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اقتصاديات العراق خطوات محلية الستثمار ضمها للتراث العالمي 

آمال اقتصادية كبيرة على العائدات السياحة المترتبة 
من تطوير األهوار العراقية

 
دينية  ومناطق  الأه��وار  يون�سكو  منظمة  اإدراج  ج��ّدد 
العاملي،  ال��راث  لئحة  يف  العراق  جنوب  يف  واأثرية 
احلديث بني الأو�ساط املعنية يف قطاع ال�سياحة حول 
اأهمية الفوائد القت�سادية التي �سيجنيها العراق نتيجة 
موارد  بتوفري  املتعّلق  اجلهد  تفعيل  اإىل  بالن�سبة  ذلك، 
مالية دائمة من خالل النهو�ض بهذه املناطق �سياحيًا 

ويف الجتاه الذي يخدم قطاعات كثرية.
با�سم  القت�سادي  بغداد  »منتدى  رئي�ض  نائب  وو�سف 
اإىل  باحلاجة  ل�سلتها  باملهمة  اخلطوة  اأنطوان،  جميل 
تعّدد املوارد املالية و�سمان حقوق العراق والتزامات 
وطالب  املناطق.  ه��ذه  دع��م  مفا�سل  يف  اجل��وار  دول 
بال�ساأن  تخت�ض  ومعاهد  مراكز  تهيئة  على  بالعمل 
اإعداد  على  تعمل  العراق،  جنوب  مناطق  يف  ال�سياحي 

كفاءات ذات قدرة على اإدارة هذا امللف احليوي.
املوارد،  متعددة  والآثار  الأهوار  مناطق  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإذ ت�ساهم يف حتفيز الكثري من الن�ساطات القت�سادية 
مناطق  يف  ال�سياحة  تفعيل  اأن  على  م�سدداً  املرتبطة، 
ال�سباب  من  وا�سعة  ل�رشيحة  عمل  فر�ض  يوفر  الأهوار 
وال�سناعات  النقل  وقطاع  ال�سياحية  املناطق  يف 
احلرفية املعروفة يف هذه املناطق، ف�ساًل عن حتريك 
الأ�سواق مل�ساهمتها يف ارتفاع الطلب على كثري 
بها  ي�ستهر  التي  املواد  من 

العراق.
يهّم  ملف  العراق  يف  اآثار  وجود  اأن  اإىل  اأنطوان  ولفت 
املناطق  هذه  اإدراج  يف  و�ساعد  العامل،  �سكان  معظم 
يف  ذلك  ا�ستثمار  ميكن  اإذ  العاملي،  الراث  لئحة  على 
خدمة ال�سياحة يف العراق، الذي يتمّيز عن دول العامل 

بامتالكه كل اأنواع ال�سياحة.
القت�سادية  الأزم��ة  من  اخل��روج  منافذ  اأن  واأ���س��اف 
الإيرادات  لتنويع  تفعيلها  وميكن  العراق،  يف  متوافرة 
الإي��رادات  عن  ف�ساًل  داخلية،  املال  راأ�ض  دورة  وجعل 
القت�سادية  القطاعات  تفعيل  من  املتاأتية  اخلارجية 
يعّد  الذي  ال�سياحة  قطاع  راأ�سها  وعلى  لذلك،  القابلة 

مورداً غري قابل للن�سوب.
يف  مهمًا  حم���وراً  ميثل  ال�سياحي  القطاع  اأن  واأك���د 
ال�سحيح  ال�سكل  يف  ي�ستغل  مل  لكن  العراقي،  القت�ساد 

الذي يحقق اجلدوى القت�سادية املرجوة.
�سناعة  خلدمة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  توظيف  وع��ن 
مهم  امللف  »ه��ذا  اإن  اأنطوان  قال  الوطنية،  ال�سياحة 
جداً، اإذ يتطلب الأمر اإجراءات عديدة لتنمية هذا القطاع 
احليوي، على راأ�سها اإعداد اخلربات املحلية ذات القدرة 

