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خالد حنفي: دعم أصحاب الهمم يعود بالفائدة على نشاط االقتصادات العربية
أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، 
خالل افتتاح أعمال الدورة الرابعة لـ "اكسبو أصحاب الهمم 
الدولي"، الذي يعقد في مركز دبي للتجارة العالمي، إلى أنّه 
"يوجد في الدول العربية نحو 40 مليون شخص مصاب 
بشكل من أشكال اإلعاقة، أكثر من نصفهم أطفال ومراهقين، 
من  تعاني  التي  البلدان  بعض  في  اإلصابة  نسبة  وتصل 
الصراعات إلى معدالت قياسية أعلى من المعدالت العالمية 

بكثير، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية".
وأّكد أنّه "يتعذّر بشكل عام على %60 من ذوي اإلعاقة في 
العالم العربي تحّمل تكاليف حياتهم الشهرية. وتفتقر غالبية 
لتيسير  والمواصالت،  المهيأة  التحتية  للبنية  العربية  المدن 

ممارسة المعوقين حياتهم اليومية".
ذوي  األشخاص  واستخدام  تأهيل  أن  نعتبر  "نحن  وقال: 
مفيد  هو  بل  جيدة،  أخالقية  ممارسة  مجرد  ليس  اإلعاقة 
الشاملة  العاملة  القوى  ألن  أيضا،  التجارية  لألعمال 
والمتنوعة تقدم فرصا ألصحاب العمل والعمال والمجتمع 

واالقتصاد بشكل عام".
"أننا نعيش في عصر شهد تطورا سريعا في  وشدد على 
التكنولوجيا والرقمنة، حيث أن هناك الكثير من التطبيقات 
تخفيف  في  تساعد  أن  يمكن  التي  واالبتكارات  واألدوات 
الهمم.  أصحاب  من  الفئة  هذه  تواجه  التي  الصعوبات 
االبتكارات  من  لمزيد  محدود  ال  بشكل  متاح  والمجال 
في  يساهم  بما  العرب،  والشابات  الشباب  قبل  الخالقة من 

تكافؤ الفرص للجميع".
ولفت أمين عام االتحاد إلى التعاون القائم بين اتحاد الغرف 
الرئيسيين  الشركاء  وباقي  العربية  الدول  وجامعة  العربية 
في تنظيم هذه الفعاليات، معتبرا أّن "العمل الجامعي يشّكل 
إلى  الفتا  الهمم"،  أصحاب  ذوي  دعم  في  أساسيا  مدماكا 
"أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص 
من أجل دعم ذوي أصحاب الهمم لما يمثلونه من عنصر 

أساسي في العالم العربي". 
ونّوه حنفي بالمشاريع المشاركة في مسابقة "رالي العرب 
مجاالت  في  المشاريع  تتنوع  حيث  الهمم"،  أصحاب  لذي 
عديدة، ولها صلة وثيقة بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء 
االصطناعي، إلى جانب مشاريع حيوية تساعد على إبراز 

الطاقات الكامنة عند ذوي أصحاب الهمم".   
هيئة  رئيس  مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وافتتح 
دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس األعلى 
يرافقه  والمجموعة  االمارات  لطيران  التنفيذي  الرئيس 
معالي أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، 
ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع 
وعدد من كبار المسؤولين، فعاليات إكسبو أصحاب الهمم 
دبي  مركز  في   2022 للعام  الرابعة  دورته  في  الدولي 
بجولة  بن سعيد  أحمد  الشيخ  وقام سمو  العالمي.  التجاري 
المعرض  في  المشاركة  والمراكز  الشركات  أجنحة  على 
التي  والمبادرات  والبرامج  التقنيات  أفضل  على  لالطالع 



تعرضها أكثر من 250 شركة ومركز إلعادة التأهيل من 
أكثر من 50 بلدا.

إلى  المعرض،  راعي  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  ونّوه 
وضعت  التي  العالم  دول  مقدمة  في  االمارات  "دولة  أّن 
استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم 
الوطنية  السياسة  إطار  ضمن  باستقاللية  للعيش  وتهيئتهم 
على  حصولهم  لضمان  الرشيدة  حكومتنا  وضعتها  التي 
الفرص والخبرات وانماط الحياة المميزة المتاحة ألي فرد 

آخر في االمارات".
وأعرب سموه عن تقديره للمشاركة الواسعة في المعرض 
من القطاعين العام والخاص لخدمة أصحاب الهمم والوفاء 
باحتياجاتهم مؤكدا أن الحدث يعتبر منصة مشتركة لاللتقاء 
والتعاون مع نظرائنا الدوليين من اجل بناء مستقبل مستدام 

