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Under the Patronage
of His Majesty King Abdullah II ibn Al-Hussein 

The WTO Arab Consultation Forum 
Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Forum- Talal Abu-Ghazaleh University 

 Monday, February 11th, 2013 – Amman, Jordan

9:00 - 9.30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 17:00

Registration

Opening Speech
 - H.E. Dr. Jawad Al-Anani, Vice Chairman, Development Policies Forum, 
session’s moderator.

 - H.E. Mr. Hatem Al-Halawani, Minister of Industry and Trade, Jordan. The 
representative of His Majesty King Abdullah II ibn Al-Hussein. 

 - Mr. Pascal Lamy, Director-General of the World Trade Organization.
 - H.E. Dr. Hamad bin Abdel Aziz Al Kuwari, Minister of Culture, Arts and 
Heritage in Qatar, and President of UNCTAD “United Nations Conference on 
Trade and Development” XIII Conference in 2012.

 - H.E. Dr. Talal Abu-Ghazaleh, member in the WTO Panel on Defining the 
Future of Trade.

Coffee Breck

Q & A Session 
Question & Answer session with Mr. Pascal Lamy and Dr. Talal Abu-Ghazaleh

Themes of Discussion 
 - What are the main drivers and shaping factors of World Trade in the 21st 
Century? Technological advancement, regional integration, or more? 

 - What has changed in world trade from the perspective of the Arab world? 
 - How does trade contribute to development? 
 - What are the main obstacles to trade in the 21st century in the Arab region, 
How can the Arab world- acceding countries – be integrated more rapidly in 
the multilateral trading system?

 - Are regional trade agreements a help or a hindrance to the multilateral 
trading systems?

 - To what extent are Global Value Chains key to world trade?
 - What are the obstacles to Trade Finance?

Lunch Break

ROUNDTABLE DISCUSSION ON THE FUTURE OF WORLD TRADE
(By Invitation Only)
Moderator: H.E. Dr. Hatem AL-Halawani, Minister of Industry and Trade in Jordan.
Speakers :
 - Mr. Pascal Lamy, Director General of World Trade Organization.
 - H.E. Dr. Talal Abu-Ghazaleh
 - Delegates of Arab Governments 

حتت رعاية
�شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه

امللتقى العربي االإقليمي الت�شاوري ملنظمة التجارة العاملية
ملتقى طالل اأبوغزاله املعريف – جامعة طالل ابوغزاله

االثنني 11 �شباط / فرباير 2013 -عمان، الأردن

9:30 - 9:00
10:00 - 9:30

10:30 - 10:00

13:00 - 10:30

14:00  - 13:00

17:00 - 14:00

الت�شجيل

الكلمة االإفتتاحية
معايل الدكتور جواد العناين، نائب رئي�س منتدى تطوير ال�شيا�شات الإمنائية، مدير  -

اجلل�شة.
معايل ال�شيد حامت احللواين، وزير ال�شناعة والتجارة - الأردن. ممثاًل جلاللة امللك  -

عبداهلل الثاين ابن احل�شني.
ال�شيد با�شكال المي، املدير العام ملنظمة التجارة العاملية. -
معايل الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة  والفنون  والرتاث يف دولة  -

قطر، ورئي�س موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( الثالث ع�شر للعام 2012.
�شعادة الدكتور طالل اأبوغزاله، ع�شو فريق خرباء منظمة التجارةالعاملية لر�شم م�شتقبل  -

التجارة.

ا�شرتاحة

جل�شة اأ�شئلة واأجوبة 
مداخالت مع ال�شيد با�شكال لمي والدكتور طالل اأبوغزاله

املحاور
ماهي العوامل الرئي�شية التي ت�شكل التجارة العاملية يف القرن احلادي والع�شرين؟ -
ما الذي تغري يف التجارة العاملية من منظور العامل العربي؟ -
كيف ميكن للتجارة اأن ت�شاهم يف التنمية؟ -
ماهي املعوقات الرئي�شية للتجارة يف املنطقة العربية؟ وهل ميكن للعامل العربي والدول  -

الأع�شاء اأن تندمج اأ�شرع يف منظومة التجارة متعددة الأطراف؟
هل تعد اتفاقيات التجارة الإقليمية م�شاعدة اأم معيقة ملنظومة التجارة متعددة الأطراف؟ -
اإلى اأي مدى تعترب �شل�شالت القيمة العاملية مفتاح للتجارة العاملية؟ -
ماهي معوقات التمويل التجاري؟ -

ا�شرتاحة الغذاء

حوار الطاولة امل�شتديرة حول م�شتقبل التجارة العاملية
)للمدعوين فقط(

مدير اجلل�شة: معايل الدكتور حامت احللواين وزير ال�شناعة و التجارة-  الأردن
 املتحدثني:

ال�شيد با�شكال لمي، مدير منظمة التجارة العاملية -
�شعادة الدكتور طالل اأبوغزاله -
الوفود احلكومية العربية  -
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A Message from H.E. Dr. Talal Abu-Ghazaleh

Let me be clear and unapologetic: I firmly support the multilateral trading system. 
Over the years, it has been an indispensable engine for global economic prosperity 
and peace. We therefore need to care about its future.

