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مؤتمـــر الكــــويت الدولــــي 
إلعــادة إعمــار العــــراق

صاحب  ح��ض��رة  لقيادة  جتسيدًا 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد، وق��ائ��د العمل 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األحمد  اإلن��س��ان��ي، 
ورعاه،  الله  حفظه  الصباح،  اجلابر 
وامتدادًا ملواقف دولة الكويت املشّرفة 
إنسانيًا  م��رك��زًا  لتكون  أهلتها  التي 
إلى  الدائم  لوقوفها  وترجمة  عامليًا، 
ج��ان��ب أش��ق��ائ��ه��ا واص��دق��ائ��ه��ا، جاء 
»مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار 
ال���ع���راق«، ال����ذي اس��ت��ض��اف��ت��ه خال 

الفترة 12 – 14 فبراير 2018.
املؤمتر،  ب��ه��ا  اف��ت��ت��ح  ك��ل��م��ة  وف����ي 
أش��ار سموه إلى أن هذا املؤمتر »ُيعد 
استمرارًا جلهودنا جميعًا وتفاعًا من 
ملواجهة  سعينا  في  الدولي  املجتمع 
اإلرهاب والتصدي لكل ما ميثله من 

مخاطر وحتديات...«.
وفيما يلي نص كلمة سموه:

بسم الله الرحمن الرحيم

معال���ي األخ حي���در العب���ادي – رئيس 

وزراء جمهورية العراق

معالي الصديق أنطونيو غوتيريش – 

األمني العام لألمم املتحدة

معال���ي الصديق���ة فيديري���كا موغريني 

املمثل األعلى للشؤون اخلارجية والسياسة 

األمنية ونائب رئيس املفوضية األوروبية

معالي الصديق جيم يونغ كيم – رئيس 

مجموعة البنك الدولي

أصحاب املعالي والسعادة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

»يسرني بدايًة أن أتقدم بالترحيب احلار 
بكم في املش������اركة في أعمال مؤمتر الكويت 
الدولي إلع������ادة إعمار املناط������ق احملررة في 
العراق، والذي يأتي تواص������ًا لدور الكويت 
اإلنس������اني في مؤمترات عقدناه������ا في هذه 
القاعة على مدى السنوات املاضية، كما نعرب 
عن التقدير البالغ لتلبية دعوتنا وما يعكس������ه 
ذلك من حرصك������م وإدراككم ملا ينطوي عليه 

من أبعاد متثل أولوية قصوى لنا جميعًا.

أصحاب املعالي والسعادة

إننا في الوقت الذي نتقدم فيه لألش������قاء 
بالتهنئة لانتصارات التي حتققت لهم والتي 
جاءت بعد تضحيات كبي������رة وعزمية صلبة، 
فإننا نؤكد أن ما نش������هده اليوم من حش������د 
دولي واسع على املستوى الرسمي والشعبي 
والقط������اع اخلاص إمن������ا ميث������ل اعترافًا من 

العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق 
في مواجهته لإلرهاب، وس������عيًا من املجتمع 
الدولي ملكافأت������ه على تلك املواجهة، حيث إن 
العراق ف������ي مواجهته وتصديه لإلرهاب إمنا 
كان ي������ؤدي دورًا تاريخي������ًا ومش������رفًا لدحر 
التنظيم������ات اإلرهابي������ة التي أحال������ت حياة 
العراقي������ن في املناطق التي س������يطرت عليها 
إل������ى جحيم، فمن نازح با مأوى وجريح با 

عاج وجائع با طعام.

أصحاب املعالي والسعادة

ان لقاءنا اليوم وما سيسفر عنه مؤمترنا 
من نتائج يع������د اس������تمرارًا جلهودنا جميعًا 
وتفاع������ًا من املجتم������ع الدولي في س������عينا 
ملواجه������ة اإلرهاب وهزميت������ه والتصدي لكل 
م������ا ميثله من مخاطر وحتديات، وال نغفل في 
سياق اإلشارة لتلك التحديات ما يتعرض له 
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األشقاء في سورية واليمن من معاناة مريرة 
جراء استمرار الصراع الدائر هناك، ولدينا 
كل الثقة بأننا واملجتمع الدولي لن نتوانى عن 

دعمهم بعد عودة األمن واالستقرار لهم.

أصحاب املعالي والسعادة

إنن������ا ندرك حج������م الدم������ار الذي حلق 
بالع������راق جّراء س������يطرة تل������ك التنظيمات 
اإلرهابية على بع������ض األراضي العراقية، 
وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات 
لتطهي������ر الت������راب العراق������ي، األم������ر الذي 
يتوجب مع������ه على العراق اليوم الش������روع 
في إعادة إعمار ش������امل مل������ا مت تدميره من 
بني������ة حتتية ومرافق احلي������اة األخرى، وهو 
عم������ل لن يتمك������ن العراق م������ن التصدي له 
وحده، مما دعانا إل������ى التوجه بالنداء إلى 
املجتمع الدولي بدعوته للمش������اركة في هذا 
العمل وحتمل تبعات������ه. وفي ضوء إدراكنا 
حلج������م تلك التبعات فق������د كان ال بد لنا من 
التفكير بالدور احليوي واملس������اند لنا وهو 
دور القط������اع اخلاص إميان������ًا منا بأن ذلك 
الدور قادر على املشاركة والعطاء، كما أنه 
قادر على التعامل مع ما سيطرحه األشقاء 
في العراق من فرص استثمارية ومشاريع 
حيوي������ة تتعلق بالبني������ة التحتي������ة لبادهم، 
وجتس������يدًا لذلك الدور فقد اجتمع باألمس 
ما يزيد عن األلفي شركة ورجل أعمال من 
القطاع اخلاص تفعي������ًا لذلك الدور، وفي 
إط������ار فعالي������ات مؤمترنا فق������د اجتمع في 
الي������وم األول اخلبراء رفيعو املس������توى في 
املؤسس������ات التمويلية ضمن برامج إعادة 
اإلعم������ار، واجتمعت أيضًا ف������ي ذات اليوم 
مؤسس������ات املجتمع املدني مش������اركة منها 
بدورها في التخفيف من العبء اإلنس������اني 
الذي يعانيه الش������عب العراق������ي وهو الدور 

الذي يحظى دائمًا بتقديرنا واعتزازنا.

