
بولسونارو  البرازيل جايير  افتتح رئيس جمهورّية 
البرازيلي  العربي  االقتصادي  المنتدى  فعالّيات 
وتنّظمه  افتراضيا  عقد  الذي  اآلن"،  "المستقبل 
بالتعاون  البرازيلية   – العربية  التجارية  الغرفة 
مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية، 
آالف   3 من  أكثر  بحضور  المنتدى  وقد حظي 
واقتصادية  رسمية  مشاركة  إلى  إضافة  مشارك، 
يتقّدمهم   والبرازيلي،  العربي  الجانبين  من  بارزة 
وزير  غيديس،  باولو  البرازيلي  االقتصاد  وزير 
الزياني،  اللطيف بن راشد  البحرين عبد  خارجية 
الصايغ،  علي  أحمد  اإلماراتي  الدولة  وزير 
ناصر  المغربي  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير 
بوريطة، األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 

أبو الغيط، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس غرفة 
البرازيلية   – العربية  الغرفة  عام  وأمين  البرازيلية روبنز حنون،  العربية  التجارة 

تامر منصور،.
وسيستمر الحدث االفتراضي الذي بدأ أمسن االثنين 19 تشرين األول )أكتوبر( 
حتى يوم الخميس المقبل 22 أكتوبر )تشرين األول( بجلسة عامة من الساعة 
التاسعة صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، علما أّنه يتخلل المنتدى معرضا 

للشركات العربية والبرازيلية.
تمر  العربية  والدول  البرازيل  بين  اليوم  "العالقة  أّن  بولسونارو  الرئيس  وأكد 
السياسي  المجال  في  "التقارب  أّن  إلى  الفتا  اإلطالق"،  على  حاالتها  بأفضل 
سمح لنا بإيجاد فرص جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية، كقطاع العلوم، 
العربية  المملكة  حكومة  "إعالن  إلى  مشيرا  والطاقة"،  واالبتكار،  والتكنولوجيا، 
السعودية، نّيتها باستثمار 10 مليارات دوالر أمريكي في الصناديق الحكومية 
لديها  والكويت  وقطر  المتحدة  العربية  اإلمارات  مثل  دواًل  أّن  كما  البرازيلية. 
التي تمت بشكل  االستثمارات،  قيمة هذه  تتراوح  البرازيل حيث  استثمارات في 
فردي، بين 4 و5 مليار دوالر. وأنا على ثقة بأننا سنقوم بمضاعفة هذه األرقام. 
وفي الجانب اآلخر، فإن حوالي 30 شركة برازيلية لها مكاتب تجارية ووحدات 

إنتاجية في منطقة الشرق األوسط".
في  البرازيل  مع  عربية  شراكات  إقامة  في  تبحث  محادثات  إجراء  على  وشّدد 
مجال التجارة واالستثمارات، موضحا أّنه "حتى في زمن الوباء، تمت مضاعفة 
أواصر  لتعزيز  المتبادل  االهتمام  على  يؤكد  ما  االفتراضية،  االجتماعات 
العالقات"، معّبرا عن إيمانه بإمكانية االستفادة من البنية التحتية لبلدان الخليج 
إلى األسواق  البرازيلية  المنتجات  تنويع وتوسيع نطاق دخول  العربي من أجل 
اآلسيوية. الفتا إلى أّنه "على الرغم من القيود التي فرضتها تداعيات فيروس 
كورونا، نكاد نقترب من الوصول إلى نفس قيمة الصادرات التي تحققت خالل 
كامل العام الماضي 2019، والتي بلغت حينها 4.9 مليار دوالر"، مؤّكدا أّنه 
األمن  مجال  في  البرازيل  مع  الشراكة  واالتكال على  االعتماد  العرب  "بإمكان 
الغذائي وتوريد المنتجات الحالل، تلك المنتجات المصنوعة على حسب الشريعة 

