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 تقرير:

 الطاولة ا�ستديرة للخ�اء حول إعادة إعمار مدينة ا�وصل
 2019شباط/ف�اير  27في فيينا، 

 

 خلرباء واملسؤول� ورجال األعمال يناقشون إعادة إعمار املوصل في فيينا تحت عنوان شخصية من ا 70نحو 
 ." اجتماع الطاولة املستديرة للخرباء حول إعادة إعمار مدينة املوصل "

النمسا وجمعية املهندس�  نظمت غرفة التجارة العربية النمساوية بالتعاون مع سفارة جمهورية العراق في
شباط/فرباير منتدى هو األول من نوعه بحضور  27يوم األربعاء املاضي املوافق  (ÖIAV) النمساوية

العشرات من اخلرباء واملهندس� ورجال األعمال واملسؤول� احلكومي� من النمسا والعراق باإلضافة إلى عدد 
، ملناقشة أهم )يونيدو( من الربملاني� واخلرباء من أوروبا وكندا وممثل� عن األمم املتحدة للتنمية الصناعية

اجلوانب الهندسية واالقتصادية التي تساعد في برنامج إعادة إعمار املوصل والسبل األمثل لضمان مشاركة 
فعالة من اجلانب النمساوي في مشاريع إعادة إعمار مدينة املوصل من خالل وضع خطط واضحة مع اجلانب 

 العراقي.

 



2 / 7 

وافتتح املنتدى د. ريتشارد شينتز، رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية ونائب رئيس غرفة االقتصاد 
ف خاللها على أهمية عقد اجتماع الطاولة املستديرة االتحادية النمساوية، بكلمة ترحيبية بالضيوف عر

 واألهداف املرجوة عرب االستفادة من اخلربات والطاقات املتاحة.

بدوره قال أم� عام غرفة التجارة العربية النمساوية املهندس مضر اخلوجة أن فكرة عقد اجتماع الطاولة  
من اللقاءات واالجتماعات واملؤتمرات الدولية  املستديرة إلعادة إعمار مدينة املوصل جاءت بعد سلسلة

املعنية بالشأن العراقي وأن حضور لفيف من الربملاني� األوروبي� وممثل� من القطاعات العامة واخلاصة من 
 قارات مختلفة يعكس االهتمام الدولي البالغ في إعادة إعمار مدينة املوصل.

سفارة جمهورية العراق لدى النمسا د. أسامة الناشئ الضوء وفي اجللسة االفتتاحية سلط القائم بأعمال  
على األضرار الكب�ة التي حلقت بمدينة املوصل نتيجة االضطرابات األمنية بعد السيطرة عليها من قبل 

 تنظيم داعش اإلرهابي.

 

جمعية املهندس� النمساوي� الدكتور هاينز براندل والذي يعد من أحد كبار العلماء كما تحدث رئيس 
في العالم حول الدور املميز الذي لعبه املهندسون في اعادة اعمار مدينة  والسدود في مجال اجلسور واالنفاق

إعادة االعمار فيينا كما اخذ موضوع خطة اعادة اعمار املوصل حيزا كب�ا من النقاشات فيما يتعلق ب
وتغي� املعالم فيها وكيفية بناء املحيط اخلارجي للمدينة بطريقة حديثة واملحيط الداخلي بطريقة 

 قديمة كما كانت في السابق.

واستعرض الوفد العراقي أبرز املشاريع القائمة حاليا في املوصل وخطة التنمية احلضرية باإلضافة إلى شرح 
 يهامفصل حول املناطق املتضررة ف

وفي كلمته أمام املنتدى ثمن رئيس صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية في العراق  
اجتماع الطاولة املستديرة ألهمية مستوى املشاركات نظرا ألنه يتناول اجلوانب احلياتية  د. مصطفى الهيتي

ات األكرب التي تواجه اليوم مدينة املوصل تتعلق والبنية التحتية إلعادة بناء املوصل وأشار إلى أن التحدي
 بإزالة األلغام خاصة في املنطقة القديمة.
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من جانبه تناول وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق د كامران علي حسن األضرار البيئة التي أملت في  
ناطق واسعة باملوصل كالتلوث البيئي الناجم عن زراعة العبوات الناسفة في أرجاء املدينة القديمة م

باإلضافة إلى تفخيخ جميع املباني السكنية واحلكومية والبنية التحتية وخطط نزع االلغام في املناطق 
 املنكوبة.

