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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 

Οικονοµικό Φόρουµ Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (Sharjah, 3-4/2/2013) 

 

 

Πραγµατοποιήθηκε στο Εµιράτο Sharjah από 3-4/2/2013 Φόρουµ µε τίτλο «MENA Economic 

Forum» και τη συµµετοχή 500 κρατικών αξιωµατούχων, υψηλόβαθµων στελεχών ιδιωτικών 

οργανισµών και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων από συνολικά 25 χώρες. Το εν λόγω Forum, το οποίο 

διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ηγεµόνα του Εµιράτου της Sharjah και Προέδρου του 

Πανεπιστηµιακού ιδρύµατος «American University of Sharjah» Σεΐχη Dr. Sultan bin 

Mohammed Al Qassimi, συµπεριλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, στις πρωτοβουλίες συνεργασίας 

του ∆ήµου Μασσαλίας µε το Εµιράτο της Sharjah.  

 

Στην τελετή έναρξης των εργασιών του Forum, ο Ηγεµόνας της Sharjah καλωσόρισε τους 

συµµετέχοντες υπογραµµίζοντας τη σηµασία της ανταλλαγής ιδεών µεταξύ του Εµιράτου του 

και του υπολοίπου κόσµου, δεδοµένου ότι η Sharjah επιδιώκει και ενθαρρύνει τη συνεργασία 

Ανατολής µε ∆ύση. Όπως ανέφερε, η συγκέντρωση διεθνών ηγετικών στελεχών πρόκειται να 

µειώσει το κενό γνώσης µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών και να βοηθήσει να αναδειχθούν 

ιδέες που δύνανται να επιταχύνουν την κοινωνικοοικονοµική  πρόοδο παγκοσµίως.  

 

Εν συνεχεία, ο Εµιρατινός Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστηµονικής Έρευνας, 

Σεΐχης Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, επεσήµανε ότι ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στη 

Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις όπως η ανεργία και ο αναλφαβητισµός, θεωρεί την πολιτική 

σταθερότητα απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής MENA και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την οποία, όπως τόνισε, τα ΗΑΕ έχουν καταφέρει επιτυχώς 

δηµιουργώντας περιβάλλον που υποστηρίζει τις οικονοµικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις, 

την εισροή κεφαλαίων και την κοινωνική δικαιοσύνη.  

 

Μεταξύ των οµιλητών στο πάνελ της πρώτης ηµέρας υπό τον τίτλο «Transitions: How can the 

West and the GCC cooperate and meet future challenges?» ήταν και ο Εµιρατινός Υπουργός 

Επικρατείας για Εξωτερικές Υποθέσεις, Dr. Anwar Gargash, ο οποίος κάλεσε τις χώρες της 

Μέσης Ανατολής να σταµατήσουν να αναζητούν τους υπαίτιους των προβληµάτων τους εκτός 

των συνόρων τους, δεδοµένου ότι µετά το πέρας της αποικιοκρατίας τα προβλήµατα στον 

αραβικό κόσµο οφείλονται, κυρίως, σε εσωτερικές υποθέσεις, ενώ δεν παρέλειψε να επισηµάνει 

και τη διεθνή αναγνώριση του ρόλου και των επιτευγµάτων των ΗΑΕ τα τελευταία 40 έτη. 

Ειδικότερα για την «αραβική άνοιξη» ο Εµιρατινός Υπουργός ανέφερε ότι οφείλεται στην 

έλλειψη ευκαιριών και επεσήµανε την κατάσταση στη Συρία και την κρίση της χώρας σε 

ανθρωπιστικό επίπεδο.  
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