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  معالي السيد عبد المجيد تبون

  وزير السكن والعمران والتجارة 
  بحكومة الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  تماعيورئيس المجلس ا�قتصادي وا�ج

  أصحاب المعالي الوزراء،

  أصحاب السعادة السفراء
  ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة

  السيدات والسادة،

ُيسعدني نيابًة عــن معــالي األمــين العــــام لجــــامعة الــــدول العربيــة الســيد أحمــد أبــو الغــيط أن ُأرحــب 
الجزائــر ومعــالي الســيد عبــد المجيــد تبــون  بكم في مقر جامعة الدول العربية، وأن أتوجه بدايًة بالتهنئة إلــى

) للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، متمنيــًا لــه كــل التوفيــق والســداد فــي إدارة 99على تولي رئاسة الــدورة (
  أعمال المجلس، وفى دفع دفة العمل االقتصادي واالجتماعي العربي ُقُدمًا وتعزيز مساره.

التونســية ومعــالي الســيد زيــاد العــذاري وزيــر التجــارة كمــا أتوجــه بالتحيــة والتقــدير إلــى الجمهوريــة 
  والصناعة على رئاسته الناجحة للدورة السابقة للمجلس.

  
  السيد الرئيس،

  تتمحور أعمال هذه الدورة حول المجاالت التالية:
إن جدول أعمال هــذه الــدورة حافــٌل بالموضــوعات الهامــة، منهــا مــا هــو ُمــدرج فــي إطــار   أوًال:

بـــثالث تقـــارير عـــن مـــدى التقـــدم الحاصـــل فـــي المشـــاريع االقتصـــادية  المتابعـــة ومعـــزز
واالجتماعية والتنموية، باإلضافة إلى موضوعات: منطقة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى، 
واالتحــاد الجمركــي، واالســتثمار فــي الــدول العربيــة، ومشــروع المرحلــة الثانيــة لألحزمــة 

مــن  نقــص التمويــل  –مــع األســف  –نى الخضــراء فــي أقــاليم الــوطن العربــي الــذي يعــا
ــة والثقافــة  ــة للتربي الســتكمال انجــازه، ومنهــا مــا هــو جديــد مثــل مبــادرة المنظمــة العربي
والعلوم حول تعليم األطفال في منــاطق النــزاع وفــي فلســطين تحــت االحــتالل اإلســرائيلي، 

إنشــاء لجنــة  وٕانشــاء البرلمــان العربــي لألطفــال بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وكــذلك
  في المنطقة العربية. 2030عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

إعداد الملف االقتصادي واالجتماعي الــذي ُيرفــع إلــى القمــة العربيــة فــي دورتهــا العاديــة   ثانيـــــًا:
ـــة 28( ـــل باستضـــافٍة كريمـــة مـــن المملكـــة األردني ـــي مـــارس المقب ) المقـــرر انعقادهـــا ف

  ويتضمن حوالي اثني عشر بندًا.الهاشمية، 



 

مواصـــلة االنفتـــاح علـــى العـــالم الخـــارجي وبنـــاء شـــراكات مـــن خـــالل المنتـــديات واُألُطـــر   ثالثـــــًا:
المؤسسية التي تنظم التعاون العربي مع مختلف التكــتالت والتجمعــات والــدول الصــاعدة 

والصــين والهنــد فــي العــالم؛ كمــا هــو الشــأن مــع االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األوروبــي 
  ومجموعة دول أمريكا الجنوبية وغيرها.

وٕاذا كان التعاون االقتصادي واالجتماعي العربــي يقــوم علــى هــذه المحــاور الــثالث؛ فــإن 
األرضية األساسية له تتشــكل مــن المشــاريع التكامليــة للــربط البــرى والبحــري والكهربــائي 

ـــدول ا ـــين ال ـــة (االنترنـــت) مـــا ب ـــى مـــدى فضـــائها وشـــبكة المعلومـــات الدولي ـــة عل لعربي
الجغرافي، وذلك إلشعار المواطن العربــي بــأن هنــاك عمــًال مشــتركًا يمــس حياتــه ويســاهم 
فــي ترقيــة مســتوى معيشــته؛ فــي مجــاالت حيويــة مثــل الحــد مــن الفقــر واألميــة والبطالــة 
وٕاصالح النظام الصحي، والنظــام التعليمــي الــذي ال يحتــاج فقــط إلــى إصــالح، وٕانمــا إلــى 

