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تستضيفه  الذي  العربية،  الدول  بين  االقتصادي  التكامل  تعزيز  منتدى  كّرم 
مدبولي،  مصطفى  الدكتور  المصري  الوزراء  رئيس  برعاية  القاهرة 
وبحضور مسؤولين ووزراء من عدة دول عربية، امين عام اتحاد الغرف 
العربية الدكتور خالد حنفي، حيث تّسلم الدرع التكريمية من رئيس البرلمان 
العربي عادل العسومي ومدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية د. ناصر 

القحطاني.
وتحّدث أمين عام االتحاد، فأّكد أّن "حلم التكامل االقتصادي العربي بدأ منذ 
نشأة جامعة الدول العربية، ولكن على الرغم من ذلك فإّن مسار التقّدم في 
هذا المجال ما يزال بطيء جّدا، إن لم نقل أّن شيئا يذكر لم يتحقق على هذا 
الصعيد"، الفتا إلى أّن "مسار تحقيق التكامل االقتصادي العربي مسار طويل، 
االتحاد  بإطالق  ويمر  الكبرى،  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  بإنشاء  يبدأ 
الجمركي بين البلدان العربية، وصوال إلى السوق العربية المشتركة، ولكن 
لألسف لم يتحقق أي شيء من هذه المسارات لغاية اليوم، وهذا ما أدى إلى 

تدنّي واقع التجارة العربية البينية".
تفعيل  من خالل  تقليدي،  غير  جديد  مسار  نحو  التحّول  "أهميّة  على  وشدد 
واقع التجارة البحرية حيث على الرغم من أّن جميع الدول العربية تطّل على 

البحار والمحيطات، لكن التجارة البحرية غير مفعّلة على اإلطالق".
وقال: "هناك قيود كثيرة لم تستطع الحكومات العربية أن تتفق على معالجتها 
ألسباب متشعبة، بدءا من القيود الجمركية ومرورا بالمواصفات، ووصوال 
إلى التعرفة المرتفعة، وهذه قيود معقّدة جّدا، حيث بصفتي أمينا عاما التحاد 
الغرف العربية الذي يعّد ممثال للقطاع الخاص العربي، فقد عمل االتحاد منذ 
نشأته عام 1951 على حلم إنشاء السوق العربية المشتركة، ولكن ما زلنا 
لغاية اليوم نطمح إلى هذا الحلم الذي بدوره ما يزال بعيد المنال بسبب الواقع 

العربي المعقّد واختالف الظروف في البالد العربية".
ولفت إلى "أهميّة فتح المجال أمام الطاقات الشابة، حيث في القمة االقتصادية 
التنموية واالجتماعية العربية التي عقدت في بيروت عام 2019 واحتضن 
القطاع  منتدى  تنظيم  خالل  من  فعالياتها  من  جزء  العربية  الغرف  اتحاد 
بشكل  والتركيز  األعمال،  رواد  دعم  على  التأكيد  جرى  العربي،  الخاص 
الرقمنة  وتقنيات  التكنولوجيا  على  القائمة  المعرفة  نظم  دعم  على  خاص 

وترعاه  معه  العربي  الشباب  يتكيّف  أن  يستطيع  الذي  الرقمي،  واالقتصاد 
الحكومات واألجهزة الحكومية العربية، بما يؤدي إلى تفعيل قدرات الطاقات 
الشابة، وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، حيث الشباب العربي إذا 
ما أتيحت له الفرصة يستطيع أن يلعب دورا مؤثرا داخل مجتمعاتنا العربية". 
والدول  مصر  من  رسمية  بمشاركة  حظي  المنتدى  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الوزراء  المصيلحي رئيس  الدكتور علي  التموين  العربية، حيث مثّل وزير 
الدكتور  المالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  من  كل  كما حضر  المصري، 
طالل أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طالل أبو غزالة العالمية، الدكتورة 
آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان، محمد بن عبيد 
المزروعي رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، والدكتور عبد 

الحميد ممدوح المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية. 
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي مصيلحي في 
كلمته االفتتاحية للمنتدى نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية واإلسراع باستكمال متطلبات 
التجارة العربية الحرة، وتنمية أهداف التجارة العربية البينية ودعم المؤسسات 

العربية الكفيلة بتنفيذ تعاون اقتصادي للوصول لتكامل اقتصادي.
وقال إن التحديات االقتصادية التي تواجها الدول العربية تستدعي بذل المزيد 
من الجهود االستثنائية من الحكومات العربية والقطاع الخاص لخلق الظروف 

الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي.
وأضاف أن هذا المنتدى يشكل فرصة بذل مزيد من الجهد لمعالجة التحديات 
التي تمنع تحقيق نمو اقتصادي بالدول العربية وتحقيق تكامل اقتصادي عربي 

