
 

 

 

 
  كلمة األمانة التنفيذية يلقيها 

  السيد محمد المختار محمد الحسن 
  سكوا ، اإلالمشترك رئيس مجموعة الرفاه االقتصادي

في الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  افتتاح الدورة الثانية للجنة السياسات التجارية 
  آسيا (اإلسكوا) 

  ٢٠٢١أيلول/سبتمبر  ١٦- ١٥
  

  حضرات السيدات والسادة المحترمين، 
  الحضور الكرام، 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
  

لجنة األمم المتحدة االقتـصادية واالجتماعية لغربي آـسيا (اإلـسكوا) وباـسمي،  ألمانة التنفيذية لاباـسم 
الدورة الثانية للجنة الســياســات التجارية في   اتيســعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع

. وأغتنم هذه الفرـصة لإلعراب عن االمتنان والتقدير للمملكة األردنية  اإلـسكواالدول األعـضاء في 
ــها الدورة األولى لهذه اللجنة ــمية على ترؤس ــاعد األمين  الهاش ــيد زاهر القطارنه، مس ، ممثلة بالس

  التجارية الخارجية في وزارة الصـناعة والتجارة والتموين، العام للشـؤون الفنية ومدير السـياسـات  
شـــريف   شـــيماء بالســـيدةدولة اإلمارات المتحدة الممثلة لوأن أعرب أيضـــاً عن االمتنان والتقدير  

، والتي من  العـيدروس، ـمديرة إدارة المـفاوضـــــات التـجارـية والمنظـمات اـلدولـية في دوـلة اإلـمارات
كما أتقدم من السيدات والسادة   عد األردن حسب الترتيب األبجدي.المزمع أن تستلم رئاسة الدورة ب 

المراقبين بجزيل الشــكر وأرحب بصــفة خاصــة بجامعة الدول العربية، ممثلة بالدكتور بهجت أبو  
 النصر، مدير إدارة التكامل االقتصادي.

  
  السيدات والسادة،

  
تخصـــصـــة نعّول عليها في إن لجنة الســـياســـات التجارية هي واحدة من عشـــرة لجان حكومية م

اإلســكوا للتحاور مع ممثلي الدول األعضــاء حول أولوياتهم وحول أولويات برامج عمل األســكوا  
في السـياسـات التجارية ولالطالع على آرائهم واالسـترشـاد بتجاربهم. يوفر هذا االجتماع فرصـة 

ــاء وبالتحديد أداء   قّيمة ومنصـــة للوقوف على مســـتجدات التكامل االقتصـــادي بين الدول األعضـ
  التجارة العربية في المساهمة بتحقيق األهداف التنمية المستدامة في المنطقة. 
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ــافة إلى ذلك، ــاء على فعالية  وباإلضـ ــاور مع الدول األعضـ ــة لنا للتشـ يوفر هذا االجتماع فرصـ
األنشــــطة التي تقوم بها اللجنة في تيســــير التجارة العربية بهدف دعم جهود دول األعضــــاء في 
افي  ة مـثل التـع ة التـحدـيات الراهـن ة التـجارـية ولمواجـه دولـية واإلقليمـي ة التطورات اـل ابـع مواكـبة ومـت

  .COVID-19 جائحة  االقتصادي من آثار 
  

فكما تعلمون، اجتماعنا هذا اليوم يأتي ضـــمن ظروف إســـتثنائية منعتنا من أن نلتقي شـــخصـــياً  
د ف ذي عـق ة واـل دورة األولى للجـن ا األخير لـل اعـن اجتـم ام  ـك ان في ـع ا  ٢٠١٩ي عمـّ أـمل أن تجمعـن . وـن

  . ٢٠٢٣الدورة الثالثة لهذه اللجنة الموقرة في عاصمة عربية في عام 
  

هذا االجتماع، أريد أن أؤكد لحضـراتكم أننا وزمالئي المنظمين له لسـتثنائي  الطابع االوبالرغم من 
ــتأمين البيئة التشاركية والتفاعلية من أجل إتاحة الفرصة  خالل  سنبذل كل جهودنا   هذين اليومين لــ

مسـاهمة التجارة في النمو والتنمية االقتصـادية العربية. وفي هذا ترفع من  صـدار توصـيات  لكم إل
هذه الدورة على تقديم أدوات مبتكرة تســاند الجهود الجارية والمســتقبلية للدول  الســياق، رّكزنا في  

عض  ب  األعضــاء في المضــي قدماً في تطوير وتنمية التجارة العربية، وســنعرض على حضــراتكم
التي يتم تطويرـها من قـبل   األدوات من األدوات الـعدـيدة المتواـجدة ضـــــمن بواـبة التـجارة العربـية

  المهارات اقتصادياّ وتكنولوجياً ضمن اإلسكوا.  فريق متخصص ومتنوع
  

هذه البوابة هي عبارة عن منصــة ديناميكية يتم تحديثها باســتمرار بحيث تكون محطة موحدة يجد  
فيها كل المعنيين بالتجارة العربية وصــانعي الســياســات جميع البيانات المتعلقة بالتجارة العربية.  

