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مؤشرات الفقر.. عرقلة للتنمية وتراجع في المستوى المعيشي

�سريفع  ب�أنه  الع�مل  يف  الفقر  خط  م�ؤ�رشات  تظهر   
امل�����س���واة  وع���دم  التنمية  �سعف  ب�سبب  قريب� 
وخ��سة  ال��دول  من  الكثري  يف  امل�لية  واالزم���ت 
اأن  ال�س�أن  هذا  يف  اخل��راء  يرى  اإذ  منه�،  الن�مية 
االت�س�ع،  يف  ت�ستمر  واالأغني�ء  الفقراء  بني  الفج�ة 
امل�س�واة،  انعدام  قي��س  يف  املع�يري  تغيب  حيث 
تب�ط�أ  التف�وت  اأن  ت��سح  امل�ؤ�رشات  غ�لبية  لكن 
االرتف�ع  ويع�ود  امل�لية،  االأزمة  خالل  تراجع  اأو 
منظمة  تق�ل  اأخرى،  ن�حية  ومن  اأخرى،  مرة  االآن 
الع�امل  اإن من بني  االقت�س�دي  والتع�ون  التنمية 
التي حتد من زي�دة التف�وت بني الفقراء واالأغني�ء 
ي�سري  ال�اقع  لكن  الع�مالت،  الن�س�ء  عدد  ارتف�ع 
امل�س�كل  قمة هرم  على  ب�تت  الفقر  م�سكلة  ان  اىل 

التي ت�اجهه� االإن�س�نية على نح� كبري يف ع�رشن� 
احل�يل.

 ويف حم�ولة للحد من تف�قم ظ�هرة الفقر ع�ملي�، 
الفقر  الإنه�ء  طم�ح�  هدف�  الع�مل  زعم�ء  و�سع 
ع�رش  اخلم�سة  خ��الل  النم�  ودف��ع   2030 بحل�ل 
االأم���ال  ي�فروا  اأن  االآن  وعليهم  الق�دمة  ع�م� 
الالزمة لتغطية هذه الف�ت�رة، لكن بح�سب مراقبني 
متخ�س�سني ان الراأ�سم�لية هي �سبب الفقر واجل�ع، 
كم� يعتقدون اأن الدميقراطية احلقيقية ال ميكن اأن 

ت�جد يف ظل هذا النظ�م االقت�س�دي.
الكرى  ال�سحية  االطف�ل  ب�ت  نف�سه  ال�قت  يف   
منظمة  ن�رشته  تقرير  اأظهر  حيث  الفقر  لظ�هرة 
اأن  للطف�لة(  املتحدة  االأمم  )منظمة  "الي�ني�سيف" 
طفال من بني خم�سة اأطف�ل يعي�س حتت م�ست�ى خط 
الفقر بفرن�س�. وللحيل�لة دون تن�مي هذه الظ�هرة، 
دعت رئي�سة هذه املنظمة االأممية اإىل التدخل ب�سكل 

�رشيع مل�س�عدة هذه الفئة من املجتمع التي تعتر 
اأكرث من غريه� عر�سة للتج�وزات واملع�ن�ة.

على  ثالثة  كل  من  واح��دا  طفال  الفقر  يط�ل  فيم� 
االأطف�ل  ب�ؤ�س  ي��سك  حيث  ا�سب�ني�  يف  االأرج��ح 
اآفة مزمنة، على م� ج�ء يف درا�سة  اإىل  اأن يتح�ل 
يف  البالد  و�سنفت  مدريد  يف  نت�ئجه�  عر�ست 
على  روم�ني�  بعد  املج�ل  هذا  يف  الث�نية  املرتبة 

