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خالل اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج إعادة إعمار العراق

العراق: نحتاج ١٠ سنوات للتعافي و٨٨.٢ مليار دوالر تكاليف إعادة اإلعمار

طارق عرابي

قدر املديــر العام في وزارة 
التخطيــط العراقيــة قصــي 
عبدالفتــاح تكاليــف عمليــة 
إعادة إعمار العــراق وحتقيق 
االنتعاش بعد سنوات من احلرب 
واالضطرابات االقتصادية بنحو 

٨٨.٢ مليار دوالر.
وبّي عبدالفتاح، في العرض 
الذي قدمه خالل اجتماع اخلبراء 
رفيعي املستوى لبرنامج إعادة 
اعمار العراق، أن اجمالي الضرر 
الذي حلــق باالقتصاد العراقي 
بلــغ 45.7 مليــار دوالر، الفتا 
الى أن قطاع االسكان هو األكثر 
تضررا بقيمة ١6 مليار دوالر وأن 
التمويلية إلعادة  االحتياجات 
تأهيله تصل إلى 5 مليارات دوالر 

في السنة األولى.
وأضاف أن الضرر في قطاع 

التعليــم بلــغ ٢.٣ مليار دوالر 
وفي الصحة ٢.٣ مليار، موضحا 
التعليميــة  االحتياجــات  أن 

والتوظيــف بحاجــة إلــى 6.4 
مليارات دوالر.

وقال عبدالفتاح ان األضرار 

الكلية في القطاع الزراعي بلغت 
مليــارا دوالر، فيما حتتاج إلى 
مليــار دوالر إلعــادة التأهيــل 
واالعمار في السنة األولى و4.٣ 
مليارات احتياجــات متويلية 

كلية.
وأشار إلى أن األضرار التي 
حلقــت بالتجــارة والصناعــة 
بلغت 5.١ مليارات دوالر، فيما 
بلغت االحتياجات الكلية حوالي 
١٠.5 مليارات دوالر، فيما قدرت 
االضرار الكليــة بقطاع الطاقة 
بنحو 7 مليارات والنفط والغاز 
4.٣ مليارات والنقل ٢.7 مليار 
وقطاع املياه والصرف الصحي 
١.4 مليــار وخدمات البلدية ٨٨ 
مليونــا والبيئــة والغابات 7٣ 

مليون دوالر.

الصندوق الكويتي للتنمية
من جانبه، أشــار مدير عام 
الصنــدوق الكويتــي للتنمية 
االقتصادية العربية عبدالوهاب 
البــدر الى أن العــراق تعرض 
لهجمة شرسة ترتب عليها نزوح 
أكثر من 5 ماليي عراقي خارج 
منازلهم، كما أدت إلى خســائر 
فادحة مست كل قطاعات احلياة 
في العــراق ابتداء مــن تدمير 
منشــآت البنيــة التحتية مثل 
منشآت ومرافق النقل والكهرباء 
ومياه الشرب وتعثر الدورات 
الزراعيــة وتعطيــل منظومة 
العمل املصرفي وانتهاء بتدهور 

في احملافظات وعودة أكثر من 
نصف النازحي البالغ عددهم 5 
ماليي نازح وتوقع إعادة ٨5% 
من الـ 5٠% املتبقية منهم بنهاية 
العــام احلالي. وعــن االرتقاء 
مبستوى اخلدمات، أوضح أن 
هناك 5 محاور رئيسية تعمل 
احلكومة عليها تتمثل في حتسي 
مســتوى املعيشــة والتعليــم 
والصحــة مــن بي االجــراءات 
املهمة التــي اتبعتها احلكومة 
وحتقيق ضمان اجتماعي فاعل 
وتعزيــز السياســات اخلاصة 
بالطفل ومتكي املرأة، وبّي أن 
هنــاك جهودا مبذولة إلشــراك 
القطــاع اخلاص فــي العملية 
التنمويــة منهــا إعــادة هيكلة 
الصناعــات اململوكــة للدولــة 
والتحول التدريجي نحو القطاع 
اخلاص واعتماد مبدأ الشراكة 
بي القطاعي العــام واخلاص 
وصدور قرارات مهمة من مجلس 
الوزراء العراقي حول حتسي 

بيئة االستثمار.

١3٨ ألف وحدة
بدوره، قال رئيس صندوق 
إعادة إعمار العراق د.مصطفى 
الهيتي إن إعادة كرامة االنسان 
ومراعــاة البعد االقتصادي في 
املناطق املتضررة من أهم الركائز 
التي تسعى احلكومة الجنازها 

خالل الفترة املقبلة.
وأشار الهيتي إلى أن هناك 
١٣٨ ألف وحدة سكنية متضررة، 
أكثــر من نصفها مدمر بالكامل 
باإلضافة إلى وجود قرابة 5.٢ 
مليون نازح بال مأوى ينتظرون 
العودة ملســاكنهم. واضاف ان 
التعاون بي اجلانبي الكويتي 
والعراقــي ترتــب عليه توفير 
قاعدة معلومات دقيقة للخسائر 
التي منيت بها املناطق املتضررة 
وفق دراسة ميدانية ساهم بها 
البنك الدولي ووزارة التخطيط 
العراقية والذي دفع للتفكير في 
إقامة مؤمتر دولي إلعادة اإلعمار 

في الكويت.

