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بسم الله الرحمن الرحيم
السيُد رئيَس الجمعيِة العامة لألمم المتحدة،
 األميِن العام لألمم المتحدة المحترم،

َ
سيادة

أصحاَب الجاللِة والفخامة والمعالي المحترمين،
السيداُت والسادة،

 الله وبركاته،
ُ
السالُم عليكم ورحمة

حييكم باسِم العراق وهو إحدى الدوِل المؤسسِة لهذه المنظمِة التي تستضيفنا.
ُ
ُيسعدني أن أ

 للــدورِة الســابعِة والســبعين للجمعيــِة العامــة، وإننــا علــى 
ً
أتقــدُم بالتهنئــة إلــى الســيِد تشــابا كوروشــي النتخابــه رئيســا

 المرجــوِة مــن هــذه الــدورة، وأتقــدُم بخالــِص الشــكِر لألميــِن العــاِم لألمــم 
ِ
ثقــٍة مــن خبرتــِه وكفاءتــِه فــي تحقيــِق النتائــج

ــك فــي دعــِم  ــة، وكذل ــوي فــي إدارِة المنظمــِة خــالَل الســنواِت الماضي ــدورِه الحي ــو غوتيريــش ل المتحــدة الســيد أنطوني
ومســاندِة حكومــِة العــراق، وهــذا يشــكُل محــَط امتنــاٍن وتقديــٍر دائميــِن لنــا ولشــعبنا.

الرئيس، السيد 
 
ُ
 لألمــل، وهنــاك التحديــاُت الكبيــرة

ً
 حيــة

ً
 الجــذور فــي الذاكــرِة اإلنســانية وهــو يمثــُل تجربــة

ُ
 بلــٌد تأريخــٌي عميــق

َ
إن العــراق

 والســيما علــى مســتوى الصــراِع السياســّي الداخلــي، ولكــْن هنــاك فــي المقابــل روُح األمــل لــدى شــعِب 
ً
التــي تبــدو صعبــة

 انتــزاِع الفرصــِة للحيــاِة والتقــدِم والســالم مــن براثــِن الصراعــاِت واألزمــاِت والتحديــات.
َ
 قــدرة

ُ
العــراق الــذي يمتلــك

ــِم  ــِة عــن العال ــه بالنياب ــِة اإلرهــاِب، واالنتصــاِر علي ــِة الظــروِف بــروِح األمــل تلــك لمحارب اســتعاَن العراقيــون رغــَم صعوب
ــش  ــاِت داع ــن عصاب ــه م ــِر أراضي ــط لتحري ــس فق  لي

ً
ــيمة ــاٍت جس ــعُبنا تضحي ــدَم ش ، وق

ً
ــة  صعب

ُ
ــة ــت المهم ــه، وكان كل

ــري.  ــا التدمي ــِض فكِره ــكان، وتقوي ــي كِل م ــاِن ف ــِد اإلنس ــن تهدي ــرِة م ــِة الخطي ــذه المنظم  ه
ِ
ــع ــل ولمن ــة، ب اإلرهابي

وأســتذكر هنــا الشــهداَء العراقييــن الذيــن قدمــوا أرواَحهــم مــن أجــل الدفــاع عــن قيــم الحريــة، والعدالــة، والديمقراطيــة، 
ــوق اإلنســان. وحق

 مــن نوِعهــا فــي محاربــِة داعــش، 
ً
 مهــاراٍت فريــدة

ُ
 العراقيــة

ُ
 الحــرب العادلــة، اكتســبِت القــواُت العســكرية

َ
وخــالَل تلــك

ــكَرنا  ــَن ش ــاب، مجددي ــِه لإلره ــي محاربت ــِه ف ــراِت حلفاِئ ــن خب  م
ُ
ــراق ــتفاد الع ــِظ الســالم، واس ــون، وحف ــرِض القان وف

 حكومــِة جمهوريــة العــراق إلــى ضــرورِة االســتمراِر فــي مواجهــِة ظاهــرِة اإلرهــاِب الدولــي 
َ
وتقديَرنــا لهــم ونجــدُد دعــوة

ــه. والجماعــاِت الداعمــة ل

ــالِل  ــررة مــن احت ــاِر المناطــِق المحــررة والمتضـ ــي إعــادِة إعم ــِد مــن الدعــِم األممــي ف ــي المزي ــى تلق  إل
ُ
ــراق ــُع الع ويتطل

