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وزير التخطيط العراقي يبحث ملف إعادة االستقرار مع وفد من اإلسكوا
• وزير التخطيط يبحث ملف إعادة االستقرار مع لجنة دولية (وكالة األنباء العراقية |)
• وزير التخطيط يبحث مع لجنة اممية ملف اعادة االستقرار واإلعمار للعراق (أخبار العراق |
موازين نيوز)
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وزير التخطيط يبحث ملف إعادة االستقرار مع لجنة دولية
وكالة األنباء العراقية
 23كانون الثاني/يناير 2019
دعا وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي ،اليوم األربعاء ،إلى تكاتف جميع الجهود الدولية ،من أجل زيادة الدعم المقدم
للحكومة العراقية ،لتنفيذ مشاريع إعادة االستقرار واالعمار ،واستكمال ملف العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم المحررة.
جاء ذلك خالل استقباله وفدا ً من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ،اذ تم بحث ملفي إعادة
االستقرار واالعمار في المناطق المحررة ،وذلك وفق محددات رؤية العراق للتنمية المستدامة  ،٢٠٣٠التي قدمتها وزارة
التخطيط.
واكد وزير التخطيط خالل اللقاء على أهمية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع جميع لجان األمم المتحدة الفاعلة في المنطقة،
وتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة العراقية ،لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطن العراقي ،في مختلف المجاالت.
من جهته ،اشاد رئيس واعضاء وفد (االسكوا) برؤية العراق للتنمية المستدامة  ،٢٠٣٠مؤكدين استعدادهم لتقديم جميع اشكال
الدعم الممكن لتحقيق اهداف هذه الرؤية ،مبينين ان التعاون المباشر بين الجانبين من شأنه ان يسهم في دعم القطاع الخاص،
وخلق فرص عمل ،فضالً تحقيق عودة مستدامة لجميع النازحين.
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وزير التخطيط يبحث مع لجنة اممية ملف اعادة االستقرار واإلعمار للعراق
أخبار العراق | موازين نيوز
 23كانون الثاني/يناير 2019
بحث وزير التخطيط ،نوري الدليمي ،مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ،األربعاء ،ملف اعادة
االستقرار واإلعمار للعراق ،واستكمال ملف العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم.
وذكر المكتب االعالمي لوزير التخطيط ،في بيان تلقت /موازين نيوز /نسخة منه ،أن “الدليمي ،استقبل وفدا ً من لجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا)” ،مبينا ً ان “اللقاء ،بحث ملفي إعادة االستقرار واالعمار في المناطق
المحررة ،وذلك وفق محددات رؤية العراق للتنمية المستدامة  ،٢٠٣٠التي قدمتها وزارة التخطيط”.
ودعا الدليمي ،إلى “تكاتف جميع الجهود الدولية ،من أجل زيادة الدعم المقدم للحكومة العراقية ،لتنفيذ مشاريع إعادة االستقرار
واألعمار ،واستكمال ملف العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم المحررة” ،مؤكدا ً “أهمية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع
جميع لجان األمم المتحدة الفاعلة في المنطقة ،وتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة العراقية ،لتقديم أفضل الخدمات الممكنة
للمواطن العراقي ،في مختلف المجاالت”.
من جهته ،اشاد رئيس واعضاء وفد (االسكوا) ،بـ”رؤية العراق للتنمية المستدامة  ،”٢٠٣٠مؤكدين “استعدادهم لتقديم جميع
اشكال الدعم الممكن لتحقيق اهداف هذه الرؤية”.
وبين رئيس وأعضاء اللجنة ،ان “التعاون المباشر بين الجانبين من شأنه ان يسهم في دعم القطاع الخاص ،وخلق فرص عمل،
فضالً تحقيق عودة مستدامة لجميع النازحين”.
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