على التعامل مع جميع ال�سياح.
واأو�سح اأن العراق ميلك القدرات التي جتعله من الدول 
تهم  �سياحية  معامل  لوجود  املف�سل  ه��ذا  يف  املهمة 
�سياحة  كانت  �سواء  العامل،  �سكان  من  وا�سعة  �رشيحة 

دينية اأو اأثرية اأو تاريخية اأو ترفيهية اأو طبية.
ال�سياحي  اخلا�ض  للقطاع  اأكرب  دور  اإعطاء  اإىل  ودعا 
الت�سهيالت  ومنحه  التنمية،  عملية  يف 
والم��������ت��������ي��������ازات 

م�سادر  تنويع  بهدف  ال�ستثمار  وفر�ض  والإعفاءات 
الحتفاظ  مع  وتوطينها  العائدات  تعظيم  عرب  الدخل 

باخلربات الب�رشية.
مبفاهيم  القطاع  هيكلة  اإع��ادة  يتطلب  “هذا  واأ�ساف 
بوظيفتني  ي�سطلع  كي  ال�سوق  اقت�ساد  على  مبنية 
لال�ستثمار  الرويج  عن  ف�ساًل  واجتماعية،  اقت�سادية 
وفنادق  �سياحية  منتجعات  لبناء  اأرا����ض  منح  عرب 

وب�رشوط مي�رشة”.
العراق،  وتوقع م�سوؤولون يف حمافظة ذي قار، جنوب 
اأن يجني العراق فوائد كبرية من �سمنها احلفاظ على 
بيئة الأهوار عرب �سمان ال�سغط الدويل لتوفري احل�سة 
�سكانها  معي�سة  ا�ستمرار  يعني  وهذا  لالإغمار،  املائية 
من  ذلك  على  املرتبة  القت�سادية  امل��وارد  واإنعا�ض 
ونباتية وفر�ض عمل متنوعة، و�سمان  ثروة حيوانية 
الهجرة  واأ�سبحت  القريبة.  امل��دن  اإىل  الهجرة  توقف 
متثل م�سكلة اقت�سادية كبرية للمدن، لكّن هناك جماًل 
اقت�سادية  ن�ساطات  ُوج��دت  ما  اإذا  العك�سية  للهجرة 

جديدة بناء على تدفق ال�سياح.
الأه��وار  اإن  قولهم  املحافظة  يف  م�سوؤولني  عن  وُنقل 
ال�سياح  والآثار تتطلب دعمًا ماليًا لتهيئتها ل�ستقبال 
لذلك، وهذا غري متوافر حاليًا  داعمة  ن�ساطات  واإقامة 
واملايل  الإداري  والروتني  املوازنة  يف  التق�سف  ب�سبب 
الذي كان مينع �سابقًا حتقيق اإجناز مهم. وكانت »هيئة 
ال�سياحة  اإىل تن�سيط  اأكدت توجهها  العراقية«  ال�سياحة 
يف   80 نحو  ال��دول  بع�ض  يف  ت�سكل  التي  الداخلية 
املئة من الإيرادات ال�سنوية، موؤكدة وجود 850 �رشكة 
لنقل  احل�رشية  احلقوق  اإعطائها  على  تعمل  �سياحية 
ت�سل  ر�سوم  مقابل  العراق  داخل  اإىل  الأجانب  ال��زوار 
800 مليون دولر. واأ�سارت  اإىل  قيمتها 
مطلعة  م�������س���ادر 

