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اتحاد الغرف العربية

نشأته 

)ديسمبر(  األول  كانون   16 بتاريخ  العربية  الغرف  اتحاد  تأسس 
الدافع  وكان  له.  رئيسيًا  مقرًا  بيروت  مدينة  من  واتخذ   ،1951
األساسي إلنشاء االتحاد وعي أصحاب األعمال العرب إلى أهمية 
التعاون اإلقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية العربية، 
المستوى  اقتصادية عربية تعمل على  فكان االتحاد أول مؤسسة 
غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل االقتصادي بين البالد 
التعاون بين  العربية. وقد لعب اإلتحاد دورًا هامًا في دفع عجلة 
واالستثمارية.  والتجارية  االقتصادية  الصعد  على  العربية  البالد 
المشتركة  العربية  السوق  الدعوة إلنشاء  إلى  سّباقًا  اإلتحاد  وكان 
الوحدة  تحقيق  بهدف  تنفيذها  يجب  التي  العامة  المبادئ  ووضع 

االقتصادية بين البالد العربية.

أعضاؤه

يضم اإلتحاد في عضويته غرف واتحادات غرف 22 دولة عربية 
تمّثل وترعى جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولها.

رؤيته

أن يكون االتحاد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله 
التجارية واالستثمارية واالقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة 
هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل االقتصاد العربي.

رسالته

أن يكون:
األعمال  بين مجتمعات  التعاون  داعمًا ألواصر  • مركزًا مرجعيًا 

في الدول العربية.

• مطورًا للفكر االقتصادي العربي على أسس مستدامة.
االقتصادي  العمل  قواعد  إلى  العربي  الخاص  للقطاع  معبرًا   •

الدولي وبما ييسر ويعزز اندماجه في االقتصاد العالمي.

أهدافه

تتمثل أهداف االتحاد الرئيسية في اآلتي:
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة 

ومتطورة.
• تمثيل كافة القطاعات االقتصادية العربية قوميًا وإقليميًا ودوليًا 

من منظور أصحاب األعمال.
• تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات األعمال والقطاع 

الخاص في بالدها.
التي  المعوقات  الخاص وإزالة  القطاع  احتياجات  التعّرف على   •

تواجه طموحات التنمية.
وبين  وبينها  العربية  األعمال  مؤسسات  بين  التعاون  تطوير   •

مؤسسات األعمال األجنبية.

أنشطته

مسيرة  دفع  في  أساسًا  تصّب  ومتنوعة  عديدة  االتحاد  نشاطات 
بنقل وجهة  اإلتحاد  يقوم  إذ  المشترك.  العربي  االقتصادي  العمل 
من  المتنوعة  إصداراته  خالل  من  العربي  الخاص  القطاع  نظر 
في  نشرها  ويتم  والرائدة.  النوعية  والتقارير  والدراسات  البحوث 
مطبوعات ونشرات اقتصادية ودوريات. واإلتحاد الذي يستند إلى 
تجربة غنية في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات المتخصصة 
يقّدم خدمات  كما  العرب.  األعمال  اهتمامات أصحاب  في شتى 

متنوعة أخرى لمؤسسات القطاع الخاص العربية.
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االفتتاحية

نعيش في عالم متسارع 
سياسية  وأزمات  ومتغّير، 
واقتصادية تبدأ من عالمنا 
العربي وال تنتهي عند حدود 
المتعارف  الخمس  القارات 
العالم.  شعوب  بين  عليها 
وبنتيجة هذه األزمات هناك 
أرق يصيب كافة حكومات 
العالم من أجل مواجهة أزمة 
وسبل  طرق  تتفاوت  حين  وفي  الشباب.  صفوف  في  البطالة 
تزال  ما  العربي  عالمنا  في  أّنه  إال  وأخر،  دولة  بين  المعالجة 
وسائل دعم الشباب محدودة إذا ما استثنينا إلى حد كبير الدول 

العربية النفطية ذات الفوائض المالية المرتفعة.
بالمجتمع  النهوض  في  الشباب  دور  اغفال  يمكن  ال  وألنه 
والمشاركة الفاعلة في مختلف حقول المعرفة واإلنتاج واإلبداع، 
وفي  الدوليين  شركائه  مع  بالتعاون  العربية  الغرف  اتحاد  فإّن 
يونيدو،   – الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  مقّدمهم 
يواكب تطلعات وآمال وطموح الشباب العربي، من خالل دعمه 
نسختها  التي عقدت  العرب"  "رالي  األعمال عبر مسابقة  لرواد 
الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لريادة األعمال واالستثمار 
 ،"2020 دبي  "اكسبو  فعاليات  من  األخير  األسبوع  مع  تزامنا 
وذلك ضمن رؤى االتحاد التي تهدف إلى بناء جسور المعرفة 
والتواصل والتشبيك على المستويات المحلية واالقليمية والدولية.

إّن للشباب دور مهم في خطط اإلصالح وعمليات التطوير 
التي تحتاج منهجية واضحة في التفكير، ولكن التطوير يحتاج 
الى رؤية واضحة منفتحة على العالم تكون في تواصل وتفاعل 
ثقافة  إلى ترسيخ  أننا بحاجة  التنويرية اأُلخرى. كما  الرؤى  مع 
العمل وتأكيد دور الذهنية اإليجابية المسؤولة في التعاطي مع 

تحديات الواقع.
وفي سياق الحديث عن تمكين الشباب، فإّنه ال بّد من االنتقال 
العمل  بين  التكامل  واعادة  اإلنتاج  الى  االستهالك  ثقافة  من 
المجال  السياسة، وفي هذا  السياسات ال  والثروة والتركيز على 
فإّن مشاركة الشباب في جهود التنمية االقتصادية عامل أساسي 
التمكين االقتصادي يعزز  في نجاح هذا المسعى، باعتبار أن 
مشاركة الشباب في عملية صنع القرار. لكن هذا يتطّلب القوانين 

والتشريعات المحفزة في كل بلد عربي على حدة على ان تكون 
متكاملة ومترابطة من الناحية االجتماعية في اطار استراتيجيات 
دمج الشباب في اصل االقتصاد بشكل مباشر، واالهتمام بإيجاد 
فرص العمل للشباب، وإنشاء منابر لالستماع للشباب، وضمان 
هذا  للشباب.  االقتصادي  التمكين  اجل  من  الكافي  التمويل 
إلى جانب زيادة عدد الشباب الذين يكسبون دخاًل من البرامج 
والتوظيف والبرامج الخاصة والتوظيف الذاتي والتمكين، وزيادة 
التنوع في امتالك الشباب لشركات في قطاعات االقتصاد بهدف 
زيادة فرص العمل، ودعم ثقافة ريادة األعمال والقدرات االدارية 
واالستثمار  االدخار  وارتفاع  للشباب،  الفنية  والمواهب  التجارية 
بين الشباب وتشجيعهم على انشاء المؤسسات التعاونية، وتسليط 
الضوء على الشركات التي يملكها الشباب، وازالة الحواجز التي 
تمنعهم من بدء اعمالهم الخاصة وتنميتها، وتسهيل الوصول الى 

األسواق والتمويل والدعم غير المالي للشركات الشبابية.
في الواقع إّن االستراتيجيات الرئيسية واهداف سياسة التمكين 
االقتصادي للشباب ال يمكن فصلها عن السياسات المخصصة 
األهداف  مع  متسقًا  التمكين  يكون  وبحيث  المجتمع  لقطاعات 
المواثيق  مع  ومنسجمًا  االجتماعي  العدل  لسياسات  العامة 
االنسانية. وفي ضوء  للكرامة  العامة ومحققًا  للصالح  الضامنة 
انتشار ظواهر التطرف واالغتراب والتهميش، ال بد من تشجيع 
فرص  واتاحة  االنعزالية  من  بداًل  المجتمع  في  الشباب  انخراط 
المشاركة في صنع القرار في النشاطات اإلنسانية. ومن ها ال 
بّد على الدول العربية استعمال الموارد من أجل تعزيز مشاركة 

الطاقات الشبابية المبدعة في بناء المستقبل.
الوطن  في  المتفاقمة  البطالة  مشكالت  إّن  المحّصلة  في 
العربي تفرض تحديًا يحتاج الى تخطيط سريع ومسبق لمواجهة 
تداعياته المقبلة، من هنا ال بد من بناء قواعد اجتماعية وتعليمية 
وتأهيلية لمشاركة الشباب ورعاية المبدعين وتدريب القوى العاملة 
والمرشحة لسوق العمل، وتمكين الشباب العربي من خالل ثقافة 
المستجدات  مع  والتعامل  التفكير  نمط  في  االيجابي  التغيير 
العالمية مع الحفاظ على االصول االجتماعية والثقافية ضمانًا 

للهوية الجامعة وفاعليتها في ثقافة اإلنتاج والمواطنة.

عبدهللا المزروعي 
رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية 

التمكين االقتصادي للشباب العربي
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دبي  اكسبو  فعاليات  عقد ضمن  الذي  واالستثمار،  االعمال  لريادة  الدولي  للمؤتمر  الرابعة  النسخة  افتتاح  شهد 
2020، مشاركة حاشدة بحضور 400 شخصية رسمية واقتصادية من البلدان العربية واالجنبية، يتقدمهم وزير الدولة 
لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة االمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بن عبدهللا حميد بالهول 
الفالسي، رئيس اتحاد الغرف العربية عبدهللا محمد المزروعي، امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، امين 
عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، النائب األول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، المدير 
العام للمصرف العربي لتنمية االقتصاد في أفريقيا )بادية( سيدي ولد التاه،  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس 
مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة األعمال واالستثمار التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور 
برناردو كالزاديال سارمينتو المدير العام لمديرية الرقمنة والتكنولوجيا واألعمال الزراعية في منظمة األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية )اليونيدو(.

الصغيرة  والمشاريع  األعمال  لريادة  الدولة  وزير  اعتبر 
والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبد هللا حميد بالهول الفالسي أّن 
"العام الماضي، وعلى الرغم من ما شهده من ظهور متغيرات جديدة 

بالنسبة إلى دولة اإلمارات ألنها  لكوفيد- 19، إال أنه كان رائعا 
استثمرت بكثافة في أنظمة الرعاية الصحية."

مشاركة حاشدة في افتتاح أعمال المنتدى الدولي لريادة األعمال واالستثمار 
في "اكسبو دبي 2020"

االلتزام القوي بتحقيق األهداف الـ 17 المحددة في خطة التنمية المستدامة 2030
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وقال: "لدينا أعلى معدل لالختبار للفرد، وأعلى معدل للتطعيم 
بالنسبة للفرد، وبالتالي تمكنا من الحفاظ على األعمال التجارية، 
الشركات  أي  االقتصاد  قطاعات  ألضعف  السماح  من  وتمكنا 
السياحة  أيضا من جذب  تمكنا  بالعمل. كما  الصغيرة والمتوسطة 
ألنه عندما يسافر السائحون إلى الخارج هذه األيام، فإن أولويتهم 
القصوى هي السالمة ووجدوا ذلك في اإلمارات العربية المتحدة. في 
اآلونة األخيرة، تمكنا أيضا من جذب الشركات متعددة الجنسيات، 

ومعظمها من دول شرق آسيا."

أمرا  يمثل  التجارية  األعمال  ممارسة  "تسهيل  أّن  إلى  وأشار 
أساسيا بالنسبة لجزء كبير من رواد األعمال من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة"، معتبرا أّنه "من دون ثقة ودعم الحكومات، لن تتمكن 

هذه الشركات من البقاء".

األعمال.  رواد  مع  منتظمة  اجتماعات  عقدت  "لقد  أضاف: 
إنهم ال يطلبون منا التمويل، ولكنهم يطلبون تسهيل الوصول إلى 

األسواق والشركات الكبرى متعددة الجنسيات."

عبداهلل المزروعي

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، عبدهللا محمد المزروعي، على 
 .2020 إكسبو  في  المميز  المكان  هذا  في  الملتقى  انعقاد  اهمية 
ولفت الى أّن جائحة كوفيد 19- أدت إلى فصل العالم عن بعضه 
البعض وقّوض الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
2030، وتسبب في خسارة العديد من المكاسب، ال سيما من خالل 
التأثير على الفقر والبطالة وعدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص في 
المنطقة العربية. معتبرا أن المطلوب اليوم مضاعفة الجهود وتسريع 
العمل للتعافي والتعويض. مبينا أن لدى اتحاد الغرف العربية وجميع 
الغرف العربية األعضاء، قناعة تامة بأن أهداف التنمية المستدامة، 
قبل أن تكون نهًجا عالمًيا وجدول أعمال األمم المتحدة، هي رسالة 

إنسانية للنهوض بالمجتمعات وتعزيز حياة اإلنسان.

واعتبر أن التعافي من الوباء يتطلب أواًل وقبل كل شيء بناء 
القدرات وزيادة االستثمار في رأس المال البشري، ونفخر بإظهار 
لجهود  تتويجًا   ،"2022 العربي  "الرالي  مسابقة  في  الطموح  هذا 
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األكاديمية  بالتعاون مع شركائنا من  الغرف  اتحاد  بها  قام  طويلة 
لريادة  العربي.  البحري والمركز  والنقل  للعلوم والتكنولوجيا  العربية 

األعمال واالستثمار لليونيدو - البحرين. 

أحمد أبو الغيط

متحدثا في الجلسة االفتتاحية، قال األمين العام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، إّن األوضاع التي تعيشها المنطقة العربية 
تستدعي مزيدا من التعاضد والتعاون، داعيا كافة الفاعلين في الدول 
العربية إلى "التكاتف وتعزيز االستثمار البيني العربي لالستفادة من 
الفرص والمزايا التي تتيحها دولنا، وهي كثيرة وواعدة ومن شأنها 
أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وإعادة بعث مسار التنمية 

في المنطقة."

وشدد على أّن "التكامل االقتصادي العربي من أهم األولويات 
التي تسعى جامعة الدول العربية إلى تحقيقها، وقد عملت منذ إنشائها 
عام 1945 على تعزيز التعاون االقتصادي لرفع معدالت التجارة 
المؤسسات  من  العديد  أنشأت  إذ  العربية،  الدول  بين  واالستثمار 
التي  الكبرى  الحرة  العربية  التجارة  وأقامت منطقة  العربية،  المالية 
دخلت حيز التطبيق عام 2005. وساهمت بشكل الفت في تطوير 
التجارة البينية العربية. كما تعمل حاليا على االنتهاء من المسودة 
للقمة  سترفع  والتي  المحدثة  العربية  االستثمار  اتفاقية  من  األولى 

العربية القادمة العتمادها."

وأشار أبو الغيط إلى أّن "الجامعة العربية بدأت اإلعداد لمشروع 
لرجال  موحدة  عربية  تأشيرة  إصدار  بشأن  جديدة  عربية  اتفاقية 
الدول  بين  تنقالتهم  تسهيل  بغرض  العرب  والمستثمرين  األعمال 

العربية"،

المنتدى بأفكار ومبادرات تخدم  معربا عن أمله في أن يخرج 
جهودنا لتسريع مسار التعافي، وتسهم في تعزيز االستثمار وبيئة 

مالئمة لريادة األعمال في المنطقة العربية.

خالد حنفي

من جانبه شدد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد 

حنفي، على أّن الشباب هم صناع المستقبل، وانطالقا من ذلك ال 
بد من توفير كل السبل لدعم الشباب العربي وحثهم على اإلبداع 
واالبتكار، حيث تنصب الجهود اليوم من اجل دعم رواد االعمال 

الذين يشكلون العنصر المؤثر في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال: تعتبر ريادة األعمال ورواد األعمال والشركات الصغيرة 
النظم  في  حيويًا  عاماًل  واسع،  نطاق  على  الحجم  والمتوسطة 
االقتصادية الوطنية، ال سيما وأنهم يخلقون فرص عمل من إجمالي 
الوظائف بنسبٍة أعلى من تلك التي يخلقها أرباب العمل اآلخرون.

الممثل الحقيقي  أّن اتحاد الغرف العربية يعّد  ونوه حنفي الى 
للقطاع الخاص العربي الذي يساهم بنسبة 75-%80 من الناتج 
من   80%-75 بين  ما  بتوظيف  يساهم  كما  اإلجمالي،  المحّلي 

إجمالي القوى العاملة في العالم العربي.

العربية،  الغرف  اتحاد  بين  القائم  التنسيق  إلى  حنفي،  ولفت 
صعيد  على  )يونيدو(،  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  ومنظمة 
دعم رّواد األعمال في العالم العربي، من خالل تنظيم عام 2019 
النسخة االولى لمسابقة "رالي العرب"، ومن ثم سنشهد بتاريخ 30 
اذار )مارس( الحالي االعالن عن الفائزين في الجائزة التي تفتح 

ذراعيها لدعم المبتكرين ورواد االعمال العرب. 

هاشم حسين

التابع  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج  مكتب  رئيس  ووصف 
لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( الدكتور هاشم 
حسين، منتدى رواد األعمال بأنه "منتدى حواري" بين رواد األعمال 
من  دولة   100 من  أكثر  في  تدعمهم  التي  الخدمية  والمؤسسات 

مختلف انحاء العالم. 

األيام  مدار  على  سيناقشون،  "المشاركين  أّن  هاشم  وأوضح 
األعمال  وريادة  العالمية  الشراكات  تعزيز  سبل  المقبلة،  الثالثة 
واالبتكار وفرص االستثمار من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
نحو  العقول  "تواصل  شعار  تحت  المنتدى  ويأتي   .2030 لعام 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل ريادة األعمال واالبتكار 

واالستثمار في عصر ما بعد جائحة كورونا."

ولفت إلى أّن "معرض إكسبو دبي يأتي تحت شعار "تواصل 
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األعمال  لريادة  الدولي  المنتدى  مفهوم  أّن  حين  في  العقول"، 
الخبراء  واالستثمار، ظل يتمحور حول تواصل رواد األعمال مع 

في مجال ريادة األعمال من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "شكل إكسبو دبي فرصة فريدة من أجل جمع رواد 
األعمال من جميع أنحاء العالم على مدار ثالثة أيام إلجراء حوار 
ومؤسسات  المالية  والمؤسسات  األعمال  رواد  من  العقول  بين 
والصناعية  التجارية  والغرف  البحوث  ومراكز  والجامعات  التعليم 

والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني ورواد األعمال."

وقال إّن "التكامل هذا العام بين المنتدى العالمي لرواد األعمال 
لرواد  كبيرة  فرصة  يعطي  السنوي،  االستثمار  وملتقى  واالستثمار 
المستثمرين، حيث  ليتواصلوا مع  العالم  األعمال من جميع أنحاء 
ويعقد  العالم  في  لالستثمار  ملتقى  أكبر  االستثمار  ملتقى  يعتبر 
سنويا في دبي، وهذا العام تعقد نسخته الحادية عشرة". وأشار إلى 
التعامل مع  كيفية  كبيرا في  تحديا  كـوفيد19- شكلت  "جائحة  أّن 
في خضم  أنشطتهم  األعمال  رواد  مواصلة  وكيفية  األعمال  رواد 
الجائحة العالمية، ومن هذا المنطلق يناقش المنتدى مسألة تعزيز 
قدرة رواد األعمال على الصمود، وكيف يمكن للمنظمات الدولية 
دعم  سبيل  في  تتواصل  أن  البحوث  ومراكز  الدولية  والمؤسسات 

المؤسسات الصغيرة ورواد األعمال على مستوى العالم".

