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يتناول اتفاقيات منظمة التجارة 
مؤتمر األكاديميني العرب يطلق أعماله غدًا بجامعة قطرالعاملية وأثرها على اقتصاد الدول

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد صباح 
محمد  الدكتور  بحضور  قطر  بجامعة  امــس 
واالقتصاد  االدارة  كلية  عميد  الــنــجــداوي 
المنظمات  ادارة  مــديــر  اهـــن  احــمــد  والــســيــد 
والتجارة  االقـــتـــصـــاد  بــــــــوزارة  االقـــتـــصـــاديـــة 
والدكتورة منار علي محسن مصطفى خبير 
االقتصادية  المنظمات  بـــــادارة  اقــتــصــادي 

والتجارية بوزارة االقتصاد والتجارة.
ـــنـــجـــداوي ان لقاء  ال الـــدكـــتـــور  وقــــد اكــــد 
الـــدوحـــة االقـــتـــصـــادي قـــد ركـــز عــلــى أهمية 
التحتية  والبنية  البشرية  االمــكــانــيــات  بــنــاء 
االقتصادية والتكنولوجية بالتنسيق مع قطر 
االعضاء  الـــدول  لمساعدة  العالمية  والتجارة 
لتطوير نظام متكامل للتجارة العالمية البينية 
الــنــجــداوي يركز هــذا البرنامج على  واضـــاف 
الدول ذات االمكانات المحدودة في الموارد 
البشرية المؤهلة كما نعاني من ضعف البنية 
والخدمات  والبشرية  االقــتــصــاديــة  التحتية 
مواءمة للخطط التنموية ومحاربة التخلف عن 

طريق تشجيع التجارة البينية.
وأشار د. النجداوي إلى ان هناك العديد من 
البرامج والنشاطات ضمن السياق المشار اليه 
االكاديمية  المؤسسات  احداها واهمها دور 
والجامعات في المساعدة في فهم متطلبات 
الى  بــاالضــافــة  وتطبيقها  العالمية  الــتــجــارة 
المؤسسات  الـــــى  وبـــثـــهـــا  الـــــكـــــوادر  تـــأهـــيـــل 
تطوير  فــي  للمساعدة  والــخــاصــة  الحكومية 

خطط تنموية ونشاطات التجارة الدولية.
ويتم ذلك عن طريق عقد نــدوات وورش 
عمل مع مؤسسات جامعية مختارة للوصول 

العالمية  الــتــجــارة  منظمة  وان  الــهــدف،  لهذا 
قــد اخــتــارت جامعة قطر لعقد هــذه الورشة 
الننا قادرون على تنظيم واستقطاب كوادر 
العربية، مشيرا  الــدول  معظم  من  اكاديمية 
الورشة تمثل استكماال لرسالة  الى ان هذه 
منظمة التجارة العالمية لتطوير اتفاقيات مع 
العمل  ورش  لعقد  مختارة  اقليمية  جامعات 
والمؤتمرات في تأهيل الكوادر الالزمة لرفد 
إلى  بــاإلضــافــة  والــخــاص،  الحكومي  القطاع 
لتخريج جيل من  الــدراســيــة  الخطط  تطوير 
أصحاب المؤهالت القوية ومتطلبات التجارة 

العالمية.
وقال د. النجداوي إن هذه الورشة االقليمية 
هي جــزء ال يتجزأ من جامعتنا وكليتنا التي 
تركز على خدمة مجتمعنا وبلدنا، مشيرا الى 
ان الــورشــة ستعقد على مـــدار3  أيــام داخل 
الحرم الجامعي وسيحضرها ويحاضر بها عدد 
كبير مــن االكــاديــمــيــيــن الــعــرب وخـــبـــراء من 
منظمة التجارة العالمية سيحضرون من معظم 
قــطــر والسعودية  بــمــا فيها  الــعــربــيــة  الــــدول 
والبحرين والكويت وعمان واالمــارات ومصر 
واألردن والمغرب ولبنان والسودان والعديد 