ال�سعيد االأوروبي.
النم�  من  الرغم  فعلى  االآ�سي�ي  امل�ست�ى  على 
ال  االأخ��ريي��ن  العقدين  يف  ال�رشيع  االقت�س�دي 
يف  �سيم�  وال  ال�سني  يف  كرى  م�سكلة  الفقر  يزال 
من�طق الريف حيث يدفع نق�س ال�ظ�ئف الب�لغني 
ت�ركني  اأخرى  اأم�كن  يف  للعمل  ج�سدي�  الق�درين 
االأطف�ل وكب�ر ال�سن وراءهم لذا يرى متخ�س�س�ن 
ا�سرتاتيجية  غي�ب  ان  الب�رشية  التنمية  �س�ؤون  يف 
التي  املخ�طر  ملج�بهة  احلك�م�ت  لدى  حقيقية 

اإ�س�فة  الفقر،  ب�سبب  ال��ع���مل  يف  التنمية  تهدد 
التي  الع�مة،  احلك�مية  ال�سي��س�ت  غي�ب  اإىل 
االأطف�ل  اأو�س�ع  تط�ر  تراقب  اأن  املفرو�س  من 
ب�سكل  وتك�سف  وال�سحية،  والنف�سية  االجتم�عية 
م�سبق امل�س�كل التي ميكن اأن تهددهم الإيج�د حل�ل 
له�، دفع االمم املتحدة اىل و�سع خطة للق�س�ء على 
ملي�ر   3500 تكلف   2030 بحل�ل  املدقع  الفقر 
ان  املتخ�س�س�ن  ه�ؤالء  يرى  وعليه  �سن�ي�،  دوالر 
فر�س الق�س�ء الكلي على الفقر اأ�سبحت �سعبة جدا 

اإن مل تكن م�ستحيلة.
الفج�ة بني االأغني�ء والفقراء "ت�ستمر يف االت�س�ع"

 فيم� حذرت منظمة التنمية والتع�ون االقت�س�دي، 
ي�سكل تهديدا  امل�س�واة  انعدام  اأن  يف تقريره�، من 
للنم� االقت�س�دي، وتق�ل اإن ذلك يرجع جزئي� اإىل 
ات�س�ع الفج�ة يف التعليم يف معظم الدول املتف�وتة، 
الع�ملة،  الق�ة  يف  اأق��ل  كف�ءة  اإىل  ي���ؤدي  م�  وه� 

يف  االقت�س�دي  والتع�ون  التنمية  منظمة  وت�سم 
اإ�س�فة  االأوروب��ي،  االحت�د  دول  غ�لبية  ع�س�يته� 
وكندا  املتحدة  ال���الي���ت  مثل  متقدمة  دول  اإىل 
م�س�ؤولية  املنظمة  وتلقي  والي�ب�ن،  واأ�سرتالي� 
اىل عدة ع�امل، من  امل�س�واة  انعدام  ن�سبة  ارتف�ع 
الذي  املعي�ري،  غري  العمل  �سمته  م�  زي�دة  بينه� 

ي�سم العق�د امل�ؤقتة واالأعم�ل احلرة.
اإنه منذ منت�سف الت�سعيني�ت ك�ن  وتق�ل املنظمة 
اأكرث من 50 يف املئة من ت�فري ال�ظ�ئف يف دوله� 
االأع�س�ء ال يجري وفق املع�يري، وت�سيف اأن االأ�رش 
التي تعتمد على هذا الن�ع من العمل لديه� معدالت 
اأعلى من االأ�رش االأخرى، واأدى هذا اإىل تف�وت  فقر 
واملزاي�  ال�رشائب  اأنظمة  اإن  كذلك  وتق�ل  اأك��ر، 
الدخ�ل،  ت�زيع  اإع����دة  يف  كف�ءة  اأق��ل  اأ�سبحت 

بح�سب البي بي �سي.
ك�نت  الالتينية  اأمريك�  اإن  املنظمة  تقرير  ويق�ل 

خالل  ت�سهد  مل  التي  املعدودة  املن�طق  من  واحدة 
الثالثني ع�م� امل��سية زي�دة يف انعدام امل�س�واة، 
على الرغم من اأن م�ست�ي�ته� ك�نت ت�سهد معدالت 

