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السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
بداية ًيسعدني أن أتقدم بإسم وفد حكومة جمهورية العراق بالتهنئة لسعادة سفير جمهورية
تونس الشقيقة على رئاسة أعمال الدورة الـتاسعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة اليونيدو متمنين لكم
وإلعضاء مكتبكم النجاح في إدارة جلسات الدورة الحالية ،كما نتقدم بالشكر واالمتنان لمعالي
وزير الطاقة لدولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس المؤتمر السابق على جهود بالده في
إنجاح اعمال المؤتمر السابق الذي توج بالخروج بإعالن ابو ظبي ،والشكر موصول الى النواب
واللجنة العامة وسكرتارية المنظمة على جهودها للتحضير لهذه الدورة.

السيد الرئيس
يؤيد وفد بالدي بيان مجموعة الـ 77والصين ،وكذلك بيان المجموعة العربية الذي القاه
سعادة سفير دولة فلسطين الشقيقة بصفته رئيسا ً للمجموعة.
وبصفتنا الوطنية ندلي بهذا البيان الذي نثني فيه على أعمال وانشطة المنظمة والجهود التي
بذلتها طيلة االعوام السابقة في دعمها للدول االعضاء ،وخاصة البلدان النامية بمناسبة الذكرى
الخامسة والخمسون لتأسيسها ،اذ سعت المنظمة وما زالت إليجاد حياة أفضل لألفراد بإرساء
قاعدة صناعية للرخاء والقوة االقتصادية على المدى الطويل والعمل على تحقيق اهداف التنمية
المستدامة.
السيد الرئيس
في إطار االشواط التي تسعى اليها الدول لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة،
حرص العراق على مواكبة اللحاق بتلك االهداف رغم الظروف الصعبة التي مر بها من حروب
وحصار وإرهاب عابر للقارات ،والتي اثرت بشكل كبير على تباطئ خطواته نحو انجاز اهداف
التنمية بشكل كبير ،ورغم كل التحديات االمنية واالقتصادية فقد اطلقت الحكومة العراقية
2

باإلضافة الى "الخطة الخمسية للتنمية الوطنية لألعوام من  2018الى  "2022ورقة االصالح
االقتصادي البيضاء التي ستعمل على السعي إلصالح االقتصاد العراقي ومعالجة التحديات التي
تواجهه ،وفي اطار المساهمة في الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة اطلق البنك
المركزي العراقي مبادرة قروض بقيمة تريليون دينار لإلسهام في زيادة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،وتعزيز النمو االقتصادي عبر توفير فرص عمل للشباب وانتاج السلع والخدمات،
وال يفوتنا ان نتطرق لخارطة الطريق التي اقرتها الحكومة لالستراتيجية الصناعية لعام 2030
والتي تعتمد على هيكلة القطاع الصناعي العام ،وتطوير القطاع الصناعي الخاص ،واقامة المدن
الصناعية في المحافظات العراقية ،وبهذا الصدد ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على
تعزيز فرص االستثمار والتصنيع في العراق وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تساهم في دعم
اإلصالح االقتصادي الذي يصبو اليه ،خاصة ان العراق يعيش مرحلة جديدة تمثلت باالنتخابات
البرلمانية الديمقراطية التي جرت بتاريخ  2021/10/10وما تمخضت عنها من نتائج ستؤدي
الى تشكيل حكومة جديدة في المستقبل القريب تضع ضمن اولوياتها تطوير االقتصاد العراقي في
مجال االستثمار والبناء واالعمار.
السيد الرئيس
فيما يتعلق بجائحة كوفيد ،19-عملت حكومة العراق الى تطبيق حالة طوارئ صحية تسمح
لها بإصدار قرارات واجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ،مع
اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق اإلنسان ومن ضمنها الحق في الحياة
والصحة .وبموجب األمر الديواني رقم ( )55لسنة ُ ،2020
شكلت اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية لتعزيز االجراءات الحكومية في مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية من مرض
كورونا ،واصدرت الوثيقة الوطنية للتعافي من ازمة كوفيد 19وهي خطة وطنية تهدف الى
االستجابة السريعة والتعافي من اثار االزمة المركبة يتم تنفيذها على مدى سنتين وتتماشى مع
المبادئ االساسية لألمم المتحدة التي جعلتها المسار المطلوب للتعافي .