 

وتمحورت نقاشات املنتدى ب� املشارك� حول مجاالت التعاون املتاحة على املستويات االقتصادية 
والهندسية وتبادل اخلربات ب� مدينتي املوصل وفيينا، باعتبار أن األخ�ة حظيت لعدة سنوات لقب أفضل 

اخلربات الفنية في سبيل إعادة إعمار مدينة في العالم من حيث املستوى املعيشي، وآليات االستفادة من 
 املوصل. 

ألقى ممثل األم� العام للوزارة االتحادية النمساوية ألوروبا، التكامل والشؤون اخلارجية، نائب مدير كما 
الشرق األدنى واألوسط، سعادة املجموعة االستشارية لأللغام، سعادة السيد / أندرياس ريندل، كلمة أمام 

وانب السياسية واالقتصادية والتاريخية للعراق، وشدد على اهمية احلفاظ على مجتمع املشارك� حول اجل
 متعدد االوجه.

) S & Dاما بدوره فاعترب ممثل االتحاد األوروبي ونائب رئيس مجموعة االشرتاكي� والديمقراطي� (
' إلعادة اإلعمار في اجتماع الطاولة املستديرة بأنها ' قد تكون حلظة تاريخية  جوزيف فايدينهولتزر

العراق، معتربا أن العراق يتميز باإلمكانيات الكب�ة والتنوع، واقرتح إحداث شراكات ب� مدينة املوصل 
ومدن أوروبية لتعزيز التفاهم الثقافي. ولدعم أصر التواصل املجتمعي وطالب ايضا ممثلي االتحاد األوربي 

 الفعل ايضا.بدعم اعادة اعمار العراق ليس بالقول وانما ب
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من جانبه نوه عضو برملان فيينا املهندس عمر الراوي إلى امكانية االستفادة من اخلربات والطاقات املوجودة 
اإلعمار عقب احلرب� العامليت� في فيينا إلعادة إعمار املوصل مش�ا إلى أن فيينا شهدت فرتات صعبة إلعادة 

 األولى والثانية.

تطوير واقرتح السيد رودلف تسونكي املخطط االسرتاتيجي في املكتب التنفيذي الرئيسي للتخطيط وال
ل مدينة العمراني في مدينة فيينا تبادل اخلربات ب� مدينتي املوصل وفيينا، مش�ا الى اختيار فيينا كأفض

ستوى املعيشي لعدة سنوات. في العالم من حيث امل  

كما شدد املهندس سعود العمري في كلمته على ضرورة احلفاظ على معالم املوصل في عمليات إعادة 
اإلعمار معتربا أن لكل مدينة حمض نووي خاص تتميز به عن املدن األخرى وقال ايضا ان بعض األضرار 

لبلدة القديمة، وثمن ايضا جهود برنامج األمم باملئة في بعض املناطق وال سيما في ا90في املوصل بلغت 
املتحدة اإلنمائي في قطاع إمدادات املياه مش�ا الى مشروع قباء املتعلق بتوف� املاء والذي سينتهي على 
مشارف شهر ابريل من العام اجلاري واشار ايضا الى ان مدينة املوصل تحتاج الى خطة تشمل كل املناطق 

 ريخ املوصل ومبانيه في مركز املدينة واحلداثة في املناطق املحيطة وانفتاحها علىاملتضررة مازجه ب� تا
 .احلداثة 

في هذا املنتدى ان املوصل  (UNDP)كما قال السيد هوجو دريفريس ممثل برنامج االمم املتحدة االنمائي 
الشركاء الدولي�  اجليدة ولكنها تتطلب ايضا دعم مدينة ذات ثقافة عالية ولديها الكث� من الشركات

 سواء من االمم املتحدة او القطاع اخلاص.

مشاركة السيد ستافروس باباستافرو، مسؤول التنمية الصناعية، قسم تكنولوجيا الصناعات الزراعية، 
اجلوانب  اليونيدو، جاءت نيابة عن املدير العام لليونيدو سعادة السيد لي يونغ، وركز في كلمته على

 الصناعية والتكنولوجية بما يتعلق بالتعاون على عملية إعادة اإلعمار.

