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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
–فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة: 
تثري موضوعة التنمية اهتمام الدول املتقدمة والنامية ملا هلا من أمهية يف خمتلف جماالت احلياة؛ 
فهي ال تقتصر على اجلانب االقتصادي واالجتماعي فحسب، بل جتعل اإلنسان منطلقها وغايتها، 
وتتعامل معه كونه العنصر الفاعل هبا. ويف هذا اإلطار تتناول هذه الدراسة حمافظة ذي قار بوصفها 
حمافظة غنية يف كل شيء -بتأرخيها ومواردها-، فهي غنية مبواردها الطبيعية الظاهرة منها والكامنة، 
فضاًل عن وجود املوارد البشرية اليت مل تستغل ابلنحو املطلوب؛ مما جعل احملافظة حتتل املراتب األوىل 
يف تراجع مستوايت الفقر، واحلرمان، والبطالة، والبىن التحتية، واألمية من بي احملافظات األخرى، 
وتفتقر إىل الربامج االستثمارية اليت تساعدها يف ختطي هذه الصعوابت واملشكالت وتسنُّم مكانة 
جيدة ومتقدمة يف جمال التنمية، وحتقق معدالت منو عالية يف حالة استثمار تلك اإلمكاانت املتاحة.

هدف الدراسة: 
هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع حال التنمية املستدامة يف حمافظة ذي قار، وحتديد أهم 
املمكنات االقتصادية، واالجتماعية، ومؤشرات التنمية من خالل رصد منجزات األهداف اإلمنائية 

لأللفية وتقوميها، والتعرف على البيئة االستثمارية ابحملافظة. 
فرضية الدراسة: 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها: »على الرغم من االمكانيات االقتصادية واالجتماعية 
التنمية  واقع  يف  تراجعاً  تشهد  زالت  ما  أهنا  إال  وبشرية  طبيعية  موارد  من  به  تتمتع  وما  املتاحة 

املستدامة«. 

املمكنات االقت�سادية والبيئة اال�ستثمارية
 يف حمافظة ذي قار

* جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

أ.د. كريم سالم حسين *
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تضمينه  املناسب  من  منهجيته وجدان  يكسب  أن  للبحث  ميكن  الدراسة: حىت  هيكلية 
احملاور االتية:

املقدمة. 
أواًل: اإلمكاانت االقتصادية املتاحة. 

اثنياً: الواقع التنموي ... أرقام وحقائق.
اثلثاً: البيئة االستثمارية اجلاذبة. 

رابعاً: الرؤى االقتصادية وفرص االستثمار.
اخلامتة.

أواًل: اإلمكاانت االقتصادية املتاحة

1. حمافظة ذي قار يف سطور:
هي واحدة من املناطق اليت ولدت فيها أقدم حضارات العامل، واليت تركت خلفها مئات 
املواقع األثرية اليت تدل على عمق هذه املنطقة وأصالتها وما تركته من إجنازات ومعامل أغنت البشرية، 
ونقلت التفكري البشري من السطحية والسهولة إىل التحليل العقلي واملعريف، فمن زقورهتا بدأت 
أسئلة الوجود والبحث عن اخللود يف مالحم مل يشهدها التأريخ؛ وقانون  )أورمنو( الذي نظم حياة 
البشر شاهداً على ذلك. أما التطور االقتصادي واالجتماعي فشاهداه تل الُعبّيد وترنيمات موسيقى 
شبعاد، فاألول: شاهد على تصنيع دواليب الفخار ألول مرة وكيف بدأ اإلنسان يتعلم مهنة التعدين 
وَصنع األختام وكيفية بناء األقواس يف فن العمارة والبناء، والثاين: متمثل بقيثارة شبعاد الشهرية 
وموسيقاها وما تثريه يف النفس من أمل وسعادة، واألهم من ذلك هو والدة أيب األنبياء إبراهيم 
اخلليل -عليه السالم- على هذه األرض ليطهرها ويتخذ له بيتاً فيها؛ لينشر الفكر التوحيدي يف 

عام )1805( ق . م إىل يومنا هذا. 
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ويُذكر أن ذي قار هي عي ماء كانت تراتدها القبائل يف مواسم الصيف تقع بي البصرة 
والكوفة أمسها اآلن أبو غار)1 (. ويذكر أن األمام علّياً بن أيب طالب -عليه السالم- قد نزل جبيشه 
فيها قبل معركة اجلمل للتزود ابملاء يف منطقة )منصور أبو احلسن( حالياً، وقد مسّاها العرب ذي 

قار؛ وهي صفة ألراضيها اليت تنضح ابلقار والنفط.
لقد أُنِشئت مدينة الناصرية يف زمن الوايل العثماين مدحت ابشا )1869-1872 م( حيث 
أوعز إىل انصر بن راشد بن حممد السعدون ليضع حجر األساس لبناء مركز قضاء الناصرية يف الثاين 

والعشرين من مجادي األوىل سنة 1286 هـ املوافق 1869 م)2 (.
وتقع حمافظة ذي قار يف اجلزء اجلنويب من العراق وحتدها حمافظة واسط من الشمال والبصرة 
جنوابً، وميسان شرقاً، واملثىن والقادسية غرابً، وتبلغ مساحتها حوايل )12900( كم2، ومتثل نسبة 
الوحدات اإلدارية للمحافظة  من  البلد، وتضم احملافظة عدداً  مقدراها )3%( من إمجايل مساحة 

بواقع )5( أقضية و)15( انحية.
2-املوارد الطبيعية: 

تـَُعدُّ عنصراً  ملا حتويه من موارد كثرية  قار  أمهية كبرية يف حمافظة ذي  الطبيعية  املوارد  حتتل 
أساسياً يف التنمية املستدامة، ويف تطوير القطاعات االقتصادية املختلفة يف احملافظة، ففضاًل عن 
املوارد الطبيعية الدائمية كالرايح والشمس وغريها توجد موارد طبيعية غري متجددة كالنفط، والغاز 
الطبيعي، والفوسفات، وغريها من املعادن غري املستثمرة بصورة ختدم خطط التنمية يف احملافظة، 
وتزيد من مواردها املالية وتشغيل أعداد كثرية من األيدي العاملة اليت تدخل ضمن فئة العاطلي عن 