I am also grateful that the WTO Director General (DG), Pascal Lamy, asked me to serve 
on the Panel on Defining the Future of Trade, established in April 2012 to examine and 
analyse challenges to global trade opening in the 21st Century. This is an assignment 
that I take seriously.

Perhaps it is the former Palestinian refugee in me that craves freedom and openness. 
I do not believe in ghettos or walls. It is these values that give rise to my fundamental 
instincts for ‘freeing’ trade, as a means of helping individuals reach their economic 
potential. To break the grip of those who are desperate to protect the status quo and 
with it, their vested interests.

As the institution responsible for liberalizing trade globally, I am also a fan of the 
World Trade Organization (WTO). Its core mission is negotiating a more level playing 
field of predictable rules and standards, so that all nations; big and small; poor and 
rich; emerged and emerging, may prosper from the economic forces and opportunities 
unleashed by trade. And it also arbitrates disputes between its members by who is 
right, and not by who happens to have the might? Now, how can one disagree with 
such a fundamentally sound raison d’être?

Don’t get me wrong, the WTO is not perfect. Not by a long shot. In fact, in order to 
strengthen and sustain its role, it urgently requires focused reform.

Political decision makers must find the political will to renew the institution, just in the 
same way that their predecessors had the foresight to create the GATT in the aftermath 
of World War II and destruction. Otherwise, I fear the WTO will drift, and become less 
and less relevant to the global citizens and business leaders alike.
 
Precisely for this reason, on my own initiative and at my own expense, I have chosen to 
publish this brief report. It is an effort to advance some core ideas and find new, more 
effective solutions. 

This is how I run my own business and try to stay ahead. I also encourage open debate 
and discussion among my senior management and workers as a means to arrive 

at a renewed and reinvigorated state of operations. The WTO should not be run any 
differently. In fact, there is nothing more dangerous than an international agency that 
stands still in the face of globalization, for that is a sure recipe for failure.

In that spirit, I offer the following thoughts in the hopes that they will assist a broader 
and committed discourse. I do not pretend to be a trade policy expert, and this is not 
an exhaustive review of the WTO. As such, I do not purport to provide all the solutions. 
Nor is my report an academic excercise in the traditional sense. Moreover, variations of 
some of these ideas have been advanced by others, and the significance of this, among 
others, is that some issues attract a meeting of the minds.

As a businessman whose livelihood relies on global trade, I have tried to identify and 
restrict myself to a number of central provisions, which I believe are fundamental to the 
WTO’s renewal and sustainability. I concentrated on four themes: i) trade promotion; ii) 
streamlining and strengthening decision-making; iii) enhancing governance; and iv) 
creating a credible process which would judge and act on reform proposals.

The title of the report was not meant as an alarming-media-grabbing-headline. It merely 
reflects the accurate choice that I believe stands before the WTO, and its extended 
community.

I tried to express myself in clear, unequivocal language, whether it is politically correct 
or not. For me, it is far more important for the WTO to be economically correct. Only in 
this way, can the forces of trade reach out and touch individuals, workers, companies, 
and governments, in all corners of our world, so as to lift all boats, in all harbors.

I would welcome your views. I would be grateful if you would share this paper with 
others. If you profoundly disagree with my proposals, please say so and offer an 
alternative. Rest assured that I will not take any offence. In fact, your passion for your 
beliefs will please me, and ensure that the WTO will receive the attention and care that 
it desperately requires.

Above all, please do not remain indifferent. 

Your voices are needed more than you may think.

Talal Abu-Ghazaleh
January, 2013 



3

WTO ARAB CONSULTATION FORUMامللتقى العربي الإقليمي الت�شاوري ملنظمة التجارة العاملية

كلمة طالل اأبوغزاله
��سمحو� يل �أن �أكون مبنتهى �لو�سوح: �إنني �أدعم ب�سدة �لنظام �لتجاري متعدد �لأطر�ف فقد �أثبت عرب �ل�سنني �أنَّه 
نظام ل غنى عنه لتحفيز �لرفاه �لقت�سادي و�ل�سالم. ولذلك ل منا�ص من �أن نوّجه �هتمامنا مل�ستقبل هذ� �لنظام.

