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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 سعادة االمين العام لجامعة الدول العربية األكرم

 السيدة نائبة االمين العام لالمم المتحدة المحترمةدة سعا

 المحترمة واالمينة التنفيذية لالسكوا االمين العام لالمم المتحدة  كيلوالسيدة سعادة 

 رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة الموقر يادةس

المنتدى ، رؤساء الوفود العربية المشاركة في هذا والمعاليالسيادة اصحاب 

 المحترمون

 ..حترمونمع حفظ المناصب وااللقاب المالسّيداُت والسادةُ، المشاركون 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ونيابة  عن معالي السيد وزير التخطيط االستاذ الدكتور خالد بتال النجم نود ان  ،ابتداء  

المنتدى العربي للتنمية المستدامة  فيللمشاركة نعرب لكم عن شكرنا لدعوتكم لنا 

االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا  ةالذي تقيمه لجنة االمم المتحد 2021لعام 

دة العاملة في )االسكوا( بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات االمم المتح

 .المنطقة العربية

وتفاقمت خالله التحديات  هوقت تزايدت في يأتي فيالذي  المهمهذا الحدث االقليمي  

سياسية و مركبة أمنيةلبلدان العربية التي واجهت ازمات سيما في االالصعاب 

تداعيات صحية  تركتالتي  19، و كانت على قمتها ازمة جائحة كوفيد واقتصادية

ارات التنمية المستدامة والزخم المطلوب مسأثرت سلبا في واقتصادية واجتماعية 

 .هاتنفيذل

 قاء واألصدقاء المحترمونايها األش

تعرض العراق، على امتداد أربعة عقود الى سلسلة من االزمات جسدتها لقد 

 الحروب والحصار واالحتالل واإلرهاب والعنف والنزوح وكوارث مجموعة من

ألقت بظاللها على المشهد التنموي، استهدفت المجتمع ، بيئية ومتغيرات مجتمعية 

 رافق ذلك من تداعيات إنسانية و سياسيةوما ، وحضارة  وشخصية  وموارد بنية  

بشكل فاعل  تاثر،  الوطني والمحلي الصعيد علىة واجتماعية يواقتصادية وصح

 .االجتماعي النسيجتماسك النمو االقتصادي، و واالستقرار السياسي ، على 
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، العراق   يواجهُ كما و ، ظروفا   اليوم   الذي االقتصاد، على قاتمة   بظالل   ُتلقي صعبة 

حيث علينا أن نتخذ  الى اوصلتنا هيكلية ، اختالالت   من طويلة   ولعقود   كثيرا عانى

واالرتهان لما  النفط، على المفرط   االعتماد  تفاقم  نتيجة   ،قرارات مصيرية وصعبة

 . يسمى لعنة الموارد

 أن على صارخة كتذكرةبكل تجلياتها وامتداداتها  19كوفيد  جائحة جاءتثم 

كوكب تتقاذفه النزاعات  في جيدة صامدة بصحة المجتمعات البشرية لن تبق  

مسؤوليتنا  وال نتخلى عن للطبيعة تعطيلنا نتجاهل العلينا ا هنواالطماع، وأوالمصالح 

صحية وسعى الى الالزمة لهذه االعراق قد تصدى و .المشتركة في استدامة الموارد

والحد من تداعياتها عبر حزمة من االجراءات والتدابير الوقائية  ايقاف امتداداتها

انطالقا من مسؤوليته في ضمان وصول جميع العراقيين  ،المعززة للصمود والمنعة

 .الى الصحة الجيدة وعدم ترك احد في الخلف

يمي تقو إطار على اعتماد منهج ينطوي تتطلبوالتحديات ان مثل هذه التطورات 

الشراكة على  تؤكد السياسات المستجيبة التي وصياغةوتداعياتها،  األزماتلتجليات 

 الفجوات التنموية وتضميد الجراح للوصول الى التنمية سداصحاب المصلحة ل بين

فقد اصدرت  المستدامة وبناء المنعة واالرتقاء بجودة نوعية الحياة واستدامتها.

هدفات لإلصالح االقتصادي والمالي التي تضمنت جملة مستلبيضاء ورقة االحكومة ال

مشروعا لالصالح اشتمل كل منها على  64ومن ثم برنامج تنفيذها الذي اشتمل على 

لالستجابة وطنية خطة يعمل العراق االن على اطالق  مجموعة مستهدفات. كما

أمدها )السياسية واالقتصادية واالجتماعية(  19لتعافي من تداعيات ازمة كوفيد وا

ا معظم اهداف التنمية المستدامة ومن خاللها سنتان والتي غطت بمكوناته التنفيذي

 .الصحيح همسارسيمكن اعادة االداء التنموي الى 

 ..االخوة المشاركون االكارمايها ايتها االخوات .. 

