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اأ�صا�صي  �رشيك  اخلا�ش  "القطـاع  �صعار  حتت 
الأعمال  جمعيات  احتفلت  العـراق"  بناء  يف 
اأعمالها  اأجندات  بت�صليم  القت�صادية  واملنظمات 
26 يونيه/حزيران  اإىل حكوماتها املحلية يوم 
يوليو/متوز يف   24 النجف، ويوم  يف حمافظة 
وكانت  والب�رشة.  الأنبار  حمافظتي  من  كل 
امل�صتهلك  حقوق  عن  للدفاع  العراقية  اجلمعية 

بدعم  الربنامج  هذا  يف  العمل  تبنت   )ISCRD(
 ،CIPE من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
اأكرث  نحو  الأجندات  هذه  يف  العمل  وا�صتغرق 
من عام، �صارك فيه املئات من رجال الأعمال 
واخلرباء  والأكادمييني  واحلرفيني  واملهنيني 
خالل  من  اخلا�ش،  للقطاع  منظم  حوار  يف 
يهدف  جماعي  وب�صوت  الدميقراطية  امل�صاركة 

اإىل حتقيق الإ�صالحات القت�صادية والت�رشيعية 
الالزمة لتعزيز القت�صاد املوجه نحو ال�صوق. 

وقد متخ�ش عن هذا احلوار جمموعة من الروؤى 
والأفكار حول طبيعة امل�صاكل التي يعاين منها 
والتي  املحافظات،  هذه  يف  اخلا�ش  القطاع 
تطوير  يف  املن�صود  لدوره  اأدائه  دون  حتول 
الواقع القت�صادي فيها، كما مت حتديد جمموعة 
من احللول لكل م�صكلة، وحتديد اجلهات امل�صئولة 

عن حلها. 
اأو  طريق  خارطة  مبثابة  الأجندات  هذه  وتعد 
الأكادميية  املعرفة  فيها  امتزجت  عمل  منهج 
وجهة  متثل  فهي  ولذلك  امليدانية،  باخلربات 
نظر عملية من القطاع اخلا�ش لتفعيل دوره يف 
اأنها ت�صعى اإىل تو�صيع  احلياة القت�صادية، كما 
واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  احلوار  دائرة 
املحافظات  م�صتوى  على  القرار  و�صناع 
اأنها  كما  فيها،  الأعمال  بيئة  تعزيز  اأجل  من 
واملركزية  املحلية  احلكومات  حث  على  تعمل 
للم�صاهمة يف حل تلك املع�صالت من اأجل تعزيز 
فر�ش م�صاهمة القطاع اخلا�ش يف عملية التنمية 

والبناء والإعمار. 
هذا  من  الثانية  املرحلة  تبداأ  اأن  املزمع  ومن 
الربنامج بح�صد التاأييد من خالل عقد اجتماعات 
مو�صعة مع احلكومات املحلية حتى ميكن تطبيق 

ما جاء يف هذه الأجندات على اأر�ش الواقع.
ويف اخلام�ش من اأغ�صط�ش/اآب املا�صي، عقدت 
اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق امل�صتهلك، مع 
جلنة تنمية حمافظة بابل، اأوىل جل�صات النقا�ش 
حول اأجندة اأعمال حمافظة بابل العراقية. �صارك 
يف املناق�صات ممثلون عن القطاع اخلا�ش بينهم 
اأع�صاء يف غرفة جتارة بابل، وجمعيات رجال 
الأعمال يف املحافظة، بالإ�صافة اإىل ممثلني عن 
جامعة بابل، لختيار 4 قطاعات حتتل الأولوية 
التنمية  عجلة  دفع  �صبل  ملناق�صة  املحافظة  يف 
الأوىل  اخلطوة  مبثابة  اجلل�صة  هذه  وتعد  بها. 
توافق  بناء  اأجل  من  اأ�صمل  مبادرة  اإطالق  نحو 
الرئي�صية،  الت�رشيعية  الق�صايا  حول  الراأي  يف 

واإ�رشاك احلكومة املحلية يف اختيارها.

النتهاء من و�ضع اأجندات اأعمال النجف والأنبار 
والب�ضرة..  والبدء يف و�ضع اأجندة اأعمال بابل

رئي�ض جمل�ض حمافظة النجف، ال�سيخ فاقد ال�سمري، يت�سلم اأجندة 
الأعمال من املهند�ض زهري �رشبة، رئي�ض غرفة جتارة النجف

حمافظ الب�رشة الدكتور �سلتاغ عبود املياح  يت�سلم اأجندة الأعمال من 
ال�سيد عقيل اخلالدي رئي�ض مركز اجلنوب لتطوير القت�ساد العراقي

الأ�ستاذ/ عبد اجلبار عبد الله حمادي، ممثل غرفة جتارة الرمادي، ي�سلم اأجندة 
الأعمال اإىل املهند�ض قي�ض العاين، نائب رئي�ض هيئة ال�ستثمار الوطني يف املحافظة

 ال�سيخ فار�ض �سليمان عبد احلميد اأبو ري�سة، رئي�ض احتاد اجلمعيات الفالحية يف الأنبار، 
ي�سلم اأجندة الأعمال اإىل املهند�ض حممد خ�سري، ممثل النائب الفني ملحافظ الأنبار

العراق

د.منى املو�صوي- من�صق عام اأجندة الأعمال
النجف، والأنبار، والب�رشة، وبابل- العراق
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