اأكرث ارتف�ع� خالل فرتة م��سية.
انه�ء الفقر بحل�ل 2030

ح�جة  هن�ك  اإن  ع�ملي�ن  خراء  ق�ل  جهتهم  من   
هدف�   17 لتحقيق  ال���دوالرات  تريلي�ن�ت  لت�فري 
اأن ت�سدق عليه� االمم  اأ�س��سي� من املت�قع  تنم�ي� 
هذه  وتتعلق  الق�دم.  ايل�ل  �سبتمر  يف  املتحدة 
الرع�ية  ت�فري  منه�  الق�س�ي�  من  بعدد  االأه��داف 
والط�قة  واملي�ه  التعليم  واأي�س�  للكل  ال�سحية 
يف  تق�سف�  ت�سهد  ف��رتة  يف  لكن  البيئة،  وحم�ية 
قمة  قبل  الغربية  احلك�م�ت  اأو�سحت  امليزانية 
مت�يل التنمية التي تعقد يف اأدي�س اب�ب� يف ي�لي� 
ك�فية  تك�ن  لن  االأجنبية  امل�س�عدات  ان  مت���ز 

الإجن�ز املهمة. 

بغداد –  مروة االسدي

المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة في القطاع الصناعي الخاص 
بغداد – د. سمير حسن ليلو
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اجلزء الث�ين:
 ميكن اإدراج امل�س�كل واملع�ق�ت التي ت�اجه  التنمية ال�سن�عية ب�لنق�ط االآتية:

1 - م�سكلة ت�فري االأرا�سي للم�ستثمرين ال�سن�عيني:
اأين يقيم �س�حب امل�رشوع ال�سن�عي اجلديد م�رشوعه؟