والقواعد اإلسالمية".
وقال: "تحتل مصر المرتبة األولى لوجهة الصادرات البرازيلية إلى القارة األفريقية، 
وهي ثاني أكبر مشتري عربي للبضائع البرازيلية، ولديها اتفاقية تجارة حرة مع 
حالة  اليوم  معها  نعيش  التي  المغرب  أّن  كما   .2017 العام  منذ  ميركوسور 
تقارب سياسي استثنائي، هي بالنسبة لنا شريك استراتيجي في المجال الزراعي 
لكونها موّرد أساسي لألسمدة. كذلك تعّد الجزائر موّرد أساسي من القارة األفريقية 
للبرازيل، وثالث أكبر وجهة للصادرات البرازيلية، مسبوقة بمصر وجنوب أفريقيا.

وختم: نشيد باألدوار التي قام بها المهاجرون العرب في تشكيل بنية المجتمع 
البرازيلي، ومن هذا المنطلق نحن جاهزون إلنشاء جبهات حوار وتعاون جديدة، 

االرتقاء  على  قادرة  تنظيمية  أطر  لوضع  تهدف 
مستويات  إلى  العربية  البرازيلية  باالستثمارات 
أعلى مما هي عليه اآلن، وألجل ذلك كونوا على 
ثقة بأن حكومتنا تعمل، ومستعدة للعمل في أي 
وقت من أجل تقوية العالقات البرازيلية مع الدول 

العربية".
حنون

من جانبه أشار رئيس الغرفة العربية – البرازيلية 
روبنز حّنون، إلى أّن "الدول العربية تسعى ألن 
تصبح، وهي تتحّول فعاًل لتكون مرجعية عالمية 
واالنتاج  البيئة  على  والحفاظ  التكنولوجيا،  في 
المستدام. والبرازيل بدورها، سيكون لها دور بارز 
العربية"، الفتا  للشعوب  الغذائي  أكثر في األمن 
أّنه  التحالفات"، موضحا  الكثير من اإلمكانات إلنشاء وتوسيع  "هناك  أّن  إلى 
"نظرًا للظروف الراهنة، فإن الدول العربية ليست منتجة رئيسية للغذاء وتعتمد الى 
حد كبير على الواردات الغذائية، والبرازيل تعّد موّرد مهم للعرب في هذا المجال، 
الثنائية بين البرازيل والدول العربية هائلة، وال يزال  من هنا فإّن قّوة العالقات 

هناك الكثير من العمل لتحقيق المزيد من التقّدم في هذا اإلطار".
وأكد أّن "البرازيل والدول العربية عرفت كيفية تنفيذ مجموعة من اإلجراءات في 
المستقبل"،  هذا  ببناء  سمحت  التي  والثقافية  والتجارية  االقتصادية،  المجاالت 
الفتا إلى أّن "جائحة كورونا غّيرت حياة الناس والشركات والحكومات من نواح 
كثيرة، وألجل ذلك كان على العالم إعادة اختراع وإنتاج نفسه، ونحن في الغرفة 
العربية – البرازيلية دخلنا في عالم الثورة الرقمية لمواكبة المتغّيرات الحاصلة، 

وهذا يظهر جلّيا من خالل وقائع هذا المنتدى الرقمي".
وقال: "يحافظ البرازيليون والعرب على عالقة ثنائية ممّيزة، وهي مثال ُيحتذى 
به في العالم، وبالتالي ال توجد حواجز وصعوبات ال يمكن معالجتها أو حّلها، 
حيث أّن اقتصاداتنا متكاملة، وهذا يشكل أكثر من سبب كاف إلقامة شراكات 

أكثر اتساقًا وصالبة على المديين المنظور وفي المستقبل".
الزياني

وألقى وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، كلمة أكد فيها 
تأثيرات  المفاهيم والمعتقدات، وتركت  الكثير من  "جائحة كوفيد-١٩غّيرت  أّن 
عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأكدت أن العالم فعال قرية صغيرة، إال أن 
التأثير االقتصادي للجائحة، والتدابير غير العادية التي اتخذتها كافة دول العالم 
الحتواء الفيروس والقضاء عليه للمحافظة على صحة الناس وسالمتهم، سوف 

