
 

 
 

 بيان صحافي
 

 المؤتمر األول إلعداد خطة التنمية الوطنية في العراق

 ة نحو أهداف التنمية المستدامةمهمالوزير الجميلي: خطوة 

 

التنمية  ـ أطلقت وزارة التخطيط العراقية أول جولة من النقاشات حول خطة ٢٠١٧ (أبريل) نيسان ٣٠، أربيل
 المؤتمر الذي يعقد لثالثة أيام في أربيل بالتعاون بين وزارة التخطيط منظ   .٢٠٢٢ـ ٢٠١٨الوطنية في العراق 

ل من االتحاد األوروبي.  وبرنامج تنمية المناطق المحلية المنفذ من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والممو 

حادات من ممثلي الحكومة والوزارات والمحافظات والقطاع الخاص واالت ٣٠٠في المؤتمر أكثر من شارك 
  السلك الديبلوماسي ومنظمات دولية.يمي، إضافة إلى دالتجارية والمجتمعْين المدني واألكا

د التفكير في ، إن  الدكتور سلمان الجميلي ،وزير التخطيط قال ي ظل إعداد خطة للتنمية الوطنية ف: "مجر 
تحرير ال يكفي لمستدامة. تحقيق أهداف التنمية انحو ة مهمخطوة العراق  التي يواجههاالظروف الحالية 

رة  مدننا إعمارإلعادة عد  العدة يجب أن نض، بل راأل لتنمية المستدامة. يجب أن ل إلى اوللوصوبنائها المحر 
 ."القطاع الخاص نشيطتعزيز الالمركزية اإلدارية وتتتمثل بخطة التنمية الوطنية مفاهيم جديدة  شملت

ح وزير التخطيط في حكومة إقليم كردسو مهم التمكين االقتصادي " :، أن  تان العراق، الدكتور علي السنديصر 
التي ركزت على العنصر  ٢٠٢٠إقليم كردستان  بالنسبة إلى التنمية المستدامة، وقد تبلور هذا في رؤية

ة بغية تحقيق التنمية المستدامة، ال بد  أن تشمل خطة التنمية الوطنية االستثمار في التعليم والرعاي اإلنساني.
وخلق فرص عمل للفئات  الصحية والخدمات األساسية، وتمكين الشباب، وإشراك المرأة والفئات الضعيفة،

 ”.الصغيرة والمتوسطة عمالدعم األو شد  فقراً،األ

 : دت مسؤولة االتحاد األوروبي في أربيل، كالريس باستوري، على أن   االتحاد األوروبي يدعم“من جهتها، شد 
الوطني  ىمستومن خالل االعتماد على قيادة الحكومات على المج تنمية المناطق المحلية عبر برنا المؤسسات

لكم القيادة في خطة التنمية  .إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين العراقيين ،واإلقليمي والمحلي
شركاؤه ملتزمين ويبقى االتحاد األوروبي و تشاركوا في صنع القرار.كي لالوطنية هذه، وكذلك الفرصة 

تساعد و ن للتنمية أن تحدث تغييراً يمك وبالفعل، المساعدة ومشاركة الخبرات حول الحكم الرشيد والالمركزية.
 ”.هاونتائج في التغلب على أسباب الحرب

 هذا النقاش األول لخطة التنمية الوطنيةيؤشر “قال مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، منير تابت: 
 على االلتزام الرسمي في تعزيز الحكم الرشيد وإشراك القطاعات والهيئات المعنية جميعاً في عملية في العراق

ناتعكس تطلعات ت تشاركية وشاملة وشفافة للمرة األولى في العراق، تعد  خطة للتنمية . كافة المجتمعية المكو 
ها تمويولويات والخطوات التي تبن  ألا نتضحالهرم، وت ىأعلباتجاه الوطنية اعتماداً على مقاربة تبدأ من القاعدة 

ئ العراق أهن   .، وتدمج أهداف التنمية المستدامة فيهاتنمية المحافظات في استراتيجياتعلى المستوى المحلي 
 وأشكر االتحاد األوروبي على دعمه المستمر". ،على هذا الجهد

 



دة ناقش المشاركون نتائج، اللوطنية، والتحديات، والتخطيط واإلدارة المستندة إلى إطار عمل لخطة التنمية ا مسو 
مثل إصالحات الهجرة،  قضايااإلحصاءات القطاعية، وتوزيع األدوار في ما بين الجهات المعنية، إضافة إلى و

رة، واستراتيجيات   الحد  من الفقر.والنزوح، وإعادة بناء المناطق المحر 

ويسعى . بفاعليةها وتنفيذ المحلية التنمية استراتيجيات لتخطيط محافظة ١٢ يةبرنامج تنمية المناطق المحل يدعم

 أجل من االبتكار مبادرة إطار في مبتكرة عبر حلول مجتمعاتهم في للمساهمة وكذلك الشباب المرأة، تمكين إلى

األوروبي مع  االتحاد ملويع. األوروبي اإلنمائي باالشتراك مع االتحاد المتحدة األمم برنامج التي ينفذها التنمية

 مساعدة أو الطبيعية النزاعات والكوارث ومنع الديموقراطية، الحوكمة بلداً لتعميق ١٤٠ في اإلنمائي البرنامج

 .المناخ تغي ر مع والتكي ف مواجهة األزمات، على القدرة وبناء منها، التعافي في البلدان

 

 

 االتصال: لمعلومات،لمزيد من ا

 متحدة اإلنمائي في العراق برنامج األمم ال
 نداء هالل، مستشارة إعالم وتواصل

 nidaa.hilal@undp.orgبريد إلكتروني: 
 3336 447 780 964+هاتف: 

 

 
 
 

 
 بعثة االتحاد األوروبي إلى العراق

 محمد فوزي، مدير العالقات واإلعالم
  mohammed.fawzi@eeas.europa.euبريد إلكتروني: 

 5377 928 780 964+هاتف:

   www.eeas.europa.eu/delegations/iraqموقع إلكتروني:  

   www.facebook.com/EUinIraqفيسبوك:   
 

###  ###  ### 

 

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

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

 محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
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