من الدول األخرى.
الــــى ممثلين عـــن شــركــة قطر  بــاإلضــافــة 
للبترول وهناك 10 جلسات تطرح خاللها20  
ورقة عمل وهناك رئيس لكل جلسة وسيقوم 
المجتمعون والمشاركون بالتعرف على معالم 
الدوحة وزيارة االماكن الترفيهية والسياحية 

فيها.
صباح  للورشة  االفتتاحية  الجلسة  وتــبــدأ 
غد الثالثاء بحضور الدكتورة شيخة المسند 
رئيس جامعة قطر وسعادة االستاذ عبد الله 
واالقتصاد  الــتــجــارة  وزارة  وكــيــل  القحطاني 
وعميد  العالمية  التجارة  منظمة  عن  وممثل 
الرسمي  والــنــاطــق  واالقــتــصــاد  االدارة  كلية 

بالمؤتمر.
واشـــار الــدكــتــور الــنــجــداوي إلــى أن اهمية 

هذه الورشة تكمن في اهمية المواضيع التي 
تطرحها واوراق العمل التي ستناقش وتطرح 
خاللها ونظام تسوية المنازعات ودور منظمة 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة ومــوقــف الــقــانــون الدولي 
من ذلك وسيتم البحث في قوانين منظمة 
الى  اضافة  الطاقة  وقضايا  العالمية  التجارة 
بحث مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول 
الخدمات والخدمات المقدمة للدول العربية.

ومـــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الـــســـيـــد أحـــمـــد اهن 
بالقضايا التي ستطرح خال المؤتمر وقال ان 
في  والجامعات  البحثية  العلمية  المؤسسات 
الدول العربية لها دور كبير من خالل البحوث 
والــــدراســــات فــي رســـم الــســيــاســات التجارية 
واالقــتــصــاديــة وتحقيق أفــضــل انــدمــاج في 
النظام العالمي، كما أنه ومن خالل المخرجات 

الدول  تضمن  العربية  للجامعات  التعليمية 
الــعــربــيــة تــكــويــن جــيــل جـــديـــد قــــــادر على 
استيعاب النظام التجاري الجديد والسياسات 
التجارية الحديثة ومواءمتها مع قواعد منظمة 

التجارة العالمية.
تتيح  للمؤتمر  قــطــر  دولــــة  اســتــضــافــة  إن 
ألكبر عدد ممكن من األكاديميين والباحثين 
العرب والمحللين المشاركة، ومن المتحدثين 
فـــي هـــذا الــمــؤتــمــر ســـعـــادة الــســيــد عــبــد الله 
االقتصاد  وزارة  وكيل  القحطاني  خالد  بــن 
والتجارة وسيستعرض سعادته في افتتاحية 
التجارة  الندوة تجربة دولــة قطر مع منظمة 
الذي  قطر  لدولة  الثابت  والموقف  العالمية 
أرســى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى 

ثــانــي ولي  بــن حمد آل  الشيخ تميم  وســمــو 
عهده األمين في دعم المنظمات االقتصادية 
العالمية  التجارة  منظمة  وبــاألخــص  الدولية 
وفي نجاح المفاوضات حول أجندة الدوحة 

للتنمية.
وتستمد منظمة التجارة العالمية جذورها 
والتجارة  للتعريفات  الــعــامــة  االتــفــاقــيــة  مــن 
(الــجــات) الـــذي دخــل حيز التنفيذ فــي عام 
1948، وكانت (الجات) حتى إنشاء منظمة 
التجارة العالمية في عام1995  اإلطار القانوني 
واألداة الدولية الوحيدة لتنظيم حركة التجارة 
الدولية عن طريق وضع قواعد تجارية مقبولة 

