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اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

ب

 ب 

 كلمة إفتتاحية
 

ك مع الوزارات  اتيجيات تؤكد وزارة التخطيط عىل مبدأ العمل المشير ي اعداد الخطط والسير
والمحافظات فى

التنموية، وعىل هذا االساس تبنت الوزارة متابعة تنفيذ برنامج تنمية المناطق المحلية والتنسيق مع 
ية) المنظمات الدولية ومنها  ( لغرض تنمية UN-Habitatمنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشر

اتيجيات التنمية الحضى   ية المحلية. القدرات واعداد سير

ي الفصل الخاص بالتنمية  2022- 2018ركزت خطة التنمية الوطنية 
عىل المشاركة المجتمعية وتضمنت فى

ي 
ية فى وعىل اساس ذلك جاءت اهمية هذا الملحق  العراق،المكانية عىل محاور عديدة للتنمية الحضى

ية  بإطار بالخطة الوطنية والخاص  اتيحية التنمية الحضى  للمحافظات. سير

ي لم تعد قادرة عىل استيعاب  اعتمد هذا اإلطار عىل تحديد البدائل التنموية للمدن القائمة حاليا والنر
ايدة للسكان وتلبية متطلباتهم، ويعتمد اختيار هذه البدائل عىل اساس االمكانات والمزايا  ى االعداد المير

ي تؤهلها ال ذلك تحقيقا للهدف  ة " جعل المدن والمستوطنات من التنمية المستدام 11التنموية النر
ي  ية النر ية شاملة للجميع وامنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة " وبما يتفق مع اهداف االجندة الحضى البشر

ي المحافظات. 
ي حلق تنمية مكانية متوازن لجميع المدن فى

 يتبناها العالم هذا اليوم، ويساهم فى

سيق مع الهابيتات ومعهد التنمية نها، وقد اعد بالتهذا اإلطار وضع لخدمة المحافظات وتحقيق التنمية في
ى  ي بوستر

ية فى ي -الحضى
امريكا بمشاركة دائرة التنمية االقليمية والمحلية ومالكات مديريــات التخطيط فى

 المحافظات. 

شاكرين جدا لجهود الجميع وباالخص ادارة برنامج الهابيتايت وفريق العمل عىل التعاون المتواصل مع 
ي وافاها االجل وتركت وزارة التخ ة الدكتورة منى رساج الدين النر ى وخاصة الخبير طيط، وفريق معهد بوستر

ى لها الرحمة واسكنها هللا فسيح جناته.   بصمات واضحة عىل العمل متمنتر

 امليـــن الموفقيـــة للجميـــع لخدمـــة عراقنـــا الحبيــــب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هاند. ماهر حماد جو         
ي لوزارة التخطيطالوك      يل الفن 
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اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

ج

 ج 

 تقديم
التنميــــة االقليميــــة  دائــــرة-دعــــم الالمركزيــــة والحكــــم الرشــــيد وتعزيــــز المشــــاركة المجتمعيــــة تبنــــت وزارة التخطــــيط  بهــــدف      

ي والمنفـذ مـن قبـل ال المرحلـة-والمحلية متابعة تنفيذ برنامج تنمية المناطق المحلية  نـامج الثانيـة الممـول مـن االتحـاد االورو  ي 
ي لالمــم المتحــدة اســتنادا ال المــادة 

"دعــم التنميــة المحليــة وجهــود المحافظــات فـــم ميــدان التنميـــة بمــا يؤهلهــا  ثامنــا -3االنمــاو 
نـــامج العديـــد مـــن المحـــاور  “. لتـــولي مســـؤولية التخطـــيط والتنفيـــذ لمشـــاريعها ذات الطبيعـــة المحليـــة بكفـــاءة عاليـــة  تضـــمن الي 

يق مع بعض المنظمات وحسـب مجـال اهتمامهـا لتنفيـذ العمـل، ومـن هـذه المنظمـات برنـامج االمـم التنموية مما تطلب التنس
ية  ية. النجاز المحور المتعلق بالتنمية  UN HABITATالمتحدة للمستوطنات البشر   الحضى

ى انطالقا من اهداف الخطة الوطنية ذات  ـي  الصلة بتحستر ي العـراق والتجديـد الحضى
ـي فى لمراكـز المـدن تراتيب النظام الحضى

ـية وتنظـيم المـدن مـن خـالل عـدة وسـائل لتحقيـق األهـداف  ـية وتفعيـل اإلدارة الحضى وإعادة النظر بأستعماالت األرض الحضى
 منها: 

ي المحافظات وخارج مراكز المحافظات  -
 إيجاد مناطق صناعية واستثمارية فى

ى ال - ي إقامة المدن الجديدة والمدن التوابع حول المدن الكي 
. التوسع فى ي من محددات التوسع المستقبىلي

ي تعاوى  نر
اثية - ة والير ي المدن العراقية والسيما المدن الكبير

ي فى  وضع دراسات متكاملة عن مناطق التجديد الحضى
ــي وفــق مخططــات األســاس  - ي منــاطق التجديــد والتأهيــل الحضى

ى مــال ي تفعيــل االســتثمار فى اكــة بــتر للمــدن وإيجــاد رسر
كات المطورة.   العقارات والشر

ي والمعماري لالبنية من خالل المحافظة عليها واستثمارها اقتصاديا. الح -
 فاظ عىل الموروث التاريخى

ي  - اتيجية وطنى
ية واالل وضع اسير ي وضع برامج التوللتنمية الحضى

اتها فى ام بمؤرسر ى  نمية المكانية وتنفيذهاير
ـــي والمخططــــات األساســــية للمســــ - ـ ام بضــــوابط واليــــات تنظــــيم التخطــــيط الحضى ى ـــية وعــــدم تفعيــــل االلــــير ـ تقرات البشر

 التجاوز عليها
ـية المحليـة لمحافظـات العـراق باالعتمـاد  اتيجية الحضى تم التنسـيق والتعـاون مـع ممـثىلي الهابيتايـت مـن اجـل اعـداد اطـار السـير
ي منهــا 

ي تعــاوى عــىل الكــوادر المحليــة مــن خــالل العمــل اثنــاء التــدريب وذلــك لغــرض تحقيــق التنميــة وايجــاد الحلــول للمشــاكل الــنر
ي يمـــر بهـــا البلـــد ا ي العـــراق وبمـــا يهـــدف ال خلـــق بـــدائل للتنميـــة والمـــدن المســـتدامة القـــادرة عـــىل مواجهـــة الظـــروف الـــنر

لمـــدن فى
ـية شـاملة للجميـع وامنـة وقـادرة  2030مـن اجنـدة التنميـة المسـتدامة  11تحقيقا للهـدف  " جعـل المـدن والمسـتوطنات البشر

ي اكــدت ان الوصــول ال المــدن المســتدامة يتطلــب عــىل الصــمود ومســتدامة " وبمــا يــتالئم مــع االج ــية الجديــدة الــنر نــدة الحضى
ــي ولغــرض اعــداد اطــار عمــل  ،والخــدمات االساســية والبــنى التحتيــة ،ووجــود انظمــة ماليــة محليــة ،االهتمــام بــالتخطيط الحضى

ي تحديـد البـدائل
ي خصائصهــــا فى

ي اقلـييي تسـتند عليـه المحافظـات المتجـاورة والمتشـابهة فى التنمويـة ) مـدن المسـتقبل (  حضى
ي باالعتمـــاد عـــىل االمكانـــات التنمويـــة 

ى المســـتوى المعـــا ر ايـــد مـــن الســـكان وخلـــق فـــرص العمـــل لتحســـتر ى الســـتيعاب العـــدد المير
ي تستمد بياناتها من  ،المتوفرة ومحاور النقل وايجاد اقطاب وعقد او مراكز تنموية جديدة ات التنموية النر وتستند عىل المؤرسر

 . خطيطوزارة الت
ي محافظات العراق  اإلطار هذا 

ية فى  يشكل المفتاح الرئيسي للتنمية الحضى
ي اعـــداده 

ى االســـتفادة منـــه وشـــاكرين لفـــل مـــن ســـاهم فى وبـــاألخص فريـــق الهابيتـــات بقيـــادة  العزيـــزةخدمـــة لمحافظاتنـــا معنـــا املــتر
ي أعضــاء فريــق الهابيتــات، والشــكر موصــول ال د. مــنى رس  د.عرفــان،

، وبــافر ي
ي معهــد  )رحمهــا هللا(اج الــدين اننــا ســوفى

التنميــة فى
ية الدولية ى الموفقية للجميعالحضى  . . متمنتر

 
 

 الدكتور المهندس
 محمد محسن السيد

 والمحليةمدير عام دائرة التنمية االقليمية 
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نـــامج العديـــد مـــن المحـــاور  “. لتـــولي مســـؤولية التخطـــيط والتنفيـــذ لمشـــاريعها ذات الطبيعـــة المحليـــة بكفـــاءة عاليـــة  تضـــمن الي 

يق مع بعض المنظمات وحسـب مجـال اهتمامهـا لتنفيـذ العمـل، ومـن هـذه المنظمـات برنـامج االمـم التنموية مما تطلب التنس
ية  ية. النجاز المحور المتعلق بالتنمية  UN HABITATالمتحدة للمستوطنات البشر   الحضى

ى انطالقا من اهداف الخطة الوطنية ذات  ـي  الصلة بتحستر ي العـراق والتجديـد الحضى
ـي فى لمراكـز المـدن تراتيب النظام الحضى

ـية وتنظـيم المـدن مـن خـالل عـدة وسـائل لتحقيـق األهـداف  ـية وتفعيـل اإلدارة الحضى وإعادة النظر بأستعماالت األرض الحضى
 منها: 

ي المحافظات وخارج مراكز المحافظات  -
 إيجاد مناطق صناعية واستثمارية فى

ى ال - ي إقامة المدن الجديدة والمدن التوابع حول المدن الكي 
. التوسع فى ي من محددات التوسع المستقبىلي

ي تعاوى  نر
اثية - ة والير ي المدن العراقية والسيما المدن الكبير

ي فى  وضع دراسات متكاملة عن مناطق التجديد الحضى
ــي وفــق مخططــات األســاس  - ي منــاطق التجديــد والتأهيــل الحضى

ى مــال ي تفعيــل االســتثمار فى اكــة بــتر للمــدن وإيجــاد رسر
كات المطورة.   العقارات والشر

ي والمعماري لالبنية من خالل المحافظة عليها واستثمارها اقتصاديا. الح -
 فاظ عىل الموروث التاريخى

ي  - اتيجية وطنى
ية واالل وضع اسير ي وضع برامج التوللتنمية الحضى

اتها فى ام بمؤرسر ى  نمية المكانية وتنفيذهاير
ـــي والمخططــــات األساســــية للمســــ - ـ ام بضــــوابط واليــــات تنظــــيم التخطــــيط الحضى ى ـــية وعــــدم تفعيــــل االلــــير ـ تقرات البشر

 التجاوز عليها
ـية المحليـة لمحافظـات العـراق باالعتمـاد  اتيجية الحضى تم التنسـيق والتعـاون مـع ممـثىلي الهابيتايـت مـن اجـل اعـداد اطـار السـير
ي منهــا 

ي تعــاوى عــىل الكــوادر المحليــة مــن خــالل العمــل اثنــاء التــدريب وذلــك لغــرض تحقيــق التنميــة وايجــاد الحلــول للمشــاكل الــنر
ي يمـــر بهـــا البلـــد ا ي العـــراق وبمـــا يهـــدف ال خلـــق بـــدائل للتنميـــة والمـــدن المســـتدامة القـــادرة عـــىل مواجهـــة الظـــروف الـــنر

لمـــدن فى
ـية شـاملة للجميـع وامنـة وقـادرة  2030مـن اجنـدة التنميـة المسـتدامة  11تحقيقا للهـدف  " جعـل المـدن والمسـتوطنات البشر

ي اكــدت ان الوصــول ال المــدن المســتدامة يتطلــب عــىل الصــمود ومســتدامة " وبمــا يــتالئم مــع االج ــية الجديــدة الــنر نــدة الحضى
ــي ولغــرض اعــداد اطــار عمــل  ،والخــدمات االساســية والبــنى التحتيــة ،ووجــود انظمــة ماليــة محليــة ،االهتمــام بــالتخطيط الحضى

ي تحديـد البـدائل
ي خصائصهــــا فى

ي اقلـييي تسـتند عليـه المحافظـات المتجـاورة والمتشـابهة فى التنمويـة ) مـدن المسـتقبل (  حضى
ي باالعتمـــاد عـــىل االمكانـــات التنمويـــة 

ى المســـتوى المعـــا ر ايـــد مـــن الســـكان وخلـــق فـــرص العمـــل لتحســـتر ى الســـتيعاب العـــدد المير
ي تستمد بياناتها من  ،المتوفرة ومحاور النقل وايجاد اقطاب وعقد او مراكز تنموية جديدة ات التنموية النر وتستند عىل المؤرسر

 . خطيطوزارة الت
ي محافظات العراق  اإلطار هذا 

ية فى  يشكل المفتاح الرئيسي للتنمية الحضى
ي اعـــداده 

ى االســـتفادة منـــه وشـــاكرين لفـــل مـــن ســـاهم فى وبـــاألخص فريـــق الهابيتـــات بقيـــادة  العزيـــزةخدمـــة لمحافظاتنـــا معنـــا املــتر
ي أعضــاء فريــق الهابيتــات، والشــكر موصــول ال د. مــنى رس  د.عرفــان،

، وبــافر ي
ي معهــد  )رحمهــا هللا(اج الــدين اننــا ســوفى

التنميــة فى
ية الدولية ى الموفقية للجميعالحضى  . . متمنتر

 
 

 الدكتور المهندس
 محمد محسن السيد

 والمحليةمدير عام دائرة التنمية االقليمية 



 ج 

 تقديم
التنميــــة االقليميــــة  دائــــرة-دعــــم الالمركزيــــة والحكــــم الرشــــيد وتعزيــــز المشــــاركة المجتمعيــــة تبنــــت وزارة التخطــــيط  بهــــدف      

ي والمنفـذ مـن قبـل ال المرحلـة-والمحلية متابعة تنفيذ برنامج تنمية المناطق المحلية  نـامج الثانيـة الممـول مـن االتحـاد االورو  ي 
ي لالمــم المتحــدة اســتنادا ال المــادة 

"دعــم التنميــة المحليــة وجهــود المحافظــات فـــم ميــدان التنميـــة بمــا يؤهلهــا  ثامنــا -3االنمــاو 
نـــامج العديـــد مـــن المحـــاور  “. لتـــولي مســـؤولية التخطـــيط والتنفيـــذ لمشـــاريعها ذات الطبيعـــة المحليـــة بكفـــاءة عاليـــة  تضـــمن الي 

يق مع بعض المنظمات وحسـب مجـال اهتمامهـا لتنفيـذ العمـل، ومـن هـذه المنظمـات برنـامج االمـم التنموية مما تطلب التنس
ية  ية. النجاز المحور المتعلق بالتنمية  UN HABITATالمتحدة للمستوطنات البشر   الحضى

ى انطالقا من اهداف الخطة الوطنية ذات  ـي  الصلة بتحستر ي العـراق والتجديـد الحضى
ـي فى لمراكـز المـدن تراتيب النظام الحضى

ـية وتنظـيم المـدن مـن خـالل عـدة وسـائل لتحقيـق األهـداف  ـية وتفعيـل اإلدارة الحضى وإعادة النظر بأستعماالت األرض الحضى
 منها: 

ي المحافظات وخارج مراكز المحافظات  -
 إيجاد مناطق صناعية واستثمارية فى

ى ال - ي إقامة المدن الجديدة والمدن التوابع حول المدن الكي 
. التوسع فى ي من محددات التوسع المستقبىلي

ي تعاوى  نر
اثية - ة والير ي المدن العراقية والسيما المدن الكبير

ي فى  وضع دراسات متكاملة عن مناطق التجديد الحضى
ــي وفــق مخططــات األســاس  - ي منــاطق التجديــد والتأهيــل الحضى

ى مــال ي تفعيــل االســتثمار فى اكــة بــتر للمــدن وإيجــاد رسر
كات المطورة.   العقارات والشر

ي والمعماري لالبنية من خالل المحافظة عليها واستثمارها اقتصاديا. الح -
 فاظ عىل الموروث التاريخى

ي  - اتيجية وطنى
ية واالل وضع اسير ي وضع برامج التوللتنمية الحضى

اتها فى ام بمؤرسر ى  نمية المكانية وتنفيذهاير
ـــي والمخططــــات األساســــية للمســــ - ـ ام بضــــوابط واليــــات تنظــــيم التخطــــيط الحضى ى ـــية وعــــدم تفعيــــل االلــــير ـ تقرات البشر

 التجاوز عليها
ـية المحليـة لمحافظـات العـراق باالعتمـاد  اتيجية الحضى تم التنسـيق والتعـاون مـع ممـثىلي الهابيتايـت مـن اجـل اعـداد اطـار السـير
ي منهــا 

ي تعــاوى عــىل الكــوادر المحليــة مــن خــالل العمــل اثنــاء التــدريب وذلــك لغــرض تحقيــق التنميــة وايجــاد الحلــول للمشــاكل الــنر
ي يمـــر بهـــا البلـــد ا ي العـــراق وبمـــا يهـــدف ال خلـــق بـــدائل للتنميـــة والمـــدن المســـتدامة القـــادرة عـــىل مواجهـــة الظـــروف الـــنر

لمـــدن فى
ـية شـاملة للجميـع وامنـة وقـادرة  2030مـن اجنـدة التنميـة المسـتدامة  11تحقيقا للهـدف  " جعـل المـدن والمسـتوطنات البشر

ي اكــدت ان الوصــول ال المــدن المســتدامة يتطلــب عــىل الصــمود ومســتدامة " وبمــا يــتالئم مــع االج ــية الجديــدة الــنر نــدة الحضى
ــي ولغــرض اعــداد اطــار عمــل  ،والخــدمات االساســية والبــنى التحتيــة ،ووجــود انظمــة ماليــة محليــة ،االهتمــام بــالتخطيط الحضى

ي تحديـد البـدائل
ي خصائصهــــا فى

ي اقلـييي تسـتند عليـه المحافظـات المتجـاورة والمتشـابهة فى التنمويـة ) مـدن المسـتقبل (  حضى
ي باالعتمـــاد عـــىل االمكانـــات التنمويـــة 

ى المســـتوى المعـــا ر ايـــد مـــن الســـكان وخلـــق فـــرص العمـــل لتحســـتر ى الســـتيعاب العـــدد المير
ي تستمد بياناتها من  ،المتوفرة ومحاور النقل وايجاد اقطاب وعقد او مراكز تنموية جديدة ات التنموية النر وتستند عىل المؤرسر

 . خطيطوزارة الت
ي محافظات العراق  اإلطار هذا 

ية فى  يشكل المفتاح الرئيسي للتنمية الحضى
ي اعـــداده 

ى االســـتفادة منـــه وشـــاكرين لفـــل مـــن ســـاهم فى وبـــاألخص فريـــق الهابيتـــات بقيـــادة  العزيـــزةخدمـــة لمحافظاتنـــا معنـــا املــتر
ي أعضــاء فريــق الهابيتــات، والشــكر موصــول ال د. مــنى رس  د.عرفــان،

، وبــافر ي
ي معهــد  )رحمهــا هللا(اج الــدين اننــا ســوفى

التنميــة فى
ية الدولية ى الموفقية للجميعالحضى  . . متمنتر

 
 

 الدكتور المهندس
 محمد محسن السيد

 والمحليةمدير عام دائرة التنمية االقليمية 

 ج 

 تقديم
التنميــــة االقليميــــة  دائــــرة-دعــــم الالمركزيــــة والحكــــم الرشــــيد وتعزيــــز المشــــاركة المجتمعيــــة تبنــــت وزارة التخطــــيط  بهــــدف      

ي والمنفـذ مـن قبـل ال المرحلـة-والمحلية متابعة تنفيذ برنامج تنمية المناطق المحلية  نـامج الثانيـة الممـول مـن االتحـاد االورو  ي 
ي لالمــم المتحــدة اســتنادا ال المــادة 

"دعــم التنميــة المحليــة وجهــود المحافظــات فـــم ميــدان التنميـــة بمــا يؤهلهــا  ثامنــا -3االنمــاو 
نـــامج العديـــد مـــن المحـــاور  “. لتـــولي مســـؤولية التخطـــيط والتنفيـــذ لمشـــاريعها ذات الطبيعـــة المحليـــة بكفـــاءة عاليـــة  تضـــمن الي 

