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سجل ومجاالت التركيز الوظيفي

المستشار الخاص لرئيس  ،وزير أول  :إلى الوقت الحاضر2010-
الوزراء إثيوبيا

وزارة األشغال والتنمية العمرانية  ،وزير 2010-2006
مدينة أديس أبابا الحضرية  ،عمدة  2006-2002
والية إقليمية ، إثيوبيا ،  محافظ2002-1998
لمناطق االنتعاش الصناعي واالقتصادي لمدير تنفيذي،  1998-1991

التي مزقتها الحرب

ن طوال حياته المهنية ونفذ العديد م أركيبيطور الدكتور  :التحول االقتصادي
أبابا وبعد ذلك  بصفته عمدة أديس. المبادرات التي خلقت نمًوا صناعيًا شامالً ومستداًما

لتي عززت كوزير لألشغال والتنمية الحضرية ، قدم برامج التحول الحضري الرئيسية ا
لعمل المدن المنتجة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وخلق فرص ا

.والحد من الفقر ، والتركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين

يقيا والبلدان كان أيًضا مدافعًا عن االستدامة البيئية وداعًما لها داخل إفر :النمو األخضر
ألخضر ، وهي النامية وعلى الصعيد العالمي ، حيث قام بتنفيذ استراتيجية التصنيع ا

جديد من  كان رائداً في إنشاء جيل. جزء أساسي من االقتصاد األخضر المرن إلثيوبيا
التصنيع  المجمعات الصناعية الخضراء ووضع إطار للسياسة الوطنية لدعم االنتقال إلى

.األخضر

وتنفيذها ،  دوًرا رائًدا في تصميم السياسات أركيبيلعب الدكتور  :التصنيع الشامل
/  رالية وتنسيق القطاعات االقتصادية ، وخطط التنمية على مستوى الواليات الفيد

ات جديدة بادر بإصالحات مؤسسية ، وأطر سياسات ، واستراتيجي. الوطنية واإلقليمية
عمل ، لجذب االستثمار تمكن البالد من جذب االستثمار وإيجاد فرص لخلق فرص ال

.األولوية والتكتالت الصناعية ، وبناء القدرات اإلنتاجية في القطاعات الرئيسية ذات

.  خاصدور فعال في بناء الروابط مع القطاع ال أركيبيكان للدكتور  :القطاع الخاص
األجنبي  شهدت اإلصالحات والسياسات التي لعب فيها دوًرا مهًما تدفقات االستثمار

لعب ). 2020-2011(مليار دوالر أمريكي  25المباشر الوافدة إلى إثيوبيا تتجاوز 
خطة  -لخمسيتين دوًرا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات االقتصادية ، و الخطتين ا

، والتي تهدف  2020-2011التي تغطي الفترة  -األولى والثانية  (GTPالنمو والتحول 
من االقتصاد  التغيير لتسريع التحول. إلى تعزيز النمو االقتصادي السريع والهيكلية

.الزراعي إلى التصنيع الذي يقوده التصنيع و يقوده القطاع الخاص

دل بين القادة بشكل استباقي الشراكات والتبا أركيبيعزز الدكتور : الشراكات العالمية
وصناع السياسات في

،  نكتاداألويشمل سجله في التعاون والحوار شبكة تضم اليونيدو ، و . الدول النامية
لتابع لجامعة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ، والمعهد العالمي لبحوث التنمية ا

وبريكس ، والبنك الدولي ،  ، (AUC(األمم المتحدة ، ومفوضية االتحاد األفريقي 
ي الميدان ومؤسسة التمويل الدولية ، ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية ف

.االقتصادي

 إعادة تنشيط اليونيدو
 تنشيط التنمية

ة كمرشح أفريقيا الوحيد لمنصب المدير العام لمنظم
).اليونيدو(األمم المتحدة للتنمية الصناعية   

خالل . عاًما 30لقد كان في مركز صنع السياسات والقيادة الحكومية ألكثر من . إثيوبيا
بنجاح  يأركيبالعقود الثالثة التي قضاها في الخدمة العامة المتفانية ، قاد الدكتور 

.إثيوبيا إصالحات جريئة وال يزال يلعب دوًرا رئيسيًا في التحول االقتصادي في

وقد . المستدامةبال كلل عن التنمية الصناعية المنتجة الشاملة و أركيبيلقد دافع الدكتور 
طاعي عزز تنمية القطاع الخاص وحفز مستوى قياسي من االستثمار اإلنتاجي في ق

مع كل من  وقد تولى تعبئة فعالة للموارد من خالل شراكات دولية. التصنيع والصناعة
.اتشركاء التنمية الثنائية والمتعددة األطراف ، ومع مستثمرين متعددي الجنسي

ا وتجاريًا لقد نجح في قيادة جيل جديد من المجمعات الصناعية البيئية المتقدمة بيئيً 
 والمناطق االقتصادية الخاصة ، وعزز القدرة اإلنتاجية ، وقاد التحول الحضري

، عمل الدكتور  2013منذ عام . الوطني والتطور السريع للبنية التحتية االقتصادية
.نائبًا لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اإلثيوبية أركيبي

، ) ماجستير(ية ، والعالقات الدول) دكتوراه(تتمثل خلفيته التعليمية في دراسات التنمية 
يمية ، ويشغل حاليًا العديد من المناصب األكاد) ماجستير في إدارة األعمال(واإلدارة 

.والزمالة البحثية في جامعات ومؤسسات بحثية رائدة

الخبرة البحثية والمنشورات

طوير في النشر والبحث مساهمات رائدة في ت أركيبييقدم السجل الحافل للدكتور 
تدامة البيئية السياسات في المجاالت الرئيسية مثل التصنيع والتحول االقتصادي واالس

