبتين، أزمة 
جائحة )كوفيد - 19( واألزمة 
وما  األوكرانية،  الروسية 
واالستقرار  والطاقة  الغذاء  أسعار  في  مقلقة  تداعيات  من  اعقبهما 
التي  إلى األزمة اإلنسانية واالقتصادية  العالمي. متطرقاً  االقتصادي 

تمر بها اليمن.
تحقيق  في  المضي  الحكومة  مواصلة  على  التأكيد  باذيب،  وجدد 
وكذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف  صعيد  على  اإلنجازات  بعض 
مواصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء االنقالب، وإنهاء حالة الصراع 
التحتية  البنية  إعمار  االقتصاد وإعادة  تعافي  والهشاشة والعمل على 
المتعددة  األزمات  مواجهة  عن  فضالً  الحرب،  من  تضررت  التي 

والتحديات الهيكلية المزمنة.
التنفيذية  واألمينة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  لفتت  جهتها  من 
)االسكوا(، روال دشتي  آ سيا  لغربي  االقتصادية واالجتماعية  للجنة 
أنّه "من غير المقبول أن يولد الطفل العربي مديونا بـ 3500 دوالر 
أّن  تريليون دوالر"، موضحة   1.5 إلى  المنطقة  ديون  تراكم  بسبب 
"نحو 30 مليون عربي عاطلون عن العمل و 160 مليونا في القطاع 

غير النظامي من دون حماية اجتماعية".
تعتبر  العربية  المنطقة  في  الجنسين  بين  "الفجوة  أّن  دشتي  وأّكدت 
ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم، حيث أّن السياسات الحكومية 
تتغاضى عن الالمساواة الصارخة في المجتمعات العربية"، معتبرة أّن 
"نسبة الـ 10 في المئة األغنى من السكان يمتلكون 75 في المئة من 
ثرواتها، في حين أّن الطبقة الوسطى تزداد تقلصا إذ أصبح نحو 30 

في المئة منها فقيرا في بعض الدول العربية في السنوات األخيرة". 
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



The Arab Forum for 
Sustainable Development 
for the current year 
2023, chaired by Yemen, 
represented by the Minister 
of Planning and International 
Cooperation, Dr. Waed 
Badhib, and organized by the 
United Nations Economic 
and Social Commission for 
Western Asia (ESCWA) 
at its headquarters in the 
Lebanese capital, the League 
of Arab States and United 
Nations bodies working in 
the Arab world, began in 
Beirut yesterday, under the 
title "Solutions and Action", 
and will continue until March 
16, 2023.
The opening ceremony 
was attended by Deputy 
Secretary-General of the 
United Nations Amina 
Mohammed, Secretary-
General of the League of 
Arab States Ahmed Aboul 
Gheit, Under-Secretary-
General of the United Nations 
and Executive Secretary of 
ESCWA Rola Dashti, high-
level delegations and representatives of Arab governments, 
regional and international organizations, civil society and the 
private sector, in addition to parliamentarians and academics.
The Secretary-General of the League of Arab States, Ahmed 
Aboul Gheit, delivered a speech in which he touched on the 
repercussions of the Russian-Ukrainian war on international 
peace and security, and on the Arab region in particular, where 
the ability of multilateral action to resolve conflicts has clearly 
declined.
"This war will hinder the international community’s efforts in 
dealing with other more pressing and important issues such as 
increasing poverty and the risks of climate change," he said.
The Secretary-General praised the existing cooperation between 
the League of Arab States and the United Nations Economic and 
Social Commission for Western Asia in achieving sustainable 
development goals, through the implementation of a number of 
joint activities, which aim to support and build Arab capacities in 
several areas, the most important of which is the preparation of 
the World Water Conference, to be held next week in New York, 
as well as the completion of the development and activation of 
the Arab ICT strategy, known as the "Arab Digital Agenda", as 
well as the preparation of the joint plan entitled "Arab Vision 
2045".
The Deputy Secretary-General of the United Nations, Amina 
Mohammed, spoke about the faltering progress on the path to 
achieving sustainable development goals and even regressing on 
the path of some goals.
The triple effects of the planetary crisis of climate change, 
biodiversity loss, and pollution threaten food security and water 
availability, undermine resilience, and exacerbate conflicts.
"Inequality has exacerbated poverty, which has escalated in recent 

years to close to 50 percent 
in Arab least developed and 
conflict-affected countries. 
Food insecurity affected 
more than 30 percent of 
people in the Arab region 
in 2020, exacerbated by 
the COVID-19 pandemic, 
climate change and the war 
in Ukraine."
She stressed "the need to act 
now so that all these factors 
do not make the achievement 
of the SDGs beyond the 
reach of the region," 
stressing "the need for an 
urgent review of how to 
get the region back on track 
through policy decisions and 
investment."
The Yemeni Minister of 
Planning, Chairman of the 
Forum in its current session, 
Waed Badhib, spoke about 
the Arab region and the 
world as a whole facing 

two successive crises, the Covid-19 pandemic and the Russian-
Ukrainian crisis, and the worrying repercussions that followed in 
food and energy prices and global economic stability. Referring 
to the humanitarian and economic crisis that Yemen is going 
through.
He reiterated that the government will continue to achieve some 
achievements in terms of sustainable development goals, as well 
as continuing the battle to restore the state and end the coup, 
end the state of conflict and fragility, work on the recovery of 
the economy and the reconstruction of infrastructure damaged by 
the war, as well as facing multiple crises and chronic structural 
challenges.
For her part, the Under-Secretary-General of the United Nations 
and Executive Secretary of the Economic and Social Commission 
for Western Asia (ESCWA), Rola Dashti, pointed out that "it is 
unacceptable for an Arab child to be born in debt of $ 3,500 
due to the accumulation of the region's debt to $ 1.5 trillion," 
explaining that "about 30 million Arabs are unemployed and 160 
million in the informal sector without social protection."
"The gender gap in the Arab region is the second largest gender 
gap in the world, as government policies overlook the blatant 
inequalities in Arab societies," Dashti said, adding that "the 
richest 10 percent of the population owns 75 percent of its wealth, 
while the middle class is shrinking, with about 30 percent of it 
becoming poor in some Arab countries in recent years."
Source (Union of Arab Chambers)

Arab Forum for Sustainable Development warns of the Fragility of the Economic Situation in the Arab Region