وأوضح أن "إعالن اإلمارات العربية المتحدة"الذي سيتم تبنيه في 
ختام المنتدى سيركز بصورة أساسية على كيفية دعم المؤسسات 
المتوسطة والصغيرة والناشئة في فترة ما بعد جائحة كورونا"، مؤكدا 
أّنه "منذ عام 2015، لعبنا دورا كبيرا جدا في تحسين أداء البيئة 
المالئمة ألصحاب المصلحة في مجال المؤسسات الناشئة وريادة 
المركز  في  عملنا  يشمل  حيث  والشباب.  المرأة  وتمكين  األعمال 
العربي الدولي لريادة األعمال التابع لليونيدو، ومقره البحرين، أكثر 
من 52 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول العربية والدول األفريقية 
جنوب الصحراء. تنبع أهمية المنتدى العالمي لرواد األعمال، الذي 
يعقد كل سنتين، في أنه يمّكننا من استخالص النتائج حول ما تم 

فعله وما ينبغي أن يتم فعله."

محمود محي الدين

وتطرق المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود 

محيي الدين، إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والناشئة في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

األمل  تعطينا  المتحدة  العربية  األمارات  "دولة  أّن  إلى  ولفت 
التي  االقتصادية  والجوائح  الصحية  الجوائح  من  تعاف  في  والثقة 
يمر بها العالم هذه األيام"، مشيرا إلى أّن "هذه الجوائح تذّكرنا بأيام 
عجاف مر بها العالم خالل عامي 2007-2008، نتيجة لألزمة 

االقتصادية العالمية".

وقال: "هناك مشكلة يمر بها العاملون في القطاع الزراعي الذين 
يعتمدون على األسمدة المستوردة من المناطق التي تشهد صراعا 

حربيا هذه األيام."

اإلقليمي  الوضع  إلى  الدين  محيي  محمود  الدكتور  وتطرق 
بالنسبة لالقتصاد العربي في مجمله، مشيدا بالدول العربية، وعلى 
رأسها دول الخليج، التي أخذت بأسباب العلم وزيادة االستثمارات 
في التعليم وفي الرعاية الصحية والثورة التكنولوجية وأيضا االهتمام 
بمواضيع االستدامة وتغير المناخ، حيث منحت هذه االستثمارات 
دول الخليج الفرصة للصمود والنمو والتطور. معربا عن أمله في 
أن تحذو جميع الدول العربية حذوها وتستثمر في هذه المجاالت.

جلسات عمل

المستدام  التمويل  االفتتاحية جلسة عمل حول  الجلسة  أعقبت 
والشامل، والتي ناقشت طرق التمويل المبتكرة الجديدة لضمان القدرة 

على الصمود والنمو بشكل مستدام.

كما عقدت أيضا جلسة حول بناء نظام بيئي موات لالبتكار 
مع التركيز على توافر البنية التحتية االقتصادية الفعالة، إلى جانب 
نظام تعليمي قوي يغذي ريادة األعمال واالبتكار منذ سن مبكرة، 
ويعزز االبتكار على مستوى المدرسة والجامعة، للتكيف مع الثورة 

الصناعية الرابعة.

التوصيات

اختتم المنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار فعالياته في 
يدعو  والذي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إعالن  بتبني  دبي، 
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من بين أمور أخرى، إلى مزيد من التعاون والتكامل والتواصل في 
جميع أنحاء العالم العربي، والتركيز على رائدات األعمال العربيات 
للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول عام 2030. 

أهـداف  تحقيق  المتحدة"، على  العربية  اإلمارات  "إعالن  ورّكز 
التنمية المستدامة، من خالل ريادة األعمال واالبتكار واالستثمار 

في التعافي في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وقرأ البيان اثنان من رواد األعمال المشاركين في المنتدى هما 
السيدة أنتونيا أليس كارامبا كوكر من دولة سيراليون، والسيد هادي 

ديواني من مملكة البحرين.

ولحظ البيان تقديرا لجهود قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
نحو التنمية المستدامة، حيث أعرب الموقعون على "اإلعالن" عن 
امتنانهم لرؤية حاكم دبي نحو تحقيق التنمية االقتصادية وتمكين 

الشباب والنساء في جميع أنحاء العالم.

كما أعرب المشاركون عن امتنانهم لجامعة الدول العربية واتحاد 
للتنمية  العربي  والمصرف  دبي،  إكسبو  ومعرض  العربية  الغرف 
االقتصادية في أفريقيا )بادية(. واحتوى بيان اإلمارات على اثنتي 

عشرة بندا أهمها:

أوال: االلتزام القوي بتحقيق األهداف الـ 17 المحددة في   -
خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

القوة  هما  واالبتكار  األعمال  ريادة  بأن  اإلقرار  ثانيا:   -
وتحقيق  االقتصادي  النمو  وتحفيز  العمل  فرص  لخلق  الدافعة 

المكاسب االجتماعية.

المستويات  جميع  على  المرأة  تمكين  بأّن  اإليمان  ثالثا:   -
االقتصادية أمر بالغ األهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من 

خالل االبتكار وريادة األعمال.

تحقيق  على  الجهود  جميع  ترّكز  بأن  التوصية  رابعا:   -
التنمية المستدامة من خالل ريادة األعمال واالبتكار واللذين يمكن 

تحقيقهما من خالل نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومرن.

خامسا: التوصية ببناء شراكات قوية بين رواد األعمال،   -
بما  الممارسات  أفضل  لتبادل  سواء،  حد  على  ونساء  رجال  من 
يتماشى مع ربط الخدمات المالية وغير المالية من أجل تنمية رواد 

األعمال والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

جميع  في  للمرأة  الفعالة  المشاركة  تشجيع  سادسا:   -
القطاعات من خالل ريادة األعمال واالبتكار.
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شهدت الجلسة الختامية للمنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار تكريم الفائزين في مسابقة رالي العرب لريادة 
األعمال لعام 2022، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة االمارات العربية المتحدة 
بالشراكة والتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)يونيدو(. وبمشاركة عشرون شابا يمثلون عشرين دولة في المنطقة العربية. وقد فصلت في النتائج النهائية لجنة 

تحكيم دولية من الواليات المتحدة، إيطاليا، تونس، تركيا، البحرين، والسودان.
تجارة  غرفة  ورئيس  االماراتية  الغرف  اتحاد  ورئيس  العربية  الغرف  اتحاد  رئيس  من  كل  الختامي  الحفل  وحضر 
وصناعة ابوظبي عبدهللا محمد المزروعي، وامين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وامين عام جامعة الدول 
العربية احمد ابو الغيط، ورئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار، ورئيس 

مكتب اليونيدو لالستثمار والتكنولوجيا في البحرين الدكتور هاشم حسين.

وأعلن امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي عن 
االسماء الفائزة في المراكز الثالثة االولى من المسابقة، حيث فاز 
الفلسطيني في المركز  الفريق السوري في المركز االول، والفريق 

وحاز  الثالث.  المركز  على  اللبناني  الفريق  حار  بينما  الثاني، 
الفائزون في المراكز الثالثة األولى على مبالغ نقدية تساعدهم في 

تحويل أفكارهم االبتكارية إلى مشاريع منّفذة على أرض الواقع. 

سوريا تفوز بمسابقة "رالي العرب لريادة األعمال" وفلسطين ولبنان 
بالمركزين الثاني والثالث

خالد حنفي: التغيير العربي المنشود يحتاج الى سواعد شبابه
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هم عنصر  الشباب  أن  من  انطالقا  أنه  فأكد  حنفي،  وتحدث 
شبابه،  سواعد  الى  يحتاج  المنشود  العربي  التغيير  وأن  التغيير، 
بادر اتحاد الغرف العربية بصفته ممثال للقطاع الخاص العربي، 
بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
إلى  البحرين،  والترويج في  االستثمار  لتكنولوجيا  اليونيدو  ومكتب 
إطالق مسابقة "رالي العرب لريادة األعمال 2019"، بهدف تنمية 

روح االبتكار والريادة لدى الشباب العربي.

وشدد على أن هدف اتحاد الغرف العربية من إطالق المسابقة 
والجائزة، كان من اجل فتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب 
المزيد من  العمل وخلق  باحتياجات سوق  العربية وربطهم  بالدول 
بالمنطقة  المستدامة  التنمية  في  للمساهمة  تمهيدًا  العمل  فرص 

العربية.

كذلك ألقى كلمات كل من: امين عام جامعة الدول العربية احمد 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  ورئيس  الغيط،  ابو 
لالستثمار  اليونيدو  مكتب  ورئيس  الغفار،  عبد  إسماعيل  البحري 

والتكنولوجيا في البحرين الدكتور هاشم حسين.

أبو الغيط

لجامعة  العام  األمين  قال  الختامية،  الجلسة  في  حديثه  وفي 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن شباب وشابات المنطقة العربية 
الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 مليون شخص هم عماد مستقبل 
المنطقة العربية. وشدد على ضرورة توفير البيئة المالئمة لنجاحهم، 

"ألن نجاهم يعني نجاح األمة والمجتمعات العربية."

وقدم األمين العام لجامعة الدول العربية ثالث نصائح لشباب 
المنطقة العربية:

أوال، اعملوا إلى آخر يوم في حياتكم.  •

ثانيا، اقرأوا إلى حد العمى.  •

ثالثا، تحلوا باألمل في تحقيق تطلعاتكم.  •

ودعا الشباب العربي إلى االلتزام بهذه القواعد والعمل من أجل 
االبتكار، وإلى أال يسمحوا أبدا للفشل بأن ينال منهم.

عبد الغفار

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  رئيس  وأوضح 
اإلبداع  "دعم  أّن  فرج؛  الغفار  عبد  إسماعيل  الدكتور  البحري، 
واالبتكار والتطوير المستمر من ركائز استدامة الٌتميز األكاديمي 
والعملي باألكاديمية، يأتي استمرارا للنجاحات التي حققتها المسابقة، 
سنوات،  خمس  منذ  بمصر  العربية  األكاديمية  أطلقتها  والتي 

واستهدفت دعم شباب رواد األعمال والمبتكرين".

العام  األمين  معالي  من  المستمر  بالدعم  الغفار  عبد  ورحب 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لمختلف المبادرات الداعمة 
شركائها  مع  بالتعاون  األكاديمية  بها  تقوم  والتي  العربي  للشباب 
من المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية. وأشاد بالتعاون والشراكة 
مكتب  اليونيدو-  منظمة  ومع  العربية  الغرف  اتحاد  مع  الناجحة 
التجارة والصناعة  بالبحرين، وغرفة  ترويج االستثمار والتكنولوجيا 
الستضافة  سعادته  عن  معربا  المتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة 
الفاعلية الختامية للمسابقة على هامش إكسبو دبي 2020 وكبري 

الفعاليات االستثمارية العالمية.

سيونغ زو

والتنسيق  والعالقات  البرامج  إدارة  عام  مدير  أعرب  بدوره، 
لالبتكار  سعادته  عن  زو،  سيونغ  اليونيدو  منظمة  في  الميداني 
العالمي.  المنتدى  اللذين يحدثان في إطار شبكة  الكبيرين  والتقدم 
عصر  في  عقدها  يتم  التي  واألحداث  الفعاليات  تلعب  وأضاف: 
وقد  االقتصادي  النمو  تحقيق  في  مهما  دورا  كـوفيد19-  بعد  ما 
أثبت المنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار كيف يمكننا خلق 
المرونة لمساعدة االقتصاد العالمي على النمو واالزدهار. ولكن مع 
ذلك، يتعين علينا، في الوقت نفسه، العمل بشكل جماعي من أجل 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الفائزين بـ "رالي العرب"

للعلوم  العربية  باألكاديمية  األعمال  ريادة  مركز  رئيس  وقال 
والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور وائل الدسوقي، أن التنافس بين 
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المشاركين كان محتدما، وقضت لجنة التحكيم وقتا طويال في سبيل 
تحديد الفائزين بالمراكز الثالثة األولى.

وتابع: "تهدف هذه المسابقة إلى تنمية روح االبتكار والريادة لدى 
الشباب العربي وفتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب بالدول 
فرص  من  المزيد  وخلق  العمل  سوق  باحتياجات  وربطهم  العربية 

العمل تمهيدا للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية. 

وفي ما يلي نبذة عن الفرق الثالثة التي فازت بالمراتب الثالثة 
األولى، إلى جانب تقديم جوائز تقديرية للفريقين القطري والتونسي، 

باعتبار أّن مشاريعهم تستحق التشجيع والفوز.

المركز األول فاز به مشروع بيفول Bevol من سوريا،   -
والمسؤولية  التطوع  ثقافة  تعزز  مستقلة  تفاعلية  منصة  وهو 

االجتماعية من خالل وسائل تحفيزية.

المركز الثاني كان من نصيب مشروع وولتر Walter من   -
فلسطين، وهو نظام لمعالجة المياه الرمادية، ويوجد حال لمشكالت 

نقص المياه.

فازت بالمركز الثالث الشركة الناشئة "كالود" cloudمن   -
لبنان والتي تنتج فوطا صحية بأسعار معقولة، ومضادة للحساسية، 
وعضوية، وقابلة للتحلل الطبيعي لمكافحة الفقر المتعلق بالصحة 

النسائية.

قصتا نجاح عربيتان

وقبل اإلعالن عن أسماء الفائزين تم استعراض قصتي نجاح 
لرائدي أعمال شابين هما وضاح مالعب من لبنان وعبد الرحمن 
النسخة  في  والثاني  األول  بالمركزين  الفائزان  مصر،  من  عمران 
في  أقيمت  التي  األعمال  لريادة  العرب  رالي  مسابقة  من  األولى 

البحرين عام 2019.

 ،DLOC-Biosystems  وضاح مالعب هو صاحب مشروع
وهي شركة تخترع شرائح بيولوجية تمكننا من تربية نسيج خاليا يشبه 
لشركات  يتيح  األمر  هذا  اإلنسان.  في جسم  الموجودة  تلك  كثيرا 
األدوية إمكانية اختبار وتجربة أدويتها والحصول على نتائج أفضل 
وتوقعات أكثر، فيما يتعلق بتأثير األدوية على اإلنسان قبل أن يتم 

تجربته على اإلنسان.

وقال وضاح مالعب إن فوزه بالمركز األول في مسابقة رالي 

تغييرا جذريا في مسيرته  أحدث   2019 لالبتكار في عام  العرب 
اختراع  براءة  على  حصلنا  الحين،  ذلك  "منذ  وأضاف:  المهنية. 
لشرائحنا.  التصنيع  مرفق  وإنشاء  فريقنا،  بتوسيع  وقمنا  لتقنيتنا، 
في  الطب  وكلية  األكاديمية  األوساط  مع  تعاون  عالقات  أنشأنا 
جامعة بيروت. بدأنا محادثة مع شركات األدوية مثل أسترازينيكا 

إلعداد دراسات لتقديم مفهومنا لعملية اكتشاف األدوية."

تكريم

واالستثمار،  االعمال  لريادة  الدولي  المنتدى  ختام  في  جرى 
والذي انعقد في إطار إكسبو دبي تكريم رئيس مجموعة االقتصاد 
للمنتدى،  المنظمة  الجهات  ابو زكي من جانب  واالعمال رؤوف 
حيث منحه درعا تكريمية وذلك تقديرا لجهود "االقتصاد واالعمال" 
في تعزيز وتدعيم اواصر التواصل االقتصادي بين البلدان العربية 
العربية  المؤتمرات  تنظيم  في  الحافل  المؤسسة  سجل  خالل  من 
بين  واالستثماري  االقتصادي  النشاط  تعزير  الى  الرامية  والدولية 

الدول العربية قاطبة.

كذلك جرى تكريم كل من: رئيس اتحاد الغرف العربية عبدهللا 
محمد المزروعي، ورئيس البنك األفريقي للتنمية االقتصادية )باديا( 
القابضة"، في  التاه، ورئيس "شركة البحرين الوطنية  د.سيدي ولد 
مملكة البحرين السيد فاروق المؤيد، وغيره من الشخصيات العربية 

المؤثرة والفاعلة في المجال االقتصادي واالستثماري عامة.

اختيار  على  تركز  "الرالي"  فكرة  تركز  أّنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
عنصر الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 30 سنة، حيث 
يفترض  المسابقة  في  المتنافسة  الفرق  في  المشاركين  نصف  أن 
ولقد  الخريجين.  من  االخر  والنصف  جامعات  طلبة  يكونوا  أن 
تقدم للمشاركة في المسابقة فرقا عديدة من 14 دولة عربية هي: 
مصر، موريتانيا، ليبيا، االردن، البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، 
لبنان، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، المملكة العربية السعودية، 

والعراق.

في  االبتكار  حول  المشاركة،  الفرق  مشاريع  وتمحورت 
التكنولوجيا، والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك في الطاقة المتجددة 
المسابقة  هذه  وستساعد  الزراعية،  والتكنولوجيا  التقليدية،  والطاقة 
قائمة  لكيانات  المبتكرة  مشروعاتهم  أفكار  تحويل  على  الشباب 

بالسوق متمثلة في شركات كبرى.
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شهدت النسخة الرابعة لـ "المؤتمر الدولي لريادة األعمال واالستثمار"، التي عقدت خالل الفترة 30-28 آذار )مارس(، 
المؤسسات  البارزة، مع عدد من  االتفاقيات  العديد من  العربية  الغرف  اتحاد  توقيع   ،2020 اكسبو دبي  فعاليات  ضمن 
والمنظمات العربية واألجنبية، والهادفة إلى فتح قنوات التواصل وتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية واالستثمارية بين 

الجانب العربي مع نظرائه من دول العالم بما فيها الدول االفريقية.  

اتفاقيات بارزة التحاد الغرف العربية في ختام فعاليات اكسبو دبي 2020
فتح قنوات التواصل وتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية واالستثمارية مع دول العالم

الرئيس  األعلى  الرئيس  المدني  للطيران  دبي  هيئة  رئيس  شارك 
إكسبو  معرض  راعي  والمجموعة،  االمارات  لطيران  التنفيذي 
مكتوم،  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  الدولي  الهمم  أصحاب 
ورئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
هللا  عبد  ظبي  أبو  وصناعة  تجارة  غرفة  ورئيس  االمارات  بدولة 
محمد المزروعي، ومعالي األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، وامين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، 
في حفل إطالق مبادرة "العيش باستقاللية"، وتوقيع اتفاقية التعاون 
الهمم  اكسبو أصحاب  العربية" وإدارة "معرض  الغرف  "اتحاد  بين 
الدولي"، في مقر اكسبو دبي 2020. وبهذه المناسبة ونيابة عن 
الماليين من أصحاب الهمم الذين سوف يستفيدون من هذه المبادرة، 
تّم تكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومنحه لقب "راعي 
الغرف  اتحاد  رئيس  من  الهمم"  أصحاب  لتمكين  العربي  االبتكار 

العربية عبد هللا محمد المزروعي، بحضور معالي أحمد أبو الغيط 
امين عام جامعة الدول العربية ومعالي الدكتور خالد حنفي األمين 

العام التحاد الغرف العربية.

الكريمة  لرعايته  تقديرًا  سعيد،  بن  احمد  الشيخ  سمو  تكريم  وجاء 
لمبادرة "العيش باستقاللية"، ولجهود سموّه الطيبة لتمكين أكثر من 
الشرق  دول  في  يعيشون  الهمم  أصحاب  من  نسمة  مليون   50
األوسط ويتطلعون الى مساعدتهم على العيش باستقاللية من خالل 

التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وبرامج إعادة التأهيل المتطورة.

