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 1 الكويت في العراق إعمار مؤتمر من التوقعات الحواهري رعام

 التوقعات من مؤتمر إعمار العراق في الكويتعامر الجواهري *: 

طراف الدولية التي ستشارك في المؤتمر الدولي إلعمار العراق الذي كافة األمن ينبغي   

أهمية التفاهمات الدولية المتوخى التوصل أن تدرك  2018شباط  14-12سينعقد في الكويت 

ة وعوامل الفرص المتاحالقوة والضعف عوامل واليها بين العراق والمجتمع الدولي 

بمعنى األخذ باالعتبار األهمية الجغرافية والموارد الطبيعية والقدرات السكانية  والمخاطر.

بين  المتوقعة ومشاريع الربط بين الشرق والغرب بما فيها األسواق والمشاريع المشتركة

لدور الجاد والقاسي الذي ل حيث أنالعراق وشركاته المحلية والشركاء الدوليين وشركاتهم. 

 ي والفيزياويفكره اللعبه العراق في مكافحة االرهاب الدولي الذي هدد المنطقة والعالم بانتشار

وما استهدفه من انتشار الفوض في منطقة الشرق األوسط ومحيطها القريب والبعيد وبالذات 

 وزعزعة لمتوقع في انسياية مصادر الطاقة ودماروما كان سيترتب عليه من الدمار ا اوروبا

 استقرار عموم المنطقة.

الموقف العراقي نجم عنه عشرات اآلالف من الضحايا والدمار في البنى التحتية واألعمال  

في المناطق التي تعرضت لالرهاب المباشر ولعموم العراق بما  والواقع االسكاني واالنشاءات

 لبناء والتنميةلضائعة لفرص االكافحة االرهاب وتحمل كلفة اذ األموال لمفي ذلك استنف

ليس من الصائب استباق األحداث حول كم سيجلب مؤتمر اإلعمار للعراق من .  واالستثمار

التحرك لالصالحات االقتصادية وبأن ضعف والهواجس من مستوى الشفاقية و ودعم أموال

جميعها عوامل  ,للعراق قد تقلل من حاجته للمساعدةموارد اضافية ارتفاع أسعار النفط سيوفر 

على  ة العراقإنما يفترض التاكيد حول أحقي ال تخدم فحوى الهدف من فكرة المؤتمر الدولي.

ه بصورة مباشرة وغير مباشرة لتعويض ما خسر في جذب المنح المجتمع الدولي ودول الجوار

اق في تحقيق تدفق االستثمارات المباشرة كذلك تعاون المجتمع الدولي مع العر وليس القروض.
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 2 الكويت في العراق إعمار مؤتمر من التوقعات الحواهري رعام

لن ينفع العراق القروض التي تعني إغفال دوره في التصحية  اليه وممكن من خالل الشراكات.

 أزمة السكن.  عن الغير من خالل دماء ابناؤه ومستقبلهم وتراجع البنية التحتية والخدمات و

واحتياجات العراق في المحاور ان يتعاون المجتمع الدولي بدعم توجهات أهمية د نؤك  

  األساسية اآلتية:

حيث  تشير الدالالت الى توقعات مشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات والشركات -1

دولة, وتوقعات اخرى بان يصل (  50)شركة من  (1850)مشاركة ب اتتوقعهناك 

بهذا الحدث  مما يعطي الداللة على نوع وحجم االهتمام , ( شركة2300العدد الى )

يتطلب من  وبأهمية معاودة العمل في العراق الذي يشكل تنافسية من نوع جديد مما

 ومن الهيئة الوطنية لالستثمار بالتعاون مع مؤسسات األعمال المنظمةالعراقية الجهات 

ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية للسعي لترتيب اجتماعات  والقطاع الخاص

حجم المشاركة يعكس اهتماما غير  .أثناء المؤتمر وبعده عمل – واتفاقيات عمل

فرص عمل كبيرة تعتبر سوقا جديدا واعدا يتطلب التهيؤ الجيد له فيه مسبوق بمكان 

  لمصلحة كافة األطراف.

وقطاعات ومشاريع محددة  المنح من كل دولة ألهدافجزءا من أن يتم تخصيص  -2  -2

والبنى التحتية والخدمات  لالعمار  ايتفق عليها مع الجانب العراقي يشتمل بعضا منه

 . في المناطق المحررةدعم أعمال القطاع الخاص والعام األعمال ذات الصلة بالتنمية كو

م تخصيص جزءا آخر من المنح من دول أو منظمات اخرى ألغراض البنى أن يت  -3

 أن أو يمكن التحتية والتنمية في باقي محافظات العراق وبالتنسيق مع الحكومة العراقية,

  .تقسم منحة دولة معينة الى  كال من المناطق المحررة وباقي المناطق

وباألخص دعم مشاريع القطاعات االنتاجية لالمنح بوضوح أجزاء من أن تشتمل   -4

من ودعم كافة أنواع وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة  الصناعية والزراعية

يتم وضعها واالتفاق على السير بموجبها لضمان الفعل  خالل القطاع الخاص وفق آلية
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 3 الكويت في العراق إعمار مؤتمر من التوقعات الحواهري رعام

