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 ( من اعمالب) 2كلمة جمهورية العراق حول البند 

 ( لمجلس التجارة والتنمية66الدورة الـ )

 السياسات التجارية وتأثيرها في أوجه انعدام المساواة

 

 شكرا السيد الرئيس

 

مداخالتهم القيمة التي تناولت موضوع الجلسة من زوايا متعددة، كما اشكر ونشكر السادة المتداخلين على 

 .السكرتارية على الورقة التي قدمتها بخصوص الموضوع وعلى التوصيات السياساتية التي تضمنتها

 

 السيد الرئيس

تقليص الفجوة  كان للتجارة الدولية اثراً تنموياً هاماً على الكثير من الدول النامية وساهمت بشكل كبير في

وانعدام المساواة بين البلدان المتطورة والنامية وكما اشارت له الورقة المقدمة، اال انه من المالحظ ان االثر 

االيجابي لم يكن شامالً لجميع البلدان النامية بشكل متساو اذ تفاوتت مستويات االستفادة من حرية التجارة 

وحرية حركة رؤوس االموال والنجاح في االندماج بسالسل القيمة بين دولة واخرى، كما ان تحرير التجارة 

الدولية واالقليمية كان له تأثيرا تنمويا غير متساو داخل المجتمعات النامية اذ استفادت منه شرائح دون 

 اخرى وألسباب اوجزتها الورقة وال نرى حاجة لتكرارها.

 

 السيد الرئيس

ن انعدام المساواة بين الدول النامية أ الكثير من البشر من الفقر إالبالرغم من نجاح التجارة في انتشال 

والمتطورة ال يزال كبيرا وربما يتجه الى االتساع مستقبالً نتيجة لما نراه من اتجاهات للحمائية لدى بعض 

الدول مما يحرم الدول النامية من النفوذ الى اسواق مهمة ويحد من فرصها في تحقيق اهداف التنمية 

المستدامة، وفي نفس الوقت الذي نرى ان هناك حاجة لتحديث سياسات إعادة التوزيع واالقتصاد الكلي 

وسوق العمل لدى الدول النامية لمعالجة الفروقات داخل تلك البلدان، ودور اكثر فعالية لمؤسساتها في خلق 

مية، فإن هناك حاجة الى تطبيق بيئة تنافسية تساعد على تحسين فرص النفوذ الى االسواق الدولية واالقلي

أ من اهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ) تنفيذ  10افضل من قبل جميع الدول لما اشار اليه الهدف 

مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وبخاصة اقل البلدان نمواً، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة 

 التجارة العالمية(.

 

 د الرئيس  شكرا السي
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