املة إلعادة بنائه بشكٍل كامل سواء من حيث المناهج أو الوســائل أو المخرجــات ثورة ش
أو البحــث العلمــي أو مــن حيــث اكتســاب التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا الدقيقــة، وخاصــًة فــي 
مجــال االبتكــار واإلبــداع. وأقولهــا بكــل صــراحة وشــفافية: لــن نكســب نحــن العــرب رهــان 

ث يواكب الحركة العلمية القائمة من حولنا والتــي التطور والتقدم بدون نظام تعليمي حدي
  تتطور بسرعٍة مذهلة.

وأؤكــد فــي هــذا الصــدد علــى الــدور المحــوري للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي صــاحب 
السلطة اإلشرافية على هذه القضايا الحيوية سواء من متابعة المجــالس الوزاريــة الفنيــة 

  أو المنظمات المتخصصة.
قــد أبــرزُت فــي تقريــري عــن العمــل االقتصــادي واالجتمــاعي الُمقــّدم ومــن هــذا المنظــور، ف

لهــذا المجلــس المــوقر الصــورة الحقيقيــة والواقعيــة للمشــاريع المشــتركة الكبــرى وتحديــد 
  المعوقات التي تحُد من تسريع وتيرة تنفيذها.

م لقد تحقق الكثير على مستوى إكمال متطلبات منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ولــ
يتبــق ســوى بعــض الموضــوعات التــي تتعلــق بقواعــد المنشــأ وٕاتمــام تشــريعات سياســات 
ـــي أصـــبحت مـــن الموضـــوعات  ـــة الت ـــة المســـتهلك والمعالجـــات التجاري المنافســـة وحماي

  المستحدثة على أجندة العمل العربي المشترك.
اقيــة إلتمــام اتف 2005واليوم وفي دورتكم هذه، تم اختتام جولــة بيــروت التــي بــدأت منــذ 

دول جـــداول التزاماتهـــا  9تحريـــر تجـــارة الخـــدمات بـــين الـــدول العربيـــة بعـــد أن قـــدمت 
النهائية لتوقيــع االتفاقيــة والتصــديق عليهــا، حيــث تبلــغ نســبة مســاهمة تجــارة الخــدمات 

%، ومن ثم إدماجها جنبًا إلى جنــب مــع تحريــر 70في الناتج القومي في الدول العربية 
تعزيز بنية الجودة وسالمة الغذاء للتغلب علــى المشــاكل الفنيــة التجارة السلعية، كما تم 

التي تواجه التجارة عبر المشاريع المتخصصــة بهــذا الشــأن وتــم إنهــاء المســودة األولــى 
في تطوير اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية، كمــا عولجــت الكثيــر مــن 



 

لعربيــة الموحــدة الســتثمار رؤوس األمــوال موضوعات االستثمار على مستوى االتفاقيــة ا
  في الدول العربية.

وعلـــى مســـتوى مرحلـــة االتحـــاد الجمركـــي العربـــي تـــم االنتهـــاء مـــن القـــانون الجمركـــي 
ومذكرتـــه اإليضـــاحية والئحتـــه التنفيذيـــة ويجـــري التحضـــير لجـــوالت التفـــاوض الخاصـــة 

لتحضــير لهــا مــع بموضــوعات االتحــاد الجمركــي العربــي اســتنادًا إلــى دراســات يجــرى ا
  المنظمات الدولية.

وعلى الرغم من كــل هــذه االنجــازات علــى مســيرة تطــوير التكامــل االقتصــادي العربــي، إال 
أن األوضــاع االقتصــادية ومتغيــرات االقتصــاد العــالمي ألقــت بظاللهــا علــى حجــم التجــارة 

لســابق، مليــار دوالر خــالل العــام ا 13العربية البينيــة التــي انخفضــت بحجــم ال يقــل عــن 
مليــار  1,199وتبين تقديرات صندوق النقد العربي عن تراجع في الصادرات العربية مــن 

ــى  2011دوالر عــام  ــار دوالر عــام  827.2إل محققــة نســبة انخفــاض بلغــت  2015ملي
مليــار  104مــن الزيــادة التــي تحققــت فــي الصــادرات العربيــة البينيــة مــن  م% بــالرغ32