يق مع بعض المنظمات وحسـب مجـال اهتمامهـا لتنفيـذ العمـل، ومـن هـذه المنظمـات برنـامج االمـم التنموية مما تطلب التنس
ية  ية. النجاز المحور المتعلق بالتنمية  UN HABITATالمتحدة للمستوطنات البشر   الحضى

ى انطالقا من اهداف الخطة الوطنية ذات  ـي  الصلة بتحستر ي العـراق والتجديـد الحضى
ـي فى لمراكـز المـدن تراتيب النظام الحضى

ـية وتنظـيم المـدن مـن خـالل عـدة وسـائل لتحقيـق األهـداف  ـية وتفعيـل اإلدارة الحضى وإعادة النظر بأستعماالت األرض الحضى
 منها: 

ي المحافظات وخارج مراكز المحافظات  -
 إيجاد مناطق صناعية واستثمارية فى

ى ال - ي إقامة المدن الجديدة والمدن التوابع حول المدن الكي 
. التوسع فى ي من محددات التوسع المستقبىلي

ي تعاوى  نر
اثية - ة والير ي المدن العراقية والسيما المدن الكبير

ي فى  وضع دراسات متكاملة عن مناطق التجديد الحضى
ــي وفــق مخططــات األســاس  - ي منــاطق التجديــد والتأهيــل الحضى

ى مــال ي تفعيــل االســتثمار فى اكــة بــتر للمــدن وإيجــاد رسر
كات المطورة.   العقارات والشر

ي والمعماري لالبنية من خالل المحافظة عليها واستثمارها اقتصاديا. الح -
 فاظ عىل الموروث التاريخى

ي  - اتيجية وطنى
ية واالل وضع اسير ي وضع برامج التوللتنمية الحضى

اتها فى ام بمؤرسر ى  نمية المكانية وتنفيذهاير
ـــي والمخططــــات األساســــية للمســــ - ـ ام بضــــوابط واليــــات تنظــــيم التخطــــيط الحضى ى ـــية وعــــدم تفعيــــل االلــــير ـ تقرات البشر

 التجاوز عليها
ـية المحليـة لمحافظـات العـراق باالعتمـاد  اتيجية الحضى تم التنسـيق والتعـاون مـع ممـثىلي الهابيتايـت مـن اجـل اعـداد اطـار السـير
ي منهــا 

ي تعــاوى عــىل الكــوادر المحليــة مــن خــالل العمــل اثنــاء التــدريب وذلــك لغــرض تحقيــق التنميــة وايجــاد الحلــول للمشــاكل الــنر
ي يمـــر بهـــا البلـــد ا ي العـــراق وبمـــا يهـــدف ال خلـــق بـــدائل للتنميـــة والمـــدن المســـتدامة القـــادرة عـــىل مواجهـــة الظـــروف الـــنر

لمـــدن فى
ـية شـاملة للجميـع وامنـة وقـادرة  2030مـن اجنـدة التنميـة المسـتدامة  11تحقيقا للهـدف  " جعـل المـدن والمسـتوطنات البشر

ي اكــدت ان الوصــول ال المــدن المســتدامة يتطلــب عــىل الصــمود ومســتدامة " وبمــا يــتالئم مــع االج ــية الجديــدة الــنر نــدة الحضى
ــي ولغــرض اعــداد اطــار عمــل  ،والخــدمات االساســية والبــنى التحتيــة ،ووجــود انظمــة ماليــة محليــة ،االهتمــام بــالتخطيط الحضى

ي تحديـد البـدائل
ي خصائصهــــا فى

ي اقلـييي تسـتند عليـه المحافظـات المتجـاورة والمتشـابهة فى التنمويـة ) مـدن المسـتقبل (  حضى
ي باالعتمـــاد عـــىل االمكانـــات التنمويـــة 

ى المســـتوى المعـــا ر ايـــد مـــن الســـكان وخلـــق فـــرص العمـــل لتحســـتر ى الســـتيعاب العـــدد المير
ي تستمد بياناتها من  ،المتوفرة ومحاور النقل وايجاد اقطاب وعقد او مراكز تنموية جديدة ات التنموية النر وتستند عىل المؤرسر

 . خطيطوزارة الت
ي محافظات العراق  اإلطار هذا 

ية فى  يشكل المفتاح الرئيسي للتنمية الحضى
ي اعـــداده 

ى االســـتفادة منـــه وشـــاكرين لفـــل مـــن ســـاهم فى وبـــاألخص فريـــق الهابيتـــات بقيـــادة  العزيـــزةخدمـــة لمحافظاتنـــا معنـــا املــتر
ي أعضــاء فريــق الهابيتــات، والشــكر موصــول ال د. مــنى رس  د.عرفــان،

، وبــافر ي
ي معهــد  )رحمهــا هللا(اج الــدين اننــا ســوفى

التنميــة فى
ية الدولية ى الموفقية للجميعالحضى  . . متمنتر
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اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

د

 د 

 تمهيد
 

ى عمليـة التخطـيط والت ي العراق من خـالل تحسـتر
نفيـذ عـىل المسـتوى تعزيز اإلدارة الجيدة والتقدیم الفعال للخدمات العامة فى

، اتيجية لخطة التنمية الوطنية  المحىلي  . 2022-2018بما يتما ر مع األولويات اإلسير
اإلتحــــاد -ســــاهم برنــــامج تنميــــة المنــــاطق المحليــــة  "،مــــن خــــالل مــــنهج "المشــــاركة مــــن المســــتوى األدوى إل المســــتوى األعــــىل

ي يمكن بها توجيـه ودعـم ال ى فهم الكيفية النر ي تحستر
ي فى ـ ودعمهـا مـن خـالل السياسـات واألطـر األوروو  تنميـة المحليـة والتحضى

 محافظـة 12بشـكل أسـا ي  برنـامج تنميـة المنـاطق الملحيـة وأدوات التنفيذ القطاعيـة والمكانيـة واألرضـية الفعالـة. اسـتهدف
ي ذلــك
ــ،لكــن بعــض األ شــطة امتــدت إل جميــع المحافظــات الثمانيــة  كردســتان،محافظــات إقلـيم   بمـا فى ي  عشر

 ذلــك تلــك بمــا فى
ا  ضــد ى ــرة مــن الــيى ى التنســيق وتكامــل عمليــات التخطــيط  االرهابيــة،العصــابات تنظــيم  المتضى ي تحســتر

مــن خــالل المســاهمة فى
ام.  ى  القطاعي والمحىلي من خالل عمليات تشاركية معّززة شّجعت دور السلطات المحلية وعّززت االلير

،بتوجيـــه مـــن برنـــامج األمـــم المتحـــدة   ي
ي صـــيا ة خطـــط التنميـــة المحليـــة للمحافظـــاتشـــاركت الســـلط اإلنمـــاو 

 ات المحليـــة فى
ا  االســتجابة للمحافظــاتوخطــط  ى ــرة مــن الــيى هــا. فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرة  ،وخطــط العمــل المســتدامة للطاقــة ،المتضى و ير

ي 
ي المحافظـات المسـ ،عىل التخطيط المكـاوى

ـية السـلطات المحليـة فى ك برنـامج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشر ي أرسر
تهدفة فى

ات عىل مسـتوى المحافظـات    ي للمؤرسر
ي حو إجراء تحليل مكاوى اتيخ 

ـي ر صـيا ة إطـار اسـير ي  ضى لتسـع محافظـات  ومحـىلي وطـنى
ي الرمـــادي   خطـــة لحفـــ  وتطـــوير 

ــي  والتنميـــة فى ـ اتيجية إلعـــادة التأهيـــل الحضى مقســـمة عـــىل ثـــالث مجموعـــات   خطـــة إســـير
ي محافظـــة ميســـان   تصـــميم  األحيـــاء التاريخيـــة للبـضــة   تجربـــة تطبيـــق نمـــوذج

ــي األكـــيي اســـتدامة فى ـ تخطـــيط التوســـع الحضى
ي جامعــة الكوفــة   تطــوير خطــط النقــل لمحافظــات محافظــة ميســان 

برنــامج ماجســتير جديــد "تخطــيط المــدن المســتدامة" فى
ي الدولـة  وبابل وكربالء   صيا ة رؤية للتنمية المكانية الصناعية لمحافظـات ديـال وواسـط والمثـنى   إ شـاء برنـامج

لجـرد أراضى
ا  ف   وأخـــير  ي ميســـان والنجـــف األرسر

ي محافظـــات البـضــة والمثـــنى  ،فى
ي أربـــــع بلـــديات فى

انيـــة البلديـــة والماليـــة فى ى عمليـــة تنفيـــذ المير
 .وميسان والقادسية

" ،2030تقر خطة التنمية المستدامة لعام  ي تهدف إل "عدم ترك أي شخص وراءا  ـ ال ،النر جيـد  بأهمية االسـتفادة مـن التحضى
ـــية الجديــــدة ) ـ ي الفقــــر واالســــتبعاد والســــلم واألمــــن. تــــوفر األجنــــدة الحضى

ي  ،(NUAكحــــل للتحــــديات العالميــــة المتمثلــــة فى الــــنر
ي أكتـوبر 

ي األمـم المتحـدة فى
ـ والتنميـة المسـتدامة مـن خـالل تقـديم  ،2016اعتمدتها الدول األعضاء فى ى التحضى ا بـتر ـا مبـارسر  رابط 

ـ  . المحـىلي إطـار عمـىلي لتنفيـذه عــىل المسـتوى  ـ ـية مــن أجـل تسـخير التحضى  للتنميـة الحضى
ویــدعو ال تنفيـذ أكـيي فعاليـة وتنســيقا 

 وإطالق إمكانات المدن لتوفير حلول للفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والعوائق األخرى أمام التنمية المستدامة. 
مواصـلة بنـاء قـدراتها لمعالجـة المشــاكل  سـتحتاج المؤسسـات العراقيـة عـىل المسـتوى المركـزي وعـىل مسـتوى المحافظـات إل

وجمـــع وتحليـــل البيانـــات المعقـــدة متعـــددة القطاعـــات )يعـــد تـــوافر بيانـــات موثوقـــة وحديثـــة أحـــد التحـــديات  ،متعـــددة األبعـــاد 
ي احتلهــا  وال -الرئيســية العــراق  ي المحافظــات الــنر

وح الكبــير للســكان، ضــع آليــا لعصــابات االرهابيــةاســيما فى ى ت و / أو تــأثرت بــاليى
 .ا  قطاعيغلب عىل ميلها الطبيعي للعمل تنسيق للتعامل مع التداخل المؤسسي والت

ى  ى والمـو فتر ي العـراق أن يعـرب عـن امتنانـه العميـق لجميـع المسـؤولتر
ية فى يود فريق برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر

ي جــــرت كجــــزء مــــن برنــــامج تنميــــة المنــــا ي المشــــاورات المكثفــــة الــــنر
طق المحليــــة، الــــذين شــــاركو بســــخاء وقــــتهم الـــذين شــــاركوا فى
ي تطـوير مـا ورد أعـاله. نـود أن  شـكر عـىل وجـه الخصـوص  ،ومعرفتهم

، بضـةال محافظـاتوالذين أسهمت مدخالتهم القيمـة فى
 التابعـــة ال وزارة التخطــــيط ومـــديريات التخطـــيط، أنبــــار لبابـــ واســـط، ،ذي قـــار  ،النجــــف ،القادســـية، كـــربالء  ،المثـــنى  ،ميســـان
ا  التابعـــة لـــوزارة االعمـــارة واإلســـكان  ياتوالبلـــد ي هـــذا المســـع وتشـــجيع مـــو فيهم. وأخـــير

يـــثمن برنـــامج األمـــم  ،عـــىل االعتقـــاد فى
ــية الـدعم الفامـل للــدكتور مـاهر جوهــان مـدير عــام  ،الــدكتور محمـد محسـن الســيد  الـوزير وكيـل  ،المتحـدة للمسـتوطنات البشر

 جبار إبراهيم، رئيس قسم التخطيط المحىلي من وزارة التخطيط العراقية.  التنمية المحلية واإلقليمية. والدكتورة سوسن
 
 

ي 
 آننا سواف 

ية –مسؤول إدارة برامج   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ية –مدير برنامج تنمية المناطق المحلية   المكونات المنفذة من قبل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر



 د 

 تمهيد
 

ى عمليـة التخطـيط والت ي العراق من خـالل تحسـتر
نفيـذ عـىل المسـتوى تعزيز اإلدارة الجيدة والتقدیم الفعال للخدمات العامة فى

، اتيجية لخطة التنمية الوطنية  المحىلي  . 2022-2018بما يتما ر مع األولويات اإلسير
اإلتحــــاد -ســــاهم برنــــامج تنميــــة المنــــاطق المحليــــة  "،مــــن خــــالل مــــنهج "المشــــاركة مــــن المســــتوى األدوى إل المســــتوى األعــــىل

ي يمكن بها توجيـه ودعـم ال ى فهم الكيفية النر ي تحستر
ي فى ـ ودعمهـا مـن خـالل السياسـات واألطـر األوروو  تنميـة المحليـة والتحضى

 محافظـة 12بشـكل أسـا ي  برنـامج تنميـة المنـاطق الملحيـة وأدوات التنفيذ القطاعيـة والمكانيـة واألرضـية الفعالـة. اسـتهدف
ي ذلــك
ــ،لكــن بعــض األ شــطة امتــدت إل جميــع المحافظــات الثمانيــة  كردســتان،محافظــات إقلـيم   بمـا فى ي  عشر

 ذلــك تلــك بمــا فى
ا  ضــد ى ــرة مــن الــيى ى التنســيق وتكامــل عمليــات التخطــيط  االرهابيــة،العصــابات تنظــيم  المتضى ي تحســتر

مــن خــالل المســاهمة فى
ام.  ى  القطاعي والمحىلي من خالل عمليات تشاركية معّززة شّجعت دور السلطات المحلية وعّززت االلير

،بتوجيـــه مـــن برنـــامج األمـــم المتحـــدة   ي
ي صـــيا ة خطـــط التنميـــة المحليـــة للمحافظـــاتشـــاركت الســـلط اإلنمـــاو 

 ات المحليـــة فى
ا  االســتجابة للمحافظــاتوخطــط  ى ــرة مــن الــيى هــا. فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرة  ،وخطــط العمــل المســتدامة للطاقــة ،المتضى و ير

ي 
ي المحافظـات المسـ ،عىل التخطيط المكـاوى

ـية السـلطات المحليـة فى ك برنـامج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشر ي أرسر
تهدفة فى

ات عىل مسـتوى المحافظـات    ي للمؤرسر
ي حو إجراء تحليل مكاوى اتيخ 

ـي ر صـيا ة إطـار اسـير ي  ضى لتسـع محافظـات  ومحـىلي وطـنى
ي الرمـــادي   خطـــة لحفـــ  وتطـــوير 

ــي  والتنميـــة فى ـ اتيجية إلعـــادة التأهيـــل الحضى مقســـمة عـــىل ثـــالث مجموعـــات   خطـــة إســـير
ي محافظـــة ميســـان   تصـــميم  األحيـــاء التاريخيـــة للبـضــة   تجربـــة تطبيـــق نمـــوذج

ــي األكـــيي اســـتدامة فى ـ تخطـــيط التوســـع الحضى
ي جامعــة الكوفــة   تطــوير خطــط النقــل لمحافظــات محافظــة ميســان 

برنــامج ماجســتير جديــد "تخطــيط المــدن المســتدامة" فى
ي الدولـة  وبابل وكربالء   صيا ة رؤية للتنمية المكانية الصناعية لمحافظـات ديـال وواسـط والمثـنى   إ شـاء برنـامج

لجـرد أراضى
ا  ف   وأخـــير  ي ميســـان والنجـــف األرسر

ي محافظـــات البـضــة والمثـــنى  ،فى
ي أربـــــع بلـــديات فى

انيـــة البلديـــة والماليـــة فى ى عمليـــة تنفيـــذ المير
 .وميسان والقادسية

" ،2030تقر خطة التنمية المستدامة لعام  ي تهدف إل "عدم ترك أي شخص وراءا  ـ ال ،النر جيـد  بأهمية االسـتفادة مـن التحضى
ـــية الجديــــدة ) ـ ي الفقــــر واالســــتبعاد والســــلم واألمــــن. تــــوفر األجنــــدة الحضى

ي  ،(NUAكحــــل للتحــــديات العالميــــة المتمثلــــة فى الــــنر
ي أكتـوبر 

ي األمـم المتحـدة فى
ـ والتنميـة المسـتدامة مـن خـالل تقـديم  ،2016اعتمدتها الدول األعضاء فى ى التحضى ا بـتر ـا مبـارسر  رابط 

ـ  . المحـىلي إطـار عمـىلي لتنفيـذه عــىل المسـتوى  ـ ـية مــن أجـل تسـخير التحضى  للتنميـة الحضى
ویــدعو ال تنفيـذ أكـيي فعاليـة وتنســيقا 

 وإطالق إمكانات المدن لتوفير حلول للفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والعوائق األخرى أمام التنمية المستدامة. 
مواصـلة بنـاء قـدراتها لمعالجـة المشــاكل  سـتحتاج المؤسسـات العراقيـة عـىل المسـتوى المركـزي وعـىل مسـتوى المحافظـات إل

وجمـــع وتحليـــل البيانـــات المعقـــدة متعـــددة القطاعـــات )يعـــد تـــوافر بيانـــات موثوقـــة وحديثـــة أحـــد التحـــديات  ،متعـــددة األبعـــاد 
ي احتلهــا  وال -الرئيســية العــراق  ي المحافظــات الــنر

وح الكبــير للســكان، ضــع آليــا لعصــابات االرهابيــةاســيما فى ى ت و / أو تــأثرت بــاليى
 .ا  قطاعيغلب عىل ميلها الطبيعي للعمل تنسيق للتعامل مع التداخل المؤسسي والت

ى  ى والمـو فتر ي العـراق أن يعـرب عـن امتنانـه العميـق لجميـع المسـؤولتر
ية فى يود فريق برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر

ي جــــرت كجــــزء مــــن برنــــامج تنميــــة المنــــا ي المشــــاورات المكثفــــة الــــنر
طق المحليــــة، الــــذين شــــاركو بســــخاء وقــــتهم الـــذين شــــاركوا فى
ي تطـوير مـا ورد أعـاله. نـود أن  شـكر عـىل وجـه الخصـوص  ،ومعرفتهم

، بضـةال محافظـاتوالذين أسهمت مدخالتهم القيمـة فى
 التابعـــة ال وزارة التخطــــيط ومـــديريات التخطـــيط، أنبــــار لبابـــ واســـط، ،ذي قـــار  ،النجــــف ،القادســـية، كـــربالء  ،المثـــنى  ،ميســـان
ا  التابعـــة لـــوزارة االعمـــارة واإلســـكان  ياتوالبلـــد ي هـــذا المســـع وتشـــجيع مـــو فيهم. وأخـــير

يـــثمن برنـــامج األمـــم  ،عـــىل االعتقـــاد فى
ــية الـدعم الفامـل للــدكتور مـاهر جوهــان مـدير عــام  ،الــدكتور محمـد محسـن الســيد  الـوزير وكيـل  ،المتحـدة للمسـتوطنات البشر

 جبار إبراهيم، رئيس قسم التخطيط المحىلي من وزارة التخطيط العراقية.  التنمية المحلية واإلقليمية. والدكتورة سوسن
 
 

ي 
 آننا سواف 

ية –مسؤول إدارة برامج   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ية –مدير برنامج تنمية المناطق المحلية   المكونات المنفذة من قبل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
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 التنفيذي الملخص
 االقتصادية هياكلها في خطيرة اضطرابات من العراقية المدن جميع عانت الداخلية، والنزاعات الحروب من عقود   أربعة بعد

 البطالة، وانتشار الفقر، وزيادة واح،األر وخسارة التحتية، البنية تدمير: مدمرة أضرارا   النتيجة كانت.  ةماديوال واالجتماعية
 الهجرة لمكتب ووفقا   النزاع، فترات خالل كبيرة أضرار من المحافظات من العديد المعاناة شملت. النطاق واسع داخلي زوحون

. سكانها ثثل يقارب ما أي األول، المقام في واألنبار نينوى في شخص، مليون 1.3 حوالي نزح فقد المتحدة، لألمم التابع الدولي
 صالحة السابقة الخطط جميع تعد ولم واالنتعاش البناء إعادة من طويلة عملية تواجه بلدياتهم فإن الضرر، ومدى لنطاق ونظرا  
 لألعمال مفصلة تقييمات إلى للوصول مدينة كل في المتكبدة األضرار حجم لتقييم ميدانية مسوحات إلى حاجة هناك. للتنفيذ