اإذا م� نظرن� اإىل و�سع االأرا�سي يف العراق ت�ريخيً�: فقد ك�نت كل االأرا�سي   
احل�كم  اإىل  اعتب�ره�  يع�د  اأمريية  وتعتر  لل�سلط�ن  ت�بعة  العثم�ين  العهد  يف 
االأعلى اإىل حد فرتة ال�ايل مدحت ب��س� ع�م )1869( الذي اعتمد يف �سي��سته 
و�س�ئل  ا�ستخدم  اإذ  جديدة،  مدن  ون�س�ء  الُرحل  القب�ئل  بع�س  ا�ستقرار  على 
ترغيب متعددة، وجنح يف اإقن�ع بع�س زعم�ء القب�ئل بف�ائد التجديد وح�سل 
ويف  من�طقهم  يف  احلك�مية  واملرافق  املدن  بع�س  الإن�س�ء  م�افقتهم     على 
العراق  اإىل   )1858( لع�م  العثم�ين  االأرا�سي  ق�ن�ن  اإدخ���ل  مت  ال�قت  نف�س 
اإىل قب�ئل م�ستقرة وت�سجيعهم على اال�ستيط�ن  القب�ئل املتنقلة  بهدف حت�يل 
والزراعة.  وبغية  ت�سجيل العق�رات واإ�سدار ال�ث�ئق اخل��سة به� مت اإن�س�ء اأول 
دائرة  للط�ب�  )الت�سجيل العق�ري(، ب�الإ�س�فة اإىل ت�سكيل جلنة ت�س�ية االأرا�سي 
اإذ  اقت�رش عمله�  على منطقة الفرات االأو�سط والب�رشة. و�سكلت هذه املب�درة 
العراق، وك�نت  العق�رية وت�سجيله� يف  اإر�س�ء امللكية  اأول  خط�ة جدية نح�  
له� اآث�ر  بعيدة خالل  املراحل الت�لية ب�جت�ه دمج القب�ئل ب�ملجتمع العراقي.  
وعندم�  دخل االإنكليز عند احتاللهم العراق ع�م )1917( بداأوا مبنح االأرا�سي  
لبع�س  املالكني  املقربني اإليهم ب�للزمة )اأي ت�سبح ع�ئدية االأر�س ملن يزرعه�  
وتبقى  احل�سة  االأكر للدولة( ت�سجيعً� لهم لزراعته� وا�ستثم�ره� بكف�ءة  اأعلى. 
ومت  �سدور  ق�ن�ن االإ�سالح الزراعي ع�م )1958( ليحدد م�س�ح�ت االأرا�سي  
الكب�ر،  االأرا�سي  وم�لكي  الع�س�ئر  روؤ�س�ء  ك�نت  حتت ت�رشف  عدد من  التي 
لكن  �سنف االأر�س بقي  بت�سميته  اأر�س� زراعية ممل�كة ب�للزمة. وقد ا�ستمرت 
واإىل  املتع�قبة  الفرتات  طيلة  ب�ل�سدور  االأرا�سي   مبلكية   اخل��سة  الق�انني  
ي�من� هذا حتى  بلغ عدد  الق�انني  والتعليم�ت اخل��سة ب�مل��س�ع )22( األف 
ق�ن�ن )ح�سب ق�ل  رئي�س هيئة  اال�ستثم�ر(.  ويف ع�م )2010( �سدر نظ�م 
لغر�س تنظيم اإجراءات منح  االأرا�سي  للم�ستثمر ببيع  واإيج�ر عق�رات واأرا�سي 
اأر�س  لت�سهيل  ح�س�ل  املعدل    )7/2010 )رقم  اال�ستثم�ر   الأغرا�س  الدولة 
اأم�  والزراعية  واخلدمية وغريه�.   التج�رية وال�سن�عية   امل�رشوع لالأغرا�س 
ب�لن�سبة للم�س�ريع ال�سن�عية والكهرب�ئية  والنفطية يف  املن�طق  اال�ستثم�رية 
ال�سن�ي لالأر�س.  وهن�ك  حزمة  االإيج�ر   اإيج�ر )%2( من بدل  فتك�ن ببدل 
ت�اكب   لكي   تعديل  اإىل  حتت�ج   والتي  اإقراره�  يتم  مل  التي  الت�رشيع�ت  من 
تلك   بني  ومن  ال�طني.   االقت�س�د  الإنع��س  اخل��س  القط�ع  ا�ستثم�ر  ت�سجيع 
اأرا�سي  ب��ستثم�ر   املتخ�س�س   )1983( ل�سنة   )35( رقم  ق�ن�ن  الت�رشيع�ت  
  )1988( ل�سنة   )91( رقم  املعدين  اال�ستثم�ر  وق�ن�ن  ال��زراع��ي   االإ���س��الح  
لل�سم�ح للقط�ع  اخل��س يف  ا�ستثم�ر الرثوة املعدنية يف مراحل اال�ستك�س�ف  
والتنقيب واال�ستخراج  )النفط  والغ�ز(. كم� ينبغي تعديل ق�ن�ن ت�سجيل فروع  
ال�رشك�ت احل��سلة على  5( ل�سنة  )1989( لتمكني  ال�رشك�ت االأجنبية )رقم  
من  وبدال  اال�ستثم�ر.  ق�ن�ن  مع  تن�غمً�   له�  فروع   لفتح  اال�ستثم�ر  اإج���زة  
ت�سهيل اأمر اإق�مة امل�س�ريع ال�سن�عية اأ�سبحت تلك  الق�انني والتعليم�ت مربكة 
ب�سكل ت�سبح  ع�ئقً� كبرياً اأم�م من� ال�سن�عة  ال�طنية، وال بد من اإيج�د احلل�ل 
ال�رشيعة  له� بحيث ال  حتل امل�سكلة االآنية  فح�سب بل تبقى ن�فذة املفع�ل على 