من قبل األطراف المتعاقدة فيها.
للمفاوضات  أوروجــواي  وفي نهاية جولة 
المتعددة األطـــراف الــتــي كــانــت تــجــرى في 
إطـــار الــجــات، اتفقت الـــدول األعــضــاء على 
 WTO إنـــشـــاء مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة
المنظمات  كإحدى  1995/1/1م.  من  بــدءًا 
المتخصصة في إطار منظمة األمم المتحدة، 
إلى  الــعــالــمــيــة،  الــتــجــارة  منظمة  وبتشكيل 
جانب كل من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي يكون بناء المؤسسات الرئيسية التي 
بمحاوره  العالمي  االقتصاد  وتنظم  تحكم 
الــتــجــاريــة والــنــقــديــة والــتــنــمــويــة، ومنظمة 
أساسا  تهدف  منظمة  العالمية هي  التجارة 
إلى تنمية حركة التجارة الدولية وتنظيمها 
عن طريق وضــع قواعد تجارية مقبولة من 
حــيــث تستند  إلــيــهــا  المنضمة  الــــدول  قــبــل 
هــــذه االتــفــاقــيــة إلــــى مـــبـــادئ بــســيــطــة من 
Men- بالرعاية  األولــى  الدولة  مبدأ  أهمها 
والشفافية   Most Favored Nation
والــنــفــاذ إلـــى األســـــواق مــن خـــالل تخفيض 
لتحرير  بالسعي  وااللتزام  الجمركية  القيود 
واالجراءات  العوائق  من  الخارجية  تجارتها 
بتعرفة  واستبدالها  المختلفة،  التقييدية 
جمركية مناسبة، وقد اتسع نطاق المجاالت 
التي تغطيها هذه المنظمة بعد انتهاء جولة 
متعددة  التجارية  للمفاوضات  األوروجـــواي 
األطـــراف لتشمل إضــافــة الــى تــجــارة السلع، 
تجارة الخدمات والجوانب التجارية للملكية 
الفكرية Trips والجوانب التجارية إلجراءات 
االستثمار Trims وكذلك تجارة المنتجات 

الزراعية والنسيج.

غنوة علواني

تنطلق صباح غد أعمال مؤتمر األكاديمين العرب الذي سيتناول اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية وآثارها على اقتصاديات الدول العربية، ويأتي 

عقد هذا المؤتمر الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية وبالتعاون مع وزارة 
االقتصاد والتجارة وجامعة قطر في اطار الدعم الفني الذي تقدمه منظمة 

التجارة العالمية للدول العربية لبناء قدرات االكاديميين العرب وتعريفهم 
بالنظام العالمي الجديد واالتفاقيات متعددة االطراف وتطوير مناهج 

التعليم الجامعي وايجاد الية للتعاون بين الجامعات العربية ومنظمة التجارة 
العالمية.

د. أحمد: 17 دولة مشاركة ستطرح أوراق عملها على مدار 3 أيام
د. النجداوي: تم اختيارنا نتيجة لكفاءتنا وقدرتنا على استقطاب الكوادر

في افتتاح امللتقى الخليجي العاشر لوقود الطائرات

السبيعي: امللتقى يهدف إلى مواكبة التطورات العاملية في وقود الطائرات

السبيعي خالل أعمال الملتقى

عبداهللا محمد أحمد

أكد السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب  لشركة قطر للوقود والمدير العام لشركة قطر لوقود الطائرات، 

أن  الملتقى الخليجي العاشر لوقود الطائرات الذي بدأ أعماله أمس بفندق 
ماريوت بالدوحة يهدف إلى تبادل الخبرات والتشاور وتبادل المعلومات 

واالطالع على المستجدات في مجال تزويد الطائرات بالوقود في دول مجلس 
التعاون الخليجي.

