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رة حديثا مليون دوالر من أجل إعادة إعمار ال 400  العراقفي موصل والمناطق الُمحرَّ
 

 

مليون دوالر لمساندة  400وافق البنك الدولي اليوم على حزمة مساعدات مالية بقيمة  -2017أكتوبر/تشرين األول،  31واشنطن 

جهود التعافي وإعادة اإلعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات األولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق 

العراق في لمشروع العملية الطارئة للتنمية وتُمثِّل هذه الحزمة تمويال  إضافيا   من قبضة تنظيم داعش. العراقية المحررة حديثا  

محافظتي ديالى وصالح في ري تنفيذه في سبع مدن ويج 2015مليون دوالر( الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز  350)

  الدين.

 

رت من وسيُتيح التمويل اإلضافي توسيع النطاق الجغرافي ألنشطة المشروع ال تنظيم داعش  سيطرةحالي لتشمل مدنا  أخرى تحرَّ

في محافظتي صالح الدين وديالى، وكذلك في محافظات األنبار )بما فيها الرمادي( وكركوك ونينوى )بما فيها الموصل( 

ومات على مسؤوليات التنفيذ لتشمل حكنطاق توسيع  وبالمثل، سيجري أيضا   ومحافظة دهوك التابعة لحكومة إقليم كردستان.

 .مؤسسات الحكومة المركزية المستوى دون الوطني باإلضافة إلى

 

"لقد عبَّر المجتمع الدولي عن التزامه  البنك الدوليفي ير اإلقليمي لدائرة المشرق ها المدج رج كوماوسارعلى ذلك، قال  وتعليقا  

رت في اآلونة األخيرة التي تقودها الحكومة إلعادة إعمار الموصل والمدنالملحة بمساندة الجهود  إن البنك . األخرى التي تحرَّ

الدولي ملتزم بالعمل مع السلطات العراقية حتى يتحقَّق هذا اإلعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم باالستدامة والشمول 

 واإلنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع."

 

المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والنقل، والخدمات  هي شطة المشروع الحالي خمسة قطاعات رئيسيةوتُغطِّي أن

وسيستمر التمويل اإلضافي في مساندة هذه القطاعات، وكذلك في تلبية االحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في المناطق  البلدية.

رة في مجاالت التعليم والزراعة/ا حفظ وترميم الموروثات  ا  أيضالمشروع م الخدمات الحضرية. وسيُساند لري، وتقديالُمحرَّ

عن اإلصالحات المادية، سيجري التركيز على تحسين نوعية  الثقافية المهمة السيما في مدينة الموصل القديمة. ولكن فضال  

 اء في المناطق الحضرية والريفية على السواء.التعليم للفتيان والفتيات، وزيادة فرص التوظيف للنساء والشباب، وكذلك الفقر

 

ولهذه الغاية،  اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة اإلعمار.ة في الحكومة العراقي وسيُساند التمويل اإلضافي أيضا  

غيل والصيانة دراسات لتقييم جدوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجاالت إعادة اإلعمار والتش إعدادسيجري 

إصالح محطات النقل العام التي  جهود مماثلة أيضا   شملوست لمطار الموصل الذي لحقت به أضرار شديدة أثناء تحرير الموصل.

  رئيسية من شبكة السكك الحديدية. أجزاءتخدم حركة النقل بين المدن، وإعادة إعمار 

 

دائرة المشرق  في البنك الدولي، ومنسق في  تيةالمستدامة والبنية التحإبراهيم دجاني مدير برنامج التنمية من جانبه، قال 

"لقد أعاد مشروع العملية الطارئة للتنمية إلى مليوني شخص إمكانية الحصول على مياه الشرب، إعمار العراق إعادة برنامج 

مرافق البنية التحتية لقطاع مليون شخص من خالل إعادة إعمار  2.5وأعاد ربط كما والكهرباء،  لصرف الصحياوخدمات 

 100م توفير ما يزيد على "ت قائال  للشعب العراقي." وأضاف  عملدة اإلعمار هذه آالفا  من فرص الالنقل. وخلقت عملية إعا

تسليم وتركيب عدد مماثل من  وتم أيضا   جمع القمامة وغيرها من معدات الخدمات البلدية. ةصهريجية لنقل المياه، وشاحن ةشاحن

الت الكهرباء.مُ  كيلومتر  200جسرا  آخر، وتم إصالح أكثر من  13جسرا ، ويجري تنفيذ  11وحتى اآلن، أُعيد بناء  ولِّدات وُمحوِّ

 من وصالت الطرق الرئيسية."
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للتعاون مع شركاء التنمية الذين سيقومون بدور تكميلي لتحقيق أهداف عملية  العملية الطارئة للتنمية فرصا   مشروع لقد أتاح

وفضال عن وكاالت األمم المتحدة، يضم هؤالء الشركاء عدة حكومات تعهَّدت بتقديم مساهمات مالية، منها  التمويل اإلضافي.

  حكومتا ألمانيا والكويت، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

 

 مشروع التمويل اإلضافي تركيزه على آليات مشاركة المواطنين.عزز العمل الشامل في جهود إعادة اإلعمار، سيولتعزيز نهج 

ع هذه اآلليات على المشاركة المجتمعية، وتعزيز اإلحساس بالمسؤولية  فيما  من جانب المستفيدين والمجتمعات المحليةوستُشجِّ

من شأنه أن يُساعد على ، لمساءلةايتسم بالشفافية وإعادة اإلعمار  عمليةلرصد  كما سيُرسي إطارا   الفرعية.بالمشاريع  يتعلق

المستوى على المبذولة جهود ال فيساهمة على الميساعد الجمهور  بحيثتحسين توافر معلومات شاملة في الوقت المناسب 

 أجل إعادة اإلعمار والتنمية. الوطني من

 

خطة الحكومة الستغالل تحرير المناطق مع مجموعة البنك الدولي في العراق وعمل ت وتتسق عملية التمويل اإلضافي مع أولويا

انتعاش أسعار النفط الستعادة الثقة لدى المواطنين، وذلك من خالل تنفيذ إصالحات ء التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وبط

الخدمات األساسية بكفاءة وإنصاف، والحرص على بذل حيوية في مجاالت االقتصاد ونظم اإلدارة الرشيدة والحوكمة، وتوفير 

  جهود تتسم بالشمول واالستدامة للتعافي وإعادة اإلعمار.

 

 

 لالتصال:
 aalsaeed@worldbank.org، بريد إلكتروني: 1-202-473-1187أشرف السعيد، هاتف:  في واشنطن:

 rsuwaed@worldbank.orgبريد إلكتروني: ، 964-7827861943، هاتف: هاديريم  في بغداد:

 zelkhalil@worldbank.org، بريد إلكتروني: 961-1-962-954زينة الخليل،هاتف  في بيروت:

 

 www.worldbank.org/iqمن المعلومات، يرجى زيارة الموقع:  للمزيد

 

 

 تابعونا على:

 

   https://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfrica :فيسبوك

 http://www.twitter.com/worldbankmena: تويتر

 //:www.youtube.com/worldbankhttp: يوتيوب
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