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نبذة  :
يقــف العــراق اليــوم عــى مفــرتق طــرق، 
فاســتكال االنتصــار العســكري والرشوع 
ــتوجب  ــر يس ــتقر ومزده ــد مس ــاء بل ببن
ترســيخ االمــن وتقويــة االقتصــاد، فهــذان 
ــيتن  ــن االساس ــكان الدعامت ــان يش امللف

أليــة عمليــة تنميــة. 
-االمــن  العاملــن  هذيــن  ترســيخ  ان 
ــرة،  ــة يس ــون مهم ــن تك ــاد- ل واالقتص
التــي  األوضــاع  ظــل  يف  خصوصــًا 
ــن  ــط م ــرشق األوس ــة ال ــهدها منطق تش
أســاس حمــاور  انقســام ســيايس عــى 

أحيانــا. ومتصارعــة  خمتلفــة 
 يشــكل نمــوذج الدولــة الريعيــة التحــدي 
األكــر مللــف االقتصــاد يف العــراق، ال 
ــتمرة يف  ــات املس ــل االضطراب ــيا يف ظ س
أســواق البــرتول، فيــا تســتمر  احلاجــة إىل 
ــراق،  ــة يف الع ــات األمني ــة التحدي مواجه
عــى مســتوى التعاطــي مــع   اخلايــا 
اإلرهابيــة النائمــة أو التصــدي للفكــر 

ــام. ــكل ع ــرف بش املتط
ومــن اجــل مناقشــة الواقعــن االقتصــادي 
ــا يف  ــل هب ــا يتص ــراق وم ــي يف الع واألمن
املحيــط اإلقليمــي، يعلــن مركــز الرافديــن 
للحــوارRCD  عــن عقــد ملتقــاه القــادم 
ــن  ــن لألم ــى الرافدي ــوان » ملتق ــت عن حت
شــعار  وحتــت    »2019 واالقتصــاد 
»العــراق يتعــاىف« والــذي ســينعقد للمــدة 
ــدق  ــول 2019 يف )فن ــن 26 اىل 28 ايل م

ــداد. ــل( يف بغ باب

اهداف الملتقى: 
ــن  ــن األكاديمي ــراء م ــع اخل •  مج
الشــخصيات  جانــب  اىل  واملختصــن 
ــة مــن املهتمــن  ــة وغــر احلكومي احلكومي
بالشــؤون األمنيــة واالقتصاديــة يف منطقــة 
بغــداد  يف  والعــامل  األوســط  الــرشق 

والتــداول. للمناقشــة 
•  مناقشــة مــا اســتجد مــن الوضــع 
ازديــاد  وســط  اإلقليمــي  الســيايس 

ملتقى الرافدين لألمن واالقتصاد 2019
RCD Security and Economic Forum 2019.

املكان: فندق بابل- بغداد.
الزمان: 26-28 أيلول .2019
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الــرشق  منطقــة  يف  املحــاور  سياســات 
األوســط ومنهــا التدخــات واملواقــف 
الدوليــة حــول دول املنطقــة ومســتقبل 
األزمــات الراهنــة التــي يشــهدها الــرشق 

ــط. األوس
 •تقويــة وتعزيــز الروابــط والعاقــات 
يف  البحثيــة  املؤسســات  جتمــع  التــي 
العــراق مــع نظراهتــا املوجــودة يف الكثــر 

ــة. ــدول املهم ــن ال م
 •توفــر منصــة للنقــاش واملداولــة حــول 
واإلقليمــي  العراقــي  االمــن  حتديــات 
واحلــوار مــع املعنيــن مــن املســؤولن 
ــرشق  ــن دول ال ــن م ــن واالقليمي العراقي
االوســط حــول برناجمهــم اإلصاحــي 
عــودة  منــع  يف  وخصوصــًا  واألمنــي 
ــكلة  ــة مش ــة ومعاجل ــن املنطق ــش وام داع
عــن  النامجــة  والتهديــدات  النازحــن 

التطــرف.
 •توفــر منصــة للنقــاش واملداولــة حــول 
االقتصــاد العراقــي واإلقليمــي وحتدياهتــا 
مهــًا  حمــورًا  العــراق  جعــل  وكيفيــة 
لاقتصــاد اإلقليمــي وللنقــاش حــول 
ــة  ــة والصناعي ــة والزراعي ــات املالي القطاع