يكون ملموسًا لسنوات عديدة قادمة".
وأشار إلى أّن "هذه الجائحة عززت الحقيقة الثابتة لدينا والتي تؤكد لنا جميعا 
واألفضل  الوحيدة  الطريق  هما  الفاعلة  والمشاركة  الحقيقي  الدولي  التعاون  أّن 
يدرك  أن  العالم  "على  أّنه  مؤكًدا  أجمع"،  العالم  في  الدائم  االزدهار  لتحقيق 
هو  المتبادل  واالعتماد  المشتركة  المصلحة  على  القائم  المشترك  االزدهار  أّن 
الركيزة األكثر ديمومة للسالم واألمن واالستقرار، فبينما تسعى دول العالم إلى 
أن تتجاوز تداعيات هذه الجائحة الخطيرة، فإن التعاون التجاري واالقتصادي 
يكتسب أهمية استراتيجية تتجاوز بكثير أي صفقة فردية أو قطاع محدد، حيث 
أّن هذا التعاون سيكون المحرك األساسي والدافع لالنتعاش العالمي المنشود، 
وبناء إطار من االنماء والثقة يضمن أن يكون لبلداننا وشعوبها مستقبل مشرق 

من الفرص واألمل".
والحريصين  الراغبين  طليعة  في  ستكون  والبرازيلية  العربية  الشركات  بأّن  وأكد 
على اغتنام الفرص التي تتيحها أجواء السلم واالستقرار، مشيًرا إلى دعم مملكة 
البحرين الكامل لهذا التوجه الذي من شأنه أن يعزز التعاون الدولي في مواجهة 
مختلف التحديات العالمية بما فيها جائحة كوفيد 19، معتبرا أّنه "على الرغم 
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من صعوبة األوضاع التي تواجه دول العالم حاليا 
بسبب تداعيات جائحة كوفيد-١٩، إال أننا على 
قناعة أكثر من أي وقت مضى بأن هذه األزمة 
الصحية الطارئة ينبغي أن تدفعنا إلى البحث عن 
للتعاون  أقوى  التواصل وبناء شبكات  سبل زيادة 
األعمال  رواد  بين  الفرص  من  المزيد  وإتاحة 

والشركات والقطاع الخاص".
أبو الغيط

أحمد  العربية  الدول  أمين عام جامعة  أكد  بدوره 
أبو الغيط، على عمق وقوة العالقات االقتصادية 
في  توطدت  والتي  والبرازيل  العربية  الدول  بين 
العقدين األخيرين، معتبرا أّنه "على الرغم من تغير 
الحكومات والتوجهات، فإن العالقات القائمة بين 
تعزيز  على  قائمة  تظل  والبرازيل  العربية  الدول 
األخرى  واألواصر  والثقافي  االقتصادي  التعاون 
"جامعة  أّن  إلى  الفتا  الشعوب"،  بين  تربط  التي 
الدول العربية تؤيد وتدعم بقوة تعزيز التعاون القائم 
مع البرازيل باعتبارها قوة اقتصادية ذات وزن في 
التبادل  حجم  أن  إلى  مشيرا  العشرين"،  مجموعة 
التجاري بين الدول العربية والبرازيل لعام 2019 
وصل إلى 12.2 مليار دوالر، بما يجعل الدول 
العربية مجتمعة ثالث أهم شريك تجاري للبرازيل - 

