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 ،أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة "

 

أود أن أعرب عن عميق امتنااني لرئيسااااي وكناا كنادا واااماايناا ولممين العاات لممل المتحادة لتن يل  ا ا 

 .االاتماع الهات

 

وباألخص في الشار  األوطاو والدو  التحديات التي نوااهها كمجتمع دولي  ي تحديات ضاممة واانئة   

الناامياة، حياأ تااتيرات السيروك يمنن أن تمتاد لسترات أاو  وتنون لهاا أضااااران أكثر ألناهاا أت لا  ال نياة 

 .التحتية الصحية

 

لنن يمنن ت ليل تلك التحديات إن ب لنا اهوداً موحدة ومتضافرة. ف د يميل ال عض إلى الن ر داخلياً، وترك 

مشااانلة لوحد ا. نأل أنا تاتير السيروك  و محلي، لنن األكمة  ي أكمة عالمية ول ا فهي كل دولة تحل ال

وبإيجاد ل اح   19-بحااة إلى اطاااتجابة دولية. فنحن بحااة إلى التوحد في التنامنا بموااهة انتشاااان كوفيد 

لتح يق   ه   وباطااترداد تعافينا االصتصااادا. والمواضاايع المحد دة في   ا المنتدو  ي مواضاايع او رية

 .األ داف

 

على الرأل من المماوف من عودة المواة الثانية من السيروك، شااااعرنا ب وة التاتيرات االصتصااااادية له ا 

الوبااا. فمتلل اات الت ااعاد االاتمااعي صاد أوصسا  العادياد من ال لااعاات في اصتصااااادناا. ووف ااً لت اديرات ال ناك 

إلى  2019% في نهااياة عاات 20خو الس ر من أصال من  الادولي، ف اد انتسع عادد العراصيين الراكحين تحا  

 .%40نحو 

 

- حيأ تعرض العرا  لصاادمات متعددةك كانهيان الللا المحلي بساا ا ال يود المسروضااة لمنافحة كوفيد 

، واالنمساض الحاد في أطاااعان النسو من  ر ان وماخراً التمسيض الن ير في إنتال العرا  للنسو بحوالي 19

 .صية أوبك+ في نيسان% كجنا من اتسا23

 

% بالم اننة 70إنا اعتمادنا على واندات النسو يعني أنا واندات مينانيتنا صد انمسضااا  باااااااما ينيد عن  

بمساتويات ما ص ل األكمة، األمر ال ا يرأمنا على اتما  تدابير اانئة لتطلية المصاانيا االطااطاية. وصد 

ى مع  ا ا ف اد نواااح احتماالياة عجن ك ير باالمواكناة  ا ا نحتاال كنتيجاة حتمياة الت نين من إنسااصناا، ولنن حت

العات  االمر ال ا طااايساااتلنت تمويلح الساااحا من االحتيااات وكيادة الدين. وبشااانل عات، من المتوصع أن 

 .2021، مع احتمالية متوص عة لالنتعاش في العات 2020% خال  عات 10يت لص اصتصادنا بحوالي 

 

ا . فنحن ما كلنا بلداً يمر في مرحلة التعافي. ل د تجاوكنا حرب أ لية ياتي كل   ا في وص  حساااااك للعر

والعنا واإلن ااب الا ا ماانطااااح ماا يادعى بتن يل الادولاة اإلطااااالمياة، لنن اهودناا إلعاادة ال نااا ماا كالا  

 شااة، فالم ا رات الشااع ية في المريا والشااتاا الماضاايين، والضااحايا ال ين طاا لوا بلري ة ماطاااوية، 



 .تااا كااايااار صاااااااانا باااان صااااااا ااار الشاااااااعاااا الاااعاااراصاااي لاااح حااادود تاااعاااتااا ااار كااا 

إنا تح يق مسااات  ل أكثر اكد اناً ومعالجة مواان ضاااعا االصتصااااد العراصي  ي وعود صدمتها الحنومة 

 .الجديدة لرئيس الوكناا مصلسى الناظمي في برنامجها

 

ياان طااااوو المثاابرة إنناا نادنك تماامااً باان اللريق أماامناا طااااينون اويالً وشاااااصااً، لنن ال يوااد لاديناا خ

واالنتصاان، وعلينا أن نتصارف بإحسااك عا  بحرااة الموصا وبعلا وحنت إلحراك نتائي إيجابية، وإال 

 .فإننا طنم   شع نا وخاصة ش ابنا

 

ال يمننناا أن ناامال النجااح مثال النثير من ال لادان االخرو بادون تعااون المجتمع الادولي، فااألكماات الماالياة 

ا من تح يق تمويلنا األطااااطاااي والتناماتنا تجاه الديون. نامل بانا   وأكمات السااايولة التي نوااهها تصاااع م

المجتمع الدولي طاايدعل   ه الجهود، بما في  لك مساااعدتنا بإعادة الهينلة االصتصااادية ودعمنا في تح يق 

ية وخلق فرص مينانيتنا االطاتثمانية، و ي اهود مهمة ل ناا ال نية التحتية والحساظ على المدمات األطااطا 

 .العمل

 

وللدو  النامية، مثل العرا ، التي توااح   ه التحديات  فإنا إمنانية توظيا وطااائل طااريعة تساااعدنا في 

ضامان السايولة المحلية وإمنانية حصاو  ال لاع الماص على صروض بما يمسا من عاا الدين الم اشار 

ة الحالية من ت ييدنا والحد من صدنتنا على على الدولة  ي وطااائل مهمة إن أندنا ضاامان عدت تمنين األكم

 .تسعيل اإلصالح المللوب بشدة على المدو ال عيد 

 

ة بما يمنننا من التل يق السونا لساياطاات تحسين مالية تمرانا من  فنحن بحااة إلى رليات انت الية لساد الهو 

- ن مجابهة تاتيرات كوفيد الدوائر المطل ة لطرض تمنين اطاات ران شاااوننا المالية وإصتصااادنا كي نتمنن م

، وبعد ا يمنننا اطااااتمدامها كمنصااااة لل يات بإختيانات صاااارف أ كى بالمساااات  ل بما طاااايحسن النمو 19

 .االصتصادا

 

نجاح العرا  في محانبة التلرف والمساااعدة في إعادة االطاات ران إلى   ه المنل ة أمر حاطاال، ل د عملنا 

 .لاامصاااااااعااا فااي الااماااضاااااايالاانااثااياار ماان أااال اطااااااتاا ااران الااعاارا  والااتااطاالااا عاالااى ا

مع ااائحاة كونوناا األكماة تعم ا  أكثر والتحادياات أصاااا حا  أكثر إيالمااً واناا متااكاد باان النثير من ال لادان 

يشااعرون بنسس الم دان من التحديات والصااعوبات ولنننا ليس لدينا خيان اال العمل طااوية على المسااتوو 

 .العالمي ل ناا افضل

 

 . ة ل ناااا افضاااااال واصتصاااااااد عااالمي تعاااوني اصووناااماال ان نحو   اا ه االكمااة الى فرصاااااا 

 .شنراً لنل

 

 حبر ل صال

 

 "نئيس امهونية العرا 