العمل؛ مما يقّلل من معدالت البطالة فيها.
      وقد كشفت التنقيبات األخرية عن النفط عن وجود احتياطي نفطي يقدر بـ 16 مليار 
برميل؛ وابلتايل قد تكون من احملافظات املتقدمة يف إنتاج النفط يف العراق. وأكدت اإلحصاءات 
احلالية أن احملافظة تتبّوأ املرتبة الرابعة يف الوقت احلاضر من حيث االحتياطي بعد البصرة وكركوك 
وميسان، ومن املتوقع تزايد إنتاج احملافظة من النفط خالل العامي املقبلي إىل حنو مليون برميل 
يومياً بعد دخول الشركات األجنبية النفطية لالستثمار يف احملافظة، واكتشاف حقول جديدة، مع 
األخذ ابحلسبان أن معظم حقول احملافظة غري مطورة ابستثناء حقل الناصرية، إذ متت املباشرة مبرحلة 
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تطوره بداية عام 2007 من قبل وزارة النفط، وهو ما جعل احلقل ينتج )12( ألف برميل يومياً، 
ومع عمليات تطويره زاد إنتاجه إىل )40( ألف برميل يومياً عام 2012.

    وتضمُّ احملافظة حقل الغراف الذي هو من حصة ائتالف شركيت )برتوانس املاليزية( وشركة 
)جابكس الياابنية(، حيث ينتج يف بدايته )35( ألف برميل يومياً وتصاعد إىل )50( ألفاً عام 
2013، وإىل )230( ألف برميل عام 2017. فضاًل عن حقل الرافدين وحقل صبه الذي حيتوي 

على )17( بئراً نفطية وتسعى وزارة النفط لتطوره جبهودها الذاتية)3(.
   وهذا من شأنه أن ينعش احلياة االقتصادية يف احملافظة يف حالة تطبيق سياسة البرتودوالر 
الغراف وحده  أن حقل  العلم  مع  للعاطلي  العمل  فرص  توفري  عن  فضاًل  املنتجة،  للمحافظات 

استوعب أكثر من )1500( عامل من أبناء احملافظة.
      وتتألف منظومة األهنار يف احملافظة من هنري الفرات والغراف املتفرع من هنر دجلة عند 
سدة الكوت، وهناك أيضاً هنر املصب العام، إذ يبلغ طوله )565( كم ابتداًء من منطقة اإلسحاقي 

يف بغداد، ومير مبحافظة ذي قار إذ يبلغ طوله )172( كم لغاية التقائه بشط العرب. 
       ومتتلك حمافظة ذي قار موارد طبيعية أيضاً متمثلة ابألهوار، إذ تعدُّ أكرب نظام بيئي 
من نوعه يف الشرق األوسط، وهي ذات أمهية كبرية من النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، فهي توفر بيئة مالئمة لرتبية الثروة احليوانية، والسمكية، وأنواع من الطيور الربية املهاجرة، 
ملا متتاز به من خصائص طبيعية، غرَي ما متثله هذه الثروة كمصدر مهم لألمن الغذائي واالقتصادي. 
منطقة  جيعلها  األهوار،  منطقة  املتوافرة يف  الطبيعية  والثروات  املتنوعة  االقتصادية  اإلمكانيات  إن 
مالئمة لالستثمار السياحي، وإقامة املنتجعات السياحية اليت تساعد يف توفري فرص العمل، وخفض 

معدالت البطالة يف احملافظة)4(.
3- املوارد البشرية: 

  يعدُّ اإلنسان حمور التنمية وصانعها واملستفيد منها، فهو الغاية والوسيلة يف الوقت نفسه، 
توظيفه  ميكن  الذي   )population( السكان  من  اجلزء  ذلك  أبهنا  البشرية  املوارد  وتوصف 
 ،)Labor force( العمل  قوة  عن  واخلارجي  واملتعطلي  املشتغلي  يشمل  والذي  اقتصادايً، 
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ويطلق على كل العناصر البشرية اليت تساعد على دور إنتاجي، فاإلنسان هبذا املفهوم يعدُّ مورداً 
اقتصادايً، أما ذلك اجلزء املعد فعاًل للمساعدة يف عملية اإلنتاج فهو الذي يعد من قبيل عوامل 

اإلنتاج)5(.
تشري تقديرات لعام 2014 إىل أن سكان احملافظة بلغ )1979561( نسمة يشكلون نسبة 
) 5،5%( من سكان العراق، وعلى مستوى الوحدات موزعي بواقع  36،8%  يف قضاء الناصرية، 
ويف قضاء الشطرة بواقع 22% مث قضاء الرفاعي بنسبة 20%، وقضاء سوق الشيوخ 16% وأخرياً 
الذكور اىل عدد  النوع )نسبة عدد  اجلبايش بنسبة 4،8% من أمجايل سكان احملافظة، أما نسبة 

االانث( بلغت 108 ذكور لكل 100 أنثى يف عموم احملافظة.
يبلغ سكان احلضر نسبة 64% من سكان احملافظة، وسكان الريف 36%. أما من حيث 
قاعدة  ذي  هبرم سكاين  تتمتع  احملافظة  أن  لنا  ويتضح  العمرية،  الفئات  السكان حسب  تركيب 
عريضة مع اتساع يف الوسط، وضيق يف قمة اهلرم؛ حبيث بقيت الفئة العمرية )15-64( سنة تتمتع 
أبعلى نسبة بلغت 57% من إمجايل؛ السكان وهذا يدل على أن أكثر من نصف سكان احملافظة 
هم يف سن العمل، تصاحبها زايدة يف نسبة الذكور إىل اإلانث. أما فئة )0-14( سنة فقد بلغت 
39،9% وقد أضفى هذا االجتاه الدميوغرايف صفة اهلرم الفيت ذي احليوية االقتصادية؛ أي: ارتفاع 

