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في  ألقاها  كلمة  خالل  حنفي،  خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  أّكد 
افتتاح أعمال المنتدى الصحي العربي األلماني الرابع عشر، الذي عقد في العاصمة 
األلمانية برلين، أّن "الصناعة الصحية تعّد أحد أهم القطاعات، وتزداد أهميتها ليس 
فقط من حيث األهمية االقتصادية والدور الذي يلعبه هذا القطاع في حياة اإلنسان 
العلمي  البحث  النمو االقتصادي، بل تكمن أهمية الصناعة الصحية في دعم  وفي 

والتطوير واالبتكار".
المتوقع أن يصل اإلنفاق على الرعاية الصحية إلى 10  أّنه "من  ولفت حنفي إلى 
تريليونات دوالر عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي"، معتبرا أّنه "على الرغم من تراجع العديد من الصناعات في ظل 
الصيدالنية والطبية  المستلزمات  فقد زادت صادرات وواردات قطاع  جائحة كورونا، 
عالميًا بأكثر من 16 في المئة، حيث أطلق فيروس كورونا سباقًا محموًما من جانب 
صناعة  شهدت  كما  الجديد.  الفيروس  لمواجهة  محاولة  في  والشركات  الدول  كافة 
األدوية العالمية مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 1.43 تريليون دوالر في 

عام 2020."
ونّوه حنفي إلى أّن الدول العربية تمكنت من تطوير أنظمتها الصحية في السنوات 
والعقود الماضية، لكن على الرغم من ذلك ال تزال المنطقة تواجه تحديات اقتصادية 
الصّحي وإنتاج  القطاع  يتطّلب تطوير  واجتماعية وصحية كبيرة ومتنوعة، وهذا ما 
األدوية في الدول العربية لتجنب نقص المنتجات الطبية، وعلى هذا الصعيد تعتبر 
ألمانيا الشريك المثالي للدول العربية في هذا المجال، حيث يعّد العالم العربي سوًقا 
التكنولوجيا  صناعة  في  رائدة  مكانة  تحتل  التي  األلمانية  للشركات  للغاية  جذاًبا 
الطبية وتحتل المرتبة األولى في العالم في ابتكارات الرعاية الصحية المتعلقة بالثورة 

الصناعية الرابعة".
وقال: "أدى التقدم في التكنولوجيا القائمة على رقمنة قطاع الصحة والرعاية الصحية 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، وإنترنت األشياء، واألجهزة القابلة لالرتداء، وأجهزة 
االستشعار، والبيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والروبوتات 
العالم،  حول  المجتمعات  داخل  جذري  تحول  إحداث  إلى  األبعاد،  ثالثية  والطباعة 
الرعاية  واقع قطاع  ما سينعكس على  الصحية، وهذا  الرعاية  أنظمة  وتغيير هياكل 

الصحية واألدوية بعد عام 2025".
العربية  والصناعة  التجارة  غرفة  عام  امين  الملتقى،  انعقاد  قبيل  التقى  حنفي  وكان 
– األلمانية، عبد العزيز المخالفي، حيث جرى استعراض لواقع عمل الغرفة والدور 
البارز الذي تلعبه على صعيد تعزيز عالقات التعاون االقتصادي بين ألمانيا والعالم 

العربي.
االقتصاد  تشكيل  إعادة  التنفيذيين:  الرؤساء  "قمة  في  االتحاد  عام  أمين  شارك  كما 
العالمي" التي نظمتها الغرفة العربية – البريطانية بشكل افتراضي بتاريخ 13 سبتمبر 

)أيلول( 2021، بمشاركة كبار المديرين التنفيذيين وقادة األعمال والخبراء.
العربي  واالستثمار  "التجارة  بعنوان:  عقدت  التي  األولى  العمل  جلسة  حنفي  وأدار 
البريطاني"، حيث ترّكزت النقاشات في الجلسة في استراتيجيات االستثمار المتغيرة وما 
يتعين على الشركات القيام به للتكيف مع االتجاهات االقتصادية التي ظهرت خالل 
الوباء، مثل التغيرات في سلوك الشراء، إعادة هيكلة العمليات وأولويات ريادة األعمال.

وهدفت القّمة إلى تطوير التعاون العربي البريطاني من خالل توفير منّصة للمحادثات 
الصريحة بين أصحاب األعمال والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات من جميع 
أنحاء العالم، بما من شأنه تسهيل ممارسة األعمال الفعالة والمستدامة وتمكين كبار 
التنفيذيين من إقامة عالقات تؤدي إلى تحسين ممارسات أعمالهم لتحقيق  المديرين 

أكبر تأثير ممكن. 
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي: العالم العربي سوقا جذابة لالستثمارات األلمانية في القطاع الصّحي



The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafy, emphasized during a speech at the opening 
of the 14th Arab-German Health Forum, which was held 
in the German capital, Berlin, that "the health industry is 
one of the most important sectors, and its importance is 
increasing not only in terms of the economic importance 
and the role it plays in human life and economic growth, 
but the importance of the health industry lies in supporting 
scientific research, development and innovation.”
Hanafy pointed out that "health care spending is expected 
to reach 10 trillion dollars in 2022, which represents more 
than 10 percent of the global GDP," noting that "despite the 
decline of many industries in light of the Corona pandemic, 
the global exports and imports of the pharmaceutical and 
medical supplies sector increased by more than 16 percent, 
as the Coronavirus launched a wild race by all countries and 
companies in an attempt to confront the new virus, and the 
global pharmaceutical industry witnessed unprecedented 
levels, reaching 1.43 trillion dollars in 2020.”
Dr. Hanafy stated that the Arab countries were able to 
develop their health systems in the past years and decades, 
but despite this the region still faces great and diverse 
economic, social and health challenges, and this requires 
the development of the health sector and the production of 
medicines in the Arab countries to avoid the shortage of 
medical products, and in this regard, Germany is the ideal 
partner for Arab countries in this field, as the Arab world 
is a very attractive market for German companies that rank 
a leading position in the medical technology industry and 
rank first in the world in healthcare innovations related to 
the Fourth Industrial Revolution.”
He also added: “Developments in technology based on 
the digitization of the health and healthcare sector through 

