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 ( لمجلس التجارة والتنمية66الدورة الـ )

 كلمة جمهورية العراق تحت بند النقاش العام

 

  والتنميةالسيد رئيس مجلس التجارة 

 مين العام لألونكتاداالالسيد 

 االعزاءالزميالت والزمالء ، اصحاب السعادة السفراء

 سادسةللدورة ال ا  رئيسعلى انتخابه  إليرلنداالدائم ، الممثل مايكل غافيان اتقدم بالتهنئة لسعادة السفير يسرني 

 ،كما اهنئ السادة نواب الرئيس على انتخابهم، النجاح في مهمتهله  تجارة والتنمية متمنيا  والستين لمجلس ال

في إدارته  ود كبيرة على ما بذله من جهورة، الممثل الدائم للبنان سعادة السفير سليم بد  لواتقدم بالشكر 

( 77لبيانات مجموعة الـ ) عرب عن دعم العراقاود ان أ  و، على مدار العام المنصرم المجلس ألعمال

 .التي تم القاؤها آنفا  المجموعة العربية و لصينوا

 

 السيد الرئيس

على ملحوظة تطورات  هخالل هد العالمشفي وقت يسة والستون لمجلس التجارة والتنمية الدورة السادتنعقد 

واعتماد الصعيد االقتصادي والتنموي، ولعل ابرز تلك التطورات هو تعّمق االتجاه نحو الحمائية التجارية 

ن اساسي ركالتعددية هي  إنالعراق يرى و ،القوى االقتصادية الكبرىبعض  قبل مناالجراءات االحادية 

في النظام الدولي من شأنه ضمان العدالة واالستقرار وتحسين فرص الدول في الوصول الى اهداف التنمية 

نظام من خالل لجميع الدول وذلك  قتصاديالنمو االمبدأ مهم يستند عليه حرية التجارة المستدامة، كما ان 

كافؤ الفرص بين الدول المتقدمة والنامية يضع قواعد وانظمة للتجارة تحقق ت تعددي شاملدولي اقتصادي 

، ويأمل بينها  ويساعد على معالجة التفاوت الكبير في القدرة على المساهمة في انشطة التجارة الدولية

 في صنع اإلجماع في الوصول الى ذلك النظام المأمول. أن يساهم االونكتادالعراق ب
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تفعيل دور التجارة ، فج الى إرادة سياسية من كافة األطراف يحتا تحقيق اهداف التنمية المستدامةان 

وهو ما اكد ) وداخلها تقليص انعدام المساواة بين الدولو ،والمحافظة على البيئة ،ومكافحة الفقر ،الدولية

 ،بين البلدان المتطورة والنامية تقليص الفجوة الرقميةو (عليه الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة

طلب قرارات تستند على رؤى ترجح التعاون على ، كلها أمور تت والتمكين من إعادة توجيه الموارد

عامال مساعداً في تكوين ون ان تكآلليات الحكومية لالونكتاد يمكن ل ، و والتعددية على االحادية نازعالت

 ،واالكاديميين ،والخبراء المختصين ،بين الدول االعضاء حوار وتفاعلفرص اذ انها توفر تلك الرؤى 

  .وكافة اصحاب المصالح حول السبل المثلى لخدمة  اهداف التنمية المستدامة ،والقطاع الخاص

 

 السيد الرئيس

ولعل من  ،يالحظ العراق بإرتياح تحقق العديد من المنجزات خالل الدورة السابقة لمجلس التجارة والتنمية

 كبيرةً  ابرزها انجاز المراجعة االنتصافية لتطبيق والية الموفيكانو والتي شهدنا خاللها تفاعالً واستجابةً 

والصين خاللها تقييماً مفّصالً لما تم انجازه واقتراحات  77وقدمت مجموعة الـ  ،من قبل الدول االعضاء

 طريقهاتلك الوثيقة من اهداف، ونأمل في ان تأخذ دقيقة لترشيد عمل االونكتاد تستهدف تنفيذ ما ورد في 

تقديم صيغة متفق عليها بين الدول االعضاء للنظام الداخلي الى النجاح في كذلك نشير ، والتطبيق الى

 .وتفعيلهانأمل ان يتم المصادقة عليها التي للفريق العامل المعني بالميزانية و
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رسم مساراً هاماً للدول النامية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، إال انه ال إن التعاون بين دول الجنوب ي

جنوب والذي يبقى المسار االهم في التعاون الدولي من اجل تحقيق التنمية  -يمثل بديالً عن تعاون شمال

اني المعني الشاملة، ويرحب العراق بوثيقة بوينس آيريس الختامية لمؤتمر االمم المتحدة رفيع المستوى الث
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بالتعاون بين دول الجنوب ويرى انها ترسم معالم تطوير ذلك التعاون في ضوء اهداف التنمية المستدامة 

 خالل المرحلة المقبلة.

 

 السيد الرئيس

والتحول الهيكلي لالقتصاد من  االقتصاديةالتنمية اعادة البناء وتحقيق  نصب اعينهاالعراقية الحكومة  تضع

ودعم القطاع الخاص  اقتصاد يعتمد على عائدات النفط الى اقتصاد متنوع يعتمد على انتاج السلع والخدمات

، وتبنت رؤية طويلة المدى جاري تنفيذها وتحقيق االنتقال مع االقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق الحر

ق لتحقيق اجندة التنمية المستدامة بعنوان )العرا 2018عام ضمن ثالث خطط تنموية بدأت اولها في 

ع من تلك الخطط برامج وا2030 تخفيف وطنية للالستراتيجية متعددة ونذكر منها، اال ستراتيجيات(، ويتفر 

وطنية إلعادة اإلعمار والتنمية في المحافظات المتضررة جراء الخطة ، وال2022-2018من الفقر للفترة 

استراتيجية لمعالجة وتأهيل السكن العشوائي بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة ، وهابيةالعمليات اإلر

علقة بالطفولة والشباب والتربية ت، وغيرها من الخطط واالستراتيجيات المللمستوطنات البشرية )هابيتات(

 .والتعليم والبيئة
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النشاطات االرهابية  ومنها تحديات يواجه ريق لتحقيق تلك االهداف ليس سهال اذ العراق ان الط يدرك

والتي اضرت بمناطق واسعة من البالد مدمرةً البنى التحتية ومسببةً ألزمة نزوح داخلي ، باالضافة الى 

حكومة ال نتناقص الموارد المالية نتيجة إلنخفاض اسعار النفط وتدني كفاءة األداء المؤسساتي، إال ا

ويسعى العراق الى . هذا  االتجاه فيم اتخاذ خطوات عملية لتذليل تلك العقبات، وقد تتسعى العراقية 

تقدم في ذلك وقد تحقق خالل العام الماضي  هاالستفادة من الخبرات المتوفرة في االونكتاد لتنفيذ برامج

في مجال التجارة االلكترونية ، وإجراء على اجراء تقييم إلحتياجات العراق مع االونكتاد تم االتفاق حيث 

دراسة لسياسات االستثمار في العراق وبرنامج إلدارة الموانئ وغيرها من البرامج وهو ما يعكس توجه 

 وتحقيق النمو االقتصادي. الحكومة العراقية الجاد نحو بناء القدرات الوطنية
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  وشكرا السيد الرئيس