 المستدامة   التنمية   اهداف  في  رؤيته خططه التنموية ، و لقد أكد العراق من خالل

 تحقيق   في قدما   المضي بوجوب   قويا   التزاما   ،)انسان ممكن في بلد آمن( 2030

 الذي لإلنسان   الكريم   العيش   لتحقيق   حقيقيا   منطلقا   التي تمثلُ  المستدامة ، التنمية   اهداف  

 في قدما للمضي سانحة الفرصة ولقد كانتوهدفها وغايتها،  التنمية   محور   يمثل  

 تصحيح  اتخاذ اجراءات لو المطلوبة،والمؤسساتية  االقتصادية   االصالحات   اجراء  

 هتنويع خالل من ريعيته ، من االقتصاد اخراج مقدمتها، وفي التنمية، مسارات  

 القطاعات اداء مستوى وتحسين التمويل، مصادر  تحسين مناخ االستثمار وتنويع ب

 ، ادومحاربة الفسوبناء دولة المؤسسات عن طريق الحوكمة الرشيدة  االنتاجية،

، وسيادة   الديمقراطية ، وتعزيز    االستثمار   عن فضال   ، الداخلي االمن   وشيوع   القانون 
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، ترجمة   يمثل وهذا. المائية   والموارد   في الطاقة ، االمثل    التنمية   اهداف   لتحقيق   حقيقية 

 المستدام، الغذائي التنمية البشرية المستدامة ، واالمن   تحقيق   تتطلبُ  التي المستدامة ،

، محاربة  و  المواطن، لدى االستهالكي السلوك وتهذيب   .البيئة   وحماية   الفقر 

نا لقد استدعى منا فقد  كبيرا ، عمال   ،التحديات من الكثير   يعاني الذي التنموي واقع 

 ولتحسين العالمي، بالركب   اللحاق   اجل   منكبيرة  واجراءات كانت للحكومة تدخالت

اذ تم محاربة  المستهدفة ، واالهداف   الغايات   وجعلها تقترب من التنموية   المؤشرات  

الفقر والجوع من خالل استراتيجية التخفيف من الفقر بتوزيع المئات من الدور 

واطئة الكلفة على مستحقيها من العوائل ، واقامة مشاريع اقتصادية و اعمار بنى 

ستشفيات و مراكز عزل تحتية خاصة في المناطق المحررة والمحرومة، و انشاء م

وفي  ازية للحد من انتشار اثر الجائحة.فضال عن التدابير االحتروتوسيع القائم منها، 

مجال التربية والتعليم ، تم اتخاذ تدابير متعددة لضمان استمرار العملية التعليمية مع 

م ابتكار اساليب تدريس وتقييالحفاظ على رصانتها باعتماد منهج التعليم الدامج و 

حديثة، وفي مجال توفير فرص العمل الالئق يجري العمل باستراتيجية القطاع 

الخاص و تم تشكيل مجلس تحسين القطاع الخاص الذي سيوفر االف الفرص الالئقة 

كما وكان للمرأة نصيب من االجراءات بتشكيل لجنة توجيهية للتمكين المستدامة. 

االفضلية في العقود الحكومية  وضع تعليمات تضمن منحهااالقتصادي للمرأة و 

و في مجال العيش االمن فقد تم اعداد الخطة الوطنية والمشاريع لدعمها وتمكينها. 

للعودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم االصلية المحررة والتي تضمنت برامج 

 ومشاريع عديدة تضمن العودة االمنة المستقرة و تحقق االندماج والتعايش السلمي. 

 الطوعي الوطني التقرير   عدادنشير الى جهود العراق هذا العام في ا ان ودُ ون كما

 لألمم المستوى رفيع السياسي في المنتدى الدولي للمجتمع   سيقدمه الذي  الثاني،

ل   ان خالله   من نريدُ  الذي ،المتحدة نا نوص   ان وهي، الدولي، المجتمع   الى رسالت 

، والظروف   التحديات    عن ُتْثن نا لم المالية ، واالزمة   19 كوفيد بجائحة   المتمثلة   الصعبة 

 ..المستدامة التنمية   اهداف   بتحقيق   التزامات نا،

، على المستوى الدولي الجميع قبل   من المبذولة   الجهود   عال، بتقدير   ثمنُ ن ختاما ، 

وعلى المستوى الوطني لتحقيق  ،اجندة التنمية المستدامة  تحقيق اجل   منواالقليمي 

متمنين للمنتدى العربي للتنمية المستدامة و لجميع .. 2030 العراق رؤيةُ  تضمنته ما

 .. والسداد النجاح  و المشاركين فيه  القائمين عليه

 وبركات ه هللا ورحمة   عليكم والسالم  