و��سمحو� يل �أي�ساً �أن �أُعِرب عن عميق �متناين للمدير �لعام ملنظمة �لتجارة �لعاملية �ل�سيد با�سكال لمي �لذي طلب 
�أكون ع�سو�ً يف فريق �خلرب�ء �لعاملي لتحديد معامل م�ستقبل �لتجارة �لذي تاأ�س�ص يف ني�سان 2012 بهدف  �أنَّ  �إيّل 
در��سة �لتحديات �ملاثلة �أمام �نفتاح �لتجارة �لعاملية يف �لقرن �لو�حد و�لع�سرين وحتليل تلك �لتحديات وهي مهمة 

�أتولها بكل �عتز�ز وجدية.

بالأحياء  �أوؤمن  �لفل�سطيني يف د�خلي فلم  �إمنا ينبعث من �لالجئ  �ل�سعور باحلرية و�لنفتاح لدي  �ل�سر يف  ولعل 
�ملتقوقعة ول بجدر�ن �لف�سل. �إن �لقيم �لتي ع�ست معها وغر�ست يف �أعماق نف�سي غريزة »حترير« �لتجارة كو�سيلة 
مل�ساعدة �لأفر�د على حتقيق �إمكاناتهم �لقت�سادية ولتحريرها من قب�سة �ملتنفذين �لذين ي�سعون بكل �لو�سائل �إلى 

�حلفاظ على �لو�سع �لر�هن مبا ي�سب يف م�سلحتهم �ل�سخ�سية.

كما �أنني من م�سجعي منظمة �لتجارة �لعاملية فهي �ملوؤ�س�سة �مل�سوؤولة عن حترير �لتجارة عاملياً وتنبثق ر�سالتها من 
�لتفاو�ص على ميد�ن �أو�سع للقو�عد و�ملعايري مبا ي�سمح للدول يف �لعامل �سغريها وكبريها، غنية كانت �أم فقرية، 
نامية �أم متقدمة باأن تزدهر م�ستفيدة من �لقوى و�لفر�ص �لقت�سادية �لتي حتررها �لتجارة. كما �أنَّ هذه �ملنظمة 
ملو�زين �لقوى. فكيف  ملعيار »من على حق!« ولي�ص وفقاً  �أع�سائها وفقاً  �لنز�عات بني  �لو�ساطة يف حل  تعمل على 

للمرء �أن يرف�ص مثل هذ� �ملبد�أ �لر��سخ و�ل�سحيح؟

�أرج و�أل ت�سيئو� فهمي فاأنا ل �أق�سد �أن منظمة �لتجارة �لعاملية مثالية بل �أقول �إنَّ تعزيزها و�حلفاظ على ��ستد�مة 
دورها يتطلب �إجر�ء �إ�سالح �سامل لها.

دو� �لإر�دة �ل�سيا�سية لكي يجددو� منظمة �لتجارة �لعاملية بالطريقة  ول بد ل�سانعي �لقر�ر�ت �ل�سيا�سية من �أنَّ يجدِّ
للتعرفة  �لعامة  بالتفاقية  ُيعرف  كان  ما  فاأن�ساأو�  ثاقبة  نظرة  لهم  كانت  �لذين  �أ�سالفهم  فيها  عمل  �لتي  ذ�تها 
�جلمركية و�لتجارة �إثر �لدمار �لذي خلَّفته �حلرب �لعاملية �لثانية. �أما �إذ� مل تتو�فر �لأر�دة �ل�سيا�سية فاأخ�سى ما 
�أخ�ساه �أن تنحرف منظمة �لتجارة �لعاملية عن م�سارها وت�سبح بعيدة �ل�سلة باملو�طنني �لعامليني وقادة �لأعمال على 

حد �سو�ء.
 

ولهذ� �ل�سبب بالذ�ت ومببادرة مني �سخ�سياً وعلى نفقتي �خلا�سة �خرتت ن�سر هذ� �لتقرير �ملوجز لتطوير بع�ص 
�لأفكار �لرئي�سية و�إيجاد حلول جديدة �أكرث فعالية.

�أفر�د  بني  �ملنفتحني  و�لنقا�ص  �حلو�ر  �أ�سجع  �أنني  كما  �ملقدمة.  يف  للبقاء  �أ�سعى  وبها  �أعمايل  �أدير  �لطريقة  بهذه 

�إلى �لتجديد يف �إجناز �لعمل.  �أنَّ هذه �لطريقة �ستو�سلنا  جمموعتي يف �لإد�رة �لعليا وبني �ملوظفني لأين مقتنع 
و�لأمر نف�سه يجب �أن ينطبق على منظمة �لتجارة �لعاملية ففي �لو�قع ل �سيء �أخطر من وكالة دولية تقف مكتوفة 

