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افتتاح الدورة الثانية للجنة السياسات التجارية في الدول اﻷعضاء في اللجنة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لغربي
آسيا )اﻹسكوا(
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حضرات السيدات والسادة المحترمين،
الحضور الكرام،
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
باسـم اﻷمانة التنفيذية للجنة اﻷمم المتحدة اﻻقتصـادية واﻻجتماعية لغربي آسـيا )اﻹسـكوا( وباسـمي،
يســعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الســياســات التجارية في
الدول اﻷعضـاء في اﻹسـكوا .وأغتنم هذه الفرصـة لﻺعراب عن اﻻمتنان والتقدير للمملكة اﻷردنية
الهاشــمية على ترؤســها الدورة اﻷولى لهذه اللجنة ،ممثلة بالســيد زاهر القطارنه ،مســاعد اﻷمين
العام للشـؤون الفنية ومدير السـياسـات التجارية الخارجية في وزارة الصـناعة والتجارة والتموين،
وأن أعرب أيضـ ـا ً عن اﻻمتنان والتقدير لدولة اﻹمارات المتحدة الممثلة بالســـيدة شـــيماء شـــريف
العيـدروس ،مـديرة إدارة المفـاوضـــــات التجـاريـة والمنظمـات الـدوليـة في دولـة اﻹمـارات ،والتي من
المزمع أن تستلم رئاسة الدورة بعد اﻷردن حسب الترتيب اﻷبجدي .كما أتقدم من السيدات والسادة
المراقبين بجزيل الشــكر وأرحب بصــفة خاصــة بجامعة الدول العربية ،ممثلة بالدكتور بهجت أبو
النصر ،مدير إدارة التكامل اﻻقتصادي.
السيدات والسادة،
نعول عليها في
إن لجنة الســـياســـات التجارية هي واحدة من عشـــرة لجان حكومية متخصـــصـــة ّ
اﻹســكوا للتحاور مع ممثلي الدول اﻷعضــاء حول أولوياتهم وحول أولويات برامج عمل اﻷســكوا
في السـياسـات التجارية ولﻼطﻼع على آرائهم واﻻسـترشـاد بتجاربهم .يوفر هذا اﻻجتماع فرصـة
قيّمة ومنصـــة للوقوف على مســـتجدات التكامل اﻻقتصـــادي بين الدول اﻷعضـــاء وبالتحديد أداء
التجارة العربية في المساهمة بتحقيق اﻷهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
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وباﻹضـــافة إلى ذلك ،يوفر هذا اﻻجتماع فرصـــة لنا للتشـــاور مع الدول اﻷعضـــاء على فعالية
اﻷنشــــطة التي تقوم بها اللجنة في تيســــير التجارة العربية بهدف دعم جهود دول اﻷعضــــاء في
مواكبـة ومتـابعـة التطورات الـدوليـة واﻹقليميـة التجـاريـة ولمواجهـة التحـديـات الراهنـة مثـل التعـافي
اﻻقتصادي من آثار جائحة . COVID-19
فكما تعلمون ،اجتماعنا هذا اليوم يأتي ضـــمن ظروف إســـتثنائية منعتنا من أن نلتقي شـــخصـــيا ً
كـاجتمـاعنـا اﻷخير للـدورة اﻷولى للجنـة والـذي عقـد في ع ّمـان في عـام  .٢٠١٩ونـأمـل أن تجمعنـا
الدورة الثالثة لهذه اللجنة الموقرة في عاصمة عربية في عام .٢٠٢٣
وبالرغم من الطابع اﻻسـتثنائي لهذا اﻻجتماع ،أريد أن أؤكد لحضـراتكم أننا وزمﻼئي المنظمين له
سنبذل كل جهودنا خﻼل هذين اليومين لــــتأمين البيئة التشاركية والتفاعلية من أجل إتاحة الفرصة
لكم ﻹصـدار توصـيات ترفع من مسـاهمة التجارة في النمو والتنمية اﻻقتصـادية العربية .وفي هذا
الســياق ،ر ّكزنا في هذه الدورة على تقديم أدوات مبتكرة تســاند الجهود الجارية والمســتقبلية للدول
اﻷعضــاء في المضــي قدما ً في تطوير وتنمية التجارة العربية ،وســنعرض على حضــراتكم بعض
اﻷدوات من اﻷدوات العـديـدة المتواجـدة ضـــــمن بوابـة التجـارة العربيـة التي يتم تطويرهـا من قبـل
فريق متخصص ومتنوع المهارات اقتصاديا ّ وتكنولوجيا ً ضمن اﻹسكوا.