السكان النشطيي اقتصادايً.
4- واقع القطاعات اإلنتاجية يف حمافظة ذي قار:

أ- القطاع الزراعي:
من اجلدول )1( نالحظ أن األراضي الصاحلة للزراعة تقدر مساحتها بـ)1630000( دومن، 
بلغت مساحة  فقد  الصحراوية  األراضي  أما  احملافظة،  قدرها )31%( من عموم مساحة  وبنسبة 
قدرها )730000( دومن، وتشكل نسبة قدرها )14،1%(. أما مساحة األهوار يف حمافظة ذي قار 
فقد بلغت )1480000( دومناً وتشكل ما نسبته )28.6%(، أما األراضي املخصصة للنفع العام 

فقد بلغت )674404( وتشكل ما نسبتُه حوايل )%13.0(.
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جدول )1(
األراضي واملساحات الزراعية حسب النوع يف حمافظة ذي قار

النسب املئويةاملساحة / دومنأنواع األراضي
100%5160000األراضي الكلية )مساحة احملافظة(

31%1630000األراضي الصاحلة للزراعة
14،1%730000مساحة األراضي الصحراوية

28،6%1480000مساحة األهوار
13.0%674404املساحة املخصصة للنفع العام

http://www.alaalem.com/index.php?news :املصدر
      وعلى الرغم من اتساع مساحة األراضي يف عموم احملافظة إال أن نصف هذه املساحة 
غري صاحلة للزراعة، وأن املساحات املستغلة فعلياً هي أقل من نصف املساحات الصاحلة للزراعة، 
وهي تزرع مبحاصيل احلنطة، والشعري، والشلب، واخلضراوات الصيفية والشتوية يف مناطق متفرقة من 
أقضية سوق الشيوخ، والشطرة، وبعض مناطق الچبايش، وبعض األراضي املروية على ضفاف هنر 
الفرات، والغراف اليت تزرع مبحاصيل الذرة، والسمسم، وزهرة، الشمس، والذرة الصفراء، وغريها .

ومن اجلدول )2( نالحظ املساحات املزروعة يف احملافظة من احملاصيل االسرتاتيجية وهي 
وإنتاجها  احملافظة،  عموم  املزروعة يف  للمساحة  املئوية  نسبتها  ومقدار  والشلب،  والشعري  احلنطة 

ومتوسط غلة الدومن الواحد للسنوات2012-2011 .
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جدول )2(
معدل إنتاج احملاصيل واملساحات املزروعة ومتوسط غلة الدومن للمحاصيل االسرتاتيجية 

)2012 -2011(

املساحة املزروعة املوسماحملصول
متوسط غلة الدومن اإلنتاج )طن()دومن(

)كغم(

احلنطة
201120742466224319,3
2012214521105223490,5

الشعري
201133946898615290,5
2012244615108413443,2

الشلب
2011947457482,6
201232051431446,6

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية لعامي 2013-2012.
وتنتشر على ضفاف هنري الفرات والغراف زراعة النخيل، فقد بلغت جمموع األشجار املثمرة 
يف سنة 2012 حوايل )623( ألف خنلة، يف حي بلغت جمموع أشجار النخيل اإلانث للسنة 
نفسها حوايل )1027( ألف خنلة وبنسبة مئوية قدرها )6,9%( من جمموع النخيل يف العراق. أما 
جمموع اإلنتاج فقد بلغ )40090( طناً، ومتوسط إنتاج النخلة الواحدة )64,3( كغم)6(. وتوجد 
يف احملافظة أعداد كبرية من احليواانت حوايل )137172( رأساً من البقر، و)486515( رأساً 
من األغنام، و)66659( رأساً من اجلاموس، و)15165( رأساً من اإلبل، و)6000( رأس من 
املاعز)7(، فضاًل عن تربية الدواجن واألمساك. ويعاين القطاع الزراعي من عدة مشكالت تتمثل بعدم 
وجود مشاريع استصالح وقلة االطالقات املائية املخصصة للمحافظة وتوسع من ظاهرة التصحر، 

وقلة األمسدة، وارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات الزراعية األخرى.
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ب-القطاع الصناعي:
تشكل الصناعة القاعدة املادية-التقنية لالقتصاد؛ كوهنا تُزوِّد القطاعات االقتصادية األخرى 
كافة )زراعة، نقل، خدمات، جتارة( مبستلزمات اإلنتاج األساسية، وهي تنتُج القسم األعظم من 
السلع االستهالكية، فضاًل عن ذلك فإن القطاع الصناعي يعد القطاع الرائد لعملية التنمية وحركة 

التقدم العلمي، أما أهم الصناعات التحويلية الكبرية يف حمافظة ذي قار فهي: 
1- شركة أور العامة للصناعات اهلندسية: تشّكلت هذه الشركة من اندماج منشأتي 
بتأريخ 1988/4/1 هي املنشأة العامة لصناعة مقاطع األملنيوم مع املنشأة العامة لصناعة القابلوات 
واألسالك؛ لتصبح منشأة أور العامة للصناعات اهلندسية وبرأس مال قدره )107.500( مليون 

دينار)8(. مثّ تغري اسم املنشأة إىل شركة أور العامة للصناعات اهلندسية يف عام 1998.
حتوي الشركة حوايل )581( ماكنة ختصصية أملانية وفرنسية الصنع موزعة على أقسام الشركة 

اإلنتاجية اليت تضم حوايل )8( معامل هي:
معمل القابلوات واألسالك الكهرابئية، ومعمل القابلوات اهلاتفية، وأسالك اللف، ومعمل 

األسالك املنزلية، ومعمل البكرات اخلشبية.
أما معامل صناعة األملنيوم فهي:

معمل السباكة، ومعمل البثق، ومعمل الدرفلة، ومعمل الرقائق وسدادات األدوية.
2- معمل الغزل والنسيج الصويف يف حمافظة ذي قار: أتسس هذا املعمل من قبل شركة 
أبيانيت اإليطالية عام 1976، ابلقرب من شركة أور العامة للصناعات اهلندسية، وبدأ العمل الفعلي 
يف املعمل عام 1980 وبطاقة إنتاجية قدرها )1.128( مليون مرت طويل من األقمشة، و)450( 
ألف بطانية وبرأس مال مستثمر قدره )30700( مليون دينار)9(، وحيتوي املعمل على )250( 

ماكنة إنتاجية إيطالية املنشأ. 
3- حمطة كهرابء الناصرية احلرارية: تبعد احملطة عن مركز احملافظة حوايل 2 كم مشال غريب 

مدينة الناصرية يف اجلانب األمين من هنر الفرات.
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ويف منتصف السبعينيات من القرن العشرين أوكلت مهمة بناء احملطة إىل إحدى الشركات 
السوفيتية )سابقاً( األوكرانية )حالياً( والرائدة يف جمال بناء حمطات الطاقة الكهرابئية، وُعدت احملطة 
من احملطات ذات الوزن االسرتاتيجي يف املنطقة ملساعدهتا يف سد احتياجات القطر من الطاقة 
الكهرابئية، واملساعدة يف خطط التنمية القومية. وبلغت الطاقة التصميمية للمحطة حوايل )840 
ميكاواط / ساعة(، وتتكون من أربع وحدات توليدية أدخلت للعمل يف سنة 1978، وصممت 
الوقود )الغاز، والنفط األسود، والنفط اخلام()10(. وقد بلغت  أنواع من  للتعامل مع ثالثة  احملطة 
الطاقة اإلنتاجية احلالية حوايل )500 ميكاواط / ساعة( ولثالث وحدات توليدية؛ ويعود اخنفاض 
الطاقة اإلنتاجية يف احملطة إىل ارتفاع معدالت )نسب( العسرة يف املياه املستخدمة لتربيد التوربينات 
املواد االحتياطية لتشغيل احملطة  قلة استرياد  املياه، مع  امللوحة يف  ارتفاع نسب  وآتكلها؛ بسبب 

واالعتماد على اخلزين املوجود فيها.
4- مطحنة سومر احلكومية: ُشيِّدت هذه املطحنة سنة 2002 من قبل شركة كولفتو 
اإليطالية، وافتتحت عام 2004 من قبل مالك عراقي متخصص؛ لعدم تنصيبها من قبل الشركة 
اإليطالية بسبب ظروف احلرب وما تبعتها من أحداث أمنية غري مستقرة، والشركة ذات إنتاجية 
جيدة المتالكها أجهزة فنية متطورة نسبياً تعمل بطاقة إنتاجية قدرها )200( طن يومياً، أما ما 
خيصُّ قطاع الصناعات الصغرية يف احملافظة، فهو قطاع ذو أمهية اقتصادية واجتماعية كبرية ومميزة، 
تقام  ما  غالبا  املستهلك، وهي  مع  مباشر  متاس  على  الصناعات  هذه  تكون  أخرى  ومن انحية 
استجابة حلاجة األفراد -تلبية الطلب احمللي- هلا؛ ولكون هذه املشاريع الصغرية ال حتتاج إىل رؤوس 
أموال كبرية فإهنا قد تتناسب مع املستوى املعاشي لسكان احملافظة، وإن إقامة صناعات متنوعة 
من قبل القطاع اخلاص تساعد على تنوع اهليكل الصناعي يف احملافظة، وتتكون هيكلية الصناعات 

الصغرية يف حمافظة ذي قار من عدد من الفروع الصناعية، منها: الغذائية، والنسيجية، واملعدنية.
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اثنياً: الواقع التنموي ... أرقام وحقائق
واألكثر فقراً، وتعاين من تدين  قائمة احملافظات األكثر حرماانً  قار  تتصدر حمافظة ذي   

مستوى املعيشة، إذ تشري تقارير وزارة التخطيط إىل مجلة من املؤشرات نذكر منها: 
1. دليل أحوال املعيشة: احتلت حمافظة ذي قار املرتبة الرابعة من حيث أدىن احملافظات 
إشباعاً للحاجات األساسية على وفق دليل أحوال املعيشة، إذ بلغت نسبة احلرمان من احلاجات 
والسكن، وخصائص  الصحي،  والصرف  والكهرابء،  واملاء،  والصحة،  )التعليم،  األساسية لألسر 
البىن  جمال  يف  والسيما  مرتفعة  معدالت  وهي   ،%)49.7( االقتصادي(  والوضع  السكن،  حميط 
التحتية، ووضع األسرة االقتصادي، وجماالت حميط السكن كما موضح يف اجلدول )3( يف أدانه:

جدول )3(
نسب احلرمان من احلاجات األساسية لألسر حسب امليدان

املاء الصحةالتعليم
حميط السكنوالكهرابء

السكن
الوضع 

االقتصادي
دليل أحوال 

املعيشة
35.821.871.827.068.162.749.7حمافظة ذي قار

31.820.758.220.140.455.131.2العراق
املصدر: د.مهدي العالق، حتديد سلم األولوايت لتنمية احملافظات ابعتماد معيار مستوى 

املعيشة 2006.
لذا ينبغي أن ختصص أموال إضافية من امليزانية هلا، مبا يناسب وحجم احلرمان يف كل امليادين 
من أجل تقليل الفوارق بي احملافظات يف مستوايت املعيشة مبا حيقق عدالة توزيع مثار التنمية بي 