 بعد ذلك بارك كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد والرئيس عبد هللا 
التعاون  اتفاقية  التوقيع على  المزروعي ومعالي أحمد أبو الغيط، 
واتحاد  الدولي  الهمم  أصحاب  اكسبو  معرض  إدارة  بين  المشترك 
الغرف العربية ممثال لمبادرة العيش باستقاللية، والتي تم توقيعها 
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حنفي  خالد  الدكتور  العربية  الغرف  اتحاد  عام  أمي  جانب  من 
والمنسق العام لمعرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي غسان سليمان 
سموه.  مع  جامعة  تذكارية  صورة  أخذ  ذلك  تبع  ثّم  ومن  أمهز. 
وبعدها تّم القيام بجولة على جناح الفرق المشاركة في مسابقة "رالي 
العرب"، وجرى االستماع إلى األفكار والمشاريع المقّدمة من جانب 

المشاركين من كافة الدول العربية.

وقبل التوقيع على االتفاقية التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، مع رئيس اتحاد الغرف العربية عبد هللا محمد المزروعي، 
بحضور معالي األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
ورئيس  حنفي،  خالد  الدكتور  العربية  الغرف  اتحاد  عام  وأمين 
مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية – البحرين الدكتور هاشم حسين، والمنسق العام 
سليمان  غسان  االعالمي  الدولي  الهمم  أصحاب  اكسبو  لمعرض 
الدكتورة  العربية  الغرف  اتحاد  في  االقتصادية  والمستشارة  أمهز، 
سارة الجزار، حيث تطرق االجتماع إلى اإلنجازات التي تحققها دولة 
االمارات على صعيد تمكين أصحاب الهمم، وأيضا أهمية مبادرة 
العيش باستقاللية في خدمة أصحاب الهمم في الوطن العربي ككل 
وأهدافها الرامية الى تمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة امامهم 

لتحقيق احالمهم وطموحاتهم .

وفي ختام اللقاء، شكر سمو الشيخ احمد بن سعيد، األمانة العامة 
التحاد الغرف العربية على إطالق هذه المبادرة، مشيرا الى "أهمية 
تعزيز التعاون المشترك من اجل خدمة أبنائنا من أصحاب الهمم 

في الدول العربية". 

التي  المتميزة،  والمبادرات  الجهود  من  المزيد  برؤية  "سعيد  وقال: 
بما  التكنولوجي  االبتكار  الهمم وتطويع  تمكين أصحاب  تستهدف 

يلبي احتياجاتهم ويحقق امالهم وطموحاتهم".

وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد حنفي: "المبادرة تعتبر األولى من 
العرب لكي  المبتكرين  العربي وتستهدف توجيه  الوطن  نوعها في 
العزيزة من مجتمعنا وتهيئة  الشريحة  يلعبوا دورهم في خدمة هذه 

الفرص امامهم للعيش باستقاللية".

اتحاد  مع  بالتعاون  "سعداء  أمهز:  سليمان  قال غسان  جانبه  من 
الغرف العربية ومع إدارة المبادرة من أجل منح المزيد من الفرص 

مجتمعاتهم وسوف  في خدمة  دورهم  لعب  نحو  الهمم،  ألصحاب 
نقوم بعرض ابتكارات مبدعينا العرب ضمن فعاليات معرض اكسبو 

أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة في نوفمبر المقبل".

اتفاقية تعاون مع مجلس األعمال العربي - الروسي

الروسي،  العربي  األعمال  مجلس  مع  العربية  الغرف  اتحاد  وّقع 
اتفاقية تعاون الغرض منها توفير أساس للتعاون وتعزيز التعاون بين 
الجانبين العربي والروسي، على أساس غير حصري في المجاالت 
ذات االهتمام المشترك، بما يساهم في تعزيز االستثمارات المتبادلة 

بين الجانبين.

األعمال  مجلس  نظمها  جلسة  خالل  االتفاقية  توقيع  حفل  وجرى 
الروسي العربي على هامش إكسبو دبي 2020، في مدينة دبي، 
اإلمارات العربية المتحدة )30 آذار/مارس سنة 2022(، في جناح 

روسيا في اكسبو دبي 2020.

وتنص االتفاقية على ما يلي:

الروسي  األعمال  نادي سيدات  تأسيس  - ستعمل األطراف على 
العربي )نادي األعمال( تحت رعاية اتحاد الغرف العربية ومجلس 
العربيات  الذي سيضم رائدات األعمال  االعمال العربي الروسي، 
والروسيات، بهدف زيادة تعزيز العالقات الثنائية وتعزيز االتصاالت 

لخلق فرص عمل.

النسائية األخرى في روسيا  - ستدعو األطراف رابطات األعمال 
والدول العربية لالنضمام الى نادي االعمال، فضال عن المشاركة 
والمنتديات  المعارض  المثال  سبيل  )على  المشتركة  األحداث  في 

الدولية(. 
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- توفر األطراف الظروف المالئمة لمساهمة المشاريع والشركات 
وسيدات األعمال واتحاداتهن وروابطهن مساهمة نشطة في شتى 
أنواع المعارض الدولية والوطنية والمتخصصة وغيرها من الفعاليات 
وروسيا  العربية  األقطار  في  تقام  التي  واإلعالمية  اإلعالنية 

االتحادية.

اتفاقية تعاون مع الغرفة العربية - البرازيلية

كذلك وقع اتحاد الغرف العربية، اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية 
العربية البرازيلية ومجمع إيتايبو التكنولوجي )PTI(، بهدف تعزيز 
وتشجيع  التعاون  وتعزيز  العربية،  والدول  البرازيل  بين  العالقات 

األعمال بين الشركات التجارية الناشئة. 

تامر  البرازيلية  العربية  للغرفة  العام  األمين  االتفاقية  وّقع  وقد 
منصور، واألمين العام التحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، 
والمدير المشرّع لمجمع إيتايبو التكنولوجي PTI، إدواردو كاستانهيرا 

جاريدو ألفيس.

ويعد النظام البرازيلي  PTI نظاًما بيئيًا لالبتكار، يعمل على دمج 
األشخاص المشاركين في المشاريع الذين يبحثون عن إيجاد الحلول 
للمجتمع. وتمتلك الغرفة العربية - البرازيلية أيًضا مختبرًا لالبتكار 
تحت اسم  CCAB LABومهمته ربط الوكالء في هذا المجال في 

البرازيل والدول العربية مع بعضهم البعض. 

اتفاقية بين "الغرفة العربية – البرازيلية" و "ضمان"
تعاون  اتفاقية  على  البرازيلية،  العربية  التجارية  الغرفة  وقعت  كما 
مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" 
وهي المؤسسة التي تعنى بتشجيع وتعزيز االستثمارات العربية مع 
العربية  الغرف  اتحاد  عام  أمين  بحضور  وذلك  األجنبية،  البلدان 
تامر  البرازيلية  العربية  الغرفة  عام  وأمين  حنفي،  خالد  الدكتور 
التعاون  مجلس  دول  في  للغرفة  االقليمي  والمستشار  منصور، 
الخليجي والعراق واليمن، شاهين علي شاهين، ومدير عام المؤسسة 
هللا  عبد  "ضمان"  الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 

الصبيح.

 واتفاقية بين "الغرفة العربية – النمساوية" و 
"ضمان"

كذلك جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة العربية – النمساوية مع 
الصادرات "ضمان"،  وائتمان  االستثمار  العربية لضمان  المؤسسة 
وتحفيز  المؤسستين،  بين  األمد  طويل  التعاون  تعزيز  بهدف 
توسيع  على  تعمل  التي  والنمسا  العربي  العالم  بين  االستثمارات 
االتفاقية  ووّقع  االفريقية.  الدول  مع  واستثماراتها  تجاراتها  حجم 
عن جانب الغرفة العربية النمساوية األمين العام المهندس مضر 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  جانب  وعن  خوجة، 
الصادرات )ضمان( المدير العام عبد هللا الصبيح، بحضور رئيس 
الجانب العربي للغرفة العربية النمساوية نبيل الكزبري، وأمين عام 
اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ومدير إدارة العمليات في 

)ضمان( محمد الشطي.
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الغرفة التجاریة العربیة البرازیلیة

 على مدى 66 عاماً تحولت الغرفة التجاریة العربیة البرازیلیة إلى عامل أساسي في تطور ھذه العالقات التي ال تقتصر نتائجھا على

األعمال الثنائیة فحسب، بل تشمل أیضاً تفعیل التقارب ما بین الثقافتین، العربیة والبرازیلیة.

 فالغرفة التجاریة العربیة البرازیلیة ھي الغرفة الوحیدة المعترف بھا في البرازیل من قبل إتحاد الغرف العربیة. وھي أیضاً الممثل
 الشرعي للمصالح التجاریة للدول األعضاء في جامعة الدول العربیة، وخاصة فیما یتعلق بإصدار شھادات المنشأ والتصدیق على وثائق

 ومستندات التصدیر إلى البلدان العربیة

 تمتین الروابط بین البرازیلیین والعرب من أجل
 الترویج لتعزیز مسار التطور اإلقتصادي

واإلجتماعي والثقافي.

  انتسب إلى الغرفة التجاریة العربیة البرازیلیة
  انطالقاً من تصمیمھا على تحقیق ھدف توطید وتعزیز روابط الشراكة، وتولید الفرص، وعلى األخص توثیق عرى التقارب ما بین
   البرازیلیین والعرب، تقدم الغرفة العربیة، من خالل محترفین مؤھلین تأھیال عالیا، سلسلة من المزایا األساسیة لممارسة األعمال

  وإبرام الصفقات التجاریة:

 استكشاف فرص األعمال
 وتحدید الشركاء التجاریین

إعداد دراسات الجدوى
  واإلمكانات اإلستثماریة

 تقدیم الخدمات اإلستشاریة

 المقر:
 ساو باولو – البرازیل

 
  الفروع:

  ایتاجاي – والیة سانتا كاتارینا – البرازیل
 
 

   دبي – اإلمارات العربیة المتحدة
 
 

    أبراج بحیرات الجمیرا
 
 

       الطابق الخامس
 
 

      الموقع اإللكتروني:
 
 

      البرید اإللكتروني:
 
 

      ھاتف:
 
 

التصدیق على وثائق
  ومستندات التصدیر

تقدیم خدمات الترجمة
  العربیة – البرتغالیة

 الترویج لمنتجات/ خدمات الشركات
 األعضاء لدى وسائل اإلعالم البرازیلیة

 والعربیة

 إقامة المعارض، ولقاءات أعمال،
 والفعالیات، والمحاضرات،
 وتنظیم البعثات التجاریة

 بناء العالقات وتعزیز التواصل ما بین
  الشركات، والحكومات، والمؤسسات

األخرى العربیة والبرازیلیة

Edifício Santa Catarina
Av. Paulista, 283/287 - Bela Vista

São Paulo -SP 01310-000
Brasil- São Paulo

Av. Coronel Marcos Konder, 1207 cj 10
Itajaí-SC 88301-303
Brasil-Santa Catarina

-(One Jumeirah Lake Towers)(1)  

www.ccab.org.br 

ccab@ccab.org.br 
 (55) (11) 2145 3200
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شهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار عقد فعاليتين. ناقشت الفعالية األولى النهوض 
بشأن  الوزاري  المستوي  على  نقاش  حلقة  كانت عبارة عن  الثانية  والفعالية  العربي.  العالم  في  النسوية  األعمال  بريادة 
المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وجهود التعافي في عصر ما بعد كوفيد19-، حيث تم تسليط الضوء على فرص جذب 

االستثمار األجنبي للشباب في أفريقيا في المستقبل.

المنتدى العالمي لريادة األعمال واالستثمار يناقش:
"واقع رائدات األعمال العربيات" و "شباب القارة األفريقية وفرص االستثمار"

عقدت  التي  العمل  جلسة  خالل  عربيات  أعمال  سيدات  طالبت 
بعنوان: "النهوض بريادة األعمال النسوية في العالم العربي"، بتوفير 
فرص أفضل لهن فيما يتعلق بتمويل مشاريعهن، بهدف تحقيق دور 
أكثر إنصافا واستدامة في تطوير مجال ريادة األعمال في المنطقة 

العربية.

وأوضحت رئيسة مجلس سيدات أعمال باإلمارات العربية المتحدة 
فريدة العوضي، أنه "تّم تقويض حقوق النساء في الشرق األوسط 
والدول العربية عموما، أو أن وسائل اإلعالم قد أساءت تمثيلهن".

وتابعت: "وللعودة إلى الوراء، يمكننا إدراك حقيقة أن ثقافتنا وتاريخنا 

يؤصالن ويدعوان ألن تكون نساؤنا قويات وأن يحصلن على الدعم 
تكون  الرحلة  لكن  بذلك.  القيام  يمكننا  نعم  عائالتهن.  من  الالزم 
وسياسات  وأنظمة  قواعد  أيضا  الحكومة  إذا وضعت  بكثير  أسرع 

معينة لدعم المرأة."

أما خبيرة تعزيز االستثمار والتكنولوجيا ومنسقة الشؤون الجنسانية 
جيسيكا  )اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  في 
نيومان، فقالت إن منظمة اليونيدو بصدد االنتهاء من دورة التعلم 
اإللكتروني التدريبية في مجال االستثمار في منظور نوع الجنس. 

التدريبية  الدورة  هذه  مثل  تصميم  اإلطار  هذا  في  "قررنا  وقالت: 
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االفتراضية للتعلم اإللكتروني مع إمكانية الوصول مجانا."

النوع  تحليل  بإجراء  تقوم  ظلت  اليونيدو  "منظمة  أّن  وأضافت 
إلى  ننظر  به،  نقوم  مشروع  كل  وفي  طويلة  لفترة  االجتماعي 
ديناميكيات القوة فيما يتعلق بالمكان الذي يتم فيه استبعاد النساء 
ونتخذ الخطوات والتدابير لكي يستفدن بشكل متساو من مشاريعنا."

العربية سونيا  المرأة  رائدات  لبوابة  التنفيذية  الرئيسة  قالت  بدورها، 
بأمور كثيرة غير مسبوقة،  العربية ظلت تقوم  "المرأة  إّن  جناحي، 
ولكن لألسف هناك عدم إلمام دولي بشأن ما تقوم به، لذلك دعونا 
نركز على السماح للمرأة العربية بالتألق، وإتاحة الفرص معا للعمل 
وتطوير  وتدريب  التعاون  كيفية  على  التركيز  وكذلك  والتعاون، 

النساء في مجال ريادة األعمال".

تخريج رائدات أعمال عربيات

وشهد ختام حلقة النهوض بريادة األعمال النسوية، تخريج عدد من 
رائدات األعمال العربيات من مصر واإلمارات العربية المتحدة تم 
تدريبهن على كيفية تطوير واستدامة وتنمية مشروعاتهن. وقد تم 
إجراء هذه الدورة التدريبية، التي جاءت بعنوان "التمكين االقتصادي 
مكتب  بواسطة  اإلنترنت،  عبر  افتراضية  بصورة  العربية"،  للمرأة 
ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية )اليونيدو(.

شباب القارة األفريقية وفرص االستثمار

الفعالية الثانية كانت عبارة عن حلقة نقاش على المستوي الوزاري 
بشأن المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وجهود التعافي في عصر 
جذب  فرص  على  الضوء  تسليط  تم  حيث   ،19 كوفيد-  بعد  ما 

االستثمار األجنبي للشباب في أفريقيا في المستقبل.

لألمم  المساعد  العام  األمين  الحلقة  المشاركين في هذه  بين  ومن 
المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات اإلفريقية لمواجهة المخاطر 
إبراهيما شيخ ديونغ، وزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بن عبد 

هللا حميد بالهول الفالسي، وكذلك وزير الدولة واالقتصاد والتخطيط 
الرحيم  عبد  الدكتور  تشاد  جمهورية  في  الدولي  والتعاون  التنموي 

يونس علي.

الصغيرة  المشاريع  دور  على  الضوء  الوزارية  الحلقة  سلطت  وقد 
والمتوسطة في تنمية االقتصاد العالمي، وخاصة في الوقت الراهن 
حيث يشهد االقتصاد العالمي تحديات كبرى. ويعتبر قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة األكثر تأثرا باالضطراب غير المسبوق الذي 
أحدثته جائحة كورونا في االقتصاد العالمي وسوق العمل في كافة 
الذي  األمر  اإلغالق،  بسبب  التوريد  سالسل  وتوقف  مستوياته، 

تسبب في إيقاف العديد من األعمال التجارية.

وكذلك سلطت الحلقة الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها لدعم 
رواد األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على هذه 
التحديات وضمان القدرة على الصمود المستدام، إضافة إلى كيفية 
استشراف المستقبل وإطالق العنان لريادة األعمال في المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة واالبتكار.

تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 في أفريقيا

وتحدث إبراهيما شيخ ديونغ، عن التحديات التي يواجهها األفارقة 
الصغيرة  المشاريع  لدعم  فعله  ينبغي  وما  باالستثمار،  يتعلق  فيما 

والمتوسطة في القارة.

ونوّه إلى أنه عندما يتم تناول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 80 أن  وهو  الناس  عليه  يتفق  واحدا  أمرا  هناك  فإن  أفريقيا  في 
المشاريع  بواسطة  توفيرها  يتم  القارة  في  الوظائف  من  المئة  في 
يتعلق  فيما  مهما  دورا  تلعب  حيث  األفريقية  والمتوسطة  الصغيرة 
مجال  تأخذ  أن  األفريقية  الدول  على  فإن  وعليه  أفريقيا،  بتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة على محمل الجد.

الصغيرة  المشروعات  تواجه  التي  التحديات  بعض  إلى  وتطّرق 
والمتوسطة في القارة األفريقية:
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• أوال: الوصول إلى األسواق، إذ ليس باإلمكان إقامة المشاريع في 
غياب األسواق.

إلى  الوصول  من  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تمكين  ثانيا:   •
التمويل.

• ثالثا: توفير الموارد الالزمة لبناء القدرات.

من جانبه اعتبر وزير الدولة واالقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون 
أّن  علي،  يونس  الرحيم  عبد  الدكتور  تشاد  جمهورية  في  الدولي 
"أفريقيا هي قارة االستثمار المستقبلي"، مشيرا إلى أّن "نسبة الشباب 
في القارة األفريقية تمثل أكثر من 60 في المائة، "وقد بدأوا اآلن 

في تكوين شركات والتوجه نحو القطاع الخاص." وأشار إلى أّن 
"الحكومات األفريقية تدعم الشباب سواء من خالل التمويل المحلي 
بالموارد  غنية  األفريقية  القارة  أن  الدولي، مضيفا  أو  اإلقليمي  أو 

الطبيعية من المياه والبترول والمعادن وكافة مصادر الطاقة.

