كلمة جمهورية العراق حول البند ( 2أ) من اعمال
الدورة الـ ( )66لمجلس التجارة والتنمية
وسائل تحقيق الهدف  10من اهداف التنمية المستدامة والمتعلق بإنعدام المساواة بين وداخل البلدان

السيد الرئيس
في البداية اود تهنئتك صاحب السعادة على انتخابك لرئاسة الدورة السادسة والستين لمجلس التجارة والتنمية
واتمنى النجاح لك في مهمتك.
السيد الرئيس
نشكر السكرتارية على تقديمها للورقة المرجعية حول الموضوع ،كما اشكر البرفسورة غوش والبروفسور
فيتزجيرالد على مداخالتهما التي اشارت الى اسباب انعدام المساواة والى اهمية العمل على المستوى الدولي
لمعالجتها ،ونعتقد أن اساليب معالجة االزمات المالية من خالل التركيز على انقاذ البنوك والمؤسسات المالية
بدون توفير حماية للوظائف واألجور والخدمات العامة ال يساعد على تحقيق المساواة داخل البلدان ونرى
ان قوانين عمل اكثر عدالة وحماية افضل لحقوق العمال ،ورسم قواعد دقيقة ومنصفة لقطاع البنوك
والمؤسسات المالية على المستوى الوطني ،وممارسة اكثر فاعلية لألجهزة الحكومية المعنية بالرقابة يمكن
ان يعالج ذلك الوجه من انعدام المساواة ،ومن جانب آخر فإن غياب نظام ضريبي دولي عادل ،وبقاء
مستويات المساعدة االنمائية الرسمية دون نسبة  %0,7من الدخل القومي االجمالي التي التزمت بتحقيقها
الدول المتطورة ال يساعد على معالجة انعدام المساواة بين البلدان ويحد من حيز السياسة العامة للبلدان
النامية وهناك حاجة بأن تبدي تلك الدول التزاما ً اكبر في ذلك المجال.
السيد الرئيس
إن تعبئة الموارد المحلية ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة إال ان حرية حركة رؤوس االموال غير
المحدودة واستمرار وتائر عالية للتدفقات المالية غير المشروعة ،تلحق ضررا كبيرا بجهود الدول النامية
في تنفيذ سياساتها الضريبية وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها لتوفير تدابير الدعم االجتماعي الالزمة
لتصحيح اوجه عدم المساواة التي تحركها قوى السوق ،وتحقيق الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة،
ونعتقد اننا بحاجة الى التزام اكبر من االونكتاد بمعالجة ذلك االمر وتسليط اضواء اكبر على تدابير عالمية
لمكافحته من خالل تحقيق توافق آراء بين جميع الدول .شكرا السيد الرئيس
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