بعد الصين والواليات المتحدة األمريكية.
ونوه بالدور المهم الذي تلعبه غرفة التجارة العربية 
البرازيلية كجسر للتواصل بين كتلتين اقتصاديتين 
كبيرتين وواعدتين، مشيرا إلى أّن الغرفة التجارية 
البرازيلية حافظت على مدار عقود على  العربية 
عالقات تجارية مهمة بين الدول العربية والبرازيل، 
مشددا  العالقات،  تلك  على  الحفاظ  واستطاعت 
على حرص جامعة الدول العربية على التواصل 
أّن  معتبرا  الصديقة،  الدول  وبالذات  اآلخر  مع 
اقتصادية  تقلباٍت  ستشهد  القادمة  "المرحلة 
له  ستكون  النمو  في  وتباطؤًا  جميعًا،  نلمسها 
يمثل  ما  وهو  الدولي،  االقتصاد  على  آثاره 
هذا  يتيحها  التي  الفرص  الغتنام  إضافيًا  دافعًا 
المنتدى االقتصادي من أجل فتح آفاق استثمارية 
العربية  االقتصادات  من  كل  أمام  تقليدية  غير 

واالقتصاد البرازيلي".
أضاف: "هناك فرصًا أمام االقتصادات الناشئة لتعزز من حيويتها وحضورها 

على المشهد االقتصادي العالمي، خاصة بالنسبة 
البشرية  باإلمكانيات  العامرة  الشابة  للمجتمعات 
ورؤوس األموال كما هو الحال في العالم العربي 
دراسة  المهم  من  الصعيد  هذا  وعلى  والبرازيل. 
االقتصادية  المنظومة  في  الضعف  مكامن 
كشفت  والتي  الدولي،  التجارة  وهيكل  الدولية 
تحقيق  يكون  وقد  وتبعاتها،  عنها جائحة كورونا 
شراكة استراتيجية في مجال األمن الغذائي، من 
كما  متجددًا.  اهتمامًا  تستحق  التي  الموضوعات 

أّن هناك بالطبع موضوعات أخرى كثيرة تتعلق بسبل إدارة التجارة في أوقات 
أوقات  في  اإلمداد  سالسل  أمان  تعزيز  وكيفية  التكنولوجيا،  ودور  األزمات، 
جلسات  ومثمرة خالل  مطولة  بمناقشة  ستحظى  موضوعاٌت  وجميعها  األزمة، 

المنتدى".
حنفي

من ناحيته نّوه األمين العام التحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، بالدور 
الذي تلعبه الغرفة التجارية العربية البرازيلية، على صعيد تحقيق التقارب وتعزيز 
التعاون االقتصادي العربي – البرازيلي، مثّمنا مشاركة رئيس جمهورية البرازيل 
جايير بولسونارو في فعاليات المنتدى وإلقائه كلمة في الجلسة االفتتاحية األمر 
السياسية  العالقات  تعزيز  على  البرازيلية  القيادة  مدى حرص  يدل على  الذي 

واالقتصادية والتجارية واالستثمارية بين الجانبين العربي والبرازيلي.

وزيادة  لتوسيع  مجااًل  "هناك  أّن  حنفي  ورأى 
يؤّكد  الذي  األمر  العربية،  البرازيلية  الصادرات 
تلك  بين  يربط  مباشر  ممر مالحي  إلى  الحاجة 
الغرف  "اتحاد  أّن  إلى  العالم"، الفتا  األجزاء من 
العربية بالتعاون مع شركائه في البرازيل وال سّيما 
الغرفة العربية – البرازيلية، لن يتوقفا عن العمل 
على بناء عالقات شراكة استراتيجية بين العرب 

والبرازيليين". 
وقال: "الصادرات من البرازيل إلى الدول العربية 
بالنظر  ولكن  الغذاء،  بموضوع  تاريخيًا  تنحصر 
إلى اإلمكانات الموجودة هناك مجال كبير لتنمية 

التجارة وتنويعها".
واعتبر أّن "وجود ممر مالحي مباشر بين البرازيل 
والدول العربية أمر بالغ األهمية لتوسيع األعمال 
موانئ  سيربط  المسار  هذا  أّن  حيث  التجارية، 
بالمغرب  طنجة  في  واحد  ذلك  في  بما  مختلفة، 