�لأيدي يف وجه �لعوملة لأن ذلك وحده كفيل بالف�سل.
وبهذه �لروح، �أعر�ص عليكم �أفكار�ً على �أمل �أن تكون لكم معيناً يف تو�سيع �إطار �خلطاب �مللتزم. ول �أدعي �أنني خبري 
م مر�جعة مانعة جامعة ملنظمة �لتجارة �لعاملية. كما ل �أدعي �أنني �أقدم  يف �لتجارة، ول �أدعي �أن هذ� �لتقرير يقدِّ
حلوًل كاملة. ويف �لوقت نف�سه، ل يجب �لنظر �إلى هذ� �لتقرير على �أنه در��سة �أكادميية باملعنى �لتقليدي للعبارة. 
وف�ساًل عن ذلك، فقد ذكر �آخرون �أفكار�ً �سبيهة بالأفكار �ملوجودة يف هذ� �لتقرير وبذلك ناأمل �أن يكون هذ� �لتقرير 

م�سدر�ً لتالقي �لأفكار و�لعقول.

وب�سفتي رجل �أعمال �أك�سب رزقي من �لتجارة �لعاملية، فقد حاولت �أن �أحدد هذ� �لتقرير بعدد من �لأمور �ملحورية 
�لتي �أعتقد �أنها رئي�سية لتجديد منظمة �لتجارة �لعاملية و��ستد�متها. وركزت فيه على �أربعة حماور هي: 1( تعزيز 
�لتجارة و2( تب�سيط �جر�ء�ت �سنع �لقر�ر�ت وتعزيزها و3( تعزيز �حلوكمة و4( �إر�ساء عملية موثوق بها للحكم على 

�أي ِفعٍل ب�ساأن مقرتحات �لإ�سالح.

مل ياأت عنو�ن هذ� �لتقرير بال�سورة �لتي نر�ها فمن �أجل ت�سدر عناوين �لأخبار، لكنه بكل ب�ساطة يعك�ص �خليار 
�لدقيق �لذي �أعتقد �أنه متاح �أمام منظمة �لتجارة �لعاملية وجمتمعها �لكبري �ملمتد.

لقد �سعيت �أن �أعرب عن �آر�ئي بو�سوح وبا�ستخد�م لغة �سائغة جلية بغ�ص �لنظر عما �إذ� كان ذلك �سائباً من �لناحية 
يبقى  �لطريقة،  وبهذه  �قت�سادياً.  �سائبة  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  تكون  �أن  يف  �أقول  كما  فالعربة  ل  �أم  �ل�سيا�سية 

�ل�سوؤ�ل: هل ميكن لقوى �لتجارة �أن ت�سل �إلى �لأفر�د و�لعمال و�ل�سركات و�حلكومات يف جميع �أنحاء �لعامل.

�ساأتقبل  �أنني  و�أوؤكد لكم  �إلى �لآخرين و�ساركتموهم به.  �لتقرير  رمت هذه  �إذ� ما مرَّ باآر�ئكم و�ساأكون ممتناً  �أرحب 
جميع �لآر�ء ب�سدر رحب بل �إنَّ مت�سككم مبا توؤمنون به م�سدر �سعادة يل. تاأكدو� �أنَّ منظمة �لتجارة �لعاملية �سوف 

تتلقى �لهتمام و�لرعاية �لالزمة �لتي حتتاج �إليها �ليوم �أكرث من �أي وقت م�سى.

و�لأهم من كل ذلك، �أرج و�أّل تبقو� هكذ� مكتويف �لأيدي.

�لتعبري عن �آر�ئكم �سروري ونحتاج �ليها �أكرث مما تتخيلون.

طالل �أبوغز�له
كانون �لثاين 2013
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The World Trade Organization (WTO)

The World Trade Organization (WTO) is an international body whose purpose is to 
promote free trade by persuading countries to abolish import tariffs and other barriers. 
As such, it has become closely associated with globalization. The WTO is the only 
international agency overseeing the rules of international trade. 

Based in Geneva, the WTO was set up in 1995, replacing another international 
organization known as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). GATT was 
formed in 1948 when 23 countries signed an agreement to reduce customs tariffs. The 
WTO has 157 member states.

Development Policies Forum (DPFORUM) 

The Development Policies Forum (DPF) was established in June 2011 as an independent 
initiative. The Forum’s mandate is to study and revise reports submitted on economic 
issues and to conduct its own economic studies and research in Jordan. 

The Forum has quickly achieved prominent presence on the economic arena. It has 
attracted participants from all national sectors in addition to experts, researchers and 
future leaders whom Jordan is replete with. They have come together in this voluntary 
national endeavor with a sense of responsibility as well as positive commitment to 
identify weaknesses and vulnerabilities in the country’s economic structure and to 
recommend remedies.

