
 علان محافظة ديالىإ

راء العامين يومي ال 3 و4 من مكتب المحافظ و نخبة من المدلقد اجتمع كل من أعضاء مجلس محافظة ديالى و
لمناقشة التحديات التي تواجه المحافظة ولوضع رؤية  تخص محافظتهم على مدى السنوات  2009 أيار
 الاربعة المقبلة.

ذه المحافظة تعاني من المشاكل الأمنية و نقص رهاب والجفاف لا تزال هإال الدمار الناجم عن الحرب و الى جانب
 على اقتصادها الذي يعتمد روا داخل المحافظة والى خارجها. ن عددا كبيرا من الناس قد هجالخدمات الأساسية. إ
محافظة تجديد حكومة  العليم سلبا اضافة الى الحاجة الى قطاع التربية والت تأثركما  الزراعة  قد دمر
 والحكومات المحلية وضرورة تحليها بالشفافية والمصداقية.

لتي يجب تحقيقها خلال السنوات هداف االمشاركون إلى الأ شارمصممون على التغلب على هذه التحديات، أ
 ان تعيد محافظة ديالى الى مسار السلام والازدهار. بإمكانهاالتي المقبلة  ربعةالأ

 منالأ

 بالاستفادة من التكنلوجيا الحديثة مؤمنة لدوليةالحدود الداخلية وا (1
 قوات امنية ذات تنسيق عالي فيما بينها (2
 مكونات المجتمعتعكس القوات الامنية  (3
 من مع التركيز على المصالحة  العشائريةالأ تلعب المجتمعات دورا فعالا في توفير (4
 مات استخبارية دقيقةلى معلولاستناد إامن مدربة جيدا تقوم بحماية المواطنين بقوات الأ (5
 مع مراعاة حقوق الانسان وطبقا للقانون مع المعتقلين بوقت مناسب يتم التعامل (6

 محافظة مقتدرةحكومة 

 تنفيذي و تشريعي مستقل وفعالنظام قضائي ،  (1
العقود و التعيينات و  باعداد الموازنة ا يتعلقوخاصة فيممجلس المحافظة من قبل  ةحقيقي مراقبة (2

على ان تراعى  والمنسوبية وما يتعلق بصرف أموال الحكومة لموظفين الحكوميينوإنهاء خدمة ا
 القوانين النافذة ومنها قانون انضباط موظفي الدولة

 ساسية وتطوير الاقتصادتوفر الأمن وسيادة القانون إضافة الى الخدمات الأ محليةحكومة  (3
وذوي  يتاموالا طفالأرامل والأخاصة الضعفاء والللمواطنين وبتضمن الرفاهية   محليةحكومة  (4

 الاحتياجات الخاصة
 صرفها بدقة وحكمة وشفافيةتقوم بالمالية التي تحتاجها و الموارد تستحصلحكومة محلية  (5
 والموهوبين لمتميزينتعمل على تشجيع وتقدير احكومة محلية  (6
 حكومة محلية تستخدم الوسائل الحديثة لغرض التواصل وخزن المعلومات  (7

 

 مع لجنة الاستثمار المحلية( معالجة البطالة )العمل بالتنسيققتصاد / تطوير الا

 القطاع الزراعي

 قطاع زراعي مزدهر مياه كافية لخلق (1
 استصلاح الاراضي  (2
انظمة زراعية حديثة و خصوصا فيما يتعلق بزراعة النخيل والحمضيات )على سبيل المثال مزارع  (3

 و مراكز استشارية( متطورةبحوث  ومراكز متخصصة
 فى كل قضاء( ثال سوق كبيركثر لبيع المحاصيل )على سبيل الممنافذ تسويقية أ (4
 دعم فعال للمزارعين (5

 
 



 

 القطاع الصناعي

 الخ... مصانع حديثة للسمنت،الطابوق والخرسانة الجاهزة (1
 (التمور، العصائر، الدبس إلخ ) مصانع حديثة للمنتجات الغذائية (2
 سمدة كيمياوية نع أاو مص ةفى حديثامص (3
 حديثةكهروغازية  محطات (4
 زيادة الانتاج النفطي (5

 القطاع السياحي

 على سبيل المثال مرافق سياحية وفنادق() ومتناميةسياحة قوية  (1

 القطاع المالي

 المدنمصارف متوفرة في كل  (1
 وفقا للشريعة الاسلامية قروض شخصية سهلة المنال (2
 منالعمال الصغيرة سهلة القروض تجارية وللأ (3

 القطاع التجاري

 سوق حرة اينما يمكن (1
 نتاج السيارات، المضخات الزراعية وغيرها(لإ) مل فيهاللع توجه الشركات العالمية نحو ديالى (2
 اسواق حديثة ولاسيما داخل المدن (3

 الخدمات العامة

 ه من ماء الشربنيحتاجو يحصل الجميع على ما (1
 ه من الكهرباءنيحتاجو يحصل الجميع على ما (2
 تعمل بصورة جيدة والنفايات الصلبة الفضلاتتدويرمات صرف صحي و منظو (3
 مجالات البيئة و الصحةجميع المجالات ومن ضمنها مراكز سيطرة نوعية في المحافظة في  (4
 مدن حديثة ونظيفة (5
 احتياجات صحية اساسية متوفرة لكل المواطنين (6
 كافيةطرق و جسور  (7
 حقوق المستهلك محفوظة بالتساوي (8

 

 ية والتعليمقطاع الترب

 مناهج دراسية حديثة لكل المراحل (1
 كادر تدريسي كفؤ (2
 عداد كافية من المدرسين و المعلمينأ (3
 مؤسسات تعليمية لائقة ) بنايات، حواسيب، اجهزة مختبرية( (4
 مراكز للبحث العلمي  (5
 شراف و رقابة وزارة التربية والتعليممؤسسات القطاع الخاص التعليمية بإ المزيد من (6
  المدارس وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة  اجات طلابتغطية احتي (7

 
 



 داخليا و خارجيا  المهجرون

 فهم واضح لاعداد المهجرين ,اسباب تهجيرهم و تصنيفاتهم (1
 من قبل عودة المهجرين الى دورهماستتباب الأ (2
 توفر الخدمات قبل عودة المهجرين الى دورهم (3
ظة يدعم العودة كذلك ) كأن المهجرين. مجلس المحافلجنة عليا واخرى محلية تعملان بنجاح لدعم عودة  (4

 (للمهجرين لتشجيعهم على العودةعضاء من المجلس بزيارات دورية يقوم أ
 يكونون قادرين على ذلك باسلوب سريع و نظاميكل المهجرين الراغبين بالعودة س (5
 لزراعيةيتم تعويض المهجرين عن خسارتهم بصورة مناسبة، بضمنها الممتلكات الصناعية وا (6

 

، بالتشاور الوثيق مع مواطني  تحقيق هذه الاهدافل بذل اقصى الجهودنحن الموقعون ادناه نتعهد بالعمل 
 مساندتهملى و العمل على الحصول على محافظة ديا

  


