
 
 
 

   بيان
 الفوري للنش   صحف 

 
  

ان  العالم   أبوظب    وسوق المتحدة العربية اإلمارات دولة لدى المتحدة الواليات سفارة  بيضاء ورقةينش 
كة "األعمال وريادة الجنسي    بي   "المساواة  بعنوان مشتر  

 
اير  23 األحد،  ، ،2020 فبر ي  المتحدة العربية اإلمارات دولة لدى المتحدة الواليات سفارة أعلنت: المتحدة العربية اإلمارات دولة أبوظبر

، أبوظب    وسوق    الدول   المال   المركز  العالم 
 
، ف كة بعنوان "المساواة بي   الجنسي   وريادة األعمال" تدرس  بيضاء ورقة نتائج عن أبوظب  

مشتر

  دولة اإلمارات 
 
  بيئة األعمال ف

 
  تواجة رواد األعمال ف

حات مختلفةأبرز التحديات البر   . وتطرح مقتر
 للتشجيع كوسيلة  البيضاء الورقة هذه وتأتر

   التغيت   عىل
 
   الحالية الفرص من واالستفادة التحديات مواجهة طريقة ف

 
 . الجنسي    بي    المساواة أهداف يخدم بما  األعمال بيئة ف

  

  
 
من رواد األعمال والمستثمرين وممثىل   50أكتر من  العالم   أبوظب    وسوق اإلمارات دولة لدة المتحدة الواليات سفارة جمعت، 2019 نوفمت   ف

كات والمؤسسات الغت  ربحية وبرامج المشعات لمناقشة سبل تعزيز بيئة األعمال  كاتالجهات الحكومية والش  ة للش  عىل  النقاش وركز  . الصغت 

  مجال ريادة األعمال وسلط  ه   ثالثةمواضيع 
 
 المبادرات جهود  تنسيق أهمية عىل لضوءالنقاش االوصول إل رأس المال واألسواق والمواهب ف

  . األعمال ريادة قطاع ضمن الجنسي    بي    المساواة لتطوير  الحالية

 

حة والخطوات الثالثة يعضااالموا هذه بدورها  البيضاااء الورقة وتناقش    للمشااا ل المقتر
 الهيكيلية والمشااا ل المعلومات كاااااااااااااااافجوة  تحديدها  تم البر

  
   الجنساااي    بي    المسااااواة عىل تؤثر  قد  البر

 
 الدولة لدى متحدةال الوالياتكل من سااافارة   ودعت . الساااائد  الالواع   الجنسااا   والتحت    األعمال ريادة ف

  والخاص الحكوم   القطاعي    من مؤسااااااااسااااااااات تضاااااااام عمل مجموعة تشااااااااكيل إلأبوظب   العالم   وسااااااااوق
 
  محليا

 
 للتعاون منصااااااااة يوفر  بما  وعالميا

   اإليجات    التغيت   من المزيد  وتحقيق
 
 . المطروحة التحديات معالجة ف

 

  مصااااااف الدو 
 
  دولة اإلمارات ف

: "تأتر د أحمد عىل  الصاااااايل، وزير دولة ورئار مجلر إدارة ساااااوق أبوظب   العالم    هذه المناسااااابة، قال معال 
 
ل وف

  مجال دعم المساااواة بي   الجنسااي   
 
   و  األول ف

 
  الدعوة لتحقيق المزيد من المساااواة ف

 
كافة القطاعات وعىل جميع المسااتويات. وبدوره تسااتمر ف

  تعزيز التنافسااية ودعم نمو واسااتدامة المؤسااسااات واالقتصااادا
 
، يؤمن سااوق أبوظب   العالم  بأهمية المساااواة بي   الجنسااي   ف ت كمركز مال  دول 

  المجتمع 
 
ات ف اخ واساااااااااااااتقطا  الخريجات و وات الخت  بما يضااااااااااااامن مساااااااااااااتقبل أقوى وأكتر حول العالم. وقد اتخذ الساااااااااااااوق اطوات عدة إل  

م بباذل كاافاة الجهود الالزماة لتوفت  قوى عااملاة متوازناة وااااااااااااااامولياة تخادم احتيااجاات التنمياة للادولاة  
عىل  دينااميكياة ألبوظب   والادولاة، و نناا نلتر

 المدى الطويل."

