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 للقصار« جائزة تجار السالم»

 
 
 

 
 
 

يُحد 
غزفح 

 انرجارج
انذٔنٛح 
رئٛس 

االذحاد »
انؼاو 
نغزف 

انرجارج 
ٔانصُاع

ج 
ٔانشراػح 

نهثالد 
« انؼزتٛح
، خالل حفم ذكزًٚٙ أقٛى ذشايُاً «جائشج ذجار انسالو»انقصار  ػذَاٌ

ٔقذ . انثايٍ فٙ انذٔحح« انرجارج انؼانًٙ يؤذًز غزف»يغ افرراح 
انشٛخ خهٛفح تٍ  «غزفح ذجارج ٔصُاػح قطز»حضز االحرفال رئٛس 

 انًجهس انرُفٛذ٘ نغزفح انرجارج»جاسى تٍ يحًذ آل ثاَٙ، ٔأػضاء 
 .«انًجهس انؼانًٙ نغزف انرجارج»ٔ« انذٔنٛح

 

  انقصار ٚرسهى انجائشج
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غزفح انرجارج »حققرٓا  ٔػزض انقصار فٙ كهًرّ، نإلَجاساخ انرٙ
  دٔنح جذٚذج، أٔ نجٓح14، إٌ نجٓح ذٕسٛغ ػضٕٚرٓا نرضى «انذٔنٛح

انؼالقاخ انرٙ َسجرٓا انغزفح يغ كثزٖ انًُظًاخ انذٔنٛح، تًا فٛٓا 
 .انًرحذج األيى

تأًْٛح دٔر انغزف فٙ ذحقٛق انرؼأٌ فٙ يا »ٔأكذ انقصار إًٚاَّ 
ػثز إقايح شثكاخ انرٕاصم، ٔذثادل األفكار ٔانرؼهى يٍ قصص  تُٛٓا،

، الفراً «ٔاألسانٛة انًخرهفح نهقٛاو تاألػًال انُجاح فٙ يا تُٛٓى
. «فٙ ذًُٛح اقرصاداخ األيى األًْٛح انًحٕرٚح نهغزف»االَرثاِ إنٗ 

خصٕصاً  ْا َحٍ انٕٛو َزٖ أًْٛح انذٔر انذ٘ ذهؼثّ انغزف،»: ٔقال
فٙ انؼانى انؼزتٙ، ػهٗ صؼٛذ ذحقٛق انًُٕ ٔاسرقطاب 

 .«االسرثًاراخ
فٙ ظم انٕضغ انًضطزب انسائذ فٙ ػانًُا، ٔخصٕصاً » :ٔذاتغ

األًْٛح انحاسًح نهسالو ٔاالسرقزار  انثهذاٌ انؼزتٛح، فئَُا َزٖ
أَّّ اذّخذ يٍ  ٔأشار إنٗ. كشزطٍٛ أساسٍٛٛ نهرًُٛح ٔاالسدْار

 انذػٕج إنٗ انسالو ػُٕاَاً رئٛسٛاً، أثُاء رئاسح غزفح انرجارج»
، ٔكاَد ْٙ َفسٓا انقاػذج انرٙ تُٗ 2000 1999ٔانذٔنٛح نؼايٙ 

دٔنٌٕٛ اػرثزٔا أَفسٓى ذجار انسالو انًؤسسٍٛ  ػهٛٓا رجال أػًال
 .«1919 نغزفح انرجارج انذٔنٛح فٙ ػاو
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غرفة التجارة الدولية تمنح 
 القصار جائزة تجار السالم

  - 4670العدد  - 2013 نيساى 24األربعاء - الوستقبل 

 
منحت غرفة التجارة الدولية، رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربية عدنان 

، وذلك خالل حفل تكريمي أقيم تزامنا "تقديرا اللتزامو بمبادئ ورسالة الغرفة"، "جائزة تجار السالم"القصار 
مع مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن الذي افتتح أمس في مدينة الدوحة في دولة قطر ويختتم غدا، 

". الفرص لمجميع"تحت شعار 
 في حفل عشاء أقيم عمى Gerard Wormsوتسمم القصار الجائزة من رئيس غرفة التجارة الدولية