الصندوق العربي لإلنماء
أمــا رئيــس مجلــس إدارة 
الصنــدوق العربــي لالمنــاء 

اخلدمات االجتماعية من تعليم 
وخدمات صحيــة ومنظومات 

الضمان االجتماعي.
ولفت البدر، في كلمته خالل 
اجللســة االفتتاحية الجتماع 
اخلبراء رفيعي املستوى لبرنامج 
العراق العادة االعمار أمس، إلى 
أن إقامة العراق من عثرته وإعادة 
بناء ما هدمه االرهاب من أواصر 
املجتمع ونزع أســباب النزاع 
وإزالة أسباب اخلالف يتطلب 
منــا جميعا التخطيــط اجليد 
واملتقن لعمليــة اعادة اإلعمار 

بقيادة العراق.

مجلس الوزراء العراقي
من جهته، أوضح أمي عام 
مجلس الوزراء د.مهدي العالق 
أن هناك ٣ جوانب أساسية مهمة 
في إعــادة اعمار العراق تتمثل 
فــي إعــادة االعمــار والتعافي 
ودعم عمليات االستقرار وإرساء 
التعايش الســلمي واالستثمار 
والفرص االســتثمارية والتي 
تعد واحدة من بي أهداف إعادة 

اإلعمار في العراق.
وأضــاف العالق أن احتالل 
داعش لثلث العراق وما ترتب 
عليــه مــن نــزوح أكثــر من 5 
ماليي عراقي وتدمير هائل في 
القطاعــات االقتصاديــة ترتب 
عليه احتياجات متويلية مبقدار 
٨٨ مليــار دوالر، باإلضافة إلى 
تعطيــل احليــاة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وانهيار أســعار 
النفــط من ١٠5 إلــى ٣٠ دوالرا 
كلهــا عناصــر متثــل حتديات 
كبرى واجهت البرنامج احلكومي 

لالصالح وإعادة االعمار.
وبــّي أن هنــاك 6 ركائــز 
للبرنامــج احلكومــي العراقي 
تتمثل في عراق آمن ومســتقر 
واالرتقــاء مبســتوى اخلدمــة 
واملعيشــة للمواطني واشراك 
القطــاع اخلــاص وحوكمــة 
االســتدامة املاليــة واالصــالح 
االداري واملالــي للمؤسســات 

وتنظيم العالقة االحتادية.
وفــي اســتعراضه للجهود 
املبذولــة إلعــادة عــراق آمــن 
ومســتقر، أشــار العــالق إلى 
دعم واســتقرار املــدن احملررة 

االقــتصـــادي واالجتـــماعي 
عبداللطيــف احلمــد فأوضــح 
أن إعــادة إعمار العراق يحظى 
باهتمــام املؤسســات العربية 
بشــكل عــام وذلك ملــا خلفته 
األوضــاع املأســاوية والدمــار 
الهائــل للبنية األساســية من 
خسائر مليارية كبيرة تتطلب 
مــن اجلميع التضامــن إلعادة 

البناء واالعمار.
وقال ان املؤمتر فرصة كبيرة 
ملعرفة احتياجــات ومتطلبات 
العراقــي وفرصــة  االقتصــاد 
حقيقية للمساهمة واملشاركة 
فيــه، وأضــاف ان الصنــدوق 
العربي لالمناء مستعد للمشاركة 
واملساهمة في البرامج واخلطط 
واملشروعات التي يقرها املؤمتر 
وفق الضوابط املرعية في هذا 

اخلصوص.

وزير التخطيط العراقي
وزيــر  أشــار  بــدوره، 
التخطيط العراقي د.سليمان 
إعــادة  أن  إلــى  اجلميلــي 
االستقرار للعراق هو استقرار 
لكل دول املنطقة كون اآلثار 
السلبية الناجمة عن احلرب 
علــى »داعــش« قــد امتــدت 
لــكل الــدول وهــددت أمنها 
واســتقرارها، قائال إن إعادة 
االعمار حتٍد لكل دول العالم.

وأكد أن إعادة إعمار العراق 
ليس مسؤولية العراقيي ولكن 
مســؤولية كل أصدقاء العراق 
والراغبــي في إعــادة إعماره، 
موضحا أن احلكومة العراقية 
قامت باجراءات حثيثة لتمهيد 
األرضيــة املناســبة للراغبــي 

باملساهمة في إعادة اإلعمار.
أما وكيــل وزارة التخطيط 
العراقي ماهر جوهان فقال إن 
إعادة العراق للتعافي سيكون 
بحلول العــام ٢٠٢7 وذلك بعد 
١٠ ســنوات من اآلن، الفتا إلى 
أن احلكومة العراقية وبالتعاون 
مع الشركاء قامت باجراء مسح 
دقيق وبيانات تفصيلية حول 
اخلسائر التي منيت بها املناطق 
املتضررة وذلك لتحديد الفجوة 
التمويلية املطلوبة لكل قطاع 

على حدة.