وآخر في موقع قد يكون في الخليج".
وختم: "يعتبر ممر الشحن المباشر مشروع لوجستي 
الغرف  واتحاد  العربية  الدول  لجامعة  رئيسي 
ونحن  البرازيلية،  العربية  التجارة  وغرفة  العربية 
الموانئ  بشأن  استراتيجي  قرار  اتخاذ  على وشك 
محطات  ستشمل  والتي  القادم،  المسار  هذا  في 
أن  يجب  هنا  من  والخليج.  المغرب  في  توقف 
نعمل للوصول إلى تلك األسواق، وال يمكننا مطلًقا 
هي  كما  والواردات  بالصادرات  ببساطة  االكتفاء 
اآلن، إذ ال بّد من توسيع آفاقنا، ويمكن للشراكة 
االستراتيجية أن تعزز العالقات االقتصادية بشكل 
كبير، وتضيف قيمة عبر قطاعات متعددة. حيث من خالل العمل مًعا على هذا 
الموردين الصغار  الحيوي، يمكننا دعم  المشروع 

بنظام نقل مباشر سيكون مفيًدا للجميع".
الصايغ

الصايغ،  علي  أحمد  االماراتي  الدولة  وزير  أما 
فأشار إلى أّنه "ما من شك في أن العالم العربي 
لديه روابط قوية مع البرازيل، وعلى هذا الصعيد 
تواصل اإلمارات العمل على تحسين العالقة مع 

البرازيل والتي تقوم على االحترام المطلق".
لدولة  األكبر  الشريك  كانت  "البرازيل  وقال: 
الجنوبية  أمريكا  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
في عام 2019، وهناك إمكانية لتوسيع األعمال 
من  العديد  يوجد  حيث  كبير،  بشكل  التجارية 
البرازيليين يعيشون في اإلمارات العربية المتحدة، 
إلى  بولسونارو  جاير  الرئيس  رحلة  أظهرت  وقد 
البالد في عام 2019 أن البلدين يحافظان على 
والثقة  االحترام  يدعمها  وشاملة  قوية  عالقات 

المتبادالن".
إلى  مهّمة  بوابة  تعّد  "اإلمارات  أّن  على  وشدد 
الخليج، مع وجود خطط لتصبح أكثر من ذلك، ومن الواضح أن البرازيل والعالم 
بعضنا  مساعدة  يمكننا  حيث  عالقاتهما،  لتطوير  متين  أساس  لديهما  العربي 

البعض لنصل إلى ما نصبو إليه".
بوريطة

وناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة الشراكات الدولية 
وتعزيز عالقات المغرب الممتازة مع الحكومة البرازيلية.

التجارة الحرة بين ميركوسور  اتفاقية  وكشف بوريطة عن أّن المحادثات بشأن 
والمغرب مع البرازيل وصلت إلى مرحلة متقدمة، الفتا إلى أّن "المحادثات مع 
الجانب البرازيلي جارية أيضا نحو االستثمار الثنائي في الطاقة المتجددة والبنية 
التحتية، فضال عن زيادة مبيعات األسمدة واألسماك من المغرب إلى البرازيل".