فعال.
تصور  وضع  إلى  أيام،  ثالثة  لمدة  فعالياته  تستمر  الذي  المنتدى  ويهدف 
وتحقيق  االقتصادية  العالقات  وتعزيز  العربي  االقتصادي  للتعاون  مستقبلي 
يناقش  العربية. كما  للبلدان  الرؤى االستراتيجية  إنتاجي عربي يخدم  تكامل 
ودور  العربي  االقتصادي  التكامل  لتعزيز  عربية  تشريعات  وضع  أهمية 
العربية  التجارة  تعزيز  في  سيما  المجال، وال  في  والخاص  العام  القطاعين 

البينية.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي مكّرما في القاهرة: فتح المجال أمام الطاقات الشابة عبر دعم نظم االقتصاد الرقمي



The Forum for Promoting Economic Integration among 
Arab Countries, hosted by Cairo under the patronage of 
Egyptian Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly, and in 
the presence of officials and ministers from several Arab 
countries, honored Secretary-General of the Union of 
Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafi, who received the 
honorary shield from the Speaker of the Arab Parliament, 
Adel Al-Asoumi, and the Director General of the Arab 
Administrative Development Organization, Dr. Nasser 
Al-Qahtani.
The Secretary-General of the Union spoke, stressing that 
"the dream of Arab economic integration began since the 
establishment of the League of Arab States, but despite 
that, the path of progress in this field is still very slow, if 
not to say that nothing has been achieved at this level." 
Pointing out that "the path to achieving Arab economic 
integration is a long one, starting with the establishment of 
the Greater Arab Free Trade Area, and passing through the 
launch of the customs union between the Arab countries, 
leading to the Arab Common Market, but unfortunately 
none of these paths has been achieved until today, and this 
is what led to the reality of declining intra-Arab trade.
He stressed the "importance of shifting towards a new, 
unconventional path, by activating the reality of maritime 
trade, as although all Arab countries overlook the seas and 
oceans, maritime trade is not activated at all."
He said: “There are many restrictions that Arab 
governments could not agree to address for manifold 
reasons, starting with customs restrictions and passing 
through specifications, up to the high tariff, and these 
restrictions are very complex, whereas, in my capacity as 
Secretary-General of the Union of Arab Chambers, which 
is a representative of the Arab private sector, the Union 
has worked since its inception in 1951 on the dream of 
establishing the Arab Common Market, but to this day we 
still aspire to this dream, which in turn is still elusive due 
to the complex Arab reality and the different conditions in 
the Arab countries.”
He pointed out, “The importance of opening the way for 
young energies, as at the Arab Economic Development 
and Social Summit held in Beirut in 2019, the Union 
of Arab Chambers hosted part of its activities through 
the organization of the Arab Private Sector Forum, 
emphasis was placed on supporting entrepreneurs, with 
a special focus on supporting knowledge systems based 

on technology, digitization techniques, and the digital 
economy, which Arab youth can adapt to and sponsored 
by Arab governments and government agencies. Which 
leads to activating the capabilities of young energies, and 
achieving sustainable development in the Arab world, 
where Arab youth, if given the opportunity, can play an 
influential role within our Arab societies.”
It should be noted that the forum received official 
participation from Egypt and the Arab countries, where 
the Minister of Supply, Dr. Ali Al-Moselhi, represented 
the Egyptian Prime Minister, and Dr. Mohamed Maait, 
the Minister of Finance, also attended, Dr. Talal Abu-
Ghazaleh, founder and president of Talal Abu-Ghazaleh 
Global, Dr. Amal Saleh Saad, Minister of Trade and 
Supply of the Republic of Sudan, Muhammad bin 
Obaid Al-Mazrouei, President of the Arab Authority for 
Agricultural Investment and Development, and Dr. Abdel 
Hamid Mamdouh, former director of the World Trade 
Organization.
The Egyptian Minister of Supply and Internal Trade, Dr. 
Ali Moselhi, affirmed in his opening speech to the forum 
on behalf of Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly, 
the importance of enhancing trade exchange between 
Arab countries and accelerating the completion of the 
requirements of Arab free trade, developing the goals 
of inter-Arab trade and supporting Arab institutions that 
guarantee the implementation of economic cooperation to 
reach economic integration.
He said that the economic challenges facing Arab countries 
call for more exceptional efforts from Arab governments 
and the private sector to create the necessary conditions 
to achieve economic growth. He added that this forum 
constitutes an opportunity to exert more effort to address 
the challenges that prevent the achievement of economic 
growth in the Arab countries and the achievement of 
effective Arab economic integration.
The three-day forum aims to develop a future vision 
for Arab economic cooperation, strengthen economic 
relations, and achieve Arab productive integration that 
serves the strategic visions of Arab countries. It also 
discusses the importance of developing Arab legislation 
to promote Arab economic integration and the role of 
the public and private sectors in the field, especially in 
promoting inter-Arab trade.
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