
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- االقتصاد العالمي ما بعد كوفيدب المعنية "الندوة االفتراضيةحول تقرير 

 البرلماني الدولي والبرلمان األوروبي االتحاد" بتنظيم مشترك بين 19

 م2020ديسمبر  3يوم الخميس الموافق 

 مساًء بتوقيت مملكة البحرين 6:00-4:00من الساعة 
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 مقدمة:
 

الندوة االفتراضية التي ُعقدت على منصة  في ن من جميع أنحاء العالميشارك عدد من البرلماني

"Interprefy مساًء بتوقيت  6:00 – 4:00من الساعة م 2020ديسمبر  3" في يوم الخميس الموافق

السيدة كاثلين بريمبت، ترأس الندوة  ".19-مملكة البحرين، وحملت عنوان "االقتصاد العالمي ما بعد كوفيد

، والسيدة باميال عضو مجلس الشيوخ التشيليوالسيد خوان أنطونيو كولوما  عضو البرلمان األوروبي

مناقشة أهم التحديات التي تواجه التجارة  الرئيسة التنفيذية لمركز التجارة الدولي. وتمتكوك هاميلتون 

البرلماني الدولي ومركز التجارة  االتحادوما يتخللها من عوائق يسعى ، ١٩-قبل وبعد جائحة كوفيد عالمياً،

 الدولي على تعزيز الجهود المشتركة لمواجهتها.
 

 

 المتحدثون الرئيسيون:
 

 عضو البرلمان األوروبي. -السيدة كاثلين بريمبت  •

 الرئيسة التنفيذية لمركز التجارة الدولي. -السيدة باميال كوك هاميلتون  •

 عضو مجلس الشيوخ التشيلي. -السيد خوان أنطونيو كولوما  •

 رئيس االتحاد البرلماني الدولي. –السيد دوارتي باتشيكو  •

 

 

 المشاركون من مجلس الشورى:
 

 واالقتصاديةالمالية  رئيس لجنة الشؤون –حسين المسقطي  خالد عضوسعادة ال •

  .حمدمبسام إسماعيل البنسعادة العضو  •

 سعادة العضو جواد حبيب الخياط.  •

 سعادة العضو درويش أحمد المناعي.  •

  رضا عبدهللا فرج. عضوسعادة ال •

 صادق عيد آل رحمة.عضو سعادة ال •

 سعادة العضو د. عبدالعزيز حسن أبل.  •

 سعادة العضو ياسر إبراهيم حميدان.  •
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كما شارك مع أصحاب السعادة األعضاء عدد من المختصين في الشؤون المالية واالقتصادية، وهم 

 كل من: 

 علي عبدهللا العرادي.  /المستشار •

 السيدة أمينة علي ربيع.  •

 السيد خالد نجاح موسى.  •

 السيدة زهرة رحمة.  •

 السيد علي نادر السلوم.  •

 

 المشاركون من مجلس النواب: 

 رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية -محمود مكي البحراني  سعادة النائب •

 .السلوم صباح حمدأ سعادة النائب •

  سعادة النائب أحمد العامر. •

 سعادة النائب كلثم الحايكي.  •

 وشارك مع أصحاب السعادة النواب المستشار الدكتور صادق عبدهللا. 

 

كل من سعادة النائب علي اسحاقي، وسعادة النائب زينب  عن المشاركة ولم يؤكد الحضور أو االعتذار

 عبداألمير، وسعادة النائب عيسى الكوهجي. 

 

 كل من:إلعداد ومراجعة هذا التقرير حضر من إدارة الشعبة البرلمانية كما 
 

 رئيس قسم تنمية العالقات البرلمانية. – أميرة حسين القطافالسيدة  •

 متدرب في إدارة الشعبة البرلمانية. –عبدالرحمن مهدي الخلف السيد  •

 
 

 أهم ما جاء في الندوة:
 

أهمها العوائق التي تواجه جميع  كان ،ممثلة البرلمان األوروبيمن قبل  ومناقشة عدة مواضيع تم طرح

بالتحديد والعاملين في المجاالت المتعددة في التجارة العالمية، من الشركات الَمصنعة إلى أيدي المستهلك، 

ومن  .ع العاملين، حيث أن أوضاعهم المعيشية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقدمونه للعالم أجمعأوضا

موضوع  . كما تم التطرق إلىبه نذلك جاءت األصوات والنقاشات حول تدني أجورهم بمقابل ما يقومو

 . األطفال الُمرغمون على العمل بسبب الفقر
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ً وتجاوب بيةإيجاأما مركز التجارة الدولي فقد أظهر   مع هذه القضايا، وأضاف أيضاً عدة مبادرات منها: ا

 

 .(The Green Revolutionالثورة الخضراء ) •

قوم الثورة الخضراء على مبادئ التقليل والسيطرة على كل ما يضر كوكبنا. تسعى هذه المبادرة إلى ت

متجددة، كالنفط والغاز الالطاقة غير موارد االستثمار في الطاقات المتجددة التي بدورها تقلل استخدام 

 يؤدي استخدامها إلى إطالق غاز ثاني أكسيد الكربون، وبقائه في الغالف الجويتي الوالطبيعي والفحم 

  وبالتالي يزيد من نسبة االحتباس الحراري وعوامل تغير المناخ األخرى. 