The President of the Federative Republic of Brazil, Jair 
Bolsonaro, inaugurated the activities of the Economic Forum 
of Brazil & Arab Countries "The Future is Now", which was 
held virtually and organized by the Arab-Brazilian Chamber of 
Commerce in cooperation with the Union of Arab Chambers and 
the League of Arab States. The forum was attended by more than 
three thousand participants, in addition to a prominent official 
and economic participation from both, Arab and Brazilian sides, 
fronted by the Brazilian Economy Minister Paulo Guedes, 
Abdullatif bin Rashid Al Zayani Bahrain's Foreign Minister, 
Ahmed Ali Al Sayegh, UAE Minister of State, Nasser Bourita, 
the Moroccan Minister of Foreign Affairs and International 
Cooperation, Ahmed Aboul Gheit, the Secretary General of the 
League of Arab States, Dr. Khaled Hanafy, the Secretary General 
of the Union of Arab Chambers, Rubens Hannun, the President of 
the Arab-Brazilian Chamber of Commerce, and Tamer Mansour, 
the Secretary General of the Arab-Brazilian Chamber.
The virtual event, which started on Monday, October 19, will 
continue until next Thursday, October 22, with a plenary session 
from nine in the morning until 1:30 in the afternoon, noting 
that the forum includes an exhibition for Arab and Brazilian 
companies.
President Bolsonaro affirmed that "the relationship today between 
Brazil and the Arab countries is going through its best state ever," 
noting that "the rapprochement in the political field has allowed 
us to find new opportunities for cooperation in strategic sectors, 
such as the science, technology, innovation, and energy sectors." 
Pointing out to the intent of the government of the Kingdom 
of Saudi Arabia to invest 10 billion US dollars in Brazilian 
government funds, and countries such as the United Arab 
Emirates, Qatar and Kuwait have investments in Brazil, where 
the value of these investments, which were made individually, 
ranges between 4 and 5 billion dollars. I am confident that we 
will double these numbers. On the other hand, about 30 Brazilian 
companies have commercial offices and production units in the 
Middle East."
He also stressed the need for talks to discuss establishing Arab 
partnerships with Brazil in the field of trade and investments, 
explaining that "even in times of the pandemic, virtual meetings 
have been doubled, which confirms the mutual interest in 
strengthening the relations," expressing his belief in the possibility 
of benefiting from the infrastructure of the Arab Gulf countries in 
order to diversify and expand the entry of Brazilian products into 
the Asian markets. Noting that "despite the restrictions imposed 
by the repercussions of the Coronavirus, we are almost close to 
reaching the same value of exports that were achieved during the 
whole past year 2019, which reached at that time $4.9 billion," 
stressing that "Arabs can rely on the partnership with Brazil in 
the field of food security and the supply of halal products, those 
products made in accordance with Sharia and Islamic rules."
He added, "Egypt ranks first for the destination of Brazilian 
exports to the African continent, and it is the second largest Arab 
buyer of Brazilian goods, and it has had a free trade agreement 
with Mercosur since 2017. Whereas Morocco, with which we 
live today in an exceptional political rapprochement, and which 
is for us a strategic partner in the agricultural field, being a major 
supplier of fertilizers, Algeria is also a major supplier from the 
African continent to Brazil, and the third largest destination for 
Brazilian exports, preceded by Egypt and South Africa.
Bolsonaro concluded: We commend the roles that Arab 
immigrants played in shaping the structure of Brazilian society, 

