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الدكتورة المهندسة ان نافع اوسي بلبول
وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة

السيد رئيس الدورة ( )26للمجلس الحاكم لبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات
البشرية:
السيد المدير التنفيذي لبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية:
أصحاب المعالي والسعادة:
السيدات والسادة الحضور:
في البداية وقبل ان ابدأ كلمتي اود ان اشير الى ان وفد بالدي يؤيد البيان الذي قدمه وفد
الباكستان باسم مجموعة الـ 77والصين.
ويسعدني ان نلتقي مجددا في الدورة السادسة والعشرين الجتماعات المجلس الحاكم لبرنامج االمم
المتحدة للمستوطنات البشرية والذي يعقد في هذه المدينة الجميلة نيروبي ..يسعدني بهذه المناسبة
ان اعبر نيابة عن " حكومة جمهورية العراق" عن شكرنا وتقديرنا للدعوة الموجهة لنا كعضو
في المجلس الحاكم لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لنهاية عام  ، 2018كي تتاح لنا
الفرصة ان نتواصل معكم ونقوم بدورنا في تعزيز العالقات مع شركاءنا االقليميين والدوليين في
صنع القرار الدولي للموئل ونساهم في عرض الفرص المتاحة للتنفيذ الفعال لالجندة الحضرية
الجديدة من خالل تطوير وتعزيز اهداف السياسات الموضوعة وتحديد األولويات للبرامج القائمة
وصوال الى تحقيق اهداف برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو مستقبل حضري
افضل والسعي لتحقيق الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة لجعل المدن
والمستوطنات البشرية شاملة وامنة ومرنة ومستدامة للجميع.
السيدات والسادة الحضور:
كما تذكرون فقد التقينا قبل عامين في اجتماع الدورة ()25عندما كان العراق يواجه انذاك هجمة
ارهابية لكيان داعش اودت بحياة االف االشخاص وشردت مئات االالف من االسر من مدن
ومحافظات العراق المختلفة ،اذ تجاوزاعدادالنازحين في العراق(حسب اخر احصائيات لمنظمة
الهجرة الدولية)  3.5مليون نازح ،االمر الذي وضع العراق امام كارثة انسانية حقيقية تمثلت
بانتهاك حقوق االنسان وتهديد االمن والسلم المحلي فضال عن اعاقة عمليات البناء والتنمية
المخطط لها وتحويل الموارد الوطنية لتامين الحاجات األساسية للنازحين ،الى جانب الخسائر
المادية الكبيرة التي تجاوزت  50مليار دوالر والجرائم المرتكبة ضد االقليات الدينية المتعايشة
في تلك المناطق (والتي يزيد تعدادها عن  400الف شخص) وصلت الى التشريد واالستعباد
الجنسي واالبادة الجماعية كما حصل ضد االيزيديين ،فضال عن التهجير القسري للمسيحيين من
مناطقهم ،يضاف الى كل ذلك سرقة وتدمير المواقع االثارية التي تمثل اقدم الحضارات البشرية
وهي حضارة ما بين النهرين والتي تعد من التراث االنساني العالمي.

السيدات والسادة الحضور:
لقددد حقددق العددراق تقدددما كبيددرا فددي تحريددر اراضدديال مددن كيددان داعددي االرهددابي ،فقددد قددام الجدديي
والشرطة العراقية وبمشاركة ابناء العدراق مدن حشدد شدعبي وقدوات العشدائر والبيشدمركة وباسدناد
حيوي ومهم من الدول الحليفدة والددديقة بداخران عناصدر داعدي مدن ارلدي االراضدي والمواقدع
التي قاموا باحتاللها خدالل الفتدرة الماضدية ،واصدبم االمدل بعدودة هداالء الندا حين الدى اراضديهم
ومدنهم اكثر قربا،اال ان انتهاء عمليات التحرير ستخلق تحديا" كبيرا" امام العدراق ،فكمدا تعلمدون
ان العودة والتعايي مجددا في هذه المدن المحررة تفرض ضرورة توطيد السلم واالمن المجتمعي
واعددادة النسدديج االجتمدداعي الددى ماكددان عليددال مددن التددرابث ،اضددافة الددى الكثيددر مددن الجهددود العددادة
االعمار والتنمية ،فعملية التحول للسالم تظل هشة في مراحلها االولى بالنسبة للمجتمعدات المحليدة
الخارجة من النزاعات ،والتي رالبا" ماتعاني من ضدع او انعددام القددرة علدى جميدع االصدعدة،
فالماسسات الرسدمية والبندى التحتيدة تكدون مددمرة و ةقافدة الديمقراطيدة شدبال منعدمدة ،اضدافة الدى
رياب الحكم الرشيد والقانون واحترام حقوق االنسان ،فضدال عدن الفقدر الكدامن وتفشدي االمدراض
ورياب التعليم.
لذا فان االستجابة لالوضاع لفترة ما بعد النزاعدات يجدي ان يتجداو التددخالت الوطنيدة المحددودة
الى برنامج عمل متكامل وبزخم ودعم دوليين يكفل تحقيق السالم ويمهد الطريق امام اعادة عجلدة
الحياة والبناء وتحقيق معايير التنمية المستدامة في تلك المناطق الحضرية.
واستكماال لما تم طرحال في الماتمر الدو اري السدادل لددول اسديا والباسدفيك الدذي عقدد فدي الهندد
ومدداتمر و راء اكسددكان والتعميددر العددرب الددذي عقددد فددي المملكددة العربيددة السددعودية فددي ديسددمبر
 2016فإنندا نددعو وعبدر هدذا المنبدر الدى ضدرورة حشدد الددعم الددولي اكنسداني والفندي للعدراق
وكافة الدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاعدات او الكدوارو واال مدات مدن اجدل ايجداد مسدتقرات
بشرية امنة شاملة مرندة ومسدتدامة مدع ضدمان ان ال يتخلد عدن الركدي احدد ...وفدي هدذا السدياق
فداني اود ان ابدين ان العدراق قدد تقددم بطدرح مسدودة قدرار لتعزيدز دور برندامج األمدم المتحددة
للمستوطنات البشرية في االستجابة لأل مات الحضرية وتالفيها املدين ان يلقدى هدذا القدرار دعمكدم
من خالل المدادقة عليال خالل جلسات اجتماعنا هذا.
وتماشيا مع عنوان ماتمرندا هدذا فدرص التنفيدذ الفعدال لجددول لعمدال الخطدة الحضدرية الجديددة)
فددإن حكومددة بددالدي تاكددد علددى ايددالء اهميددة اكبددر لال مددات الحضددرية خددالل فتددرة الدددراعات
المسلحة وما بعدها وكذلك اال مات التي تنتج عن الكوارو الطبيعيدة مدن اجدل تدوفير حيداة افضدل
للبشر.
في الختام اغتنم هذه الفرصة الؤكد مرة اخرى عن دعم العراق الكامل لبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية وادارة مجلسها الحاكم على جميع االصعدة ...وشكرا
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