الثانية في سلسلة ندوات رفيعة المستوى تجمع قادة فكر عالميين لمناقشة قضايا القرصنة البحرية

موانئ دبي العالمية :الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية للنمو ولمحاربة القرصنة
من جذورها في الصومال

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  14،أغسطس  -:4102في مبادرة تهدف إلى دعو تطور ونمو الصومال وفي

إطار التزامها بالريادة الفكرية في القضايا التي تؤثر على القطاع ومن ضمنها القرصنة البحرية ،تنظم موانئ دبي
العالمية ،مشغل المحطات البحرية العالمي ،في وقت الحق من الشهر الجاري ندوة رفيعة المستوى يناقش فيها قادة

فكر عالميين أهمية تأسيس شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية
ومحاربة القرصنة البحرية في الصومال.
وتعد هذه الندوة الثانية في سلسلة من ثالث لقاءات حوارية تنظمها "موانئ دبي العالمية" خالل العام الجاري بالتعاون مع

شريكها المعرفي ،معهد الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري "إنيجما" ،تحت عنوان " فرص الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،واشراك المجتمعات والدبلوماسية الناعمة" ،وتجمع مسؤولين حكوميين وغير حكوميين رفيعي

المستوى وقادة رأي عالميين بهدف جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع االستقرار االقتصادي واالستقالل وخلق فرص
عمل للشباب في الصومال.
ويشار إلى أن الندوة األولى ُعقدت في أبريل الماضي بمشاركة ممثلين عن حكومة دبي وأكاديميين عالميين
وصوماليين وممثلي القطاع الخاص باإلضافة إلى أصحاب مشاريع ورجال أعمال من الصومال وغيرها من الدول
ونتج عنها ورقة بيضاء تضمنت النقاشات التي تمت حول فرص األعمال في الصومال واإلصالح التنظيمي المطلوب

والقطاعات االقتصادية األساسية التي يحتاجها االقتصاد الصومالي للمضي قدماً( .الرجاء النقر على الرابط التالي

لالطالع على الورقة البيضاء ).

أما الندوة الحوارية الثانية المزمع عقدها بتاريخ  62أغسطس الجاري في دبي فسوف تركز على المسائل المرتبطة

القرصنة خالل
بتنمية موارد البالد من أجل تعزيز النمو المستقبلي وذلك على إثر التراجع الملحوظ في هجمات ا
السنوات األخيرة ،وسيتم نشر الورقة البيضاء التيا تتضمن خالصة النقاشات التي ستجري خالل اللقاء بنهاية شهر

سبتمبر القادم.

وبالمناسبة قال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة" ،موانئ دبي العالمية":

"إن إشراك قادة الفكر من القطاعين العام والخاص الستكشاف الفرص المتاحة للتنمية في الصومال هي وسيلة

إيجابية لدعم بناء قدرات البلد .نرّكز بشكل خاص على جيل الشباب الصومالي وتشجعيهم على المشاركة في تطوير
بلدهم بطريقة عملية من خالل إنشاء مؤسسات محلية".
"تعتبر هذه اللقاءات التي تلعب دو اًر أساسياً في وضع رؤية طويلة األمد للبالد ،محفّ از للتغيير ومنصة حيوية للنقاش
واالبتكار .وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على زيادة االستقرار وتأمين البنية التحية وتوفير فرص العمل

وتعزيز للتنمية االقتصادية".

من جانبه قال الدكتور ثيودور كاراسيك ،مدير األبحاث واالستشارات في معهد "إينغما":

"يسرنا تجاوب المدعويين مع دعواتنا للمشاركة في لقاءاتنا الحوارية الثالثة .نتوقع انضمام  03شخصية مرموقة تمثل
عددا من القطاعات الحكومية وغير الحكومية واألعمال إلى الجلسة الحوارية الثانية ،كما حظينا باستجابة رائعة من
شباب صوماليين من األوساط األكاديمية بشكل خاص ونتطلع إلى االستماع إلى آرائهم ومناقشتها".
وتجدر اإلشارة إلى أن التقارير الرسمية الخاصة بسلسلة االندوات هذه ستساهم في الحوار خالل المؤتمر السنوي الدولي

الرابع حول مكافحة القرصنة البحرية الذي تنظمه كل من و ازرة الخارجية اإلماراتية و"موانئ دبي العالمية" في دبي خالل

الربع األخير من هذا العام.
انتهى-الستفسارات وسائل اإلعالم:
سناء معضاد

مدير اإلعالم
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تضم محفظة اعمال "موانئ دبي العالمية" أكثر من  26محطة بحرية موزعة على ست قارات

بما في ذلك المشاريع الجديدة

قيد اإلنجاز في كل من الهند وافريقيا وأوروبا والشرق األوسط.

وتعتبر مناولة الحاويات النشاط األساسي للشركة حيث تساهم بأكثر من ثالثة أرباع عائداتها .وقامت "موانئ دبي العالمية" في
عام  6310بمناولة  66مليون حاوية نمطية قياس  63قدماً ،من المتوقع أن تنمو الطاقة االستيعابية اإلجمالية لموانئ دبي
العالمية إلى أكثر من  133مليون حاوية نمطية بحلول العام  6363تماشياً مع متطلبات السوق.

تضم موانئ دبي العالمية جها اًز وظيفياً ملتزماً ومتمرساً مؤلفاً من حوالي  03333موظف يخدمون عمالءها حول العالم ،كما

تستثمر الشركة على نحو مستمر في البنية التحتية للمحطات البحرية والمرافق وفي الموظفين ،وتعمل بشكل وثيق مع العمالء

وشركاء األعمال من أجل توفير خدمات نوعية اليوم وفي المستقبل ،أينما وحينما يحتاجها العمالء.
وبتبنيها هذه المقاربة المرتكزة على العمالء ،فإن "موانئ دبي العالمية" تبني على النموذج الناجح القائم على العالقات الراسخة
والمستوى المتفوق للخدمة لمنشأتها الرائدة في جبل علي بإمارة دبي والتي فازت بلقب "أفضل ميناء بحري في الشرق األوسط"

لـ 20عاماً على التوالي.
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