 السليمة المتوازنة التنمية لتعزيز محافظة كل في للمدن جديدة خطط إعداد يجب حيث بنائها، إعادة طلبهاتت التي واالستثمارات
 اإلعمار إلعادة الوطنية للخطة العام اإلطار التخطيط وزارة نشرت. والشمولية الصمود على والقدرة اإلنتاجية وتعزيز بيئيا

 الوثيقة تحدد. 7132 حزيران في العملية هذه لتوجيه والعسكرية راابيةاإل الهجمات بسبب المتضررة المحافظات في والتنمية
 في اإلعمار إعادة خطة أهداف وتتمثل النزاع، بسبب بشدة تضررت التي المحافظات لتلك اإلعمار وإعادة التخطيط أولويات
 .جزئي ا أو كلي ا دمرت التي المادية األصول وإصالح استبدال
ا الوثيقة تتضمن امنظ إطار   ذلك في بما المتضررة، والمناطق المحافظات في واالحتياجات والخسائر األضرار وتقييم لتحديد م 
 استعادة ستكون متوقع، هو كماو. االقتصادية والتنمية التحتية والبنية والتعليم والجسدية النفسية والصحة االجتماعية الحماية
 إلى العراق أداء تحسين من جزء   للمدن الصمود على القدرة تعزيز ويُشكل. المحافظات جميع في أولوية ذات النفط قطاع وتطوير
 التنمية أهداف في محدد هو كما المستدامة التنمية نحو النفط على باألساس المعتمد( GDP) اإلجمالي المحلي الناتج زيادة جانب

 ةالجديد الحضرية لألجندة األعمال وجدول 7132 أيلول 72 في المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدتها التي( SDG) المستدامة
 .7132 االول كانون 71 في أقراره تم الذي( UN-Habitat) البشرية للمتسوطنات المتحدة األمم لبرنامج

 
 

 

 
 

 . العراق في االستيطاني التوزيع: 1 خريطة







 4 

 الفردية المحافظات صعيد وعلى الوطني المستوى على متداخلة إستراتيجيات المكانية للتنمية فعالة استراتيجيات إعداد يتطلب
 مع ومتكامال   مندمجا   العراق اقتصاد من يجعل الذي والوظيفي مكانيال اإلطار الوطنية الحضرية االستراتيجية توفر فبينما. ايضا

 التعتبر.  المجاورة المحافظات مع والوظيفية االقتصادية وعالقتها الفردي لتطورها إطارا   توفر المجموعات خطط فإن جيرانه،
 بين التنسيق لضمان التفاصيل من توسطم مستوى توفر التي الخطط إلعداد مناطق فهي: إدارية وحدات   الجغرافية المساحات هذه

 المدن بين النقل لمحاور السياق توفر وهي. التفصيلية المحلية والخطط الفردية المحافظات واستراتيجيات الوطنية االستراتيجيات
 .المجموعات ومستوى الوطني المستوى على التطوير وممرات

 بين للتدخل متوسطة مستويات خلق يستلزم مما المجاورة حافظاتالم خطط مع الفردية المحافظات خطط تنسيق الضروري من
 المدن من أنظمة إلنشاء للمدن النمو أقطاب ترابط ومجموعات ثابتة مدن تعيين ذلك ويشمل. والمحلي الوطني المستويين
 تصبح أن يمكن التي رابطةال الطرق في الواعدة الثانوية المدن وتحديد المتنوعة االقتصادية األنشطة في تتشارك التي المترابطة

 ذات المحافظات مراكز أو عواصم عليها ترتكز إنمائية ممرات اإلستراتيجية تخلق أن يجب المكانية، الناحية من. ناشئة نمو نقاط
 .كامنة تنموية طاقات ذات ثانوية مدن تشمل تأثير مناطق

 
 ميسان لمحافظة الثانوية المدن أحد صالح قلعة لمدينة جوية صورة: 1 الشكل

 
 

 
 البصرة، على اقتصادها ويرتكز العراق في والغاز النفط موارد نصف من أكثر الجنوبية المجموعة في األربع المحافظات تمثل
 توليد نم ٪2 من أقل ولكن اإلجمالي المحلي ناتجها من ٪21 من أكثر النفط قطاع يدر. البلد في الوحيدة البحرية البوابة وهي
 فرص لتوليد اقتصادها تنويع على المستدامة االقتصادية التنافسية قدرتها تعتمد العالمي، النفطي الفائض توفر وقت في. العمل
 يعوق مما التربة ملوحة وارتفاع المائية الموارد كفاية عدم النطاق الواسعة التحديات وتشمل. الشباب من الكبيرة ألفواجها العمل
 العراقية األهوار إن. التاريخية أهوارها لحماية والحاجة الصناعية؛ االحتياجات لتلبية الكهرباء في نقص اعي؛الزر اإلنتاج
 أكبر من واحدة األهوار إن. لليونسكو العالمي للتراث كموقع ترشيحها تم وقد للمنطقة واإليكولوجي الثقافي للتاريخ مركزية
 العالم في العذبة المياه مستنقعات من قليل عدد من واحدة هي الحويزة فأهوار قاحلة، منطقة في العالم في الرطبة األراضي أنظمة
 بيئية سياحية وجهة تصبح أن ويمكن والطبيعة الدولية المنظمات تدخل انتباه بالفعل جذبت لقد. الطيور لتواجد مهمة ومنطقة
 .رئيسية

 القدرة لنمو الستراتيجيتها والتنسيق الُمحسنة انيةالمك الروابط ستعزز .Southern Cluster- الجنوبية المجموعة
 الرئيسية الطرق شبكة تحسين وسيؤدي. لها اقتصادي ا موطئ ا البصرة إعتبارب األربع، الجنوبية للمحافظات االقتصادية التنافسية
 في التأثير مناطق داخل الثانوية للمدن التنموية الفرص خلق إلى البعض ببعضها المدن أكبر تربط جديدة نقل ممرات وتطوير

 من وشبكة والبصرة بغداد بين يربط الذي العراق، في الرئيسي السريع الطريق أن حين في. الخصوص وجه على الممرات،
 السكانية المراكز ربط تقترح التنمية استراتيجية فإن والبلدات، المدن بين متشابكا   نسيجا   يخلق ،والثانوية الرئيسية الطرق
 كل داخل والبلدات الرئيسية المدن من مجموعات بين تربط جديدة ممرات تطوير طريق عن للنقل موازي ظامبن الرئيسية
 العمارة وربط ،الناصرية- البصرة وربط ،العمارة- البصرة ربط: تطوير ممرات تصبح أن يمكن محاور ثالثة هناك.  محافظة
 .المباشرة غير األنشطة من التطوير ممرات من بالقرب أو في تقع التي األصغر والبلدات المدن ستستفيد .والنجف
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 الوصعول ومعع واسط بمحافظة يصل الذي الثانوي والممر 4 الرئيسي للطريق التنموي الممر تقاطع عند الديوانية، في الحمزة تقع
 .لوجيستي رئيسي مركزو تنموية نقطة إلى التطور على رةالقد ولديها ،البصرة- بغداد حديد سكة خط إلى

 أساسية معلومات .1
 

 الحضرية التنمية إتجااات عن أساسية معلومات 1.1
 في الهائلة التحوالت الى بالنظر مستغربا   أمراُ  ليس العراق في الحضرية المراكز عن شاملة بيانات مجموعة وجود عدم إن

 على يتبعان العراق في الحضرية والديناميات التحضر كان الحين ذلك وحتى. 3941 عام منذ شهدتها التي واألنماط اإلتجاهات
 من المشرق منطقة خصائص مع العالمي قتصادإلا لعولمة استجابة األكبر المراكز في التركز بين تجمع التي األنماط واسع نطاق
 رأس 3941و 3928 عامي بين النفط ارأسع ارتفاع وفر فقد ذلك، على وعالوة .السكاني للنمو العالية والمعدالت الصدارة حيث
 فيها تتراكم التي الكبيرة المراكز من قليل عدد وهيمنة الوطنية العاصمة صدارة تزال وال. الحضرية المناطق في لإلستثمار المال

 . سائدة والتعليمية والثقافية واإلدارية االقتصادية الوظائف
 

 المجاورة والمدن للعراق فيةطبوغرا طةريخ :7 خريطة

 
 
 
 

 على تؤثر تغيرات في تسبب مما الحضري النمو ديناميات زعزعة إلى المتعاقبة اعاتصروال الحروب أدت ،3941 عام ومنذ
 مناطق على أثرت التي للقوى العنان حدث كل أطلق حيث. التجارية والتدفقات اإلقتصادية والقطاعات الديموغرافية الخصائص
 مستوياتها اختالف على الحضرية المراكز على متفاوت بشكل مؤثرة البالد عبر لتنتشر وإمتدت غيرها، من أكثر معينة جغرافية
 .عائق دون ةستمرالم التنمية من العراق في مدينة أي تستفد لم الماضية، ةاألربع العقود مدى وعلى. ومواقعها

 بسبب البصرة فيها بما الشرقية المدن على سلبيا   تأثيرا   3944-3941 اميع بين الفترة في اإليرانية العراقية الحرب أثرت وقد
 وحفزت. البلدين بين والبضائع الناس حركة تعيق التي الحدودية والمعابر الشرقية البوابات وإغالق العرب شط طول على القتال
 المدن نمو تركيا الى دهوك وعبر المتوسط األبيض البحر الى سوريا عبر كركوك محافظة من النفط تحمل التي األنابيب خطوط
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 بابل محافظة مركز الحلة مدينة :2 الشكل

 
 
 

 
 تقع حيث مستوطناتها، توزيع على المجموعة، في السكان عدد حيث من كثافة المحافظات أقل واسط، محافظة جغرافية أثرت لقد

. الشيء بعض ُمستوطنة إيران مع الحدود طول على زاغروس جبال أن حين في دجلة نهر طول على الحضرية المراكز معظم
 المياه إمدادات بتناقص تأثرت التي الهامة الطبيعية األصول من ديوانيةال محافظة مع الغربية الجنوبية الحدود على األهوار شكلت

 اتصاالت من تستفيد سوف المحافظة فإن الكبرى، بغداد منطقة من مباشرة غير تأثيرات واسط لدى أن حين في. الملوحة وزيادة
 نقل من الحلة يربط والذي البصرة من المقترح الثانوي التطوير ممر وسيُمّكن. والنجف وكربالء والديوانية الحلة مع أفضل

 .الدينية الزيارات لقضاء المسافرين والمحليين الدوليين الزوار حركة وتسهيل العاملة، اليد حركة وزيادة البضائع،
 سكان ثلث كون من الرغم على الصناعي اإلنتاج لقدرات كنتيجة نمو كقطب المحافظة، مركز أو عاصمة الكوت، تعيين تم

ا الكوت تطوير سيتطلب. الفقر مستوى في يعيشون المنطقة ا استثمار   إدارة تحسين إلى باإلضافة والخاص العام القطاعين من كبير 
 خالل من للنمو رئيسية ةنقط إلى التطور على القدرة الثانوي، التطوير ممر طول على النعمانية، تمتلك.   الزراعة لتنشيط المياه
 .والنجف كربالء إلى المسافرين للزوار والضيافة السفر خدمات تطوير إمكانية لديها أن كما. الكوت اقتصاد دعم
 من ٪22 أن حين في. ديوانيةال محافظة داخل كبيرة تفاوتات توجد الجنوبي، القطاع بين الرابط على موقعها من الرغم على
 غير مناطق في الفقر معدالت تصل. الديوانية منطقة في الحضر سكان من ٪21 حوالي يعيش ف،الري من المحافظة سكان

 الحضرية المناطق بين االتصال تحسين على االقتصاد تطوير يعتمد. األمية معدالت ارتفاع مع ٪23و ٪28 بين الديوانية
 من مستقرة إمدادات توفر عدم التنمية تواجه تيال األخرى التحديات ومن. والتعليمية االقتصادية الفرص وتوسيع والريفية
 لسكانها نظرا   الطبيعي النمو قطب تعتبر الديوانية أن حين في. المحلي للنقل التحتية البنية إصالح إلى والحاجة الكهرباء

 في والسماوة لالشما إلى الحلة مع يربطها آخر محتمل تطوير ممر فإن تطوير، ممَري تقاطع عند وموقعها الكثيرين الحضريين
 .الجنوب

 
 واسط محافظة الكوت مدينة : 3 الشكل
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 من مطرد بشكل نموبال والسليمانية أربيل محافظتي في الحضرية للمناطق والعنف الفوضى خضم في النسبي األمن سمح لقد 
 بالتراجع سلبا   وتأثرت مضاربي طابع ذات المشاريع من العديد وكانت. العقاري القطاع في الضخمة الخاصة اإلستثمارات خالل
 فقد ،بيجي مصفى باتجاه الدين صالح في خاصة المتفرقة التوغل عمليات من الرغم وعلى .7138 عام في النفط أسعار في الحاد
 من لتعافيها سنوات األمر يستغرق وسوف ،محتلة كانت التي المدن في الهائل الدمار حجم واتضح. 7132 عام في الغزاة دحر تم

 . والمنازل الطرق وتفخيخ والمباني لتحتيةا للبنية المتعمد الوحشي التدمير
 

 2112 الرمادي مدينة في الدمار حجم :5 الشكل

 
 

 
 

 تعد المناطق من الناسفة والعبوات األلغام إزالة فإن العودة، على للمواطنين ا  حافز تشكل والمنازل األراضي ملكية أن حين وفي
 سنوات خمس مدى على الحكومي الدعم استمرار البناء وإعادة البقاء على قدرتهم وستتطلب. سكانال هؤالء لعودة مسبقة شروط

 التحتية البنية إلصالح دعمال إلى بحاجة يوه. والتعافي والتأهيل اإلعمار عادةإل طويلة عملية البلديات وتواجه .أكثر أو
 في وخاصة ،ةالجنوبي المحافظات مجموعة مدن ستفادتا ذلك، من العكس وعلى. المتوقف ااقتصاده عجلة ودفع المتضررة
 كما. الوطنية واإليرادات للصادرات بالنسبة حيوية أهمية ذات تعتبر التي النفطية التحتية البنية تأهيل من وميسان، البصرة
  .المقدستين المدينتين الى الزوار تدفق وتزايد إيران مع والتجارة التفاعل من تاستفاد
 في واستمرارية ا  سلس ا  تطور تشهد لم العراقية المدن من أيا   أن الواضح من والصراعات، الحروب من عقود ربعةأ معاناة بعد

 هذه يعكس لن 3942 عام تعداد من التوقعات على القائم اإلحصائي التحليل أن يعني وهذا. فيها التحضر وأنماط نموها
 .والتعافي االضطرابات تلتها التي النمو فترات مع اإلنقطاعات

 11 

 فإن ذلك، ومع  .الموصلو بغداد بين المركزية بالمحاور جيدا   ارتباطا   المرتبطة تلك سيما وال والغربية، الوسطى المحافظات في
 أثرت وقد. الريفية والمستقرات الحضرية المراكز كافة طالت قد أمده طال الذي النزاع سببها التي الفادحة الديموغرافية الخسائر
 وإدارية فنية مناصب العراقيات النساء تولي مع العاملة القوة تركيبة على عاما   12 إلى 34 من العمرية الفئات في الذكور خسارة

 أولئك الى باإلضافة الحضرية، والخدمات والتجارية الصناعية القطاعات في وظائفال مألوا الذين األجانب والعمال الحكومة في
  .الزراعةب نامليالع

 
 الواقعة والبلدات المدن سيما وال الجنوبية، المحافظات ومجموعة البصرة محافظة على الغالب في 3993 عام حرب أثرت وقد
 هذه تسببت وقد .تدميرا   األكثر اآلثار من والوسطى الشمالية المحافظات في المدن نجت وقد. بغداد/  البصرة محور طول على

 والتدهور البيئي التلوث الى إضافة قار، وذي وميسان البصرة لمحافظات التحتية والبنية النفط لحقول جسيمة أضرار في الحرب
 سوريا مع قتصاديةإلا العالقات عززتت العراق، على العقوبات فرض أعقبت التي عشر اإلثنتي السنوات وخالل. هوارلأل البيئي

 الفلوجة ذلك في بما ن،يالبلد ينهذ إلى المؤدية السريعة الطرق على المدن نمو تعزيز الى أدى مما خاص بشكل األردنو
 ددع عن بيانات ،7131 لعام للعراق المكانية ستراتيجيةإلا خالصة في ورد وقد .بغداد من اقربهم من تااستفاد اللتان والرمادي
 أنها افتراض يمكنو نموا ، ألسرعا المدن تبين وخريطة الكبرى العشرين المدن في 7112و 3992 عامي في المقدر السكان
  .العينات من المائة في 31 نسبة خالل من 3992 عام في تحديثه تم الذي 3942 عام تعداد من توقعات
 جسيمة أضرارا   وألحقت والموصل والبصرة بغداد ذلك في بما المدن معظم في النطاق واسع دمار في 7111 عام حرب تسببت
 قطاعات جميع إصالح من بد ال وكان .المعيشية البيئة وتدهور كبيرة اقتصادية أزمة الى أدى مما البالد في المدنية التحتية بالبنية
-7118 الفترة في النفط أسعار في الحاد رتفاعإلا وكان. مجددا   النمو عجلة دفع أجل من بنائها إعادة أو وأنظمتها التحتية البنية

 ،المدن في المتأزم الوضع حدة من تخفيفال في للمساعدة اليه الحاجة بأمس البالد كانت انتعاشا   البالد اقتصاد أعطى قد 7114
 الخاص الوضع أتاح قدو. والبصرة والموصل كركوك مقدمتها في وتصديره، النفط إلنتاج هامة مراكز على بالفائدة عاد مما

 متسارع بشكل للنمو الثالثة الرئيسية الحضرية زهلمراك الفرصة له قدمت التي المضافة والحماية العراق كردستان إلقليم الممنوح
 التي الدولية الحكومية غير والمنظمات األطراف المتعددة المنظمات وموقع تركيا مع الموسعة التجارية الفرص من ستفادةإلوا

 . التجارية واألعمال الخاص ستثمارلإل جاذبيتها من عزز مما ،والسليمانية أربيل في هامكاتب أنشأت
 

 العراق كردستان إقليم أربيل، مدينة :4 كلالش

 
 

 
 في والعنف واإلرهاب ىالفوض حالة تفشي الى ،7138 في ،البالد من الغربي للجزء اإلرهابية العصابات مقاتلي اجتياح أدى وقد

. األردن الى بيجي ومن سوريا الى كركوك من األنابيب خطوط عبر النفط تصدير وقطع ونينوى الدين وصالح األنبار محافظات
 والخراب اإلنسانية واألزمة المادي الدمار الى الصغيرة، والقرى المدن عن فضال   الموصل، الى الفلوجة من المدن وتعرضت
 جمعاتت أقاموا حيث المجاورة المحافظات في الرئيسية المدن في األمان المدن هذه سكان من ةكبير شريحة والتمست .االقتصادي

 نزح .الحضرية المناطق داخل مناسب موقع أي وفي الحضرية المناطق أطراف على شاغرة أراض   على نظامية غير سكنية
 عليهما تعين واللتان وأربيل دهوك الى نينوى من المهجرون أولئكو األول المقام في بغداد الى االنبار محافظة من المهجرون
 .سوري الجئ 410111 من أكثر تدفق مع التعامل المهجرين عبء الى باإلضافة
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 تعد المناطق من الناسفة والعبوات األلغام إزالة فإن العودة، على للمواطنين ا  حافز تشكل والمنازل األراضي ملكية أن حين وفي
 سنوات خمس مدى على الحكومي الدعم استمرار البناء وإعادة البقاء على قدرتهم وستتطلب. سكانال هؤالء لعودة مسبقة شروط

 التحتية البنية إلصالح دعمال إلى بحاجة يوه. والتعافي والتأهيل اإلعمار عادةإل طويلة عملية البلديات وتواجه .أكثر أو
 في وخاصة ،ةالجنوبي المحافظات مجموعة مدن ستفادتا ذلك، من العكس وعلى. المتوقف ااقتصاده عجلة ودفع المتضررة
 كما. الوطنية واإليرادات للصادرات بالنسبة حيوية أهمية ذات تعتبر التي النفطية التحتية البنية تأهيل من وميسان، البصرة
  .المقدستين المدينتين الى الزوار تدفق وتزايد إيران مع والتجارة التفاعل من تاستفاد
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 .والتعافي االضطرابات تلتها التي النمو فترات مع اإلنقطاعات
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 فإن ذلك، ومع  .الموصلو بغداد بين المركزية بالمحاور جيدا   ارتباطا   المرتبطة تلك سيما وال والغربية، الوسطى المحافظات في
 أثرت وقد. الريفية والمستقرات الحضرية المراكز كافة طالت قد أمده طال الذي النزاع سببها التي الفادحة الديموغرافية الخسائر
 وإدارية فنية مناصب العراقيات النساء تولي مع العاملة القوة تركيبة على عاما   12 إلى 34 من العمرية الفئات في الذكور خسارة