 

 (The Good Trade Summitقمة التجارة الجيدة ) •

 بادرتين:ركزت القمة على م

 :(T4SDالتجارة من أجل تنمية مستدامة ) .1

تركز على تعميم الحقيقة الجديدة في االستدامة وزرعها في الحمض النووي لكل منظمة ومؤسسة 

 عمل حول العالم.

 

 (SheTradesِهَي تُتاجر ) .2

شركاء والمستثمرين والمستهلكين. من خالل الوهو أول حدث عالمي يربط سيدات األعمال ب

 . ندوات يقودها خبراءمحادثات ملهمة و

 

 (Orange the World) "لون العالم باللون البرتقاليدعمها مبادرة " •

جاءت هذه المبادرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات، وهو أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاراً في 

 .من العنف اللون البرتقالي يمثل مستقبل جديد، خال   عالمنا اليوم.

 

 (Digital Transformationالتحول الرقمي ) •

. يساعد التحول من مهم من هذا التحول ، وتعتبر التجارة جزء2030التحول الرقمي جزء من خطة عام 

فعالية األعمال، وتوسيع نطاق التأثير والوصول. يقوم ذلك بالتركيز زيادة في  جياولوإدخال التكن خالل

يؤثر في والتمكين والنمو. يساعد هذا بالتحديد الشركات الصغيرة و على ثالث نقاط أساسية، المشاركة

إتاحة فرص أكثر من خالل التمكين وبناء القدرات والدعم المتخصص من خالل  ،نموها بشكل أسرع
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ومشاركة الخبرات وبناء العالقات والتسويق والترويج وريادة التقنية والربط بين المستثمرين والعمالء 

 وغيرها.

 

 :الرئيسيون المتحدثونات إضافية طرحها موضوع

 

 :السيدة كاثلين بريمبت

 

منظمة ت على توصيا عمللل الوقت ه قد حانوروبي، شددت السيدة كاثلين على أنكُممثلة في البرلمان األ

 العاملين وبالتحديد األجور التي يتلقونها مقابل حجم أعمالهم.يتعلق بحقوق  فيماها التجارة العالمية. أهم

شددت على موقف وعلى العمل بسبب الفقر، رغمين ضرورة النظر في أوضاع األطفال الموأيضاً على 

دعمه إلبقاء األطفال في مكانهم المناسب، وحثهم على التعليم. من خالل البرلمان األوروبي من هذه الناحية 

، باإلضافة في صنع مستقبلهمدعت أيضاً إلى دعم المرأة في مجال العمل وتَمكين الشباب في المساهمة كما 

 في عملية التسويق والتوزيع.، تحديداً وجيولتكنالتحول إلى ضرورة ال

 

 :السيدة باميال كوك هاميلتون

 

عالمي  قتصادواالبتكار الالتفكير من خالل  لمستقبل أفضلالسعي أهمية السيدة باميال هاميلتون على  أكدت

يعمل على مساعدة العالم ضد الفقر، خصوصاً الدول التي  الدوليمستقبل مركز التجارة وأفادت أن . جديد

، وأنه على البرلمانيين دور كبير كمشرعين في ١٩-وباء كوفيدسببها  مة التيزتسعى للخروج من األ

  مساعدة بلدانهم لتجاوز هذه األزمة. 

 

 :السيد خوان أنطونيو كولوما

 

وة مبكراً حيث عانى مشاكل تقنية منعته من إلقاء كلمته، مشاركة زمالءه في الندمن لم يتمكن السيد خوان 

ضرورة تعزيز ودعم أي مقترح أو مبادرة تهدف إلى مساعدة وركز على باختصار، ولكنه تحدث 

آراءهم  حول السيدة باميال هاميلتون والسيدة كاثلين بريمبت اتفق معمفاوضات التجارة الدولية. كما 

  صرحا بها.  ومقترحاتهم التي
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 :دوارتي باتشيكوالسيد 
 

بمداخلة أكد فيها على أن الجميع في قارب  رئيس االتحاد البرلماني الدولي السيد دوارتي باتشيكوشارك 

بالرغم من أن العديد من الدول واجهت هذه األزمة بقدر المستطاع ، وأن االقتصاد تأثر بشكل كبيرواحد. 

ومن  الدول. تلك ذلك، وعلى الجميع المساهمة بدعمطع فعل ببساطة لم تست ناك دوالً . وأن هبشكل أو بآخر

للمساهمة في تحقيق تطلعات على البرلمانيين، أن يقوموا بكل ما يمكنهم السيد باتشيكو أنه أفاد هذا المنطق، 

لكل دول العالم  ١٩-كوفيد لقاحضرورة توفير الشعوب خالل فترة مرور العالم بالجائحة، وأكد على 

 شخص. إلى كللضمان وصوله 

 

 .مساء   6:00الندوة في تمام الساعة  اُختتمت