أصحاب املعالي والسعادة

ال يفوتن������ي هنا أن أش������ير إل������ى أنه وفي 
إطار سعينا لإلعداد ملؤمترنا هذا، فقد ملسنا 
كل تعاون وجتاوب من األش������قاء في العراق 
كم������ا وجدنا كل الدعم واملس������اندة الفنية من 
املسئولن في البنك الدولي من خال اللقاءات 
واالتص������االت معهم، وأش������ير أيضًا بالتقدير 
لألمم املتحدة واالحت������اد األوروبي جلهودهم 
البناءة في هذا اإلطار كمش������اركن أساسين 

لنا بالرئاسة.

كم������ا ال بد من القول إن هذا الدعم الذي 
نقدمه اليوم لألش������قاء في العراق يأتي إميانًا 
بالدور اإلنساني لألسرة الدولية فضًا عما 
ميثله من اس������تجابة ملا دعتنا إليه الش������رائع 

السماوية السمحاء.

أصحاب املعالي والسعادة

إنن������ا ف������ي الوقت ال������ذي نؤك������د فيه بأن 
مخرج������ات مؤمترنا هذا ستس������هم وبش������كل 
فاعل في إعمار وبناء العراق، وأن مؤشرات 
إيجابية تؤكد جناحًا حتقق لهذا املؤمتر، وهو 
ما يدعونا للتفاؤل مبس������تقبل أمن واستقرار 
العراق ال������ذي ُيعد جزءًا ال يتج������زأ من أمن 

واستقرار دولة الكويت واملنطقة، كما أن هذا 
النجاح يدعونا إلى الثقة بأنه سيقود وبنجاح 
األشقاء في العراق في املرحلة القادمة والتي 
ستش������هد انتخابات شاملة لتتواصل العملية 
السياس������ية مبش������اركة كافة أطياف الشعب 
العراقي في س������عي يهدف لتضافر اجلهود 
لتحقي������ق وح������دة العراق وس������امته وحتقيق 
آم������ال وتطلعات أبنائه في مجتمع متماس������ك 
ومتصالح ينعم بحياة طبيعية آمنة ومزدهرة.

وفي إطار اس������تمرار مواجهتنا وحشدنا 
جله������ود املجتم������ع الدول������ي ف������ي التص������دي 
لإلرهاب، فقد اجتمع في اليوم الثاني وزراء 
خارجية دول التحالف في مواجهة ما يسمى 
بتنظي������م داعش، وهو االجتم������اع الذي يأتي 
ضمن سلسلة اجتماعاتهم لتنسيق مواقفهم 
وإعداد خططهم للمواجهة الطويلة والش������اقة 
للقضاء على اإلرهاب، كما أن هذا االجتماع 
يعد رس������الة قوية من دول التحالف واملجتمع 
الدولي للتعبير عن مدى اإلصرار واستمرار 

املواجهة لهزمية اإلرهاب.

أصحاب املعالي والسعادة

إن م������ا يواجهه عاملنا الي������وم من أزمات 
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وحتدي������ات يتطلب من املجتم������ع الدولي عمًا 
جماعيًا وحتركًا شامًا وعلى كل املستويات، 
مؤكدي������ن أننا ن������درك حجم ه������ذه التحديات 
ومتحدون في مواجهتها وصواًل إلى غاياتنا 
املنشودة بأن تنعم البشرية وأجيالها القادمة 
بكوكب آمن ومستقر خاٍل من الغلو والتطرف 
واإلره������اب لنحفظ لش������عوب األرض احلياة 

احلرة اآلمنة والكرمية.

وفي اخلتام، فإنه يس������رني أن أعلن بأن 
دول������ة الكويت، وانطاقًا م������ن التزامها بدعم 
األش������قاء في العراق، س������تلتزم بتخصيص 
مليار دوالر كقروض وف������ق آليات الصندوق 
الكويتي للتنمي������ة االقتصادية العربية ومليار 
دوالر لاس������تثمار في الفرص االس������تثمارية 
في العراق، فضًا عن مس������اهمة اجلمعيات 

اخليرية الكويتية.

أتوجه بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن 

تكلل أعمال مؤمترنا بالنجاح والتوفيق.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«

من جانبه، أش������ار دولة رئي���س الوزراء 
العراقي الس���يد حي���در العب���ادي إلى تطلع 

باده لش������راكات حقيقية استراتيجية وتبادل 
منافع م������ع اجلميع، وان م������ا يعانيه العراق 
م������ن معوق������ات كثي������رة حت������ول دون التطور 
االس������تثماري، كالبيروقراطية والقوانن غير 
اجلاذب������ة والفس������اد االداري واملال������ي، جعل 
احلكوم������ة العراقية تصدر حزم������ة من النظم 

والقوانن خللق بيئة اقتصادية سليمة.

وأضاف: على الرغ������م مما عاناه العراق 
من تراجع في التنمية نتيجة حملاربة اإلرهاب، 
فإنه اليزال أرضًا للفرص الكثيرة، معربًا عن 
ارتياحه وإش������ادته باجلهود املبذولة إلجناح 
املؤمتر ال������ذي يؤك������د أهمية تنش������يط اعادة 

اإلعمار واالستثمار.

وأك������د ح������رص احلكوم������ة العراقية، في 
خطته������ا االس������تراتيجية، على دع������م القطاع 
اخلاص واالس������تثمار عبر اطاقها حزمة من 
الق������رارات والقوانن اجلاذب������ة إلعادة تأهيل 
وتش������غيل واس������تثمار املنش������آت املتوقفة عن 

العمل وتطوير القطاعات املختلفة.

وأشار الى وجود رغبة كبيرة في التوسع 
في االستثمار، السيما لوجود جتارب ناجحة 
ملس������تثمرين حالين، مؤكدًا ان املؤمتر بداية 
»النطاقة كب������رى« للعراق الذي س������يواصل 

مسيرته في البناء والنهوض.