احملافظات بنحٍو عادل.
2. معدالت الفقر واحلرمان: أظهرت نتائج مسح شبكة معرفة العراق لسنة 2011 ارتفاع 
معدالت الفقر واحلرمان يف احملافظة اليت وصلت إىل ما نسبته )37.8%( وهي أعلى من املستوى 
الوطين البالغ )11.5%( على الرغم مما متتلكه احملافظة من إمكاانت اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية 
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كبرية، وهي أعلى نسبة على مستوى احملافظات إذا ما قورنت مبعدالهتا يف عموم العراق.
وقد سجلت معدالت البطالة يف حمافظة ذي قار ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2003 حيث 
تشري نتائج املسح ملعدالت التشغيل والبطالة إىل أن احملافظة تتصدر بقية احملافظات، إذ جتاوزت 
)27%( لكال اجلنسي منها 44% لإلانث و44.7% للذكور، ويف آخر تقدير لعام 2014 بلغ 
معدل البطالة 18% وهو أعلى من معدل البطالة على املستوى الوطين والبالغ تقريباً 12%، مع العلم 
أن عدد العاطلي عن العمل يف احملافظة يرتكز ابلفئة العمرية )15-24( سنة حيث تشكل %61.2 

من جمموع العاطلي وأن أكثر من 1.95% من العاطلي هم ضمن الفئات العمرية )44 سنة(.
3. األهداف اإلمنائية لأللفية: تشكل األهداف اإلمنائية خطة عمل رئيسة جلميع الدول 
من  اجلهات جهوداً كبرية  وقد حشدت هذه  التنموي،  العمل  العاملية يف جمال  املنظمات  ومجيع 
للتنمية املستدامة،  أجل حتقيق هذه األهداف حبلول عام 2015 اليت تشكل قيمة مضافة ورفعاً 
واتُِفق على األهداف الثمانية املتمثلة خبفض معدل الوفيات بي األطفال دون اخلامسة إىل الثلثي، 
العمل على مكافحة فريوس نقص  بعد  أرابع  ثالثة  بنسبة  األمهات  وُخفَِّضت معدالت وفيات 
املناعة، واملالراي، وضمان االستدامة البيئية، وبناء الشراكة العاملية للتنمية، وهي مسؤولية احلكومات 
أمام شعوهبا ابلوعود اليت قطعتها على نفسها بتحقيق تلك األهداف. وعلى مستوى حمافظة ذي 
املعيشي  الوضع  يف  االطمئنان  إىل  تدعو  ال  املؤشرات  هذه  أن  إىل  التقارير  أحدث  أشارت  قار 
واخلدمي لسكان احملافظة، فما يزال عدد من هذه األهداف بعيد املنال؛ مما يستدعي وضع اخلطط 
والسياسات لرفع حالة التنمية فيها، وفيما أييت عرض موجز هلذه األهداف والنسب املئوية املتحققة 

هلا)11(:
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جدول )4(
األهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى حمافظة ذي قار

على مستوى األهداف
العراق

على مستوى 
احملافظة ذي قار

املالحظات

اهلدف األول: القضاء على الفقر 
واجلوع 

-نسبة السكان الذي يقل دخلهم 
اليومي عن دوالر واحد.

-نسبة السكن الذي يقل إنفاقهم 
اليومي عن دوالرين ونصف.

-السكان الذين ال حيصلوا على احلد 
األدىن من استهالك الطاقة. 

11.5

2.6

6.0

37.8

9،4

17.0

تراجع إىل الوراء 
وعدم حتقيق 
اهلدف عام 

.2015

اهلدف الثاين: إمتام مرحلة التعليم 
االبتدائي 

-صايف نسبة االلتحاق يف التعليم 
االبتدائي 

-الوصول إىل الصف اخلامس 
االبتدائي

-اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى 
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ما 

بي )15-24( سنة 

90.4

95.5

85.5

88.6

94

76.3

على املسار ومن 
احملتمل حتقيق 

غاية اهلدف عام 
2015

بعيد عن املسار 
وميكن حتقيقه 
بعد عام 2015
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اهلدف الثالث: املساواة بي اجلنسي 
ومتكي املرأة 

-حصة النساء ابلوظائف )غري 
الزراعة( 

-املساواة ابلتعليم الثانوي 

-املساواة ابلتعليم االبتدائي 

14.7

0.85

0.94

11.7

0.81

0.89

تراجع إىل الوراء 

على املسار 

اهلدف الرابع: ختفيض معدل وفيات 
األطفال 

-وفيات الرضع لكل )1000( مولود 
حي.

-وفيات األطفال أقل من 5 سنوات 
لكل )1000( مولود. 

31.9

37.2

29.9

على املسار 39.4

اهلدف اخلامس: حتسي صحة 
األمهات 

-الوالدات أبيدي ماهرة 

-احلاجة غري امللباة يف جمال تنظيم 
األسرة 

90.9

8.0

93.8

9.6

على املسار 

بعيدة عن املسار 
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اهلدف السادس: مكافحة نقص 
املناعة البشرية )اإليدز( وغريها من 

األمراض 

-معرفة النساء ابنتقال اإليدز 

-حمافظة ذي قار األعلى بعد حمافظيت 
واسط والقادسية مبعدل اإلصابة مبرض 

السل لكل مئة ألف من السكان 
مبعدل )38( 

95.990.0
على املسار ومن 
احملتمل حتقيق 
اهلدف 2015

اهلدف السابع: ضمان توفري أسباب 
بقاء البيئة 

-الصرف الصحي احملسن

-مصدر املاء الصاحل للشرب

93.8

86.8

86.8

78.9

على املسار 

بعيدة عن املسار 

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقرير مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية األلفية على 
مستوى احملافظات 2012.

