
 

 

 

 

 بيان صحافي

 

جهوداً تجريبية لتبسيط الوصول إلى خدمات  كردستان العراق تعرض إقليموزارة الداخلية في 

 تواالتصاال حكومية إدارية مستخدمة تكنولوجيا المعلومات

ن من إقليم كردستان اجتمع أمس في أربيل ممثلو وزارات ومسؤولوـ  2017( ديسمبر) كانون األول 8 ،أربيل

جهات والمجتمع الدولي والعراق إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني واتحادات عمالية 
نظم  مة اإللكترونية ومراكز الخدمات العامة.كويع المستوى حول الحووكاالت تنموية في مؤتمر رفة مانح

وبدعم  ،نيشرفان بارزاني ،رعاية رئيس وزارء اإلقليم المؤتمر وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تحت
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

، أساسيةوصول المواطنين إلى خدمات حكومية إدارية لتبسيط م جهود وزارة الداخلية وقف المؤتمر على تقد  
يمكن استخدامها من  إلكترونيةات منص  الجديد، عبر  رخص قيادة السياراتنظام تجديد لكترونية والفيزا اإلمثل 

 الذي أطلقته وزارة الداخلية ،”أفضل الحوكمة اإللكترونية من أجل خدمات“ضمن مشروع ذلك يأتي  أي مكان.
االستجابة والشفافية والمحاسبة  تحسينبهدف  اإلنمائي بمساعدة برنامج األمم المتحدة  2017في آذار )مارس( 

ج المشروع استخدام تكنولوجيا المعلومات رو  لهذه الغاية، ي إلى الناس.ذات جودة تقديم خدمات إدارية في 
 يمكن دخولها عن بعد عبر االنترنت. مرتبطة بالحواسيبات منص  واالتصاالت، بما في ذلك 

: "وزارة الداخلية ملتزمة توفير أسرع الخدمات عالية الجودة على أن   ،كريم سنجاري ،د وزير الداخليةشد  
، بل سوف يساعد ءبشكل ملموس للمواطنين والوزارة على حد سوا فقط هذا ال يوفر الوقت والمالللمواطنين. 

 ".فساد إداري ومالي محتملالتصدي لعلى كذلك 

أوتوماتيكية  إلكترونيةات مجهزة بمنص  ، سوف تكون كز خدمات عامةامشروعاً تجريبياً لمرعرضت الوزارة 
والدة وطالق شهادات أحوال شخصية )مجموعة من الخدمات اإلدارية إلى المجتمع، مثل إصدار لتقديم 

في إقليم كردستان بشكل أوسع  لتطبيق الحوكمة اإللكترونيةمثاالً وسوف تشكل هذه المراكز  ووفاة...إلخ(.
 العراق.

 
 ر خارجي وداخلي لمركزخدمي مقترح من وزارة الداخليةّ  تصو

 



برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، منير تابت: "المؤسسات الفاعلة والخاضعة للمساءلة هدف قال مدير 
قراطية وبناء السالم رئيس يساعد البرنامج اإلنمائي على تحقيقه في إطار تركيزه األساسي على الحوكمة الديمو

عالية للمواطنين مع ضمان الوصول  من المهم لهذا الهدف وجود خدمات أكثر فاعلية وذات جودةفي العراق. 
خاطر واألكثر تهميشاً من ضاً للممساعدة الفئات األكثر تعر  ضرورة جب على جهود كهذه التنبه ليإلى الجميع. 

م بشكل متساو عبر هذه خد  لكي ت  أو خبرة فيها المنصات اإللكترونية إلى التي قد ال يكون لديها وصول الناس، 
 الوسائل الحديثة".

 Asan Khidmetفي المؤتمر شركاء وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من أذربيجان ومؤسسةشارك 

 .”الحوكمة اإللكترونية من أجل خدمات أفضل“ما خبرات تقنية ومعرفية خالل تنفيذ مشروع اللذين قد  

 

 

 االتصال: لمعلومات،لمزيد من ا

 إعالم وتواصل نداء هالل، مستشارة
  hu.ll.nualalih.a.din :إلكترونيبريد 
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###  ###  ### 

 

يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، 

بلداً وإقليماً، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية  170نحن موجودون في أكثر من  بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع.ويدفع ويحافظ على النمو 

 محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
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