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عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مؤتمر صحفي تّم خالله اإلعالن عن 
تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة األعمال واالبتكار" التي 
العربية  "األكاديمية  العربية"،  الدول  "جامعة  العربية"،  الغرف  "اتحاد  ينّظمها 
للتنمية  المتحدة  األمم  "مكتب منظمة  البحري"، و  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
وستعقد  البحرين".  وصناعة  تجارة  "غرفة  و  يونيدو-البحرين"،  الصناعية 
المسابقة في إطار أعمال "المنتدى الدولي الرابع لريادة األعمال واالستثمار 
2022" المقرر انعقاده خالل الفترة من 26 إلى 30 مارس )مارس( 2022، 

ضمن فعاليات "إكسبو دبي 2020".
بدور جامعة  الدكتور خالد حنفي،  العربية  الغرف  العام التحاد  األمين  ونّوه 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  على  تعمل  التي  العربية  الدول 
خصوصا على صعيد تمكين الشباب العربي للتغلب على البطالة التي تمّثل 
هّما كبيرا ليس على كاهل الحكومات فقط ولكن على األسرة العربية والمواطن 
العربي. الفتا إلى "أهمية مسابقة رالي العرب التي تعد عنوانا للتكامل والتحالف 
والعمل الجماعي لمنظمات عربية ودولية تحت مظلة بيت العرب جامعة الدول 
العربية، كما انها تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية التي تعد المحطة األولى 

ألحالم الشباب وصهرها في بوتقة علمية لتصبح واقعا ملموس".
أّن "دعم اتحاد الغرف العربية لهذه المسابقة ينطلق من اإليمان بدور  وأكد 
القطاع الخاص في التنمية االقتصادية"، معتبرا أّن "القطاع الخاص العربي 
يمتلك القدرة على المنافسة، من خالل االستثمار في ريادة األعمال واالبتكار 
ما يمكنه من اللحاق بركب التقدم والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق الطموحات 

التي يطمح لها الجميع".
ودعا حنفي جميع الشباب للمشاركة في هذه المسابقة التي تعد فرصة ذهبية 
لرواد األعمال الشباب لعرض أفكارهم وشركاتهم الناشئة أمام العالم أجمع من 

خالل جناح جامعة الدول العربية في "إكسبو دبي 2020".

وفي كلمته أكد األمين العام المساعد في جامعة الدول العربية الدكتور كمال 
من  له  لما  المسابقة  رعاية  على  العربية  الدول  جامعة  علي، حرص  حسن 
أثر في تمكين الشباب العربي ومردوده الكبير في التنمية االقتصادية للبلدان 
العربية، مشيرا إلى أن مسابقة "رالي العرب لريادة األعمال واالبتكار" تكتسب 
دعم  إلى  وتهدف  متميز،  وإقليمي  عربي  لتعاون  مبادرة  كونها  كبرى  أهمية 
الشباب العربي باعتبارهم عنصر التغيير، مبّينا أّن هذه المسابقة تستمد قوتها 
من خالل الشراكة االستراتيجية التي تجمع عدد من منظمات العمل العربي 
واتحاد  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  مثل  المشترك 
الغرف العربية واتحاد الجامعات العربية إلى جانب منظمة أممية كبرى هي 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو -البحرين(، والقطاع الخاص 
البحرين، مقدما الشكر للجميع على دعمه وتكاتفه إلنجاح  ممثال في غرفة 

هذه النسخة من المسابقة.
الدكتور  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  رئيس  ورأى 
للنسخة  الكبير  النجاح  على  بناء  تأتي  "المسابقة  أّن  عبدالغفار،  إسماعيل 
األولى التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة العام قبل الماضي"، مشيًرا 
إلى أّن "األكاديمية تمتلك خبرة كبيرة في مجال ريادة األعمال وتعزيز االبتكار، 
وكانت من أولى الجامعات العربية التي اهتمت بتنمية ريادة األعمال وروح 
الذي  األعمال  ريادة  مركز  إنشاء  خالل  من  طالبها  لدى  واإلبداع  االبتكار 
احتفل بمرور خمسة أعوام على إنشائه مطلع هذا العام، والذي يضم تحت 
لوائه عدًدا من حاضنات ومسرعات األعمال مثل: حاضنة اللوجستيات التي 
تعد أول حاضنة من نوعها، وحاضنة السياحة التي تتنفذ بالتعاون مع وزارة 
طالب  من  الشباب  وحاضنة  مصر،  في  السياحة  لدعم  المصرية  السياحة 
األكاديمية، إلى جانب إنشاء حاضنات جديدة في مجاالت الزراعة والصناعة 

والتكنولوجيا والذكاء االصطناعي".
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)اليونيدو-  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  مكتب  رئيس  وأوضح 
البحرين( الدكتور هاشم حسين؛ أّن "ريادة األعمال شهدت تطورا كبيرا خالل 
العشرين عاما الماضية، وما نحن فيه تحت مظلة جامعة الدول العربية هو 
صورة من صور التكامل بين مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك"، معتبرا 
التنمية االقتصادية  أّن "هناك ارتفاع كبير في مساهمة القطاع الخاص في 

واالجتماعية في الوطن العربي، كما وأّن هناك نضج كبير في هذا الدور".
وأوضح نائب رئيس اتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحمن دكلي، أّن 
"االتحاد باعتباره مظلة تجمع 320 جامعة عربية، يضع كافة إمكاناته إلنجاح 

هذه المسابقة باعتباره أكبر مظلة تجمع الشباب العربي بشكل فعلي"، الفتا أن 
االتحاد يعمل مع الجامعات األعضاء على تعزيز فكر وثقافة ريادة األعمال 
المبادرات منها تدريس مقررات  بين الطالب، من خالل عدد من  واالبتكار 
لريادة األعمال، وقد قام االتحاد بالتعاون مع جامعة القاهرة بإطالق مبادرة 
"عيادات األعمال" لمساعدة رواد األعمال الشباب على التغلب على التحديات 
التي تواجه شركاتهم الناشئة وتجاوز العثرات من خالل توفير التوجيه والتدريب 

على يد متخصصين".