ات االقتصادية  تعدُّ هذه املؤثرات أداة متعددة األغراض واملنافع، حيث تساعد يف رصد التغريُّ
واالجتماعية، وعلى ضوئها يتم إعداد اخلطط التنموية الالزمة لتحسي وضع األنشطة اليت تعاين من 

قصور يف األداء وتشخيص اإلخفاقات يف مسار الغاايت املوصولة لألهداف املذكورة)12(. 
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اثلثاً: البيئة االستثمارية اجلاذبة
1. مفهوم البيئة االستثمارية: قبل عرض مفهوم البيئة االستثمارية ال بد من التعرض إىل 

مفهوم االستثمار الذي هو ختصيص أو توظيف لألموال يف الفرص االستثمارية املتاحة)13(.
إما البيئة االستثمارية، فإن مفهومها أوسع من ذلك، حيث تتوافر فيها متطلبات ومقومات 
االستثمار مبا يتيح للمستثمرين ورجال األعمال توظيف أمواهلم يف الفرص االستثمارية املتاحة بعد 
دراستها، وحتليلها، والتوصل إىل نتائج إجيابية ومشجعة لكل مستثمر راغب يف االستثمار، وتعد 
)الصناعي،  القطاع  وأمهها  القطاعات كافة  يف  لالستثمارات  مناسبة  بيئة  ذات  قار  ذي  حمافظة 
والزراعي، والسياحي، والنفط ومشتقاته، والسكن(؛ نظراً ملا متتاز به احملافظة من مقومات وموارد 

متثل مناخ مناسب لالستثمار نذكر منها:
أ. االستقرار السياسي واألمين: يعد االستقرار السياسي واألمين من أبرز مقومات البيئة 
مناخ  فإن  ذلك  وفق  وعلى  األخرى،  االستثمارية  اجلذب  عوامل  توافر  مع  اجلاذبة  االستثمارية 
االستثمار يف حمافظة ذي قار ميتاز ابالستقرار السياسي واألمين الذي يُعدُّ عاماًل مهماً يف جذب 

االستثمارات إىل داخل احملافظة.
ب. توافر املوارد الطبيعية: إن توافر املوارد الطبيعية بنحٍو كبري يف أي بلد أو منطقة معينة 
جيعل منها حمطاً للتنافس االستثماري بي الشركات واملستثمرين؛ وهذا ما متتاز به حمافظة ذي قار 
بوفرة نسبية من املوارد الطبيعية املختلفة، وأتيت يف مقدمتها األراضي الصاحلة للزراعة اليت تقدر أبكثر 
املتفرعة  العام، واجلداول  الفرات، والغراف، واملصب  املليون دومن، ووجود هنر  من مليون ونصف 
منها، واالحتياطي النفطي الذي يقدر بـ 16 مليار برميل، ومواقع آاثرية تقدر بـ)1200( موقع 

أثري واحملميات الطبيعية كاألهوار.
ج. األيدي العاملة املاهرة: تعد من املقومات األساسية اجلاذبة لالستثمار ومتتاز احملافظة 
بوفرة اخلربات واأليدي العاملة املاهرة، وغري املاهرة، والكفاءات يف شىت القطاعات احليوية، فهناك 
أعداد كبرية متدربة ومتأهلة فائضة يف القطاع الصناعي ابحملافظة ممكن االستفادة منها، فضاًل عن 
أعداد اخلرجيي اليت تقدر ابآلالف سنوايً من املؤسسات التعليمية، ومن خمتلف االختصاصات \

اليت مل جتد هلا فرصة مناسبة للعمل داخل احملافظة.
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املستثمر إىل ضمان حقوقه كمستثمر خصص  القانونية: حيتاج  د. احلوافز والضماانت 
ذلك  مقابل  ويرغب  املضيف،  البلد  معينة يف  استثمارية  فرصة  االستثمار يف  ثروته يف  من  جزءاً 
بتشريعات قانونية تضمن حقوقه املالية، ويبدو أن قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 املعدل 
قانون جيد على وفق تقدير كثري من املختصي؛ كونه منح العديد من املزااي والضماانت حسب ما 

ورد يف مواده.
هـ. اإلعفاء والسماح الضرييب: حتاول بعض احلكومات أن تقدم إعفاءات أو مساحات 
تقدم  أن  إما  فهي  فيها؛ ولذلك  لالستثمار  األعمال  للمستثمرين ورجال  ضريبية كعامل مشجع 
َص إعفاء ضرييب لالستثمار يف القطاع  إعفاًء ضريبياً كامال ملدة معينة، كما حصل يف العراق إذ ُخصِّ
احلال  املتحققة، وكذلك  اإلرابح  على  الضريبة  نسبة  وإما ختفيض  ملدة عشر سنوات،  الصناعي 
ابلنسبة للرسوم اجلمركية على مستوردات املستثمر من املكائن واملعدات وغريها من االحتياجات 

من مواد أولية ومستلزمات خاصة ابملشروع االستثماري.
و. الرتويج اإلعالمي: يعدُّ من النقاط الرئيسة اليت هتتم ابلبحث عن البيئة االستثمارية يف 
أي مكان تتوافر فيه الفرص االستثمارية؛ وهنا أييت دور هيئة االستثمار يف احملافظة للرتويج اإلعالمي 
للمشاريع والفرص االستثمارية كإصدار اخلارطة االستثمارية واالشرتاك ابملعارض الدولية وإصدار 
بيئة ومناخ االستثمار يف  النشرات اإلعالمية كي تعطي صورة واضحة وكاملة للمستثمرين ملعرفة 

احملافظة.  
2. حتدايت االستثمار: هناك العديد من العوامل والتحدايت اليت تقف عائقاً أمام تدفق 

االستثمارات إىل احملافظة ومن أبرز هذه التحدايت:
أ. تدين البنية التحتية يف احملافظة: إن ضعف البىن التحتية للخدمات األساسية يف حمافظة 
ذي قار قد تشكل عامل كبح يف تدفق االستثمارات إليها؛ كوهنا تنعكس على التكاليف واألعباء 
اليت تتحملها الشركات املستثمرة؛ لذا ال بد من العمل على إعادة بناء هذا القطاع احليوي؛ كي 

