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التكامل االقتصادي العربي من منظور القطاع "في مؤتمر كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء 
العام لغرف التجارة الذي تنظمھ غرفة تجارة وصناعة الكویت بالتعاون مع االتحاد" الخاص

في البالد العربیةوالصناعة والزراعة

2008نوفمبر 11

حمد الجابر الصباح حفظكم اهللاسمو نائب األمیر وولي العھد الشیخ نواف األ
األخوات  واألخوة الضیوف المحترمین

الحضور الكرام،
السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،

یسعدني أن أرحب بكم جمیعا في بلدكم الثاني دولة الكویت التي یسرھا أن تستضیف ھذا المؤتمر الذي یتناول
غرفة تجارة وصناعة الكویت أن أشكربدایة ، وأود ع الخاصآفاق التكامل االقتصادي العربي من منظور القطا

ولیس ، االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربیة على تنظیم ھذا المؤتمر بالتعاون مع 
ھذا بجدید على غرفة التجارة والصناعة الكویتیة التي عودتنا دائما على المبادرة إلى عقد المنتدیات 

.ؤتمرات التي تسلط الضوء على القضایا االقتصادیة التي تستحق االھتماموالم

األخوات واألخوة،
كما تعلمون ، فإن دولة الكویت تحرص دائما على تعزیز وتطویر أواصر التعاون العربي المشترك في كافة 

لكویت بأن تعمیق الروابط المجاالت، خاصة المرتبطة منھا بالتعاون االقتصادي ، ویأتي ذلك إیمانا من دولة ا
االقتصادیة بین الدول العربیة من شأنھ أن یحقق نقلة نوعیة في مختلف مجاالت العمل العربي المشترك لخدمة 

. المصالح العلیا ألمتنا العربیة وتطلعات شعوبھا
مارس 29-28ي ومن ھنا جاء قرار القمة العربیة المنعقدة بالریاض بالمملكة العربیة السعودیة الشقیقة یوم

ینایر 20-19ة الكویت یومي في دول" القمة العربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة " بعقد 2007
، بناء على مبادرة حكیمة من صاحب السمو أمیر البالد المفدى الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح ، 2009

.حفظھ اهللا ورعاه 
رصة ھامة یجب استغاللھا لطرح تصورات القطاع الخاص العربي حول وانطالقا من ذلك یمثل ھذا المؤتمر ف

سبل التصدي للتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة التي تواجھ دولنا العربیة في المرحلة الراھنة ، وبما یساھم في 
وضع جدول أعمال القمة العربیة القادمة، ویساعد القادة العرب على وضع الخطط والبرامج لتعزیز مسیرة 

.القطاع الخاص للمساھمة في الجھود الرامیة للنھوض باالقتصاد العربي على دعائم ثابتة 

الحضور الكرام،
، وخاصة ما لتحدیات االقتصادیة واالجتماعیةمجموعة متنوعة من افي الوقت الحاضردولنا العربیة تواجھ إن 

التنمیة المستدامة ، وتعتبر معدالت النمو یرتبط منھا بتواضع النتائج التي تحققت على صعید توفیر متطلبات
السكانیة السریعة أحد أبرز التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا غالبیة الدول العربیة في المرحلة الراھنة ویرتبط 
بذلك زیادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعلیم والصحة والرعایة االجتماعیة والمرافق العامة، وتزاید 

وتشیر البیانات في ھذا . ر فرص العمل لألعداد المتزایدة من المواطنین الداخلین لسوق العملالحاجة لتوفی
المجال إلى أن الدول العربیة تشھد معدالت بطالة مرتفعة مقارنة بالمناطق األخرى في العالم، حیث بلغ متوسط 

ة الرئیسیة المتقدمة، ونحو في الدول الصناعی% 5.8مقابل نحو % 14معدل البطالة في الدول العربیة نحو 
.في الدول الصناعیة األسیویة الناشئة% 3.7

إن زیادة الطلب في ھذه األنشطة تطرح مجاال رحبا لتوسیع دور القطاع الخاص في االقتصادات العربیة ، 
مع خاصة وأنھا تتطلب درجة عالیة من مرونة الحركة واإلبداع وتوظیف التكنولوجیا المتقدمة ، بما یتوافق 

. الطبیعة النشطة واإلبداعیة للقطاع الخاص
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ومن ھنا تبرز أھمیة توفیر األجواء المشجعة للقطاع الخاص العربي للمساھمة في تلك األنشطة من خالل 
وضع الضوابط المنظمة والوسائل المالئمة للمشاركة، ومواكبة االعتبارات المرتبطة بتعمیق أواصر التكامل 

. االقتصادي العربي
لى جانب ذلك ، ال تزال الھیاكل اإلنتاجیة لمعظم االقتصادات العربیة محدودة التنوع ، ومن أبرز مظاھر ذلك، إ

أن قطاع الصناعات التحویلیة ال یمثل أھمیة نسبیة مرتفعة في النشاط االقتصادي سوى في عدد محدود من 
اج وتصدیر المواد األولیة والوقود في الدول العربیة، أما معظم الدول العربیة ، فإنھا تعتمد على استخر

.الحصول على الجانب األكبر من دخولھا الوطنیة 
وإذا نظرنا إلى واقع التعاون االقتصادي العربي ، فإن المؤشرات تظھر أیضا تواضع اإلنجازات التي تحققت في 

تصاد العالمي ، ولذلك فإن ھذا المجال ، وقد انسحب ذلك بالتبعیة على الوضع النسبي للدول العربیة في االق
خیار تعمیق التكامل االقتصادي العربي یعتبر أبرز الخیارات المتاحة أمام الدول العربیة في ھذا المجال ، یعزز 