 وقــال: إن عدد المشاركين في الملتقى 
يــصــل حـــوالـــي 40 مــشــاركــا بــاالضــافــة إلى 
متخصصة في  خليجية  حوالي 10 شركات 
وقــــود الـــطـــائـــرات تــضــم شـــركـــات هندسية 
وشــركــات نظم معلومات  وشــركــات صيانة 
وسالمة والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى 
أن مديري الشركات العامين العشر الخليجية 
ســـوف يــعــقــدون اجــتــمــاعــا عــلــى هــامــش هذا 
وتنفيذ  السياسات  وضع  فيه  يتم  الملتقى 
الطيران، كما  مجال  في  االنشطة  وتفعيل 
العمليات  لمديري  موازيا  اجتماعا  ان هناك 
الوطنية  الشركات  في  الفنيين  والمديرين 
وذلك لتبادل المعلومات والخبرات في هذه 
المجاالت، وقــال: إن هناك مجاالت عديدة 
لــلــتــعــاون بــيــن هــــذه الـــشـــركـــات مـــن تبادل 
بخبرات  واالســتــعــانــة  والــخــبــرات  المعلومات 
الــــدول األخــــرى واالطـــــالع عــلــى المشكالت 
وتبادل  عنها  الــمــعــلــومــات  وتــبــادل  الفنية 
قطع الغيار في وقت الطوارئ والعمل على 
لعمليات  موحدة  مواصفات  ووضع  تحسين 
الشركات  وضع  وتحسين  مستقبال،  الشراء 
العالمية.  لــلــشــركــات  ومــواكــبــتــهــا  الــوطــنــيــة 
وأوضــح هذا االجتماع يعقد سنويا بإحدى 
وهــو خاص  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
بالوقود في دول مجلس  الطائرات  بتزويد 
وكانت  العاشر  االجتماع  هو  وهــذا  التعاون 
وكانت  ســنــوات 1998  عشر  قبل  الــبــدايــة 
المشاركة فيه حوالي 6 شركات  الشركات 
إلى عشر شركات  الشركات  وارتفعت هذه 

وطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. 

التي تواجه شركات  التحديات  أبرز  وعن 
في هذا الجانب قال: إن ابرز التحديات هو 
مواكبة التغيرات في مجال تزويد الطائرات 
بالوقود خاصة في ضوء التطورات التقنية 
الطيران  حـــركـــة  تــشــهــدهــا  الـــتـــي  الــكــبــيــرة 
أطلع على   الملتقى  أن  إلى  العالمية، مشيرا 
عـــــرض مــــن شـــركـــة ايــــربــــاص فــيــمــا يتعلق 
والتي   A380 ايرباص الجديدة  بطائراتها 
جــيــدا  ومعرفة كيفية  إليها  االعـــداد  يجب 
تــزويــدهــا بــالــوقــود ومــعــرفــة االمـــــور الفنية 
المتعلقة بها ومتطلباتها لتزويدها بالوقود. 
واالستعداد  الــعــمــل  إلــــى  الــســبــيــعــي  ودعـــــا 
ــحــجــم الــكــبــيــر مـــن هذه  والــتــجــهــيــز لـــهـــذا ال
الطائرات وتبادل الخبرات والمعلومات عنها  
والتعاون مع الشركات المختصة، خاصة أن 
الطائرة طاقتها التخزينية للوقود عالية جدا 
تصل  300 ألف لتر، كما ان ارتفاع الطائرة 
 6 بحوالي  الحالية  الــطــائــرات  مستوى  على 
أمتار، وهذا يتطلب  معدات جديدة للوصول 
إلـــى هـــذا االرتـــفـــاع وهــنــاك اكــثــر مــن نظام 
لتزويد الطائرة بالوقود هي أنظمة متقدمة 

ولن نواجه مشكلة في التاقلم معها. 
الــذي تزويد به شركة  وعن حجم الوقود 
«وقـــود» الــطــائــرات بمطار الــدوحــة قــال: إن 
شــركــة وقـــود تــقــوم بــتــزويــد مــطــار الدوحة 
بحوالي 20 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى 
أن عمليات التزويد بالوقود تزيد وتنخفض 
حسب المواسم واإلجازات الصيفية ومواسم 
الــحــج والــعــمــرة، وقــــال: قــطــر لــلــوقــود تملك 
لوقود  قـــطـــر  شــــركــــة  مــــن   60% حــــوالــــي 