تكون احملافظة مهّيأة جلذب االستثمارات.
ب. وجود البريوقراطية اإلدارية: إن عدم حتقق إصالح األداء يف مؤسسات الدولة يشكل 
عقبة أمام املستثمرين، إذ يذهب مزيٌد من الوقت واجلهد واملال كي حيصل على إجازة استثمارية 
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ولكن دون جدوى، اذ يصطدم ابلروتي والنظم اإلدارية البريوقراطية . 
 ج. الفساد املايل واإلداري: يعد واحداً من املعوقات الرئيسة اليت تقف يف طريق حتقيق 
التنمية وعقبة أمام االستثمار كونه يشوه عملية ختصيص اإلنفاق العام، ويشل عملية البناء والنمو؛ 
وابلتايل تدمري االقتصاد وعجز الدولة على مواجهة التحدايت، وإعادة اإلعمار، وبناء البىن التحتية 
الالزمة. وقد احتل العراق املركز الثالث عاملياً يف هرم الفساد اإلداري واملايل حسب تقرير منظمة 
الشفافية، وقدرت هيئة النزاهة األموال املهدورة جراء الفساد يف الوزارات حبدود )7.5( مليار دوالر 
خالل عامي 2008/2007، فضاًل عن الفساد غري املنظور الذي يقدر أبكثر من هذه املبالغ 
املهدورة، وتضاعف عدد من أحالتهم هيئة النزاهة على القضاء بتهم الفساد أكثر من مخس مرات 
لعام 2011 عن عام 2009، وتضاعف عدد املداني جبرائم الفساد أكثر من ست مرات للعام 

نفسه)14(.
القائمة على أساس التحزب  د. الصراعات احلزبية واملذهبية والقومية: توّلد الصراعات 
-أي رغبة األحزاب يف االستئثار ابلسلطة والثروة على حساب األحزاب األخرى- صراعاً حاداً، 
يف  التنمية  مشاريع  وأتخر  التنمية  مسار  أمام  ومشكلة كبرية  االستثمارات،  أمام  عائقاً  ويشكل 
العراق، وأتخر املصادقة على املوازنة االحتادية كما حصل يف عام 2013 وعدم اإلقرار يف عام 

.2014
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رابعاً: الرؤى االقتصادية وفرص االستثمار
بغية إكمال الصورة الشاملة للموضوع ال بد من بلورة النظرة االقتصادية عن طريق تبين بعض 

السياسات التنموية والفرص املتاحة لالستثمار يف احملافظة: 
النشاط  هلذا  املالية  املوارد  الزراعي ابحملافظة وزايدة ختصيص  ابلقطاع  االهتمام  1. ضرورة 
احليوي وتقدمي الدعم الالزم للفالحي وتشجيعهم بزراعة أراضيهم، ودعم شرحية اخلرجيي الزراعيي 
والبيطريي واملهندسي؛ للمساعدة يف زايدة اإلنتاج الزراعي وتنوعه سواء النبايت أو احليواين، وتوفري 
املستلزمات الزراعية، واألمسدة، واملعدات الزراعية املتطورة، ومنحهم القروض امليسرة اليت حيتاجها 

املزارعون والفالحون.
التنمية لأللفية  للتنمية املكانية: لقد ظهر من خالل متابعة أهداف  2. وضع اسرتاتيجية 
وجود تفاوت يف التنمية املكانية؛ لذلك ال بد من إعادة مسارات تشكيل التنمية بصورة أكثر عدالة 
التعليمية والصحية، وإنشاء  من خالل دعم احملافظات الفقرية ابخلدمات األساسية، واملؤسسات 
مشاريع إنتاجية يف تلك احملافظات، وختصيص مبالغ إضافية ضمن املوازنة العامة أو تنمية األقاليم 

وحسب درجة احملرومية والكثافة السكانية.
3. دعم وتنمية القطاع الصناعي بعد حتديد نقاط الضعف والقوة فيه وحتديد اهليكلية مع 
الصناعية وتطويرها وتوزيعها يف اماكن جغرافية مناسبة لتكون قاعدة لالستثمار  االهتمام ابملدن 

الصناعي واعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع اخلاص .
4. اعتماد اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص )2014-2030( وحتقيق أهدافها؛ لتكون 
خارطة طريق لتوطيد مساعي احلكومة لتطوير القطاع اخلاص بغية توفري بيئة ودية لألعمال واملوارد 
املالية؛ لتحسي القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. وبناًء على ما سبق فإن تنشيط 
دور القطاع اخلاص يف حمافظة ذي قار هو يف توفري البيئة السياسية واالقتصادية والقانونية احملفزة 

ملمارسة نشاطه والسيما يف جمال إعادة اإلعمار والبناء والتشييد. 
5. السياسات االستثمارية: العمل على هتيئة بيئة تشريعية، وتنظيمية، وقانونية، ومالية جاذبة 
املستثمر،  تواجه  اليت  الروتينية  لإلجراءات  التعقيدات  من  اإلمكان  قدر  والتذليل  لالستثمارات، 
مالئم  مناخ  خلق  أجل  من  ائتمانية  وتسهيالت  الضريبية،  تشجيعية كاإلعفاءات  حوافز  وتقدمي 
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لالستثمار من طريق:
- دعم االستثمار اخلاص واألجنيب يف القطاعات اإلنتاجية من خالل اختبار األماكن اليت 

ميكن االستثمار فيها، وهتيئة مستلزمات االستثمار املتعلقة ابإلجراءات وإعالهنا للمستثمرين.
املستثمر  الطبيعية )األهوار(؛ جلذب  املواقع األثرية واحملميات  - هتيئة فرص االستثمار يف 
واخلدمة  والطعام،  السكن،  مستلزمات  من  السياحية  الراحة  وسائل  توفري  خالل  من  السياحي 

السياحية.
- تفعيل املادة )9( من قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 املعدل من حيث تعزيز 
الثقة يف البيئة االستثمارية، والتعرف على الفرص االستثمارية، وحتفيز االستثمار هلا، والرتويج هلا، 