The demonstrated level of commitment and dedication of the heads and members of 
working groups, coupled with the positive responsiveness of those in charge in state 
institutions towards this forum has been an encouragement to further develop the 
initiative into a permanent institution to serve national economy and to compliment 
the efforts undertaken by our government.

منظمة التجارة العاملية
�لتجارة  منظمة  �أن�سئت  �لعامل.  دول  من  ع�سو�   157 وت�سم  �سوي�سر�،  يف  جنيف  مدينة  مقرها  عاملية  منظمة  هي 

�لعاملية يف عام 1995 كخليفة لالإتفاقية �لعامة للتعريفات  و�لتجارة �لتي �ن�سئت يف �أعقاب �حلرب �لعاملية �لثانية.

 وهي �ملنظمة �لوحيدة �ملخت�سة بالقو�نني �لدولية �ملعنية بالتجارة، ومهتمها �لأ�سا�سية هي �سمان �ن�سياب �لتجارة 
�خلا�سة  �لإتفاقيات  �د�رة  طريق:  عن  بذلك  �ملنظمة  وتقوم  و�حلرية.   و�لي�سر   �ل�سال�سة   من  ممكن  قدر  باأكرب 
ومر�جعة  بالتجارة،  �ملتعلقة  �ملنازعات  وف�ص  بالتجارة،  �ملتعلقة  للمفاو�سات  منتدى  تكون  باأن  وذلك  بالتجارة، 
�ل�سيا�سات �لقومية �ملتعلقة بالتجارة، ومعاونة �لدول �لنامية يف �ملو��سيع �ملتعلقة بال�سيا�سات �لتجارية من خالل 
�مل�ساعد�ت �لتكنولوجية  وبر�مج �لتدريب و�لتعاون مع �ملنظمات �لدولية �لأخرى. �أما �أهد�ف �ملنظمة فتكمن باإقامة 
عامل �إقت�سادي ي�سوده �لرخاء و�ل�سالم، وتوفري �حلماية �ملنا�سبة لل�سوق �لدويل ليالئم خمتلف م�ستويات �ملعي�سة  
و�لتنمية، و�يجاد و�سع تناف�سي دويل للتجارة يعتمد على �لكفاءة �لإقت�سادية يف تتخ�س�ص �ملو�رد، وحتقيق �لتوظيف 

�لكامل ملو�رد �لعامل. 

منتدى تطوير ال�شيا�شات االإمنائية
تاأ�س�ص منتدى تطوير �ل�سيا�سات �لإمنائية يف حزير�ن 2011 يف عمان كمبادرة ذ�تية م�ستقلة جاءت متو�فقة مع ما 
جاء يف �لبيان �خلتامي للملتقى �لقت�سادي �لوطني �لثالث �لذي عقد مببادرة من �ساحب �جلاللة �لها�سمية �مللك 
عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني �ملعظم يف �كتوبر/ت�سرين �لأول 2002. يرتكز عمل �ملنتدى مبهمة رئي�سية  وهي بحث  

ومر�جعة �لتقارير  و�إجر�ء �لدر��سات  و�لبحوث يف �لق�سايا �لقت�سادية يف �لأردن. 

كافة قطاعات  للم�ساركني من  �أ�سبح مق�سد�ً  �إذ  �لأردن،  �لإقت�سادية يف  �ل�ساحة  على  لفتاً  �ملنتدى ح�سور�ً  �سجل 
�لدولة و�خلرب�ء و�لباحثني، لين�سمو� �لى هذ� �لعمل �لتطوعي �لوطني �لعلمي، بكل م�سوؤولية و�يجابية، وباأ�سلوب 

مهني م�ستقل د�ر�سني وباحثني عن مو�طن �ل�سعف و�خللل و�سوًل �لى تقييم �لو�سع �لإقت�سادي. 

قبل  من  �لإيجابي  وبالتجاوب  عمل.  فرق  و�أع�ساء  روؤ�ساء  من  وكماً  نوعاً  �ملبارك  باجلهد  �لإعتز�ز  هذ�  ويتعاظم 
بكافة  للعمل كفريق و�حد  �لوطن م�ساحة  �أن يف هذ�  يثبت  �ملنتدى مما  �أعمال  �لدولة مع  �مل�سوؤولني يف موؤ�س�سات 
مكوناته وخلدمته، �لذي �سجع على تطوير �ملبادرة لت�سبح موؤ�س�سة د�ئمة تخدم �لإقت�ساد �لوطني ومبا ل يتعار�ص 

مع توجهات �جلهات �لر�سمية بل يعمل كرديف وم�ساند لها.





