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خالد حنفي يجري مباحثات هامة مع كبار المسؤولين في روسيا: تعزيز التعاون االستراتيجي في مجال االمن الغذائي
حنفي،  خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  أجرى 
خالل زيارته الرسمية إلى جمهورية روسيا االتحادية، مباحثات 
هامة مع كبار المسؤولين الروس، كما شهدت الزيارة توقيع عدد 
من االتفاقيات الثنائية بين االتحاد وعدد من المنظمات الرسمية 
العربية  البلدان  بين  التعاون  تعظيم  الى  أهدف  والتي  الروسية، 

وروسيا في عدد من القطاعات الحيوية.
واجتمع حنفي مع نائب وزير الخارجية الروسي وممثل الرئيس 
فالديمير بوتين الخاص الى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا السيد 
ميخائيل بوغدانوف، وقد تناول البحث سبل رفع مستوى التعاون 
مجال  في  سيما  المجاالت، وال  من  العديد  في  الروسي  الغربي 
االمن الغذائي، خصوصا في ظل جائحة "كورونا" التي أبرزت 
حاجة العالم العربي الى ضرورة تحصين أمنه الغذائي، وقد أبدى 
بنقل  روسيا  قبل  من  واضحة  حقيقية  رغبة  الروسي  المسوول 

خبراتها في هذا المجال الى العالم العربي.
وأشار حنفي خالل اللقاء، الى دور روسيا المؤثر والمحوري على 
مستوى العالم، الفتا الى عمق العالقات التي تجمع روسيا مع 
الى  العقود  مدى  على  وقفت روسيا  العربية، حيث  الدول  كافة 
جانب العالم العربي، مؤكدا أن "روسيا شريك اقتصادي هام للعالم 
العربي، تحتم المصالح العربية رفع مستوى التعاون االقتصادي 
مع الجانب الروسي"، معتبرا أنه "على الرغم من حجم العالقات 
الظروف  لكن  وروسيا،  العربي  العالم  بين  المهمة  االقتصادية 
الراهنة في ظل جائحة كورونا وما بعد كورونا تتطلب نقل العالقة 
من التعاون التقليدي القائم على االستيراد والتصدير الى عالقة 
في  التعاون  والروسي  العربي  للجانبين  يمكن  استراتيجية، حيث 
قطاعات استراتيجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي عمادها 

اليوم االقتصاد الرقمي الذي بات مفتاح التطور االقتصادي". 
العربية  الغرف  اتحاد  بين  تعاون  اتفاق  توقيع  الزيارة  وشهدت 
ومجلس األعمال العربي الروسي بما يسمح لالتحاد بأن يكون له 
مكتب تمثيلي في موسكو. ووصف حنفي االتفاق بأنه هام جدا 

كونه يساعد على تعزيز التعاون المشترك.
كما وقع امين عام االتحاد الدكتور خالد حنفي اتفاق تعاون مع 
الروسي  الجانب  عن  المصري  الروسي  االعمال  مجلس  رئيس 

ميخائيل اورلوف، تهدف بالدرجة االولى الى رفع مستوى التعاون 
في مجال االمن الغذائي، عبر إنشاء مناطق لوجستيه في روسيا 
وكازاخستان والدول العربيه، بما يساعد في تعزيز سالسل القيمة 
والتوريد واإلمداد بين الدول العربية وجمهورية روسيا االتحادية، 
وقد اقترح حنفي مرفأي طرابلس في لبنان ودمياط في جمهورية 

مصر العربية ليلعبا دورا محورا في هذا المجال.
المجال  في  الروسي  الجانب  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم  كذلك 
البحثي، بما من شأنه تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، خصوصا 
وأن العالم العربي يولي اهتماما كبيرا في هذا الموضوع، في حين 

أن لروسيا خبرات واسعة في هذا اإلطار.
خالد  الدكتور  العربية  الغرف  اتحاد  عام  أمين  ألقى  ذلك،  الى 
حتفي كلمة في المؤتمر الذي نظمته "الوكالة الروسية للمبادرات 
االستراتيجية"، والذي عقد تحت رعاية الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين، بعنوان: "الغذاء- نفط المستقبل".
روسيا  بين  استراتيجية  تعاون  سبل  ايجاد  الى  المؤتمر  وهدف 
االمن  أن  باعتبار  الغذائي،  االمن  مجال  في  العربي  والعالم 
الغذائي ليس فقط مواد غذائية واستهالكية، بل سلسلة متكاملة 
قائمة على سالسل التوريد عبر ربط الموانئ االستراتيجية بعضها 
ببعض، بما من شأنه رفع مستوى التبادل التجاري واالقتصادي.