أضاف: "تشاد فيها أكثر من 120 مليون رأس من الماشية، وأكثر 
من 25 مليون هكتار من األراضي الصالحة للزراعة، وأيضا بها 
حقول بترولية تم اكتشافها حديثا، إضافة إلى معدن الذهب بكميات 
الدول  االستثمارات من  تأتي  بأن  المستقبل  نستشرف  نحن  كبيرة. 
العربية واألوروبية واآلسيوية، حيث هناك فرصا كبيرة للتوسع في 

مجال االستثمارات في القارة األفريقية".
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ملتقى االستثمار يستقطب وفودا بارزة من 174 دولة في العالم
عبد اهلل بن طوق المري: االستثمار في المستقبل والتحول الرقمي يحقق

 النمو االقتصادي واالزدهار 

عقدت فعاليات ملتقى االستثمار السنوي 2022 في مركز دبي 
للمعارض في إكسبو 2020 دبي بمشاركة وفود رسمية ومشاركين 
من أكثر من 174 دولة في العالم. وأقيم الملتقى العام الجاري، 
الذي ينعقد بمبادرة من وزارة االقتصاد، تحت شعار: »االستثمار 
في االبتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر«، وتخلله مجموعة 
من ورش العمل والمحاضرات التي ركزت على تعزيز االستثمارات 
شملت:  محاور،  ستة  خالل  من  وذلك  وتحسينها،  المستدامة، 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المحافظ االستثمارية األجنبية، 
المستقبل،  الناشئة، مدن  الشركات  المباشر،  األجنبي  االستثمار 
فضاًل عن مبادرة »مشاريع الخمسين«، وهي عبارة عن مجموعة 
مشروعات تنموية واقتصادية مصممة لتسريع وتيرة التنمية في 

الدولة، وترسيخ مكانتها، وجهة مفضلة لإلبداع واالستثمار.

دليل  طرح  إلى  الجاري  العام  السنوي  االستثمار  ملتقى  وهدف 

منهجي عالمي يغطي كل المبادئ التي تدعم سياسات االستثمار 
منصة  الملتقى  يقدم  كما  المستدامة.  التنمية  وتحقيق  الدولية، 
االستثمار  بيوت  كبار  لممثلي  يمكن  إذ  المستثمرين،  تستهدف 
والشركات االستثمارية، وبنوك التنمية، وصناديق الثروة السيادية، 
ومستثمري المحافظ، التفاعل مع المبعوثين الحكوميين الرسميين، 
ووّفر  العالم.  مستوى  على  استثماري  وتعاون  شراكات  إلقامة 
حول  عدة  أسواق  في  االستثمار  لفرص  حقيقيًا  تقييمًا  الملتقى 
تعتبر واحدة  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  العالم ولسوق دولة 
الملتقى  العالم. وهدف  االقتصادية حيوية في  األقطاب  أكثر  من 
وانعكاساته  العالمي  االقتصادي  المشهد  مستقبل  على  للتركيز 
األسواق  في  النمو  وآفاق  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  على 
الناشئة وأهمية استقطاب االستثمارات األجنبية من خالل التحفيز 
االستثماري والتشريعات االستثمارية والمرونة في دخول األسواق 

الناشئة.
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افتتح وزير االقتصاد في دولة االمارات العربية المتحدة، معالي عبد 
هللا بن طوق المري، الجلسة االفتتاحية مؤكدا على "أهمية االستثمار 
في المستقبل في وقت يشهد فيه االستثمار العالمي تغيرات متسارعة 
بفضل عوامل عدة تأتي منها مسيرة التحول الرقمي"، مشددا على 
االقتصادي  النمو  تحقيق  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  أهمية 

واالزدهار للدول".

وقال: "تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة مكانتها بين أهم عشرين 
دولة في العالم لجذب االستثمار االجنبي المباشر، وفي العام 2021 
ارتفع االستثمار االجنبي المباشر في الدولة إلى 4 في المئة مقارنة 
بعام 2020. وتمثل اإلمارات نموذجًا في تحقيقها قفزة نوعية في 
سياستها االستثمارية بناء على نموذج أكثر مرونة واستدامة وأكثر 
المستقبلية  التوجهات  مع  ويتواكب  العالمية  االسواق  على  انفتاحا 

والتكنولوجيا".

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف في 
كلمته، عن سعادته بالمشاركة في ملتقى االستثمار السنوي الذي 

يشهد نموًا ومشاركة متزايدة كل عام. 

وقال: "ظلت جمهورية تتارستان مشاركًا نشطًا في ملتقى االستثمار 
السنوي منذ العام 2011. وقد استمعنا إلى آراء العديد من الخبراء 
ومنافشات مستفيضة حول العديد من القضايا الهامة حول االستثمار 
في االبتكار لمستقبل مزدهر. وإن من أهم السياسات العالمية زيادة 

االستثمار في االنتعاش االقتصادي والتنمية واالبتكار".

واستهلت نائبة رئيس كولومبيا الدكتورة مارثا لوسيا راميريز كلمتها 
بتسليط الضوء على الحاجة إلى "االبتكار المستدام" وتحسين سلسلة 
التوريد العالمية، مع التركيز على حل أكثر تكاماًل على الصعيد 

العالمي.

بدورها، أعربت األمينة العامة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتاد( ريبيكا جرينسبان، عن قلقها إزاء نقص التنمية والمساعدات 

المقدمة إلى البلدان النامية. 

وقالت: "ارتفع االنتعاش االقتصادي في العالم المتقدم إلى 30 في 
المائة ولكن في البلدان النامية لم يتخط حاجز الـ 20 في المائة 
فقط. وللبلدان النامية مجاالت كبيرة للنمو من حيث االستثمار في 

قطاعات حيوية".

بدورها، استهلت وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي 
للجنة االقتصادية ألفريقيا فيرا سونجوي، كلمتها بتهنئة دبي على 
اقامة هذا الحدث الهام، وتطرقت الى التحديات التي تواجه القارة 

األفريقية في فترة ما بعد الوباء.

وتحّدث وكيل دائرة التنمية االقتصادية في أبو ظبي راشد عبد الكريم 
البلوشي، عن بيئة االستثمار المثالية التي تتسم بالسهولة واليسر 
االستثمارات  لتعزيز  االمارات  ودولة  ظبي  أبو  إمارة  توفرها  التي 

الخارجية.

فارس   Fincasa Ventures في   التنفيذي  الرئيس  لفت  بدوره، 
الناشئة ورواد األعمال  الشركات  إلى مقابلة  أننا نتطلع  إلى  سيد، 
العالميين في الملتقى لتزويدهم بالدعم الالزم لدفع شركاتهم الناشئة 
واالرتقاء بميزاتها التنافسية ومنحهم ليس فقط قابلية التوسع ولكن 
وباإلضافة  امكاناتهم.  يناسب  الذي  التوسع  من  المناسب  المقدار 
إلى ذلك، هذه فرصة جيدة لتحقيق الشراكة مع الحكومات وشركات 
البيئي  النظام  لدعم  مشترك  استثمار  لخلق فرص  األموال  رؤوس 

للشركات الناشئة في دبي".

كذلك تحّدث في حوار القادة العالميين في الجلسة االفتتاحية العديد 
من كبار المسؤولين الحكوميين منهم: رئيس وزراء كوراساو جيلمار 
بيساس، ورئيسة وزراء دولة بربادوس ميا موتلي، ورئيس مجلس 
إدارة اللجنة االقتصادية األوروبية اآلسيوية ميخائيل مياسنيكوفيتش، 
والرئيس  وكامداني،  شينتا  سينتيسا  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 
التنفيذي للشركة العربية لالستثمارات البترولية الدكتور أحمد علي 
عتيقة وشريك ورئيس قسم القطاع الحكومي في شركة كي بي أم 

جي" لورين ماكين. 

ومن بين المتحدثين في محور االستثمار األجنبي المباشر أندريس 
ومعالي  كوستاريكا  في  الخارجية  التجارة  وزير  ياموني،  فالنسيانو 
المدير  القرقاوي  وفهد  المكسيكي،  االقتصاد  وزيرة  كلوثير،  تاتيانا 
المدير  بيترز  وكارولينا  االستثمار،  لتنمية  دبي  لمؤسسة  التنفيذي 

العام في سيتيتز آند كوالبوريشن، ومؤسس اف دي آي كامبس. 

وضمت جلسة الشركات الناشئة متحدثين شملوا فريدة عبد هللا قمبر 
غارسيا  وماريو  اإلمارات  أعمال  سيدات  مجلس  رئيسة  العوضي، 
دافيال، الشريك المؤسس والشريك اإلداري في آنجيل هب فينشرز، 
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باإلضافة إلى آخرين. ومن المتحدثين في محور مدن المستقبل، 
سعادة عبد هللا آل صالح وكيل وزارة االقتصاد في اإلمارات، وجواد 
لدى  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  جالل عباسي، رئيس 
رابطة "جي إس إم إيه"، وخالد الشبراوي، رئيس القطاع الحكومي 
إلى  باإلضافة  اإلمارات،  مايكروسوفت،  في  الصغيرة  والمدن 

متحدثين آخرين.

كما ضمت قائمة المتحدثين في محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الدكتور محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية 
لالستثمار واإلنماء الزراعي، وأيمن الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة 
المتحدة، وديما  التأمين في دولة اإلمارات العربية  مارش لوساطة 
وبالنسبة  وغيرهم.  امباكت،  ترايدال  لدى  التأثير  مسؤولة  األشرم، 
عبد  المهندس  المتحدثين  من  كان  الخمسين،  مشاريع  لمبادرة 
المحسن مبارك الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت في مركز 
أبوظبي إلدارة النفايات "تدوير"، وعادل العمراني، الرئيس التنفيذي 
جونز  وبرادلي  الغاز،  لطاقة  إلكتريك  جنرال  شركة  في  للخدمات 
المدير التنفيذي لمجلس األعمال اإلماراتي البريطاني باإلضافة إلى 

متحدثين آخرين.

استقطاب الشركات الناشئة

استقطب ملتقى االستثمار السنوي 2022 عددا كبيرا من الشركات 
الناشئة والشركات القائمة على التكنولوجيا واالستدامة. ومن خالل 
تخصيص مساحات لعقد اللقاءات والشراكات، كانت الفرصة متاحة 
التي تساهم  العالقات وعقد الصفقات  لبناء  لممثلي هذه الشركات 

في تعزيز األعمال. 

كبار  لمشاركة  العام  هذا  متزايدة  عالمية  أهمية  الملتقى  واكتسب 
المحور  إطار  فيه. وفي  العالم  دول عديدة حول  المستثمرين من 
الرامي إلى جذب االستثمار األجنبي المباشر، ركزت األنشطة على 
تمكين دخول المزيد من فرص األعمال القادمة من مختلف أنحاء 

العالم. 

وجرى عقد ورش عمل وجلسات نقاش شارك فيها وأدارها شخصيات 
متخصصة رائدة في مجاالتها. وشهد اليوم األول حلقات مخصصة 
للنقاش العالمي والتي تناولت دراسة وتحليل المشهد االقتصادي في 

مناطق معينة. كما عقدت مجموعة من اجتماعات الموائد المستديرة 
لالستثمار بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين من الوزراء ورؤساء 
الهيئات ذات الصلة، وذلك لخلق منصة لصناع القرار الحكوميين 
المتطلبات  مع  تتوافق  التي  المجدية  االستثمارية  النماذج  لمناقشة 

الحكومية واحتياجات المستثمرين حول العالم.

حول  مستفيضة  نقاشات  ايضا  الملتقى  من  األول  اليوم  وشهد 
المحاور الرئيسية له وشملت االستثمار األجنبي المباشر والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ومدن المستقبل إلى جانب 

المحافظ االستثمارية األجنبية ومحور "مشاريع الخمسين".

عمل  إطار  لتطوير  ومنظورًا  رؤى  األول  اليوم  جلسات  وقدّمت 
متين لشرح كيف يمكن للبلدان أن توسع أجندتها الخضراء لجذب 
االستثمارات المستدامة. كما تطرّقت مناقشات الملتقى حول تأسيس 
نظام تعليمي يدعم نمو رأس المال البشري، وتوجهات االستثمار 
األجنبي المباشر، إلى جانب مناقشات االستثمار والجوانب البيئية 

واالجتماعية والحوكمة.

وتضمن محور مدن المستقبل مناقشات حول المدن الذكية وكيف 
ينبغي التفكير في المدن الذكية. كما ركّزت الجلسة على مساعدة 
المستثمرين على تجاوز التعقيدات والتحديات والفرص حول المدن 
الذكية في المستقبل. وسلّطت هذه الجلسة الضوء أيضًا على أهمية 
االستثمار في الذكاء االصطناعي والبنية التحتية الخضراء والزرقاء، 

واالستثمار في المدن الذكية في أفريقيا لدفع التحول االقتصادي.

والمدراء  والمستثمرين  الوزراء  من  المستوى  رفيعة  لجنة  وبقيادة 
الشركات  محور  سّلط  الدول،  مختلف  من  الرئيسيين  التنفيذيين 
الصغيرة  الشركات  استدامة  على  الضوء  والمتوسطة  الصغيرة 
الصغيرة  للشركات  الدائمة  التجارية  العالمات  وبناء  والمتوسطة 
ذات  المواضيع  من  وغيرها  األسواق،  إلى  والوصول  والمتوسطة، 

الصلة.

فرص اإلستثمار 

رّكز اليوم الختامي من الدورة الحادية عشرة من ملتقى اإلستثمار 
السنوي 2022، الذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
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دبي، على الفرص االستثمارية التي توفرها دول العالم. وتم تسليط 
الخارطة  المتحدة على  العربية  اإلمارات  دولة  مكانة  الضوء على 
الدولية لالستثمارات، حيث كان الفتًا رغبة المستثمرين لالستثمار 
القطاعات  مثل  االمارات  دولة  في  متعددة  حيوية  قطاعات  في 
االصطناعي  والذكاء  والضيافة  والسياحة  والتجزئة  الصناعية 

والبلوكتشين والثورة الصناعية الرابعة والفضاء وغيرها.

وقَدمت الشارقة فرص استثمارية نوعية والتي توفرها بفضل موقعها 
الجغرافي على الخليج العربي، إلى جانب ذلك فإن االمارة  تمثل 
إحدى الوجهات المفضلة لالستثمارات االجنبية في دولة اإلمارات 
عجمان  إلمارة  كان  الشارقة،  إلمارة  وباإلضافة  المتحدة.  العربية 
توفرها  التي  االستثمارية  الفرص  عرض  تم  حيث  مميزًا،  حضورًا 
بفضل التكلفة المنخفضة لتأسيس الشركات ومرونة قوانينها والبنية 
التحتية القوية ما يجعل منها وجهة جاذبة لالستثمارات األجنبية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مشاركة سيمنز في الملتقى
عقدت شركة سيمنز، الشركة الرائدة في مجال النظم والمعلومات، 

اتفاقية مع جامعة "بيرمينغهام" للشروع في شراكة لمدة عشرة )10( 
البيئي في  النظام  لبناء  للعمل على رقمنة رفيعة المستوى  سنوات 
النمو  دفع  بهدف  والحكومات  األعمال  وربط   ،2020 دستكرت 
إلى  وباإلضافة  المتبادل.  التعاون  وتعزيز  واالبتكار  التعليم  ودعم 
ذلك، تحدثت شركة سيمنز عن ضرورة األمن السيبراني الصناعي 
وقدمت حلواًل لحماية أنظمة وشبكات وبرامج المؤسسة من التهديدات 
الملتقى الضوء على  العالمية خالل  اإللكترونية. وسّلطت الشركة 
التدابير األمنية الحديثة ألنظمة الحماية المتدرجة العميقة للتصدي 
للهجمات السيبرانية. وأتت مشاركة سيمنز في وقت تغير المشهد 
شديدة  شبكات  إلى  منعزلة  جزر  من  للشبكات  بالنسبة  العالمي 
واالكتشاف  “العادي”  االتصال  حول  الشفافية  إلى  وتفتقر  التعقيد 
"اكتشاف  ميزة  فإن  ذلك،  على  وعالوة  الضارة.  للبرامج  التلقائي 
األخطاء الصناعية" توفر الشفافية بشأن األصول وتبادل البيانات 
باإلضافة إلى تعزيز األمن من خالل التحديد المستمر واالستباقي 
للتغييرات في النظام. وتستخدم الشركة نظامًا متقدمًا للتعلم اآللي 
لربط الحركة الحالية بالخط الرئيسي للعمليات العادية، إال أن هناك 
بعض التهديدات الحرجة التي تستهدف األنظمة الصناعية وأنظمة 
التحكم كما هو مذكور من قبل شركة التكنولوجيا مثل تسلل البرامج 
الضارة عبر شبكة اإلنترنت أو اإلنترانت، والتغلب على مكونات 
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الشبكة الخارجية والسحابة، والهندسة االجتماعية والتصيد االحتيالي 
وهجمات رفض الخدمة الموزعة وغيرها من التهديدات.

اتجاهات اكتشاف المتعاملين في العالم

وقّدمت جامعة IE  العالمية عرضًا عن اكتشاف العميل وما هي 
على  العرض  وترّكز  توفرها.  يجب  التي  واالحتياجات  المشاكل 
مديرة  أوضحت  حيث  المتعاملين،  الكتشاف  المطلوبة  الخطوات 
أن  ليتيشيا بونس هيرناندز،   IE الناشئة بجامعة الشركات  مختبر 
الخطوة األولى هي التركيز على تحديد رسالة ورؤية وقيم الشركة 
خالل  من  وتأسيسه  وتفعيله  المقترح  األعمال  نموذج  وضع  مع 
العميل،  ايجاد  هي  الثانية  والخطوة  مستفيضة.  ونقاشات  حوارات 
الختبار القابلية للتوسع وعرض االمكانات واالفتراضات. وفي هذه 
المرحلة على الشركات تطوير الحد األدنى للمنتج القابل للتطبيق 
للعمالء.  تقدم  التي  الخدمات  أو  المنتجات  من  نسخة  أول  وهو 
وتّركز الخطوات األخرى على تحديد وايجاد العميل من خالل تقديم 
الحلول وتأسيس الشركة بتحويلها من شركة ناشئة إلى شركة تركز 

على اإلنجاز.

إطالق تقرير "وكاالت ترويج االستثمار 
العالمية 2022"

وكاالت  توجهات  حول  عالمي  تقرير  إطالق  الملتقى  خالل  وتم 
ترويج االستثمار العالمية، ودار الحوار خالل إطالق التقرير حول 
تطورت الشركات وقضايا التنويع االقتصادي التي واجهتها مما أدى 

إلى زيادة أهمية االستثمار األجنبي المباشر. 

النمو  دعم  في  لالستثمارات  االيجابية  للتأثيرات  منها  وإدراكًا 
االقتصادي والتنمية المستدامة، قامت الحكومات في جميع أنحاء 
العالم بإنشاء وكاالت ترويج االستثمار بهدف خلق الوعي بفرص 
خلق  تعزيز  في  يسهم  ما  المستثمرين  وجذب  الحالية،  االستثمار 
تأسيس شركاتهم والتوسع  اإلنتاجية، وتسهيل  العمل وزيادة  فرص 
اقتصاديًا. وشارك عدد من الخبراء في القطاع آرائهم حول القضايا 
التي تواجههم باإلضافة إلى أفكارهم حول الوكاالت العالمية لترويج 

االستثمار.

سالسل التوريد

وتناول مستشار السياسة التجارية، قسم تطوير السوق، في مركز 
لقد  وقال:  التوريد،   سالسل  مشكلة  جاو،  كوان  الدولية  التجارة 
العديد من  يواجه  قلق رئيسي  التوريد مصدر  أزمة سالسل  كانت 
الصناعات والقطاعات خالل  فترة الوباء، حيث واجهت أزمة في 
العرض والطلب على سالسل التوريد. وعلى الرغم من أن الشركات 
تضع بشكل متزايد مرونة سالسل التوريد على رأس جدول أعمالها، 
إال أن سالسل التوريد التي تمت تجربتها واختبارها من حيث التكلفة، 
وقد يكون إعادة هيكلة اإلنتاج أو تحويله مكلفًا إلى حد كبير. وتشير 
تجربتنا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تعقيد وتكلفة إعادة 
إنشاء سلسلة التوريد أكبر بكثير مما لو احتفظت الشركات بالحد 

األدنى من المستوى التشغيلي للتحضير للتعافي.