يلبي طموحات أصحاب الهمم.
"تأتي  أنّه  إلى  حميد  بو  حصة  معالي  لفتت  جانبها  من 
استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، 
العقول  لتواصل  ملتقى  هي  اإلمارات  أن  جديد  من  لتؤكد 
فئاته،  بمختلف  المجتمع  أفراد  لكافة  المستقبل،  وصناعة 
وهو ما يجسد فرصة عظيمة للتعاون الدولي بين جميع دول 
الجديدة  واالبتكارية  التقنية  الحلول  على  لالطالع  العالم، 

المقدمة ألصحاب الهمم".
انعكاس  الدولي هو  الهمم  "إكسبو أصحاب  أّن  وأوضحت 
دولة  عليها  صادقت  التي  المتحدة  األمم  اتفاقية  لبنود 
التي حثت على تسهيل  التاسعة  المادة  االمارات، وخاصة 
المادية  للبيئة  ومشاركتهم  الهمم  أصحاب  وصول  إمكانية 
المحيطة ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك التكنولوجيا 
المساعدة على ذلك، ومن هذا المنطلق نأمل من خالل إكسبو 
أصحاب الهمم الدولي أن تتكلل الجهود المحلية واإلقليمية 
ألصحاب  والمشجعة  الداعمة  البيئات  بتوفير  والدولية، 
الناجحة،  والتجارب  الخبرات  تبادل  عبر  وذلك  الهمم، 
بما  الحياة،  ومجاالت  القطاعات  مختلف  على  وتعميمها 
يساعد في جعل حياة أصحاب الهمم أكثر استقاللية واندماجاً 
الخدمات  من  االستفادة  على  قدرة  وأكثر  مجتمعاتهم،  في 

والمنتجات والمعلومات أسوة باآلخرين".
من جانبه أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
العربي  الحدث  هذا  في  بالمشاركة  سعادته  عن  الغيط  أبو 
الدولي الهام، الذي يمثل انطالقة نوعية، تصب في مصلحة 
األشخاص ذوي اإلعاقة ليس فقط في الدول العربية، بل في 
العالم كله، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، على رعايته المستمرة لهذا المعرض الدولي الهام، 
إضافية  خطوة  تمثل  التي  باستقاللية"،  "العيش  ولمبادرة 
مهمة، في إطار عمل جامعة الدول العربية، ضمن جهودها 
األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  تنفيذ  دعم  إلى  الرامية 

ذوي اإلعاقة.
قد  العربية  التجارة  غرف  التحاد  العامة  األمانة  وكانت 
منظمة  مع  وبالتعاون  العربية  الجامعة  من  بدعم  أطلقت 
اليونيدو فرع البحرين، )مبادرة العيش باستقاللية( ووقعت 
أصحاب  إكسبو  معرض  إدارة  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية 
الهمم الدولي، في 30 مارس الماضي بحضور سمو الشيخ 
عرض  بهدف  الغيط،  أبو  أحمد  ومعالي  سعيد  بن  أحمد 
مبتكرات المبتكرين العرب خالل المعرض لدعم التقنيات 

التي تخدم أصحاب الهمم. 

المبادرة الى تشجيع المبتكرين العرب على صنع  وتهدف 
االعاقة  ذوي  لخدمة  متطورة  وتكنولوجيا  وبرامج  انظمة 
ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة، يتم بموجبها اختيار 
والعمل  الهمم  أصحاب  الحتياجات  مالءمة  األكثر  التقنية 

على إيجاد التمويل الالزم لها.
ألول  بعضها  يعرض  تقنية  منتجات  المعرض  ويعرض 
وتعزيز  الهمم  أصحاب  لتمكين  األوسط،  الشرق  في  مرة 
قدراتهم. ويعد المعرض الذي يعتبر االضخم من نوعه على 
مستوى الشرق األوسط وافريقيا وشبه القارة الهندية، أضخم 
منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، عالوة على 
الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية 

والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



Khaled Hanafi: Supporting People of Determination Benefits the Activity of Arab Economies

The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, said during the opening of the fourth session 
of the “People of Determination International Expo”, which 
is being held at the Dubai World Trade Center, that "in 
the Arab countries, there are about 40 million people with 
some form of disability, more than half of them are children 
and adolescents, and the incidence rate in some countries 
experiencing conflict reaches record rates much higher than 
global rates, according to the statistics of the World Health 
Organization."
He stressed, "Generally, 60% of people with disabilities 
in the Arab world are unable to afford their monthly 
costs of living. The majority of Arab cities lack adequate 
infrastructure and transportation, to facilitate the daily life 
of persons with disabilities.”
He said, "We consider that the rehabilitation and employment 
of persons with disabilities is not just a good ethical practice, 
but is also beneficial for business because an inclusive 
and diverse workforce offers opportunities to employers, 
workers, society, and the economy in general."
He stressed, "We live in an era that has witnessed rapid 
development in technology and digitization, as there are 
many applications, tools, and innovations that can help 
alleviate the difficulties facing this category of people of 
determination. There is unlimited opportunity for more 
creative innovations by young Arab men and women, which 
contributes to equal opportunities for all.”
The Secretary-General of the Union drew attention to the 
existing cooperation between the Union of Arab Chambers, 
the League of Arab States, and the rest of the main partners 
in organizing these events. Considering that "university 
work constitutes a fundamental pillar in supporting people of 