وأع������رب عن ش������كره ملبادرة س������مو أمير 
الباد الكرمية في إقامة املؤمتر وللمشاركن 
كافة من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية 

والقطاع اخلاص من شركات وأفراد.

وبدوره قال االم���ني العام لألمم املتحدة 
ف������ي كلمت������ه مخاطبًا س������مو أمي������ر الباد لن 
انس������ى عندما كنت املفوض األعلى لاجئن 
في فترة مش������كلة الاجئن الس������ورين وهي 
اكبر ازمة انس������انية ف������ي العالم وكانت هناك 
ال مباالة من االس������رة الدولي������ة، ولكن بفضل 
رؤيتكم وشجاعتكم وصبركم وعزمكم متكنا 

من ان جنمع االس������رة الدولية في هذا املكان 
ث������اث مرات من اجل جمع امل������وارد الازمة 
لتخفيف مشكلة األوضاع اإلنسانية لاجئن 

االنسانين »وهذا لن انساه«.

كما أش������ار الى دعوة تقدم������ت بها دولة 
الكويت أخيرًا لعقد مؤمتر دولي بشأن االقلية 
املس������لمة في ميامن������ار »الروهينغيا« مضيفًا 
»كلنا ممتنون لصاحب السمو الشيخ صباح 
األحم������د اجلابر الصباح عل������ى دعمه لبلدان 

املنطقة والعالم«.

وأشاد بجهود سمو األمير والكويت في 
الوقوف مع العراق واستضافة مؤمتر إلعادة 
إعماره، مثمنًا دور الكويت ومواقف س������موه 

في دعم دول املنطقة والعالم اجمع.

وقال ان »الكثير من رؤس������اء دول العالم 
ممتن������ون ملوقف الكويت الرائد جتاه القضايا 

االنسانية«.

وم������ن جانب������ه تعه������د رئي���س مجموعة 
البنك الدولي بالت������زام البنك بزيادة التمويل 

للمس������اعدة في بناء العراق وإعماره، مشددًا 
على ضرورة ازدهار العراق ملنطقة الش������رق 

األوسط والعالم ككل.
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وق������ال في افتتاح املؤمت������ر ان ثمة فرصًا 
كبيرة لاس������تثمار في الع������راق وإعادة البناء 
فيه، موضحًا أن عملية التنمية والبناء ال ميكن 
أن تتم باملوارد احلكومية وامنا مبشاركة من 

القطاع اخلاص. 

وأوضح ان البن������ك زاد من التزامه نحو 
العراق م������ن )600( مليون دوالر أميركي في 
عام 2016 - حس������ب املب������ادرة بن الطرفن 
- ال������ى )4.7( ملي������ارات دوالر ف������ي الوقت 
احلالي، مش������يرًا الى سعيه الى تقدمي مبالغ 
أكبر لتحقيق انتعاش اقتصادي والعمل على 
اعادة بناء اخلدمات والبنية التحتية للمناطق 

املتضررة في العراق.

وب������ّن ان التزام البنك حق������ق العديد من 
اخلدم������ات لدعم الش������عب العراقي وس������اهم 
في االس������تثمار في العراق في مجاالت النقل 
والزراعة واملص������ارف وغيرها إلعادة بناء ما 

دمره »داعش«.

واعتبر ان االس������تثمار البشري هو األهم 
لتحقي������ق التنمية، مش������يرًا إلى ب������دء منطقة 
الشرق األوسط في االس������تثمار بشكل أكبر 
في التعليم قائ������ًا ان »ما حتتاج إليه املنطقة 
هو ثورة في توعية وجودة االستثمار البشري 

مثل الصحة والتعليم«.

)30( ملي���ار دوالر تعه���دات إلعمار 
العراق:

في كلمته في اجللسة اخلتامية لاجتماع 
الوزاري للمؤمتر، أعل������ن معالي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية، الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح عن تعهدات بلغت )30( 
مليار دوالر. وأشار إلى ان هذا املبلغ نتج عن 
زخم واس������ع من مشاركة )76( دولة ومنظمة 
إقليمه ودولية و)51( من الصناديق التنموية 
ومؤسس������ات مالية إقليمي������ة ودولية، و)107( 
منظمات محلية وإقليمية ودولية من املنظمات 
غير احلكومي������ة و)1850( جهة مختصة من 

ممثلي القطاع اخلاص.

وأضاف: »بتجّمعنا ومتاسكنا وشراكتنا 
هذه أثبتن������ا مجددًا امياننا العميق بأس������س 
ومبادئ الس������ام طريقًا نحو البناء والنماء، 
وان معاول اله������دم وادوات الدمار واإلرهاب 
لن تنتص������ر يومًا على ارادة العيش واحلياة، 
وعل������ى مس������يرة التنمية واإلعمار، وس������نظل 
جميعًا اوفي������اء لقناعاتنا الراس������خة باحملبة 

والتعاون والعيش املشترك«.

واش������ار إلى ان الرس������الة املس������تخلصة 
للمؤمتر هي ان املجتم������ع الدولي مهتم بأمن 
العراق واس������تقراره، واعادة اعماره، ملمحًا 
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الى حاجة العراق لوقوف اشقائه واصدقائه 
معه ليواصل ازدهاره في أقرب وقت ممكن.

وعن وجود س������قف زمني للمس������اعدات 
املقدم������ة للعراق، اجاب ان������ه بعد طي صفحة 
املؤمتر نحتاج الى مش������اورات مع الرئاسات 
اخلمس املش������تركة في املؤمت������ر إليجاد آلية 
للمتابعة، لنس������تطيع ان نتابع كافة التعهدات 

وااللتزامات التي اعلنت في املؤمتر.

وفي رده على س������ؤال حول التعويضات، 
وما إذا كانت س������تخصم م������ن تعّهد الكويت، 
أك������د ان التعويضات الكويتي������ة املترتبة على 
العراق جراء الغزو لها مسار آخر غير ما مت 
التعهد به في هذا املؤمتر، مضيفًا ان الكويت 
تنطلق من كلمة س������مو امير الباد االفتتاحية 
بتموي������ل قروض مبلي������ار دوالر، واس������تثمار 

مبليار دوالر.