مواجهة تدفقات االستثمار األجنبي 

وفي ذات السياق، أشار رئيس قسم ترويج االستثمار، في مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( بول ويسندورب، إلى أّنه 
االستثمار  تدفقات  مواجهة  االستثمار،  ترويج  وكاالت  على  كان 
األجنبي المباشر المتقلبة والتحديات التي جاءت على رأس التباطؤ 
طويل األجل في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي، وقد 
االستراتيجيات  تغيير  على  االستثمار  ترويج  وكاالت  ذلك  أجبر 
التي  القطاعات والصناعات  التركيز على استهداف  إلى  وتحولت 
المتجددة  الطاقة  مثل  والمرونة  االستدامة  أولويات  مع  تتماشى 
من  السياسات  عن  الدفاع  في  دورها  وتفعيل  والصحة،  والرقمنة 
االستثمار،  بتسهيل  االهتمام  االستثمار، وزيادة  بيئة  أجل تحسين 
وتابع:  بالمستثمرين.  المتعلقة  باألمور  االهتمام  من  المزيد  ومنح 
"ال شك أن وكاالت ترويج االستثمار تحتاج كذلك إلى االستجابة 
مع  االستثمار  مواقع  اختيار  في  للمستثمرين  المتغيرة  للدوافع 
المرونة  من  مزيد  عن  تبحث  التي  الجنسيات،  متعددة  الشركات 
في خطوط إنتاجها بسبب التوترات والعوامل الجيوسياسية. ونتيجة 
لذلك، قد تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتنويع أو استعادة جزء 
من أنشطتها االقتصادية مما قد يخلق فرصا جديدة لوكاالت ترويج 
االستثمار". بدورها أّكدت الرئيس التنفيذي في شركة "ايزي آفريكا 
فينتشر كابيتال" ايفا واريجيا، أّنه "من أجل تشجيع االستثمار في 
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أفريقيا، فإننا بحاجة إلى تجارة دولية لدعمنا. وإننا ممتنون من دور 
ملتقى االستثمار السنوي الذي ساعدنا في عرض الفرص الواعدة 

في التجارة األفريقية".

واستعرضت "فورت لودرديل" األميركية فرصها االستثمارية لقائمة 
لودرديل"،  "فورت  الملتقى. وعمدت  في  شاركوا  الذين  المستثمرين 
المتحدة  الواليات  من  الشرقي  الجنوبي  الساحل  على  مدينة  وهي 
األمريكية - فلوريدا، إلى إبراز نفسها كمدينة للفرص االستثمارية. 

ويظهر التقرير الذي قدمته "فورت لودريل" إلى استثمار المدينة في 
مجال البنية التحتية للنقل والمياه، والطاقة النظيفة، ومعالجة التلوث 

واستقرار المناخ.

مذكرات تفاهم

العديد من  بين  التفاهم  مذكرات  العديد من  توقيع  الملتقى  تضمن 
وقد  المستدام.  والمستقبل  واالبتكار  التقنية  على  تركزت  الشركات 
تطوير  بهدف  "سينل"،  و  ذ.م.م"  بور  "أميا  بين  اتفاق  توقيع  تّم 
مشاريع الطاقة الشمسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واتفقت 

الشركتان على التعاون في الكثير من األمور لتطوير العمل.

كما تم توقيع اتفاقية بين باركو تيكنولوجيكو اتيبو، واتحاد الغرف 
استدامة  مشاريع  تنفيذ  بهدف  البرازيلية،  العربية  والغرفة  العربية 
مستقبلية. وهدف التعاون بين االطراف الثالثة إلى تحديد استكشاف 
الحاجة إلى الطاقة المتجددة من خالل موارد المياه وبناء وتعزيز 

عالقات التعاون بين البرازيل والمنطقة العربية.
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جرت المسابقة بنسختها الثانية بتنظيم من اتحاد الغرف العربية، 
المتحدة،  العربية  االمارات  بدولة  والصناعة  التجارة  غرف  واتحاد 
بالشراكة والتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري، ومنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(. وتمثل 
فرصة غير مسبوقة إلحداث تغيير إيجابي واستكشاف آفاق جديدة 
في الرقمنة واالستدامة. وتهدف إلى توفير التوجيه واإلرشاد وفرص 
االستثمار للشباب والفرق الذين يتوقون إلى متابعة أحالمهم وبدء 

عمل تجاري مبتكر.
وعلى الرغم من األحداث العالمية الحالية المأساوية، فإن هذه 
للشباب  والتشجيع  األمل  من  للغاية  تأتي كعالمة مشرقة  المسابقة 
مستقبل  خلق  في  إليه  الحاجة  تشتد  الذي  دورهم  لتولي  العربي 
للمشاركة  تقدم  لقد  وابتكاراتهم.  بأفكارهم  العربية  للدول  مستدام 
عربية  دولة   14 من  فريقا   19  2022 العرب  رالي  مسابقة  في 
تمحورت مشاريعهم حول االبتكار في التكنولوجيا، والثورة الصناعية 

رالي العرب 2022: إشراقة أمل للشباب العربي
إعداد: اتحاد الغرف العربية

استضاف إكسبو دبي "رالي العرب 2022" خالل المنتدى العالمي الرابع لريادة األعمال واالستثمار الذي عقد خالل الفترة من 
28 إلى 30 مارس 2022. هذه هي النسخة الثانية من الرالي، وهي أكبر مسابقة لريادة األعمال في العالم العربي، وتهدف إلى 
تنمية روح اإلبداع واالبتكار لدى الشباب العربي. أقيم رالي العرب األول في البحرين في عام 2019 بنجاح كبير خالل مؤتمر 
اتحاد الغرف العربية الثامن عشر لرجال األعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بالتزامن مع المنتدى العالمي لرواد األعمال، حيث 

تم تكريم الفائزين في المسابقة وحصلوا على جوائز نقدية وفرصا سخية لدعم مشروعاتهم.

مقال
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مقال

ومعالجة  التقليدية،  والطاقة  المتجددة  الطاقة  في  وكذلك  الرابعة، 
التطوع  وثقافة  العضوية،  والمنتجات  الزراعية،  والتكنولوجيا  المياه، 
االول،  المركز  في  السوري  الفريق  وفاز  االجتماعية.  والمسؤولية 
اللبناني  الفريق  حاز  بينما  الثاني،  المركز  في  الفلسطيني  والفريق 
على المركز الثالث. ونال الفائزون جوائز مالية وتقديرية، كما تم 
لمتابعة  التواقون  للفرق  االستثمار  وفرص  واإلرشاد  التوجيه  توفير 

أحالمهم وبدء عمل تجاري مبتكر.
يأتي هذا الحدث في وقت حاسم، فبينما كان العالم بالكاد يخرج 
التي  كوفيد19-  جائحة  جراء  من  به  لحقت  التي  التداعيات  من 
لتزعزع  أوكرانيا  في  الحرب  أتت  واقتصاداتنا،  بمجتمعاتنا  عصفت 
أسعار  في  كبير  ارتفاع  إلى  أدى  مما  العالمي،  االقتصاد  استقرار 
إلى  باإلضافة  األخرى،  األساسية  والسلع  والوقود  الغذائية.  المواد 

التأثير سلبا على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقد أدت جائحة كوفيد 19- إلى تقطيع أوصال العالم عن بعضه 
البعض، وقوضت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
لعام 2030، وتسببت في خسارة العديد من المكاسب، ال سيما من 
خالل التأثير على الفقر والبطالة وعدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص 

في المنطقة العربية.
أهداف  لتحقيق  العربية  المنطقة  أمام  طويال  الطريق  يزال  وال 
العربية. وقد  الدول  بين  كبيرة  فوارق  المستدامة، مع وجود  التنمية 
ارتفعت معدالت البطالة في المنطقة إلى أعلى المستويات في جميع 
أنحاء العالم - ال سيما بين الشباب. وشهدت المنطقة الزيادة الوحيدة 
 ،2010 عام  مستويات  عن  المدقع  الفقر  معدالت  في  العالم  في 
ويرجع ذلك أساسا إلى الصراع. كما سجلت أدنى مستويات المشاركة 
االقتصادية للمرأة. وتعد الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القضايا 
وتحديدًا  العربية،  البلدان  جميع  في  معالجتها  يجب  التي  إلحاحا 
زيادة الجودة وإمكانية االلتحاق بالتعليم. وتقدر التبعات االقتصادية 
لتدهور األراضي في المنطقة بنحو 9 مليارات دوالر كل عام، فيما 
18 دولة عربية تحت خط الفقر المائي. كما يجب علينا بناء أنظمة 
غذائية أكثر استدامة ومرونة. وأصبح هذا األمر أكثر إلحاحا اآلن 

بالنسبة للعالم العربي في ضوء األزمة األوكرانية.
التكنولوجية  يتمثل ضعفنا الرئيسي في االفتقار إلى السياسات 

التنمية  أجل  من  واالبتكار  التكنولوجيا  إنتاج  لتشجيع  الالزمة 
الناتج  البحث والتطوير كنسبة من  المستدامة. ويبلغ اإلنفاق على 
 60% أي  العربي،  العالم  في  حوالي 0.65%  اإلجمالي  المحلي 
أقل من المتوسط العالمي. وفي عام 2020، كان لدى 8.1 فقط 
من كل 100 نسمة اشتراك في النطاق العريض الثابت، مقارنة مع 
15.2 لكل 100 نسمة على مستوى العالم. نحن بحاجة إلى تعزيز 
لمساعدة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  االستثمار 
البحث  خالل  من  العالمية  القيمة  بسالسل  االرتقاء  في  الشركات 
والتطوير واالبتكار التي تستهدف الذكاء االصطناعي وتقنيات الثورة 
الرقمي مهارات  التحول  إتقان  ويتطلب  الرابعة األخرى.  الصناعية 
األعمال  ريادة  على  وتركيزا  قيادية  ومؤسسات  قوية  وتقنية  إدارية 
واالبتكار ومشاريع الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومع ذلك، فإن األوضاع واالتجاهات ليست حالة ميؤوس منها. 
السياسة  في  باالبتكار  االتجاهات  كسر  يمكن  أنه  يظهر  فالتاريخ 
والمؤسسات ونماذج اإلدارة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا. ومسابقة 
رالي العرب ستالقي التحديات من خالل القيام بعمل واقعي إلحداث 

تغيير إيجابي للمضي قدما نحو المستقبل الذي نطمح إليه.

يتطلب التعافي من الوباء أواًل وقبل كل شيء بناء القدرات وزيادة 
االستثمار في رأس المال البشري. يتجلى هذا الطموح بشكل كبير 
في مسابقة "رالي العرب 2022"، والتي تأتي تتويجا للجهود الطويلة 
التي بذلها اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع شركائنا من األكاديمية 
لريادة  العربي  والمركز  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

األعمال واالستثمار ليونيدو - البحرين.
إن اتحاد الغرف العربية وجميع الغرف العربية األعضاء على 
قناعة تامة بأن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجا عالميا 
وجدول أعمال لألمم المتحدة، هي مهمة إنسانية للنهوض بالمجتمعات 
في  التنمية  مشروعات  أساس  هي  والتي  اإلنسان،  حياة  وتعزيز 
المجتمعات. واتحاد الغرف العربية يؤمن بأهمية االستثمار في ريادة 
األعمال واالبتكار وفي عقول الشباب وتشجيعهم على اإلبداع في 
المجاالت ذات األولوية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.

اليوم مضاعفة الجهود وتسريع العمل من أجل  والمطلوب منا 
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باستخدام  رؤيتنا،  مجال  توسيع  علينا  يجب  والتعويض.  التعافي 
تقنيات جديدة للتنبؤ بتأثير سياسات اليوم، مع تعزيز التنسيق وتقديم 

أصوات جديدة وشابة لعمليات صنع القرار.
ومن بين مئات الطلبات المقدمة، تم اختيار 19 فريقا متسابقا 
في  وتساهم  تلبي  ناشئة  شركات  وجميعهم  عربية،  دولة   14 من 
ابتكارات  وتغطي  األساسية.  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
التنمية  بين  تتراوح  مختلفة  مجاالت  النهائية  للتصفيات  المتأهلين 
الخضراء والرقمنة ومظاهر الثورة الصناعية الرابعة والتعليم والطاقة 
الطبية ومساعدة اإلعاقة  التلوث وتتبعه والرعاية  الشمسية ومراقبة 
من  هائلة  فرصا  جميعها  وتوفر  العظيمة.  االبتكارات  من  وغيرها 
خالل االستفادة من التقنيات الناشئة بروح ريادة األعمال واالستثمار 

للتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

بجميع  نفتخر  كما  األوائل؛  الثالثة  بالفائزين  فخورون  ونحن 
المتأهلين النهائيين التسعة عشر م إلبداعاتهم المبتكرة التي تعالج 
حياة  في  فرقا  وتنتج  العربي  العالم  في  المستدامة  التنمية  أولويات 

الشعوب العربية، وفي العالم، وفي المستقبل.

لقد كرمهم المنتدى جميعا، وجرى دعم ابتكاراتهم بسخاء ورعاية، 
العرب  رالي  يجعل  ما  هذا  األوائل.  الثالثة  المتسابقون  سيما  وال 
ومجتمعه الكبير مميزين للغاية. فخيارات المبتكرون الشباب ودعمنا 

لهم يمكن أن يوفر اختراقا لعالم عربي أكثر خضرة وأمانا.

سيبقى اتحاد الغرف العربية ملتزما دائما بدوره الريادي والمسؤول 
في دعم الشباب العربي وتعزيز دورهم في التنمية الشاملة والمستدامة 

التي تخدم طموحات مجتمعاتنا وشعوبنا.
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الكبير "إكسبو  العالم في ظروف استثنائية غير مسبوقة في الحدث  قبل 6 أشهر، فتحت اإلمارات ذراعيها مستقبلة 
2020 دبي"، وشّكل بوابة العالم األكبر للمرور نحو عالم متعاف.

وبشعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، دشنت اإلمارات رحلة أممية جديدة من العمل الدولي الجماعي، من أجل 
ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.

وبعد 6 أشهر، وبتاريخ 31 آذار )مارس( 2022، كان موعد ختام فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، الذي شاركت فيه 
191 دولة، ومّثل محطة فارقة في مسيرة دولة اإلمارات على صعيد المكاسب االستراتيجية التي حققتها من االستضافة 

الناجحة للحدث، وعززت من موقعها الريادي على المستويين اإلقليمي والدولي.

"اكسبو دبي 2020"..
 محّطة فارقة وبوابة عبور نحو مستقبل مزدهر ومستدام!

بعد 6 أشهر على إقامة معرض "إكسبو2020-"، اختتمت اإلمارات 
فعاليات المعرض، الذي شهد عارضين من قرابة 190 دولة، وزيارة 
عدة رؤساء  ومشاركة  العالم،  من حول  مليون شخص   25 قرابة 

دول، وإنفاق مليارات الدوالرات.

من  بدءًا  عليه،  أثرت  التي  األحداث  من  العديد  المعرض  وشهد 
المعرض  وحقق  كورونا.  فيروس  جائحة  بسبب  عام  لمدة  تأجيله 

األول  ويعد   ،2021 األول(  )تشرين  أكتوبر  مطلع  انطلق  الذي 
زيارة  مليون   25 قرابة  آسيا،  وأفريقيا وجنوب  األوسط  الشرق  في 
تعد  كما  افتراضية.  زيارة  مليون  و197  العالم،  دول  مختلف  من 
الصين أحد أكبر األجنحة التي شاركت في "إكسبو دبي" في مساحة 

4636 مترًا مربعًا.

وخالل حفل اختتام المعرض، وّجه نائب رئيس دولة االمارات رئيس 
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مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة 
للعالم صورة مختلفة لإلبداع  أّن اإلمارات أظهرت  إلى  فيها  أشار 
المست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع، وأثبت أبناء اإلمارات 

قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات.

وُصنع  العقول  لتواصل  مركزًا  دائمًا  ستبقى  "اإلمارات  أّن  وأكد 
المستقبل"، مضيفًا: "في كل لحظة من لحظات هذه الرحلة عكسنا 
إكسبو  نهاية  ليس  اليوم  وضيافة.  محبة  من  اإلمارات  أهل  ِقَيم 

2020 وإنما بداية جديدة".

نوّه إلى "أننا أظهرنا للعالم صورة مختلفة لإلبداع لمست عقول جميع 
فئات المجتمع وقلوبهم. واثبت ابناء االمارات قدرتهم على مواجهة 
الصعاب والتحديات. وستبقى اإلمارات ودبي إن شاء هللا في تألقهما 
الحكومة  بهذه  المستقبل،  وصنع  العقول  تواصل  على  وقدرتهما، 
الختامي  الحفل  وحظي  زايد".  بن  محمد  أخي  وقيادة  االستثنائية 
بمشاركة نجوم عالمية بينهم نجمة البوب األميركية كريستينا أغيليرا 
ودي جي تيستو، مع إطالق لأللعاب النارية استمر ساعات طويلة. 

الريادة والعمل للمستقبل

أحمد  بن  ثاني  الدكتور  الخارجية  للتجارة  دولة  وزير  أكد  بدوره 
واإليجابية  التفاؤل  نهج  على  تقوم  اإلمارات  "دولة  أّن  الزيودي، 
والريادة والعمل للمستقبل". وشدد على الدور الكبير إلكسبو بوصفه 
النمو في  التعافي وتحقيق  محركا رئيسيا ساهم في تسريع عملية 
مختلف القطاعات االقتصادية ما يؤسس النطالقة جديدة للدولة في 
ضوء مشاريع الخمسين االستراتيجية وتطوير النموذج االقتصادي 
الجديد لدولة اإلمارات الهادف إلى تحقيق النمو المستدام. وقال إنه 
في ظل اإلنجازات المتتالية التي حققتها دولة اإلمارات خالل الفترة 
الماضية ننظر بتفاؤل كبير إلى أن الدولة وبفضل دعم وتوجيهات 
قيادتها الرشيدة نجحت في العبور اآلمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة 
وقطعت أشواطا عديدة في مسارات النمو المستدام وهو ما ظهر من 
أداء التجارة الخارجية للدولة واالستثمار وريادة األعمال والسياحة 

وغيرها، وذلك في حوار نشرته وكالة أنباء اإلمارات "وام" اليوم.

وأضاف أنه منذ اللحظات األولى لسعي دولة اإلمارات للفوز بأحقية 
تنظيم إكسبو 2020 دبي ذلك الحدث العالمي األبرز كانت الرؤية 
حول مرحلة "ما بعد إكسبو" واضحة ومحددة المعالم لمتخذي القرار 

ولحكومة دولة اإلمارات بفضل الرؤية االستشرافية لقيادتنا الرشيدة 
ونهج دولة اإلمارات الدؤوب في استشراف المستقبل. 

في  تأسست  التي  دبي   2020 إكسبو  أجندة  أهمية  "لمسنا  وقال: 
العقول  بين  والتواصل  والشراكة  الحوار  على  اإلماراتية  نسختها 
أثره  المستقبل، وهو ما سينعكس  والثقافات وطرح قضايا تخاطب 
اإليجابي على مكانة دولة اإلمارات على الساحة العالمية والسيما 
فيما يخص القضايا االقتصادية والعمل من أجل التنمية واالزدهار 
مبتكر  وفكر  جماعي  وعمل  متضافرة  بجهود  التحديات  ومواجهة 
تجسد  الرسالة  هذه  أفضل..  لمستقبل  إلى فرص وحلول  لتحويلها 
منه  متميزة  نسخة  اإلمارات  قدمت  الذي  الدولي  الحدث  هذا  روح 

بنجاح مبهر جذب أنظار العالم".