66

WTO ARAB CONSULTATION FORUMامللتقى العربي الإقليمي الت�شاوري ملنظمة التجارة العاملية

H.E. Dr. Hatem Hafez Al-Halawani

H.E. Dr. Hatem Hafez Al-Halawani, is the Minister of Industry 
and Trade, and Minister of Communications and Information 
Technology.

He is also the Chairman of Jordan Chamber of Industry, Amman 
Chamber of Industry, as well as the European Jordanian 
Management Development Institute (EJABI).

He assumed the position of the Minister of Water and Irrigation in 
the Government of H.E. Prime Minister Ali Abu-Al-Ragheb in (2000). 

H.E. Dr. Hatem Halawani is a holder of Ph. D in Energy and Industrial Management from 
the University of Sterling – Scotland in (2002), and a BS.C in Mechanical Engineering for 
Cairo University – Egypt in (1971). 

معايل الدكتور حامت حافظ احللواين
معايل �لدكتور حامت حافظ �حللو�ين، وزير �ل�سناعة  و�لتجارة  ووزير �لإت�سالت  وتكنولوجيا �ملعلومات يف �لأردن، 
لتطوير  �لأوروبي  �لأردين  و�ملعهد  عمان،  �سناعة  وغرفة  �لأردن،  �سناعة  غرفة  رئا�سة  يتولى  كونه  �لى  بالأ�سافة 

�لأعمال)�يجابي(.

مت تعيينه وزير�ً للمياه  و�لري يف عهد حكومة دولة �لرئي�ص علي �أب و�لر�غب يف �لعام )2000(، بالأ�سافة �لى ذلك 
�سغل منا�سب عدة يف �ل�سابق، حيث كان نائب رئي�ص لكل من موؤ�س�سة ت�سجيع �لأ�ستثمار  وموؤ�س�سة تطوير �مل�ساريع 

�لإقت�سادية. 

�لهند�سة  �سكوتلند� )2002(، وبكالوريو�ص يف  �ل�سناعية من جامعة �ستريلنغ، يف  �لإد�رة  �لدكتور�ه يف  حا�سل على 
�مليكانيكية من جامعة �لقاهرة عام )1971(. 

H.E. Dr. Jawad Anani

H.E. Dr. Jawad Al- Anani, is the President of the Economic and Social 
Council in Jordan, since June 2012. He was the Head of Economic 
Research Department in the Central Bank of Jordan (1976 – 1977), 
then General Secretary of the Ministry of Labor (1977-1979). He was 
the first to assume the position of Director General of Social Security 
Corporation in (1979). Dr. Anani was the President of the Royal 
Scientific Society (1986-1989), where he put plans for promoting 
Princess Sumaya College to a full university, and founded Jordan 
Technology Group in the same period. He became the Minister of 

Information and a member of the Senate in 1993, and was later assigned as Deputy 
Prime Minister for Economic Affairs and Foreign Minister in (1997). He was promoted 
to the position of the Chief of the Royal Court, and was the last chief to serve under the 
late King Hussein. 

He is a holder of Ph. D in Economics from the University of Georgia, USA (1995), a Masters 
degree in Economics from the Vanderbilt University, Tennessee (1970), and a Bachelor 
degree in Economics from the American University in Cairo (1967).

معايل الدكتور جواد العناين
رئي�ص �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي �لردين منذ حزير�ن 2012.

�لعمل  وز�رة  عام  �أمني  ثم   ،)1977 �لفرتة )1976-  �ملركزي خالل  بالبنك  �لقت�سادية  �لبحوث  ق�سم  كرئي�ص  عمل 
)1977-1979(، وه و�أول من تولى من�سب مدير عام موؤ�س�سة �ل�سمان �لجتماعي عام)1979(. �سغل من�سب رئي�ص 
�جلمعية �لعلمية �مللكية خالل �لفرتة )1986-1989( �لتي عمل فيها على تاأ�سي�ص جمموعة �لتكنولوجيا �لأردنية، 
وتو�سيع عمل كلية �لأمرية �سمية لتكنولوجيا �ملعلومات لت�سبح جامعة. عنّي وزير�ً لالإعالم ول�سوؤون رئا�سة �لوزر�ء، 
و�سغل ع�سوية جمل�ص �لأعيان �لأردين خالل �لفرتة )1993-2001(. و�سغل قبلها من�سب نائب رئي�ص �لوزر�ء لل�سوؤون 
�لإقت�سادية ووزير�ً للخارجية خالل �لفرتة )1997-1998(، وقد كان �آخر رئي�ص للديو�ن �مللكي يف عهد �مللك �لر�حل 

�حل�سني بن طالل.

