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اتحاد الغرف العربية

نشأته 

)ديسمبر(  األول  كانون   16 بتاريخ  العربية  الغرف  اتحاد  تأسس 
الدافع  وكان  له.  رئيسيًا  مقرًا  بيروت  مدينة  من  واتخذ   ،1951
األساسي إلنشاء االتحاد وعي أصحاب األعمال العرب إلى أهمية 
التعاون اإلقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية العربية، 
المستوى  اقتصادية عربية تعمل على  فكان االتحاد أول مؤسسة 
غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل االقتصادي بين البالد 
التعاون بين  العربية. وقد لعب اإلتحاد دورًا هامًا في دفع عجلة 
واالستثمارية.  والتجارية  االقتصادية  الصعد  على  العربية  البالد 
المشتركة  العربية  السوق  الدعوة إلنشاء  إلى  سّباقًا  اإلتحاد  وكان 
الوحدة  تحقيق  بهدف  تنفيذها  يجب  التي  العامة  المبادئ  ووضع 

االقتصادية بين البالد العربية.

أعضاؤه

يضم اإلتحاد في عضويته غرف واتحادات غرف 22 دولة عربية 
تمّثل وترعى جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولها.

رؤيته

أن يكون االتحاد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله 
التجارية واالستثمارية واالقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة 
هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل االقتصاد العربي.

رسالته

أن يكون:
األعمال  بين مجتمعات  التعاون  داعمًا ألواصر  • مركزًا مرجعيًا 

في الدول العربية.

• مطورًا للفكر االقتصادي العربي على أسس مستدامة.
االقتصادي  العمل  قواعد  إلى  العربي  الخاص  للقطاع  معبرًا   •

الدولي وبما ييسر ويعزز اندماجه في االقتصاد العالمي.

أهدافه

تتمثل أهداف االتحاد الرئيسية في اآلتي:
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة 

ومتطورة.
• تمثيل كافة القطاعات االقتصادية العربية قوميًا وإقليميًا ودوليًا 

من منظور أصحاب األعمال.
• تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات األعمال والقطاع 

الخاص في بالدها.
التي  المعوقات  الخاص وإزالة  القطاع  احتياجات  التعّرف على   •

تواجه طموحات التنمية.
وبين  وبينها  العربية  األعمال  مؤسسات  بين  التعاون  تطوير   •

مؤسسات األعمال األجنبية.

أنشطته

مسيرة  دفع  في  أساسًا  تصّب  ومتنوعة  عديدة  االتحاد  نشاطات 
بنقل وجهة  اإلتحاد  يقوم  إذ  المشترك.  العربي  االقتصادي  العمل 
من  المتنوعة  إصداراته  خالل  من  العربي  الخاص  القطاع  نظر 
في  نشرها  ويتم  والرائدة.  النوعية  والتقارير  والدراسات  البحوث 
مطبوعات ونشرات اقتصادية ودوريات. واإلتحاد الذي يستند إلى 
تجربة غنية في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات المتخصصة 
يقّدم خدمات  كما  العرب.  األعمال  اهتمامات أصحاب  في شتى 

متنوعة أخرى لمؤسسات القطاع الخاص العربية.
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على الرغم من أّن دولة 
المتحدة  العربية  اإلمارات 
األول  المركز  في  حّلت 
في  عالميًا،  و25  عربيًا 
العالمية  التنافسية  تقرير 
عن  الصادر   2019
المنتدى االقتصادي العالمي 
)دافوس(، إال أّن دوال عربية 

أخرى جاءت في ذيل الترتيب العالمي.
في حين جاءت سنغافورة في المركز األول عالميًا في تقرير هذا 
العام بعد تقدمها بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتزيح 
الثاني عالميًا  المركز  التي جاءت في  المتحدة األمريكية  الواليات 
وهونغ كونغ في المركز الثالث وهولندا في المركز الرابع وسويسرا 
في المركز الخامس. كما جاءت اليابان في المركز السادس، تليها 
ألمانيا في المركز السابع ثم السويد والمملكة المتحدة والدنمارك في 