.ذلك روابط الدین والتاریخ والتراث والثقافة واللغة التي تجمع بین الدول العربیة

الحضور الكرام،
متسارعة التي یشھدھا االقتصاد العالمي في الوقت الحاضر لتزید من التطورات واألزمات اللقد جاءت

التحدیات التي تواجھھا االقتصادات العربیة ، والبد من اإلشارة إلى اتساع نطاق األزمة المالیة العالمیة 
وتداعیاتھا السلبیة في معظم دول العالم ، ومنھا الدول العربیة في ظل عولمة األسواق وثورة المعلومات

وتتمثل خطورة تلك األزمة في آثارھا على أوضاع القطاعات المصرفیة والمالیة في الدول العربیة واالتصاالت ، 
. التي تمثل أحد أھم محاور جھود التنمیة االقتصادیة العربیة

ي ومن ھنا تبرز أھمیة تنسیق الجھود الرامیة إلى تنمیة وتطویر القطاعات المصرفیة والمالیة العربیة ، ف
إطار منظومة متكاملة من اإلجراءات والتدابیر اإلشرافیة والرقابیة ، التي یمكن أن تسھم في تعزیز قدرة 

.مؤسساتنا المصرفیة والمالیة على تجاوز تداعیات ھذه األزمة المالیة الراھنة
اء القطاع إن جھود دولة الكویت خالل األعوام القلیلة الماضیة تركزت على تعزیز جوانب الكفاءة في أد

. المصرفي والمالي المحلي وزیادة قدرتھ التنافسیة، لتعزیز دور ذلك القطاع في االقتصاد الوطني
ھذا باإلضافة إلى متابعة ھذا القطاع من خالل منظومة رقابیة تواكب أحدث األسالیب العالمیة في ھذا المجال، 

تطور القطاع المصرفي والمالي المحلي ، وحصول وھو األمر الذي ترتب علیھ تعزیز األجواء المناسبة لنمو و
وحدات القطاع المصرفي الكویتي على أفضل التصنیفات االئتمانیة في المنطقة ، كما ساھمت تلك الجھود في 
تكریس سالمة ومتانة األوضاع في وحدات القطاع المصرفي المحلي، األمر الذي ساعده على مواجھة تحدیات 

على ثقة تامة من قدرة قطاعنا المصرفي والمالي على تجاوز تحدیات ھذه المرحلة المرحلة الراھنة ، ونحن 
.ومواصلة األداء المتمیز 

الحضور الكرام 
على الرغم من أن التداعیات المباشرة لألزمة المالیة العالمیة الراھنة على االقتصادات العربیة ما تزال في 

لمرحلة من مراحل العمل العربي المشترك أھمیة تفعیل وتعزیز سبل نطاقات ضیقة نسبیا ، إال أنھ تبرز في ھذه ا
. التنسیق فیما بین الدول العربیة لمواجھة نتائجھا السلبیة خاصة غیر المباشرة على معدالت النشاط االقتصادي

ي ، ونحن في دولة الكویت على قناعة تامة بأن دول العالم العربي بما تتمیز بھ من موقع جغرافي استراتیج
وبما تمتلكھ من موارد بشریة وطبیعیة ، یمكنھا أن تتجاوز تحدیات المرحلة الراھنة، وتزید من قدرتھا على 

.مواجھة اآلثار الناجمة عن األزمة المالیة العالمیة ، إذا ما توحدت أفكارھا وتطابقت توجھاتھا 

الحضور الكرام ،
ة من مراحل العمل العربي المشترك على الدور المحوري ال اعتقد أن ھناك اختالفا جوھریا في ھذه المرحل

للقطاع الخاص في دفع مسیرة التنمیة االقتصادیة في دولنا ، فمعظم الدول العربیة تقوم بتطبیق برامج 
وسیاسات لإلصالح االقتصادي وتحریر األسواق ، حرصا منھا على دور القطاع الخاص في تنمیة وتطویر 

. لیةالطاقات اإلنتاجیة المح
وتتویجا لذلك، فقد تم إشراك القطاع الخاص في وضع البرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

. 1997التي تمت مباشرة المرحلة االنتقالیة منھا اعتبارا من عام 
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وتة ، ومع ذلك ویمكن القول بھذا الصدد إن الدول  العربیة حققت تقدما في ھذا المجال وإن كان بدرجات متفا
فإن التقدم الذي تحقق یظل دون المستوى المنشود ، ولذلك تزداد الحاجة في ھذه المرحلة إلى توفیر المناخ 

. االستثماري الداعم والمشجع للقطاع الخاص للقیام بدوره التنموي على المستوى المحلي والعربي
في تعزیز أواصر التكامل االقتصادي العربي إن تطویر منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى والمضي قدما

یتطلب مبادرات جدیدة لتحقیق نقلة نوعیة في بیئة األعمال والتجارة في البالد العربیة بما یتجاوز نطاق التكامل 
الضیق للتجارة في السلع بین الدول العربیة إلى التكامل األوسع الذي یشمل أیضا التجارة في الخدمات وتدفق 

. ت وانتقال عوامل اإلنتاجاالستثمارا
ومن ھنا یأتي دور مؤتمركم الذي یضم نخبة متمیزة من رجال األعمال واالقتصادیین العرب في تقدیم الرأي 

.حول سبل تحقیق تلك النقلة النوعیة
ما یوفقنا لمواصلة العمل من أجل تحقیقوإذ أتمنى لھذا المؤتمر النجاح وتحقیق أھدافھ ، فإنني أسأل اهللا أن

في ظل القیادة الحكیمة لحضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى ، وسمو نتطلع إلیھ جمیعا من رفعة وتقدم
.ولي عھده األمین ، حفظھم اهللا ورعاھم

أشكركم على حسن استماعكم،

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،