دوات مثل محاكي المؤشـرات لراسـمي السـياسـات في وضـمن هذه البوابة، سـيتم عرض بعض األ
  .المنطقة العربية ومحاكي التجارة على المستوى االقتصاد العربي

  
ــلع ــمن هذه البوابة تتواجد قاعدة بيانات عن التجارة الخارجية للســ في المنطقة العربية على  وضــ

تخدمين ـسالـسل زمنية متكاملة للتجارة الخار .  ٢٠١٢جية منذ العام  ـشكل منصـة تفاعلية توفر للمـس
وتتميز قاعدة البيانات هذه بمرونة تتيح للمســــتخدمين عرض البيانات بشــــكل مجاميع أو بشــــكل  

  مفصل جداً. 
  

وسـيتم أيضـاً عرض نتائج المسـح العالمي بشـأن تدابير التجارة وأداة لمسـاندة المفاوضـات الجارية 
  لالتحاد الجمركي العربي ضمن بوابة التجارة العربية.

  
اـسية نحو  وك اء اتحاد جمركي عربي خطوة أـس اركين، يعتبر إنـش ما تعلمون األخوة واألخوات المـش

افســـــة الـخارجـية  ــادي العربي، وتمكين المنطـقة من مواجـهة المـن اـمل االقتصـــ المضـــــي في التـك
المتصــاعدة. والمفاوضــات حول هذا المشــروع، بالرغم من تحديات اســتكماله، تمثّل في حد ذاتها  

ة هـامـة لإل ة الكبرى،  آلـي العقبـات التي تواجههـا منطقـة التجـارة الحرة العربـي طالع على طبيعـة 
والعـمل على إزالتـها من أـجل التـكاـمل العربي. إال أن ـهذا المشـــــروع الطموح يتطـلب العـمل على 
تنسـيق السـياسـات التجارية العربية والحد من أعباء تشـعبها مع اتفاقات تجارية بين الدول العربية  
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ات االقتصـادية   ودول أخرى ائر العالم. كما يسـتدعي تفكيرا ملياً في هيكلة العديد من السـياـس من ـس
الكلية والقطاعية لتســهيل تنفيذ ســوق عربية تنافســية تســتثمر في قطاعات بعيداً عن االســتغالل  

  المفرط للثروات الطبيعية العربية.  
  

  األخوة واألخوات، الحضور الكرام، 
 

ـــ  راً ـبالنمو االقتصـــــادي، ويحظى ـباهتـمام كبير من قـبل منظوـمة األمم  يرتبط قـطاع التـجارة مـباشــ
والمشاريع   المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى التي أصدرت عدداً من القرارات المهمة

ــاء حيث تتطلب   ــافة إلى ذلك، تتزايد التحديات التي تواجه الدول األعضـ لدفع هذا الملف. وباإلضـ
إقل ا جهوداً  ة  مواجهتـه ار اســـــتراتيجي في ظـل العولـم ل العربي المشـــــترك كخـي ة للعـم ة كثيـف يمـي

إن التقدم بخطوات    والمنافســة واتجاه أغلب دول العالم لالنضــمام لتكتالت اقتصــادية دولية قوية.
ــات الجارية بين الدول العربية لتحرير   ــمنها المفاوضـ ــتوى اإلقليمي، من ضـ ــة على المسـ ملموسـ

   طوة أساسية تساهم في دفع عجلة التنمية البشرية اإلقليمي.التجارة سيشكل من دون شك خ 
  

نتمنى لكم التوفيق واالستفادة القصوى من هذا االجتماع والذي نأمل أن يأتي بثمار وأن يقودنا إلى 
  مجموعة من األنشطة ستفضي إلى تحقيق أهداف إستراتيجية ومحددة.

  
أعضــــاء الفريق الذين أســــهموا في تنظيم هذا أكرر شــــكري الجزيل للحضــــور الكريم ولجميع  

 االجتماع.
  
  

  والسالم عليكم ورحمة هللا
 
 
 


