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اال وهو مؤتمر هذا الحدث العالمي  حكومة وشعب بالدي في وتمثیلالوفد العراقي رئاسة یسعدني ویشرفني 

 سم وفد حكومة بالدي،، بأاسمحوا لي في البدایة أن أتقدم، و )٢٠+ریو ( دة للتنمیة المستدامة االمم المتح

 على حسن االستقبال وحفاوة الترحیب والضیافة هاوشعب مهوریة البرازیل وحكومتهالرئیسة جبالشكر الجزیل 

لقمة العالمیة ، وللمرة الثانیة في تاریخها، مؤتمر ابترحاب  ،في مدینة ریو الجمیلة والمضیافة والتي تستقبل

   .للتنمیة المستدامة

                                                       السید الرئیس

 ،لمواردهم رشیدستخدام وتؤطر أل لقد اهتم العراقیون منذ فجر التاریخ بوضع قواعد قانونیة تنظم بیئتهم

 یعد مثاالً  ،والذي یعد اول قانون مكتوب في التاریخ البشري ،ولعل قانون حمورابي ،الزراعیة منها وخاصةً 

وضع حمورابي عقوبات على كل من یهمل صیانة  اذ ،والتنمیة بالبیئةاهتمام العراقیین المبكر على  بارزاً 

كما واشترطت احدى قواعد القانون المذكور ان تزرع  ،فروع نهري دجلة والفرات والتي تستخدم للزراعة



االرض سنة وتترك سنة اخرى اذا ما زرعت بالبقولیات وذلك كي تبقى االرض محتفظة بقابلیتها االنتاجیة 

لتخطیط المدن وتوزیع الفعالیات ُأسسًا  العراقیین القدماء هم اول من وضعان  .وخصائص منتجاتها الغذائیة

واستمر  .لتنظیم المدن األساسالهیكل یعد والیزال والتي تستند الى نظام توزیع الشوارع العامة الذي  ،فیها

من اوائل الدول وكان العراق . هم لمدنهم وفعالیاتهم االقتصادیةمبدأ االستدامة في اختیار العراقیین ب هتماما

العدید  وشرعت ،بالعالقة المتبادلة بین البیئة والتنمیة كبیراً  اهتماماً  أولتالتي  ،في العصر الحدیث ،النامیة

 العراق أصبحبحیث  ،الكثیر من التنظیمات المؤسسیة التي تهتم بهذا البعد من التنمیة وأنشأتمن القوانین 

وفي ، المتعلقة باالستدامة البیئیة )التحتیة( سطة الدخل في البنىفي اواخر السبعینات من ابرز الدول المتو 

دخول العراق في حروب  لكن ،بالرفاه االجتماعي واالقتصادي المرتبطةتامین الخدمات والبنى االرتكازیة 

لثالث عقود من الزمن بفعل سیاسات النظام السابق قد اعادته الى مستویات متدنیة في مجال االهتمام بمبدأ 

 واجتماعیاً  اقتصادیاً  لة العسكریة بحیث خرج العراق منهكاً نتیجة تركیز الجهود على تامین اآل ،ستدامة التنمیةا

ورغم ان الجهود ، ٢٠٠٣وبعد التغییر في عام . مستویات متدنیة جداً  إلى البیئة فیهوتدهورت عناصر 

روب والحصار الدولي على العراق انصبت خالل السنوات الماضیة على عملیة اعادة اعمار ما خربته الح

الحكومة لم تغفل اهمیة اعادة بناء البنى ، لكن ٢٠٠٣رافقت عملیة التحول في عام  والظروف االمنیة التي

وفي  ٢٠١٠- ٢٠٠٧التنمیة في خطة التنمیة الوطنیة  أركانمن ركنًا اساسیًا االرتكازیة البیئیة وجعل البیئة 

 .      ٢٠٠٩عام  أطلقتي ف من الفقر التالتخفی ستراتیجیةإ

 السید الرئیس 

لقد حققت بالدي خالل بضعة سنوات ماضیة نجاحات مهمة على طریق التنمیة المستدامة وفي مختلف 