A press conference was held at the headquarters of the 
League of Arab States in Cairo, during which the details 
of the second edition of the "Arab Entrepreneurship 
Rally" competition, organized by the "UAC", "LAS", 
"AASTMT", "UNIDO" & “BCCI” were announced. The 
competition will be held within the framework of the “4ht 
World Entrepreneurs Investment Forum 2022”, which take 
place from March 26-30, 2022, as part of the activities of 
Expo 2020 Dubai.
Dr. Khaled Hanafy, the Secretary-General of the Union of 
Arab Chambers, praised the role of the League of Arab 
States, which works to promote economic and social 
development, especially in terms of empowering the Arab 
youth to overcome unemployment, which represents a 
great concern not only on the shoulders of governments, 
but on the Arab family and the Arab citizen. Pointing to 
"the importance of the Arab Entrepreneurship Rally, which 
is a title for integration, alliance and collective action for 
Arab and international organizations under the patronage 
of the League of Arab States, and under the umbrella of 
the Association of Arab Universities, which is the first stop 
for young people's dreams and melts them into a scientific 
crucible to become a tangible reality."

Hanafy affirmed that "the support of the Union of Arab 
Chambers for this competition stems from the belief in 
the role of the private sector in economic development," 
noting that "the Arab private sector has the ability to 
compete, by investing in entrepreneurship and innovation, 
which enables it to catch up with progress and the Fourth 
Industrial Revolution, and to achieve ambitions that 
everyone aspires to.
Hanafy called on all young people to participate in this 
competition, which is a golden opportunity for young 
entrepreneurs to present their ideas and start-up companies 
to the whole world through the pavilion of the League of 
Arab States at Expo 2020 Dubai.
Dr. Kamal Hassan Ali, the Assistant Secretary-General 
of the League of Arab States, emphasized in his speech 
the keenness of the League of Arab States to sponsor the 
competition because of its impact on empowering the Arab 
youth and its great return on the economic development 
of Arab countries, noting that the “Arab Entrepreneurship 
Rally” competition is of great importance as it is an 
initiative for distinguished Arab and regional cooperation, 
and aims to support Arab youth as they are the agent 
of change, indicating that this competition derives its 
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strength through the strategic partnership that brings 
together a number of joint Arab action organizations 
such as the Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport, the Union of Arab Chambers and the 
Association of Arab Universities, in addition to a major 
international organization, such as the United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO-Bahrain), 
and the private sector represented by the Bahrain Chamber, 
thanking everyone for their support and solidarity to make 
this version of the competition a success.
Dr. Ismail Abdel Ghafar, the President of AASTMT, said 
that “the competition comes based on the great success of 
the first edition hosted by the Bahraini capital, Manama, 
in 2019,” noting that “the Academy has great experience 
in the field of entrepreneurship and innovation promotion, 
and it was one of the first Arab universities that have 
been interested in developing entrepreneurship and the 
spirit of innovation and creativity among their students 
through the establishment of the Entrepreneurship Center, 
which celebrated its five-year anniversary earlier this 
year, and which includes under its banner a number of 
business incubators and accelerators, such as: the Logistics 
Incubator, which is the first incubator of its kind, Tourism 
incubator, which is implemented in cooperation with the 
Egyptian Ministry of Tourism to support tourism in Egypt, 
and Youth incubator for students from the Academy, in 
addition to establishing new incubators in the fields of 

agriculture, industry, technology and artificial intelligence.
Dr. Hashim Hussein, the Head of United Nations 
Industrial Development Organization - Investment and 
Technology Promotion Office (UNIDO-ITPO), stated 
that "Entrepreneurship has witnessed a great development 
during the past twenty years, and what we are in under 
the umbrella of the League of Arab States is a form of 
integration between the institutions and bodies of joint Arab 
action," considering that "there is a significant increase 
in the contribution of the private sector to economic and 
social development in the Arab world" and there is also a 
lot of maturity in this role.
Dr. Abdul Rahman Dakli, the Vice-President of the 
Association of Arab Universities, confirmed that 
"the Association, as an umbrella grouping 320 Arab 
universities, puts all its capabilities to the success of 
this competition, as it is the largest umbrella that brings 
together Arab youth in a real way", pointing out that the 
Association works with its member universities to promote 
the thought and culture of entrepreneurship and innovation 
among the students, through a number of initiatives, 
including teaching entrepreneurship courses, adding that 
the Association and in cooperation with Cairo University, 
launched the “Business Clinics” initiative to help young 
entrepreneurs overcome the challenges facing their 
startups and overcome obstacles by providing guidance 
and training by specialists.