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.
وضـمن هذه البوابة ،سـيتم عرض بعض اﻷدوات مثل محاكي المؤشـرات لراسـمي السـياسـات في
المنطقة العربية ومحاكي التجارة على المستوى اﻻقتصاد العربي.
وضــــمن هذه البوابة تتواجد قاعدة بيانات عن التجارة الخارجية للســــلع في المنطقة العربية على
شـكل منصـة تفاعلية توفر للمسـتخدمين سـﻼسـل زمنية متكاملة للتجارة الخارجية منذ العام .٢٠١٢
وتتميز قاعدة البيانات هذه بمرونة تتيح للمســــتخدمين عرض البيانات بشــــكل مجاميع أو بشــــكل
مفصل جداً.
وسـيتم أيضـا ً عرض نتائج المسـح العالمي بشـأن تدابير التجارة وأداة لمسـاندة المفاوضـات الجارية
لﻼتحاد الجمركي العربي ضمن بوابة التجارة العربية.
وكما تعلمون اﻷخوة واﻷخوات المشـاركين ،يعتبر إنشـاء اتحاد جمركي عربي خطوة أسـاسـية نحو
المضـــــي في التكـامـل اﻻقتصـــــادي العربي ،وتمكين المنطقـة من مواجهـة المنـافســـــة الخـارجيـة
المتصــاعدة .والمفاوضــات حول هذا المشــروع ،بالرغم من تحديات اســتكماله ،تمثّل في حد ذاتها
آليـة هـامـة لﻺطﻼع على طبيعـة العقبـات التي تواجههـا منطقـة التجـارة الحرة العربيـة الكبرى،
والعمـل على إزالتهـا من أجـل التكـامـل العربي .إﻻ أن هـذا المشـــــروع الطموح يتطلـب العمـل على
تنسـيق السـياسـات التجارية العربية والحد من أعباء تشـعبها مع اتفاقات تجارية بين الدول العربية
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ودول أخرى من سـائر العالم .كما يسـتدعي تفكيرا مليا ً في هيكلة العديد من السـياسـات اﻻقتصـادية
الكلية والقطاعية لتســهيل تنفيذ ســوق عربية تنافســية تســتثمر في قطاعات بعيدا ً عن اﻻســتغﻼل
المفرط للثروات الطبيعية العربية.
اﻷخوة واﻷخوات ،الحضور الكرام،
يرتبط قطـاع التجـارة مبـاشــــرا ً بـالنمو اﻻقتصـــــادي ،ويحظى بـاهتمـام كبير من قبـل منظومـة اﻷمم
المتحدة والمنظمات الدولية واﻹقليمية اﻷخرى التي أصدرت عددا ً من القرارات المهمة والمشاريع
لدفع هذا الملف .وباﻹضـــافة إلى ذلك ،تتزايد التحديات التي تواجه الدول اﻷعضـــاء حيث تتطلب
مواجهتهـا جهوداً إقليميـة كثيفـة للعمـل العربي المشـــــترك كخيـار اســـــتراتيجي في ظـل العولمـة
والمنافســة واتجاه أغلب دول العالم لﻼنضــمام لتكتﻼت اقتصــادية دولية قوية .إن التقدم بخطوات
ملموســـة على المســـتوى اﻹقليمي ،من ضـــمنها المفاوضـــات الجارية بين الدول العربية لتحرير
التجارة سيشكل من دون شك خطوة أساسية تساهم في دفع عجلة التنمية البشرية اﻹقليمي.
نتمنى لكم التوفيق واﻻستفادة القصوى من هذا اﻻجتماع والذي نأمل أن يأتي بثمار وأن يقودنا إلى
مجموعة من اﻷنشطة ستفضي إلى تحقيق أهداف إستراتيجية ومحددة.
أكرر شــــكري الجزيل للحضــــور الكريم ولجميع أعضــــاء الفريق الذين أســــهموا في تنظيم هذا
اﻻجتماع.
والسﻼم عليكم ورحمة ﷲ