وذكر ان املش������اركة الرفيعة والواس������عة 
التي ش������هدها املؤمتر تعكس االهتمام الكبير 
للمجتمع الدول������ي، كما تعكس جليًا ما يعنيه 
أمن العراق واس������تقراره، م������ن أهمية كبرى 
للمجتمع الدولي والرغبة الصادقة من جميع 
املشاركن في املساهمة الفعالة بدعم العراق 
الش������قيق، لتحقيق م������ا نتطلع إلي������ه من أمن 

واستقرار للمنطقة والعالم أجمع.

وذكر أن املؤمتر جاء مببادرة سامية من 
س������مو أمير الباد، نظرًا إلى أهمية احلشود 
الدولية ملساندة العراق عقب حترير اراضيه 
مما يس������مى تنظيم داعش الس������تباب االمن 
واس������تقرار الوضع في اراضي������ه عبر خطط 

متعددة ومتنوعة.

وأوض������ح ان املؤمت������ر س������يضع خططًا 
متعددة ومتنوع������ة تهدف إلى اع������ادة اعمار 

العراق والبناء فيه.

.. وتعهدات املنظمات غير احلكومية:

بصفته ممثًا عن اجتماعات املنظمات غير 
احلكومية، قال رئيس الهيئة اخليرية العاملية، 
املستش������ار في الديوان االمي������ري، الدكتور 
عبدالل������ه املعتوق، في اجللس������ة اخلتامية، إن 
حصيلة التعهدات ف������ي مؤمتر املنظمات غير 
احلكومية لدعم الوضع اإلنساني في العراق 

بلغت )337( مليون دوالر.

وأشار إلى أن تلك التعهدات ستكون وفق 
برامج تنفيذية انس������انية وتنموية في العراق، 
السيما في املناطق املتضررة جّراء النزاعات 
املسلحة هناك، اذ ستتوزع تلك البرامج على 
مجاالت الصحة واإلي������واء والتعليم والتأهيل 

وغيرها من املجاالت اإلنسانية.

وذك������ر ان املجتمع������ن أك������دوا ضرورة 
االس������تجابة للوضع اإلنس������اني في املناطق 
العراقية املتضررة جراء النزاعات املسلحة، 
كما ش������ددوا على أهمية وض������ع آلية ملتابعة 
نتائ������ج املؤمتر عب������ر االجتماع������ات الدورية 
ومتابعة تنفيذ البرامج اإلنس������انية املعلن عن 

االلتزام بها.

وأوضح أن املجتمعن دع������وا كذلك إلى 
ضل������وع املنظمات املانحة بتنفي������ذ برامجها، 
بالتع������اون م������ع اجله������ات احمللي������ة العراقية، 
وضرورة اس������تمرار تضاف������ر وتعزيز جهود 
الش������راكة اإلنس������انية في تبّني برامج إغاثية 
لدع������م االحتياج������ات األساس������ية للنازح������ن 
العراقي������ن، إل������ى جانب دعم برام������ج إعادة 
استقرار األسر النازحة في مناطقهم، والعمل 

على بناء قدراتهم في مواجهة التحديات.

وق������ال ان املش������اركن ف������ي املؤمت������ر 
أكدوا اعط������اء األولوية للبرام������ج اإلغاثية 
واإلمنائية إل������ى املناطق األكث������ر تضررًا 
من دون اهمال باق������ي املناطق املتضررة 

بشكل غير مباش������ر، كما دعوا احلكومة 
العراقية إلى التوس������ع ف������ي تقدمي أوجه 
الدعم والتس������هيات الازم������ة للمنظمات 
غير احلكومية لاضطاع مبس������ؤوليتها 

اإلنسانية في تنفيذ تلك البرامج.

شراكة تنموية حقيقية:

من جانبه الق������ى نائب رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، الس������يد عبدالوهاب محمد 
الوزان، كلمة أوض������ح فيها ان موقف القطاع 
اخلاص الكويتي يتسق كليًا مع املوقف الثابت 
واملبدئ������ي لدولة الكويت في مس������اندة العراق 

وجهوده وصواًل إلى شراكة تنموية حقيقية.

وفي ما يلي نص هذه الكلمة:

أصحاب املعالي والسعاده؛

حضورنا الكرمي؛

إذا كان اليوم األول من مؤمتر الكويت 
الدولي إلعادة اعمار العراق هو يوم اقرار 
الضمي������ر العاملي مبعاناة ش������عب العراق، 
والتعبير عن االلت������زام األخاقي بالوقوف 

الى جانبه، 

وإذا كان الي���وم الثالث للمؤمتر هو يوم 
الرؤية العراقية لاعمار واالصاح والوحدة 
الوطنية، وي������وم االحتفاء الدولي الرس������مي 
والتعه������دات املالية، فإن ثان������ي أيام املؤمتر، 
وال������ذي خص������ص مللتق������ى االس������تثمار في 
العراق، إمنا ميثل منطلق املؤمتر الرئيسي، 
ومقياس جناحه الفعل������ي واملوضوعي. ذلك 
أن االس������تثمار في العراق يعتبر االمتحان 
احلقيقي ليس فقط لتصميم العراق التنموي 
ب������ل لكفاءة  وجاذبية مناخه االس������تثماري، 
القطاع اخلاص الدولي أيضًا، وقدرته على 
حتقيق التوازن بن مس������ؤوليته السياس������ية 
واالنس������انية م������ن جه������ة، وب������ن معايي������ره 
االقتصادي������ة املوضوعية وضمان س������امة 



24

أمواله وكفاية عائدها من جهة ثانية.