�ملتحدة �لأمريكية منذ  بالوليات  �لدكتور�ة يف �لقت�ساد من جامعة جورجيا  �لعناين درجة  �لدكتور جو�د  يحمل 
�ملاج�ستري يف �لقت�ساد من جامعة فانديربيلت �لأمريكية ولية تن�سي عام  �لعام )1975(، وكان ح�سل على درجة 

)1970(، ودرجة �لبكالوريو�ص يف �قت�ساد من �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة �لعام )1967(.
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H.E. Dr. Talal Abu-Ghazaleh

Talal Abu-Ghazaleh is the founder and chairman of Talal Abu-Ghazaleh 
Organization. He is also the president of various organizations and 
boards, and member of many Arab and international organizations. 
He succeeded in establishing close partnerships with world 
organizations such as the UN and WTO. Moreover, He was appointed 
as Vice Chairman for the Board of Directors of the UN Global Compact, 
New York – USA (2007–2008), and Chairman of the Global Alliance for 
ICT and Development (GAID), New York – USA 2009-2010).

He was selected by Mr. Pascal Lamy, Director General of the WTO, as a member in the WTO 
Panel on Defining the Future of Trade, Geneva, 2012, to search and analyze challenges 
facing WTO in the 21st century and to draw the future policy of world trade. 

Talal Abu Ghazaleh’s march is characterized by a series of visions and options, being the 
chairman of a world professional group. He is a man with a mission dedicated for the 
economic and social development and advancement and higher education promotion. He 
exerted continuous efforts in the various fields, especially in capacity building of youth, 
deepening of knowledge concept and building of knowledge societies. 

�شعادة الدكتور طالل اأبوغزاله
موؤ�س�ص  ورئي�ص جمموعة طالل �أبوغز�له �لدولية . ير�أ�ص �لعديد من �ملوؤ�س�سات  و�لهيئات  و�ملجال�ص كما ي�سارك 
�ملتحدة، ومنظمة  �لأمم  �إن�ساء �سر�كات وثيقة مع منظمات عاملية مثل  يف ع�سوية هيئات عربية  ودولية. جنح يف 
�لتجارة �لعاملية، و�ختاره �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة كنائب له يف رئا�سة �لإتفاق �لعاملي )2007-2008(، وعينته �لأمم 
�ملتحدة رئي�ساً لالإئتالف �لعاملي، لتقنية �ملعلومات  و�لإت�سالت  و�لتنمية �لتابع لالأمم �ملتحدة لل�سوؤون �لإقت�سادية  

و�لإجتماعية)2010-2009(. 

عاملي مهمته  فريق خرب�ء  يف  ليكون ع�سو�ً  �لعاملية  �لتجارة  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �ختاره   2012 �أبريل/ني�سان   13 يف 
بحث  وحتليل �لتحديات �لتي تو�جه �لتجارة �لعاملية يف �لقرن �حلادي  و�لع�سرين  ور�سم �سيا�سة م�ستقبل �لتجارة 

يف �لعامل.

و�ساحب  فه  عاملية،  مهنية  ير�أ�ص جمموعة  كونه  و�خليار�ت  �لروؤى   ب�سل�سلة من  �أبوغز�له  م�سرية طالل  �ت�سمت 
ر�سالة �سخرها خلدمة �لتنمية  و�لتطور �لأقت�سادي  و�لإجتماعي و�لنهو�ص بالتعليم �لعايل، باذًل جهود�ً متو��سلة 
يف �ستى �ملجالت ول �سيما �لرتكيز على بناء قدر�ت �ل�سباب  وتاأهليهم، و�لعمل بكل �لو�سائل لتعميق مفهموم �ملعرفة  

وبناء جمتمعات �ملعرفة. 

Mr. Pascal Lamy

Mr. Pascal Lamy is the Director-General of the World Trade Organisation 
(WTO) since September (2005). He began his career in the French civil 
service at the Inspection Générale des Finances and at the Treasury. 
Then he became an advisor to the Finance Minister Jacques Delors, and 
subsequently to Prime Minister Pierre Mauroy. Lamy was Chief of Staff 
for the President of the European Commission, Jacques Delors, and 
his representative as Sherpa in the G7 in Brussels from (1985 - 1994). 
He joined the team in charge of rescuing Credit Lyonnais in November 
(1994), and later became CEO of the bank until its privatization in 

(1999). Pascal Lamy was Commissioner for Trade at the European Commission under 
Romano Prodi (1999 - 2004).

After his tenure in Brussels, Lamy spent a short sabbatical period as the President of 
“Notre Europe”, a think tank working on European integration, an associate Professor 
at l’Institut d’études politiques in Paris, and as an advisor to Poul Nyrup Rasmussen 
(President of the European Socialist Party).

He holds degrees from the Paris based Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC), 
from the Institut d’Etudes Politiques (IEP), and from the Ecole Nationale d’Administration 
(ENA).