المركز الثامن والتاسع والعاشر عالميًا. 
السياسية  التحديات  بأّن  القول  إلى  يقودنا  المشهد  هذا 
سياساتها  مراجعة  العربية  الدول  على  تحّتم  الراهنة،  واالقتصادية 
ككل  المنطقة  مستوى  على  بينها  والتنسيق  والتنموية،  االقتصادية 
على نحو يعزز من القدرة التنافسية لالقتصادات العربية بما يكفل 
للمنطقة العربية دورا فاعال في االقتصاد العالمي. وفي هذا السياق 
فإّن على العديد من الدول العربية االستفادة من التجربة الناجحة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتنويع أنشطة األعمال 
األطر  مستوى  على  خاصة  وتنافسية  مستقرة  أعمال  بيئة  وتوفير 
والتطبيقات  الكلي  االقتصاد  واستقرار  التحتية  والبنية  المؤسساتية 
تحسين  عن  فضال  واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  التقنية 
نوعية البنية التحتية على نحو يؤدي إلى استقطاب قنوات استثمارية 

جديدة.
العربية  للدول  التنافسية  القدرات  تعزيز  يتطلب  المحّصلة  في 
هذا  في  مستفيدة  وتنميتها  وتعبئتها  البشرية  الموارد  دور  تفعيل 
الصدد من التجارب التنموية الناجحة في دول آسيا التي استطاعت 
تحسين تنافسية اقتصاداتها من خالل منح األولوية القصوى إلنتاج 
العلوم  مجال  في  العالية، خصوصا  الجودة  ذات  البشرية  الموارد 
الخمس  العقود  خالل  الجنوبية  كوريا  تجربة  وتقدم  والتكنولوجيا. 

بين  التنسيق  مجال  في  والتحليل  بالدراسة  جديرة  تجربة  األخيرة 
االقتصادية  السياسات  وبين  والتطوير،  والبحث  التعليم  سياسات 
ليرتفع العائد المادي والمعنوي لالستثمار من خالل الوظائف الجيدة 
التي يولدها االقتصاد مما حفز األفراد على اكتساب مستويات أعلى 
من التعليم والمهارات لتلبية حاجة الصناعة وتحسين مستوى وجودة 

المنتجات ودعم قدرتها على مواجهة المنافسة العالمية المتزايدة.
في المقابل، يتزايد إنفاق الدول العربية لرفع المؤشرات الكمية 
للتعليم على حساب الجانب النوعي ممثال في جودة الخدمة التعليمية 
المقدمة واكتساب المهارات الالزمة لتحسين التنافسية والتي تستلزم 
في  العربي  المنتج  تنافسية  لتحسين  والتطوير  بالبحث  االهتمام 
العربية  الدول  على  ينبغي  المجال،  هذا  وفي  العالمية.  األسواق 
الناجمة عن تواضع الموارد المخصصة للبحث  عالج المشكالت 
العلمي والتطوير كمتطلب أساسي لتغيير الهيكل التقني لصادرات 
الدول العربية بما يحقق تنافسية عربية مستدامة في األسواق الدولية 
يلعب  الذي  المعرفي  تحديات عولمة األسواق واالقتصاد  في ظل 
المستوى  االقتصادات على  تنافسية  في  دورا حاسما  فيه  االبتكار 
الدولي لما يتضمنه من تخفيض في التكاليف ورفع لإلنتاجية وخلق 

لطلب جديد وفتح ألسواق جديدة أمام السلع والخدمات.
الخطط  وضع  العربية  الدول  على  ينبغي  تقّدم  مما  انطالقا 
والسياسات التي تساعد على االبتكار والتوطين التكنولوجي، وذلك 
بالتركيز على تطوير البحث العلمي لما له من أهمية في تحسين 
القدرة التنافسية سواء من خالل رفع اإلنتاجية، أو من خالل تحسين 
في  العربي  المنتج  تنافسية  لتحسين  وتطويرها  المنتجات  جودة 
األسواق العالمية. وكذلك توفير بيئة أعمال مستقرة وتنافسية خاصة 
على مستوى األطر المؤسساتية والبنية التحتية واستقرار االقتصاد 

الكلي والتطبيقات التقنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
العربية تطوير قطاع  الدول  بّد على  إلى كل ذلك، ال  أضف 
التنافسية  القدرة  تحسين  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
واستغالل قدرة ذلك القطاع على توليد قيمة مضافة كبيرة وتحسين 
االستقرار  من  المزيد  تحقيق  على  العمل  كما  اإلنتاجية.  الكفاءة 
من  يتضمنه  بما  االقتصادي  واإلصالح  واالجتماعي،  السياسي 

تنويع الهيكل اإلنتاجي وتطوير اإلنتاجية.

آليات تعزيز تنافسية االقتصادات العربية 
في ظل التحديات الراهنة

االفتتاحية

محمد عبده سعيد
رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية 
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