ومن هنا، نقول بكل ثقة أن الفريق العراقي 
السياس������ي واالقتصادي والفني بالغ الكفاءة 
بقيادة دولة رئيس وزراء جمهورية العراق قد 
حقق جناح������ًا باهرًا يوم أمس. إذ قدم صورة 
واضحة للبيئة االستثمارية في العراق، وأكد 
التزامه ببرنامج االص������اح، وقّدم فكرة عامة 
عن أكثر من مئتي مش������روع اس������تثماري في 
مختلف قطاع������ات االقتصاد العراقي وفي كل 
محافظ������ات الع�راق وأرجائه. وق������د تعّزز هذا 
النجاح العراقي بنجاح ال يقل ش������أنًا وأهمية 
سجله ممثلو املؤسس������ات املالية الدولية، حن 
أكدوا اجلدوى االقتصادي������ة العالي�ة، والعائد 
املالي املرتفع ملشاريع اعادة االعمار العراقي�ة، 
وحن حتدثوا عن ضمانات دولية غير مسبوقة، 
وعن مصادر متويل مقتدرة ومتعددة ومتاحه. 
وف������ي الوقت ذات������ه، جاءت كلم������ة معالي وزير 
خارجي������ة الواليات املتح������دة األمريكية وكلمة 
معالي وزير اخلارجية الفرنسي مبثابة اعان 
أمريك������ي أوروب������ي بالغ الداللة ع������ن االهتمام 

الدولي بإعادة اعمار العراق.

واس������محوا لي هنا أن أس������تعيد موقف 
القط������اع اخل������اص الكويت������ي ال������ذي أعلن 
بوضوح، أنه يّتس������ق كليًا مع املوقف الثابت 
واملبدئي لدولة الكويت في مساندة جمهورية 
العراق ودعم جهودها ومشاريعها، وصواًل 
الى ش������راكة تنموية حقيقيه، تعتمد منظور 
اجلوار واملس������تقبل واملصالح، وتتحرر من 
إس������ار املوروث وهيمنة املاضي. وبالتالي، 
فقد أعلن القطاع اخلاص الكويتي أن دوره 
ف������ي التعاون م������ع نظيره العراق������ي هو دور 
دائ������م ومتواصل، ال يقف عند حدود املؤمتر 
ومش������اريع االستثمار، بل يس������تمر ويتسع 
لتكون الكويت مبثابة بوابة رئيس������ية للسوق 

العراقية استثمارًا وجتارة وخدمات.

أصحاب املعالي والسعاده،
حضورنا الكرمي؛

لقد شهد ملتقى االس������تثمار في العراق 
زخم������ًا غي������ر مس������بوق حض������ورًا واهتمامًا. 
فش������اركت به أكثر من س������بعن جهة عاملية، 
وحض������ره أكثر من ألفي مش������ارك ميثلون ما 
يزي������د عن ألف وثمامنائة ش������ركة. وكم امتنى 
لو أس������تطيع أن أنهي كلمتي بأرقام فصيحة 
صريحة تبن حجم االس������تثمارات املباشرة، 
والتمويل امللت������زم، واتفاقات التوريد والتزويد 
التي انته������ى إليها يوم القط������اع اخلاص في 
ه������ذا املؤمتر. ولكني أع������رف كما تعرفون أن 
من الصعب مقاربة هذا التمني بدرجة كافية 
م������ن اليقن واملوضوعية. ذلك أن االس������تثمار 
املباش������ر في مشاريع التنمية عملية مستمرة، 
وال ميك������ن أن تنجز في ي������وم أو أيام. غير أن 
ه������ذه احلقيقة ال متنعني م������ن القول بكل ثقة 
أن ملتقى االس������تثمار في العراق قد حقق – 
بتوفيق الله، وبجهد كافة اجلهات التي شاركت 
في تنظيمه – جناحًا رائعًا بكل املعايير، وأن 
األمل في أن تغطي حصيلته نس������بة عالية من 
التمويل املطل������وب ليس باألم������ل البعيد أبدًا، 
طاملا جنح العراق في حتصن وحدته وتنفيذ 
برامج������ه االصاحية. خاص������ة وأن اجلدوى 

االقتصادية واملالية ملش������اريع اع������ادة اعمار 
العراق تنبىء مبتوس������ط عائد استثماري من 

النادر أن يتحقق في دول أخرى.

نحمد الله عز وج������ل على توفيقه، ونرفع 
ص������ادق االمتنان حلضرة صاحب الس������مو 
أمير دولة الكويت الش������يخ صب������اح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الل������ه ورعاه، ملبادرته 
الس������امية بالدعوة الى هذا املؤمتر، ولرعايته 
الصادق������ة ألهداف������ه النبيل������ة. ونتوج������ه بكل 
الش������كر والتقدير الى رئيس وزراء جمهورية 
العراق دولة الس������يد حيدر العب������ادي، والى 
كافة اجلهات الرس������مية واألهلي������ة العراقية 
الت������ي كان تعاونها الراق������ي والفاعل من أهم 
مقومات جناح املؤمتر. كما نشكر املؤسسات 
واملنظم������ات الدولية وخاص������ة صندوق النقد 
الدول������ي، مجموعة البنك الدولي، مؤسس������ة 
التموي������ل الدولية، وكالة ضمان االس������تثمار 
متع������دد األطراف، والصندوق العربي للتنمية 
االقتصادي������ة واالجتماعي������ة، التي كانت خير 

شريك في تنظيم املؤمتر. 

أش���كر لك���م اصغاءك���م، وأمتنى لكم 
مشاركة مثمره.

وإقامة طيبة وعودًا حميدًا.
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مؤتمـــر
 »اســـتثمر فـي 

العـــــراق«
الكويت  ف��ع��ال��ي��ات م��ؤمت��ر  ض��م��ن 
ال��دول��ي إلع���ادة إع��م��ار ال��ع��راق الذي 
عقد في دولة الكويت خال الفترة 12 
- 14 فبراير 2018، عقدت غرفة جتارة 
وصناعة الكويت مؤمتر »استثمر في 
وزارة  م��ع  ب��ت��ع��اون مشترك  ال��ع��راق« 
اخلارجي���ة، مجموع���ة البنك الدول�ي 
والهيئة الوطنية لاستثمار  العراقية، 

وذلك يوم 13 فبراير  2018.