شرف المشاركين في المؤتمر، في حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خميفة بن جاسم بن 
محمد آل ثاني، وأعضاء المجمس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والمجمس العالمي لغرف التجارة، وكبار 

. الشخصيات في عالم األعمال من مختمف دول العالم
وألقى القصار كممة في المناسبة أعرب فييا عن سعادتو الستالم الجائزة، ونوه بأىمية انعقاد المؤتمر في 

التي كان لي الشرف بانضماميا إلى عضوية غرفة التجارة الدولية خالل فترة رئاستي لمغرفة "دولة قطر 
أصبحت مثاال لمتنمية واالستقرار والنمو المستدام، وتمثل "، مشيرا أنيا "2000 و1999بين العامين 
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نموذجا يحتذى لمبمد الذي ييتم بالرفاىية االجتماعية وقضايا البيئة والشؤون اإلنسانية، والذي يضمن توفير 
المساواة في الفرص لجميع مواطنيو، وكل ذلك برعاية وقيادة الشخصية الفذة والبصيرة لصاحب السمو 

". أمير قطر الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني
لبنان برئاستو، خالل  - ICC تاريخ تأسيس 1973واستعرض القصار تجربتو في الغرفة منذ عام 

كما تحدث عن . مؤتمر غرفة التجارة الدولية في ريو دي جانيرو، ودوره منذ ذلك الحين في الغرفة
لقد قبمت شخصيا، كرئيس لغرفة التجارة "اإلنجازات التي حققتيا غرفة التجارة الدولية خالل تمك الفترة، وقال

الدولية، التحدي الذي أطمقو األمين العام لألمم المتحدة آنذاك كوفي عنان حول تأسيس الميثاق العالمي 
"Global Compact" حيث أظير مجتمع األعمال من خالل التوقيع عمى ىذا الميثاق بأنو بالفعل ،

 العب أساسي في مجال المسؤولية االجتماعية
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ÉCONOMIE 

Brèves 
mercredi, avril 24, 2013 

 
 
Kassar récompensé 
par la CCI 
La Chambre de commerce internationale (CCI) a 
décoré hier le président de l’Union des Chambres 

arabes de commerce, d’industrie et d’agriculture, 
Adnane Kassar, du « prix des commerçants de la 
paix ». 
L’événement a eu lieu dans le cadre de la 8e édition 
du Forum international des Chambres de commerce, à 
Doha. 
« La paix et la stabilité ont toujours été mon leitmotiv, 
car ce sont la base du développement et de la 
croissance d’un pays », a souligné M. Kassar, 
évoquant notamment la période de sa présidence de la 
CCI en 1999 et 2000. 
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  خالي دفً ال١ُ فٟ دٚدخ لطش

  :«جبئضح رّجبس اٌسالَ»اٌمظبس رسٍُّ 

 ٌإلصد٘بس اٌسالَ ٚاإلسزمشاس ششؽبْ

Wednesday, April 24, 2013 - 12:35 AM 

 

 

ِٕذذ غشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ سئ١س االرذبد اٌعبَ ٌغشف اٌزجبسح 

جبئضح رجبس »ٚاٌظٕبعخ ٚاٌضساعخ ٌٍجالد اٌعشث١خ عذٔبْ اٌمظبس 

، ٚرٌه خالي دفً «رمذ٠شا الٌزضاِٗ ثّجبدا ٚسسبٌخ اٌغشفخ»، «اٌسالَ

رىش٠ّٟ أل١ُ رضإِب ِع ِؤرّش غشف اٌزجبسح اٌعبٌّٟ اٌضبِٓ اٌزٞ افززخ 

أِس فٟ ِذ٠ٕخ اٌذٚدخ فٟ دٌٚخ لطش ٠ٚخززُ ا١ٌَٛ، رذذ شعبس 

.  «اٌفشص ٌٍج١ّع»