حراك وزخم 

وأّكد على أّن "ما شهده "إكسبو 2020 دبي" من حراك وزخم على 
الرغم من التحديات والمتغيرات العالمية التي تزامنت معه سينعكس 
المقبلة  المرحلة  الدولة خالل  بمكانة  االرتقاء  إطار  في  أثره  على 
العالم  نظرة  خاصة  التنمية  قطاعات  مختلف  في  شتى  مناح  في 
التي  المتميزة  بالنتائج  النتائج لمسناها  لإلمارات. ولعل بوادر هذه 
حققها إكسبو 2020 دبي على صعيد عدد الزوار اإلجمالي البالغ 
أكثر من 24 مليون زائر وهو رقم قياسي. وإذا ما أخذنا بالحسبان 
أن هذا الرقم تم تحقيقه على الرغم من استمرار بعض التحديات 
يصبح  أنه  في  شك  فال  عالميا،  كوفيد19-  جائحة  عن  الناجمة 

إنجازا مضاعفا ويعكس نجاحا مبهرا إلكسبو بنسخته اإلماراتية".

ونوه إلى أن هذه النتائج انعكست إيجابا أيضا عبر المساهمة في 
حلول دولة اإلمارات بالمركز األول إقليميا والمرتبة العاشرة عالميا 
الناعمة الصادر  للقوة  العالمي  التأثير وفق المؤشر  من حيث قوة 
حديثا لتعزز الدولة مكانتها واحدة من أكبر دول المنطقة والعالم من 

حيث التأثير اإليجابي والسمعة الطيبة. 

فرص ال تتكرر 

إلى أن إكسبو 2020 دبي وفر فرصا ال  الزيودي  الوزير  وأشار 
تتكرر لجميع مؤسسات الدولة سواء في الحكومة أو شركات القطاع 
الخاص العاملة في اإلمارات وكذلك القطاعات األكاديمية والتعاونية 
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من  لالستفادة  مستقبلية طموحة  ذات رؤى  أجندات  لطرح  وغيرها 
الذي كان  إكسبو 2020 دبي  أحدثه  الذي  الهائل  الزخم والحراك 
بمثابة بوتقة جمعت العالم على أرض اإلمارات تم خاللها التأسيس 
االقتصادي  الحراك  تنشيط  لشراكات مستدامة ستصب في صالح 
والتجاري وزيادة القيمة المضافة لالقتصاد الوطني عبر مضاعفة 
عوائد مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل خدمات السياحة 
قطاعات  في  سريع  لنمو  التأسيس  عن  فضال  والطيران  والشحن 
المستقبل  اقتصاد  لبناء  الدولة  ما سيعزز خطط  الجديد  االقتصاد 
القائم على المعرفة واالبتكار وبالطبع هذا المخرجات سيتم تحويلها 

إلى خطط توسع ونمو طويلة المدى. 

إكسبو  معرض  مباني  على  اإلبقاء  لخطط  لننظر  "كمثال  وقال: 
2020 دبي وتحويلها لمدينة المستقبل وغيرها من مبادرات تسهم 
في االستفادة من منشآت المعرض العالمي وتسخير تلك القدرات 
الحديثة  التقنيات  على  قائم  جديد  تنموي  لطرح  محركا  لتكون 
هذا  توظيف  بخصوص  مستمرة  المطروحة  والحلول  والمبادرات 
التنمية  مسيرة  في  إكسبو  إرث  من  واالستفادة  الحضاري  الصرح 

المستقبلية للدولة".

وذكر أن دولة اإلمارات تتمتع بشبكة واسعة وقوية من الشراكات 
االستراتيجية مع دول العالم كافة بما فيها الدول الكبرى واالنفتاح 
على العالم مبدأ ثابت تبنته الدولة منذ تأسيس االتحاد وال شك أن 
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إكسبو 2020 دبي وفر المنصة المثالية لترجمة هذه الرؤية إلى 
الشراكات  من  العديد  إبرام  أمام  المجال  مظلته  لتفتح  عملي  واقع 
االقتصادية  واللجان  والفعاليات  االجتماعات  مئات  وعقد  الجديدة 
المشتركة ومنتديات األعمال و لقاءات العمل على أعلى المستويات 
مع قادة و مسؤولي العالم وجرى ترجمة ذلك على أرض الواقع إلى 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤسس بالفعل لمرحلة جديدة من الشراكات 

االستراتيجية للدولة. 

ونوه إلى ما شهده إكسبو من عقد للدورة األولى من قمة إنفستوبيا 
جمعت  التي  االستراتيجية  الخمسين  مشاريع  أحد  لالستثمار 
شخصيات قيادية من أنحاء العالم في مجاالت االستثمار والتمويل 
مستقبل  لصياغة  متكاملة  رؤية  إطار  في  الجديد  واالقتصاد 
جديدة  برؤى وحلول  المستقبل  قطاعات  في  والشراكات  االستثمار 
وبهدف طموح يتمثل في جذب 550 مليار درهم استثمارات أجنبية 
مباشرة لدولة اإلمارات خالل العقد المقبل في قطاعات االقتصاد 

الجديد.

وتابع: كما احتضن إكسبو 2020 دبي ملتقى االستثمار السنوي 
2022 بمشاركة وفود من 174 دولة الستكشاف فرص االستثمار 
عالميا وفي أسواق دولة اإلمارات بما يعزز مكانة الدولة باعتبارها 

إحدى أكثر الوجهات االقتصادية حيوية في العالم.

قضايا تهم العالم 

دبي   2020 إكسبو  في  المبذولة  الجهود  خالل  من  أنه  وأوضح 
المناخي  والتغير  التعليم  مثل  ككل  العالم  تهم  قضايا  ومخاطبة 
أفضل  على  والتعرف  الحضاري  واالنفتاح  والغذاء  والصحة 
لخلية  اإلمارات  دولة  تحولت  البشرية  لخدمة  الهادفة  المبتكرات 
عمل ال تهدأ ومقصدا لجميع الدول ومجتمعات األعمال واألوساط 
المهتمة بالثقافة والبيئة والسياحة والتعليم واالبتكار وغيرها للبحث 
عن شراكات من أجل المستقبل واالطالع على أفضل الممارسات 
العالمية وتبادل المعارف ونقل الخبرات في العديد من المجاالت. 

وقال الزيودي: "إذا تحدثنا عن استفادة قطاع التجارة الخارجية من 
نجاح "إكسبو 2020 دبي" فهو نجاح لدولة اإلمارات ككل وترسيخ 
القدرة  إلى  إضافة  واألعمال  التجارة  لمزاولة  مثلى  وجهة  لمكانتها 
الخارجي واالنفتاح على األسواق  العالم  الشراكات مع  على زيادة 

الدولية وال شك في أن قدرة أي دولة على تعزيز ترابطها عالميا 
ينعكس على تعزيز شراكاتها التجارية وقوتها وتأثيرها اإليجابي على 

خارطة التجارة العالمية".

وأوضح بأن هذا كله "وفره إكسبو 2020 دبي بالدرجة األولى حيث 
شهدنا تعرف العالم على قوة اإلمارات على خارطة التجارة الدولية 
وسياساتها المحفزة والداعمة لتسهيل وتنمية التجارة ومناطقها الحرة 
التجارة  تسهيل  يخص  فيما  التطور  فائقة  التحتية  وبنيتها  الحيوية 
من موانئ ومطارات وريادتها في مجاالت النقل والطيران والشحن 
في  الطموحة  المستقبلية  رؤيتها  عن  فضال  اللوجستية  والخدمات 
ضوء مشاريع الخمسين وهذا سيصب مباشرة في زيادة نمو قطاع 
التجارة الخارجية مستقبال ليكون إحدى الثمار اإليجابية الكثيرة التي 

حققها إكسبو دبي 2020".

التجارة  أن  السياق  هذا  في  نذكر  أن  المفيد  من  "أنه  إلى  وأشار 
الخارجية غير النفطية لدولة اإلمارات حققت بالفعل قفزة مهمة في 
الذي  الماضي  العام  من  األخير  الربع  لنتائج  وكان   2021 عام 
هذا  في  مهمة  مساهمة  دبي   2020 إكسبو  انطالق  من  تزامن 
النتيجة اإليجابية حيث بلغ النمو في تبادالتنا التجارية غير النفطية 
مع العالم %27 مقارنة بعام 2020 ووصل إجمالي تجارتنا غير 
النفطية مع العالم إلى 1.9 تريليون درهم وزادت صادراتنا الوطنية 
غير النفطية بنسبة %33 متجاوزة 354 مليار درهم ألول مرة في 
تاريخها.. كما شهدنا خالل إكسبو 2020 دبي نموا مهما في العديد 
والسياحة  العقارات  أبرزها  من  الدولة  في  الحيوية  القطاعات  من 
والفنادق وقطاع التجزئة وتجارة األغذية والمشروبات في حين شهد 

قطاع الطيران المدني انتعاشا كبيرا. 

اتفاقيات اقتصادية 
بمليارات  تقدر  اتفاقيات  الدول  من  عدد  توقيع  المعرض  شهد 
الدوالرات، كان أبرزها توقيع ماليزيا اتفاقيات تجاوزت قيمتها 7.2 
األسبوعين  في  أمريكي(،  دوالر  مليار   1.73( رنجيت  مليارات 

األولين من إكسبو 2020 دبي.

وفي فبراير 2022، شهد جناح ماليزيا توقيع ثالث مذكرات تفاهم 
بقيمة 100 مليون رينجيت ماليزي )23 مليون دوالر(، بين ثالث 

شركات صغيرة ومتوسطة وثالثة شركاء أعمال عالميين.
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كما أعلنت والية ساو باولو البرازيلية، في أكتوبر الماضي، إبرام 
أمريكي،  دوالر  مليار   1.1 قيمتها  بلغت  جديدة  تجارية  صفقات 
إضافة إلى أن اإلمارات وقعت وسان مارينو والبرازيل مذكرة تفاهم 

في مجال التعاون السياحي.

ثنائية مع  تجارية  اتفاقيات  2022، وقعت قرغيزستان  يناير  وفي 
يعادل  ما  )أي  أمريكي  دوالر  ماليين   3.2 بقيمة  اإلمارات  دولة 
11.7 مليون درهم إماراتي(، كما وقعت اإلمارات أيضًا مذكرات 

التفاهم مع بلجيكا.

وضمن فعاليات أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، الذي عقد في الفترة 
االستراتيجية  "المبادرة  اإلمارات  أطلقت  أكتوبر،   9 حتى   3 من 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050". وشهدت المبادرة استثمارات 
تتجاوز 600 مليار درهم )163 مليار دوالر أمريكي( يجري ضخها 
الدولة  مستهدف  لتحقيق  والمتجددة،  النظيفة  الطاقة  مجاالت  في 

بحلول منتصف القرن.

فوائد اقتصادية
في  وظيفة  ألف   53.8 سيدعم  دبي"  "إكسبو  أن  اإلمارات  تؤكد 

االقتصاد  سيدعم  كما   ،2031  –  2021 بين  سنويًا  اإلمارات 
اإلماراتي بإجمالي قيمة مضافة 122.6 مليار )33 مليار دوالر(.

وحقق االقتصاد اإلماراتي مجموعة من الفوائد والمزايا خالل انعقاد 
"إكسبو دبي 2020"، تمثلت في جذب عدد كبير من المستثمرين 
وكبار رجال األعمال من جميع أنحاء العالم، وعقد الشراكات العالمية 
بين الشركات اإلماراتية واألجنبية، ورفع معدالت التدفق السياحي 
تأثيرات  تكون  أن  المتوقع  ومن  الفندقي.  القطاع  وانتعاش  للدولة 
المعرض قصيرة ومتوسطة األثر على مستوى الناتج المحلي غير 
النفطي لإلمارات، إضافة إلى تطوير قاعدة الشراكات االستراتيجية 
مع العديد من الكيانات والقوى االقتصادية حول العالم، فضاًل عن 
التأثير اإليجابي لعمليات تطوير البنية التحتية حول مقر المعرض.

واستفاد قطاع العقارات اإلماراتي من المعرض، حيث شهد تحسنًا 
وعقارات  الفاخرة  والوحدات  الفلل  على  الطلب  زيادة  في  ملحوظًا 

الواجهات المائية خاصة في دبي.

انعقاده من جودة خدمات  وعزز "إكسبو 2020 دبي" قبل وأثناء 
المواصالت ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها.
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مكاسب استراتيجية

استراتيجية  مكاسب   4 "وام"  اإلماراتية  األنباء  وكالة  استعرضت 
حققتها دولة اإلمارات من استضافة هذا الحدث العالمي الهام:

القوة الناعمة: شّكل "إكسبو 2020 دبي" رمزا لنجاح القوة اإلماراتية 
التأثير وحضورها الفاعل في مختلف الدول  الناعمة، وقدرتها في 
كبار  في حشد  نجحت  العالم، حيث  والثقافات حول  والمجتمعات 
المسؤولين وصناع القرار في العالم عبر عشرات المؤتمرات واللقاءات 
الدولية التي نظمها الحدث لمناقشة ومواجهة أبرز التحديات التي 
يشهدها العالم في شتى المجاالت، والخروج بتوصيات ومقترحات 

ترسم خريطة طريق نحو عالم أكثر استقرارا وازدهار.

واستضاف الحدث العشرات من القمم العالمية في مختلف األصعدة، 
وشارك فيها كبار صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

 25 من  اقترب  الذي  دبي"،   2020 "إكسبو  زيارات  حجم  وأكد 
كحاضنة  اإلمارات  مكانة  العالم،  دول  مختلف  من  زيارة  مليون 
عالمية للتسامح والتعايش، كما جّسد حجم الثقة الدولية باإلمارات 
كواحة لألمن واالستقرار في المنطقة تسود فيها قيم العدالة والشفافية 

واحترام القانون.

دبي"   2020 "إكسبو  انطالق  مع  العالم  طوى  للتعافي:  نموذج 
سنتين عجاف من اإلغالق، جراء جائحة كورونا ليدخل في مرحلة 
جديدة من التعافي وتعزيز والتواصل والتعاون الدولي، في مجابهة 

التحديات اإلنسانية األكثر إلحاحا.

وشّكل النموذج اإلماراتي في المواجهة والتعامل مع الجائحة كلمة 
السر في نجاح الحدث، فعلى الرغم من ظهور متحور "أوميكرون" 
الزيارات  وتيرة  أن  إال  المعرض،  انعقاد  العالم خالل  اجتاح  الذي 
الكبيرة  الثقة  بفضل  التصاعدي؛  نسقها  على  حافظت  والفعاليات 
بالمنظومة الصحية في دولة اإلمارات، وبكافة اإلجراءات االحترازية 
والوقائية التي أمنت سالمة الجميع، إضافة إلى المرونة واالحترافية 
العالية التي أظهرتها كافة القطاعات األخرى، وأسهمت بدورها في 

نجاح الحدث.

المكاسب االقتصادية: حقق االقتصاد اإلماراتي مجموعة من الفوائد 
والمزايا خالل انعقاد "إكسبو 2020 دبي"، تمثلت في جذب عدد 

كبير من المستثمرين وكبار رجال األعمال من جميع أنحاء العالم، 
ورفع  واألجنبية،  اإلماراتية  الشركات  بين  العالمية  الشراكات  وعقد 

معدالت التدفق السياحي للدولة وانتعاش القطاع الفندقي.

للحدث  الزائرين  توافد  بدء  مع  اإلماراتية  العقارات  سوق  وشهدت 
الفاخرة  والوحدات  الفلل  على  الطلب  زيادة  في  ملحوظا  تحسنا 
"إكسبو  عزز  كما  دبي،  في  خاصة  المائية  الواجهات  وعقارات 
المواصالت  خدمات  جودة  من  انعقاده  وأثناء  قبل  دبي"   2020

ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها.

المستقبل: سيتحّول موقع "إكسبو 2020 دبي" بكل ما  استشراف 
"دستركت  إلى  والمادية  الرقمية  التحتية  البنى  أحدث  من  يملكه 
2020"، التي ستتطور وتتوسع في مرحلة إرث الحدث الدولي، في 

إطار رؤية متفّردة تستشرف آفاق المستقبل بقوة.

التي  المستقبلية  للمدينة  فريدا  نموذجا   "2020 "دستركت  وتمثل 
متطلبات  تحقيق  أجل  من  أولوياتها،  مقدمة  في  اإلنسان  تضع 
والمدعوم  والموهبة  االبتكار  على  القائم  الجديد  العالمي  االقتصاد 
بأحدث التقنيات والتصاميم التي توصلت إليها اإلنسانية، من أجل 

اإلنسانية.

وستعمل "دستركت 2020" بعد ختام فعاليات "إكسبو 2020 دبي" 
على دمج التطبيقات المبتكرة ألحدث التقنيات الذكية، مثل إنترنت 
األشياء، لمواجهة التحديات، وتحسين الخدمات التي تمّكن المجتمع 

من أن يصبح أكثر ذكاًء واستدامة.

في  اإلنسان  حول  تتمحور  التي  الفريدة  المادية  البيئة  وصممت 
"دستركت 2020"، التي تعيد استخدام 80 بالمئة من البنية التحتية 
 2020 "إكسبو  لفعاليات  المخصصة  المتميزة  المعمارية  والمعالم 
دبي"، بهدف تعزيز آليات التعاون والمساحات التي تدعم االبتكار 

وتضمن تحقيق االزدهار.

وتعد تلك المكاسب جزء من كل، حيث تتعدد المكاسب التي حققتها 
موقعها  من  عززت  التي  االستضافة،  هذه  خالل  من  اإلمارات 
أبرز  تجاه  العالمية  المواقف  وحشد  القرار  لصناعة  دولي  كمركز 

التحديات التي تواجهها البشرية.
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تترتب تداعيات هائلة على االقتصاد العالمي من خالل ثالث 
قنوات رئيسية. األولى واألكثر تأثيرا هي ارتفاع أسعار السلع من 
الطاقة والسلع الغذائية من القمح والذرة وغيرها من مدخالت األسمدة 
والمعادن وأشباه الموصالت.. الخ، وما يستتبعه من انخفاض في 
القوة الشرائية. والثانية في انخفاض الدخل الحقيقي بسبب التضخم 
والثالثة في  التجارة.  الحقيقي وانكماش  االقتصاد  نمو  تراجع  وتبعا 
االنعكاسات السلبية على األوضاع المالية وثقة األعمال وتصاعد 
عدم اليقين، فيما زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد 

البلدان سيكون أسرع وأكبر  الكثير من  الراهن في  النقدية  السياسة 
المقبلة  الدولية  المؤسسات  تقديرات  تشير  أن  ونتوقع  المتوقع.  من 
إلى هبوط في توقعات النمو، بينما ال يكاد العالم ينهض من أزمة 
ال مثيل لها مع جائحة كوفيد19-، لتأتي أزمة أكثر إثارة للصدمة.

وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تأتي أوكرانيا 
في المرتبة الخامسة، وتوفران معا %19 من اإلمدادات العالمية من 
الشعير، و%14 من إمدادات القمح الذي قفزت أسعاره إلى أعلى 
مستوياتها في 14 عاما، و%4 من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من 

تداعيات الحرب الروسية األوكرانية
وأهمية التكاتف العربي لمواجهتها

ينظر العالم بأسره بقلق شديد لما تحمله الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت منذ 24 فبراير )شباط( 2022 من عواقب 
مأساوية - أوال وقبل كل شيء، في أوكرانيا نفسها، ولكن أيضا في روسيا وأوروبا والعالم. بدءا من الخسائر في األرواح 
والمعاناة اإلنسانية، والتزايد الهائل في عدد الالجئين. وحتى لو وضعت هذه الحرب أوزارها في الوقت الحالي، فإن تكاليف 

التعافي وإعادة اإلعمار ضخمة بالفعل.

إعداد: البحوث االقتصادية – اتحاد الغرف العربية

إقتصاد عالمي
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إقتصاد عالمي

ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدري زيوت 
الطعام. وتصدر روسيا وأوكرانيا معا %12 من السعرات الحرارية 
خمسة  أكبر  بين  من  وتصنفان  العالم.  أنحاء  جميع  في  المتداولة 
مصدرين للعديد من البذور الزيتية والحبوب، من الشعير والذرة إلى 

عباد الشمس، التي يستهلكها اإلنسان والحيوان. 
اليقين  عدم  حالة  فإن  عام،  بشكل  العربية  للمنطقة  وبالنسبة 
الديون  إلى معدالت  التي ستضاف  المالية  والضيق في األوضاع 
العالية ستؤثر كثيرا على األوضاع االقتصادية، خصوصا بالنسبة 
مستويات  فيها  ستنخفض  والتي  والغذاء  للطاقة  المستوردة  للبلدان 
المعيشة، كما التي تعتمد على السياحة التي تهاوت أصال بسبب 
الجائحة، كما الحال بالنسبة لمصر حيث بالكاد بدأت تستعيد السياح 

وال سيما من روسيا وأوكرانيا.
وما يثير القلق فعال حقيقة أن العديد من البلدان العربية تعتمد 
على صادرات القمح وغيرها من الحبوب والزيوت النباتية من روسيا 
وأوكرانيا، نظرا النخفاض أسعارها وتكاليفها بفضل القرب الجغرافي. 
لكن  أخرى،  عالمية  مصادر  من  االستيراد  باإلمكان  أنه  صحيح 
التكاليف ستكون أعلى بكثير للبعد الجغرافي، ناهيك عن أن أسعار 

الشحن والتأمين تشهد ارتفاعات كبيرة بسبب األزمة الحالية. 
وتشكل الدول العربية %5 من سكان العالم، وتتجاوز قيمة فاتورة 
استيرادها من األغذية 100 مليار دوالر سنويا، وتستورد %20 من 
الحبوب المتاحة للتجارة العالمية، وال تنتج سوى %2.5 من اإلنتاج 
القمح  من  احتياجاتها  من   60% وتستورد  الحبوب،  من  العالمي 
وتتصدر مصر  األسود.  البحر  من  الخبر  لصناعة رغيف  الالزم 
والجزائر والسودان واإلمارات واليمن ولبنان وتونس والمغرب وليبيا 
اقماحها  تستورد  التي  العربية  الدول  قائمة  وعمان  واألردن  واليمن 
سبيل  على  وحدها،  ومصر  االسود.  البحر  منطقة  من  وحبوبها 
المثال، هي أكبر مستورد للقمح في العالم، واشترت في 2020/21 
نحو %85 من وارداتها من روسيا وأوكرانيا. كذلك فإن روسيا هي 
على  لبنان  ويعتمد  أوكرانيا.  وتليها  بالقمح  للجزائر  الرئيس  المزود 
أوكرانيا في تغطية نحو %60 من احتياجاته من القمح. كذلك تزود 
كييف ليبيا بنحو %43 من وارداتها من هذه المادة، واليمن 22%، 
والمغرب %26. ويعتبر كل من مصر والجزائر من أكبر مستوردي 
القمح في العالم، حيث بلغت واردات األولى نحو 12.1 مليون طن، 

والثانية 7.7 مليون طن.
العالم،  ودول  العربية  الدول  من  العديد  كما  مصر،  وتسعى 

اإلمدادات  بين  التوازن  تحقيق  خالل  من  األزمة  تبعات  لتخفيف 
القمح  استراتيجي من  احتياطي  إلى  تستند  أنها  واالحتياجات، كما 
واألرز والزيت النباتي والسكر والبقوليات زاد في الفترة األخيرة من 

3 إلى 12 شهرا.
ويشكل االعتماد الكبير لمعظم الدول العربية على واردات القمح 
االمن  فيما خص  جديا  تحديا  وأوكرانيا  روسيا  من  كل  من  والذرة 
الغذائي العربي، وخاصة مع تصاعد حدة الحرب، وتشديد العقوبات 
من  منعها  وحتى  الدولي  المالي  النظام  عن  وقطعها  روسيا  على 
التصدير الى األسواق الدولية. وتكمن الخطورة في أن العديد من 
دول العالم لجأت إلى فرض قيود على تصدير منتجاتها الغذائية، 
بما سيؤدي حكما إلى تفاقم ارتفاع األسعار والحد من قدرة السوق 

العالمية على مواكبة االحتياجات.
وتحذر منظمة فاو من أن األسعار العالمية لألغذية واألعالف 
قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و%20 نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، 
مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد األشخاص الذين يعانون من 

سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.
وهذا األمر يستحق من الدول العربية أن تلملم شأنها وتتعاون 
لتالفي التداعيات وتسعى لتعزيز أمنها الغذائي عبر تنويع مصادر 
في  واالستثمار  االستراتيجي  الغذائي  المخزون  وتعزيز  االستيراد 
الشاسعة  األراضي  في  والمشتركة  الوطنية  الزراعية  المشروعات 
القابلة للزراعة على امتداد الوطن العربي، وأن تردم ولو رويدا رويدا 
العربي فاتورة  المواطن  الغذائي، كي ال يدفع  الكبيرة لألمن  الفجوة 

الصراعات الدائرة بين األقطاب الكبار.
وما يحدث يستدعي إعالن حال طوارئ عربية لتنسيق الجهود 
على أعلى المستويات لدعم شبكات األمان االجتماعي، ال سيما مع 
المنحى التصاعدي المطرد للجوع وانعدام األمن الغذائي الحاد وسوء 

التغذية في عدد من الدول العربية.
البينية  العربية  التجارة  حركة  لتسهيل  التعاون  جدا  المهم  ومن 
في السلع والمنتجات الغذائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى. والتراخي في ذلك يعني المخاطرة بحدوث أزمة غذاء عربية 
بدأت مؤشراتها تلوح في األفق، ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة لحماية 
الدول والفئات ضعفا، وللحرص على تعزيز اإلنتاج المحلي  أكثر 
وتعزيز الوصول لسالسل اإلمداد الغذائي العالمي. وستكون التدابير 
االستباقية أمرا حاسما وبالغ األهمية وتكلفتها أقل بالنظر إلى عدم 
توفر معلومات عن المدة الزمنية التي ستستغرقها الحرب الجديدة، 
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بارتفاع  ذلك  وارتباط  العالمي،  للركود  المتزايدة  التوقعات  وإلى 
مستويات الفقر وسوء التغذية.

وإن المقاربة العربية المشتركة لألمن الغذائي في هذه المرحلة 
المبادالت  لتسهيل  أهميتها  كفاءة، فضال عن  األكثر  هي  الحرجة 
التأكيد على أهمية العمل على  التجارية للصادرات والواردات، مع 
بسبب  التجارية  المعوقات  تتصدر  التي  التجارة  تكاليف  تخفيض 
نحو  تشكل  التي  المالية  والتكاليف  للقيود  المرتفع  النسبي  الوزن 
التدابير الجمركية، وفي ظلها ال يمكن الحديث عن إنشاء  نصف 
سالسل قيمة إقليمية أو حتى زيادة مشاركة الدول العربية في سالسل 
الجمركية  غير  القيود  تقليص  أيضا  المهم  ومن  العالمية.  القيمة 
على حركة التجارة وضمان الحركة السلسلة لتدفقات تجارة الغذاء، 
وإزالة القيود الجمركية وتبسيط إجراءاتها وتحديثها من خالل الرقمنة 
والنافذة الواحدة، علما أن حدتها ازدادت مؤخرا، فضال عن أهمية 
الحكومية في ضعف  الثغرات  وتتركز  المعلومات.  شفافية  تحسين 
الجمركي، وفي  التخليص  بين اإلدارات، وارتفاع معوقات  التنسيق 

التي  األسواق  دخول  على  والقيود  التفتيش،  إجراءات  وبطء  تعقيد 
تمثل عائقا أساسيا أمام التجارة اإللكترونية. ومن الضروري العمل 
بكثير من  أفعل  تأثير  لها  التي  التجارية  اللوجستيات  تطوير  على 
شفافية  وتحسين  الرقمية،  التجارية  البنية  وتأهيل  الزراعي،  الدعم 
وتعزيز  المستدامة،  للتجارة  المناسبة  الحوافز  ووضع  المعلومات، 
االحتياطات االستراتيجية من السلع الغذائية األساسية على المستوى 
وبالطبع  مشترك.  عربي  استراتيجي  احتياطي  إقامة  مع  الوطني، 
هناك دور محوري وأساسي للقطاع الخاص لتعديل استراتيجية عمله 
الزراعة  في  والريادة  االبتكار  خالل  من  قدما  واالنطالق  للتصدي 
الذكية والرقمنة واالستدامة بما يحدث تغييرا جذريا في النظم الزراعية 
الصمود  على  وقدرة  ومرونة  وشموال  كفاءة  أكثر  لتصبح  والغذائية 

واالستدامة.
لقد استثنت اإلجراءات المتخذة لفصل روسيا عن نظام سويفت 
الطاقة  مدفوعات  سداد  خاللهما  من  يتم  ألنه  روسيين  مصرفين 
أما  األوروبي.  الطاقة  أمن  على  حفاظا  وذلك  لروسيا،  األوروبية 
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مصالح الدول األخرى، ومن بينها إمدادات استيراد الغذاء من روسيا 
إلى العالم العربي وعمليات تسديد ثمنها، فليست من ضمن اهتمام 

مراكز القوى العالمية.
ومن الملح حاليا إيجاد بدائل الستيراد المواد الغذائية والتحرك 
وفرنسا  المتحدة  والواليات  كندا  من  اإلمداد  سالسل  تجاه  سريعا 
واستراليا وغيرها. وهناك فرص أمام الدول العربية إلقامة شراكات 
مع الشركات والدول العالمية المصدرة، وكذلك االستفادة من منطقة 
االقتصادية  العالقات  على  والبناء  القارية،  اإلفريقية  الحرة  التجارة 
المهمة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية ودول شرق وجنوب 

آسيا.
األساسية  الثغرات  إلى  العربية  الدول  تنظر  أن  المهم  ومن 
لديها في مجال التجارة البحرية التي تقتصر على 5 في المئة فقط 
من  المئة  في   80 من  أكثر  بينما  الخارجية،  التجارة  إجمالي  من 
التجارة العالمية تتم عن طريق النقل البحري الذي عادة ما يمتاز 
بالكفاءة النسبية مقارنة مع التجارة عن طريق الجو أو البر. وعلينا 
موانئ  تجهيز  في  لالستثمار  المناسبة  البيئة  تهيئة  نعمل على  أن 
محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع 
العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية 
التبادل  فرص  وتحسين  لتسهيل  سلعية  ببورصة  مدعومة  وزراعية 
التجاري وتقليل تكاليف النقل والتخزين والتعبئة وغيرها من العمليات 
اللوجستية، وتوسيع وتطوير القيمة المضافة للسلع العربية، وتعزيز 

المرونة تجاه الصدمات القائمة والمحتملة.
نأمل أال يطول أمد الحرب كثيرا، وأن تلعب الدبلوماسية دورها 
في األيام المقبلة، فخريطة العالم ومصير العولمة بحد ذاتها يعتمد 
كلما  أمدها،  كلما طال  التي  الحرب  هذه  مدة  كبير على  إلى حد 

تطورت وتوسعت وتشعبت مآسيها وتداعياتها. 

التوصيات

أعلى  على  الجهود  لتنسيق  عربية  طوارئ  حال  إعالن   .1
األمان  شبكات  ودعم  الغذاء  إمدادات  استمرار  لتأمين  المستويات 

االجتماعي.
الغذائية  السلع  من  االستراتيجية  االحتياطات  تعزيز   .2
استراتيجي  احتياطي  إقامة  مع  الوطني،  المستوى  على  األساسية 

عربي مشترك.

تسهيل حركة التجارة العربية البينية في السلع والمنتجات   .3
الغذائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

تخفيض األعباء المالية في إطار التدابير الجمركية.   -
إزالة القيود غير الجمركية.  -

الرقمنة  الجمركية وتحديثها من خالل  اإلجراءات  تبسيط   -
والنافذة الواحدة.

تحسين شفافية المعلومات.  -
تعزيز التنسيق بين اإلدارات المعنية.  -

تأهيل البنية التجارية اإللكترونية.  -
تطوير اللوجستيات التجارية.  -

على  للتشجيع  والشباب  الخاص  للقطاع  الحوافز  توفير   .4
االستثمار في المشروعات الزراعية الوطنية والمشتركة على امتداد 
الوطن العربي، وعلى االبتكار والريادة في الزراعة الذكية والرقمنة 

واالستدامة.
المصدرة،  العالمية  والدول  الشركات  مع  شراكات  إقامة   .5
وكذلك االستفادة من منطقة التجارة الحرة اإلفريقية القارية، والعالقات 
االقتصادية الوثيقة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية ودول 

شرق وجنوب آسيا.
عربية  محورية  موانئ  تجهيز  في  والخاص  العام  االستثمار 
وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء 
وزراعية  صناعية  إنتاجية  بمجمعات  مرتبطة  لوجستية  مناطق 

مدعومة ببورصة سلعية.
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AACC HOLDS THE “ARAB CHAMBERS’ DAY” EVENT
AT THE AUSTRIAN PAVILION AT EXPO 2020 DUBAI IN THE CONTEXT 

OF THE “ARAB CHAMBERS WEEK

In collaboration with the Expo Office of the Austrian Federal Economic Chambers (WKO) / Advantage 
Austria and the Union of Arab Chambers (UAC), and in the framework of the “Arab Chambers Week”, 
the Austro-Arab Chamber of Commerce (AACC) held the “Arab Chambers’ Day” event on 27 March 
2022, at the Austrian Pavilion at Expo 2020 Dubai. AACC was represented by H.E. President Sen. Dr. 
Richard Schenz and Secretary-General Mr. Mouddar Khouja.

The event featured presentations and 
introduced company profiles of various 
prominent AACC members and partners, 
including Borealis, Inosolve Group, Bags Grain 
Handels AG, and Crowe UAE.

Moreover, the event was marked by the 
attendance of several senior Arab and Austrian 
officials and delegations, namely H.E. Mr. 
Abdullah Sultan Al-Owais, Vice Chairman of 
the Federation of UAE Chambers of Commerce 

& Industry, Chairman of Sharjah Chamber of 
Commerce & Industry and member of AACC’s 
Board of Directors; H.E. Dr. Khaled Hanafy, 
Secretary-General of the Union of Arab 
Chambers (UAC); and Mr. Gernot Wiedner, 
Counsellor and Consul at the Austrian embassy 
in Abu Dhabi.

In addition, distinguished members of AACC’s 
Board of Directors as well as delegates of the 
League of Arab States, Union of Arab Chambers, 
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Sharjah Chamber of Commerce & Industry, 
the Union of Arab Chambers, Inosolve Group, 
Bags Grain Handels AG, and representatives of 
Chambers and Joint Foreign-Arab Chambers 
were present at the aforementioned event.

Throughout the event, AACC shed light 
on the longstanding historical relations and 
economic ties between Austria and the UAE, 
which date back to 1958, whereby prominent 
Austrian companies laid the foundation for the 
UAE’s ports and infrastructure. Since 1982, the 
International Petroleum Investment Company 
(IPIC/MUBADALA) and the Austrian National 
Oil Company (OMV) and its daughter company 
Borealis have been cooperating closely. In fact, 
Sen. Dr. Richard Schenz, former President of 
OMV, played a paramount role in this regard, 
with his efforts leaving a footprint in mutual 
cooperation and shareholdership. Other 
presentations highlighted the vitality and 
multitude of present and future cooperation 
scopes in the fields of chemicals, sustainable 
solutions, food security and healthcare.

Moreover, the 4th edition of the bi-annual 
“World Entrepreneurs Investment Forum 
(WEIF 2022)” also took place from 28-30 March 
2022 in Dubai Exhibition Centre, co-sponsored 
by the United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) / Investment and 
Technology Promotion Offices (Bahrain) under 
the banner of the League of Arab States, in 
cooperation with the Union of Arab Chambers; 
the Arab Bank for Economic Development 
in Africa, and a number of regional and 
international partners.

In the framework of the WEIF 2022, the 
“Annual Investment Meeting” and the 2nd 
edition of the “Arab Entrepreneurship & 
Innovation Rally” also took place, the latter 
being organised by the Union of Arab Chambers 

and the Federation of Chambers of Commerce 
and Industry in the United Arab Emirates in 
partnership and cooperation with the Arab 
Academy for Science, Technology and Maritime 
Transport and the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO).

The forum witnessed a massive participation 
of 400 official and economic figures from all 
over the world, including AACC President 
and Secretary-General and a delegation of 
prominent Austrian companies. At the end of 
the forum, the winners of the 2nd edition of 
the "Arab Entrepreneurship & Innovation Rally" 
contest were announced; the Syrian team won 
first place, whereas the Palestinian team and 
the Lebanese team ranked second third place 
respectively.

AACC Secretary-General Mr. Mouddar Khouja 
signed a Memorandum of Understanding 
with Mr. Abdullah Al Sabeeh, Director of the 
Arab Investment & Export Credit Guarantee 
Corporation (DHAMAN), aimed at enhancing 
the long-standing cooperation between the 
two institutions. The ceremony was honoured 
by the presence of H.E. KR Nabil Kuzbari, AACC 
Founder & Arab President, H.E. Dr. Khaled 
Hanafy, Secretary-General of the Union of 
Arab Chambers (UAC), and Mr. Mohammed 
Chatti, Director of Operations Department at 
DHAMAN.
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WEIF 2022 FORUM CLOSES WITH CALLS FOR FOCUS ON 
WOMEN ENTREPRENEURS...

INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ALL

The World Entrepreneurs Investment Forum (WEIF 2022) closed in Dubai on Wednesday with 
participants adopting the ‘UAE Declaration’, which calls for greater collaboration, integration and 
connectivity across the Arab world and a strong focus on women entrepreneurs to help achieve the 
Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Youth and innovation were the highlight of 
the Forum’s closing ceremony, as the three top 
winners of the ‘Arab Rally’ for Entrepreneurship 
and Innovation were announced. The 
entrepreneurship competition for university 
students from the Arab Region was taking place 
on the sidelines of WEIF 2022.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
THROUGH ENTREPRENEURSHIP

The closing day of the WEIF 2022 saw 

the participants, partners and co-sponsors, 
including the UN Industrial Development 
Organization (UNIDO)-ITPO, as well as the 
Arab League, Arab Chambers of Commerce, 
Bahrain Chamber of Commerce & Industry, and 
the Government of the United Arab Emirates 
(UAE), express their strong commitment to 
achieving the 17 Global Goals outlined in the 
2030 Agenda for Sustainable Development.