 لالســتجابِة لالحتياجــاِت اإلنســانيِة الضـــروريِة الطارئــة؛ لتعزيــِز 
ُ
عصابــاِت داعــش اإلرهابيــة، وكذلــك المســاعداُت األمميــة

ــا  ــدِن وأهاليه ــذه الم ــودِة ه ــي ع ــاعُد ف ــا يس ــرة، بم ــِة المدم ــى التحتي ــاِء البن ــادِة بن ــي إع ــوِدِه ف ــراِق، وجه ــدراِت الع ق
ــد. ــِة مــن جدي ــاِة الطبيعي ــى الحي ــن إل والنازحي

والجديــُر بالذكــر أن وزاراِت الدولــة ومؤسســاِتها واصلــت جهوَدهــا إلعــادِة العوائــِل العراقيــة فــي مخيــِم الهــول فــي ســوريا 
 إلعــادِة 

ً
 شــامال

ً
 حكوميــا

ً
إلــى األراضــي العراقيــة، وإرجاِعهــم إلــى مناطِقهــم. وأوُد أن أشــيَر هنــا إلــى أننــا وضعنــا برنامجــا

 لإلعــراِب 
َ
إعمــاِر المناطــِق المحــررة، وإصــالِح البنــى التحتيــة، وعــودٍة آمنــٍة وطوعيــٍة للنازحيــن. ونغتنــُم هــذه المناســبة

عــن بالــِغ شــكِرنا وتقديِرنــا للــدوِل المانحــة، والمنظمــاِت الدوليــة علــى دعِمهــا ومســاندِتها اإلنســانية.

الرئيس، السيد 
ــِن  ــِة األم ــاب، أو حماي ــِة مكافحــِة اإلره ــه تحــَت ذريع ــدِم اســتخداِم أراضي ــِه لع ــر دعواِت ــذا المنب ــن ه ــرَر م  يك

َ
ــراق إن الع

ــُه واســتقراَرُه للخطــر، ويؤكــُد علــى ضــرورِة احتــراِم المبــادئ التــي ينــُص عليهــا 
َ
القومــي لــدوٍل أخــرى؛ بمــا يعــّرض أمن



ــادِئ حســِن الجــوار،  ــدوِل، ومب ــراِم ســيادِة ال ــة، باحت ــاِت الدولي ــي والعالق ــوِن الدول ــُد القان ــِم المتحــدة وقواع  األم
ُ
ــاق ميث

 يدعــو إلــى حــِل الخالفــاِت المتراكمــِة عبــَر القنــواِت 
ٍ
ها بنهــج

َ
 العــراق تؤكــُد تمســك

َ
وتعزيــِز عالقــاِت التعــاون. وإن حكومــة

الدبلوماســية.

السيد الرئيس،
 نواحــي الحيــاة، وأثبــَت 

ِ
 دوِل العالــم تأثــر بجائحــة كوفيــد ١٩، والتــي انعكســت علــى جميــع

َ
، مثــل بقيــة

َ
 أن العــراق

َ
ال شــك

 
ُ
ها الوطنيــة

ُ
 ومؤسســات

ُ
 العراقيــة

ُ
أن التعــاوَن والتضامــَن الدولــي كانــا الســبيَل األنجــَح لمواجهــِة هــذا الوبــاء، واتخــذت الحكومــة

العديــَد مــن التدابيــِر الوقائيــِة والعالجيــِة الالزمــِة للســيطرِة والحــِد مــن هــذا الوبــاِء ومعالجــِة المصابيــن، وهنــا أغتنــُم هــذه 
 لإلعــراِب عــن بالــِغ تقديِرنــا للــدوِل والمنظمــاِت الدوليــِة، ومنظمــِة الصحــِة العالميــِة، والمنظمــاِت اإلنســانيِة علــى 

َ
المناســبة

جهوِدهــا المخلصــِة فــي التصــدي للوبــاء، ومســاعدِة الــدوِل الناميــِة فــي ســبيِل مواجهِتــِه ومكافحِتــه.

