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خالد حنفي يلتقي مدير عام منّظمة "اليونيدو" في فيينا: اتفاق على تنظيم القمة العربية – االفريقية لريادة األعمال واالستثمار
التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في 
مقر منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( في فيينا، 
السلك  الدكتور جيرد مولر، بحضور عميد  المنّظمة  مدير عام 

الدبلوماسي العربي سفير جمهورية مصر العربية محمد المالّ.
وجرى خالل اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين "اتحاد 
الغرف العربية" و "منظمة اليونيدو" في المرحلة القادمة. كذلك 
تم االتفاق على طرح عدد من األفكار التي تخص دعم منظمة 
المنطقة  في  الصناعية  التجمعات  وتطوير  إنشاء  "اليونيدو" 
العربية، على أن تكون البداية على سبيل المثال ال الحصر في 

جمهورية مصر العربية، أو أي بلد عربي آخر.
وترّكز النقاش حول التعاون في تنظيم "القمة العربية االفريقية 
لريادة االعمال واالستثمار"، التي من المقرر أن تعقد بالتعاون 
افريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  والبنك  "اليونيدو"  بين 
"بادية"، وذلك في دولة االمارات العربية المتحدة خالل الفترة 
من ٨ إلى ١٠ أيار )مايو(، بالتزامن مع فعاليات ملتقى االستثمار 

السنوي الذي يقام تحت رعاية رئيس دولة االمارات.
تلعبه  الذي  بالدور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  وأشاد 
"اليونيدو" في المنطقة العربية، الفتا إلى عالقة التعاون الوثيقة 
التي تجمع اتحاد الغرف العربية ومنظمة "اليونيدو" عبر مكتب 
المتحدة  األمم  لمنظمة  التابع  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج 
للتنمية الصناعية في البحرين، حيث يجري سنويا تنظيم العديد 
من الفعاليات الهامة بين الطرفين ومنها "المنتدى الدولي لريادة 
األعمال واالستثمار" ومسابقة "رالي العرب لدعم رواد األعمال، 
وغيرها من الفعاليات التي تصب في تعزيز واقع ريادة األعمال 

ورواد األعمال في العالم العربي. 
وتطّرق األمين العام خالد حنفي، إلى التحضيرات الجارية لتنظيم 
اتحاد  أطلقها  التي  باستقاللية  العيش  مبادرة  من  الثانية  النسخة 
"اكسبو  و  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  العربية  الغرف 

أصحاب الهمم الدولي".
االتحاد  بين  التعاون  مستوى  رفع  "أهمية  إلى  حنفي  ولفت 
واليونيدو من أجل إنشاء مراكز لريادة وحاضنات االعمال في 
الغرف العربية"، موضحا أّن "اتحاد الغرف العربية كان أطلق 
االمم  ومنظمة  المصرية،  التجارية  الغرف  اتحاد  مع  بالشراكة 
المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(، مبادرة لدعم ريادة االعمال 
ورواد االعمال في العالم العربي. وقد كانت مصر اولى محطات 
على  والمبادرة  التجربة  هذه  تعمم  أن  أمل  على  المبادرة  هذه 
للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  بالتنسيق مع  العربية  البلدان  باقي 
القطاع  يلعبه  الذي  "الدور  إلى  ولفت  اليونيدو".   – الصناعية 
من   75% يمثل  حيث  االقتصادية  التنمية  في  العربي  الخاص 
أّن "القطاع الخاص  التوظيف"، مؤكدا  حجم االقتصاد وفرص 
في  االستثمار  خالل  من  المنافسة،  على  القدرة  يمتلك  العربي 
التقدم  بركب  اللحاق  من  يمكنه  ما  واالبتكار  األعمال  ريادة 
والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق الطموحات التي يطمح لها 

الجميع".
مستدام  عربي  اقتصاد  بناء  على  العمل  "ضرورة  على  وشدد 
من خالل تشجيع ريادة األعمال ومبادرات الشباب. إلى جانب 

أقسام  واستحداث  العربية  الجامعات  في  البحوث  مراكز  دعم 
تحفيز  بريادة األعمال. فضال عن  تعنى  العربية  الجامعات  في 
االقتصاد العربي من خالل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