وتيسري إجراءات التسجيل، وإجازة للمشاريع االستثمارية، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة.
6. ضرورة الربط بي قطاع االستخراج وقطاعات الطاقة )املصايف، والبرتوكيمياوايت، وحمطات 
الكهرابء، وشبكة األانبيب، وغريها( من خالل إلزام الشركات النفطية األجنبية العاملة على وفق 
جوالت الرتاخيص، وضمن العقود املوقعة معها؛ لغرض تنفيذها يف احملافظة؛ بغية تنويع مصادر 

الدخل، وتوفري فرص عمل، وحتسي املستوى املعيشي واخلدمات األساسية يف تلك احملافظة.
7. زايدة التخصيصات للقطاع الصحي مبا يتيح إمكانية وصول هذا النظام للمناطق الريفية، 
املبكر لألمراض  أنظمة لإلنذار  الوقائي، وإنشاء  الطب  الصحية وسياسات  التوعية  برامج  وزايدة 
االنتقالية، وتطوير سياسة الصحة االحتادية اليت من شأهنا تقليل معدل وفيات األمهات واألطفال 

يف املناطق الريفية خاصة. 
8. العمل على تنمية صناعة تصفية النفط والغاز الطبيعي، وبناء مصايف جديدة، ومعامل 

تستخدم الفائض من عمليات التكرير والتصفية كالبرتوكيمياوايت واألمسدة والطاقة. 
النشاط  مقومات  متتلك  السياحة؛ كوهنا  لتطوير  احملافظة  أهوار  استغالل  على  العمل   .9
السياحي يف احملافظة بتوفري إمكانيات طبيعية فريدة، ومقومات بشرية ذات طابع خاص وهلا بعد 
القطاع  هبذا  النهوض  وإن  فيها؛  السياحية  االستثمار  أمام  الباب  وفتح  وإرث حضاري،  أترخيي 

يتطلب ما أييت: 
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- إنشاء مطار دويل قرب مدينة أور التأرخيية، أو حتويل القاعدة العسكرية إىل مطار مدين.   
- إنشاء مدينة سياحية متكاملة ابلقرب من األماكن األثرية أو البيئية حتتوي على فنادق، 

ومطاعم سياحية، ومسابح، ومول جتاري، وألعاب وأماكن ترفيهية. 
- زايدة االهتمام ابلصناعات احلرفية، والرتاثية اخلاصة مبنطقة األهوار. 

- قيام احلكومة هبيئاهتا العامة مبهام تطوير واقع األهوار إىل املستوى الذي خيلق منها منطقة 
جذب لالستثمارات اخلاصة احمللة واألجنبية. 

- حتديث البىن التحتية إلقليم األهوار، وتوسيع اخلدمات األساسية. 
إدارايً  وإصالحها  أتهيلها  وإعادة  للدولة،  العائدة  واملعامل  الصناعية  املنشآت  دعم   .10
احمللية  املدخالت  ذات  والسيما  التنمية  عملية  ىف  بفعالية  تساعد  هبا؛ كي  والنهوض  واقتصادايً 

واملكون التكنولوجي العايل ذات األمهية االسرتاتيجية.
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 اخلامتة:
أوضحت الدراسة أهم املمكنات االقتصادية واالجتماعية يف حمافظة ذي قار، واستعراض 
املوارد الطبيعية واالحتياطيات النفطية اهلائلة اليت متتلكها احملافظة، فضاًل عن املوارد البشرية اليت مل 
تستغل ابلنحو األمثل يف العملية اإلنتاجية؛ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وأظهرت الدراسة 

أن سوء توزيع مثار التنمية ونتاجاهتا بعادلة ساعد يف تفاوت مثار التنمية املكانية بي احملافظات.
وقد بينت الدراسة ارتفاع معدالت الفقر واحلرمان يف احملافظة اليت بلغت نسبتها )%37،4(، 
وهي نسبة عالية إذا ما قورنت مبعدالهتا يف عموم العراق من انحية، وما متتلكه احملافظة من موارد 
طبيعية وممكنات اقتصادية كبرية من انحية أخرى. ومن خالل رصد األهداف اإلمنائية لأللفية يبدو 
أن حمافظة ذي قار مل تتمكن من إجناز هذه األهداف يف عام 2015، بل إن بعضها شهد تراجعاً 
الصحيح حنو  املسار  على  اليت كانت  املؤشرات  بعض  ابستثناء  املنال،  بعيدة  وابتت  الوراء،  إىل 
اهلدف. ويبدو أن أتثري الظروف السياسية واألمنية اليت مير هبا البلد حالياً أثرت على وترية النشاط 
االقتصادي يف احملافظة وانعكس سلباً على زايدة معدالت البطالة إىل مستوايت كبرية؛ مما أثّر على 
معدالت الفقر واحلرمان، وأن كثرياً من إجنازات أهداف التنمية لأللفية ترتبط بشكل كبري ابملستوى 
التعليمي والثقايف للمجتمع وابملستوى الصحي الذي أتثر بشكل كبري كل واحدا« منهما ابخنفاض 

االنفاق احلكومي.
وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من السياسات التنموية، واآلليات املقرتحة للنهوض بواقع 
استثمارية  بيئة  توفري  املساعدة يف  اليت من شأهنا  االستثمارية  الفرص  وبيان  االقتصادي،  احملافظة 

مناسبة للقطاع اخلاص احمللي واألجنيب.
ويف اخلتام ندعو إىل العمل على وضع اسرتاتيجية تنموية شاملة على مستوى احملافظة تـَُعدُّ 
من ِقَبِل متخصصي يف اجملاالت كافة وابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ كي 
تكون خارطة طريق حنو إجناز أهداف التنمية وغاايهتا والسيما يف جمال ختفيض معدالت البطالة، 

وخفض معدالت الفقر يف احملافظة.
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