السيد الرئيس،
ــِب  ــة والمطال ــِة الديمقراطي ــى التجرب ــاِظ عل ــِة، والحف ــتحقاقاِت الوطني ــِة االس ــراق بأهمي ــِة الع ــِة جمهوري ــن حكوم  م

ً
إدراكا

ــة  ــاٍت نزيه ــِة انتخاب ــى إقام  عل
ُ
ــة ــذه الحكوم ــت ه ــد عمل ــر، فق ــِة التعبي  وحري

ً
ــا ــا ديمقراطي ــِة حقوقه ــِة بممارس الجماهيري

وعادلــٍة بدعــٍم مــن مجلــِس األمــن، واألمــِم المتحــدة، ومنظمــاٍت دوليــة أخــرى، وقــد أشــادوا بنزاهتهــا ومهنيتهــا العالييــن، 
وأوُد هنــا أن أقــدَم شــكري وتقديــري لجميــع المنظمــات والــدول، ولــكِل مــن ســاعَد فــي دعــِم هــذه االنتخابــات، وأخــص 
ــه للمســار الديمقراطــي فــي العــراق. ورغــَم نجــاِح االنتخابــات، فقــد  ــى الســيد السيســتاني لحمايت بالذكــر المرجــع األعل
 فــي االتفــاِق علــى تشــكيِل الحكومــة؛ ممــا أدى إلــى خلــِق انســداٍد سياســي. ودعــت حكومتــي إلــى 

ُ
عجــزت القــوى السياســية

 مــن األزمــِة السياســيِة الحاليــة، 
ِ
 القــوى السياســيِة واألحــزاِب المختلفــة؛ لمناقشــِة ســبِل الخــروج

ِ
حــواٍر جــاٍد وشــفاٍف لجميــع

ــِه، وتحقيــِق أهداِفــِه لضمــاِن مســتقبِله.  مــن الحكومــِة لتلبيــِة طموحــاِت الشــعب، والتعبيــِر عــن آماِل
ً
ســعيا

 العــراق علــى بنــاِء الدولــِة، والحفــاِظ علــى هيبتهــا علــى أســِس التعايــِش بيــن مكونــاِت الشــعِب العراقــي 
ُ
وتعمــُل حكومــة

كافــة، مــع احتــراِم التنــوِع والتعــدِد الفكــري والدينــي والمذهبــي فــي ظــِل ســيادِة قيــِم العدالــِة والمســاواة ومبادئهــا، وضمــاِن 
حريــِة التعبيــر والتظاهــِر الســلمي وحقــوِق اإلنســان، وتقويــِة أجهــزِة إنفــاِذ القانــون، والعمــِل علــى تعزيــِز إجــراءاِت المســاءلِة 
 حيازِتــِه واســتخداِمه خارَج 

ِ
ووقــِف االنتهــاكاِت الفرديــة ومحاســبِة مرتكبيهــا، والعمــِل علــى حصـــِر الســالِح بيِد الدولــة، ومنع

إطــار القانــوِن ومؤسســاِت الدولــة، والتحقيــِق باســتخدامه ضــّد المواطنيــن، وأفــراِد القــواِت األمنيــة، ومحاســبِة المســتخدمين 
 القانــون، وتطبيــِق العدالــِة علــى الجميــع.

َ
وفــق

السيد الرئيس،
 علــى أن يكــوَن مصــدَر اســتقراٍر فــي محيطــه اإلقليمــي والدولــي، ويســعى إلــى تقريــِب وجهــاِت النظــِر، 

ُ
يحــرُص العــراق

والعمــِل علــى إيجــاِد الحلــوِل الســلميِة المســتدامِة لألزمــاِت اإلقليميــة والخالفــاِت بيــن دوِل المنطقــة عبــر طرِحــِه العديــَد 
مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى ضمــاِن حمايــِة الســلم واألمــن فــي منطقتنــا التــي عانــت الحــروَب واألزمــات لوقــت طويــل، 
 لهــذه السياســية ِالمتوازنــة فقــد اســتضافت بغــداُد العديــَد مــن االجتماعــاِت بيــن هــذه الــدول؛ ممــا ُيعــد نتيجــة 

ً
وامتــدادا

 مــع دوِل الجــواِر والعمــِل مــن أجــل 
ُ
 العراقيــة

ُ
، وتعمــُل بهــا الدبلوماســية

ُ
للسياســِة المتوازنــِة التــي تعمــل بهــا هــذه الحكومــة

 تشــجيُع 
َ
 األطــراِف بمــا يصــب فــي مصلحــِة شــعوِب المنطقــِة التــي تربطهــا عالقــاٌت تأريخيــة، وكذلــك

ِ
مصلحــِة جميــع

ــام  ــي شــهِر آب للع ــاون ف ــراكة والتع ــداَد للشـ ــُر بغ ــة. وحظــي مؤتم ــي المنطق ــاِت ف ــِل األزم ــزُع فتي ــاوِن اإلقليمــي، ون التع
 خــرَج المؤتمــُر بتوصيــاٍت 

ُ
الماضــي، بمشــاركٍة واســعٍة مــن قبــِل دوِل الجــواِر اإلقليمــي، والــدوِل الشــقيقِة والصديقــة، حيــث

مهمــٍة جســدت فــي إعــالِن قمــِة بغــداد.