)محمد هاشم( عبدالوهاب البدر في صورة جماعية مع احلضور واملشاركني في اجتماع اخلبراء رفيعي املستوى لبرنامج إعادة اعمار العراق 

الشيخ احمد الصباح متوسطا د. مهدي العالق و د.مصطفى الهيتي

الشيخ صباح اخلالد وعبداللطيف احلمد وعبدالوهاب البدر في مقدمة احلضور

قالت رئيسة بعثة وكالة األمم املتحدة للهجرة 
في الكويت اميان عريقات أمس االثنني ان 
استضافة الكويت للمؤمتر الدولي إلعادة 
إعمار العراق يؤكد موقعها اإلنساني ودورها 

في مساعدة الشعوب العربية.
وأضافت عريقات في تصريح لـ»كونا« ان 
مبادرة الكويت واستضافتها للمؤمتر تؤكد 
»تسيدها ملشهد العمل اإلنساني بجدارة« 
من خالل مبادرات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد في الدعوة لهذا املؤمتر.
وأوضحت ان البعثة األممية املشاركة في 
املؤمتر واملعرض املصاحب له ستقدم عرضا 
إلجنازاتها وجهودها إزاء مساندة النازحني 
العراقيني جراء خروجهم من مناطقهم نتيجة 

احلرب على ما يسمى تنظيم »داعش«.
وأشارت عريقات الى ان العراق يواجه منذ 
ما يزيد على ثالث ســنوات عملية نزوح 
واسعة للسكان مبناطق الشمال بلغ عددهم 
ما يقارب خمسة ماليني نسمة بسبب تلك 
احلرب األمر الذي نتج عنه عملية ضغط 
على املناطق التي مت النزوح اليها السيما 

على بنيتها التحتية.
وأكدت مســاعي األمم املتحدة الى اعادة 
جميع النازحني الى مدنهم ومناطقهم على 
شكل مراحل »مما يتطلب إعادة تأهيل تلك 
املناطق لتصبح صاحلة للسكن، مشيرة 
الى اخلدمات التــي حتتاجها تلك املناطق 
مثل اخلدمات التعليمية والصحية والبنية 

التحتية.
وبينت عريقات ان املساعدات التي تقدمت 
بها الكويت ودول اخرى للنازحني العراقيني 
ساهمت بصورة كبيرة في متكني البعثة 
األممية من القيــام بدورها ازاء النازحني 
مما ســهل مهامها في حصول النازحني 

على اخلدمات املتنوعة التي يحتاجونها.
وحول مؤمتر الكويت الدولي إلعادة اعمار 
العراق، أشادت عريقات بحجم املشاركة 
الكبيرة في هذا املؤمتر من مختلف الدول 
واملنظمــات اإلقليميــة والدولية، معتبرا 
ان حجم املشــاركة يعكس اهمية املؤمتر 
واحلرص على العمل من اجل حتقيق أهدافه.

بغداد ـ كونا: أكد وزير اخلارجية 
الفرنسي جان ايف لودريان أمس االثنني 

اهتمام بالده بإجناح ملف اعادة اعمار 
العراق.

ونقلت الرئاسة العراقية في بيان ان 
الوزير الضيف اكد خالل لقائه الرئيس 

العراقي فؤاد معصوم ببغداد دعم بالده 
للشعب العراقي واحترام وحدته وسيادته 

ودعم نظامه الدميوقراطي، مبديا رغبة 
باريس واستعدادها لتوسيع آفاق التعاون 

في جميع امليادين.

واكد الوزير ان احلكومة الفرنسية مهتمة 
باملساهمة في ملف اعادة إعمار العراق 

ودعم التقدم واالزهار ملكوناته كافة.
بدوره، اشاد الرئيس معصوم مبواقف 
فرنسا املساندة للعراق في حربه ضد 

تنظيم »داعش« ودعمها العسكري 
واإلنساني فضال عن جهودها في حشد 

دعم املجتمع الدولي.
من جهته، عبر معصوم عن ثقة العراق 

بخبرات وقدرات الدول املتطورة 
للمساهمة في اعادة البناء واإلعمار 

وتأهيل البنى التحتية واخلدمات وفي 
مقدمتها الدول الصديقة، مشيرة الى 

اهمية الدور الذي ميكن ان تلعبه فرنسا 
في هذا امليدان.

وشدد معصوم على حاجة العراق املاسة 
للخبرات الفرنسية في مجال ترميم 

املواقع االثرية والتراثية والتي تضررت 
نتيجة احلرب ضد اإلرهاب خالل 

السنوات املاضية. وأعرب معصوم عن 
ترحيبه بزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي 

الى العراق دون حتديد موعدها.

عريقات: الكويت تتسيد مشهد العمل اإلنساني بجدارة

وزير اخلارجية الفرنسي يؤكد اهتمام بالده مبلف إعمار العراق

البدر: إقامة العراق 
من عثرته تتطلب 

التخطيط اجليد

العالق: 3 جوانب 
أساسية مهمة

في إعادة اإلعمار

الهيتي: 138 ألف 
وحدة سكنية متضررة
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