وقد جاء هذا احلدث الهام لتسليط الضوء 
على عدد كبير من املش������اريع االس������تثمارية 
االستراتيجية في جمهورية العراق الشقيقة 
املوجهة للقطاع اخلاص العاملي، حيث وصل 
ع������دد تلك املش������اريع إلى ما يق������ارب )187( 
مش������روعًا مت اإلعداد لها والتحضير من ِقبل 
مكتب استش������اري عاملي حتت إشراف البنك 
الدول������ي، وقد متي������ز هذا املؤمتر مبش������اركة 
واس������عة من قبل املؤسس������ات املالية التابعة 
للبنك الدولي التي هدفت إلى تقدمي ضمانات 
ومشاركات اقتصادية لتخفيض حدة املخاطر 
على الشركات العاملية الراغبة في االستثمار 
مبختلف القطاعات االقتصادية االستراتيجية 
في الع������راق مثل: الطاقة، التعلي������م، العقار، 
اإلنشاءات، معاجلة املياه، والصحة وغيرها 

من املشاريع احليوية.

هذا وقد شارك باملؤمتر )1987( شخصية 

ميثلون )1850( ش������ركة م������ن )49( دولة، وقد 
ُعقدت جلسات املؤمتر على النحو التالي:

أواًل: اجللسة العامة األولى:

واش������تملت على كلم������ة افتتاحية لرئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت الس������يد/ علي 
محمد ثنيان الغامن الذي رحب فيها بضيوف 
الكوي������ت وأك������د من خاله������ا عل������ى القناعة 
الراس������خة حلكومة دولة الكويت في معاونة 
ش������قيقها العراق للنهوض جتاه مسئولياتها 

ودورها الهام في املنطقة.

وفيما يلي نص هذه الكلمة:
أصحاب املعالي والسعادة؛ 

األفاض���ل ممثل���ي اجله���ات العراقي���ة 
الرس���مية املعنّي���ه، واملؤسس���ات الدولي���ة 

املختصه؛ 
ضيوفنا الكرام؛ 

األخوات واألخوه؛ 

ضمن إطار مؤمتر الكويت الدولي إلعادة 
اعمار العراق، وفي تظاهرة اس������تثمارية قَلّ 
نظيره������ا، يضم لقاؤنا ه������ذا ممثلي ما يناهز 
ألفًا وخمس������مئة ش������ركة من خمس������ن دولة، 
عرفوا أهمية مشروعات ودالالت اعمار دولة 
بحجم ومكانة وامكان������ات ومعاناة جمهورية 

العراق، فأقبلوا بتفاؤل وحماس للمش������اركة 
في ه������ذه الفرصة االقتصادية والسياس������ية 
واالنس������انية ف������ي آٍن معا، واس������تذكروا ما 
متيزت ب������ه التجارب الس������ابقة لدولة الكويت 
من جدّي������ة وكفاءة وجناح في ه������ذا امليدان، 
فجاؤوه������ا م������ن مختلف دول العال������م واثقن 
مقدرين. فأهًا بكم جميعًا في الكويت أيقونة 
التع������اون الدولي، وبدعوة من أميرها حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، الذي انعقدت له أوشحة القيادة في 

االنسانية والديبلوماسية والسياسة. 

ضيوفنا الكرام؛ 

تعل������م كل اجله������ات الوطني������ة واالقليمية 
والدولي������ة املتعاونة في تنظيم »مؤمتر الكويت 
الدولي إلعادة اعمار العراق»، أن يومه الثاني 
هذا ميثل نبض������ه االقتصادي احلقيقي، ألنه 
يتعل������ق مبش������اركة القطاع اخل������اص الدولي 
ف������ي ملكية وف������ي متويل املش������اريع التنموية 
التي يطرحها العراق. وهي املش������اركة التي 
يفت������رض أن تكون، ويج������ب أن تكون، االكبر 
حجم������ًا، واالبعد أثرًا، واألعم������ق داللة. ومن 
هنا، جاء برنامج هذا اليوم حافًا بالتعريف 
ف������ي العديد من ه������ذه املش������اريع بقطاعاتها 
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املختلفة، وبعرض أشكال التمويل، وتوضيح 
طبيعة الضمانات غير املس������بوقة التي حتظى 
بها هذه املش������اريع، فض������ًا عن صيغ الدعم 
ال������ذي يتلقاه املس������تثمرون فيه������ا. كما جاء 
برنامج هذا اليوم غنيًا بالش������خصيات التي 
ستحضره والشخصيات التي ستتحدث فيه، 
فإلى جانب أصح������اب اخلبرة واالختصاص 
من القي������ادات االدارية والفني������ة في العراق 
وفي العديد من املؤسسات التنموية الدولية، 
س������يعتلي منب������ر املؤمتر دولة رئي������س وزراء 
جمهورية الع������راق، ومعالي وزي������ر خارجية 
الواليات املتح������دة األمريكي������ة ومعالي وزير 
التخطي������ط العراق������ي، وس������عادة رئيس جلنة 
االقتصاد واالستثمار في البرملان العراقي. 

اصحاب املعالي والسعادة؛ 

الضيوف األعزاء؛ 

نحن ف������ي دولة الكويت، ال ننظر الى هذا 
املؤمتر باعتباره تعبئة تنموية عاملية فحسب، 
ب������ل نرى فيه – الى جان������ب هذا البعد ورمبا 
قبل������ه –اعانًا عراقيًا واقليميًا ودوليًا بانتهاء 
مرحل������ة ع������دم االس������تقرار، وبداي������ة مرحلة 
األم������ن والتنمية في املنطقة كله������ا بإذن الله. 
ولعَلّ تزامن املؤمتر م������ع االجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد داعش من املؤش������رات 
������رة بذلك. ومن هنا، يراودنا أمل كبير  املبِشّ
بأن تس������تضيف الكويت، أو رمبا يستضيف 
العراق، قريبًا، مؤمتر اعادة اعمار س������وريا، 

ومؤمتر اعادة اعمار اليمن بإذن الله. 