 

  جانبه، قال  سعادة جون راكولتا جونيور سفت  الواليات المتحدة األمريكية لدى دولة  ومن 
 المبادرة هذهاإلمارات العربية المتحدة: "تأتر

ورية    الض 
 
   الرائدة الدول منتعد اإلمارات  دولة. إن المناسب الوقت ف

 
   المنطقة ف

 
ويااااج مجال ف اكها  المرأة لتمكي    التر    و   

 
. و ننا نأمل العمل ف

اخ كافة أفراد المجتمع."   بأن تتبع الدول األارى اىط دولة اإلمارات حيث أنه من الصعب تحقيق التنمية االقتصادية من دون إ  

  ضمنتصنف دولة اإلمارات العربية المتحدة   ومن الجدر بالذكر أن 
 
  مجال المساواة بي   الجنسي   وفقا

 
  المنطقة ف

 
 لتقرير الدول األول ف

  . االقتصاد العالم   منتدىوالذي يصدره  2018لعام  الجنسي    بي    الفجوة

 

 . هنا  من البيضاء الورقة من الكاملة النسخة عىل االطالع يمكنكم

  

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality


 
 
 

  -انتىه-
 

ي العالمي نبذة عن سوق   أبو ظبر

  
 
 له، ف

 
، المركز المال  الدول  الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا تح سوق أبوظب   العالم 

ُ
. وتأّسر السوق المال  بموجب مرسوم 2015أكتوبر  21افت

  ترسيخ مكانة أبوظب   كمركز عالم  رائد 
 
سهم ف

ُ
للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصٍل اتحادي بهدف توفت  منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

ق األوسط و فريقيا وجنو  آسيا وسائر أنحاء العالم.    الش 
 
اتيجية بي   االقتصادات المتنامية ف

 استر

  تشمل الخدمات المضفية 
  تمتلكها إمارة أبوظب   والبر

اتيجية سوق أبوظب   العالم  عىل المقومات ونقاط القوة الرئاسية البر
اصة و دارة الخوترتكز استر

وات و دارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار المال  واالستدامة. ويضم سوق أبوظب   العالم  ثالث سلطات مستقلة ه  
 محا م سوق التر

 عىل إد
 
 دوليا
 
 ماليا
 
ف السوق باعتباره مركزا ارة جزيرة الماريه، وه  منطقة مالية حرة أبوظب   العالم  وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يش 

 كلم مربااع(.   14.1هكتار ) 114تمتد عىل مساحة إجمالية تبلل 

  السوق لمواصلة العمل واالبتك
كات والكيانات المسجلة ف  م سوق أبوظب   العالم  بدعم وتمكي   المؤسسات المالية وغت  المالية والش 

ار والنجاح والنمو ويلتر 

ق األوسط وامال ضمن إطار تنظيم  دول     منطقة الش 
 قائم عىل القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأساسه عىل جائزة "أفضل مركز مال  للعام ف 

  المنطقة.*
  القطاع المال  وأسواق رأس المال ف 

 لمبادراته ومساهماته الفاعلة ف 
 
 أفريقيا" ألربااع سنوات متتالية تقديرا

  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظب   
وت  ، يرج  زيارة الموقع اإللكتر أو متابعة صفحاته عىل منصات التواصل االجتماع   www.adgm.comالعالم 

" و"إنستجرام": @  . Abu Dhabi Global Market (ADGM)و"لينكد إن":@  adglobalmarket"تويتر

ق األوسط وامال إفريقيا"  * المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الش 

 
 للتواصل: 
  راوند ا
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