determination", pointing out "the importance of coordination 
and cooperation between governments and the private sector 
in order to support people of determination because they 
represent an essential element in the Arab world."
Hanafi praised the projects participating in the “Arab Rally 
for People of Determination" competition, where projects 
vary in many fields and are closely related to the Fourth 
Industrial Revolution and artificial intelligence, in addition 
to vital projects that help highlight the potential of people of 
determination.”
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 
President of the Dubai Civil Aviation Authority, President 
of Dubai Airports, Chief Executive Officer and CEO of 
Emirates Airlines and the group, accompanied by Ahmed 
Aboul Gheit, Secretary-General of the League of Arab States, 
Her Excellency Hessa bint Issa Bu Humaid, Minister of 
Community Development, and a number of senior officials, 
inaugurated the activities of the Fourth International Expo 
for People of Determination in 2022 at the Dubai World 
Trade Center. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed 
toured the pavilions of companies and centers participating 
in the exhibition to see the best technologies, programs, 
and initiatives offered by more than 250 companies and 
rehabilitation centers from more than 50 countries.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed, who sponsored 
the exhibition, noted, “The UAE is at the forefront of 
countries in the world that have developed a sustainable 
strategy to empower people of determination, with the aim 
of enabling them and preparing them to live independently 
within the framework of the national policy set by our 
rational government to ensure that they have access to the 
opportunities, experiences and distinctive lifestyles available 



to anyone else in the UAE.”
His Highness expressed his appreciation for the wide 
participation in the exhibition from the public and private 
sectors to serve the people of determination and meet their 
needs, stressing that the event is a common platform for 
meeting and cooperating with our international counterparts 
in order to build a sustainable future that meets the aspirations 
of the people of determination.
For her part, Her Excellency Hessa Bu Humaid pointed 
out, “The Emirate of Dubai's hosting of the International 
Exhibition of People of Determination, confirms once again 
that the UAE is a forum for connecting minds and creating 
the future, for all members of society in all its categories, this 
embodies a great opportunity for international cooperation 
between all countries of the world, to learn about new 
technical and innovative solutions offered to people of 
determination.”
She explained, "People of Determination's International 
Expo is a reflection of the provisions of the United Nations 
Convention ratified by the UAE, especially Article 9, which 
urged facilitating the access of people of determination and 
their participation in the surrounding physical environment, 
means of transportation and information, including assistive 
technology. From this point of view, we hope that through 
the International Expo for People of Determination, local, 
regional and international efforts will be crowned, providing 
supportive and encouraging environments for people of 
determination, through the exchange of experiences and 
successful experiences. Generalizing it to various sectors 
and areas of life, thus helping to make the lives of people of 
determination more independent and integrating into their 
societies, and more able to benefit from services, products, 
and information like others.”
For his part, the Secretary-General of the League of Arab 
States, Ahmed Aboul Gheit, expressed his happiness to 
participate in this important Arab international event, which 
represents a qualitative breakthrough, in the interest of 
persons with disabilities, not only in the Arab countries, but 
in the whole world. He extended his thanks to His Highness 
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, for his continuous 
sponsorship of this important international exhibition, and 
for the "Live independently" initiative, which represents 
an additional important step within the framework of the 
League of Arab States, as part of its efforts to support the 
implementation of the International Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities.
The General Secretariat of the Union of Arab Chambers 
of Commerce had launched, with the support of the Arab 
League and in cooperation with UNIDO, the Bahrain 
branch, (the initiative to live independently) and signed a 
joint cooperation agreement with the management of the 
International Exhibition of People of Determination, on 
March 30, in the presence of His Highness Sheikh Ahmed 
bin Saeed and His Excellency Ahmed Aboul Gheit, with the 
aim of presenting the innovations of Arab innovators during 
the exhibition to support technologies that serve people of 
determination.
The initiative aims to encourage Arab innovators to create 

advanced systems, programs, and technology to serve 
people with disabilities within a competition subject to 
high standards, according to which the technology most 
appropriate to the needs of people of determination is 
selected and the necessary funding is sought.
The exhibition displays technical products, some of which 
are presented for the first time in the Middle East, to empower 
people of determination and enhance their capabilities. The 
exhibition, which is the largest of its kind in the Middle East, 
Africa, and the Indian subcontinent, is the largest platform for 
manufacturers and distributors of support products, as well 
as government agencies, rehabilitation centers, health, and 
educational centers that deal with people of determination.
Source (Union of Arab Chambers)