السيد الرئيس،
ــح المــوارِد المائيــة، وتغييــِر مجــاري األنهــار 

ُ
 يمــُر بظــروٍف مناخيــٍة صعبــة بســبِب ش

َ
ال يخفــى علــى الجميــع أن العــراق

 دوَن األخــذ بالحســباِن تأثيراتهــا علــى الحصــِص المائيــة، واالســتخداِم 
ِ
 بهــا مــع دوِل الجــوار، وإقامــِة المشــاريع

ُ
التــي يشــترك

ــاه   تج
ً
ــة ــداِن هشاش ــِر البل ــَس أكث ــَح خام ــراِق ليصب  أدت بالع

ً
ــة ــروف مجتمع ــذه الظ ــاطئة، كُل ه ــدول المتش المنصــِف لل



ِر ســبِل العيــِش لمئــات األســر الريفية   إلــى جفــاِف معظــِم مناطــِق أهــواِر العــراق، وتضـــرُّ
ً
التغّيــراِت المناخيــة؛ ممــا أدى مؤخــرا

 ضمــَن قائمــِة التــراِث العالمــي، والتــي أدت إلــى زيــادِة نســبِة التصحــر، 
ً
فــي األهــواِر العراقيــة، التــي تعــدُّ محميــاٍت طبيعيــة

 إلــى تقليــِل 
ً
والنــزوِح الداخلــي؛ بســبِب عوامــِل الطبيعــة، وإلــى فقــداِن مصــادِر العيــش للعديــِد مــن العوائــل، وأدت أيضــا

نســبِة األراضــي الزراعيــة. ندعــو جميــع دول المنطقــة للحــوار لحــل القضايــا المائيــة وفــق القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة.

 بدايــاِت القــرِن العشــرين، وهــو إن كان يعانــي مــن 
ُ
 بلــٌد ِنفطــي شــارك فــي انتعــاِش االقتصــاِد العالمــي وتطــوِرِه منــذ

َ
إن العــراق

 لمعالجــِة هــذه الظاهــرِة التــي ســتقلل مــن االعتمــاِد 
ُ
تغّيــراِت المنــاخ فهــو ســيعاني كذلــك مــن كِل التدابيــر التــي ســتؤخذ

ــِة  ــي مجــاِل الطاق ــٍة ف ــتراتيجيٍة مهم ــى مشــاريَع اس  عل
ُ
ــة ــذه الحكوم ــت ه ــد عمل ــك، ق ــَم ذل ــوري. رغ ــود األحف ــى الوق عل

 الغــاز المصاحــب، والمجــاالت األخــرى المرتبطــِة باالقتصــاد األخضــر. وهــذا يتطلــُب الدعــَم الدولــي 
ِ
النظيفــة، واســتخراج

 فــي تنفيــِذ السياســاِت واالســتراتيجيات الوطنيــة فــي 
ً
ــِه مــن المضـــي قدمــا بمختلــِف مجاالِتــه لمســاندِة جهــوِدِه ولتمكيِن

جانبــي التخفيــِف مــن اآلثــاِر الســلبية للتغيــِر المناخــي والتكيــِف معهــا.