الطائرات «كيوجت».
السبيعي أن شــركــة وقـــود حققت  وأكـــد 
الــربــع األخــيــر من  نتائج إيجابية جــيــدة فــي 
الشركة تحرز تقدما كبيرا  وأن  عام 2007 
المالي  واألداء  واإلنــتــاج  العالية  الربحية  من 
التوسعة  مشروعات  إن  وقــال:  والتشغيلي، 
مستمرة ومتواصلة إلنشاء ومزيد من محطات 
الوقود وإنشاء شراء مرافق جديدة لتكوين 
في  الــوقــود  لتوزيع  البحري  للنقل  اســطــول 

المياه اإلقليمية لدولة قطر.
وقال: إن قطر للبترول تقدم دعما كبيرا 
للوقود وأن نسبة الدعم الذي تقدمه قطر 
للبترول ألسعار الوقود يصل إلى %150 أي 
ما يعادل 50 دوالرا لكل برميل من النفط، 
بارتفاع  تــتــأثــر  ال  وقـــــود  شـــركـــة  أن  مــبــيــنــا 
اسعار النفط عالميا وان قطر للبترول سوف 

تتحمل تكلفة الدعم.
قال   2008 خــــــالل  وقـــــــود  خـــطـــة  وعــــــن 
السبيعي: إن وقود لديها 6 محطات تحت 
محطات   7 وهناك  اآلن،  واإلنــشــاء  التنفيذ 
سيتم  القادمة  السنة  وان  التصميم   تحت 
تنفيذ مابين 6 و8 محطات لتوزيع الوقود.

باكمال مشروعها  تقوم  وقــود  إن  وقـــال: 
الخاص بتزويد السفن بالوقود بميناء رأس 
لفان وأن هذا المشروع من المتوقع ان يتم 
تشغيله في الربع االول من 2008، وقال: إن 
وقود تعمل اآلن على شراء سفينة جديدة 
وان  الــوقــود  وزيـــت  المنتجات  بنقل  لتقوم 
هناك مشروع مصنع LPG تعبئة اسطوانات 
الـــغـــاز يــتــم تــنــفــيــذه حــالــيــا، كــمــا يــتــوقــع ان 
إلى  الــقــادم، مشيرا  العام  ايضا في  يكتمل 
أن قطر للوقود قامت مؤخرا بتنفيذ مشروع 
الطرق،    جـــــودة  لـــرفـــع  الــبــيــتــومــيــن  تــخــزيــن 
بــإنــشــاء 4 خزانات  الــشــركــة قــامــت  كــمــا أن 
حوالي 40%  الطاقة  ترفع  للوقود  جديدة 

اسطول  ان  كــمــا  الــــدوحــــة،  بــمــســتــودعــات 
السيارات الناقلة للوقود ارتفع بنسبة حوالي 
المتزايد  االستهالك  لمقابلة  وذلــك   30%
والــمــتــســارع ولــمــواكــبــة االســتــهــالك المحلي  
وأكــد تــوافــر الــوقــود بكل أنــواعــه بمحطات 

الخدمة بالدوحة.
وقال المهندس عبيدالله سعيد الغامدي 
رئيس مركز الوقود العربي: إن المركز يتعاون 
مع شركة قطر لوقود الطائرات  في تنظيم 
الملتقى الخليجي، وأن الملتقى يسهم في 
تزويد  بشركات  والمختصين  الخبراء  جمع 
الخليجية   المنطقة  فــي  لــلــطــائــرات  الــوقــود 
ويشارك فيه محاضرون من كل أنحاء العالم 
من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجميع 
الطائرات  تــزويــد  فــي  الــمــهــمــة  المختصين 
فنية،  محاضرة   14 بتنظيم  وقمنا  بالوقود 

كما يساعد الملتقى في تبادل الخبرات.