لى حوالي اربعة دوالر ا ١٠٠ارتفع معدل دخل الفرد السنوي من حوالي  فعلى المستوى االقتصادي ،القطاعات



وتدنت ، ٢٠١١عام %) ١١(الى  ٢٠٠٤في عام  %)٢٨(وانخفضت البطالة من ، االف دوالر سنویا

وقد  ،مستویات الفقر وارتفعت بشكل ملحوض نسبة تغطیة خدمات السكان لخدمات الماء والصرف الصحي

وعولجت الكثیر من مشاكل تلوث الماء  ،مشكلة الكهرباء خالل السنتین القادمتین جةوضع العراق خطًة لمعال

لمواجهة ، لزراعة استخدامًا رشیداً اوقام باستخدام میاه  ،بیئیاً  األنظفتخدام التكنولوجیات والتربة باسوالهواء 

تقریرنا الوطني المقدم الى المؤتمر  ، ویلخصالنقص في المیاه الواردة من دول اعالي نهري دجلة والفرات

                                                                                                          .بهذا الصددالتي تحققت ت ابرز االنجازا

 السید الرئیس 

المسارات ي سیخرج بها هذا المؤتمر لتصحیح النتائج التعلى  تبني اماًال كثیرةً ان حكومة بالدي 

وتهدید  كولوجیة لبیئة كوكبنا،للحدود االیمن تدهور  ترتب علیهاوما  خالل العقود الماضیة الخاطئة للتنمیة

ق في مجمل القضایا الرئیسة ا، ان نوضح وجهة نظر العر بهذا الصدد ونود. للعیش ببیئة سلیمة وصحیة

دول (المتقدمة الدول  وفاءو ، ولكن المتباینة المشتركة المسؤولیة أمبدالتأكید مجددًا على  إعادة ومنها للمؤتمر

بالتزاماتها تجاه الدول النامیة بما فیها التحول نحو االقتصاد االخضر ) كیوتومن بروتوكول  األولالمرفق 

تقدیم مساعدات فنیة  وذلك من خالل ،والدعم المالي لصندوق المناخ االخضروتخفیض انبعاثات الكربون 

 علىمن اجل تامین قدرة الدول النامیة ، وجیا وبناء القدرات وتسهیل الیات تحقیق ذلكتكنولال ومالیة ونقل

ومراعاة كما وتؤكد حكومة بالدي على سیادة الدول في استثمار ثرواتها الطبیعیة . تحقیق التنمیة المستدامة

لهذا الستخدام نظیف بیئیًا الدول التي تعتمد اقتصادیاتها على الوقود االحفوري مع الترویج  وأحوالظروف 

ترى ان تعزیز وتقویة آلیات عمل ي كما وان حكومة بالد، ة المتجددةالنوع من الوقود ومصادر الطاق

وتجنب المؤسسات الحالیة المعنیة بالبیئة والتنمیة المستدامة یعد خیارًا افضل في ظل الظروف الراهنة 



ان اي اطار مؤسسي یتم التوصل الیه في المؤتمر یجب ان الیؤدي الى ، وترى اث مؤسسات جدیدةاستحد

ما یتفق علیه من ونفس الشي ینطبق على ، ى البلدان النامیةة او تجاریة علفرض شروط وعوائق اضافیة فنی

 وان ال ا،عنه لتحقیق التنمیة المستدامة ولیس مفهوما بدیالً  أداةیكون  إذ یجب ان ،األخضرلالقتصاد مفهوم 

یكون هذا المفهوم ذریعة لغرض فرض حواجز تجاریة او معاییر بیئیة او متطلبات تكنولوجیة یصعب االلتزام 

  .ن قبل الدول النامیة بها م

وان تؤمن الیات تطبیق هذا المفهوم مبدا التحول التدریجي الى االقتصاد االخضر وبما یتناسب مع  

  .                                                                 االمكانات االقتصادیة واالجتماعیة وخصوصیات كل بلد 

 النجاح والتوفیق خدمة لالنسانیة لمؤتمرنا أتمنى، ، السید الرئیسختاماً 

               

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته                                          

 

 