 أولئك الى باإلضافة الحضرية، والخدمات والتجارية الصناعية القطاعات في وظائفال مألوا الذين األجانب والعمال الحكومة في
  .الزراعةب نامليالع

 
 الواقعة والبلدات المدن سيما وال الجنوبية، المحافظات ومجموعة البصرة محافظة على الغالب في 3993 عام حرب أثرت وقد
 هذه تسببت وقد .تدميرا   األكثر اآلثار من والوسطى الشمالية المحافظات في المدن نجت وقد. بغداد/  البصرة محور طول على

 والتدهور البيئي التلوث الى إضافة قار، وذي وميسان البصرة لمحافظات التحتية والبنية النفط لحقول جسيمة أضرار في الحرب
 سوريا مع قتصاديةإلا العالقات عززتت العراق، على العقوبات فرض أعقبت التي عشر اإلثنتي السنوات وخالل. هوارلأل البيئي

 الفلوجة ذلك في بما ن،يالبلد ينهذ إلى المؤدية السريعة الطرق على المدن نمو تعزيز الى أدى مما خاص بشكل األردنو
 ددع عن بيانات ،7131 لعام للعراق المكانية ستراتيجيةإلا خالصة في ورد وقد .بغداد من اقربهم من تااستفاد اللتان والرمادي
 أنها افتراض يمكنو نموا ، ألسرعا المدن تبين وخريطة الكبرى العشرين المدن في 7112و 3992 عامي في المقدر السكان
  .العينات من المائة في 31 نسبة خالل من 3992 عام في تحديثه تم الذي 3942 عام تعداد من توقعات
 جسيمة أضرارا   وألحقت والموصل والبصرة بغداد ذلك في بما المدن معظم في النطاق واسع دمار في 7111 عام حرب تسببت
 قطاعات جميع إصالح من بد ال وكان .المعيشية البيئة وتدهور كبيرة اقتصادية أزمة الى أدى مما البالد في المدنية التحتية بالبنية
-7118 الفترة في النفط أسعار في الحاد رتفاعإلا وكان. مجددا   النمو عجلة دفع أجل من بنائها إعادة أو وأنظمتها التحتية البنية

 ،المدن في المتأزم الوضع حدة من تخفيفال في للمساعدة اليه الحاجة بأمس البالد كانت انتعاشا   البالد اقتصاد أعطى قد 7114
 الخاص الوضع أتاح قدو. والبصرة والموصل كركوك مقدمتها في وتصديره، النفط إلنتاج هامة مراكز على بالفائدة عاد مما

 متسارع بشكل للنمو الثالثة الرئيسية الحضرية زهلمراك الفرصة له قدمت التي المضافة والحماية العراق كردستان إلقليم الممنوح
 التي الدولية الحكومية غير والمنظمات األطراف المتعددة المنظمات وموقع تركيا مع الموسعة التجارية الفرص من ستفادةإلوا

 . التجارية واألعمال الخاص ستثمارلإل جاذبيتها من عزز مما ،والسليمانية أربيل في هامكاتب أنشأت
 

 العراق كردستان إقليم أربيل، مدينة :4 كلالش
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 .سوري الجئ 410111 من أكثر تدفق مع التعامل المهجرين عبء الى باإلضافة
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 األخيرة العامة السياسة توجهات 2. 1
 

 وكركوك الدين وصالح واألنبار نينوى وهي الصراع بسبب متوسطة أو جسيمة ألضرار تعرضت التي الخمس المحافظات تضم
 إعداد تعثر الى الصراع أدى قدو. البالد مدن من المائة في 81و السكان من المائة في 72 ،بابل محافظة من اجزاءو وديالى

 الى 7132و 7138 عامي في الصراع أدى. الرئيسية لمدنها الحالية األساسية التصاميم تحديث وتعذر الحضرية، الستراتيجيات
 . االقتصادية واألنشطة العامة والمرافق والمساكن المدنية التحتية البنى تدمير عن أسفر مما المبنية بالبيئة جسيمة أضرار إلحاق

 وفي. المتضررة المحافظات سكان ثلث من يقرب ما يمثلون شخص مليون 1.3 حوالي نزح فقد للهجرة، الدولية للمنظمة وفقا  
 النازحين من المائة في 72.9 انتقل األنبار، وفي ديارهم، من الفرار الى السكان من المائة في 82.8 اضطر نينوى، محافظة
 في مساكن وجدوا منهم المائة في 84 أن للهجرة الدولية المنظمة وتذكر. العنف من هربا   المحافظة داخل آخر إلى مكان من داخليا
 . خيامال في المائة في 78و نظامية، غير مبان في المائة في 37و مؤقتة، إقامة أماكن أو للسكن مخصصة أماكن

 بشدة، المساكن من المائة في 22 تضررت الرمادي، ففي. والمحافظات المدن بين واسعا   اختالفا   المتكبدة األضرار حجم ويختلف
 تدمير تم فقد الموصل في أما. بنائها وإعادة هدمها من بد وال اإلنشائية، الناحية من سليمة غير تعتبر منها المائة في 81 أن حيث
 للعراق بثمن يقدر ال الذي والثقافي التاريخي لتراثل كبيرة خسارة يعد مما المتحف، ونهب التاريخية المدينة نصف من أكثر

 وخمس مستشفيات وثالثة المدارس من المائة في 72 وكذلك عشر اإلحدى الجسور جميع دمرت الرمادي، وفي. والعالم
  .المتبقية المرافق جميع وتضررت الكهرباء لتوليد محطات وثالثة مستوصفات

 لقياس ميدانية بمسوحات القيام األمر ويستلزم. صالحة إعدادها سبق التي الخطط يعجم تعد لم الضرر، وحجم نطاق الى بالنظر
 واإلستثمارات لألعمال مفصلة تقييمات الى التوصل أجل من المحافظة في اإلستيطان حجمو مدينة كل في المتكبدة األضرار حجم
 اإلحتياجات لتلبية اإلستثمارات أولويات وتحديد دقةب حتياجاتإلا تحديد سيتعين كما. اإلعمار إعادة عملية عليها تنطوي التي

 جميع في والتنمية اإلعمار إلعادة منسق نهج اتباع ذلك ويعني. الخدمات في القصور أوجه ومعالجة المساكن من الحالية الملحة
 . والخدمية واإلجتماعية اإلقتصادية القطاعات

 في التخطيط وزارة أعدته الذي اإلعمار إلعادة الوطني اإلطار ويهدف .الرئيسية ومدنها محافظة لكل جديدة خطط إعداد ينبغي
 اإلنتاجية وتعزيز بيئيا   السليمة المتوازنة التنمية لتعزيز الفرص كل نغتنم أن المهم ومن. العملية هذه توجيه الى 7132 حزيران
 .يةوالشمول الصمود على والقدرة
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 (2116 ،2114 ،2115 ،1882 ،1892) للسنوات العراقية المدن في السكان عدد(: 1) جدول

 المدينة اسم
 السكان عدد

1987* 1997** 2115⁺ ⁺⁺2118 2114⁺⁺ {2016}⁺⁺ 
 2724881 2931773 2382481 5,345,099 4,402,090 3,841,268 بغداد
  1,211,040          1,143,656          995,935 764,965 658,760 406,296 البصرة

         1,167,003 906,996 664,221 الموصل
1,136,990          1,305,790          1,382,784  

 
   485,968 أربيل

675,488              775,819              821,582  

   364,096 السليمانية
            

559,685              642,661              680,512  
 

             518,038 455,378 418,624 كركوك
782,143              897,700              950,427  

 

             490,289 381,486 309,010 النجف
617,125              708,641              750,388 

             309,004 309,414 296,705 كربالء
395,401              453,962              480,678  

 

             386,231 303,715 265,937 الناصرية
455,721              523,236              554,036  

 

             329,479 272,286 208,797 العمارة
428,804             492,400              521,409  

 284,097 231,267 196,519 وانيةالدي
            

332,124              381,294              403,726  

             250,457 198,983 183,183 الكوت
312,610              358,972              380,121  

             334,016 259,499 268,834 الحلة
373,063              428,462              440,936 

    دهوك
            

280,137              321,534              340,423  
 

         214,822 160,433 192,556 الرمادي
181,264              208,150              220,414  

             203,960 153,730  الفلوجة
203,451              233,628             247,393  

  217,749              205,653              179,140 159,889 123,068  السماوة
 

              220,985 170,993  بعقوبة
227,785             261,526             276,918  

         160,936 183,595  الزبير
244,855              281,173              297,740  

 المتحدة االمم بيانات : المصدر *
 .التخطيط وزارة – والمحلية اإلقليمية التنمية دائرة-7131 للعراق المكانية االستراتيجية خطة :المصدر **

 .التخطيط وزارة – والمحلية اإلقليمية التنمية دائرة -7131 للعراق المكانية االستراتيجية خطة :المصدر ⁺
   7132 ،7138،7119 لعام لالحصاء المركزي للجهاز السكان تقديرات ⁺⁺
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 وعملية المحلية الحوكمة تعزيز أيضا   المشروع نطاق وشمل. الزمني اإلطار لهذا والمالية الفنية الجدوى تحديد أجل من( 7172
 . السالم وبناء الوطنية المصالحة

 البرامج تنظيم( 1 ولي؛األ والتخطيط الدراسات( 7 المحلية؛ القيادة وتحديد ترشيح( 3: مراحل خمس العشرية التنفيذ خطة تحدد
 حين في ،7132 عام في األولى الثالث المراحل تبدأ أن المفترض ومن. اإلنجاز تقييم( 2 والتنفيذ؛ التعاقد( 8 التفصيلية؛ والخطط
 (. 7172 – 7132) العشر السنوات طوال والخامسة الرابعة المرحلتان ستجري
 المعلومات 7139 – 7132 للفترة المالي للوضع العامة النظرة وتحدد. لمطو بشكل الخطة تمويل مناقشة األخير القسم يتناول

 انخفاض إلى النفط أسعار انخفاض أدى للنفط، المصدرة البلدان معظم مع الحال هو وكما. التمويل آليات في للنظر األساسية
 بالنظر المالي، الدعم على للحصول لدوليا المجتمع الى الحكومة وتتطلع. ميزانيته عجز وزيادة للعراق اإلجمالي المحلي الناتج
 اإلتحادية العامة الميزانية بمبدأ قويا   التزاما   ملتزمة الحكومة" أن الوثيقة وتؤكد .المتضررة المدن بناء إلعادة الالزمة الموارد الى

 ومنظمات األجنبية الدولية والقروض المنح فإن ذلك، ومع". اإلعمار إعادة ومشاريع برامج لتمويل الرئيسي المصدر باعتبارها
 . الموارد بعض المحلية الخاص القطاع ومنظمات مؤسسات توفر أن المتوقع ومن. للدعم رئيسية كمصادر مدرجة المتحدة األمم
 ومدينة محافظة كل في األضرار لمسوحات وفقا   تحديدها يتم أن المفترض من ولكن التكاليف تقديرات ذكر يتم لم ذلك، ومع

 .خطة كل في المحددة والمشاريع
 
 

 الفقر من التحفيف استراتيجية 2. 2 .1
 عراقيل 7138 عام في انتهت التي اإلستراتيجية هذه واجهت وقد. 7131 عام الفقر من للحد األولى استراتيجيته العراق أطلق
 أن إلى التقديرات وتشير. المحتلة األراضي في ذلك تلت التي السياسية والفوضى حوله وما العراق في الصراعات بسبب شديدة

 بليون 3.8 قدرها بتكلفة نفذت مشروعا 399 خالل من أهدافها من المائة في 22 تحقيق من تمكنت الفقر من التحفيف استراتيجية
 في القصور أوجه ومعالجة العراق في األوضاع لمواجهة الفقر من للحد جديدة استراتيجية إلى اآلن حاجة وهناك دوالر

 .الفقر من للحد األولى ةاإلستراتيجي
 واسعة سكانية تحركات الى أدت والتي 7132و 7138 عامي بين وقعت التي للصراعات نتيجة العراق في الفقر معدل ازداد وقد

 عدم يتفاقم حيث مزدوجة، كأزمة الراهن الوضع الى الفقر من التحفيف استراتيجية وتشير .بالنازحين المشاق وألحقت النطاق
 على شديدة ضغوطا   يفرض الذي النفط أسعار هبوط بسبب اإليرادات انخفاض خالل من الصراعات عن الناجم ستقرارإلا
  .العراقي قتصادإلا

 2113 النواحي مستوى على الفقر نسبة :8 خريطة
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 للمحافظات التنمية إستراتيجيات. 2
  

 اإلقتصاد وتنويع قتصاديإلا النمو 1. 2  
 زيادة إلى تتوق التي المحافظات بشدة تدعمه هدف وهو وتسويقه، وإنتاجه النفط عن التنقيب زيادة قتصاديإلا النمو يستلزم
 22 بين تتراوح واألسعار عالميال النفطي الفائض فيه يزداد وقت في حاسما   هدفا   يعتبر االقتصادي التنويع أن غير. هاإيرادات

 وكربالء والبصرة بغداد في الكبرى الحضرية للمناطق التنافسية القدرة لتعزيز متواصل جهد بذل يجب. للبرميل دوالرا   21و
 يؤدي مما ستثمارلإل ومداخل الدولية المال رأس وأسواق العالمي قتصادلإل بوابات تهابصف وأربيل الموصل المطاف نهاية وفي
 العامة األماكن ذلك في بما المبنية والبيئة التحتية البنية في ةالعام اتستثمارإلا الى حاجة وهناك. قتصاديإلا التنويع الى
  .بتكارإلا تولد التي القطاعات هي هذهو ،والتمويل والتكنولوجيا والبحوث المعارف نمو لدعم تصاالتإلوا

 النفط ومصافي أنابيب خطوط: 11 خريطة

 

 

 :طريق عن المكانية اإلستراتيجيات هيكلة وإعادة الجغرافي الفضاء تصور إعادة أيضا   اإلقتصادي التنويع ويتطلب
 العامة اإلجراءات خالل من واإلنتاجية الدينامية يزتعز يمکن حيث التنموية اإلمکانات ذات األکبر المدن استهداف. 
 واعدة ثانوية مدن الى تصل أو تشمل تأثير منطقة لديها التي المحافظات مراكز على ترتكز الرابطة الطرق إنشاء. 
 التنمية عملية تقود أن يمكن التي المباشرة غير اآلثار واتجاهات ديناميات فهم. 
 للشركات المتخصصة والحاضنات الفائقة التكنولوجيا ومراكز اإلقتصادية مناطقبال النمو ومراكز أقطاب تجهيز 

 .التنويع لتشجيع الحاجة حسب الضريبية والحوافز والمتوسطة الصغيرة الشركات دعم ومراكز الناشئة
 العامة الموارد من لإلستفادة والخاص العام القطاعين بين الشراکات فرص استکشاف. 

 
 

 جغرافيا   نالمتواز النمو 2.2
 الجنوبي الجزء وفي. النمو تلكؤ من تعاني التي بالمحافظات المتمثلة التحديات لمواجهة متواصال   جهدا   الجغرافي التوازن يتطلب

 ومدن ريفية استيطانية بأنماط تتميز وهي. الشرقية الجبال سفوح طول وعلى النهرين بين ما الزراعية األراضي في معظمها تقع
 القطاعات يضم تنوعا   أكثر اقتصاد الى األخرى ةمحدودال األنشطة وبعض الزراعية قاعدتها من بعضها ينتقل أن يمكن ثانوية،
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 السيئة إلنتاجيةا وهي أال ،اإلرتفاع هذا في تساهم خطيرة هيكلية مشاكل هناك أن إال المائة، في 71 الى الفقر معدالت وصلت
 متنوعة قاعدة إنشاء في المشاكل عن فضال   العامة، لإليرادات كمصدر النفط على اإلعتماد عن التخلي وصعوبة الزراعي للقطاع
  .األجل طويل آخرو األجل قصير منظور من التحديات هذه تعالج الفقر من التحفيف استراتيجية فإن ولذلك .العمل لفرص
 7111 لعام العراق رؤية على ،نموذجي استراتيجي يإطار هيكل هااستخدام خالل من الفقر من تحفيفال استراتيجية تعتمد
 أن ينبغي والتي المدني، المجتمع منظمات قدرات وبناء والمالي الفني والدعم السياسية اإلرادة ذلك في بما األهداف، لتحديد
 تخلق الخطة، هذه تعكسها التي ،7111 لعام العراق لرؤية الثالث الركائز إن .المحافظة موظفي قدرات تعزيز اليها يضاف
 2 الى األهداف هذه وتؤدي. فعالة اجتماعي أمان شبكة وإنشاء وتمكينه، البشري المال رأس وبناء المستدام، الدخل لتوليد فرصا  

 المعيشة، نفقات لسد تكفي أجور كسب خالل من للفقراء المستدام الدخل: الفقر على تؤثر التي( بالنتائج المسماة) استراتيجيات
 على القدرة وتحسين الفعالة، اإلجتماعية والحماية معقولة، بأسعار الئقة مساكن على والحصول والتعليم، الصحة وتحسين
 .الطوارئ لحاالت الفعالة واإلستجابة الصمود،

 اهتماما   المقترحة األنشطة وتولي. الخطة أهداف لتحقيق نشاطا   79 الى تؤدي أن الست اإلستراتيجيات لهذه يمكن المقابل، وفي
. الصعوبة بالغ أمر هو" فقيرة" األسر من أي اعتبار أن الدراسة فريق ووجد. الفقيرة المناطق الى يعودون الذين للنازحين خاصا  
 لعام الفقر من لتحفيفا استراتيجية وضعتها التي الهيكلية اآلليات بعض تعديل ضرورة الفقر من التحفيف استراتيجية وتتناول
 تشكيل المقترحة اإلصالحات وتشمل. التنفيذ تعرقل التي والتشريعات واألنظمة العليا اللجنة وواجبات دور وهي أال ،7138
 الوكاالت مع التنسيق في فاعال   دورا   اللجنة أعضاء ومنح كردستان، تمثيل يعزز أن شأنه من مما التمثيل، توزيع إلعادة لجنتين
 في المحرز التقدم وتقييم لرصد المؤسسات وتطوير القدرات، بناء من التنفيذية اإلدارة تمكين هو ذلك من والهدف. مثلونهاي التي

 .األنشطة في ومشاركتها المدني المجتمع ومنظمات الحكومية غير المنظمات إشراك وضمان التنفيذ،
 حدود على وبغداد األنبار هما واثنتان الجنوبي، الجزء في بابل وهي إحداها تقع محافظات، ثالث عن حقائق االستراتيجية تقدم
 هناك. أراضيها من كبيرا   جزءا   االرهابية اتالعصاب احتلت أن بعد الشديد النزوح من األنبار محافظة عانت وقد. مجموعةال

 المائة في 81) العراق في اليينالح النازحين عدد في أخرى محافظة أي من أكثر تسهم وهي األنبار، من نازح مليون 3.2 حوالي
 عام أحداث قبل الفقر من الحد حيث من أداء   المحافظات أفضل من واحدة كانت األنبار أن لإلهتمام الملفت ومن(. المجموع من

 32 الى ليصل المائة، في 2.2 بنسبة الفقر معدل في انخفاضا   األنبار شهدت ،7137 عام الى 7112 عام من الفترة ففي. 7138
 مستوى أن ويقدر. كلها أو المكاسب هذه معظم تآكل إلى أدى الالحقة الفترة في حدث الذي النزوح فإن ذلك، ومع. تقريبا   المائة في

 . المائة في 41 يبلغ األنبار محافظة في المستقرات في الحاصل التدمير
 انخفضت حيث 7137 عام إلى 7112 عام من فترةال في الفقر من الحد مجال في أداءا   المحافظات أبرز من بابل محافظة كانتو

 هذه خالل محافظة ألية انخفاض أكبر وهو سكانها، من المائة في 38.2 حوالي الى لتصل المائة في 72.2 بنسبة الفقر مستويات
  .اليوم المحافظة هذه تواجه التي التحديات أو القضايا الى تتطرق ال الوثيقة أن بيد. الزمنية الفترة
( العشوائي للسكن تجمعات منها الكثير) البالد في الفقيرة األحياء من المائة في 77 فيها تتركز بغداد أن الى االستراتيجية وتشير
 معدالت انخفضت ،7137 عام إلى 7112 عام من الفترة وفي. البالد عاصمة في الحضري الفقر حجم على الضوء يسلط مما
. شخص 240111: البالد في الفقراء من عدد أكبر ثاني لديها أيضا واليوم. المائة في 37 إلى المائة في 37.4 من- بغداد في الفقر
 في المائة في 31 من أقل بين الفقر معدل يتراوح أن يمكن حيث. حدودها داخل واسع تباين هناك أخرى عواصم غرار وعلى
 ووفيات الفقر بين يجمع مؤشر تبين واحدة خريطة جيةاإلستراتي وتتضمن  .فقرا   شداأل المناطق في المائة في 89و مختارة مناطق
 .األمهات
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 التكتل اقتصاديات: 9 الشكل