and from this point of view we are ready to establish new fronts 
of dialogue and cooperation, aiming to develop regulatory 
frameworks capable of elevating the Brazilian Arab investments 
to higher levels than they are now, and for that, be confident that 
our government is working, and is ready to work at any time to 
strengthen the Brazilian relations with Arab countries."
Hannun
For his part, President of the Arab-Brazilian Chamber Rubens 
Hannun said, "The Arab countries are seeking to become, and 
they are truly transforming, to be a global reference in technology, 
environmental preservation and sustainable production. Brazil, in 
turn, will have a more prominent role in the food security of Arab 
peoples." Pointing out that "there is a lot of potential to create 
and expand alliances, and that due to the current circumstances, 
the Arab countries are not major food producers and depend to a 
large extent on food imports, and Brazil is an important supplier 
to Arabs in this field, hence the strength of bilateral relations 
between Brazil and the Arab countries is enormous, and there 
is still a lot of work to do to make more progress in this regard."
He also affirmed that "Brazil and the Arab countries knew how 
to implement a set of measures in the economic, commercial 
and cultural fields that allowed building this future," noting that 
"the Corona pandemic changed the lives of people, companies 
and governments in many ways, and for that the world had to 
reinvent and produce itself," and we at the Arab-Brazilian 
Chamber entered the world of the digital revolution to keep pace 
with the changes taking place, and this is evident in the facts of 
this digital forum.
He added, "Brazilians and Arabs maintain a distinctive bilateral 
relationship, which is an example to be followed in the world, 
and therefore there are no barriers and difficulties that cannot be 
addressed or solved, as our economies are integrated, and this 
constitutes more than enough reason to establish more coherent 
and solid partnerships over the foreseeable future and in the 
future."
Al Zayani
The Minister of Foreign Affairs of Bahrain, Dr. Abdullatif bin 
Rashid Al Zayani, delivered a speech in which he stressed that 
“the Covid-19 pandemic has changed many concepts and beliefs, 
and left many economic, social and cultural impacts, and stressed 
that the world is indeed a small village, but the economic impact 
of the pandemic and the extraordinary measures taken by all 
countries of the world to contain the virus and eliminate it to 
preserve the health and safety of people, will be tangible for 
many years to come."
He pointed out that "this pandemic has reinforced the established 
fact that we have, which confirms to all of us that true international 
cooperation and active participation are the only and best way 
to achieve lasting prosperity in the whole world," stressing 
that "the world should realize that common prosperity based 
on common interest and interdependence is the pillar, as the 
countries of the world seek to overcome the repercussions of this 
dangerous pandemic, trade and economic cooperation is gaining 
strategic importance that goes far beyond any individual deal 
or a specific sector, as this cooperation will be the main engine 
and motivation for the desired global recovery, and building a 
framework of growth and trust which ensures that our countries 
and their people have a bright future of opportunity and hope."
He also stressed that Arab and Brazilian companies will 
be at the forefront of those willing and eager to seize the 
opportunities offered by the atmosphere of peace and stability, 

Khaled Hanafy at the Opening of the Economic Forum of Brazil & Arab Countries "The Future is Now" Having a Direct Shipping 
Lane is Vital for the Reinforcement of the Strategic Partnership 



pointing to the Kingdom of Bahrain's full support for this 
approach, which would enhance international cooperation 
in facing various global challenges, including the Covid-19 
pandemic, considering that "despite of the difficult situations 
facing the countries of the world now due to the repercussions 
of the Covid-19 pandemic, but we are more convinced than 
ever that this emergency health crisis should push us to search 
for ways to increase communication, build stronger networks 
for cooperation and provide more opportunities between 
entrepreneurs and companies and the private sector. "
Aboul Gheit
In turn, the Secretary General of the League of Arab States, 
Ahmed Aboul Gheit, affirmed the depth and strength of 
economic relations between Arab countries and Brazil, which 
have strengthened in the last two decades, considering that 
"despite the change of governments and trends, the existing 
relations between Arab countries and Brazil remain based on 
strengthening economic and cultural cooperation and other 
bonds that bind peoples," noting that "the Arab League strongly 
supports the strengthening of the existing cooperation with 
Brazil as an economic power with weight in the G20," noting 
that the volume of trade exchange between Arab countries and 
Brazil for the year 2019 reached $12.2 billion which makes the 
Arab countries collectively the third most important trading 
partner of Brazil - after China and the United States of America.
Aboul Gheit nooted the important role that the Arab-Brazilian 
Chamber of Commerce plays as a bridge of communication 
between two large and promising economic blocs, stating that 
the Arab Brazilian Chamber of Commerce has maintained 
over decades important trade relations between Arab countries 
and Brazil, and has been able to maintain those relations, 
stressing the keenness of the Arab League on communicating 
with the other, especially friendly countries, considering that 
"the next stage will witness economic fluctuations that we all 
touch, and a slowdown in growth that will have effects on the 
international economy, which is an additional incentive to seize 
the opportunities provided by this economic forum in order to 
open unconventional investment horizons for Arab economies 
and the Brazilian economy."
He added, "there are opportunities for emerging economies 
to enhance their vitality and presence on the global economic 
scene, especially for young societies full of human potential 
and capital, as is the case in the Arab world and Brazil. On this 
level, it is important to study the weaknesses in the international 
economic system and the structure of international trade, which 
was revealed by the Corona pandemic and its consequences, 
and achieving a strategic partnership in the field of food security 
may be one of the topics that deserve renewed attention, and 
there are of course many other topics related to ways to manage 
trade in times of crisis, the role of technology, and how to 
enhance the safety of supply chains in times of crisis, and all 
of them are topics that will enjoy a long and fruitful discussion 
during the forum sessions.
Hanafy
For his part, Dr. Khaled Hanafy, the Secretary General of the 
Union of Arab Chambers praised the role played by the Arab 
Brazilian Chamber of Commerce in achieving rapprochement 
and strengthening Arab-Brazilian economic cooperation, 
appreciating the participation of the President of the Republic 
of Brazil, Jair Bolsonaro, in the activities of the forum and 
his speech at the opening session, which indicates the extent 
of the Brazilian leadership's keenness to enhance the political, 