ونحن ف������ي دولة الكوي������ت، ال نعتبر هذا 
املؤمت������ر مج������رد جتربة جدي������دة تكرس دور 
الكويت االقليمي والعرب������ي والدولي، وتؤكد 
واالنس������انية  التنموي������ة  مس������اعيها  ص������دق 
واحلضارية، بل هو – الى جانب ذلك ورمبا 
قبل������ه – جتربة رائدة بالغة األهمية في اعادة 

بناء العاق������ات العربية العربي������ة من منظور 
ومقتضياته.  والتقدم  ومصاحله،  املس������تقبل 
بدل أن تبقى هذه العاقات أس������يرة املوروث 
وحساس������ياته وخافاته. وهي جتربة نتمنى 
أن يتع������اون املجتم������ع الدولي كل������ه لكي تعَمّ 

وتثمر وتزدهر. 

وبالنسبة للكويت وأهلها، ال ينتهي مؤمتر 
اع������ادة اعمار العراق بانته������اء أيامه الثاثه، 
بل ه������و يبدأ بعدها وانطاق������ًا منها. ذلك أن 
الكويت بطبيعة جوارها اجلغرافي، وتكاملها 
م������ع جمهورية  واالقتص������ادي  االجتماع������ي 
العراق، وتوظيفًا لبنيتها األساسية مبوانئها 

وطرقها واتصاالتها، وكفاءة بنيتها املؤسسية 
بإدارتها ودميوقراطيته������ا وقضائها، فضًا 
عن قدرات جهازها املصرفي وغنى جتربتها 
االستثمارية، تقف مؤهلة متامًا وقادرة فعًا 
على أن تكون البوابة الرئيسية جلهود اعادة 
اعمار العراق جتارًة ومتويًا وخدمات. وإن 
بوابات غرفة جتارة وصناعة الكويت الفعلية 
واالليكترونية مش������رعة لكم لتيسير اخلطوات 

األولى في هذا االجتاه.

 وأخيرًا؛ 

إن اعتزازنا البالغ بزخم هذه املش������اركة 
الدولية الرائعة حجمًا ونوعًا وتنوعًا، يجب اال 
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ينسينا أبدًا أن جناح مؤمترنا العتيد عمومًا، 
وجن������اح يومه ه������ذا على وج������ه اخلصوص، 
إمن������ا يعتمد – في التحلي������ل النهائي – على 
جن������اح العراق ف������ي توفير بيئة اس������تثمارية 
جاذبة وآمنة ومس������تقّره. وقبل هذا، ستبقى 
الوح������دة الوطني������ة العراقية في ظ������ل األمان 
واالستقال واالس������تقرار، هي العامل املقرر 
لكفاءة وس������رعة اعمار العراق. فاملستثمرون 
– مهما كان حبهم للع������راق وتقديرهم لدوره 
وقدراته – ال ميكن ان تكون ثقتهم باقتصاده 
إال انعكاسًا لثقة العراقين باقتصاد وطنهم. 
وإن دعم شعب العراق على اعادة بناء وطنه 
عزيزًا عامرًا مزدهرًا، ميثل – في اعتقادنا – 
مسؤولية تاريخية واخاقية وانسانية، يجب 
على املجتم������ع الدولي أن يتع������اون للنهوض 

بها.

أرحب بكم مرة أخرى في وطني الكويت، 

وأرجو لكم اقامة طيبه، ومشاركة مثمره. 

كم������ا كانت ملعالي الدكتور س������لمان علي 
اجلميلي، وزير التخطي������ط بجمهورية العراق 
كلم������ة أثنى فيه������ا على الدور االس������تراتيجي 
الكبي������ر ال������ذي تقوم ب������ه دول������ة الكويت جتاه 
املش������اريع التنموية العراقي������ة، مؤكدًا على أن 
هناك إصاحات كبيرة تتعلق مبناخ االستثمار 
األجنب������ي في العراق تعك������س رغبة جادة في 
لاس������تثمار  العاملية  الش������ركات  اس������تقطاب 

والتنمية في مختلف القطاعات االقتصادية.

بع������د ذلك قامت مجموع������ة البنك الدولي 
بتقدمي ورقة ح������ول البيئة االس������تثمارية في 
العراق م������ن منظور البنك الدول������ي، مت فيها 
ش������رح كافة اجلوانب االس������تثمارية املتعلقة 

باملناخ االستثماري في العراق.

ثم قدم السيد/ سامي األعرجي، رئيس 
الهيئ���ة الوطني���ة لالس���تثمار ف���ي العراق، 
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ورقة عم������ل تناولت ف������رص القطاع اخلاص 
لاس������تثمار ف������ي الع������راق، حيث ب������ّن مدى 
توافر اجل������دوى االقتصادية للقطاع اخلاص 
لاس������تثمار ف������ي العراق وأهمية اس������تغال 
الفرص املتاحة والتي س������يتم اس������تعراضها 
في هذا املؤمتر حتت إش������راف البنك الدولي 
ومؤسس������اته املالي������ة، باإلضافة إل������ى الدور 
الذي تلعب������ه الهيئة الوطنية لاس������تثمار في 
جذب املس������تثمرين األجانب، كما تطرق إلى 
أه������م طرق متويل تلك املش������اريع من مختلف 

اجلهات املالية الدولية.

ثانيًا: اجللسات القطاعية:

بعد اجللس������ة العامة األولى في املؤمتر، 
مت عق������د ثاث جلس������ات ركزت عل������ى )44( 
مش������روعًا ضم������ن )12( قطاع������ًا اقتصاديًا 

وكانت كالتالي:

وق������د  والنق����ل:  والغ����از  النف����ط   -
استحوذ هذا القطاع على النسبة األكبر 
م������ن احلضور واملش������اركة، نظ������رًا للعدد 
الكبير من املش������اريع التي مت طرحها في 
هذا املجال فق������ط، حيث بلغ عددها )13( 
مشروعًا فقط وقد حضر هذه اجللسة ما 
يقارب من )600( شخص أبدوا اهتمامًا 
كبيرًا باملشاريع التي مت استعراضها من 

قبل البنك الدولي.