املدى  البعيد اأ�س�ة  ببقية البلدان الن�مية  التي �سبقتن� يف هذا امل�سم�ر.
وهن�  ال بد من التن�يه ب�أن امل�رشع  العراقي ينظر اإىل ال�سن�عة مبنظ�ر �سيق 
الع�رش  ال�سن�عة يف  اأ�سن�ف  للبيئة يف حني ت��سعت  وتعددت  ك�نه�  مل�ثة 
العديد  العلمي والتكن�ل�جي،  واأدخلت املكننة يف  التط�ر  احلديث من  خالل  
تق�م  اأن  له�  بد  ال  الغذائية  ف�ل�سن�ع�ت  لالإن�س�ن،  اخلدمية   الن�احي   من 
�سن�عة  مثل  مب��رش  ب�سكل  الزراعة  تخدم  لكي  مثاًل  الزراعية  املن�طق   �سمن 
معج�ن الطم�طم ومط�حن احلب�ب ومع�مل الن�س� والزي�ت النب�تية من  الذرة 
واملنتج�ت  املركزة  االأع��الف  واإنت�ج  االألب�ن  ومنتج�ت  املقلية  والبط�ط� 
حرفية  �سن�ع�ت  هن�ك  بينم�  وغريه�.  واللح�م  الدج�ج  كمج�زر  احلي�انية 
من  بد  ال  االإلكرتونية وغريه�  االأجهزة  الب�سيطة وجتميع  واحلي�كة  ك�خلي�طة 
تن�سيط اإق�مته� قريب� من املن�طق ال�سكنية املكتظة المت�س��س االأيدي الع�ملة 
م�س�ح�ت  اإىل  حتت�ج  م�س�ريع  هن�ك  بينم�  خ��س.   ب�سكل  منه�  والن�س�ئية 
وا�سعة مثل  �سن�عة ال�رق والك�رت�ن واال�ستع�دة الأغرا�س التعبئة والتغليف 
و�سن�ديق ال�ست�يرب�ر والبال�ستيك التي تخدم االإنت�ج الزراعي مب��رشة. بينم� 
الطلق  اله�اء  يف  الغ�زات  من  كبرية  كمي�ت  تطرح  �سن�عية   م�س�ريع  هن�ك  
ال�سكنية، تلك  التجمع�ت  ال بد من  حتديده� وح�رشه� يف  من�طق بعيدة عن 
امل�س�ريع حتت�ج لتخطيط م�س�ريع  خدمية متخ�س�سة له� ملع�جلة م� تنتجه 

من تل�ث يف البيئة واملي�ه وغريه�.
 وميكن ت�سنيف ال�سن�عة ب�أ�سل�ب حديث تبعً� مل� تنتجه من خملف�ت وبن�سب 

مئ�ية حمددة.
لقد خ�س�ست احلك�م�ت العراقية املتع�قبة م�س�ح�ت حمددة �سميت ب�ملن�طق 
ال�سن�عية لت�سجيع القط�ع ال�سن�عي اخل��س ولكن تلك امل�س�ح�ت اأ�سبحت يف 
و�سط وقرب مراكز املدن ح�ليً� وحمج�زة من م�لكيه� الذين اأت�حت لهم الفر�س 
اأخرى الإق�مة  اأن يجد م�س�حة  للم�ستثمر اجلديد  اقتن�ئه� يف حينه� فكيف  يف 
ب�إلزام  حتدد  التي  االأ�س�لية  احلك�مية  امل�افق�ت  على  وح�س�له  م�س�ريعه؟ 

اإق�مة امل�رشوع �سمن الرقعة ال�سن�عية املحددة ب�لط�ب�؟
ال�س�حلة  االأمريية  االأرا���س��ي  من  دومن   ملي�ن   )11( ميتلك  العراق  الي��زال   
الزراعة  وزي��ر  ت�رشيح  )ح�سب   الفالحني  على  ت���زع  ومل  ت��زرع،  مل  للزراعة  
احل�يل( وال  تزال  هن�ك فر�س� يف تن�سيط الزراعة ب��ستغالل االأرا�سي الزراعية 
بكف�ءة ع�لية  لزي�دة االإنت�ج وال اأعتقد اأن تخ�سي�س جزء من تلك امل�س�ح�ت 
لالأغرا�س ال�سن�عية �سي�ؤثر على االإنت�ج الزراعي لدين� وال ي�جد مرر يف منع 
اإق�مة م�س�ريع �سن�عية تخدم الزراعة �سمن االأرا�سي الزراعية وال بد من اإعداد 
درا�سة �س�ملة حلل م�سكلة ت�فري االأرا�سي املالئمة للم�س�ريع ال�سن�عة للقط�ع 

اخل��س ح�ليً� وم�ستقباًل.
2 - ت�فري االأمن واال�ستقرار:

اإىل جذب امل�ستثمر العراقي واالأجنبي   وهذا ي�أتي يف مقدمة الع�امل امل�ؤدية 
على حد �س�اء. ال تزال هن�لك من�طق �س�خنة ال جم�ل للتفكري ب�إق�مة م�س�ريع 
اإن الت�جه نح� العنف ال�سي��سي بني االأطراف التي رفعت راية  �سن�عية فيه�. 
العن�ن  اأطلق  احلديثة،  العراقية  الدولة  ت�أ�سي�س  منذ  والق�مية  ال�طنية  احلركة 
للقيم البدوية التي ك�نت اآث�ره� �س�رية يف عق�ل ومم�ر�س�ت غ�لبية العراقيني.  
ومنحته� ق�ة دفع للتحرك ولت�ّسكل املظلة الفعلية يف ال�س�حة العراقية ب�أفراده� 
اأواًل  تتطلب  املن�س�دة  الدميقراطية   االإ�سالح�ت  اإن  وتنظيم�ته�.  وجم�ع�ته� 

رف�س العنف بك�فة اأ�سك�له و�س�ره... الأن العنف يحمل  يف بذوره جرميتني  مزدوجتني: 
اأولهم� امته�ن كرامة االإن�س�ن لي�سل يف �س�رته  الق�س�ى اإىل القتل...  والقتل.. جرمية 
اأ�س��س اال�ستبداد،  اأن العنف ه�  كرى مهم� ك�ن �سكله وا�سل�به  ومرراته... وث�نيهم� 
اأن تك�ن  بكل م� يح�يه من ظلم وقهر. لذلك ف�لعنف والدميقراطية ال يلتقي�ن... ف�أم� 
وت�ستخدم  االأغلبية  لقرار  وتر�سخ  ب�حل�ار  وتقبل  م�اطنك  اآدمية  حترتم  دميقراطيً� 
الطريق ال�سلمي للتعبري عن راأيك ون�رشه بني الن��س على اأ�س��س االإقن�ع والقن�عة...  واأم� 
اأن تك�ن م�ستبداً بغ�س النظر عن  م�قعك، �س�اء كنت راعيً� لبيتك اأو مدر�ستك اأو حقلك 
اأو م�سنعك اأوكنت ق�ئداً  �سي��سيً�. لذلك ينبغي و�سع االأمن  واال�ستقرار يف اأوىل اأول�ي�ت 
العمل ال�سي��سي والثق�يف والع�سكري، وال بد من جمع االأ�سلحة املنت�رشة يف كل مك�ن 
بن�ء   البدء يف  الت�سّلح قبل  امللي�سي�ت وكل مظ�هر  العنق�دية وحل  والقن�بل  واالألغ�م  
امل�س�ريع والرتويج له�  لكي ال ت�سيع كل اجله�د واملب�لغ امل�رشوفة عليه�  م�سبقً�. 
الت�سلح  للكف عن  تدفع اجلميع  بد من امل�سي قدمً� نح� م�س�حلة وطنية حقيقية  وال 

وا�ستخدام العنف مع فر�س هيبة الدولة يف املجتمع.
3 - التم�يل امل�يل واالإ�سالح امل�رشيف:

امل�س�ريع ال�سن�عية حتت�ج اإىل مت�يل م�يل كبري وقد خ�س�ست احلك�مة بع�س القرو�س 
وروتني  كبرية  ب�سم�ن�ت  عليه�  احل�س�ل  لكن  ال�سغرية،  امل�س�ريع  الأ�سح�ب  املي�رشة 
ط�يل ال ي�سجع للتقدمي عليه�. فعلى �سبيل املث�ل اأن منح  )30-20(  ملي�ن  دين�ر ال 
تكفي لبن�ء �سي�ج الأي م�رشوع وجتد بريوقراطية  احلك�مة  املتبعة  واملتزايدة تعيق 
العمل اجل�د  البن�ء واال�ستثم�ر وينبغي  االأم�ال وانعك��سه� على  واقع  من مردود تلك 