واالتصــاالت والطاقــة.
ــي  ــا الطبيع ــب دوره ــداد لتلع ــادة بغ  •إع
-بعــد ان حتقــق فيهــا االمــن واالســتقرار- 
ــي جتمــع خمتلــف  ــأن تكــون الوجهــة الت ب
املختصــن واملهتمــن للمناقشــة والتــداول 

ــة  حــول شــؤون العــراق ومشــاكله األمني
واالقتصاديــة والسياســية عوضــًا عــن 
مناقشــة ذلــك يف عواصــم ومــدن أخــرى.
امنيــة  شــخصيات  امللتقــى  يف  تشــارك 
واقتصاديــة عراقيــة واقليميــة وعامليــة، 
كــا سيشــارك باحثــون وأكاديميــون مــن 
ــة  ــة والدولي ــة والعربي ــات العراقي اجلامع
واإلقليميــة  املحليــة  البحثيــة  واملراكــز 
والدوليــة، وخــراء مــن املنظــات الدوليــة 
احلكوميــة وغــر احلكوميــة، وكذلــك 
رؤســاء بنــوك مركزيــة ومصــارف جتاريــة 
واســتثارية، وممثلــو رشكات اســتثارية 
ــاالت،  ــف املج ــة يف خمتل ــرى متخصص ك
فضــًا عــن خــراء وخمتصــن ومســؤولن 

ــة. ــزة األمني ــن يف األجه حكومي

محاور الجلسات وورش العمل:
املحور االمني :

امن العراق مرتكز لألمن اإلقليمي.   • 
حتــدي  األمنيــة:  املؤسســات  •  بنــاء 

الدولــة. بيــد  الســاح  حــر 
االرهــاب  عــى  احلــرب  اكــال   • 

املتطــرف. الفكــر  ومكافحــة 
•  تفــادي سياســة املحــاور بــن املمكــن 

واملســتحيل. 
•  فــرص التعــاون و العمــل مــع العــراق 
العســكرية  املنظومــة  بنــاء  إلعــادة 

واألمنيــة. 
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االمــن الســيراين و حتديــات الســيطرة   • 
واالخــرتاق.

املحور االقتصادي : 
•  االقتصــاد العراقــي حمــور لاقتصــاد 

االقليمــي. 
تنميــة  وســبل  املركزيــة  البنــوك   • 
األوســط.  الــرشق  يف  االقتصــاد 
ــة  ــراق: رؤي ــة يف الع ــاريع الطاق •  مش

. وحتديــات
•  دور قطــاع االتصــاالت يف تطويــر 

العراقــي. االقتصــاد 
 : العــراق  يف  االســتثار  حتديــات   • 

والتمويــل.  القوانــن 
والزراعيــة  الصناعيــة  •  املشــاريع 

االقتصــاد. لتنميــة  وســيلة 

ورش العمل: 
أوال: االقتصادية:

•  العوائــق القانونيــة امــام املســتثمرين 
وتغــر قانــون االســتثار. 

 • اليات متويل املشاريع يف العراق.
ــر قــدرات املــرشع  ــات تطوي •  ســبل والي

العراقــي حــول االقتصــاد.

ثانيا: االمنية: 
وتطبيــق  العراقيــة  الرشطــة  •  تطويــر 

الثانيــة(. القانون)احللقــة 
•  مكافحــة املخــدرات بــن التدريــب 

االجتاعيــة.  والتوعيــة  االمنــي 
ــات العامــة  ــة البيان  •طــرق ووســائل محاي

مــع تطويــر البنــى التحتيــة هلــا.

 RCD:مركز الرافدين للحوار
 

  ) THINKــتقل ــري مس ــز فك ــو مرك ه
َتشــِجيِع  عــى  يعمــل   ،TANK (
والَثقافـــيـــة  الِسياِســّيِة  احِلــوارات 
واالقتصـــادية بيـــن النخـــب العـراقــيـــة 
هبدف تعــزيـــز التجـــربـــة الديمقـراطية 
ــاعدة  ــي ومسـ ــم املجتمع ــق الِسْلـ وحتقيـ
ذاهتــا  تطويــر  يف  الدولــة  مؤسســات 
مــن خــال تقديــم اخلــرات والــرؤى 
األســرتاتيجية، ويمثــل املركــز صالونــا 
ــاد  ــة واحليـ ــم باملوضوعي ــوار يّتـِسـ للح
ويـــوظف خمرجاتــه للضغــط عــى صنــاع 
ــاء  ــو بن ــام نح ــرأي الع ــه ال ــرار وتوجي الق

ــات. ــة املؤسـســ دول