للنهو�ض  دويل  موؤمتر  عقد  عراقية  �رشكات  عزم  اإىل 
موارد  لتعظيم  العاملية  اىل  ونقله  ال�سياحي  بالقطاع 
البلد. بدورها دعت وزارة املوارد املائية اإىل العمل على 
يف  اإدراجها  بعد  العاملية  لل�سياحة  قبلة  الهوار  جعل 
لئحة الراث العاملي. وقال الوزير حم�سن ال�سمري، ان 
"ايجابيات هذا احلدث كثرية وكبرية، وعلينا ان نتعامل 
العاملي مب�ستوى من  الراث  الأهوار �سمن  اعتماد  مع 
املهنية العالية حتى نثبت للعامل باأننا اهل لهذه الثقة 
واأهل لهذا المتياز ". وا�ساف " وعلينا ان نقف ك�سعب 
مثلما  العامل  ل�سياح  قبلة  الأهوار  من  وجنعل  متح�رش 
على  ال�رشار  تكالب  بعدما  عليها  الأ�سواء  العامل  �سلط 
فرات  وعلى  العراق  وخ��ارج  داخ��ل  من  املنطقة  هذه 
٢٠١٥عندما  املا�سية  ال�سنة  واخرها  �سابقة  تاريخية 
ا�سهر  ت�سعة  ومل��دة  نهائي  ب�سكل  الفرات  مياه  قطعوا 
ب�سكل  احلدود  خارج  من  دجلة  ايرادات  خف�ض  وكذلك 
على  موؤخرا  �سوتت  اليون�سكو،  منظمة  وكانت  كبري". 
لئحة  على  العراق  يف  الثرية  واملناطق  اله��وار  �سم 
العراق  اه��وار  ادراج  اهمية  وتكمن  العاملي.   ال��راث 
دولة  لية  ال�سماح  بعدم  العاملي  الراث  لئحة  �سمن 
منبع للمياه بقطع او تقليل احل�س�ض املائية مبا يوؤثر 
على الهوار، و لن ي�سمح لية حكومة عراقية بتجفيف 
الهوار حتت اي عذر . كما انه لن ي�سمح }دوليا{ باية 
ي�سمح  لن  و  اله��وار،  يف  كاحلروب  ع�سكرية  نزاعات 
يتم  وكذلك  هناك،  احلية  للكائنات  جائر  �سيد  باي 
تكاثرها  واع��ادة  بالنقرا�ض  املهددة  الطيور  حماية 
التنوع  عن طريق توفري بيئة مائية م�ستقرة، و ازدياد 
الحيائي حيث توجد انواع من الطيور وال�سماك فيها 
ل وجود ملثيلها يف العامل، وخلق فر�ض عمل لل�سكان 
املحليني عند تطوير املنطقة، واي�سال خدمات التعليم 
من  القت�سادية  ال�ستفادة  ويتم   ، للمنطقة  والطاقة 
عملية ال�ستثمار فيها ، وي�سهم يف ازدياد اعداد ال�سياح 

الجانب اليها.
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عقد ورشة تخصصية للشركات الراغبة 
باالستثمار في ميناء الفاو

دعوة نيابية الى خريجي الكليات والمعاهد 
للعمل بالقطاع الخاص وترك الحكومي

اعرب الوكيل الفني لوزارة النقل عبا�ض عمران ، عن ا�س��تكمال الوزارة جميع 
ال�س��تعدادات الفنية واللوج�س��تية بخ�سو�ض ور�س��ة العمل التي تعتزم وزارة 
النق��ل عقدها يوم الربعاء القادم يف حمافظة الب�رشة بخ�س��و�ض ال�رشكات 
الراغب��ة بال�س��تثمار يف ميناء الف��او الكبري. وذكر عم��ران يف بيان ،ان هذه 
الور�س��ة التخ�س�سية بخ�سو�ض ال�رشكات الراغبة بال�ستثمار يف ميناء الفاو 
التي تاأتي �س��من اهتمامات وزير النقل وكالة عبد احل�س��ني عبطان وح�سور 
وا�سع لل�رشكات التخ�س�سية لغر�ض ا�ستثمارها يف ا�ستكمال عمل ميناء الفاو 
باعتب��اره حل��م العراق ورافدا مهما لالقت�س��اد الوطني. وا�س��ار اىل ان هناك 
اكرث من ع�رشة �رشكات عاملية متخ�س�س��ة �س��تح�رش يف الور�سة من �سمنها 
�رشكات م�س��تثمرة يف ار�سفة ميناء ام ق�رش.بدورها اأعلنت وزارة النقل،  عن 
اكمال ا�س��تعداداتها اخلا�س��ة ل�س��تقبال ع���رش �رشكات عاملي��ة لإكمال بناء 
مين��اء الفاو الكبري .  وق��ال الناطق الإعالمي ل�رشكة املوانئ امنار ال�س��ايف 
يف بي��ان ،ان ” وزارة النق��ل وموان��ئ العراق جتري ا�س��تعداداتها ل�س��تقبال 
10 �رشكات عاملية ل�ستكمال بناء ميناء الفاو يف الب�رشة ابتداًء من  27 
مت��وز اجلاري”. وكان��ت وزارة النقل اأعلنت يف العا���رش من متوز اجلاري عن 
ار�س��ال دعوات ل�رشكات عاملية متخ�س�سة، للح�س��ور اإىل موؤمتر يعقد نهاية 
متوز اجلاري يف العراق، لالإعالن عن فر�ض ا�س��تثمارية جديدة لتنفيذ كا�رش 
الأم��واج والأر�س��فة للمين��اء”، موكدة انها ” جل��اأت اإىل طرح م���رشوع بناء 
كا�رش الأمواج والأر�س��فة، اإىل ال�س��تثمار ب�سبب التق�سف املايل، وعدم وجود 
اإمكاني��ات لديها لتنفيذه، ومن املتوقع ان يبداأ امليناء با�س��تقبال الب�س��ائع 
خ��الل العام��ني القادمني”.  وق��درت  احلكوم��ة العراقية ، الكلف��ة الإجمالية 
لإمتام م�رشوع ميناء الفاو الكبري، ب� 4.4 مليار يورو، وقد بداأ تنفيذ املرحلة 
الأوىل منه املت�س��منة اإن�س��اء الت�س��اميم الهند�س��ية مل�رشوع كا���رش الأمواج 