الوقود  لتقنية  العربي  المركز  إن  وقـــال: 
الـــوقـــود، ووقود  أنــــواع  متخصص فــي كــل 
الــطــائــرات على وجــه الــخــصــوص. وقـــال: إن 
الــوقــود أصبح  المركز قــام بتطوير نــوع من 
في  الــمــنــاخــات  ويــنــاســب  عالميا  بــه  معترفا 
الشرق االوسط وان شركة ايرباص اصبحت 
تعترف بهذا الوقود وسوف تستخدمه في 
الــجــديــدة A380  مما يعد نجاحا  الــطــائــرة 

كبيرا للمركز  اعتراف بهذه المواصفات.
التي تواجه شركات  التحديات  أهم  وعن 
الطيران في الشرق االوسط قال: إن ارتفاع 
درجات الحرارة يرفع تحديات درجات السالمة 
مواصفات  تــكــون  ان  والبـــد  كــبــيــر،  بشكل 
وقود الطائرات على أكمل االنظمة العالمية 
والسالمة مشيرا إلى ان اهم شيء للطائرات 
للمواصفات  مــطــابــق  بـــوقـــود  تــزويــدهــا  هـــو 
العالمية ال توجد فيه نسب من المياه والمواد 

والصلبة. وقال إن في هذا االجتماع سيتم 
تكوين اللجنة الفنية للملتقى والسكرتارية 
وســوف نقر تكوين أربــع لجان مختصة في 
وقــود الــطــائــرات ومــعــدات تــزويــد الطائرات 
والتفتيش  وعمليات الفلترة، وهذه اللجان 
ســوف يــشــارك فــي أعــضــاء مــن كــل شركات 
البترول تعتمد  على الخبرة العالمية وتعمل 
على تطوير المواصفات الخليجية لتاخذ في 
في  والمناخية  الطبيعية  الظروف  اعتبارها 

منطقة  الخليج.
الخليجي  الملتقى  أن  إلى  االشارة  تجدر 
الــعــاشــر لــوقــود الــطــائــرات تــنــظــمــه شركة 
كيوجت»يحضر   » الــطــائــرات  لــوقــود  قطر 
الشركات،  هــذه  مــن  العامين  المديرين  ه 
ـــــى مــــديــــري الـــعـــمـــلـــيـــات من  بــــاالضــــافــــة إل
شــركــات ادنـــوك وايــنــوك والــمــهــا وكافكو 
السعودية  أرامــكــو  عــمــان   وامـــارات ونفط 
إلى  باالضافة  بافكو  ويوجافكو  وابسكو 
ايرباص  شــركــة  الــعــربــي»وقــامــت  الـــوقـــود 
التي   A380  الــجــديــدة الــطــائــرة  بــعــرض 
مـــؤخـــرا وسوف  اســتــضــافــتــهــا ســـنـــغـــافـــورة 
تــســتــيــضــفــهــا قــطــر بــعــد ســنــتــيــن  ان ابرز 
الملتقى   يــنــاقــشــهــا  ســـوف  الــتــي  الــقــضــايــا 
  A380 تــشــمــل عــــرض لـــطـــائـــرة ايـــربـــاص
وكــيــف تــزويــدهــا بــالــوقــود، بــاالضــافــة إلى 
الجديد  العالمي  الــدوحــة  مطار  عن  عــرض 
له بحضور كافة االعضاء،  وزيارة ميدانية 
العامين،  بـــالـــمـــديـــريـــن  خــــاص  واجـــتـــمـــاع 
ومــنــاقــشــة فــالتــر الــوقــود بــواســطــة شركة 
انظمتها  تعرض  خليجية  عالمية، شركات 
الـــمـــحـــافـــظـــة على  الـــســـالمـــة  فــــي مــــجــــاالت 
الوقود  مــركــز  ان  إلـــى  اإلضــافــة  بــ الــبــيــئــة، 
مـــواصـــفـــة جديدة  يـــقـــدم  ســــوف  الـــعـــربـــي 
الخليج  لمنطقة  المناسب  العربي  للوقود 

الشرق األوسط. والمناخات في  العربي 

الملتقى الخليجي العاشر لوقود الطائرات

استعراض تجربة طائرة ايرباص الضخمة  A380  وما تتطلبه من استعدادات بمطار الدوحة
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