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إلتقى  مشاريع البنية التحتية في بغداد في المؤتمر حول تمويل 2009نوفمبر  21عمال بالتفويض الذي أقر في 
تمويل البنية التحتية في العراق في عمان إلتخاذ قرار بشأن العمل حول  مجموعةالمشارآون في اإلجتماع األول ل

وقد طلب المشارآون في مؤتمر بغداد من الحكومة العراقية وبالتعاون مع برنامج اإلستثمار في  .الخطوات القادمة
  :قيق األهداف التاليةعمل لتح مجموعةالى إنشاء  وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةالشرق األوسط 

  
 التمويل المناسبة،وآليات حول االحتياجات الرئيسية للبنية التحتية تقديم التوصيات  .1
 في تطبيق أساليب التمويل مع اقتراح حلول لهذه التحديات،تصادفها التي يمكن أن والعقبات تحديد التحديات  .2
روض لمشاريع تجريبية وطرحها على ع وإعدادتثبيت االحتياجات ذات األولوية في البنية التحتية  .3

 المسؤوليين المعنيين في الحكومة العراقية،
 .مراقبة تنفيذ المشاريعو .4

  
في  2010شباط  18-17في المنعقد اتفق أعضاء مجموعة العمل خالل اإلجتماع األول، التفويض هذا إلى استنادًا 

والوزارات العراقية  التحتيةالينية  لشؤون راءالمستوى من مكتب نائب رئيس الوز يرفيععمان، ومن بينهم ممثلين 
ضمان  آالةوومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبنك الدولي برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لو

االسالمي  البنكاإلنمائي و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ووبرنامج األمم المتحدة  متعددة االطرافالاالستثمار 
  :للتنمية ووآاالت القروض والضمانات الوطنية والخبراء على المبادئ التالية

  
ذات  تشجيع جهود التنسيق على المستوى الحكومي لتعزيز قدرات الحكومة لتحديد مشاريع البنية التحتية .1

 وتنفيذها األولوية
بما في ذلك تنفيذ قانون  ،ع الخاصالتي تستهدف المستثمرين المحتملين من القطا بناء الثقة تدابيردعم  .2

ضمام إلى اتفاقيات نواالوتسهيل الحصول على األراضي  بصيغته المعدلة 2006لسنة ) 13(اإلستثمار رقم 
منظمة التجارة العالمية والمرآز الدولي لتسوية نزاعات اإلستثمار (اإلستثمار والتجارة الدولية وأنظمة التحكيم 

 )اتفاقيات التجارية الحرةوالثنائية وميثاق نيويورك واتفاقيات اإلستثمار 
بين و اللوائح التنظيمية للشراآات قوانين التعزيز تمويل البنية التحتية بما في ذلك إلستراتيجية  شامل تصميم .3

فعال بين الوزارات الوطنية والحكومات على التنسيق الالقطاعين الخاص والعام وهياآل مؤسسية لدعم 
 اإلقليمي والمحلي والبلدي،المستوى 

  .يةاألمنالظروف التمويل الخاصة العراقية في حال تحسن وصناديق بنوك التنمية وجود تشجيع  .4



  :المحددة التالية اإلجراءاترر أعضاء مجموعة العمل قوقد 
  

أعضاء مجموعة العمل حول مشاريع البنية التحتية ضمن التي قدمها قاعدة بيانات مرآزية للمعلومات انشاء  .1
سوف تساهم منظمة التعاون والتنمية والوزارات والوآاالت العراقية المختلفة المحددة أو في مرحلة التحديد، 

 في تسهيل إنشاء قاعدة البيانات، اإلقتصادية
سوف تسهل مجموعة العمل اتخاذ القرار ضمن حكومة العراق حول  هذه على أساس قاعدة البيانات .2

، استراتيجية التنمية، قطاعات البنية التحتية ةالوطنيالمصلحة حجم، ال: أوالويات وفقا للمعايير المشترآة التالية
 بيئية، تسهيل التجارة، نقل التكنولوجيا إلخ،الواإلجتماعية ثار اآلسية،سااألخدمات الاألولوية، توفير ذات 

بما في ذلك تقييم األصول ( اإلقتصادية دراسات الجدوىوإجراء  القدرة على معالجة القضايا ذات الصلة .3
وتسهيل الحصول على وآاالت ) المشاريع رصد(وتعزيز قدرات التنفيذ ) ودراسات اآلثار االجتماعية

حول تنفيذ مشاريع آتيب  ,على سبيل المثال(الممارسات الفضلى واد مووالضمانات والخبرة الدولية القروض 
 .)الشراآة بين القطاعين العام والخاص

إسنتادا إلى المعايير المشار إليها أعاله ) مشروعا  (15-20وضع قائمة بمشاريع البنية التحتية ذات األولوية .4
  .وضالمستثمرين من القطاع الخاص أو وآاالت القر لتكون على استعداد لتقديمها الى

  
 ل االجتماع الثاني لمجموعة العملهذه األنشطة خالتقريرًا عن التقدم المحرز في وسوف يقدم أعضاء مجموعة العمل 

  .مختصصةبعد مناقشات مع الوزارات واألطراف ال