وعلــى خــٍط مــواٍز، لــم نغفــل عــن ضــرورِة تطويــر قطــاع التعليــم والثقافــة. فقــد وضعنــا تنفيــذ أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة 
للتربيــة والتعليــم العــام والعالــي لســنة 2030، علــى رأس اولوياتنــا، واهــم تلــك األهــداف زيــادة معــدل االلتحــاق بالمــدارس 
ليصــل الــى )١00%( واالرتقــاء بجــودة التعليــم العــام والعالــي، وتطويــر التقنيــات وتكنولوجيــا التعليــم، وتعزيــز المهــارات 
 الوطنيــة لتنميــِة الطفولــة المبكــرة، التــي تغطــي مــدة 

َ
وفــق متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة االقتصاديــة. وقــد أطلقنــا المبــادرة

ــِر البيئــِة التعليميــة المالئمــة ألطفالنــا، والســيما أن شــرائَح 
ُّ
١0 ســنوات؛ بهــدف تقليــِص نســبة األميــة فــي مجتمعنــا، وتوف

 تعانــي مــن تداعيــاِت حــروٍب ومواجهــاٍت وفســاد، ضربــت أســَس القطــاع التعليمــي. وقــد شــرعنا بحملــٍة لبنــاِء مئــات 
ً
عــدة

 عــن تســهيِل مهــامَّ 
ً
المــدراس فــي مختلــِف المحافظــات بعــد أن عانــت مــن نقــٍص كبيــر خــالَل العقــود الماضيــة، فضــال

لبنــاِء الجامعــات والكليــات.

السيد الرئيس،
ــروعة،  ــه المشـ ــي ممارســِة حقوق ــِة الفلســطينية وحــِق الشــعب الفلســطيني ف ــَت تجــاَه القضي ــراِق الثاب ــَف الع ــُد موق نؤك
واحتــرام الوضــع التاريخــي لمدينــة القــدس ومقدســاتها. وفــي الوقــِت الــذي نؤكــد فيــه علــى حرصنــا علــى وحــدِة األراضــي 
الســورية وســالمتها، ندعــُم إجــراَء المحادثــاِت السياســية بيــن األطــراِف الســورية كافــة، ودعــِم جهــوِد المبعــوِث الخــاص 

 لقــراراِت مجلــِس األمــن ذاِت الصلــة.
ً
لألميــِن العــام لألمــم المتحــدة، وفقــا

 
ً
 دوِل العالــم، وأن الشــعوَب دائمــا

ِ
 دوَل العالــم، بــأن األزمــاِت والحــروَب اإلقليميــة تنعكــُس نتائُجهــا علــى جميــع

ُ
يشــاطُر العــراق

 نواحــي الحيــاة والســيما إمــداداِت الطاقــِة، والغــذاء، وانعــداِم األمــن؛ 
ِ
 تؤثــر علــى جميــع

ُ
تدفــُع الثـــمَن لهــذه الحــروب، حيــث

وعليــه نؤكــُد علــى ضــرورِة إيجــاِد الحلــوِل الســلميِة المســتدامة لألزمــاِت اإلقليميــِة والدوليــة عــن طريــِق الحــواِر، وعــدم اللجــوء 
 علــى الســلِم واألمــِن الدولييــن، وإنقــاِذ االقتصــاِد العالمــي والبشـــرية مــن تداعيــاِت هــذه الحــروب.

ً
إلــِى اســتخداِم القــوِة حفاظــا

وفــي الختــام، فــإن التحديــاِت التــي تواِجــُه بلــدي العــراق اليــوم إنمــا هــي نتيجــة لتراكمــات طويلــة نعمــل علــى تفكيكهــا 
 مجتمعنــا الــذي يشــكُل الشــباُب الجــزَء األكبــَر منــه نحــَو التمســِك بالديمقراطيــِة والدفــاِع عنهــا، باعتبارهــا 

ِ
ــع
ُّ
وأملنــا بتطل

 مــا تــزاُل تتحلــى بــروِح الشــجاعِة واألمــِل وهــي بحاجٍة 
َ
 الفتيــة

َ
نــا الديمقراطيــة

َ
نمــَط حيــاٍة وآليــاٍت للحكــِم الرشــيد. إن تجربت

ــاِت  ــِر الخدم ــاِر، وتوفي ــادِة اإلعم ــِة المعاصــرِة وإع ــاِء الدول ــن أجــِل اســتمراِر بن ــي؛ م  الدول
ِ
ــع ــِم ومســاندِة المجتم ــى تفّه إل

وبنــاِء البنــى التحتيــِة التــي دمرتهــا الحــروُب. نؤمــُن بضــرورِة االســتثماِر باإلنســاِن، والعمــِل علــى تنفيــذ أهــداف التنميــِة 
 الدولــي.

ِ
المســتدامة، بالتعــاوِن والشــراكِة الشــاملِة مــع جواِرنــا اإلقليمــي والمجتمــع

 
ً
 جزيال

ً
 شكرا

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