ال�رشقي والغربي، عام 2010.

تراأ���ض وزير التجارة وكالة �س��لمان اجلميل��ي، وفد الع��راق  باجتماعات املجل�ض 
القت�س��ادي العرب��ي ا�س��تعدادا للقم��ة العربي��ه مبورتاني��ا، ملناق�س��ة العديد من 
البنود اأهمها متابعة تنفيذ قرارات القمم ال�س��ابقة. وذكر بيان لوزارة التجارة  اإن 
"وزير التجارة  وكالة �س��لمان اجلميلي تراأ�ض وفد العراق  باجتماعات املجل�ض 
القت�س��ادي العربي ا�س��تعدادا للقمة العربيه مبورتانيا"، مبينا ان "املجل�ض عقد 
على م�س��توى كبار امل�س��وؤولني ملناق�س��ة العديد م��ن البنود".وا�س��اف البيان ان 
"م��ن بني البنود التي مت مناق�س��تها تقرير الأمني الع��ام املتعلق مبتابعة تنفيذ 
قرارات القمم ال�سابقة  العاديه والتنموية ومناق�سة دمج القمه التنموية مع القمه 
العادي��ه"، مبين��ا ان "القمم العادية تعقد كل عام ام��ا التنموية تعقد كل عامني". 
واو�س��ح البيان انه "بالنظر لوجود �س��ق اقت�سادي يف قرارات القمم العاديه جاء 
هذا الطلب ب�س��م القمه التنمويه للعاديه وبعد املناق�س��ه ا�س��تقر الق��رار بامكانية 
عق��د القم��ه التنموي��ه كل اربع �س��نوات بدًل من �س��نتني على ان يت��م تقدمي تقرير 
متابعه لقراراتها كل �سنتني من قبل المانه العامه جلامعة الدول العربيه". ولفت 
البيان ان "الجتماع ت�سمن يف البند الثالث مراجعة ما تو�سل له فريق اجلامعه 
املعني با�س��الح موؤ�س�س��ات اجلامعه العربيه وقد مت ارجاء ه��ذا البند وحذفه من 
ج��دول العمال وطرحه يف املجل�ض القت�س��ادي والجتماعي يف دورته العاديه 
وح�س��ب التخ�س���ض"، م�س��ريا اىل ان "الجتماع ناق�ض بند منطقة التجاره احلره 
العربي��ه الكربى واجراءات الحتاد الكمركي العربي وكان القرار بتكليف املجل�ض 
القت�س��ادي والجتماعي من قبل القمه مبتابعة اللجان اخلا�س��ه بذلك و�رشورة 
اإجناز العمال اخلا�س��ه بالحتاد يف اأ�رشع وقت م��ع �رشورة املتابعة مع الفرق 
واللجان الوطنيه لغر�ض البدء باإعداد الت�رشيعات الالزمه لت�سهيل التجاره وتنفيذ 
الحتاد الكمركي بعد اجنازه". وتابع ان "البند اخلام�ض من الجتماع �سمل اإن�ساء 
اآلية لتنفيذ مبادرة فخامة الرئي�ض ال�س��وداين اخلا�س��ة بال�ستثمار الزراعي وجاء 
القرار بالرحيب يف التو�س��يات الواردة بدرا�سة حتقيق الأمن الغذائي العربي مبا 
فيه��ا اخلطة القطاعي��ة املتكاملة لذلك فيم��ا كان البند  البند ال�س��اد�ض واملتعلق 
بتنفيذ خطة التنمية امل�س��تدامة وجاء باأكرث من �س��ق الول يتعلق باعتماد اخلطه 
التنفيذي��ه ل�س��راتيجية الأم��ن املائي يف املنطق��ة العربيه ملواجه��ة التحديات 

