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يیودد ووفد بالدديي اانن يیضم صوتهھ االى االبيیانن االذيي تالهه االممثل االموقر لجنوبب اافريیقيیا نيیابةً عن مجموعة        
االسبعة وواالسبعيین وواالصيین٬، وواالى االبيیانن االذيي تالهه االممثل االموقر لليیمن نيیابةً عن االمجموعة االعربيیة.  

ً في االوصولل االى نتائٍج ططيیبٍة ووااننا على ثقٍة بانن ااددااررتكم االحكيیمة العمالل هھھھذهه االدووررةة ستكونن عا       مالً مهھما
بخصوصص موضوعهھا.  

ووما توصل  2012وواانن حكومة جمهھورريیة االعرااقق تودد اانن تعربب عن االتزاامهھا بمباددىىء رريیو دديي جانيیروو       
االيیهھ فريیق ااهھھھداافف االتنميیة االمستداامة من تواافق باالررااء حولل االقضايیا ذذااتت االصلة.   

االسيید االرئيیس:  

االتي يیتعرضض لهھا ااالمن االوططني في  ئة عن االنشاططاتت ااالررهھھھابيیة تعد من أأكثر االمخاططراانن االتهھديیدااتت االناش     
ً في االعديید من االدوولل االناميیة وواالمتقدمة على حد سوااء ً ووتماسكا ٬، وواانن االمجتمع االدوولي أأصبح االيیومم أأكثر ااددررااكا

االى نطاقق ووااسٍع  موااجهھة االخطر االمتعددد ااالووجهھ لالررهھھھابب االعالمي االذيي خرجت نشاططاتهھ من االنطاقق االمحلي
ِعبرَّ ووططني ااوو عابر للقاررااتت مما يیشكل معهھ تهھديیدااً لالمن وواالسلم االدووليیيین.  

اانن االدررااساتت وواالبحوثث في مجالل االعالقة االجدليیة بيین االتنميیة ووااالمن٬، أأكدتت على اانن االدوولل االتي تعاني        
عن تحقيیق اايي من أأهھھھداافف  ٬، عموما٬ً،من اانعداامم ااالمن االدااخلي٬، ووااالررهھھھابب بكافة صوررهه ووااشكالهھ٬، عجزتت 

اااللفيیة ااالنمائيیة٬، ووهھھھو ما يیؤشر على فشل ااالططارر االعامم للتنميیة االمستداامة االمعمولل بهھ حاليیاً في معالجة االمشاكل 
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االسيید االرئيیس :   

٬، قد ووضعَّ االعرااقق على ررأأسس قائمة االدوولل ااالكثر تأثرااً 2014اانن تقريیر مؤشر ااالررهھھھابب االعالمي لسنة     
بالعمليیاتت ااالررهھھھابيیة بمختلف اانوااعهھا٬، ااذذ سجلِّ االعرااقق ااعلى ددررجاتت االمؤشر ووهھھھي االدررجة االعاشرةة.  

اانن االعرااقق بوصفهھ ددوولة ناميیة بحاجة ماسة للتنميیة وواالحكم االرشيید وواالديیمقرااططيیة ووهھھھنا نودد االتأكيید :       
االمستداامة٬، ووبيیئة ُممكنٍة لالستثماررااتت ااالجنبيیة ووااستقراارر على مستوىى االسيیاساتت ااالقتصادديیة االكليیة. وواالوااقع اانن 

نتيیجة ااالررهھھھابب٬، ااذذ عمل  االتنميیة االمسداامة وواالنمو ااالقتصادديي في االعرااقق كانا وواليیزااالنن يیوااجهھانن تحديیاتت كبيیرةة
 ثر على االنشاططاتت ااالقتصادديیة ووجعلااالررهھھھابب على ااستهھداافف االبنى االتحتيیة وواالتجمعاتت االبشريیة االمسالمة٬، مما أأ

ووااثر على االخطط االوططنيیة االموضوعة للقضاء على االفقر في االعرااقق من االعرااقق بيیئة ططاررددةة لالستثماررااتت 
تداامة بابعاددهھھھا ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالبيیئيیة كافة.عجلة االتقدمم ااالقتصادديي وواالتنميیة االمسووااخرَّ   

االسيید االرئيیس:  

اانن من االوااضح اانن هھھھناكك ضرووررةة ملحة لتقليیل االهھدرر في اانماطط ااالستهھالكك خاصةً في االدوولل االمتقدمة       
ززنن ووتحفيیز االتنميیة االمستداامة في االعالم من خاللل االسيیاساتت وواالبراامج االتي تعمل على ووضع خطط لتحقيیق االتواا



االمستداامم بيین ااالستهھالكك وونمو االسكانن ووقدررةة ااالررضض على ااستيیعابب االتغيیرااتت االبيیئيیة مع ووصف االتقنيیاتت 
وواالوسائل االالززمة لتحقيیق ذذلك٬، السيیما نقل االتكنولوجيیا االسليیمة بيیئيیاً االى االدوولل االناميیة.  

االبيیئة وواالتنميیة في عمليیة يیجب اانن يیتناوولل كيیفيیة ااددماجج ااوو تكامل  2015اانن جدوولل ااعمالل االتنميیة لما بعد      
صنع االقراارر٬، من ااجل تنفيیذ االخطط االطويیلة ااالمد من ااجل االتنميیة االمستداامة على االمستوىى االوططني خصوصاً 

وواانن يیسلط االضوء على مشكلة ندررةة االميیاهه وومعالجة االتشارركك  فيیما يیتعلق باستخداامم قواانيین ووسيیاساتت االبيیئة. 
تركة بيین االدوولل.االعاددلل وواالمنصف في ااالنهھارر االدووليیة االمش  

وونودد االتاكيید على ضرووررةة توفيیر ااططارر قانوني ووتنظيیمي فعالل ووهھھھو ما يیعني ااهھھھميیة تبني االقواانيین االمعنيیة     
بتعزيیز االتنميیة االمستداامة ووجعلهھا ااكثر فعاليیة٬،   

كما اانن تعزيیز ااالددررااكك االعامم حولل االتنميیة االمستداامة ووااعداادد ااالررشاددااتت للموظظفيین االمعنيیيین بانفاذذ قواانيین      
االبيیئة يیعد اامرااً بالغ ااالهھھھميیة.  

...ووشكرااً         

 