ال�شيد با�شكال المي
ي�سغل �ل�سيد با�سكال لمي من�سب �ملدير �لعام ملنظمة �لتجارة �لعاملية منذ �سهر �أيلول )2005(. بد�أ �سريته �ملهنية 
باخلدمة �لعامة يف فرن�سا يف د�ئرة �ملفت�ص �لعام لل�سوؤون �ملالية يف وز�رة �ملالية ثم �أ�سبح م�ست�سار�ً لوزير �ملالية جاك 
ديل  �لأوربية جاك  �ملفو�سية  رئي�ص  كبري موظفي  من�سب  تولى  موروي.  بيري  �لوزر�ء  لرئي�ص  م�ست�سار�ً  وثم  ديل 
ووممثله �ل�سخ�سي و�لر�سمي يف �جتماع قمة �لدول �ل�سبع �لعظمى للفرتة ما بني )1985  و1994(. �ن�سم �إلى �لفريق 
�مل�سوؤول عن �إنقاذ بنك كريدي ليوين يف ت�سرين �لثاين من عام )1994(، ثم �أ�سبح لحقاً مديره �لتنفيذي �إلى �أن 
ُخ�سخ�ص عام )1999(. تولى با�سكال لمي من�سب مفو�ص �لتجارة يف �ملفو�سية �لأوروبية باإد�رة رومان وبرودي بني 

عامي )1999  و2004(.

وبعد تقاعده يف بروك�سل، ق�سى با�سكال لمي مدة ق�سرية من �لزمن رئي�ساً لنوتر يوروب وه ومركز لالأبحاث حول 
�لإندماج �لأوروبي كما حا�سر ب�سفته �أ�ستاذ�ً م�ساركاً يف معهد �لدر��سات �ل�سيا�سية يف باري�ص وعمل م�ست�سار�ً لبول 

نريوب ر��سمو�سني رئي�ص �حلزب �لأوروبي �ل�سرت�كي.

يحمل درجتني �أكادمييتني من كلية �لدر��سات �لتجارية يف باري�ص ومعهد �لدر��سات �ل�سيا�سية يف كلية �لإد�رة �لوطنية.
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H.E. Dr. Hamad bin Abdel Aziz Al Kuwari

H.E. Dr. Hamad bin Abdel Aziz Al Kuwari, Minister of Culture, Arts 
and Heritage in Qatar, and President of UNCTAD “United Nations 
Conference on Trade and Development” XIII Conference in 2012.
 
He was appointed as resident Ambassador for Qatar in the United 
States (1984-1990), France (1979- 1984) and Syria (1974-1979), and as 
non-resident in many other countries.

He was assigned as the Qatari delegate to the United Nations (New 
York), as well as the Deputy Chairman of the General Assembly in the same period. 

H.E. Dr. Al-Kawari, is a holder of Ph. D in Political Sciences from Stoney Brook, New York 
University (1990), a Masters degree in Political Philosophy from Paris-Sorbonne (1980), 
and a Bachelor degree in Arabic and Islamic Studies from Cairo University – Faculty of Dar 
Al-Olom (1970).

The WTO Panel on shaping the future of trade.

H.E. Dr. Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, Qatar’s Minister of Culture, Arts and Heritage 
(Chairman of UNCTAD XIII), and Dr. Supachai Panitchpakdi, Secretary General of UNCTAD, 
and H.E. Dr. Talal Abu-Ghazaleh.

معايل الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري
معايل �لدكتور حمد بن عبد �لعزيز �لكو�ري، وزير �لثقافة  و�لفنون  و�لرت�ث يف دولة قطر، ورئي�ص موؤمتر �لأمم 

�ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�لأونكتاد( �لثالث ع�سر للعام 2012.

عني �سفري� يف �أكرث من دولة،حيث عني �سفري�ً مقيماً يف �لوليات �ملتحدة )1984-1990(، وفرن�سا )1979- 1984( 
و�سوريا )1974-1979(، وكان �سفري� غري مقيم يف �لعديد من �لدول. 

�سغل من�سب مندوب قطر لالأمم �ملتحدة، ونائباأ لرئي�ص جمعية �لأمم �ملتحدة يف �لدورة �لثانية  و�لأربعني، و�سغل 
�أي�ساً من�سب وزير �لإعالم  و�لثقافة من )1992-1997( يف نف�ص �لفرتة. 

يف  وماج�ستري    .)1990( بروك(  )�ستوين  نيويورك  ولية  جامعة  من  �ل�سيا�سية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  على  حا�سل 
من  و�لإ�سالمية  �لعربية  �لدر��سات  يف  وبكالوريو�ص   ،)1980( باري�ص  يف  �ل�سوربون  جامعة  من  �ل�سيا�سية  �لفل�سفة 

جامعة �لقاهرة، كلية د�ر �لعلوم )1970(. 