ــى  2011دوالر عــام  ــار  110إل ــذي انعكــس علــى نســبة  2015دوالر عــام ملي األمــر ال
 2011% عــام 8.7الصادرات البينية العربية إلى إجمــالي الصــادرات العربيــة لترتفــع مــن 

  .2015% لعام 13.3لتصل إلى 
كل ذلك ُيحتم على مجلسكم الموقر ضرورة اإلسراع بإتمام كافة متطلبات منطقــة التجــارة 

ل مــا يصــدر عــن هــذا المجلــس مــن قــرارات وأن يكــون الحــرة العربيــة الكبــرى وااللتــزام بكــ
المرجع في مراقبة االلتزامات الخاصة حتى يتحقــق الهــدف المنشــود فــي تحقيــق التنميــة 

  االقتصادية العربية الشاملة.
نحن ندرك مدى تأثير األزمــات والصــراعات الــدائرة فــي بعــض الــدول العربيــة علــى وتيــرة   رابعــــًا:

واطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت فــي ســقوط مئــات آالف التنمية وعلى حياة الم
الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآٍس إنسانية رهيبة من خــالل التهجيــر والنــزوح وحرمــان 
األطفال مــن حــق التعلــيم وتقــويض البنيــة األساســية للدولــة الوطنيــة، وُأنــوه هنــا بأهميــة 

قدمت به منظمة "األليكسو" والمتمثــل مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي ت
فـــي وضـــع خطـــة تعلـــيم األطفـــال العـــرب فـــي منـــاطق النـــزاع وفـــي دولـــة فلســـطين تحـــت 

  االحتالل اإلسرائيلي. 
وأغتــنم هــذه الفرصــة ألتوجــه بالتقــدير والعرفــان إلــى الــدول العربيــة المضــيفة لالجئــين، 

نيـــة وجمهوريـــة مصـــر وأخـــص بالـــذكر المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية والجمهوريـــة اللبنا
العربيــة وغيرهــا مــن الــدول العربيــة التــي تتحمــل هــذا العــبء الثقيــل، ويتطلــب مــن هــذا 

  المجلس ومن الدول العربية جميعًا مساعدة هذه الدول في تحمل هذه األعباء. 
إّن هذه األوضاع تتطلب منا مضاعفة الجهود وتكثيف التحرك لوضــع حــد لهــذه األزمــات 

مي والسياســي، وتنشــيط الــدور العربــي التخــاذ مبــادرات حازمــة علــى طريــق الحــل الســل



 

للمســاهمة فــي إيجــاد حلــول لهــذه األزمــات العربيــة فــي كــٍل مــن ســورية والــيمن وليبيــا 
والعراق والصومال بشكٍل خــاص، وٕانقــاذ الدولــة الوطنيــة مــن االنهيــار والتصــدع والحفــاظ 

  على وحدتها وسالمتها اإلقليمية.
العراق الشقيق الذي بدأ تحرير بلدة الموصــل العريقــة مــن  ألهنئة كما أغتنم هذه الفرص

  براثن "داعش" اإلرهابي. 
هناك عنصر آخر ضاغط على عملية التنمية العربية ويتمثل فــي موجــات اإلرهــاب التــي   خامســـًا:

اشــتدت وطأتهــا واتســعت رقعتهــا وأصــبحت عامــل ُمســتْنِفد للقــدرات الوطنيــة التــي كانــت 
ريع التنمويــة. لــذلك البــد مــن كســر شــوكة اإلرهــاب وتجفيــف منابعــه مخصصــة للمشــا

واالنتصار عليه بكافــة أشــكاله وٕانقــاذ شــبابنا مــن الوقــوع فــي َشــَرك هــذه اآلفــة الهدامــة، 
وتوظيف قدرات الشــباب العربــي وحيويتــه فــي عمليــة اإلنتــاج والتعميــر وفــى مواقــع بنــاء 

  األوطان وتأمين حاضرها ومستقبل أجيالها.
إن التـــأثير الخطيـــر لالحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى األوضـــاع االقتصـــادية واالجتماعيـــة فـــي   ســـًا:ساد