Further, the UAE Declaration stated: “We 
recognize that entrepreneurship and innovation 
are the driving force to the creation of jobs, 
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spurring of economic growth and the realization 
of social gains; We recommend that all efforts 
are focused towards achieving sustainable 
development through entrepreneurship and 
innovation that can be accomplished via strong, 
inclusive, sustainable and resilient economic 
growth”.

Summing up the three-day Forum, Dr. 
Hashim Hussein, the Executive Director of 
WEIF, said: “This is the closing session. But 
WEIF never closes. Every WEIF we have a 
declaration to summarize what has happened. 
This year, the declaration is being read by an 
African and an Arab entrepreneur because this 
year, this global forum is focussing on the Arab 
region and Africa”.

“We are here connecting minds and brains, 
under the umbrella of the Arab League”.

GENDER PARITY ‘A MUST’ FOR 
ENTREPRENEURSHIP

The Forum’s participants devoted special 
attention to the empowerment of women at 
all economic levels towards achieving the SDGs 
through innovation and entrepreneurship. “We 
encourage the active involvement of women 
in all sectors through entrepreneurship and 
innovation”, the Declaration read.

Also emphasized was the need to develop 
and implement sound economic policies, 
legislation and programmes as important 
strategies for sustainable development and to 
ensure women’s empowerment at the national, 
regional, and global levels.

The Declaration also stressed the need 
to build strong partnerships between 
entrepreneurs – women and men alike – to 
share best practices in line with linking financial 
and non-financial services that could improve 
the stakes of entrepreneurs and bolster Micro- 

Small- and Medium-sized Enterprises (MSMEs).
Addressing the closing session, Ahmed 

Aboul Gheit, the Secretary-General of the 
League of Arab States, said that the young men 
and women of Arab countries, who numbered 
more than 100 million, are the mainstay of the 
Arab region.

He also stressed the importance of providing 
an enabling environment for Arab youth to 
succeed, “because their success means the 
success of the nation and the Arab society”.

Mr. Gheit detailed three tips for young 
people in the Arab region: “First, work to the 
last moment of your life; second, read to the 
point of blindness; and third, have hope that 
your aspirations will come true”.

THE WAY FORWARD AND 
THE ROLE OF UNIDO

The UAE Declaration also called for exploring 
and expanding new investment sectors, 
namely ‘green’ and renewable energy, the blue 
economy, the ‘orange’ (creative) economy, 
with a focus on trade and heritage, special 
programmes and initiatives that economically 
empower person with disabilities.

Increasing synergies between governments, 
the private sector, philanthropists, civil society, 
financial institutions, think tanks, universities, 
schools, chambers, non-governmental 
organizations, media, and international 
organizations to cooperate in facilitating the 
promotion of resilient entrepreneurs and 
innovative enterprises towards achieving 
the Sustainable Development Goals was also 
stressed.

The role of UNIDO, towards fostering inclusive 
and sustainable industrial development and 
the considerable achievements of previous 
editions of WEIF were also lauded.
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UNIDO's Managing Director for Programs 
& Partnership, Ciyong Zou said: “I am pleased 
to see this great innovation and advancement 
that takes place in WEIF. As you are all aware, 
post-COVID events are playing a crucial role in 
achieving economic growth and WEIF has seen 
how we can create resilience to help the global 
economy grow and thrive. Yet at the same time, 
we have to collectively work towards attaining 
the Sustainable development goals”.

The Declaration urged the international 
community, United Nations, UNIDO, and 
other relevant international and regional 
organizations, think-tanks, civil society, 
among other stakeholders, to take the 
recommendations into account when 
shaping their policies and strategies to 
support entrepreneurship and innovation for 
sustainable development.

SUPPORTING YOUTH ENTREPRENEURS 
AND INNOVATION

The ceremony ended with an air of 
excitement with the announcement of the 
winners of the second Arab Rally for Innovation.

The competition targeted university 
students in the Arab region and featured 20 
teams from throughout the region. 

The students and university professors 
worked hard to find innovative solutions for 
many of the challenges the region is facing, 
in areas such as water, agriculture, renewable 
energy, environmental pollution and recycling 
environmental waste.

The first prize went to a Syrian company called 
BEVOL, which designed an unprecedented and 
interactive international social media platform 
to promote the culture of volunteerism 
and enhancing the performance of social 
responsibility by using motivational means.

Second place went to WALTER from 
Palestine, which is a company providing 
technology solutions for greywater treatment 
to reduce water consumption in public and 
private facilities. The company’s special water 
treatment system is based on the filtration of 
greywater, implicit storage and treatment to be 
ready for later pumping into the toilets.

The third awardee was CLOUD, a company 
that offers a disposable menstruation pad 
that is body-friendly, mind-friendly, nature-
friendly, using 100 per cent healthy, organic 
and biodegradable materials.

THE FORUM’S IMPACT

Over the years, WEIF has supported these 
young entrepreneurs through their journey to 
become business leaders. 

Addressing the gathering, last year’s Arab 
Rally winner, Wadah Malaeb, of Lebanon, said 
that the competition helped him grow and put 
him on the global map.

“In 2019, I won the Arab Innovation Rally, 
which [led to] a pivotal change in my career. 
Since then, we have patented our technology, 
expanded our team, set up the manufacturing 
facility to our chips. We established 
collaborations with academia, with the faculty 
of Medicine at the University of Beirut”, he 
explained.

He went on to say: “We are currently growing, 
giving different organ and disease models on 
our chips to create a human model to test 
drugs on. We have started conversations with 
pharmaceutical companies like AstraZeneca to 
set up studies to introduce our concept to the 
drug discovery process”.

Mr. Malaeb won the first prize for his unique 
invention: Ductal Organoid-on-a-Chip, based 
on growing organ chip technology. The chip 
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provides an environment in which cells can 
grow and reorganize into tissue imitating the 
human body, providing the perfect atmosphere 
to conduct drug testing efficiently, and saving 
money and ordeal of human trials.

ABOUT WEIF

The World Entrepreneurs Investment Forum 
(WEIF), through its secretariat at the UNIDO 
ITPO/AICEI Bahrain and various partners, has 
managed to position itself as a leading pavilion 
of knowledge on entrepreneurship, innovation 
and impactful investments.

Over the previous editions of the Forum 

in 2015, 2017 and 2019, WEIF has been able 
to achieve major milestones and become the 
main dedicated Entrepreneurs Investment 
Forum by the UN system.

The main theme of WEIF Achieving the SDGs 
through Entrepreneurship, Innovation and 
Investment was a crucial factor in its success.

WEIF 2022, which opened on Monday at 
the Dubai Expo Pavilion, 28 March, focused 
on addressing what is needed at the level of 
governments, multinational organizations and 
the private sector to achieve entrepreneurial 
and economic resilience post-COVID-19 in the 
Arab Region, Africa and the world.
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ENTREPRENEURSHIP, INVESTMENT KEY TO ACHIEVING
 SDGS AND RESILIENT POST-PANDEMIC RECOVERY

The World Entrepreneurs Investment Forum (WEIF 2022) opened in Dubai, spotlighting 
entrepreneurship, innovation, and investment in a post-pandemic recovery as vehicles to achieving 
Sustainable Development Goals (SDGs).

Held under the aegis of Dubai Exhibition 
Centre at Dubai Expo 2020, it is the 4th 
edition of the bi-annual World Entrepreneurs 
Investment Forum (WEIF 2022), which is co-
sponsored by the UN Industrial Development 
Organization (UNIDO)/Investment and 
Technology Promotion Offices (Bahrain).

“The Dubai Expo 2020 is all about 
connectivity and connecting brains” said Dr. 
Hashim Hussein, Executive Director, WEIF.

“We’ll see, in the coming three days, 
connecting brains between entrepreneurs 
and experts, from more than one hundred 
countries all over the world, experts in access to 
finance, experts in trade and skill development, 
experts in research, experts and scholars from 
universities, financial institutions, chambers 
and of course the NGOs and entrepreneurs,” 

noted Mr. Hussein, who is also the head of 
Investment and Technology Promotion Offices 
at UNIDO.

Over the next three days, more than 
1,000 business leaders, government officials, 
academics and entrepreneurs, discussed 
the ways to strengthen global partnerships, 
entrepreneurship, innovation and investment 
opportunities for the implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development.

This year WEIF’s theme is Achieving the 
SDGs through Entrepreneurship, Innovation 
and Investment Post COVID 19, which is 
closely aligned with the theme of the AIM: 
“Investments in Sustainable Innovation for a 
Thriving Future”.

The Sustainable Development Goals (SDGs), 
were adopted by the United Nations in 2015 as 
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a universal call to action to end poverty, protect 
the planet, and ensure that by 2030 all people 
enjoy peace and prosperity.

INTEGRATION IN A POST-COVID WORLD 

The forum noted that COVID-19 has severely 
affected the functioning of Micro-, Small 
and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and 
entrepreneurs across the globe. For this reason, 
there is an urgent need for governments 
and the private sector to swiftly adapt to the 
changing market conditions that take digital 
transformations into account.

With the pandemic creating unprecedented 
disruptions to global economies and labour 
markets all over the world, supply chains 
grounding to a halt, and lockdowns resulting in 
the forced closure of many businesses, MSMEs 
were the most heavily impacted.

UAE’s Minister of State for Entrepreneurship 
and SMEs, Dr. Ahmed Belhoul told the forum 
that UAE invested heavily in the healthcare 
system over the last two years that not only 
enabled the SMEs to operate, but it also helped 
to drive tourism in the country.

“Ease of doing business is fundamental 
for the large part of the SMEs entrepreneurs. 
Without the confidence and support of the 
governments, they will not be able to survive” 
he said.

“We have learnt quickly that this is far more 
important than direct financial support. I have 
had regular meetings with the entrepreneurs, 
and I constantly hear them asking me, not 
for funding, not for finance, but for access 
to markets and access to big multi-national 
companies”.

Dr. Mahmoud Mohieldin, Executive Director 
of the International Monetary Fund (IMF), 

touched on the role that small, medium 
and emerging enterprises play in achieving 
sustainable development goals.

He said that the UAE gives us hope and 
confidence in a recovery from the “health 
and economic pandemics” that the world is 
going through these days, noting that these 
pandemics remind us of the “lean days” that 
the world went through during the years 2007-
2008, as a result of the global economic crisis.

 
Dr. Mahmoud Mohieldin touched on the 

regional situation with regard to the Arab 
economy as a whole, praising the Arab 
countries, especially the Gulf states, which he 
said had “taken the reasons for science and 
increased investments in education, health 
care, the technological revolution, as well as 
their interest in issues of sustainability and 
climate change”.

He added that these investments gave it the 
opportunity to persevere, grow and develop, 
expressing his hope that all Arab countries 
would follow this example and invest in these 
areas.

DIGITAL TRANSFORMATION

The world also witnessed the accelerated 
technological transformation that played a 
crucial role during COVID-19. As the world 
transforms, entrepreneurs seek new innovative 
modes of finance to ensure their resilience and 
grow sustainably further. Establishing regional 
Incubators/accelerators networks will go a long 
way in ensuring connectivity and FDIs for the 
Arab world.

In a pre-recorded statement, Dr. Bernardo 
Calzadilla-Sarmiento, Managing Director of 
the Directorate of Digitilization, Technology 
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and Agri-Business, UNIDO, congratulated the 
partnership between WEIF and this year’s 
Annual Investment Meeting (AIM).

That gathering, he said, would serve as 
an excellent opportunity to address the 
fundamental challenges that nations are being 
confronted with “in their journeys to achieve the 
SDGs, development and to discuss investment 
trends and strategies that can be utilized to 
maximize the potential of youth enterprises 
ecosystems innovators and consequently the 
food economic empowerment, investment 
diversification and digital transformation”.

ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURS

Speaking on the sidelines of the Forum, 
Reem Badran, a former Member of Parliament 
from Jordan, noted that the current pandemic 
had posed a big challenge to achieving the 
SDGs, as it had exacerbated challenges faced 
by women in the Arab region and around the 
world. However, she believed that the pandemic 

had also given more room for innovation, for 
entrepreneurship and a holistic approach.

“Men, in the classical world, have better 
network services and activities than women. In 
terms of technical opportunities and exposure, 
men definitely get more”, she noted, “and 
that’s why we have brought more women 
in this conference [so they can access] the 
networks that they need. And I believe that in a 
few years’ time these women will excel in their 
countries because of the networking support”.

FOCUS ON SUSTAINABILITY

The opening session was followed by a 
session on Inclusive Sustainable Finance, which 
deliberated new innovative modes of finance 
to ensure resilience and sustainable growth.

Organized by UNIDO, the Government of 
UAE and other partners, the forum is expected 
to build and foster partnerships and share best 
practices in entrepreneurship and innovation.
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WEIF 2022: WOMEN ENTREPRENEURS CALL FOR GREATER ACCESS 
TO FINANCINGENTREPRENEURS...

INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR ALL

The second full day of the World Entrepreneurs Investment Forum (WEIF 2022), saw women 
entrepreneurs demanding better opportunities and better access to financing to help ensure a more 
equitable, sustainable role in business development in the Arab region.

Along with this headline event focused on 
women, the Forum, taking place in Dubai, also 
held a ministerial panel on the importance of 
Micro-, Small and Medium-sized Enterprises, 
known as MSMEs, for post-COVID recovery. 
Discussions also highlighted the power of 
Africa’s youth generation as crucial to attracting 
future foreign investment in the continent’s 
development.

LET ARAB WOMEN SHINE

Addressing the panel on uplifting women's 
entrepreneurship, Farida Al Awadhi, the 
Chairperson of Emirates Businesswomen 
Council, said: “Unfortunately, women in 

Middle East and the Arab countries have been 
undermined or media has misrepresented 
them”.

Sonya Janahi, CEO of RA’EDAT Arab Woman 
Portal, agreed, and added: “Arab women have 
been unprecedented in many things, but 
unfortunately, there’s a lack of international 
knowledge [about what they are doing]. So let 
us focus on letting Arab women shine, creating 
opportunities together to work and collaborate, 
and focus on how to train and develop women 
so their entrepreneurship journey can also be 
an investment journey”.

However, all the participants agreed that 
boosting entrepreneurship and achieving 
gender parity in the business world required 
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that women have more opportunities and 
better access to financing, with the aim of 
putting women entrepreneurs on par with 
their male counterparts.

INVOLVE WOMEN IN THE 
CONVERSATION

There are many initiatives to bridge this 
gap, but we are not there yet,” said Dr. Louiza 
Chitour, the HealthTech Programme Manager, 
Plug and Play Abu Dhabi – a CSR initiative that 
helps female founders globally acquire funding 
for and thrive in their businesses.

“So, it’s more important for us to be involved 
in those investment conversations – how to get 
women to invest, how to educate them – to 
give them the confidence that they also can be 
a part of this investment world that’s escaping 
us”.

Moderator of the session and the President 
of the International Women Entrepreneurs 
Challenge, Ibukun Awosika, pointed out 
that the challenges of being a woman in the 
entrepreneurial world are even tougher for 
African female entrepreneurs.

Speaking later to UN News he said: “There are 
challenges based on our cultural system, there 
are challenges common to all men and women 
entrepreneurs, based on our infrastructure, 
financial [systems], the perception of a female 
as opposed to a male, and sometimes the 
opportunity and the limitation”.

Although there have been significant 
achievements in the last few decades, women’s 
socio-economic disadvantage is still reflected 
in pervasive gender inequalities in earned 
income, access to productive resources such 
as credit cards and assets, education, liberty to 
pursue a profession and access to financing.

TACKLING UNEQUAL POWER DYNAMICS

Jessica Neumann, an Investment and 
Technology Promotion Expert and Gender 
focal point at the UN Industrial Development 
Organization (UNIDO) said that the agency 
is in the process of finalizing its gender lens 
investing and training e-learning course. 

“We decided to design [this] virtual 
e-learning course with free access to really 
stop focusing on women and trying to fix them 
because we are beyond the conversation on 
what women should do to raise funding for the 
business, and rather raise awareness [about] 
the [unfair] power dynamics that exist in the 
finance industry” she explained.

UNIDO, she continued, had long been 
focused on gender analysis “and in every 
project we do, we look at the power dynamics 
as to where women are excluded, and we take 
steps and measures to see that they are equally 
benefitted from our projects. So, this time we 
are not doing another woman accelerator, we 
are talking to the men now and trying to make 
them understand that there is a real business 
in investing in women”.

Governmental support was seen as crucial 
in achieving gender parity and having more 
women helm their own businesses.

As Chairperson of Emirates Businesswomen 
Council of UAE, Farida Al Awadhi summed 
up: “Yes. We can do it. But the journey is 
much faster if governments put in place rules, 
regulations and policies to support women”.

MINISTERIAL PANEL: TAKE SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES SERIOUSLY

Providing government support to the 
small and medium-sized enterprises (SMEs) 
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also echoed among the speakers during the 
Ministerial level discussion on Tuesday.

Among the panelists were: Ibrahima Cheikh 
Diong, UN Assistant Secretary-General and 
Director-General of the African Risk Capacity 
Cluster (ARC), Dr. Ahmed bin Abdullah 
Humaid Belhoul Al Falasi; Minister of State 
for Entrepreneurship and Small and Medium 
Enterprises in the United Arab Emirates; 
and Dr. Abdul Rahim Younes Ali Minister of 
State, Economy, Development Planning and 
International Cooperation of Chad.

The Ministerial Panel highlighted the Role 
of SMEs in developing the world economy, 
especially at a time of multiple severe global 
challenges. With the pandemic creating 
unprecedented disruptions to global economies 
and labor markets at all levels, supply chains 
grounding to a halt and lockdowns resulting 
in the forced closure of many businesses, it is 
unsurprising that SMEs were the most heavily 
impacted. 

Mr. Diong spoke about the challenges that 
Africans face in terms of investment, and 
what needs to be done to support small and 
medium-sized enterprises on the continent.

He added that when addressing the SME 
sector in Africa, one thing on which all agreed 
was that 80 per cent of jobs on the continent are 
provided by African SMEs. “So, it’s imperative 
to take the small and medium enterprises 
seriously”.

The UN official pointed to some of the 
challenges facing small and medium-sized 
enterprises in the African continent: First, 
access to markets, he said, noting that “it is not 
possible to establish projects in the absence of 
markets”; second, enabling small and medium 
enterprises to access finance; and third, 
providing the necessary resources for capacity-
building.

AFRICA: THE CONTINENT OF FUTURE 
INVESTMENT

After the session, Dr. Abd al-Rahim Younes on 
the Minister of State, Economy, Development 
Planning and International Cooperation of 
Chad told that Africa is the “continent of future 
investment” and noted that young people 
made up more than 60 per cent of over the 
population. This massive young cohort was 
now beginning to form companies or to find 
work in the private sector.

He pointed out that African governments 
support young people, whether through local, 
regional or international funding, and stressed 
that the continent is rich in natural resources 
such as water, petroleum, minerals and all 
sources of energy.

“Chad has more than 120 million head of 
livestock, and more than 25 million hectares 
of arable land, as well as newly discovered oil 
fields, in addition to gold in large quantities. We 
look forward to the future and [the] investment 
that will come from Arab, European and Asian 
countries,” he stated.

ECONOMIC EMPOWERMENT OF ARAB 
WOMEN

The conclusion of the Advancement of 
Women's Entrepreneurship workshop also saw 
the graduation of a number of Arab women 
entrepreneurs from Egypt and the United Arab 
Emirates, who were trained on how to develop, 
sustain and grow their projects.

This training course, entitled ‘Economic 
Empowerment of Arab Women’, was conducted 
virtually online by the UNIDO Investment and 
Technology Promotion Office.
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