كما قال السيد زه� رشيحه، أخصائي مكافحة اإلرهاب من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلريمة، أن العراق كان من أكرب ضحايا األنشطة اإلرهابية، وبالتالي ضاعف املكتب جهوده في توف� 

 ملساعدة التقنية القانونية ملكافحة اإلرهاب واملساعدة في بناء القدرات حلكومتها.ا

ادمة وبدورة ثمن عضو الربملان العراقي منصور عطية تنظيم نشاط الطاولة املستديرة واملشاركة الفعالة الق
رة تنظيم من مختلف الدول مش�ا الى اهمية املوصل كمدينة تاريخية وتأثر العراق بأكمله بعد سيط
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داعش االرهابي عليها بل وايضا تأثر العالم بأكمله بحسب وصفة، كما اشار خالل كلمته الى ضرورة 
تدريب االجهزة االمنية وتطويرها ودعا ايضا الى حل مشكلة الالجئ� واعادتهم، واصفا ان تنفيذ كال 

كما كانت في السابق.  املشروع� يعد خطوة هامة حلل بقية املشاكل املتعلقة في اعادة االوضاع  

كما اشارت السيدة نيال هينغستلر، املدير االقليمي للغرفة االقتصادية االتحادية النمساوية إلفريقيا 
والشرق االوسط الى اخلدمات التي تقدمها الغرفة لدعم االنشطة التجارية من الشركات النمساوية في 

 منطقة الشرق االوسط

يرة والذي شارك به ممثلون عن شركات نمساوية كشركة واستعرض اجتماع الطاولة املستد
للتجارة العاملية  VA INTERTRADINGاحد اكرب شركات البناء في اوروبا وشركة STRABAG AG شرتابغ

الرائدة في مجال تقويم  الهندسية WVP العاملة في مجال البناء املسبق املصنع و شركة   GHSوشركة 
مثلها مدير مشاريعها السيد يوهان هيب� شرتايت والربوفيسور مان فريد  املباني والهندسة الهيدروليكية

صاحبة السمعة  WEHDORN ARCHITEKTEN  فيدورن املدير التنفيذي لشركة فيدرون الهندسية 
ترميم وتجديد املباني القديمة عددا من  في  الدولية املرموقة في مجال التخطيط احلضري بما يتعلق

 CHALABI املدير التنفيذي لشركة االعمار حيث قال املهندس طليق شلبياملقرتحات حول خطط 
ARCHITEKTEN & PARTNER  أن من املهم بدء العمل عرب خطوات صغ�ة للوصول إلى األهداف الكب�ة

إلى   ودعا إلى تشجيع الشركات الصغ�ة واملتوسطة للمساهمة في مشاريع إعادة اإلعمار كما نوه شلبي
ة شاملة للمنطقة وضمان التوازن ب� البنية التحتية والبيئة وذلك عرب دمج العوامل ضرورة مسح صور

 البيئية كاألحزمة اخلضراء واملمرات اخلضراء في التخطيط اجلديد.

كما قامت الدكتورة الربوفيسور غادة السلق استاذة النظرية والفلسفة واحلفاظ على العمارة في جامعة  
خ املوصل وعن عراقتها وعن متاحفها االثرية كما عرضت ايضا صورا من بغداد بشرح مفصل عن تاري

 االقمار الصناعية والتي تظهر الدمار الذي حل باملدينة بعد احلرب التي شهدتها في السنوات االخ�ة املاضية.