األراضــي الفلســطينية والعربيــة المحتلــة دخــل مرحلــة االختنــاق جــراء تقييــد حريــة الحركــة 
على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلســطيني مــع العــالم الخــارجي، وفــي 

الس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصــة إلــى مراعــاة الجانــب هذا الصدد أدعو المج
المخصــص لمســـاعدة نمــو االقتصـــاد الفلســطيني. فـــدعم صــمود الشـــعب الفلســـطيني ال 
يقتصــر علــى الجانــب السياســي والوفــاء بالتعهــدات وااللتزامــات العربيــة وٕانمــا يمتــد إلــى 

  لفلسطيني تحت االحتالل.الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن ا
وأوُد فــي هــذا الصــدد أن ُأحــذر مــن تمــادي ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي مــن مخططاتهــا 
الهدامـــة إلطفـــاء كـــل بارقـــة أمـــل فـــي إيجـــاد تســـوية عادلـــة للصـــراع العربـــي اإلســـرائيلي 
وبانســحاب إســرائيل مــن كامــل األراضــي العربيــة المحتلــة إلــى خطــوط الرابــع مــن يونيــو/ 

وعاصــمتها القــدس  1967وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حــدود  1967حزيران 
  الشرقية.

لقد شكل مــا ُيســمى بـــ"قرار الكنيســت اإلســرائيلي" الصــادر يــوم الســادس مــن هــذا الشــهر 
تحت عنوان "قانون التســوية" جريمــة كبــرى لشــرعنة مخططــات نهــب ومصــادرة األراضــي 

الدوليــة، وكشــف النوايــا الُمَبيتــة لســلطات االحــتالل  الفلســطينية؛ وخرقــًا صــارخًا للشــرعية
اإلســـرائيلي لضـــم الضـــفة الغربيـــة، والقضـــاء نهائيـــًا علـــى حـــل الـــدولتين، والـــرد العربـــي 
المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خالل إجراءات حازمة مــن بينهــا 

رك الدبلوماســي العربــي تــوفير مقومــات الــدعم بكافــة أشــكاله للشــعب الفلســطيني، والتحــ
  الرصين والفعال إلجهاض مخططات الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة.

أؤكــد علــى أهميــة مواكبــة أجنــدة االهتمامــات الدوليــة التــي تــأتى فــي مقــدمتها األهــداف   سابعًا وأخيرًا:
ـــة المســـتدامة  ـــك األهـــداف  2030الســـبعة عشـــرة للتنمي ـــة، وخاصـــًة تل وغاياتهـــا الفرعي



 

حد من الفقر والبطالــة وتحســين الخــدمات الصــحية والتعليميــة ورعايــة المــرأة المتعلقة بال
والطفــل. ولقــد أعربــت جامعــة الــدول العربيــة فــي أكثــر مــن مناســبة عــن التزامهــا بهــذه 
الخطــة، وأعلنــت عــن الشــروع فــي إنشــاء لجنــة عربيــة للتنميــة المســتدامة تضــع ضــمن 

االسترشـــادي لتنفيـــذ خطـــة التنميـــة  أولوياتهـــا تنســـيق الجهـــود العربيـــة وتفعيـــل اإلطـــار
الذي سُيمكن الدول العربية من االستفادة القصوى من فــرص التنميــة  2030المستدامة 

  التي تطرحها هذه الخطة.
وفــي نفـــس الصـــدد، ُأرحـــب بالنتـــائج والتوصــيات التـــي صـــدرت عـــن "ملتقـــى المنظمـــات 

هــامش أعمــال مجلســكم " الــذي ُعقــد علــى 2030العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
من هذا الشهر، والتي ستساهم بال شك في تنفيــذ أهــداف اللجنــة  14-13الموقر يومي 

العربيـــة للتنميـــة المســـتدامة، شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن العديـــد مـــن المبـــادرات والفعاليـــات 
والنشــاطات التــي تقــوم األمانــة العامــة بتنظيمهــا، وعلــى رأســها األســبوع العربــي للتنميــة 

المزمــع عقــده فــي النصــف الثــاني مــن شــهر أبريــل/ نيســان القــادم، والــذي المســتدامة 
  تقدمت جمهورية مصر العربية مشكورة بطلب استضافته في القاهرة.

  أشكركم.. والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
  