economic, commercial and investment relations between the 
Arab and Brazilian sides.
Hanafy said that "there is room for expansion and increase of 
Brazilian-Arab exports, which confirms the need for a direct 
shipping passage linking those parts of the world," pointing 
out that "the Union of Arab Chambers in cooperation with 
its partners in Brazil, especially the Arab-Brazilian Chamber, 
will not stop working to build strategic partnership relations 
between Arabs and Brazilians."
He said, "Historically, exports from Brazil to Arab countries 
are limited to the issue of food, but in view of the existing 
potentials, there is a big chance to develop and diversify trade."
He also considered that "the existence of a direct shipping lane 
between Brazil and the Arab countries is vital for expanding 
businesses, as this route will connect various ports, including 
one in Tangiers, Morocco, and another in a location that may 
be in the Gulf."
Hanafy concluded by saying that “the direct shipping lane is 
a major logistical project for the League of Arab States, the 
Union of Arab Chambers and the Arab-Brazilian Chamber 
of Commerce, and we are about to take a strategic decision 
regarding the ports in this coming stage, which will include 
stops in Morocco and the Gulf. From here we must work to 
reach those markets, and we can never simply be satisfied with 
exports and imports as they are now, as our horizons must be 
broadened, and the strategic partnership can greatly enhance 
economic relations and add value across multiple sectors. By 
working together on this vital project, we can support small 
suppliers with a direct transportation system that will benefit 
everyone.”
Al Sayegh
As for the UAE Minister of State, Ahmed Ali Al-Sayegh, he 
pointed out that "there is no doubt that the Arab world has 
strong ties with Brazil, and in this regard the UAE continues to 
work to improve the relationship with Brazil, which is based on 
absolute respect."
He stated: "Brazil was the largest partner of the United Arab 
Emirates in South America in 2019, and there is potential 
to expand the business significantly, since there are many 
Brazilians living in the United Arab Emirates, and President 
Jair Bolsonaro's trip to the country in 2019 showed that the 
two countries maintain strong and inclusive relationships 
underpinned by mutual respect and trust."
He also affirmed that "the UAE is an important gateway to the 
Gulf, with plans to become more than that. It is clear that Brazil 
and the Arab world have a solid foundation for developing their 
relations, where we can help each other to reach what we aspire 
to."
Bourita
Moroccan Minister of Foreign Affairs and International 
Cooperation Nasser Bourita discussed international partnerships 
and strengthening Morocco's excellent relations with the 
Brazilian government, revealing that the talks on the free trade 
agreement between Mercosur and Morocco with Brazil have 
reached an advanced stage, pointing out that "talks with the 
Brazilian side are also underway towards bilateral investment 
in renewable energy and infrastructure, as well as increasing 
the sales of fertilizers and fish from Morocco to Brazil."