أزمة  تجاوز  استطاع  العربي  "العالم  أن  كلمته  في  حنفي  وأكد 
كورونا فيما يخص االمن الغذائي، وذلك بسبب أن معظم الدول 
العربية كانت تمتلك فائضا في المخزون الغذائي المستورد، ولكن 
هذا االمر ليس حال مستداما، باعتبار أن الحل المستدام يكون 
بتعزيز البلدان العربية قدراتها في القطاع الزراعي، حيث يمتلك 
زراعية  مساحات  العربي  الخليج  دول  باستثناء  العربي  العالم 
مما  تمتلكها روسيا،  تكنولوجية  كفاءة  تتطلب  شاسعة وخصبة، 
يتطلب تضافر الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في هذا المجال".
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The Secretary General of the Union of Arab 
Chambers, Dr. Khaled Hanafi, during his official visit 
to the Russian Federation, held important discussions 
with senior Russian officials, the visit also witnessed 
the signing of a number of bilateral agreements 
between the Union and a number of Russian official 
organizations, which aim to maximize cooperation 
between Arab countries and Russia in a number of 
vital sectors.
Hanafi met with the Russian Deputy Foreign Minister 
and President Vladimir Putin's special representative 
to the Middle East and Africa, Mr. Mikhail Bogdanov, 
and the discussion dealt with ways to raise the level 
of Russian-Western cooperation in many fields, 
especially in the field of food security, in light of the 
"Corona" pandemic, which highlighted the need for 
the Arab world to fortify its food security, and the 
Russian official expressed a real and clear desire by 
to transfer Russian expertise in this field to the Arab 
world.
During the meeting, Hanafi referred to Russia's 
influential and pivotal role on the world level, pointing 
to the depth of relations that Russia holds with all 
Arab countries, as Russia has stood over the decades 
alongside the Arab world, stressing that "Russia is an 
important economic partner to the Arab world. Arab 
interests necessitate raising the level of economic 
cooperation with the Russian side," considering that 
"despite the size of the important economic relations 
between the Arab world and Russia, the current 
circumstances in light of the Corona and post-Corona 
pandemic require transferring the relationship from 
traditional cooperation based on import and export to 
a strategic relationship, where the Arab and Russian 
sides can cooperate in strategic sectors in light of the 
Fourth Industrial Revolution, which today is the basis 
of the digital economy, which has become the key to 
economic development.
The visit witnessed the signing of a cooperation 
agreement between the Federation of Arab Chambers 
and the Arab-Russian Business Council, allowing 
the union to have a representative office in Moscow. 
Hanafi described the agreement as very important as 
it helps to enhance joint cooperation.
The Secretary General of the Union, Dr. Khaled 
Hanafi, signed a cooperation agreement with the 
President of the Russian-Egyptian Business Council 
on the Russian side, Mikhail Orlov, aimed primarily 
at raising the level of cooperation in the field of food 
security, by establishing logistical areas in Russia, 
Kazakhstan and the Arab countries, in a way that 
helps in strengthening the value chains, supply and 
supply between the Arab countries and the Russian 
Federation, Hanafi proposed the ports of Tripoli in 
Lebanon and Damietta in the Arab Republic of Egypt 

to play a pivotal role in this field.
In addition, a cooperation agreement was signed with 
the Russian side in the field of research, which would 
achieve a qualitative leap in this field, especially 
since the Arab world pays great attention to this issue, 
while Russia has extensive experience in this regard.
Furthermore, the Secretary General of the Union 
of Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafi, delivered a 
speech at the conference organized by the Russian 
Agency for Strategic Initiatives, which was held 
under the auspices of Russian President Vladimir 
Putin, under the title: “Food - Future Oil”.
The conference aimed to find strategic means of 
cooperation between Russia and the Arab world in 
the field of food security, given that food security 
is not only food and consumer goods, but rather an 
integrated chain based on supply chains by linking 
strategic ports with each other, in a way that would 
raise the level of trade and economic exchange.
Hanafi stressed in his speech that “the Arab world 
was able to overcome the Corona crisis in terms 
of food security, because most Arab countries 
had a surplus in the imported food stocks, but this 
matter is not a sustainable solution, considering that 
the sustainable solution is to strengthen the Arab 
countries' capabilities in the agricultural sector, as 
the Arab world, with the exception of the Arab Gulf 
states, possesses vast and fertile agricultural areas 
that require technological competence that Russia 
possesses, which requires concerted joint efforts to 
enhance cooperation in this field”.
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Khaled Hanafi holds important talks with senior officials in Russia: Strengthening Strategic Cooperation in the Field of Food 
Security