التي تأخذ من  Tobia Architectsالهندسية مدير شركة طوبيا املهندسة نادية طوبيا كما عرضت
الهندسة املعمارية وتركز على التصميم الداخلي  الكندية تورنتو مقرا لها و تعمل في مجال املدينة

وكما  وتصميم املستشفيات صورا ألعمالها وللمشاريع التي عملت عليها في عدد من الدول العربية وكندا
 رائدا في اختيار تصاميم املستشفيات هنا في فيينا. كان لطوبيا ايضا دورا

طاولة املستديرة وفي ختام أعماله أصدر عددا من التوصيات أهمهما تشكيل وفد من ممثلي اجتماع ال 
رة الشركات النمساوية للمتابعة امليدانية في العراق والتنسيق مع املؤسسات الرسمية املعنية، وإنشاء دائ

د تقارير شاملة اتصال ب� القطاع اخلاص واملؤسسات الرسمية ذات الصلة، كما أوصى االجتماع على إعدا
عن الوضع احلالي وبرامج إعادة اإلعمار في العراق مع تحديد االحتياجات الضرورية إلعادة النازح�، وتوف� 

 قنوات مباشرة ب� جميع األطراف من أجل ضمان تعاون فوري ومستمر.

طة كما أجمع املؤتمرون على ضرورة وضع اسرتاتيجية واضحة إلشراك الشركات الصغ�ة واملتوس
العراقية لتنفيذ بعض املشاريع متوسطة احلجم باإلضافة إلى العمل على تسهيل االجراءات اإلدارية بشأن 
تسهيل عمل الشركات واملستثمرين االجانب واالستفادة القصوى من اخلدمات الدولية التي تقدمها األقمار 

 الصناعية لرسم خرائط إعادة إعمار املوصل.
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نمسا أجرى الوفد العراقي املشارك في أعمال الطاولة املستديرة جولة داخل برملان وعلى هامش زيارته إلى ال
وبحضور عضو برملان فيينا  فيينا وعقد لقاء مع رئيس املجلس البلدي املحلي لفيينا السيد توماس ريندل

ت التي املهندس عمر الراوي بحثوا خالله سبل تعزيز التعاون في مختلف املجاالت وكيفية تذليل العقبا
 تواجه خطط اعادة االعمار في العراق.

 

الواقعة قيد اإلنشاء (SEESTADT) كمـا نظمت بلدية فيينا للوفد العراقي زيارة إلى منطقة ً سيه شتادت 
، حيث من املقرر أن تستوعب املنطقة 2010منذ عام وتعد من أكرب مشاريع التنمية احلضرية في أوروبا 

 األساليب التقنية والهندسية. أكثر من خمسة آالف وحدة سكنية باالستفادة من أحدث

واطلع الوفد العراقي ايضا في زيارة ميدانية على التكنولوجيات التي تتبعها النمسا في اعادة التكرير 
تي تعكسها على مستقبل االجيال القادمة من خالل زيارته للحد من مخاطر التلوث البيئي واالضرار ال

بيت  360000للمحرقة الرئيسية لنفايات فيينا علما ان الطاقة الناتجة عن عملية احلرق تستعمل لتدفئة 
 او وحدة سكنية باملاء احلار.

 

امللك عبدهللا للحوار ب�   املشاركة في اجتماع الطاولة املستديرة زار الوفد العراقي ايضا مركزوفي اطار 
والتقى بأم� عام املركز معالي االستاذ فيصل بن معمر واعضاء املجلس (KAICIID) اتباع االديان والثقافات

ذ التمييز على اساس عرقي االداري للمركز حيث دارت النقاشات حول دور املركز في صناعة السالم ونب
وطائفي بعيدا عن املجاالت السياسية واالقتصادية ودور املركز ايضا في مشاريع مختلفة في العراق لنشر 
جو من التسامح ودار النقاش ايضا حول الوضع في العراق في السنوات االخ�ة وامكانيات الدعم في مجاالت 

 امح والتعددية بما يدعم عجلة التنمية في العراق.الرتبية في الصفوف املبكرة لزرع ثقافة التس
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أكرب الشركات  احدى )MEIXNER( وفي ختام جوالته اتجه الوفد العراقي في زيارة تفقدية الى شركة
وتسجيل االراضي والتصوير اجلوي  مجال مسحاالوروبية النشطة في مختلف االقطار في  اجليوديسية

 بأحدث الطرق التكنلوجية والتي تأخذ من فيينا مقرا لها.

حيث قدم مديرها العام الدكتور هارالد مايكسنر شرحا مفصال عن اخلدمات التي تقدمها شركته الى 
ة الشه�ة املعروفة عمالئها وأحدث االجهزة التكنلوجية احلديثة التي تقتنيها الشركة بما فيها التقني

 .3D)بثالثية االبعاد (

 
 