التي ستؤدي الى تحسن االقتصاد وتشغيل العمالة وزيادة االستقرار في كافة  والنتائج

مناطق العراق مما سيؤدي الى تحسن نوعي في العالقات االقتصادية والتجارية 

 .الدولية

المنح الى مرحلة القرارات باعطاء لغرض اتخاذ االجراءات االدارية العاجلة لتحويل  -5

واالنتفاع  وتحقق االنجاز في تنفيذ األعمال بأفضل نوعية افيةان الشفضمالتنفيذ ول

هيئة يتم ادارة تنفيذ كل منحة من قبل منح بأسرع وقت, الواالستفادة من نتائج  الفعلي

من الجهة المانحة والحكومة العراقية عالي تضم ممثلين بمستوى  توجيهية لكل منحة

التي ال يتقاطع نشاطها مع طبيعة  ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص

عة على رصد وتقييم تشتمل المتاب. التي سيتم تولي االشراف على تنفيذها األعمال

ومتابعة التنفيذ المادي والمالي لكافة األعمال المشمولة بالمنحة في ضوء البرنامج 

 التنفيذي الذي سيتم االتفاق عليه. 

الكبيرة لمشاريع ( من ا157عدد )والمؤشرات األولية لبالرغم من عدم توفر الدراسات   -6

ضمن  من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار التي ستعلن لالستثمار في العراقوالمتوسطة 

والحاجة الى تنشيط  الفرص تطلعات واحتياجات العراق تلك نشاط المؤتمر, إنما تعكس

التعاون ركة األعمال والذي سيؤثر ايجابا على مسارات حو االستثمار المباشر اليه

نرى ضرورة تحرك كال الم. لذا المنطقة والعاالقتصادي والتبادل التجاري العادل مع 

 من الجانب العراقي من خالل فريق تنفيذي استثماري لكل مشروع, من الجهة المعلنة

وكذلك الشركاء المحتملين لكل مشروع سواء من  والشركات والحكومات المهتمة

لتنسيق  والعام المحلي العراقي والشركاء من الجهات الدولية القطاعين الخاص

لتنفيذ تلك  والشراكات بكافة أنواعهالعمل التحالفات المبدأية التفاهمات والتحرك 

المشاريع المعلنة أثناء فترة المؤتمر وبايجاد آلية تواصل ومتابعة للخطوات االجرائية 

لتحويل مخرجات وقرارات المؤتمر لجذب واالتفاق مع المستثمرين المحتملين الفعلية 

 الى أفعال على ارض الواقع. 



 

 
 

 اوراق في التعاون االنمائي الدولي
 

 

____________________________________________________________ 

 4 الكويت في العراق إعمار مؤتمر من التوقعات الحواهري رعام

الشركات من القطاع وضع آلية للتواصل والتحالف وعمل الشراكات مع أن يتم   -7

وفي التعاون معها لتنفيذ األعمال والتجهيزات التي ستنفذ ضمن العقود  الخاص العراقي

تحت مظلة المنح أو المستثمرين سواء أثناء المؤتمر أو بعده وذلك سيتطلب تنسيق 

تبادل المعلومات حول لالحقة بين الشركات الخاصة العراقية والدولية  ملتقيات تكميلية

يات التعاون والتحالف. يمكن اثناء المؤتمر االتفاق على تشكيل وإجراء اتفاقات القدر

 الدولية األول.  –لجنة تحضيرية لملتقى الشركات العراقية 

ين تحسنتوقع أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات عملية وجادة ومهنية وصارمة في   -8

وفي االصالح االقتصادي وتنفيذ خطط االصالح االداري والمنهجي  بيئة االستثمار

وتأكيد توفير الضمانات والحماية واالمتيازات  للجهاز التنفيذي وتعزيز شفافيته

وما يتطلبه ذلك  تحسين الواقع األمنيبضمن ذلك  للمستثمرين والمقاولين في العراق.

يم المجتمعية على التوازي مع حملة اعالمية من اجراءات فعلية بالشارع وفي الق

ايضاح الواقع الفعلي للمانحين وتنظيم ملتقيات تساهم في التحسين المنشود وفي 

والمستثمرين والشركات األجنبية لتفادي تكرار عقد المؤتمرات والملتقيات العراقية 

 ., وتشجيع وتأمين زيارات األجانب الى العراقخارج العراق

بالنظر ألهمية متابعة التحققات لمقررات وفعاليات واالتفاقيات والتحالفات التي   -9

فريق متابعة لتنفيذ ستجري في المؤتمر, تتاتى أهمية قيام الجهة المنظمة بتشكيل 

منظمات المجتمع حكومية ذات العالقة بالمؤتمر وجهات الاليضم  المؤتمر قرارات

العراقية يتولى المتابعة الدؤوبة اليومية للقرارات المدني ومؤسسات القطاع الخاص 

 واالتفاقيات ولحين دخول كال منها حيز التنفيذ مع كافة الجهات وبكافة المحاور.

  عضو منتدى بغداد االقتصادي ،استشاري في التنمية الصناعية واالستثمار )*( 

العراقيين. يسمح باعادة النشر بشرط االشارة الى  شر محفوظة لشبكة االقتصاديينحقوق الن
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