
 محدودٌة من بالرغم العالم دول مع التجاري االنفتاح فً المنطقة دول أفضل من األردن أن وأكادٌمٌون واقتصادٌون خبراء كدا

 بدأ الذي" الشامل االقتصادي والنمو والتنمٌة الدولٌة التجارة حول السادس المؤتمر" أعمال افتتاح خالل وأشاروا.االقتصادٌة موارده

 النمو وتسرٌع البطالة حدة من والتقلٌل التوظٌف تحفٌز فً مهما دورا تلعب الدولٌة التجارة أن إلى الٌوم األردنٌة الجامعة فً أعماله

 الجامعة فً األعمال كلٌة مع بالتعاون األردن فً( WCP) العالمٌة التجارة منظمة كرسً برنامج ٌنظمه الذي والمؤتمر.االقتصادي

 االقتصاد فً االندماج عن الناتجة التحدٌات مواجهة على ومساعدتها النامٌة للبلدان المتاحة والتنمٌة التجارة فرص زٌادة إلى ٌهدف

 .العالمً

 للعالقات الرئٌسٌة المكونات أحد الخارجٌة التجارة إن" المؤتمر أعمال افتتاحه فً محافظة عزمً الدكتور الجامعة رئٌس وقال

 فً تساهم وهً الشاملة التنمٌة لتحقٌق أساسٌة أداة تعتبر كما العالقات، لهذه تطورا واألكثر األقدم التقلٌدي الشكل فهً االقتصادٌة؛

 من بالصادرات عادة عنها ٌعبر والتً جدٌدة مضافة قٌم وخلق للبلد الصناعٌة األنشطة تنوٌع خالل من االقتصادي النمو معدالت رفع

 ".التنمٌة فً تساهم التً األجنبٌة االستثمارات جلب إلى إضافة والخدمات السلع

 إلى مشٌرا االقتصادي، واقعه ٌعكس كونه بلد ألي االقتصادي النشاط فً كبٌرة أهمٌة ٌحتل التجارة قطاع أن الجامعة رئٌس وأضاف

 االقتصادي للبناء األساسٌة الدعامات أحد بصفته جدٌدة حقبة أمام وضعته مهمة تغٌرات ٌشهد الذي الٌوم عالم فً أهمٌته ازدٌاد

 لم حوله واألبحاث الدراسات إعداد خالل من االقتصادٌٌن باهتمام استأثر الخارجٌة التجارة قطاع أن كلمته فً أكد و.القومً والدخل

 األثر حدٌثةال التكنولوجٌة والثورة االتصال ووسائل الصناعً للتقدم كان حٌث االقتصادٌة، القطاعات من آخر قطاع أي بمثلها ٌحظ

  .أهمٌتها وزٌادة الدولٌة للتجارة المتزاٌد النمو فً األكبر

 إٌجاد إلى تسعى التً العالمٌة التجارة منظمة مع بالتعاون الشناق رفعت الدكتور األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌة عمٌد أشاد بدوره

 انعقاد فرصة اغتنام إلى فٌها والباحثٌن الكلٌة طلبة الشناق وحث.والتنمٌة المعٌشة مستوٌات قٌمه وتالئم الرخاء ٌسوده اقتصادي عالم

 .العلمٌة وأبحاثهم دراساتهم فً المؤتمرون ٌبحثها التً الموضوعات من واالستفادة الجامعة رحاب فً المؤتمر

 قضاٌا ٌتناول الذي المؤتمر أهمٌة إلى عوض طالب الدكتور األردن فً العالمٌة التجارة منظمة برنامج كرسً رئٌس أشار بدوره

 العدٌد فً صراعات من ٌدور ما ظل وفً عالمٌة واقتصادٌة مالٌة أزمة ٌعٌش العربً العالم وأن خاصة األهمٌة غاٌة فً اقتصادٌة

 .النهاٌة واضحة وغٌر مستمرة وانعكاساتها تفاعالتها زالت ما والتً بلدانه من

 ما وتفاعالت تطورات عن بمنأى لٌس أنه إال الهاشمٌة قٌادته حكمة بفضل واالستقرار باألمن ٌنعم األردن كان وإن" عوض وقال

 وظاهرة المستدامة بالتنمٌة وعالقتها المنطقة فً وسٌاساتها الدولٌة التجارة قضاٌا على الضوء ٌسلط المؤتمر أن وأضاف".حوله ٌحدث

  .المستجدة المنطقة ظروف مع تتالءم التً والسٌاسات الحلول واقتراح الشامل النمو

 مهمة التجارٌة السٌاسات أن إلى فٌهما أشارا كلمتٌن" النز راٌز"و" دٌربونموسٌن انوش" العالمٌة التجارة منظمة فً الخبٌران وألقى

 توزٌع فً العدالة عدم جوةف من والتقلٌل المجتمع أفراد على مكاسبه لتوزٌع أٌضا بل االقتصادي النمو عملٌة الستحداث فقط لٌس

 للبٌئة محفزة استثمارٌة سٌاسات ٌرافقها لم ما المستدامة االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق تستطٌع ال بمفردها الدولٌة التجارة أن وأكدا.الدخل

  .االستثمارٌة

 العادل والتوزٌع االقتصادي والنمو التجارة بٌن ما العالقة مجملها فً تتناول علمٌة أوراقا أٌام ثالثة مدار على المؤتمرون وٌناقش

 الفقر مشكلة تخفٌف فً ومساهمتها العالمٌة التجارة قضاٌا موضوعاتها تتضمن عمل ورشات عقد عن فضال العربً الوطن فً للثروة

 الجنوبٌة وكورٌا ولٌبٌا والجزائر العراق من وأكادٌمٌون ومتخصصون خبراء المؤتمر أعمال فً وٌشارك.العربٌة والبلدان األردن فً

 .الهاشمٌة األردنٌة المملكة الى إضافة وسوٌسرا