 
 

 
 المكانية التنمية استراتيجيات 3.2

 الجوية الصور تحليل 1. 3. 2
 الجغرافية الحدود ضمن السكان تركز ويعكس. الرئيسية التجارية والطرق الكبيرين النهرين طول على يةالعراق المدن نمت

 في المبينة التوجهات بالضرورة الحضري النمو ديناميات تتبع ال األخيرة اآلونة في. التاريخي اإلتجاه هذا وداخلها لألقضية
 داخل الموجودة الشاغرة األراضي طويرت) حضريلا اإلمالءو لحضريا التوسع شكل يتحدد. للمحافظات الهيكلية الخطط بعض

 ومستوى التحتية البنية خدمات على الحصول وإمكانية والسكن العمل وفرص األراضي توفر خالل من( الحضرية المناطق
  .المحيطة بالمناطق اإلتصال

 صورية مربعات تجميع يمكن سنوات، 31 إلى 2 نم تتراوح فترة في المختارة والمراكز لألقطاب الجوي التصوير وباستخدام
 صور توافر مدى بسبب الفوتوغرافية الصور بين الزمنية الفترات وتختلف. الحضرية البصمة توسع رؤية أجل من الدقة ةعالي
 يرجع الصور أحدث أن حيث تقريبا سنوات عشر فترة مدى على الحضري النمو تظهر األغلبية فإن ذلك ومع ،الدقة عالية جوية

 التي مناطقلل العامة الخطوط لتتبع الجغرافية المعلومات نظم برمجيات استخدام تم. 7132 عام أو 7132 عام إلى تاريخها
(. الخ المياه، معالجة محطات المطارات، الصناعات، ،المساكن) المباني هياكل تحديد يمكن حيث حضرية مناطق الى تحولت
 النمو يدازت أن إلى اإلشارة وتجدر. الفاصلة ةالزمني الفترة خالل الحضري لتوسعا حجم ريةالحض البصمة طبقتي بين الفرق يبين

  .الرئيسية النقل ومحاور رابطةال الطرق طول وعلى القائمة المدن تكثيف خالل من يحدث الحضري
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 بشأن محدودة إجراءات واتخاذ الثانوية؛ للمدن مسبق اهتمام إيالء عدم الرئيسية التحديات وتشمل. الناشئة والتجارية الصناعية
  .الشباب بين سيما ال البطالة معدالت ارتفاع لمعالجة الجهد من القليل ذلوب وتحسينها؛ الريفية اإلنتاجية استعادة

 
 

 أنماط تحليل ويجب. العمل خطط وتنفيذ القرارات واتخاذ للتخطيط األساسية اللبنة هو القائمة للظروف الموضوعي القياس إن
 التحتية البنى العراق لمحافظات الحضرية نميةللت ستراتيجيةاإل إطار يعرض. مختلفة جغرافية نطاقات على واتجاهاتها التنمية

 اإلقتصادية الظروف معرفة إن. والعالم بجيرانه البلد تربط التي والبوابات المحلية الخطط معها تتماشى أن يجب التي األساسية
 . القرارات شفافية من تزيد السائدة والبيئية واإلجتماعية

 الوطني المستويين بين جغرافية نطاقات إنشاء ضرورة ثم ومن المجاورة، اتالمحافظ خطط مع المحافظة خطط تنسيق يجب كما
 لضمان التفاصيل من وسطيا   مستوى توفر تخطيطية مناطق وإنما إدارية وحدات ليست الجغرافية المساحات هذه إن. والمحلي
 تقدم. الصلة ذات والبيئية اإلقتصادية رالعناص تحدد متراكبة طبقات أنها على إليها النظر ويمكن. المحافظات خطط بين التنسيق

 الى البصرة من الجنوبي الجزء ويمثل. البعض بعضها لتشكيل الالزمة المعلومات مستويات ثالثة على الحضرية اإلستراتيجيات
 . اتطوالتراب والتحديات الخصائص تتشارك التي المحافظات تجمع مجموعات ثالث تشمل التي المثالية الوسيطة المساحة بغداد

 :بعضا   بعضها يعزز استراتيجيات أربع دمج القائمة للظروف تستجيب التي المستدامة التنمية وتستلزم 
 مستوى وعلى الوطني المستوى على الرابطة الطرقو النقل ومحاور المدن بين التأثير منطقة من ستفادةإلا   (3

 .المجموعة
 والتوسعات الحضرية شبه المساحة تشكل التي النمو وأقطاب يةالرئيس للمدن والمكانية الوظيفية التأثيرات تحديد    (7

 .ومحافظة مجموعة كل في الحضرية
 أن المشتركة ألسواقها يمكن التي المترابطة المدن وأنظمة الناشئة الحضرية التكتالت لخلق المدن مجموعات ربط (1

 .المتنوعة االقتصادية األنشطة تدعم
/ عقد تصبح أن يمكن التي النمو أقطاب أو الرابطة طرقلل التأثير ناطقم ضمن الواعدة الثانوية المدن تحديد (8

 .ناشئة نمو مراكز
 

 رابط طريق تأثير مناطق: 6 الشكل
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 التي المنافع مع بالمقارنة صغيرة ولكنها ما نوعا   أعلى تكاليف تحمل قد مكونات النمو ومراكز قطابأل المستدامة لتنميةل إن
 من الصراع يخلفها التي التركة مع ليس تتعامل أن المحافظات جميع على اليوم يتعين. الحضرية البيئة نوعية حيث من تولدها

 بالخدمات المزود وغير المنضبط غير الفوضوي التحضر مع أيضا وإنما فحسب المختلفة بأشكاله والتلوث واإلهمال األضرار
 . الهشة والثقافية والزراعية الطبيعية اتالبيئ على والتجاوزات التلوث حدة من يزيد والذي الصراع بعد ما مرحلة في

 التحديات حجم مع التعامل على القدرة إلى تفتقر ولكنها ومواردها أصولها لحماية الملح والطابع األهمية المحلية السلطات تراعي
 االقتصادية ألبعادا يغطي األبعاد متعدد تحليل الى الحضرية اإلستراتيجيات لمعالجة وضع الذي اإلطار ويستند. تواجهها التي

  .الثقافية خصائصها عن فضال   للتنمية واإلجتماعية والبيئية
 مستويات من مستوى كل في المبينة الحضرية اإلستراتيجيات توجيه في آثارها وفهم معانيها وتفسير الحقائق معرفة أسهم قد

 . التحليل
 
 

 
 المكانية السياسة أدوات   1. 4. 2

 
 عمليو ،الوطنية التنمية لخطط المكانية األبعاد يحدد متكامال   إنمائيا   إطارا   العراق لمحافظات الحضرية ميةللتن اإلستراتيجية توفر
 إلى األراضي إدارة تستند أن يمكن ولذلك. للمدن األساسية التصاميم بدورها تؤطر التي للمحافظات الهيكلية الخطط تنسيق على

 األنظمة وتعمل. المحلي الصعيد على ومستقلة منفصلة خطط وضع من بدال   كمةالحو مستويات بين فيما منسقة استراتيجية
 اإلستثمارات وجذب العامة الموارد من اإلستفادة خالل من البلديات إيرادات لتوسيع إطار إنشاء على والمالية والقانونية الوطنية
  .لخاصوا العام القطاعين بين الشراكات تمكن التي اإلجراءات توفر كما. الخاصة

 المستدامة التنمية لتحقيق وسياسية واجتماعية اقتصادية ضرورات الكافية الريفية الحضرية والروابط جغرافيا   المتوازن النمو إن
 التي الجديدة الحضرية والخطة 7111 لعام المستدامة التنمية أهداف من عشر الحادي الهدف مبادئ في عنه المعبر النحو على
 : يعني هذا. والشمولية واإلنصاف اإلستدامة على تؤكد

  بالفعل معالجتها في التخطيط وزارة بدأت مسألة وهي المحافظات، بين الدولة إيرادات لتوزيع عادلة صيغة وضع. 
 إعمار إلعادة األولوية بإعطاء الحكومة قيام إلى ذلك أدى فقد الحالي للوضع نظرا  و المحافظات، بين الفوارق تقليص 

 .لالحتإلا ظل في جسيمة أضرار من عانت التي المحررة نوالمد المحافظات
 محطات خالل من والتدريب والري التحتية البنية توفير طريق عن والريفية الحضرية المناطق بين الدخل فجوة تقليص 

 . والصحية التعليمية الخدمات وتحسين الزراعية التنمية
  النائية المناطق تهميش تجنب. 
  الحوكمة مستويات جميع على الفعالة والمشاركة ماعياالجت اإلدماج تعزيز. 

 
 .المكانية للسياسة أساسية بأدوات والبلدية والمحلية والحكومية الوطنية السلطات وتحتفظ
  الحضرية للتنمية الوطنية اإلستراتيجية أطر 

o  الوطنية التنمية لخطط المكاني البعد ديتحد 
o  المحلية/  المركزية المالية العالقات قواعد ديتحد 
o  األساسية التحتية البنية خطط قيتنس 
o  النمو ومراكز أقطاب تنمية دعم  

 للمحافظات الهيكلية الخطط 
o  والريفية الحضرية المناطق بين والروابط المتكامل التحضر معالجة 
o  المدن أنظمة ضمن الخدمات تقديم تنسيق 
o  تنميتها ودعم الناشئة النمو مراكز تحديد 
o  المال رأس ينتحس برامج إدارة 
o  صناعية مناطق إنشاء 
o  والصناعية السكنية المشاريع تنفيذ على اإلشراف 

  تشمل التي المدن نمو إدارة خطط: 
o  األرض استعماالت تنظم أساسية تصاميم إعداد 
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  الجنوبية محافظاتلل الحضرية تنميةال إطار 4. 2  
 كما ،للمحافظات الحضرية التنمية ستراتيجياتإ صياغة ستوجه التي إلستراتيجيةا العناصر المحافظاات مجموعة إطار يعرض
 :ضرورة ذلك في بما التنفيذ أيضا اإلستراتيجيات هذه تراعي أن يجب

   مخدومة صناعية مناطق إلنشاء األراضي لتخصيص والبلدية الحكومية السياسات تنسيق. 
 مواقع فإن الجنوبية، المجموعة في أما. النفيس والطبيعي الثقافي اثالتر ذلك في بما الهامة والموارد األصول حماية 

 بين والتنسيق عليها للحفاظ عاجلة إجراءات تتطلب ،عالمي تراث كمواقع تسميتها تمت التي ،واألهوار الرافدين وادي
 .لحمايتها المجاورة المحافظات

 في المالية والخدمات الضريبية واإلعفاءات دعمال ذلك في بما الخاص القطاع من المستثمرين لجذب حوافز توفير 
 .العمل فرص خلق لتشجيع البدء مرحلة

 الحضرية التوسعات في معقولة بأسعار المساكن ببناء تقوم التي الخاص القطاع من البناء لشركات الحوافز توفير 
 .الجديدة

 الالزمة الزمنية الفترة وطول اإلداري قوالتنسي المالي اإللتزام بمستوى يتعلق فيما الواقعية غير التوقعات خفض 
 .ديناميکية تنمية منطقة إلنشاء

 
  .المحافظات ينب السياحي الممر: 11 ريطةخ

 
 
 

 التي المناطق مع تتالءم ال التي المعايير جانب الى التحتية البنية تنسيق عدمو الحضرية األراضي على السيطرة انعدام إن
 وتهميش الخدمات ونقص النظامي غير الحضري التوسع من تركة تخلق فهي. الحضري والنم أنماط مرونة تقوض تخدمها،
 . إليها الوصول يصعب التي المناطق
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  الرمادي مدينة في الدمار: 8 الشكل

 
 
 
 
 

 
  العام لإلستثمار األولوية إعطاء ضرورة 3.4.2

 مصادر أو والمالية اإلقتصادية الجدوى مسألة معالجة دون عالمشاري من كبيرا   عددا   للمحافظات الهيكلية الخطط جميع تدرج
 319و استراتيجيا   موقعا   31 الجنوبية المجموعة في ازدهارا   المحافظات أكثر المثال سبيل على البصرة أدرجت قدف. التمويل
 موارد بكثير يتجاوز المطلوب ستثماراإل فإن وبالتالي والنواحي، األقضية مستوى على صغير نشاط 281و كبيرة مشاريع
  .األخرى المحافظات في نفسها المسألة تبرزو. ميزانيتها

 للتنمية متكاملة استراتيجية وضع عند االعتبار بعين وأخذها المحافظات قبل من المقترحة المشروعات استعراض تم وقد
 منها المتوقعة والفوائد المشاريع تكاليف ىعل المترتبة اآلثار في المحافظات تنظر أن الضروري من ولكن والمكانية، اإلقتصادية
 تحديد ضرورة قتصاديإلا التحليل وسيؤكد. المالية الموارد ومصادر التمويل طرق واستكشاف ابه المرتبطة والمخاطر
 .ختيارإلا لتأجيل ةالسياسي الذرائع عن النظر بصرف األولويات

 اجتذب وقد. الخاص اإلستثمار وعرقلة الخاص القطاع إضعاف الى العراق في والصراعات والعقوبات الحروب من عقدان أدى
 ويتعين. والتجارة المصانع من بدال   والسكن العقارات في المحلي اإلستثمار 7131 إلى 7112 من الفترة في النفط أسعار ارتفاع
 .النفط أسعار لتقلبات وفقا   العامة اإلستثمارات وتحوير التنمية حث مسؤولية تتولى أن الحكومة على

 أخير مالذ بمثابة المدنية الخدمة كانت الوظائف، من محدودا   عددا   يولد الذي ،والغاز النفط إنتاج زيادة على للتركيز ونظرا
 وعدم المقنعة والبطالة الموظفين عدد تضخم تسبب وقد. االجتماعية المشقة وتخفيف المتزايدة البطالة من للتخفيف للتوظيف
 إال حله يمكن ال السياسية الناحية من حساسا   وضعا   وخلق كبير اقتصادي بعبء العمل ومتطلبات لعمالا مهارات بين التطابق
  .األمن استتباب إعادة بعد تدريجيا  
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o  الحضرية التوسعات تطوير 
o  المحلية الخدمات تقديم 
o  ابه واإلرتقاء وتأهيلها العشوائي السكن تجمعات أوضاع تسوية 
o  التجارية المناطق تعيين 

 
 المحافظات لجميع المكانية التنمية استراتيجيات: 

o (الحال واقع) والنواحي االقضية مستوى على والقطاعي المكاني التوزيع دراسة 
o التخطيطية المعايير وفق 7171 عام حتى االحتياجات تحديد. 

 
 

 اتمحافظال ميزانية على المفروضة القيود 2.4.2 
 

 :للدخل رئيسية مصادر ثالثة على المحافظة في التمويل درمصا تعتمد 
 الميزانية تخصيصات خالل من النفط عائدات توزيع إعادة. 
 الغاز من 1 م 321 لكل وكذلك المحافظة في المكرر والنفط المنتج الخام النفط من برميل لكل المستلمة التحويالت 

 . المحافظة في المنتج
 تخصيصات الى المقدسة األماكن الى أجنبي لزائر دخول كل على والرا  د 71 قدره تخصيص تحويل يضاف 

 . تحاديةاإل مراجعةال على بناء ةنهائيال التسوية إجراء مع الميزانية
 

 على سلبا   الرسوم هذه تؤثر ال أن على المحلية المعامالت على والرسوم الضرائب فرض المحافظات تخويل أيضا   يتم كما
 المدى في األقل على ستعمل المحافظات فإن ميزانياتها، من األكبر بالجزء تستأثر النفط عائدات أن وبما. األخرى المحافظات

  .بآخر أو بشكل تهاميزاني في شديدة قيود ظل في القريب
 وتتراوح. المائة في 71 بنسبة النفط أسعار رفعت قد 7132 الثاني تشرين في( أوبك) للنفط المصدرة الدول منظمة اتفاقية كانتو

 من تقلل والتي ،يةتفاقإلا في الواردة ستثناءاتإلا عتبارإلا بعين األخذ معو. دوالرا   22و 23 بين اآلن برنت خام أسعار
 األوبك، في األعضاء غير األخرى العشر والدول روسيا امتثال ومستوى ،المائة في 72 بنسبة أوبك إنتاج في تخفيضاتال

 يتوقعون ال الطاقة مجال في المختصين فإن العالم، أنحاء جميع في النفطية المخزونات وحجم األمريكي اإلنتاج في والزيادة
 قيودا   ستواجه العراقية المحافظات أن التوقعات هذه على ترتبيو. القصير المدى في دوالرا   21 على يزيد بما األسعار إرتفاع
  .7132و 7132 عامي أزمة مع نةمقار تخصيصاتها في الملموس نالتحس رغم الميزانية على دائمة
 أن بيد. للبرميل دوالرا   21 عند له مستوى أعلى إلى ووصل ،7132 حزيران منذ تقريبا المائة في 11 بنسبة برنت خام ارتفع لقد

 را  دوال 21 يتجاوز ما الى ترتفع أن يمكن ال األسعار أن إلى تشير والطلب العرض تقديرات الى تستند التي األخيرة التوقعات
 يعزز مما المتحدة، الواليات في الصخري النفط استخراج في زيادة إلى سيؤدي األسعار ارتفاع ألن القريب المدى في للبرميل

 . اإلنتاج بها تزيد أن األمريكية للشركات يمكن التي السرعة بسبب حذرا   أكثر التوقعات بعض أن بل. العالمي المعروض
 مساحات اآلن المدن هذه وتضم. أولوياتها أولى في الصراعات من المتضررة المدن بناء دةإعا اإلتحادية الحكومة وضعت وقد

 من المستوى لهذا تتعرض لم ةالجنوبي مجموعةال في المحافظات أن حين وفي. تجديدها يجب التي المتروكة المناطق من واسعة
ُ  لديها التي القطاعات على والتركيز قتصادإلا تنويع يتطلبها التي التحتية بالبنية هاتجهيز الى تحتاج إنها إال الدمار،  يمكن أو حاليا

 . مواردها من لإلستفادة تنافسية ميزة لديها يكون أن
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 مصادر أو والمالية اإلقتصادية الجدوى مسألة معالجة دون عالمشاري من كبيرا   عددا   للمحافظات الهيكلية الخطط جميع تدرج
 319و استراتيجيا   موقعا   31 الجنوبية المجموعة في ازدهارا   المحافظات أكثر المثال سبيل على البصرة أدرجت قدف. التمويل
 موارد بكثير يتجاوز المطلوب ستثماراإل فإن وبالتالي والنواحي، األقضية مستوى على صغير نشاط 281و كبيرة مشاريع
  .األخرى المحافظات في نفسها المسألة تبرزو. ميزانيتها

 للتنمية متكاملة استراتيجية وضع عند االعتبار بعين وأخذها المحافظات قبل من المقترحة المشروعات استعراض تم وقد
 منها المتوقعة والفوائد المشاريع تكاليف ىعل المترتبة اآلثار في المحافظات تنظر أن الضروري من ولكن والمكانية، اإلقتصادية
 تحديد ضرورة قتصاديإلا التحليل وسيؤكد. المالية الموارد ومصادر التمويل طرق واستكشاف ابه المرتبطة والمخاطر
 .ختيارإلا لتأجيل ةالسياسي الذرائع عن النظر بصرف األولويات

 اجتذب وقد. الخاص اإلستثمار وعرقلة الخاص القطاع إضعاف الى العراق في والصراعات والعقوبات الحروب من عقدان أدى
 ويتعين. والتجارة المصانع من بدال   والسكن العقارات في المحلي اإلستثمار 7131 إلى 7112 من الفترة في النفط أسعار ارتفاع
 .النفط أسعار لتقلبات وفقا   العامة اإلستثمارات وتحوير التنمية حث مسؤولية تتولى أن الحكومة على

 أخير مالذ بمثابة المدنية الخدمة كانت الوظائف، من محدودا   عددا   يولد الذي ،والغاز النفط إنتاج زيادة على للتركيز ونظرا
 وعدم المقنعة والبطالة الموظفين عدد تضخم تسبب وقد. االجتماعية المشقة وتخفيف المتزايدة البطالة من للتخفيف للتوظيف
 إال حله يمكن ال السياسية الناحية من حساسا   وضعا   وخلق كبير اقتصادي بعبء العمل ومتطلبات لعمالا مهارات بين التطابق
  .األمن استتباب إعادة بعد تدريجيا  
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o  الحضرية التوسعات تطوير 
o  المحلية الخدمات تقديم 
o  ابه واإلرتقاء وتأهيلها العشوائي السكن تجمعات أوضاع تسوية 
o  التجارية المناطق تعيين 

 
 المحافظات لجميع المكانية التنمية استراتيجيات: 

o (الحال واقع) والنواحي االقضية مستوى على والقطاعي المكاني التوزيع دراسة 
o التخطيطية المعايير وفق 7171 عام حتى االحتياجات تحديد. 

