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  /قنا/ مارس 22 في الدوحة
 االقتصادي المجمس اجتماع ورئيس ةوالمالي   االقتصاد وزير كمال حسين يوسف السيد سعادة أكد

 الكبرى ةالعربي   ةالحر   التجارة منطقة تفعيل أن والعشرين الرابعة دورتو في الوزاري المستوى عمى واالجتماعي
 االقتصادي العربي. التكامل مسيرة في القصوى باألولوية يحظى أن بد   ال

تسممو رئاسة ىذ االجتماع من سعادة وزير ة في كممة ألقاىا عقب د سعادة وزير االقتصاد والمالي  وشد  
ة العراق عمى أن تحقيق ىذا التفعيل يتطمب تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ ما صدر من التجارة في جميوري  

ق االتحاد نشاء تمك المنطقة قبل نياية العام الحالي ومنيا إطالإفي ىذا الصدد واستكمال متطمبات  قرارات
مشيرًا  2102لمتطبيق الكامل لو في عام  االتفاق عميو وصوالً  طار الزمني الذي تم  الجمركي العربي وفق اإل

 ة واالقتصاد الدولي.ي  مى التأثير في حركة التجارة العالإلى أن تحقيق ىذا األمر سيجعل المنطقة قادرة عم
ة وبرنامج زراعي  عطاء أىمية كبرى لقضية التنمية الإمات التكامل االقتصادي العربي قو  حد مأوأفاد بأن 

 ما يعنيو العالم من نقص كبير في الغذاء. ة في ظل  ة ودولي  األمن الغذائي العربي باعتباره أولوية عربي  
ة بأن ة العربي  ه رئيس اجتماع المجمس االقتصادي واالجتماعي عمى المستوى الوزاري التحضيري لمقم  ونو  

أيضًا تداعيات  ة تشيدىا دول المنطقة وفي ظل  دي  ة واقتصايات سياسي  تحد   اجتماع اليوم يأتي في ظل  
ة حباىا إلى أن الدول العربي   ة مشيراً ة تمقى بظالليا عمى اقتصاديات الدول العربي  رات اقتصادية عالمي  وتطو  

ة والتي يمكن من خالل حسن استغالليا توفير الحياة ة والبشري  اهلل العديد من الثروات والموارد الطبيعي  
 مان لشعوب دول المنطقة.من واألواألالكريمة 



رادة تترجم كل القررات الصادرة عن القمم العربي  د عمى أن تحقيق ىذا األوشد   ة السابقة مر يحتاج التفاق وا 
أن جدول أعمال ىذا االجتماع  ة لواقع ممموس يثري حياة ىذه الشعوب، موضحاً وما سيصدر عن ىذه القم  

ولين، مؤكدًا في الوقت ؤ ىي ثمرة لجيد اجتماعات كبار المسمة والتي حافل بالعديد من الموضوعات اليا
 ل لواقع حقيقي يشعر بو المواطن العربي.ية ترجمة ىذا الجيد لقرارات ليتحو  نفسو عمى أىم  

وأضاف سعادة السيد يوسف حسين كمال أن تشجيع قطاعات األعمال وتييئتيا لتكون قطارة النمو يتطمب 
طة باعتبارىا نافذة األمل لتوظيف الطاقات الخالقة لشباب المنطقة غيرة والمتوس  تشجيع المشروعات الص

 وتحقيق التنويع االقتصادي وخمق قيمة مضافة حقيقية لالقتصاد العربي.
حداث نقمة كبيرة في جانب التعميم ا  من االىتمام و  ية إعطاء الموضوعات االجتماعية مزيداً لى أىم  إوأشار 

في ىذا الصدد بأىمية أن يحظى مشروع  ىاً ة وتمكين المرأة في المنطقة، منو  الموارد البشري  والصحة وتنمية 
قاربة ة عمى رأس أولويات العمل االجتماعي بما يحقق م  ة أولوي  ية بين نساء المنطقة العربي  مكافحة األم  

ىذا الشأن موضع ن توضع القرارات التي ستصدر في أعن آممو في  عرباً تنموية شاممة ومستدامة، م  
 التنفيذ.

ن العربي المشترك من خالل ة عن حرص دولة قطر عمى تعزيز التعاو ر سعادة وزير االقتصاد والمالي  وعب  
 ة والمنظمات التابعة ليا في كل ما يخدم المواطن العربي.مانة العامة لجامعة الدول العربي  دعم األ

  