واملتطلبات امل�ستقبليه وهذا ما له اثر بالغ واهمية كبريه للعراق .

دعا ع�س��و جلنة القت�ساد النيابية عثمان الدو�سكي ، خريجي الكليات 
واملعاه��د اىل العمل بالقطاع اخلا�ض . وقال الدو�س��كي”  اذا اردنا ان 
يدعم القت�س��اد اخلا�ض القت�س��اد الوطن��ي علين��ا يف البداية تاأمني 
الو�س��ع المني يف العراق لنه بدون ا�س��تقرار هذا الو�س��ع ل ي�ستطيع 
القطاع العام ول اخلا�ض ال�ستقرار بعمله”. وا�ساف ان ” دعم القطاع 
اخلا�ض يت�سمن دعم املعامل وال�رشكات وجميع القطاعات ال�سياحية 
والزراعية والتجارية واحلرة يف العراق من قبل احلكومة بال�سافة اىل 
العمل على �س��مان حق��وق القطاع اخلا�ض �س��من القطاع احلكومي”.
وا�س��ار اىل” ���رشورة توجي��ه خريج��ي الكلي��ات اىل العم��ل بالقطاع 
اخلا�ض “.وت�س��اعدت املطالبات بتفعيل عمل القطاع اخلا�ض ودعمه 
من اجل تن�س��يط القت�س��اد الوطني ، يف حني مازالت البطالة يف تزايد 
اث��ر قل��ة توفري الدرج��ات الوظيفية خالل ع��ام 2016 .يذكر ان وزارة 
العمل وال�س��وؤون الجتماعية اأعلنت يف �سباط املا�سي، وجود اكرث من 
ن�س��ف مليون باحث عن العمل يف �س��جالتها، م�س��رية اإىل ان الو�س��ع 
الأمني وتدهور القت�س��اد وتاأخر منوه وتوقف امل�س��اريع القى بظالله 

على توفري فر�ض العمل.

عن  عبطان،  احل�سني  عبد  وكالة  النقل  وزير  اأعلن 
اتباع اآلية لو�سول طائرات اخلطوط اجلوية العراقية 
اىل اأوربا بعد قرار الحتاد الوربي بحظر الطريان 
اأ�سار اىل اأن العراق يعمل  العراقي يف القارة، فيما 

على رفع احلظر.
العراق  و�سع  الورب��ي  "الحتاد  اإن  عبطان  وقال 
اج��راءات  ب�سبب  ال�سوداء  الالئحة  على  فرة  قبل 
الدولية بعمل اخلطوط اجلوية  ب�سيطة يف املعايري 
يف  خرياً  عمل  "الحتاد  اأن  اىل  م�سرياً  العراقية"، 
اطلعت  بعدما  ال�سوداء،  الالئحة  على  العراق  و�سع 

�سخ�سيًا على تفا�سيل عمل اخلطوط اجلوية".
العراقية  اجلوية  "اخلطوط  اأن  عبطان،  واأ�ساف 
و�سول  اج��ل  م��ن  اأخ���رى  اآل��ي��ة  او  ا�سلوبًا  اتبعت 