 
 

 اتمحافظال ميزانية على المفروضة القيود 2.4.2 
 

 :للدخل رئيسية مصادر ثالثة على المحافظة في التمويل درمصا تعتمد 
 الميزانية تخصيصات خالل من النفط عائدات توزيع إعادة. 
 الغاز من 1 م 321 لكل وكذلك المحافظة في المكرر والنفط المنتج الخام النفط من برميل لكل المستلمة التحويالت 

 . المحافظة في المنتج
 تخصيصات الى المقدسة األماكن الى أجنبي لزائر دخول كل على والرا  د 71 قدره تخصيص تحويل يضاف 

 . تحاديةاإل مراجعةال على بناء ةنهائيال التسوية إجراء مع الميزانية
 

 على سلبا   الرسوم هذه تؤثر ال أن على المحلية المعامالت على والرسوم الضرائب فرض المحافظات تخويل أيضا   يتم كما
 المدى في األقل على ستعمل المحافظات فإن ميزانياتها، من األكبر بالجزء تستأثر النفط عائدات أن وبما. األخرى المحافظات

  .بآخر أو بشكل تهاميزاني في شديدة قيود ظل في القريب
 وتتراوح. المائة في 71 بنسبة النفط أسعار رفعت قد 7132 الثاني تشرين في( أوبك) للنفط المصدرة الدول منظمة اتفاقية كانتو

 من تقلل والتي ،يةتفاقإلا في الواردة ستثناءاتإلا عتبارإلا بعين األخذ معو. دوالرا   22و 23 بين اآلن برنت خام أسعار
 األوبك، في األعضاء غير األخرى العشر والدول روسيا امتثال ومستوى ،المائة في 72 بنسبة أوبك إنتاج في تخفيضاتال

 يتوقعون ال الطاقة مجال في المختصين فإن العالم، أنحاء جميع في النفطية المخزونات وحجم األمريكي اإلنتاج في والزيادة
 قيودا   ستواجه العراقية المحافظات أن التوقعات هذه على ترتبيو. القصير المدى في دوالرا   21 على يزيد بما األسعار إرتفاع
  .7132و 7132 عامي أزمة مع نةمقار تخصيصاتها في الملموس نالتحس رغم الميزانية على دائمة
 أن بيد. للبرميل دوالرا   21 عند له مستوى أعلى إلى ووصل ،7132 حزيران منذ تقريبا المائة في 11 بنسبة برنت خام ارتفع لقد

 را  دوال 21 يتجاوز ما الى ترتفع أن يمكن ال األسعار أن إلى تشير والطلب العرض تقديرات الى تستند التي األخيرة التوقعات
 يعزز مما المتحدة، الواليات في الصخري النفط استخراج في زيادة إلى سيؤدي األسعار ارتفاع ألن القريب المدى في للبرميل

 . اإلنتاج بها تزيد أن األمريكية للشركات يمكن التي السرعة بسبب حذرا   أكثر التوقعات بعض أن بل. العالمي المعروض
 مساحات اآلن المدن هذه وتضم. أولوياتها أولى في الصراعات من المتضررة المدن بناء دةإعا اإلتحادية الحكومة وضعت وقد

 من المستوى لهذا تتعرض لم ةالجنوبي مجموعةال في المحافظات أن حين وفي. تجديدها يجب التي المتروكة المناطق من واسعة
ُ  لديها التي القطاعات على والتركيز قتصادإلا تنويع يتطلبها التي التحتية بالبنية هاتجهيز الى تحتاج إنها إال الدمار،  يمكن أو حاليا

 . مواردها من لإلستفادة تنافسية ميزة لديها يكون أن
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 للمحافظات الحضرية ستراتيجياتلإل العريضة الخطوط. 4 
 

 الجنوبية المحافظات مجموعة 1. 4
 

 الجنوبية المحافظات لمجموعة المكاني اإلطار تحديد 1. 1. 4
 

 على ترتكز هيو. العراق في والغاز النفط موارد نصف من أكثر على تحتوي لتيا النفط بحقول غنية الجنوبية المجموعة
  .العميقة المياه في الواقعة بمحطته والفاو والزبير قصر أم وأكبرها الستة، بموانئها البالد في الوحيدة البحرية البوابة البصرة،
 من المائة في 21 من أكثر تولد التي النفط صناعة على األول المقام في تخطيطها المجموعة ضمن األربع المحافظات وتركز
 إدراك يجب أنه إال الهدف، هذا فهم يمكن هأن حين وفي. فيها العمل فرص من المائة في 2 من أقل ولكن اإلجمالي المحلي ناتجها

 الشباب فئات ألفواج للوظائف الواعد المولد هو ألنه للمجموعة قتصاديةإلا اإلستراتيجية من يتجزأ ال جزءا   يكون أنو التنويع أن
  .الكبيرة

 الصناعية المراكز ومنظومة للمجموعة اإلرتكاز نقطة فهي ،للنمو قطبا تعد والتي البالد في الثانية العاصمة البصرة، مدينة أما
 وهذه .الفاو يف البحرية النفط ومحطة الزبير في الصناعية والمنطقة قصر أم في الحاويات ميناء محطات ذلك في بما المترابطة
 النقل: بالنفط الصلة ذات القطاعات إلى البصرة وتتطلع. الموانئ مرافق ونوعية حجم على وتعتمد وظيفيا   مترابطة المجموعة
 إلى وستحتاج العمل، فرص لتوفير والتجارة البناء وكذلك والبتروكيماويات المسال الطبيعي والغاز والمستودعات والتخزين
 الكبيرة الصناعية المنشآت غالبية ركزموتت. كدعم الحديدية السكك ومحطات الكهرباء توليد اتومحط الموانئ مرافق

 الحديد زبيرال في الصلب مجمع يستخدم . الموانئ من مقربة وعلى المدينة جنوب الصناعية الزبير منطقة في الثقيلة والصناعات
 المتعلقة المتكاملة المصانع تشجيع إلى جاهدة تسعى أن صناعيةال للمراكز وينبغي .اإلصطناعي الغاز األسمدة مصنعو الخردة
 وفوراتو التكتل اتياقتصاد من ستفادةإلا من يمكنها مما القطاعات، المتعددة الصناعية المناطق في التحويلية الصناعات بتجميع
  .الحجم

 
 قصر ام ميناء :12 الشكل

 
 

 والجزء الواردات من المائة في  89.2 فإن لالحصاء، المركزي للجهاز ووفقا   .المجموعة إلقتصاد الرئيسي القطاع التجارة تعتبر
 يتضمن والذي البصرة بوابة محطة الجارية، المشاريع بين ومن . الشحن طريق عن معها التعامل يتم النفط صادرات من األكبر
 اإلهتمام نإ .القناة عبر جديد رصيف إضافةب الحاويات ميناء قدرة لتوسيع الشمالي قصر أم ميناء إلى القناة وتوسيع تعميق

 .للمجموعة الفريدة البيئية للموارد نظرا   األهمية بالغ أمر النفط بقطاع المرتبطة البيئية بالقضايا
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 للنمو رئيسيا مشّكال وضعها ليصبح تخطيط، بال أم مخططا   األمر كان سواء حولها، من التحضر الكبيرة المشاريع تخلق
 من الكبيرة الحضرية المراكز من والمسافة القائمة التحتية البنية نظم إلى بالرجوع المشاريع هذه موقع اختيار وينبغي. الحضري

 أيضا المكانية المعايير هذه تعكس أن وينبغي. مثلى بتكلفة الكافية العامة بالمرافق تحفزه الذي الحضري النمو تزويد أجل
 تجنب كذلك ويجب. البيئية للشواغل األول االعتبار إيالء من بد وال. وآثارها لمشاريعا ستشملها التي المتوقعة األنشطة متطلبات
. الثقيلة الصناعات عن الناجم التلوث خالل من الضرر وإلحاق واألهوار النخيل وبساتين الزراعية األراضي على التجاوز
 األثرية والمواقع المتنوعة البيئية النظم تكون وأن عةالصنا تنتجها دخان أعمدة أي نطاق خارج السكنية المناطق تكون أن وينبغي
  .المدمر التلوث من محمية الجنوبية المجموعة ضمن
 أن يمكن المجموعة نطاق على المشاكل أهم من النهرين التقاء عند البصرة في وخاصة المائية الموارد كفاية عدم قضية وتعتبر
 تتطلب هيو ،ةمزروع غير للزراعة الصالحة األراضي نصف من أكثر كون سبب للتربة المفرطة الملوحة نّ أ الى جزئيا .يعزى

 قيد ليست أو اإلستكشاف قيد تزال ال نفطية حقول على وتحتوي كما ،ةجمنت نفطية حقول قار وذي ميسان وتمتلك ،معالجة  
 زيادة فإنّ  ذلك، ومع .الزراعي اجاإلنت في التوسع على الحقول هذه من لإلستخراج األولوية المحافظات عطيوت . في اإلنتاج
 على الحضرية المناطق عتمادإ وتقليل الفقر، من للحد ا  ضروري اُ أمر تعد الكساد من يعاني الذي الزراعي القطاع إنتاجية

 األراضي أفضل توجد حيث قار ذي في وخاصة التسويقية المدن في الزراعية الصناعات وتطوير المستوردة، الغذائية المنتجات
  .بخصوصهما معلّقة التنقيب إتفاقات تزال ال المثنى في نفطيان حقالن وهناك .زراعيةال

 األربع المحافظات بين اإلستراتيجي والتنسيق المكانية اإلتصاالت تحسين فإنّ  الجنوبية للمجموعة كمرتكز البصرة وبفضل
 األساسية الطرق بشبكة اإلهتمام ذلك ويتطلّب .خاصة ةالتجار لتوسيع التنمية مشاريع في التعاون وتُمّكن للطرفين مفيدة ستكون

 اإلمكانيات وفتح األولى الدرجة مدن في اإلقتصادية الفرص تعزيز أجل من رابطةال الطرق تحديد على خاص بشكل والتركيز
  .الممرات تأثير مناطق ضمن الثانية الدرجة لمدن
 

 رابطةال الطرق 2. 1. 4
 
 بين الرابط الطريق( 3: وهي الجنوبية المجموعة في تبدأ الرابطة الطرق تصبح أن يمكن التي للنقل محاور ثالثة هناك يوجد

 بين الرابط الطريق( 1 و 4 رقم الطريق من الناصرية/  البصرة بين الرابط الطريق( 7 ،2 رقم الطريق من العمارة/  البصرة
 المجموعتين في التنمية لهيكل ا  إطار وتضع المجموعة في ربعاأل الرئيسية المدن تربط وهي .32 رقم طريق أو النجف/  العمارة
 اتوالبلدي المدن وتستفيد. المقدسة كربالء مدينةب المدن هذه تربط الحلة من إضافية رابطة طرق هناك أن كما. والوسطى الجنوبية
  .التنمية هذه دهاتول التي المباشرة غير األنشطة من منها القريبة أو ةرابطال الطرق على الواقعة الصغيرة

 – البصرة بين الرئيسي السريع بالطريق مباشر ارتباط لديها يوجد ال التي الجنوبية المجموعة في الوحيدة المحافظة هي ميسان
 . بالناصرية العمارة تربط التي الطرق نجاح في كبيرة مصلحة لها فإنّ  وبالتالي، .بغداد

 
 
 النمو ومراكز أقطاب 3. 1. 4

 
 في لإلستثمار الواعدة اإلستراتيجية المواقع أكثر تحديد من تمكن التي المكانية التنمية إلستراتيجية الفقري العمود تالممرا تمثل
 والموارد اإلقتصادي النشاط فيها يتركز فعلية نمو كأقطاب األربع المحافظات مراكز برزت وقد. النمو ومراكز أقطاب إنشاء

 الخطة في اليها اإلشارة تمت كما العمارة في خاص بشكل للنظر ملفتة ولكنها عادية غير يستل السمة هذه. والثقافية اإلجتماعية
 يمكنها والتي المجموعة في جامعة أكبر موقع هي البصرة فإن الصناعية، صدارتها الى باإلضافةو. ميسان لمحافظة الهيكلية

 البحري الشحن ونظم البحرية والهندسة المائية الموارد وإدارة البحرية البيئة في تتخصص أن يمكن تكنولوجية مجمعات اءإنش
 البناء لنظم والمكونات المواد لتوفير لديها البناء صناعة توسيع السماوة تستطيعو. المتقدمة البتروكيماوية المنتجات وتطوير
 الناصرية. البصرة مع صلتها توطيد خالل من السياحية طتهاوأنش التجاري نشاطهاو تجارتها توسيع لعمارةل يمکن كما. الجديدة
 والطبيعية الثقافية السياحة طرق إلى وصول نقطة تكون أن يمكن كما ،هاما   لوجستيا   مركزا   تصبح أن على القدرة لديها كذلك

 . الضيافة شمليل كذلك التجاري نشاطها توسيع يمكنهاو

 أن يمكعن التعي النشعاط مراكز تطوير خالل من المحافظات مراكز في التركيز زيادة اتجاه عكس في الرئيسية التحديات أحد يتمثل
 المنعاطق بتوسعيع عليها الموافقة تسبق التي ستثماراتإلا فإن البصرة، فيف. المتوسط المدى على ديناميكية نمو مراكز إلى تتطور
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 للنمو رئيسيا مشّكال وضعها ليصبح تخطيط، بال أم مخططا   األمر كان سواء حولها، من التحضر الكبيرة المشاريع تخلق
 من الكبيرة الحضرية المراكز من والمسافة القائمة التحتية البنية نظم إلى بالرجوع المشاريع هذه موقع اختيار وينبغي. الحضري

 أيضا المكانية المعايير هذه تعكس أن وينبغي. مثلى بتكلفة الكافية العامة بالمرافق تحفزه الذي الحضري النمو تزويد أجل
 تجنب كذلك ويجب. البيئية للشواغل األول االعتبار إيالء من بد وال. وآثارها لمشاريعا ستشملها التي المتوقعة األنشطة متطلبات
. الثقيلة الصناعات عن الناجم التلوث خالل من الضرر وإلحاق واألهوار النخيل وبساتين الزراعية األراضي على التجاوز
 األثرية والمواقع المتنوعة البيئية النظم تكون وأن عةالصنا تنتجها دخان أعمدة أي نطاق خارج السكنية المناطق تكون أن وينبغي
  .المدمر التلوث من محمية الجنوبية المجموعة ضمن
 أن يمكن المجموعة نطاق على المشاكل أهم من النهرين التقاء عند البصرة في وخاصة المائية الموارد كفاية عدم قضية وتعتبر
 تتطلب هيو ،ةمزروع غير للزراعة الصالحة األراضي نصف من أكثر كون سبب للتربة المفرطة الملوحة نّ أ الى جزئيا .يعزى

 قيد ليست أو اإلستكشاف قيد تزال ال نفطية حقول على وتحتوي كما ،ةجمنت نفطية حقول قار وذي ميسان وتمتلك ،معالجة  
 زيادة فإنّ  ذلك، ومع .الزراعي اجاإلنت في التوسع على الحقول هذه من لإلستخراج األولوية المحافظات عطيوت . في اإلنتاج
 على الحضرية المناطق عتمادإ وتقليل الفقر، من للحد ا  ضروري اُ أمر تعد الكساد من يعاني الذي الزراعي القطاع إنتاجية

 األراضي أفضل توجد حيث قار ذي في وخاصة التسويقية المدن في الزراعية الصناعات وتطوير المستوردة، الغذائية المنتجات
  .بخصوصهما معلّقة التنقيب إتفاقات تزال ال المثنى في نفطيان حقالن وهناك .زراعيةال

 األربع المحافظات بين اإلستراتيجي والتنسيق المكانية اإلتصاالت تحسين فإنّ  الجنوبية للمجموعة كمرتكز البصرة وبفضل
 األساسية الطرق بشبكة اإلهتمام ذلك ويتطلّب .خاصة ةالتجار لتوسيع التنمية مشاريع في التعاون وتُمّكن للطرفين مفيدة ستكون

 اإلمكانيات وفتح األولى الدرجة مدن في اإلقتصادية الفرص تعزيز أجل من رابطةال الطرق تحديد على خاص بشكل والتركيز
  .الممرات تأثير مناطق ضمن الثانية الدرجة لمدن
 

 رابطةال الطرق 2. 1. 4
 
 بين الرابط الطريق( 3: وهي الجنوبية المجموعة في تبدأ الرابطة الطرق تصبح أن يمكن التي للنقل محاور ثالثة هناك يوجد

 بين الرابط الطريق( 1 و 4 رقم الطريق من الناصرية/  البصرة بين الرابط الطريق( 7 ،2 رقم الطريق من العمارة/  البصرة
 المجموعتين في التنمية لهيكل ا  إطار وتضع المجموعة في ربعاأل الرئيسية المدن تربط وهي .32 رقم طريق أو النجف/  العمارة
 اتوالبلدي المدن وتستفيد. المقدسة كربالء مدينةب المدن هذه تربط الحلة من إضافية رابطة طرق هناك أن كما. والوسطى الجنوبية
  .التنمية هذه دهاتول التي المباشرة غير األنشطة من منها القريبة أو ةرابطال الطرق على الواقعة الصغيرة

 – البصرة بين الرئيسي السريع بالطريق مباشر ارتباط لديها يوجد ال التي الجنوبية المجموعة في الوحيدة المحافظة هي ميسان
 . بالناصرية العمارة تربط التي الطرق نجاح في كبيرة مصلحة لها فإنّ  وبالتالي، .بغداد

 
 
 النمو ومراكز أقطاب 3. 1. 4

 
 في لإلستثمار الواعدة اإلستراتيجية المواقع أكثر تحديد من تمكن التي المكانية التنمية إلستراتيجية الفقري العمود تالممرا تمثل
 والموارد اإلقتصادي النشاط فيها يتركز فعلية نمو كأقطاب األربع المحافظات مراكز برزت وقد. النمو ومراكز أقطاب إنشاء

 الخطة في اليها اإلشارة تمت كما العمارة في خاص بشكل للنظر ملفتة ولكنها عادية غير يستل السمة هذه. والثقافية اإلجتماعية
 يمكنها والتي المجموعة في جامعة أكبر موقع هي البصرة فإن الصناعية، صدارتها الى باإلضافةو. ميسان لمحافظة الهيكلية

 البحري الشحن ونظم البحرية والهندسة المائية الموارد وإدارة البحرية البيئة في تتخصص أن يمكن تكنولوجية مجمعات اءإنش
 البناء لنظم والمكونات المواد لتوفير لديها البناء صناعة توسيع السماوة تستطيعو. المتقدمة البتروكيماوية المنتجات وتطوير
 الناصرية. البصرة مع صلتها توطيد خالل من السياحية طتهاوأنش التجاري نشاطهاو تجارتها توسيع لعمارةل يمکن كما. الجديدة
 والطبيعية الثقافية السياحة طرق إلى وصول نقطة تكون أن يمكن كما ،هاما   لوجستيا   مركزا   تصبح أن على القدرة لديها كذلك

 . الضيافة شمليل كذلك التجاري نشاطها توسيع يمكنهاو

 أن يمكعن التعي النشعاط مراكز تطوير خالل من المحافظات مراكز في التركيز زيادة اتجاه عكس في الرئيسية التحديات أحد يتمثل
 المنعاطق بتوسعيع عليها الموافقة تسبق التي ستثماراتإلا فإن البصرة، فيف. المتوسط المدى على ديناميكية نمو مراكز إلى تتطور
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 من نجت ولقد السنة مدار على كافية ولكن متغيرة مياه كمية تستقبل التي العذبة المياه نظم أحد ميسان في الحويزة أهوار تعتبر
 لإلتحاد تابعة (IBA) للطيور مهمة منطقة تعد وهي ،الماضي القرن تسعيناتو ثمانينات في اإلنسان صنعه الذي الصحي الصرف
 نظراَ  لألهوار البيئية النواة بصفتها اليونسكو قبل من "الوسطى األهوار" منطقة الى وينظر  (IUCN).الطبيعة لحفظ الدولي
 الملوحة معتدال مافه التوالي قارعلى وذي البصرة في والغربي شرقيال الحّمار هوري أما  .البيولوجي وتنوعها وشكلها لحجمها
 الجنوبية المنطقة في أما .الجنوبي الجزء أغلب في البيئي النظام تشكل والتي والجزر المد بحركات المالحة المياه تسلل بسبب

