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 أصحاب الســـعادة الســـفراء العرب 
 

 السيد األمين العام لوزارة الخارجية اليونانية 
 

 ميالحضور الكر
 

َ ونتشرف بوجود سعادة  بداية نرحب بكــم جميــعا

األمين العام لوزارة الخارجية اليونانية األســتاذ/ 

يوانيس براخوس الذي يشاركنا للمرة األولى في هــذه 

" ثقافة العمل واألعمال في الفعالية الثانية لورشــة 

، لقد جاء توقيت هــذه الفعالية مع بدء العالم العربي"

توجهها ن أزمتها االقتصادية وخروج اليونان مالتفاؤل ب

نحو البناء والنمو وإيجاد فرص عمل للشباب في 

اليونان، وهـــذا التوجه يتطلب أن يواكبه فكر جديد 

وتفاعل إيجابي لتعزيز وتوطيد العالقات العربية 

 اليونانية في كافة المجاالت. 

 

وضمن ســـياق تعزيز هــذه العالقات من المفيد أن 

نذكر ماهي الفرص واإلمكانيات أمامنا ســواء من 

إن الدول العربية تمتلك نحو  الجانب العربي أو اليوناني،

% من اإلجمالي العالمي من احتياطات النفط وتقريباَ 55

ثلث احتياطات العالم من الغاز مع ناتج اجمالي يصل 

ترليون دوالر، هــذا بخالف ما يتمتع به من موقع  3إلى 

ع يوحاجة ماســة إلى كثير من المشار ومساحة

والصناعات في البنية التحتية في كافة المرافق مع 

 القوى البشــرية المؤهلة ذات التكلفة المعقولة. 
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الجانب اليوناني كلنا يعــلم ماهي المزايا والفرص من و

البلد والذي يؤهــله ألن ا تمتع بها هــذيوالموارد التي 

لتدفق اإلســتثمارات العربية  جاذبةالكون أكثر الدول ي

َ في تنشيط الحركة االقتصادية لديهما  التي تساهم فعليا

مليون  500خاصة وأن سكان المنطقة قد يتجاوز 

 نســمة خالل الســنوات الخمس القادمة. 
 

هــذه المرحلة التي يســـودها في نا إنلذلك أعود للقول 

ــتوى اليونان التفاؤل في البناء والنمو ليس على مسـ

والعالم العربي فحسب وانما على مســـتوى االقتصاد 

العالمي ككل، لهــذا يجب أن نمتلك المبادرة نحو توجه 

تصدير الجديد في هــذه العالقات ال يســتند على 

لبضائع كما هو حاصل اآلن وانما يتجاوز لســتيراد إلوا

ذلك إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى العالم العربي 

والدخول في شراكة حقيقية في بناء كثير من الصناعات 

 .البنية التحتيةومشاريع 
 

وللعلم أنه من المتوقع أن يبق معدل النمو اإلجمالي 

ولية % في حال اســتتاب األمور الد3.2للمنطقة حوالي 

كما هي بما في ذلك بقاء أســعار النفط والغاز تتأرجح 

على مســتواها الحالي. وعلى هــذا فإن اإلستثمارات 

قادمة ســوف وات خمس ســنالالمتوقعة على مدى 

بليون  350تقارب ترليون دوالر التزم منها حوالي 
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قطاع الطاقة ومصادرها بما حاز دوالر حتى اآلن وقد 

 مستدامة حوالي نصف القيمة. فيها الطاقة ال

 

ســوق العربية ولســـنا مبالغين إذا قلنا أن الدخول إلى األ

حتى وان كان يســوده بعض المخاطر إن وجدت فعلى 

 تأتي العوائد والفائدة. تلك المخاطر  قدر

 

فما الذي يمنع رجال األعمال والصناعيين اليونانيين من 

أللبان واألجبان في لأخذ زمام المبادرة لبناء مصانع 

بعض الدول على ســبيل المثال أو في السودان والعراق 

العربية التي لمثل هــذه الصناعات طلب كبير أو 

الدخول في مشاركة لبناء مصانع لمواد البناء في العراق 

نظراَ لبدء مرحلة إعادة بناء العراق التي بدأت الدالئل 

العالمية قد بدأت الكثير من الشركات كلها تشــير إلى أن 

والحال نفســه  الدخول إلى السوق العراقية،بالفعل في 

ينطبق على ليبيا، وال ننسى أن الجزائر من الدول التي 

شــرعت في تحديث بنيتها التحتية في كثير من المرافق. 

للبناء هــذه الدول وغيرها في العالم العربي إن حاجة 

 . يعوالصناعة في كافة المرافق معروف للجم
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 ،،، يســادت ســـيداتي و

 

إن دورنا ومســؤوليتنا االجتماعية في شركة اتحاد 

تســتند على نهج وفلســفة أسس لها  CCCالمقاولين 

َ  آباؤنا الرواد األوائل ، ونعتز منذ أكثر من ســـتين عاما

َ بعــد يوم ليؤسس إلى  بأن هــذا الدور يتعاظـــم يوما

لشــركتنا مع كافة الدول التي ومخلصة شراكة حقيقية 

نعمل بها أو نتخذ منها مكاتب ألعمالنا، واليونان إحدى 

 َ منذ ســنوات طويلة وهــذه الدول والتي ســـعينا دائما

 أن نكــون إلى جانبها في الســـراء والضراء. 

 

مرة أخرى أدعو رجال األعمال إلى أخذ زمام المبادرة 

تحصى لنرتقي  بأيديهــم فهناك مجال وفرص ال

بالعالقات العربية اليونانية إلى مســتويات تعكس معها 

ة عالقهذه الالترابط والبعد التاريخي والحضاري ل

 . منذ مئات الســنينالقائمة 

 

اليونانية أن أشـــيد بدور الغرفة العربية في الختام أود 

وما تقوم به من جهد خالص في ســياق تعزيز العالقات 

نانية وأتمنى لورشـــة العمل هــذه كل العربية اليو

 النجاح. 

 

 وأشـــكر لكم جميــعاَ حســن االستماع 

 