social media, internet of things, wearables, sensors, big 
data, artificial intelligence, nanotechnology, robotics and 
3D printing, has fundamentally transformed societies 
around the world, and caused changes to the structures of 
health care systems, and this will be reflected in the reality 
of the health care and pharmaceutical sector after 2025.”
Prior to the forum, Hanafy met the Secretary-General of 
the Arab-German Chamber of Commerce and Industry, 
Abdulaziz Al-Mikhlafi, where they reviewed the Chamber's 
work and the prominent role it plays in strengthening the 
economic cooperation relations between Germany and the 
Arab world.
The Secretary-General of the UAC also participated in the 
"CEOs Summit: Resetting the Global Economy", which 
was organized virtually by the Arab-British Chamber 
on September 13, 2021, with the participation of senior 
executives, business leaders and experts.
Hanafy moderated the first working session, which was 
held entitled: “Arab-British Trade and Investment”, where 
discussions in the session focused on changing investment 
strategies and what companies need to do to adapt to the 
economic trends that have emerged during the pandemic, 
such as changes in buying behavior, restructuring 
operations and priorities leading businesses.
The CEO Summit aimed to develop the Arab-British 
cooperation by providing a platform for open conversations 
between business owners, CEOs and policy makers from 
around the world, facilitating effective and sustainable 
business practice and enabling senior executives to 
establish relationships that improve their business practices 
to achieve the greatest possible impact.
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafy: The Arab World is an Attractive Market for German Investments in the Health Sector



شارك المستشار اإلقليمي للغرفة التجارية العربية – البرازيلية في دول مجلس 
التعاون الخليجي والعراق واليمن شاهين علي شاهين، بصفته ممثال للغرفة 
العربية - البرازيلية في أعمال الدورة السابعة واألربعين لمؤتمر العمل العربي 
الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من منظمة العمل العربية، 

وتحت رعاية رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي. 
الدائمة لشؤون العمل في  كذلك شارك في االجتماع السابع والثالثين للجنة 
العربي  العمل  أعمال مؤتمر  افتتاح  الذي عقد عشّية  العربية،  الغرف  اتحاد 
الذي تضّمن جدول أعماله مواضيع هاّمة وبارزة حول ريادة األعمال والمشاريع 
الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والتمكين، وكذلك ناقش مسألة تطبيق 
اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية، وأثر التطور التكنولوجي على بيئة 

العمل، ومتطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل.

والتقى شاهين على هامش أعمال المؤتمر، عددا من وزراء العمل في البلدان 
العربية، من بينهم وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان. كما التقى أمين 
العمل  منظمة  عام  ومدير  حنفي،  خالد  الدكتور  العربية  الغرف  اتحاد  عام 

العربية فايز علي المطيري. 
البرازيل  بين  التعاون  تعزيز  سبل  واجتماعاته،  لقاءاته  شاهين خالل  وناقش 
والبلدان العربية، عبر الغرفة التجارية العربية – البرازيلية التي عززت حضورها 
ونشاطها في العالم العربي عبر افتتاح مكتب إقليمي لها في دبي )االمارات 
من  كل  في  جديدين  إقليميين  مكتبين  الفتتاح  واستعدادها  المتحدة(،  العربية 
المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وهو ما من شأنه أن يعزز 

المصالح المشتركة بين البرازيل والعالم العربي.

شاهين علي شاهين يمّثل الغرفة العربية – البرازيلية في أعمال مؤتمر العمل العربي في القاهرة

Shaheen Ali Shaheen representing the Arab-Brazilian Chamber in the Arab Labor Conference in Cairo
The regional advisor of the Arab-Brazilian Chamber of Commerce 
in the Gulf Cooperation Council, Iraq and Yemen, Shaheen Ali 
Shaheen, participated as the representative of the Arab-Brazilian 
Chamber in the forty-seventh session of the Arab Labor Conference 
held in the Egyptian capital, Cairo, organized by the Arab Labor 
Organization, and under the auspices of the Egyptian President 
Abdel Fattah El-Sisi.
He also participated in the thirty-seventh meeting of the Standing 
Committee for Labor Affairs in the Union of Arab Chambers, 
which was held on the eve of the opening of the Arab Labor 
Conference, whose agenda included important and prominent topics 
on entrepreneurship and small projects and their role in sustainable 
development and empowerment. He also discussed the issue of 
implementing the agreements and recommendations of the Arab 
Labor Organization, the impact of technological development on 

the work environment, and the requirements of a green economy to 
provide job opportunities.
On the sidelines of the conference, Shaheen met a number of labor 
ministers in Arab countries, including the Egyptian Minister of 
Manpower, Mohamed Saafan. He also met the Secretary-General of 
the Union of Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafy, and the Director-
General of the Arab Labor Organization, Fayez Ali Al-Mutairi.
During his meetings, Shaheen discussed ways to enhance 
cooperation between Brazil and Arab countries, through the Arab-
Brazilian Chamber of Commerce, which has strengthened its 
presence and activity in the Arab world by opening a regional office 
in Dubai (United Arab Emirates). The Chamber is ready to open two 
new regional offices in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab 
Republic of Egypt, which would enhance the common interests 
between Brazil and the Arab world.