٠ٚعذ ٘زا اٌّؤرّش أوجش دذس ِٓ ٔٛعٗ ٌألعّبي ٚاٌزجبسح فٟ إٌّطمخ، 

د١ش رّذ ِٕبلشخ أُ٘ اٌمؼب٠ب اٌعب١ٌّخ اٌّؤصشح فٟ ِجبي االلزظبد 

ٚاألعّبي فٟ اٌعظش اٌذبٌٟ، ٚأثشص٘ب إعبدح إد١بء أجٕذح اٌذٚدخ 

.  اٌزجبس٠خ ٚاٌذذ ِٓ رظبعذ اٌذّب٠خ اٌزجبس٠خ اٌذ١ٌٚخ

 Gerardٚرسٍُ اٌمظبس اٌجبئضح ِٓ سئ١س غشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ

Worms ٟفٟ دفً عشبء أل١ُ عٍٝ ششف اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌّؤرّش، ف 

دؼٛس سئ١س غشفخ رجبسح ٚطٕبعخ لطش اٌش١خ خ١ٍفخ ثٓ جبسُ ثٓ 

ِذّذ آي صبٟٔ، ٚأعؼبء اٌّجٍس اٌزٕف١زٞ ٌغشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ 

ٚاٌّجٍس اٌعبٌّٟ ٌغشف اٌزجبسح، ٚوجبس اٌشخظ١بد فٟ عبٌُ األعّبي 

.  ِٓ ِخزٍف دٚي اٌعبٌُ

{  اٌمظبس  {

ٚأٌمٝ اٌمظبس وٍّخ فٟ إٌّبسجخ أعشة ف١ٙب عٓ سعبدرٗ ٌزسٍُ اٌجبئضح، 

اٌزٟ وبْ ٌٟ اٌششف »ٖٚٔٛ ثأ١ّ٘خ أعمبد اٌّؤرّش فٟ دٌٚخ لطش 
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ثبٔؼّبِٙب إٌٝ عؼ٠ٛخ غشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ خالي فزشح سئبسزٟ 

أطجذذ ِضبال »، ِش١شا أٔٙب «2000 1999ٌٍٚغشفخ ث١ٓ اٌعب١ِٓ 

ٌٍز١ّٕخ ٚاالسزمشاس ٚإٌّٛ اٌّسزذاَ، ٚرّضً ّٔٛرجب ٠ذززٜ ٌٍجٍذ اٌزٞ 

٠ٙزُ ثبٌشفب١٘خ االجزّبع١خ ٚلؼب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌشؤْٚ اإلٔسب١ٔخ، ٚاٌزٞ 

٠ؼّٓ رٛف١ش اٌّسبٚاح فٟ اٌفشص ٌج١ّع ِٛاؽ١ٕٗ، ٚوً رٌه ثشعب٠خ 

ٚل١بدح اٌشخظ١خ اٌفزح ٚاٌجظ١شح أ١ِش لطش اٌش١خ دّذ ثٓ خ١ٍفخ آي 

.  «صبٟٔ

-  ربس٠خ رأس١س 1973ٚاسزعشع اٌمظبس رجشثزٗ فٟ اٌغشفخ ِٕز عبَ 

ICC ٌٞجٕبْ ثشئبسزٗ، خالي ِؤرّش غشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ فٟ س٠ٛ د 

جب١ٔشٚ، ٚدٚسٖ ِٕز رٌه اٌذ١ٓ فٟ اٌغشفخ اٌزٟ شغً ف١ٙب ٚال٠ز١ٓ ِٓ 

 وشئ١س الرذبد اٌغشف اٌعب١ٌّخ، اػبفخ إٌٝ ٚال٠ز١ٓ 1996 ٌغب٠خ 1989

فٟ اٌّجٍس اٌزٕف١زٞ ٌغشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ، ٚطٛال إٌٝ أزخبثٗ 