- الصناعة، والعقار واملناطق االقتصادية:

بل������غ عدد احلض������ور في هذه اجللس������ة 
)400( مشاركًا، حيث مت طرح )12( مشروعًا 
في مجاالت الصناعة ومش������روعن في قطاع 

املناطق االقتصادية وتهيئتها.

- الطاقة، والرعاية الصحية:

حضر هذه اجللس������ة القطاعية ما يقارب 
)350( مشاركًا، ومت فيها طرح )6( مشاريع 
ف������ي مجال الطاقة و)7( مش������اريع في قطاع 
الرعاي������ة الصحية، باإلضافة إلى مش������روع 

واحد في مجال الزراعة.

اجللسة العامة الثانية:
1- متويل مشاريع إعادة اإلعمار

ترأس هذه اجللسة س������عادة محافظ 
البن������ك املرك������زي العراقي الس������يد/ علي 
العاق، وقد رك������ز احلاضرون فيها على 
اإلطار العام لاقتص������اد الكلي العراقي، 
وكذلك مت تق������دمي نظرة عامة على القطاع 
املصرف������ي العراقي وأه������م اإلصاحات 
التش������ريعية الت������ي أجريت علي������ه بهدف 
تطوير أدائه، كما مت تس������ليط الضوء على 
األس������باب الرئيس������ة التي دعت احلكومة 

العراقية لدعم القطاع اخلاص والتي كان 
من أهمها حتقيق السام املرن واملتوازن 

في العراق.

2- أشكال التمويل والضمانات:

 وفي هذه اجللس������ة مت التطرق إلى كافة 
أشكال التمويل التي ميكن للشركات األجنبية 
املستثمرة أن تستفيد منها والتي يقدمها عدد 
م������ن مراكز التمويل العام������ة واخلاصة منها 

مؤسسة التمويل الدولية والبنك األملاني. 

3- الضمانات:

من خ������ال أربع أوراق عم������ل مت طرحها 
ف������ي هذه اجللس������ة، تطرق احلاض������رون ألهم 



29

الضمان������ات التي يت������م منحها للمس������تثمرين 
األجانب الراغبن في االس������تثمار باملش������اريع 
والف������رص الت������ي مت طرحه������ا في اجللس������ات 
السابقة، حيث مت شرح ضمانات البنك الدولي 

للمخاطر اجلزئية من قبل ممثل عن البنك.

كم������ا كان������ت للصندوق العرب������ي لإلمناء 
االقتصادي ورقة قدم فيها شرحًا حول أهم 
وسائل الضمان التي ميكن أن يستفيد منها 
املس������تثمر في العراق، باإلضاف������ة إلى ورقة 
عمل من قبل وكالة ضمان االستثمار متعدد 
األطراف تطرقت إلى ش������رح واٍف حول طرق 

الضمان التي تقدمها الوكالة للمستثمرين.

النافذة الواحدة: 

قدم الس������يد/ س������امي األعرجي، رئيس 
الهيئ������ة الوطني������ة لتش������جيع االس������تثمار في 
الع������راق، ورقة عمل اس������تعرض فيها خدمة 
الناف������ذة الواحدة التي تق������وم الهيئة الوطنية 
بتقدميها لاستثمار في العراق، والتي تهدف 
إلى تقدمي خدمات كاملة وش������املة للمستثمر 
األجنبي ف������ي كافة مراحل التأس������يس وبدء 
العم������ل التجاري ف������ي الع������راق، مؤكدًا على 
ترحيب واهتمام احلكومة العراقية باستقطاب 
املستثمرين األجانب وتقدمي أفضل اخلدمات 
لهم لضمان احلصول على مناخ استثماري 

منوذجي وآمن.

ثم قام معالي السيد/ ريكس تيلرسون، 
وزير خارجي������ة الواليات املتح������دة األمريكية 
بإلق������اء كلمة أك������د فيها عل������ى أهمية تضافر 
اجلهود الدولية إلعادة إعمار العراق، مشيدًا 
بالدور الكبير واحمل������وري الذي تقوم به دولة 
الكويت، س������واء على املس������توى احلكومي أو 
القطاع اخلاص، منوهًا إلى ضرورة التحرك 
اجلدي من قب������ل احلكومة العراقية في تهيئة 
مناخ استثماري مائم للشركات الراغبة في 
االستثمار بالعراق، كما أعلن عن مبلغ ثاثة 
ملي������ارات دوالر س������تقدمها حكومة الواليات 

املتح������دة األمريكي������ة كضمانات للش������ركات 
األمريكية العاملة في املش������اريع املتوس������طة 

والصغيرة في العراق.

   وب������دوره ألق������ى دولة الس������يد/ حيدر 
العبادي، رئيس ال������وزراء العراقي كلمة أكد 
فيها على الرغبة اجل������ادة للحكومة العراقية 
ف������ي النهوض بالقط������اع اخل������اص العراقي 
مبختلف مجاالته االقتصادية، مشيرًا إلى أن 
هناك توجهًا عامًا نحو اس������تقطاب املستثمر 
األجنبي للدخول في مش������اريع مشتركة مع 
القط������اع اخلاص العراقي م������ن خال تنفيذ 
مش������اريع تنموية بش������كل منف������رد، حيث مت 

تكليف جلنة من قبل مجلس الوزراء العراقي 
تعمل على تسهيل وتذليل كافة املعوقات التي 
تواجه املس������تثمر األجنبي في العراق، مبينًا 
بأن اإلصاحات التي طرأت على التشريعات 
االقتصادي������ة ف������ي الع������راق تضم������ن مناخًا 
اس������تثماريًا مائما للراغبن في االستثمار، 
كما أكد على االنطاق������ة الكبيرة للضمانات 
التي مت إطاقها ف������ي مؤمتر الكويت الدولي 
إلعادة إعم������ار العراق، مما س������يكون له أثر 
كبير على حتس������ن بيئ������ة األعم������ال واملناخ 
االس������تثماري في العراق، خاص������ًة وأن تلك 
الضمان������ات جاءت بتضافر جهود من جهات 

مالية دولية تابعة للبنك الدولي < 