   .اجرةالمه الطيور ألصناف المهمة المناطق إحدى هي للصحراء المتاخمة المنطقة فإن الشرقية
 عام في بدأت التي بالمياه إغمارها إعادة عملية خالل من إنعاشها وتم اإلنسان به تسبب الذي التدهور من األهوار تنج وقد

 األراضي استرجاع الصعب من سيكون وبينما. والدافئ الرطب المناخ ظل في إنعاشها في سريع تقدم إحراز تم وقد. 7111
 ،األهوار منطقة عاشتإن على للحفاظ ضروريا   أمرا   يعتبر المياه تدفق على الحفاظ فإن لزراعة،ا في استغاللها بسبب مستنزفةال

 المترتبة اآلثار معالجة ويجب. القائمة في إلدراجها ا  شرط كان االلتزام هذا ألن نظرا   األهوار ستدامةإل األولوية إيالء يجب كما
  .المنظور هذا من اإلنمائية خططها في الجنوبية المجموعة في المياه استخدامات طلب على
 بما البيئية للسياحة جذب أماكن األهوار وتعتبر(. معين موضوع أو فكرة حول يتمحور) مواضيعي طابع ذات اليوم السياحة إن
 هي سياحية قيمة ذات تكون أن يمكن التي األخرى األماكن ومن . بالطيور المهتمين األشخاص من المتزايدة األعداد ذلك في

 أكشاك إلى باإلضافة القرنة في السياحية اإلقامة أماكن من مختلفة أنواع جانب إلى موجودا   يكون أن يمكن والذي متحف
 ذات تكون أن شفوية ترجمة مراكزب مزودة مراقبة محطات شأن ومن .والفهود الجبايش في اإلقامة أماكن في السياحية المعلومات

 الفريدة الخصائص يعرفون ال الذين أولئك تجربة إثراء شأنها من والتي المقترحة حيةالسيا الطرق طول على خاصة أهمية
 .  المناخي التغير مع البيئية لنظمها الملحوظ والتكيّف الرافدين وادي بالد حضارة نشوء في ومساهمتها لألهوار

 األوسط الحّمار لهور المدرجين الموقعين نبي األهوار عبر العمارة / البصرة بممر الناصرية يربط الذي الرئيسي الطريق يمر
 كطريق الطريق هذا تطوير ويمكن  .الشرقي الحّمار هور موقع من الشمال وفي العازلتين، منطقتيهما طول على والغربي
 إلى الوصول من تُمكن أن شأنها من نقاط عند العازلة المناطق داخل اإلستراحة مناطق تقع أن وينبغي .خالبة مناظر ذو سياحي
 .العالمي التراث مركز/  اليونسكو لمعايير وفقا   المواقع في المراقبة محطات

 (اللبن) الطيني آجرها بقايا تزال ما. وإريدو وأوروك أور في الرافدين وادي بالد مدن بقايا هي المدرجة الثالثة األثرية المواقع
 ذات األهوار في جزر على أو الحافات على هذا الدلتا سهل في نشأت التي المدن أولى هذه كانت تاريخيا ،  .الصحراء في باقية

 المزدهرة الرافدين وادي بالد جنوب حضارة مراكز المدن هذه وأصبحت  .الحين ذلك منذ إنحسرت والتي الواسعة المساحات
 التعرض بسبب السنين آالف خالل التآكل من الطيني اآلجر بناء عانى لقد .الزقورة وبناء المسمارية تطويرالكتابة تم حيث

 .إنحساراألهوار مع الرملية العواصف وخاصة البيئية للعوامل

 من كبيرة أجزاء هنالك وأوروك أور من كلّ  وفي الزقورات بإستثناء مجددا   للدفن المستخرجة أريدو آثار من أجزاء تعرضت
 وادي بالد عن الكتابة عند إليها اإلشارة مايتم غالبا   هاألن الخبراء لغير مألوفة منطقة أور تعد  .بعد فيها التنقيب يتم لم مواقعها
 جميع وتحتاج .إصالحه ويمكن محدود الصراع أثناء بأور لحق الذي الضرر أنّ  العالمي للتراث اليونسكو مركز ويعتبر .الرافدين
 شاشات توفير ينبغي و .احللسيّ  جاذبيتها لتعزيز بانورامية وصور ونماذج مخططات مع الشفوية للترجمة محطات الى المواقع
 .الثالثة المواقع بين يربط الذي للطريق مرتكزا   تكون أن للناصرية يمكن كما المستقبل، في تفاعلية

 ويتطلب   .المحليين الزوار تجذب التي الدينية األضرحة على ميسان / البصرة منطقة تحتوي األثرية، المواقع إلى باإلضافة
 مدن الى المؤدية الطرق الى الوصول بمنافذ المواقع تجهيزهذه هام محلي اقتصادي كنشاط ينيةالد السياحة هذه في التوسع
 .الدينية السياحة
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 ميسان محافظة في االاوار حدود خريطة: 26 خريطة

 
 
 

 العالمي التراث مركز/ اليونسكو –" العراق جنوب أاوار" مواقع: 22 خريطة

 
 http://whc.unesco.org  اليونسكو موقع :المصدر                            

 
 
 

 أنواع من العديد لبقاء األهمية بالغة وهي .قاحلة منطقة وسط العالم في الرطبة األراضي أنظمة أكبر من واحدة األهوار تعتبر
 تتميز التي البيئية النظم من معقدة شبكة ينتج مما تغذيها التي لمياها كميةل وفقا   األهوار مساحة تتقلب .والروبيان واألسماك الطيور

 يبلغ عازلة مناطق وتحميها الرطبة األراضي من هكتار  7310111  المدرجة األربعة المواقع وتغطي .الموسمية بتغيراتها
 من يقرب ما يوجد حيث ،(IBA) للطيور مهمة مناطق األهوار وتعتبر .الرطبة األراضي من هكتار 7110111  مساحتها مجموع

 . باإلنقراض المهددة لألنواع خصبة ا  وأرض محمية وتوفر الشتاء، فصل في المهاجرة المائية الطيور أنواع من نوع 200
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 من نجت ولقد السنة مدار على كافية ولكن متغيرة مياه كمية تستقبل التي العذبة المياه نظم أحد ميسان في الحويزة أهوار تعتبر
 لإلتحاد تابعة (IBA) للطيور مهمة منطقة تعد وهي ،الماضي القرن تسعيناتو ثمانينات في اإلنسان صنعه الذي الصحي الصرف
 نظراَ  لألهوار البيئية النواة بصفتها اليونسكو قبل من "الوسطى األهوار" منطقة الى وينظر  (IUCN).الطبيعة لحفظ الدولي
 الملوحة معتدال مافه التوالي قارعلى وذي البصرة في والغربي شرقيال الحّمار هوري أما  .البيولوجي وتنوعها وشكلها لحجمها
 الجنوبية المنطقة في أما .الجنوبي الجزء أغلب في البيئي النظام تشكل والتي والجزر المد بحركات المالحة المياه تسلل بسبب

   .اجرةالمه الطيور ألصناف المهمة المناطق إحدى هي للصحراء المتاخمة المنطقة فإن الشرقية
 عام في بدأت التي بالمياه إغمارها إعادة عملية خالل من إنعاشها وتم اإلنسان به تسبب الذي التدهور من األهوار تنج وقد

 األراضي استرجاع الصعب من سيكون وبينما. والدافئ الرطب المناخ ظل في إنعاشها في سريع تقدم إحراز تم وقد. 7111
 ،األهوار منطقة عاشتإن على للحفاظ ضروريا   أمرا   يعتبر المياه تدفق على الحفاظ فإن لزراعة،ا في استغاللها بسبب مستنزفةال

 المترتبة اآلثار معالجة ويجب. القائمة في إلدراجها ا  شرط كان االلتزام هذا ألن نظرا   األهوار ستدامةإل األولوية إيالء يجب كما
  .المنظور هذا من اإلنمائية خططها في الجنوبية المجموعة في المياه استخدامات طلب على
 بما البيئية للسياحة جذب أماكن األهوار وتعتبر(. معين موضوع أو فكرة حول يتمحور) مواضيعي طابع ذات اليوم السياحة إن
 هي سياحية قيمة ذات تكون أن يمكن التي األخرى األماكن ومن . بالطيور المهتمين األشخاص من المتزايدة األعداد ذلك في

 أكشاك إلى باإلضافة القرنة في السياحية اإلقامة أماكن من مختلفة أنواع جانب إلى موجودا   يكون أن يمكن والذي متحف
 ذات تكون أن شفوية ترجمة مراكزب مزودة مراقبة محطات شأن ومن .والفهود الجبايش في اإلقامة أماكن في السياحية المعلومات

 الفريدة الخصائص يعرفون ال الذين أولئك تجربة إثراء شأنها من والتي المقترحة حيةالسيا الطرق طول على خاصة أهمية
 .  المناخي التغير مع البيئية لنظمها الملحوظ والتكيّف الرافدين وادي بالد حضارة نشوء في ومساهمتها لألهوار

 األوسط الحّمار لهور المدرجين الموقعين نبي األهوار عبر العمارة / البصرة بممر الناصرية يربط الذي الرئيسي الطريق يمر
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 ميسان محافظة في االاوار حدود خريطة: 26 خريطة

 
 
 

 العالمي التراث مركز/ اليونسكو –" العراق جنوب أاوار" مواقع: 22 خريطة

 
 http://whc.unesco.org  اليونسكو موقع :المصدر                            
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 يبلغ عازلة مناطق وتحميها الرطبة األراضي من هكتار  7310111  المدرجة األربعة المواقع وتغطي .الموسمية بتغيراتها
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 . باإلنقراض المهددة لألنواع خصبة ا  وأرض محمية وتوفر الشتاء، فصل في المهاجرة المائية الطيور أنواع من نوع 200
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 وإنعدام التحتية البنية نقص بسبب للخطر حاليا   يتعرض مميز وعمراني معماري تراث ذو تاريخي مركز البصرة وتضم
 إيقاف إن. الثقافية بأهميتها ة  فظمحا تبقى ولكنها اليومية الحياة أنماط مع المعمارية الميزات تكيف المكلف من يكون قد. الصيانة

 األمم برنامج بدأ وقد. للعراق الثقافي التراث على للحفاظ مهم التاريخي المركز اهذ تنشيط وإعادة إصالحه أو التدهور هذا
 .القيمة العمرانية البيئة هذه تأهيل إعادة لتعزيز تشاركيا   نشاطا   البشرية للمستوطنات المتحدة

 إلعادة الممنوح الدولي اإلهتمام وبسبب .السياحة لتعزيز متعددة أصول من اإلستفادة للمحافظات اليوم المواضيعية السياحة تتيح
 الطريق يصل أن الممکن ومن(. قار وذي وميسان البصرة) الثالث المحافظا في رئيسيا   مقصدا   تُصبح أن لألهوار يمكن ،إحيائها
 نبساتي الى المحتمل ومن ،والبصرة ميسان في المدرجة األخرى األهوار مواقع الى قار ذي في الخالبة المشاهد ذي الرئيسي
 جاذبة الصحراوية البيئة أصبحت وقد  .زيارتها واألجانب المحليّون للسيّاح يمکن التي المنطقة لتوسيع تأهيلها تم التي النخيل
 في األثرية المواقع وزيارة السفاري رحالت بين الجمع ويمكن  .ةالصحراوي السفاري رحالتب نتمويه الذين سنا   األصغر للسياح
 المناطق هذه تصبح أن أجل فمن حال، كل وعلى . سواء حد على واألدالء السياح سالمة تأمين مكانباإل يصبح عندما المثنى
 مةمالمص الضيافة أنشطةو الطرق خيارات ذلك في بما بها خاصة متخصصة تحتية بنية إيجاد األمر يتطلب سياحية، وجهات
 .الهشة اإليكولوجية البيئات بهذه اإلضرار دون بالمنطقة اإلستمتاع تجربة تعزز والتي جيد بشكل

 
 

 
  واألدلة المؤشرات 4. 1. 4

 
 السكان

 
 وهي البصرة، مدينة سكان مجموع بلغ فقد. المحافظات مراكز حول الجنوبية المحافظات مجموعة في السكان تجمعات تتركز
 قار ذي محافظات كزمرا وتمثل. نسمة 308110117 البصرة، محافظة ومركز الجنوبية للمجموعة قتصاديةإلا الركيزة

 2920121و 2210944 :سكانها عدد بلغ فقد أيضا هامة سكانية تجمعات( السماوة) والمثنى( العمارة) وميسان( الناصرية)
 . التوالي على نسمة 1820121و

 وعمجم يبلغ يذال ،القريب الصناعي الزبير قضاء وفي حدوده ضمن الحضري النمو البصرة قضاء يحفز البصرة، محافظة في
 في والحاويات النفط وموانئ التجارية واألعمال الصناعية المنشآت مجموعة تستقطب أن الطبيعي ومن. نسمة 2140282 سكانه

 لتحفيز تكميلية أو صلة ذات تجارية أعمال بناء على المحيطة المناطق تركز أن يجب. عمل عن الباحثين السكان والزبير البصرة
 لتحدياتل مثاال   نسمة، 870122 سكانه عدد يبلغ صغير ميناء وهي الفاو مدينة تعتبر. المحافظة حاءأن جميع في المتوازنة التنمية
 التي المحدودة العمل فرص جانب إلى البصرة، مدينة عن تفصلها التي المسافةف  .البصرة وجه في األصغر المدن تواجه التي
 .ةوالسكني ةالتجاري للتنمية كموقع الفاو كاناتإم من تحد المحلي، الميناء الى المستندة تهاصناع من تنبع

. المحافظات مراكز صدارة أخرى مرة تمثل نسمة، 2210944 سكانها عدد يبلغ التي الناصرية، مدينة فإن قار، ذي محافظة وفي
 ،اإلعتيادية وبيةالجن المجموعة بأقضية مقارنة التركيز عالية سكانية بتجمعات أيضا تحتفظ بها المحيطة األقضية فإن ذلك، ومع
 القاعدة لهذه يمكن. التوالي على نسمة 1320128و 8220222و 8790197 الشيوخ وسوق والشطرة الرفاعي أقضية سجلت حيث

 سكانه عدد يبلغ يذال بايشجال قضاء ضميو . اإلنتاجية وتحسين محليال زراعيال قطاعال تحديث دعم العاملة األيدي من الواسعة
  .للمحافظة الشرقي الجنوبي الركن في هامة وارا  أه فقط نسمة 3170111

 الحضرية المستقرات من مزيجا   يعكس سكانها توزيع فإن وبالتالي الكبيرة، الحويزة ألهوار موطنا   ميسان محافظة تعتبر
 في األكبر اوهم صالح وقلعة العمارة قضائي سجل وقد. " عالميا   تراثا   بوصفها اليونسكو أدرجتها التي المحمية، واألهوار
 بلغ سكان عدد المتبقية األربع األقضية سجلت حين في ،2نسمة 3240111و نسمة 2920111 يبلغ سكان عدد المحافظة

 :"أهداف عدة نحو للمحافظة المستقبلية التنمية توجيه ينبغي. أقل أو نسمة 3710111

                                                      
 وهي 7132 لعام نسمة 2910221( كميت ناحية الى باالضافة) العمارة قضاء سكان عدد ان حيث ميسان محافظة سكان لإلحصاء، المركزي لجهازا

 الى باالضافة) صالح عةقل قضاء الثالثة المرتبة ثم نسمة3240719 سكان بعدد( والخير العدل ناحية الى باالضافة) الكبير المجر قضاء ثم االولى بالمرتبة
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 البصرة مدينة في وخاصة عملال قطاعات جميع في الوافدة العمالة نسبة ازدياد :14 الشكل

 
 
 

 
 

 والخدمات التحتية البنية إلى الوصول: البيئية المؤشرات
 

 حين في الكاملة التغطية األعلى القيم تعكس حيث األقضية، بين الصحي الصرف وخدمات المياه على الحصول إمكانية تختلف
 أو الحضري التوسع مناطق إلى الخدمات توفير إن. دماتالخب تزويدهم يتم السكان مجموع نصف من أقل أن األدنى القيم تفيد

 عن بعيدا   الواقعة األقضية وتواجه. محلية مسؤولية   العشوائي السكن وتجمعات الخدمات في نقص من تعاني كانت التي المناطق
 متطلبات بين المائية الموارد إدارة إن. العام إلنفاقا وأولويات التكلفة بسبب الخدمات تقديم أمام أكبر عوائق المحافظات مراكز
 نوعية عن ال  فض قتصاديإلا النمو على الحفاظ في هميةألا بالغ أمر الحضرية والجودة الزراعة واحتياجات هوارألا صيانة
 في القيم أدنى وسجلت.  قار ذي محافظة في المياه على للحصول عالية ا  قيم المحافظات مراكز تضم التي األقضية سجلت. البيئة
 بنسبة والسلمان المائة، في 82.4 بنسبة ميسان محافظة في الرفاعي ءقضا مثل الريف سكان من أكبر عددا   تضم التي قضيةاأل

 .ميسان في المائة في 29.1 بنسبة ءوالكحال المثنى، في المائة في 89.2
 الحصول وإمكانية لخدماتا لتغطية جيد مستوى يظهر مما أعلى أو المائة في 44 نسبة البصرة حافظةم في األقضية سجلت
 نسبة وأدنى المائة في 94.8 بنسبة الناصرية قضاء في بةنس أعلى سجلت حيث القيم من مزيجا   قار ذي محافظة سجلت وقد. عليها
 علي قضائي في أعلى ميسان في للشرب الصالحة المياه على الحصول وكان. المائة في 82.4 بنسبة الشمالي الرفاعي قضاء في

 طنامو فيها بما المحيطة األربع األقضية سجلت وقد. التوالي على المائة في 91.8و المائة في 311 بنسبة ارةوالعم الغربي
 من الشمالي الجزء في سكانها تجمع من المثنى محافظة وتستفيد. المائة في 28 بمتوسط أقل أرقاما   بيئيةال األهمية ذات ألهوارل

 يذال سلمانال قضاء أما. المائة في 42 حوالي قيمته بلغت حيث دائما ذلك من أعلى المياه على الحصول كان وبالتالي المحافظة،
 . المائة في 89.2 بلغت قيمة سجل فقد والغرب الجنوب في الصحراء من أساسا تكوني

 زاناتخ على الحصول إمكانية أو العامة بالشبكة التوصيل بأنه يعرف الذي الصحي، الصرف خدمات على صولحال ويعتبر
 األقضية من ا  خمس سجلت. المحتملة الصحية اآلثار لتقييم والحضرية الريفية المناطق من كل في هاما   مقياسا   الصحي، الصرف
 على المائة في 21و المائة في 22.3 نسبة والقرنة الفاو سجل حين في المائة، في 93 من أعلى ا  قيم البصرة محافظة في ةالسبع

 سوق في األدنى النسبة تبلغ حيث الصحي، الصرف خدمات على صولحال من عال بمستوى قار ذي محافظة تتمتع. التوالي
 الشمالي الغربي علي قضاء في معدل أعلى سجل حيث التباين من مستوى أعلى ميسان أقضية وتظهر. المائة في 41.2 الشيوخ

 في 21.3و المائة في 21.2 فيهما النسبة بلغت فقد مونةميالو صالح قلعة قضائي أما. المائة في 311 بنسبة المنخفضة الكثافة ذي
 مهمين موقعين سيكونان فإنهما محافظةال مركز العمارة من مقربة على الواقعة األقضية من ولكونهما التوالي، على المائة

 على ذلك ويرجع ،المائة في 19.1 بنسبة الكحالء قضاء في قيمة أقل سجلت وقد. الحضر لسكان المتزايد العدد إدارة في للمساعدة
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 رئيسية سياحية وجهات تصبح أن كنيم والتي تعويضها يمكن ال التي الفريدة الطبيعية األصول على الحفاظ. 
 والنجف الناصرية ومدينتي السريع بالطريق ،للنمو المحتمل الوحيد القطب وهي العمارة، ربط طريق عن الربط زيادة . 
  المحتملة النمو مراكز في التحتية البنية تحسين. 
 االقتصادية التنمية تدعم ألنها األراضي إدارة على المحلية القدرة تحسين. 