 فٟ أٔطب١ٌب، ِٚٓ صُ ِٕظت 1997ٌّٕظت ٔبئت اٌشئ١س ف١ٙب عبَ 

.  2000 - 1999سئبسزٙب ٌٛال٠خ 

ٚرذذس فٟ ِعشع وٍّزٗ، عٓ اإلٔجبصاد اٌزٟ دممزٙب غشفخ اٌزجبسح 

 دٌٚخ 14اٌذ١ٌٚخ خالي رٍه اٌفزشح، إْ ٌجٙخ رٛس١ع عؼ٠ٛزٙب ٌزؼُ 

جذ٠ذح، أٚ ٌجٙخ اٌعاللبد اٌزٟ ٔسجزٙب اٌغشفخ ِع وجشٜ إٌّظّبد 

د١ش لجٍذ شخظ١ب، وشئ١س ٌغشفخ »اٌذ١ٌٚخ، ثّب ف١ٙب األُِ اٌّزذذح 

اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ، اٌزذذٞ اٌزٞ أؽٍمٗ األ١ِٓ اٌعبَ ٌألُِ اٌّزذذح آٔزان 

، «Global Compact»وٛفٟ عٕبْ دٛي رأس١س ا١ٌّضبق اٌعبٌّٟ 

د١ش أظٙش ِجزّع األعّبي ِٓ خالي اٌزٛل١ع عٍٝ ٘زا ا١ٌّضبق ثأٔٗ 

.  «ثبٌفعً العت أسبسٟ فٟ ِجبي اٌّسؤ١ٌٚخ االجزّبع١خ

جٙٛدٞ وبٔذ ِشوضح ثشىً سئ١سٟ عٍٝ ٔشبؽ ارذبد »ٚأوذ اٌمظبس أْ 

اٌغشف اٌعب١ٌّخ، ألٕٟٔ إِٓذ ِب صٌذ ثأ١ّ٘خ دٚس اٌغشف فٟ رذم١ك 

اٌزعبْٚ ث١ٕٙب، عجش إلبِخ شجىبد اٌزٛاطً ث١ٓ ثعؼٙب اٌجعغ، ٚرجبدي 

األفىبس ٚاٌزعٍُ ِٓ لظض إٌجبح فٟ ِب ث١ُٕٙ ٚاألسب١ٌت اٌّخزٍفخ 

ٌمذ سأ٠ذ د١ٕٙب األ١ّ٘خ اٌّذٛس٠خ ٌٍغشف فٟ »: ، ٚلبي«ٌٍم١بَ ثبألعّبي

ر١ّٕخ الزظبداد األُِ، ٚ٘ب ٔذٓ ا١ٌَٛ ٔشٜ أ١ّ٘خ اٌذٚس اٌزٞ رٍعجٗ 

اٌغشف، خظٛطب فٟ اٌعبٌُ اٌعشثٟ، عٍٝ طع١ذ رذم١ك إٌّٛ 

.  «ٚاسزمطبة االسزضّبساد

، لبئال إٔٗ «اٌّعٕٝ اٌع١ّك ٌٍجبئضح اٌزٟ رسٍّٙب»ٚرٕبٚي فٟ خزبَ وٍّزٗ 

فٟ ظً اٌٛػع اٌّؼطشة اٌسبئذ فٟ عبٌّٕب ا١ٌَٛ، ٚخظٛطب عبٌّٕب »

اٌعشثٟ، فئٕٔب ٔشٜ األ١ّ٘خ اٌذبسّخ ٌٍسالَ ٚاالسزمشاس وششؽ١ٓ 

اسبس١١ٓ ٌٍز١ّٕخ ٚاالصد٘بس، ٚلذ وبٔذ اٌذعٛح اٌٝ اٌسالَ ٟ٘ اٌعٕٛاْ 



 

 

Media Monitoring Template 24 Avril.doc  Page | 8 of 9 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Office of the Chairman of the 
Board of Directors of Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any 
responsibility for the contents herein. 

 

 

، 2000 1999ٚاٌشئ١سٟ ٌٟ أصٕبء سئبسزٟ غشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ ٌعبِٟ 

وّب وبٔذ ٟ٘ ٔفسٙب اٌمبعذح اٌزٟ ثٕٝ ع١ٍٙب سجبي أعّبي د١ٌْٚٛ 

اعزجشٚا أٔفسُٙ رجبس اٌسالَ اٌّؤسس١ٓ ٌغشفخ اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ عٕذِب 

«.  1919لبِٛا ثزأس١سٙب فٟ عبَ 
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