نح� املب�درة ال�سن�عية اأ�س�ة  ب�ملب�درة الزراعية يف مت�يل امل�س�ريع مبب�لغ جمزية.
من  للمزيد  ويحت�ج  اجل���ار  دول  مع  مق�رنًة  العراق  يف  متخلف  امل�رشيف  العمل  اإن 
ال�سم�ح  و���رشورة  والبن�ء،  التنمية  يف  الفع�ل  دوره  ي�أخذ  كي  واالإ�سالح  املراجعة 
للم�س�رف اخل��سة ب�لعمل على نط�ق وا�سع. فمنذ ال�رشبة التي ُوجهت اإىل امل�س�رف 

يتط�ر  مل  االآن  وحل��د  اخل��سة  العراقية  امل�س�رف  من  ع��دد  بت�أميم   )1964( ع���م 
وعراقية  اأجنبية  ع�لية  بخرات  اال�ستع�نة  من  بد  وال  املطل�ب.  ب�ل�سكل  القط�ع  هذا 

متخ�س�سة لتط�ير القط�ع امل�رشيف ب�سكل ين�سجم مع متطلب�ت املرحلة الراهنة.
4 - بريوقراطية الدولة:

يعرف   وم�   الروتني  يف  زي���دة  اإىل  اأدى  الدولة  دوائ��ر  يف  ال�ظيفي  الرتهل  زي���دة  اإن 
ببريوقرطية الدولة يف �سع�بة اإجن�ز املع�مالت، واأ�سبح على امل�ستثمرين  واأ�سح�ب  
امل�س�ريع اأن يجت�زوا املزيد من الروتني والعقب�ت للح�س�ل على  امل�افق�ت  االأ�س�لية 
اإجراء  من  بد  ال   لذلك  امل�س�ريع.  واإق�مة   لال�ستثم�ر  ط���ردة  ق�ة  ت�سكل  مم�  الالزمة 
ب�حلك�مة  يعرف   م�  اإجن���ز  يف  قدمً�   وامل�سي  وح��سمة  جذرية  اإداري��ة  اإ�سالح�ت 
االإلكرتونية على مراحل متعددة دون االإبق�ء على  الروتني اململ واملتعب والذي يخلق 
بيئة خ�سبة للف�س�د امل�يل واالإداري الذي نع�ين منه االأمّرين. اإن اأي مع�ملة يف دائرة 
معينة تر�سل اإىل عدد من  الدوائر  للتخل�س من  امل�س�ؤولية املب��رشة وهكذا يزداد عذاب 
الن�فذة  عمل  بتنفيذ  االإ���رشاع  من  البد  لذلك  له.   نه�ية  ال  مقيت  روتني  اأم�م  املراجع 
االإجراء  واتخ�ذ  املطل�بة  املعل�م�ت  لك�فة  م�ست�فية  ا�ستم�رات  ب��ستخدام  ال�احدة 

ال�س�ئب ب�سه�لة.
5 - الرتويج لال�ستثم�ر يف امل�س�ريع ال�سن�عية:

 ت�جد يف العراق ح�ليً� فر�س ا�ستثم�رية رائعة يف جم�ل ال�سن�عة، ال بد من الرتويج  
واالقت�س�دية  الفنية  اجلدوى  يف  املتخ�س�سة  الدرا�س�ت  اإعداد  منه�  عديدة  بطرق  له� 
النفط  على  املعتمدة  امل�س�ريع  منه�  ب�لذكر  ونخ�س  الن�جحة  ال�سن�ع�ت  من  للعديد 
الزراعية  املنتج�ت  على  املعتمدة  والغذائية  االإن�س�ئية  وال�سن�ع�ت  امل�س�حب  والغ�ز 
واملتجددة  اجلديدة  الط�قة  وم�س�ريع     الزراعة  بدوره�  وتن�سط  تخدم  والتي  املحلية 
وال�سن�ع�ت البرتوكيم�وية االأولية وال��سيطة والنه�ئية لال�ستف�دة الق�س�ى من النفط 

والغ�ز يف امل�ستقبل.