.وقضايا السياسات الرئيسية في البلدان النامية
إثيوبيا يف الصناعية السياسة نشر ثمانية كتب مع مطبعة جامعة أكسفورد بما في ذلك 

؛ كيف ) 2020(الدليل والنظرية والسياسة : ؛ التنمية االقتصادية األفريقية) 2015)
؛ دليل أكسفورد ) 2109(التعلم التكنولوجي والسياسة الصناعية واللحاق : تتعلم األمم

 ، ودليل أكسفورد للسياسة الصناعية) 2020(للمراكز الصناعية والتنمية االقتصادية 
تايمز  الالفاينانشيو  ، وهو مساهم منتظم في التعليقات على مشروع النقابة). 2020(

.وغيرهما

ع السياسات بالتعلم المستمر وإسهام المعرفة األكاديمية في صن أركيبيالتزم الدكتور 
 ، وأستاذ) جنوب أفريقيا(وهو أستاذ ممارسة في جامعة جوهانسبرغ . والممارسات

، ) افورةسنغ(التكنولوجية  نانيانغوجامعة ) باريس(زائر في معهد العلوم السياسية 
).شنغهاي(وأستاذ زائر متميز في جامعة فودان 



عاشإنستضعبل،فحسبالوكالةتنعشلنلليونيدوقيادتهإن
بينوالمساواةالمستدامةوالتنميةوالنمووالوظائفالصناعة
صميمهافيالجنسين .

اليونيدوقيادة

سيركز،لليونيدوعامامديراأركيبيالدكتورانتخابتمإذا
الناميالعالمالتزاماتينشطفوريعملبرنامجعلى

أجندةتحقيقفيومساهماته فيالحكوماتدعممع، 2030
يفوالتكوالتنويعالمرونةتوفرالتيالسياساتوتنفيذبناء

.والنمو

مللعإضافيةمواردلتعبئةجاهداسيسعى،رئيسيالتزاموفي
الشراكاتخاللمناليونيدوعملمنواالستفادةاليونيدو
.النشطة

اليونيدوفيعامةمواضيعثالثةهذاالعملبرنامجسيغطي :

والشاملالمستدامالتصنيع
ةالصناعيالتنميةتشكيلإعادةعلىأركيبيالدكتورسيركز
أصحابلجميعوالفعالةالكاملةالمشاركةتضمنالبطريقة

ومزايافرًصاأيًضاتوفربل،فحسبالمعنيينالمصلحة
الناميالعالمأنحاءجميعفيللعمالمتساوية نفسهالوقتوفي .

االقتصادنمووتسريع،الخضراءالطاقةاليونيدوستعزز،
الكربونمنالخاليالتصنيعمساروتعزيز،الدائري وال .

فيالمبادرةزماماليونيدوأخذتإذاإالهذايحدثأنيمكن
تمكنتحتى،الناميةالبلدانقدراتلبناءالدوليالتعاونتكثيف

داموالمستالشاملللتصنيعالجديدةالتكنولوجياتتسخيرمن .

.

والشاملالمستدامالتصنيع

االقتصاديوالتحولاإلنتاجيةالقدرة

والشراكاتاليونيدوتحويل

 إعادة تنشيط اليونيدو
االقتصاديوالتحولاإلنتاجيةالقدرة تنشيط التنمية

األماميالخطفيرئيسيًادوًراأركيبيالدكتورلعب
لكوفيدلالستجابة لقيادةالملحةالحاجةبنفسهوشهد 19-

الصدماتمواجهةفيالمرونةتبنيبطريقةاليونيدو
وال،والتكيفالمرونةفيأساسيأمرالتصنيع .المستقبلية

،العالميةالتنافسيةوالقدرة،العملفرصخلقعنينفصل
االقتصاديوالتحول،والصادرات الدكتوروسيعمل .

تعطيالتيالجديدةالصناعيةالبيئيةالنظمتعزيزعلىأركيبي
علىاليونيدوأعضاءومساعدة،اإلنتاجيلالستثماراألولوية
الحكوميالدعممنبدعم،المحليةوالروابطالقدراتتطوير

الخاص القطاع مع والحوار الشراكات وبناء المستهدف

والشراكاتاليونيدو تحويل 
نيدو التي تم سيكون التعاون واالنفتاح والتبادل في صميم اليو

ا جديًدا تأكيدً  أركيبيإحياؤها وتجديدها ، وسيضع الدكتور 
على أهمية العمل عن كثب مع المنظمات اإلقليمية 

كاء والحكومات والمنظمات الثنائية والمتعددة األطراف وشر
على  سوف يرتكز تحول اليونيدو. البحث والقطاع الخاص

أساس من الحوار حول السياسات والبرامج القطرية ، 
تغذيها روح التعاون التي تعزز نقاط القوة الخاصة 

بالحكومات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز المعرفة 
.والبحوث

:ستدعم المحاور الثالثة عشر ركائز
تحول اليونيدو والشراكات المنتجة ؛• 
.التصنيع الشامل• 
.التصنيع األخضر• 
.االبتكار والتحول الرقمي• 
.القدرة اإلنتاجية والتصنيع المرن• 
.تنمية القطاع الخاص• 
تطوير نظام بيئي صناعي وصناعي• 

البنية االساسية؛
.القدرات السياسية للبلدان النامية• 
.التعاون العالمي والتعددية• 
.ضمان التمويل الكافي وتوسيع العضوية• 

شركاء في تنمية العالم -اليونيدو 
من خالل مجموعة من االلتزامات المطابقة الحتياجات 

يونيدو العالم النامي اليوم وعلى مدى العقد المقبل ، يمكن لل
جمع أن تأخذ زمام المبادرة في تمكين الناس ومناصرتهم وال

.بينهم لتحقيق نمو اقتصادي دائم وتحويلي