يعمل  "العراق  اأن  اىل  لفتًا  اوربا"،  اىل  الطائرات 
على  الورب��ي  الحت��اد  اقره  الذي  احلظر  رفع  على 

طريانه".
الول  ك��ان��ون   11( الأورب����ي يف  الحت���اد  وق���رر 
�سمن  العراقية  اجلوية  اخلطوط  اإدراج   )2015
وفيما  لأورب���ا،  جوية  رح��الت  ت�سيري  منع  قائمة 
بتنفيذ  ال��ع��راق  ال��ت��زام  لعدم  ج��اء  ال��ق��رار  اأن  ب��نّي 
�رشوط ال�سالمة املعتمدة لدى الحتاد، اأكد اأن هذه 
القائمة تعد مهمة ل�سمان �سالمة مواطني الحتاد 

الأوروبي.
وكان قد مكاتب ال�رشكة يف بغداد واملحافظات قد 
التذاكر،  لقطع  املواطنني  من  �سديدا  اقبال  �سهدت 
ال�رشكة  ط��ائ��رات  ت�سلها  التي  القطاعات  وعلى 
ودب��ي،  والقاهرة،  وعمان،  وم�سهد،  )ط��ه��ران،  ك� 
هذا  ال�رشكة  وعزت  وباكو(.  وا�سطنبول،  وب��ريوت، 

القبال الذي �سهدته مكاتبها اىل التخفي�ض الكبري 
على تذاكرها.

العراقية احدى ت�سكيالت  ان اخلطوط اجلوية  يذكر 
ت�سري  عن  �سابق،  وقت  يف  اعلنت  قد  النقل  وزارة 
بغداد  مطار  م��ن  منتظمة  يومية  جوية  رح��الت 
الدويل اىل م�سهد ومن مطار النجف ال�رشف الدويل 

. اىل م�سهد واعتباراآ من 1/8/2016
مع  جديدة  خطوط  عدة  لفتتاح  ال�رشكة  وت�ستعد 
ال�سفر،  العراقي يف  املواطن  لتلبية رغبة  عدة دول 
اىل  خطوط  افتتاح  املقبل  ال�سهر  �سي�سهد  حيث 

تون�ض وبنغالد�ض وبالرو�سيا.
للخطوط  العامة  ال�رشكة  مالكات  ان  اىل  ي�سار 
من  مبا�رش  وبا�رشاف  با�رشت  قد  العراقية  اجلوية 
وزير النقل وكالة عبد احل�سني عبطان، بتنفيذ حملة 
ت�سمنت  ، حيث  اجلوي  ال�سحن  ق�سم  �ساملة لدامة 

احلملة معاجلة التخ�سفات وتطوير وتو�سيع اماكن 
جميع  ازالة  عن  ف�سال  وال�سحنات  الب�سائع  خزن 

معوقات العمل
ويحتوي ق�سم ال�سحن اجلوي التابع ل�رشكة اخلطوط 
ابرزها  خدمية  ف��روع   عدة  على  العراقية  اجلوية 
الفروع   ه��ذه  وت�ستقبل  وال���وارد  وال�سادر  الربيد 
الب�سائع  م��ن  الط��ن��ان  ع�����رشات  يوميا  احليوية 
خارج  من  ال�ساعة  مدار  على  املختلفة  وال�سحنات 
اجلوية  اخلطوط  �رشكة  وت�سعى   ، وبالعك�ض  العراق 
العراقية من خالل هذه احلمالت اىل تطوير وتو�سيع 
اكرب  ادخ���ال  اىل  وتطمح  م�ستمر  ب�سكل  عملها 
للبلد وتقدمي اف�سل اخلدمات للم�ستوردين  ايرادات 
وامل�سدرين . وياتي ذلك من اجل حت�سني خدمات 
ال�رشكة العامة للخطوط اجلوية العراقية لرتقائها 

وو�سولها اىل العاملية.

عبطان: آلية لوصول
الطائرات العراقية الى أوروبا بعد قرار الحظر االوربي
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