وفي هذا اإلطار يثني وفد بالدي على الخدمات والتدخالت االخيرة لمنظمة اليونيدو في
بعض البلدان ضمن سياق استراتيجيتها لالستجابة لجائحة كوفيد 19 -والتعافي من اثارها
ودعمها المستمر لتلك الدول ،ويتطلع الى دعم المنظمة لحكومة بالدي في مجال ادارة النفايات
الطبية في المستشفيات والتخلص السليم منها وطرق معالجتها ،لما تمتلكه من خبرات وممارسات
عملية في هذا المجال.
السيد الرئيس
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فيما يخص بالتغير المناخي والتنمية الصناعية المستدامة ،يلتزم العراق بالشراكة العالمية في
الجهود الدولية الرامية الى تحقيق التنمية وتعزيزها .ويشارك بفاعلية في المفاوضات في مختلف
المحافل الدولية حول قضايا التنمية والبيئة والتغير المناخي ،وكان آخرها مشاركة العراق بوفد
رفيع المستوى في اجتماع قمة المناخ في غالسكو ،وصدور قانون رقم ( )31لسنة  2020الخاص
بانضمام جمهورية العراق الى اتفاق باريس الملحق باتفاقية االمم المتحدة االطارية لتغير المناخ
لعام  ،1992اذ يتوجه العراق نحو حقبة جديدة تستند على دعم الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاث
الكاربون والتلوث تلبيةً للتغيرات المناخية من خالل تقديمه وثيقة المساهمة الوطنية المحددة بشأن
تغير المناخ التي ستدعم العراق في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي ت ُسبب االحتباس
الحراري .
وفي هذا المجال يطمح وفد بالدي الى االستفادة واستثمار الخبرات الدولية ومن ضمنها
الخبرات التي تتمتع بها اليونيدو في مجال التعاون التقني لدعم الكوادر الوطنية في العراق من
خالل العمل على بناء القدرات والتدريب على طرق ومبادرات االنتقال الى االقتصاد الدائري
وتدوير النفايات ،ودعم انشاء مشاريع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
السيد الرئيس
إن وفد بالدي يثمن ويشيد باألنشطة والمشاريع المختلفة التي تنفذها المنظمة في المحافظات
العراقية وخاصة في مجال إعادة تأهيل النازحين اقتصاديا ً من خالل خلق فرص عمل وبناء
القدرات والمهارات الوظيفية ،فقد شكل وجود مليون ونصف نازح خارج مدنهم حافزا ً للحكومة
لتتبنى خطة وطنية إلعادتهم الى مناطقهم المحررة من تنظيم داعش االرهابي ،اذ تم إعادة ما
يقارب اربعمائة وخمسة عشر الف ومئتان وخمسة وستون نازحا ً خالل المدة ،2021-2014
ونتطلع الى مزيد من هذه المشاريع لمواجهة تداعيات ازمة جائحة كوفيد 19 -التي اثقلت على
كاهل النازحين  ،كما ندعو المنظمة الى تنويع مشاريعها داخل العراق لتشمل تطوير المدن
الصناعية وتعزيز سبل دعم المشاريع واالستثمارات للقطاعين العام والخاص وتمكين الشباب
والنساء اقتصاديا ً عبر بناء القدرات والمهارات والورش التدريبية لالستفادة من خبرات المنظمة
بهذا المجال.
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السيد الرئيس
يجدد وفد بالدي تأكيده على أهمية الشراكة المستدامة مع المنظمة في إطار الشراكة القطرية
لعام  2030الذي حققته المنظمة ،مؤكدين على اهمية االستمرار بالخطط التنموية وزيادة عدد
الدول المستفيدة من برامج الشراكة القطرية ليكون العراق من ضمنها ،ودعوة المنظمة لفتح
مكتب خاص بها في العراق لألشراف والتواصل المباشر إلنجاز المشاريع واالنشطة بين
الجهات الفاعلة في الحكومة ومسؤولي المنظمة.
وشكرا السيد الرئيس
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