عبر دعم الشباب العربي".
من جهته أثنى مدير عام منظمة اليونيدو بالدور الذي يلعبه اتحاد 
الغرف العربية، مؤّكدا أّن "منظمة اليونيدو تضع كل إمكاناتها 
وقدراتها في سبيل تعظيم واقع ريادة األعمال في العالم العربي"، 
معتبرا أّن "اتحاد الغرف العربية شريك أساسي في هذا المجال"، 
منّوها إلى أنّه "سيتم خالل عام 2023 إطالق النسخة الرابعة 
للمنتدى الدولي لريادة األعمال واالبتكار، حيث سيتم هذا العام 
إضافة قطاعات جديدة مثل التصميم الداخلي، تصميم األزياء، 

والزراعة الذكية".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



Khaled Hanafi meets with the Director General of "UNIDO" in Vienna: Agreement to Organize the Arab-
African Summit on Entrepreneurship and Investment

The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, 
Dr. Khaled Hanafi, met at the headquarters of the United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in 
Vienna, the Director-General of the organization, Dr. Gerd 
Muller, in the presence of the Dean of the Arab Diplomatic 
Corps, the Ambassador of the Arab Republic of Egypt, 
Mohamed Al-Mulla.
During the meeting, they discussed ways to enhance 
cooperation between the "Union of Arab Chambers" and 
"UNIDO" in the next phase. It was also agreed to put 
forward a number of ideas related to UNIDO's support for 
the establishment and development of industrial clusters 
in the Arab region, provided that the start would be, for 
example, but not limited to, the Arab Republic of Egypt, or 
any other Arab country.
The discussion centered on cooperation in organizing the 
Arab-African Summit on Entrepreneurship and Investment, 
which is scheduled to be held in cooperation between 
"UNIDO" and the Arab Bank for Economic Development 
in Africa "Badia", in the United Arab Emirates from 8 to 
10 May. In conjunction with the activities of the annual 
investment forum, which is held under the patronage of the 
President of the UAE.
The Secretary-General of the Union of Arab Chambers 
praised the role played by UNIDO in the Arab region. 
Pointing to the close cooperation relationship between 
the Union of Arab Chambers and UNIDO through the 
Investment and Technology Promotion Office of the United 
Nations Industrial Development Organization in Bahrain. 
Many important events are organized annually between 
the two parties, including the "International Forum for 
Entrepreneurship and Investment" and the "Arab Rally 
to Support Entrepreneurs" competition, and other events 
that serve to enhance the reality of entrepreneurship and 
entrepreneurs in the Arab world.
Secretary-General Khaled Hanafi touched on the ongoing 
preparations to organize the second edition of the initiative 
to live independently, launched by the Union of Arab 
Chambers in cooperation with the League of Arab States 
and the “International Expo for People of Determination”.
Hanafi pointed to "The importance of raising the level 
of cooperation between the Union and UNIDO in order 
to establish centers for entrepreneurship and business 
incubators in the Arab Chambers.” He explained, "The 
Union of Arab Chambers had launched, in partnership with 
the Federation of Egyptian Chambers of Commerce and 
the United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO), an initiative to support entrepreneurship and 
entrepreneurs in the Arab world. Egypt was the first station 
of this initiative, hoping that this experience and initiative 
will be generalized to the rest of the Arab countries 
in coordination with the United Nations Industrial 
Development Organization - UNIDO.” He pointed out 
"The role played by the Arab private sector in economic 
development, as it represents 75% of the size of the economy 
and employment opportunities." He stressed, "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 the ambitions that everyone aspires to."
He stressed “The need to work on building a sustainable 
Arab economy by encouraging entrepreneurship and youth 
initiatives. In addition to supporting research centers 
in Arab universities and creating departments in Arab 
universities concerned with entrepreneurship. As well as 
stimulating the Arab economy by supporting small and 
medium enterprises by supporting Arab youth.”
For his part, the Director General of UNIDO praised the 
role played by the Union of Arab Chambers, he stressed, 
"UNIDO is putting all its capabilities and capabilities in 
order to maximize the reality of entrepreneurship in the 
Arab world." Considering, "The Union of Arab Chambers 
is a key partner in this field," noting that "the fourth 
edition of the International Forum for Entrepreneurship 
and Innovation will be launched in 2023, and this year 
new sectors will be added, such as interior design, fashion 
design, and smart agriculture."
Source (Union of Arab Chambers)