 الواقعة األقضية في السكان من األكبر الجزء يتركز. للصحراء المتاخم الجغرافي موقعها المثنى محافظة سكان توزيع يعكسو
 نسمة، 3310219 الخضر وقضاء نسمة  1190282 الرميثة قضاء في السكان عدد بلغ حيث الشمال في الفرات نهر طول على
 المحافظات الى والغرب الشرق بين الربط توسيع إن.  نسمة 310929 لغب سكان عدد الصحراوي السلمان قضاء سجل حين في

 أما. الحالية التعدين أنشطة نطاق خارج المثنى في المستقبل في والمحتملة القائمة الصناعات لدعم هاما   عامال   يشكل المحيطة
 تعليمية بيئة تخلق أن والبصرة الناصرية مع راضيةواإلفت الفعلية الروابط شأن من ولكن ي،العال للتعليم مرافق بها فيوجد السماوة
 .ديناميكية

  
 

 األسرة ودخل العمالة: اإلقتصادية المؤشرات
 
 المحافظات جاذبية تقليل الى العمالة معدالت وارتفاع الشهري، األسرة دخل متوسط وانخفاض السكان، عدد انخفاض يؤدي

. البصرة مع الروابط وتعزيز المحافظات مراكز بين الربط أهمية تأتي هنا ومن. التجارية لألعمال كمواقع البصرة عدا األخرى
 لتوليد بديلة مصادر من الدخل توليد على السكان وقدرة التجارية، أو الزراعية أو الصناعية األسواق ووجود للنقل، التحتية فالبنية
 مراكز فيها توجد التي األقضية إن .عنها بالغاإل بالضرورة يتم ال ولكن األسر دخل تكمل الرسمي غير القطاع في الدخل

 3278 والبالغ لألسرة شهري دخل أعلى البصرة قضاء سجل فقد متوقع، هو وكما. لألسر دخل أعلى تسجل التي هي المحافظات
 سجل قد ةالبصر محافظة في البصرة قضاء أن لالهتمام المثير ومن.  دينارا   921   الريفي السلمان قضاء سجل حين في دينارا،
 على يدل مما التوالي، على المائة في 72.2و المائة في 34.2 بلغت والتي الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة معدالت أعلى أيضا
 الى الجدد نيالوافد مع سيما وال العمالة، من المعروض عن تخلف قد العمل فرص توليد فإن المدينة، حجم عن النظر بصرف أنه

 . عام لك العاملة القوة

 المائة في 77 بنسبة شطرةال قضاء في شبابال بين البطالةو الكلية بطالةال تالمعد أعلى سجلت فقد قار، ذي محافظة في أما
 وهذا. المائة في 77.9 بلغت الشباب بين لبطالةل أقل نسبة الريفي الجبايش قضاء سجل حين في التوالي، على المائة في 81.2و

 عمل فرص الى الحاجة وتشكل . الزراعة غير أخرى قطاعات في العمل فرص الى العامة والحاجة ةالخارج الهجرة على يدل
 أعلى الشباب بين البطالة معدالت أن حيث الجنوبية المجموعة أنحاء جميع في الشاغل الشغل الشابة العاملة األيدي أفواج تناسب

 ميمونةال قضاء في المجموعة في بطالة نسبة أدنى سجلت. البصرة افظةمح في القرنة باستثناء األقضية كافة في الكلية البطالة من
 .المثنى بمحافظة الرميثة قضاء في المائة في 2.4 بلغت الشباب بين بطالة نسبة وأدنى المائة في 8.9 بنسبة ميسان بمحافظة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
 120123 منه والريف نسمة 2730819 منه الحضر ،نسمة 2220841 سكانه عدد العمار مركز ان علما  . نسمة 3120982 سكان بعدد( العزير ناحية
 ."نسمة

 
 



اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

43

 42 

 البصرة مدينة في وخاصة عملال قطاعات جميع في الوافدة العمالة نسبة ازدياد :14 الشكل
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 سجلت متوقع هو وكما. التوالي على 40982و 370223 بلغت حيث والرفاعي الجبايش قضائي في قار ذي محافظة في األرقام
 .30222 وهي الناصرية قضاء في قيمة أقل

 370949 ب والعمارة الميمونة قضائي تلتها ،790822 عند الكحالء قضاء في قيمة أعلى سجلت ميسان، محافظة وفي
 غير التعليم سنوات ومتوسط الرضع، ووفيات المتوقع، العمر متوسط مؤشرات أن لألسف يدعو ومما. التوالي على 370241و

 الحياة نوعية وهي المحسوبة الثالثة الرئيسية والمؤشرات والتعليم الصحة مؤشرات أن يعني وهذا. األقضية مستوى على متوفرة
 إدراج ويتم. واألقضية المحافظات مستوى على اإلحصائية التحليالت بين للمقارنة قابلة تكون لن والحرمان التنموية واإلمكانات

 مؤشرات دقيق بشكل تتبع وهي الحضرية تنميةلل الوطنية اتيجيةاإلستر تقرير في المحافظات مستوى علی القطاعية البيانات
 . اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ومنهجيات

  
 
 البصرة محافظة 5. 1. 4

 
 مسيرتها في المتأخرة والمحافظات بالنفط الغنية البصرة محافظة بين اإلقتصادي التفاوت الجنوبية المجموعة إحصاءات تعكس

 سكان تعداد ويبلغ البالد في حضري مركز أكبر ثاني الحالي الوقت في هي البصرة دينةم. والمثنى قار وذي ميسان وهي التنموية
 أما. المحافظة في أصغر مستقرات في يقطنون الريف سكان من نسمة ألف 92 حوالي منهم نسمة، مليون 3.81 البصرة قضاء
 . ككل المجموعة في علىاأل وهو دينارا   30278 فيبلغ لألسرة الشهري الدخل

  البصرة في الصدر باقر محمد جسر :15 كلالش

 

 

 ولم. المحافظات الى الوطنية التحويالت في وتكريره النفط إنتاج من المتأتية الرسوم وإدراج يةالنفط يراداتإلا توزيع إعادة يتم
 التي الوظائف عدد النخفاض ونظرا  . العمل فرص وخلق التنويع الى الرامية الجهود الى غيرها أو البصرة في الدخل هذا يوجه
 البطالة فإن النازحين، إلى باإلضافة المحيطة، الريفية المناطق من المهاجرين تجذب البصرة أن وحقيقة النفطي القطاع يخلقها
 في مبين هو كما المجموعة في األعلى ماه البصرة لقضاء المائة في 79.2 الشباب بين والبطالة ،المائة في 34.2 البالغة الكلية
  .(7) لالجدو

 أدنى سجل حين في المائة، في 32 من أقل مماثل يأسر دخل متوسط يمتلك الذي الزبير ضاءق في البطالة مستويات وبلغت
 في 72.2 بلغت حيث القرنة قضاء في األعلى فهي الشباب أمية أما. الريفيين سكانه عدد قلة بسبب المدينة قضاء في مستوى
 والتي فيه الشباب لدى اآلمية نسبة أن إال الزبير، قضاء في األقل فهي المائة في 82.2 بلغت يوالت المساكن ملكية نسبةو. المائة
 .المتوسط النطاق ضمن تأتي المائة في 38.1 تبلغ

 91 من أكثر إلى المياه إمدادات على الحصول نسبة وتصل. وجودتها التحتية البنية خدمات على صولحال بين حاد اختالف هناك
 تخدم ال حيث الصحي الصرف مجال في هو الملحوظ والفارق. بقليل أقل هي حيث القرنة باستثناء األقضية جميع يف المائة في
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 تسميتها من الرغم على الراهن الوقت في بالمياه تغذيتها نقص من تعاني األهوار ألن نظرا الكافية الموارد توفر عدم إلى األرجح
 .الطبيعي للتراث كمواقع

 
 المساكن ملكية

 
 الفرص تكثر حيث الحضرية المراكز يف منها الريفية المناطق في أعلى الجنوبية المحافظات مجموعة في المساكن ملكية إن

 مدخرات لديهم ليس الذين لمهاجرينا خاص بشكل اإليجارات تجتذب. الرسمية وغير الرسمية اإلسكان أسواق في المحايدة
  .األصلية وقراهم المدن من كل تتجاذبهم الذين سنا األصغر والمهاجرين اإلقامة أماكن شراء من تمكنهم

 
 المكافئة القيمة أو المال رأس قيمة تقدير المستحيل من فإنه التالية، المستويات عن ومعلومات عقارية اتتقييم وجود لعدم ونظرا
 التنمية إمكانيات تقيس التي واألدلة والمؤشرات األسرة دخل حساب من المؤشر هذا استبعاد تم فقد ولذلك. المنازل لملكية التالية

 . النتائج انحياز لتجنب الحياة ونوعية
 

 والحرمان الفقر: اإلجتماعية المؤشرات
 
 مجموعة في الشباب بين واألمية الفقر مستويات تظهر والتعليم والصحة والعمالة الدخل هي والحرمان للفقر الرئيسية األبعاد إن

 عددب خاصةال األرقام وتشير. الحضرو الريف بين ما السياقية ختالفاتإلا تعكس التي القيم من مجموعة الجنوبية المحافظات
 في للفقر قيمة أعلى وسجلت. لموقعل تبعا   الصحية الخدمات على الحصول في كبيرة تفاوتات وجود الى طبيب لكل السكان

 .المائة في 9.8 بنسبة البصرة قضاء في نسبة وأدنى المائة في 29.9 بنسبة ميسان في ءكحالال قضاء في ةالجنوبي المجموعة
 مستويات اختالف من الرغم على الفقر معدالت أدنى المحافظات مراكز تضم التي ضيةاألق تسجل أن المستغرب من ليس

 في أما. فيها مقيمينال سكانلل الفرص توفير على الكبرى المدن قدرة على يدل وهذا. واألمية البطالة مثل األخرى المؤشرات
 المهمة األهوار توجد حيث المحافظة شمال لواقعينا المدينةو القرنة قضائي في األعلى هي الفقر معدالت فإن البصرة، محافظة
 تراوحت حين في ،المائة في 78.2 بنسبة الناصرية قضاء في للفقر معدل أدنى سجل قار، ذي محافظة فيو. المائة في 72 وبلغت

 سجل وبالمثل،. ةوالريفي الحضرية المناطق بين الفجوة يؤكد مما ،المائة في 22و المائة في 81 بين األخرى ةاألربع األقضية
 الفقر معدل بلغ بينما التوالي، على المائة في 72.8و المائة في 31.1 تبلغ فقر معدالت ميسان في والعمارة الغربي علي قضائي

 سجلت المثنى، محافظة وفي. المائة في 41و المائة في 23 بين ما الريفي الطابع عليها يغلب التي المتبقية األربعة األقضية في
 أنحاء جميع في العمل فرص تنويع الى الحاجة يبرز مما ،المائة في 22و المائة في 84.2 بين تتراوح ا  قيم ةاألربع األقضية
 روابط إقامة إلى الحاجة على الضوء من مزيدا   الريفية المناطق في تحصل التي للفقر المتكررة المرتفعة القيم وتسلط  .المحافظة

 تسويق خدمات تقدم أن يمكن التي النمو ومراكز قتصاديةإلا بالمراكز الربط وضمان ،اإلنتاج نحو موجهة حضرية/  ريفية
  .أفضل وتوزيع

 العرب شط قضاء ليهاي ،المائة في 72.2 بنسبة القرنة قضاء في نسبة أعلى الشباب لدى األمية نسبة بلغت البصرة، محافظة وفي
. المائة في 2.2 بلغت نسبة أدنى الفاو سجلت حيث المائة في 38 عن نسبةال فتقل األخرى األقضية في أما. المائة في 32.4 بنسبة
 قضائي باستثناء المائة في 8 من أقل أرقام سجلت حيث مفاجئ بشكل منخفضة الشباب لدى ميةاأل فإن قار، ذي محافظة في أما

 كانت إذا ما الواضح من ليس ذلك، ومع. التوالي على المائة في 34.7و المائة في 31.4 بنسبة بايشجوال الشيوخ سوق
 المحور طول على الممتدة اإلستيطان مراكز خارج تعيش التيو الريفي الطابع عليها يغلب التي الصغيرة الريفية المجتمعات
 أمية نسبة أعلى صالح قلعة لدى أن حين فيو .ميسان في أجريت التي اتالعين مسوحات في كافيا   تمثيال   ممثلة الشمالي الجنوبي

 سجلت كما. المائة في 31 بلغت المحافظة في قيمة أدني العمارة سجلت ،المائة في 12.2 بنسبة الجنوبية المجموعة في بابللش
 التحتية البنية تأهيل إعادة الى الماسة الحاجة يؤكد مما المائة في 11 بحدود نسبا   الكبير مجرالو ميمونةالو الكحالء أقضية من كل

 قضاء في الشباب بين ألميةل نسبة أعلى سجلت فقد المثنى، محافظة في أما. الوطني البناء إعادة يةعمل في للشباب التعليمية
    .المائة في 4.3 بنسبة السلمان قضاء في واألدنى المائة في 77.2 بنسبة الرميثة

 أعلى سجلت نوبية،الج المجموعة في. الصحية الرعاية خدمات على لللحصو كمقياس طبيب لكل السكان عدد مؤشر ويستخدم
 أعلى وسجلت. طبيب لكل شخصا 923 ب البصرة قضاء في وأقلها طبيب لكل شخص 110931 بقيمة الزبير قضاء في نسبة
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 سجلت متوقع هو وكما. التوالي على 40982و 370223 بلغت حيث والرفاعي الجبايش قضائي في قار ذي محافظة في األرقام
 .30222 وهي الناصرية قضاء في قيمة أقل

 370949 ب والعمارة الميمونة قضائي تلتها ،790822 عند الكحالء قضاء في قيمة أعلى سجلت ميسان، محافظة وفي
 غير التعليم سنوات ومتوسط الرضع، ووفيات المتوقع، العمر متوسط مؤشرات أن لألسف يدعو ومما. التوالي على 370241و

 الحياة نوعية وهي المحسوبة الثالثة الرئيسية والمؤشرات والتعليم الصحة مؤشرات أن يعني وهذا. األقضية مستوى على متوفرة
 إدراج ويتم. واألقضية المحافظات مستوى على اإلحصائية التحليالت بين للمقارنة قابلة تكون لن والحرمان التنموية واإلمكانات

 مؤشرات دقيق بشكل تتبع وهي الحضرية تنميةلل الوطنية اتيجيةاإلستر تقرير في المحافظات مستوى علی القطاعية البيانات
 . اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ومنهجيات

  
 
 البصرة محافظة 5. 1. 4

 
 مسيرتها في المتأخرة والمحافظات بالنفط الغنية البصرة محافظة بين اإلقتصادي التفاوت الجنوبية المجموعة إحصاءات تعكس

 سكان تعداد ويبلغ البالد في حضري مركز أكبر ثاني الحالي الوقت في هي البصرة دينةم. والمثنى قار وذي ميسان وهي التنموية
 أما. المحافظة في أصغر مستقرات في يقطنون الريف سكان من نسمة ألف 92 حوالي منهم نسمة، مليون 3.81 البصرة قضاء
 . ككل المجموعة في علىاأل وهو دينارا   30278 فيبلغ لألسرة الشهري الدخل

  البصرة في الصدر باقر محمد جسر :15 كلالش

 

 

 ولم. المحافظات الى الوطنية التحويالت في وتكريره النفط إنتاج من المتأتية الرسوم وإدراج يةالنفط يراداتإلا توزيع إعادة يتم
 التي الوظائف عدد النخفاض ونظرا  . العمل فرص وخلق التنويع الى الرامية الجهود الى غيرها أو البصرة في الدخل هذا يوجه
 البطالة فإن النازحين، إلى باإلضافة المحيطة، الريفية المناطق من المهاجرين تجذب البصرة أن وحقيقة النفطي القطاع يخلقها
 في مبين هو كما المجموعة في األعلى ماه البصرة لقضاء المائة في 79.2 الشباب بين والبطالة ،المائة في 34.2 البالغة الكلية
  .(7) لالجدو

 أدنى سجل حين في المائة، في 32 من أقل مماثل يأسر دخل متوسط يمتلك الذي الزبير ضاءق في البطالة مستويات وبلغت
 في 72.2 بلغت حيث القرنة قضاء في األعلى فهي الشباب أمية أما. الريفيين سكانه عدد قلة بسبب المدينة قضاء في مستوى
 والتي فيه الشباب لدى اآلمية نسبة أن إال الزبير، قضاء في األقل فهي المائة في 82.2 بلغت يوالت المساكن ملكية نسبةو. المائة
 .المتوسط النطاق ضمن تأتي المائة في 38.1 تبلغ

 91 من أكثر إلى المياه إمدادات على الحصول نسبة وتصل. وجودتها التحتية البنية خدمات على صولحال بين حاد اختالف هناك
 تخدم ال حيث الصحي الصرف مجال في هو الملحوظ والفارق. بقليل أقل هي حيث القرنة باستثناء األقضية جميع يف المائة في
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 تسميتها من الرغم على الراهن الوقت في بالمياه تغذيتها نقص من تعاني األهوار ألن نظرا الكافية الموارد توفر عدم إلى األرجح
 .الطبيعي للتراث كمواقع

 
 المساكن ملكية

 
 الفرص تكثر حيث الحضرية المراكز يف منها الريفية المناطق في أعلى الجنوبية المحافظات مجموعة في المساكن ملكية إن

 مدخرات لديهم ليس الذين لمهاجرينا خاص بشكل اإليجارات تجتذب. الرسمية وغير الرسمية اإلسكان أسواق في المحايدة
  .األصلية وقراهم المدن من كل تتجاذبهم الذين سنا األصغر والمهاجرين اإلقامة أماكن شراء من تمكنهم

 
 المكافئة القيمة أو المال رأس قيمة تقدير المستحيل من فإنه التالية، المستويات عن ومعلومات عقارية اتتقييم وجود لعدم ونظرا
 التنمية إمكانيات تقيس التي واألدلة والمؤشرات األسرة دخل حساب من المؤشر هذا استبعاد تم فقد ولذلك. المنازل لملكية التالية

 . النتائج انحياز لتجنب الحياة ونوعية
 

 والحرمان الفقر: اإلجتماعية المؤشرات
 
 مجموعة في الشباب بين واألمية الفقر مستويات تظهر والتعليم والصحة والعمالة الدخل هي والحرمان للفقر الرئيسية األبعاد إن

 عددب خاصةال األرقام وتشير. الحضرو الريف بين ما السياقية ختالفاتإلا تعكس التي القيم من مجموعة الجنوبية المحافظات
 في للفقر قيمة أعلى وسجلت. لموقعل تبعا   الصحية الخدمات على الحصول في كبيرة تفاوتات وجود الى طبيب لكل السكان

 .المائة في 9.8 بنسبة البصرة قضاء في نسبة وأدنى المائة في 29.9 بنسبة ميسان في ءكحالال قضاء في ةالجنوبي المجموعة
 مستويات اختالف من الرغم على الفقر معدالت أدنى المحافظات مراكز تضم التي ضيةاألق تسجل أن المستغرب من ليس

 في أما. فيها مقيمينال سكانلل الفرص توفير على الكبرى المدن قدرة على يدل وهذا. واألمية البطالة مثل األخرى المؤشرات
 المهمة األهوار توجد حيث المحافظة شمال لواقعينا المدينةو القرنة قضائي في األعلى هي الفقر معدالت فإن البصرة، محافظة
 تراوحت حين في ،المائة في 78.2 بنسبة الناصرية قضاء في للفقر معدل أدنى سجل قار، ذي محافظة فيو. المائة في 72 وبلغت

 سجل وبالمثل،. ةوالريفي الحضرية المناطق بين الفجوة يؤكد مما ،المائة في 22و المائة في 81 بين األخرى ةاألربع األقضية
 الفقر معدل بلغ بينما التوالي، على المائة في 72.8و المائة في 31.1 تبلغ فقر معدالت ميسان في والعمارة الغربي علي قضائي

 سجلت المثنى، محافظة وفي. المائة في 41و المائة في 23 بين ما الريفي الطابع عليها يغلب التي المتبقية األربعة األقضية في
 أنحاء جميع في العمل فرص تنويع الى الحاجة يبرز مما ،المائة في 22و المائة في 84.2 بين تتراوح ا  قيم ةاألربع األقضية
 روابط إقامة إلى الحاجة على الضوء من مزيدا   الريفية المناطق في تحصل التي للفقر المتكررة المرتفعة القيم وتسلط  .المحافظة

 تسويق خدمات تقدم أن يمكن التي النمو ومراكز قتصاديةإلا بالمراكز الربط وضمان ،اإلنتاج نحو موجهة حضرية/  ريفية
  .أفضل وتوزيع

 العرب شط قضاء ليهاي ،المائة في 72.2 بنسبة القرنة قضاء في نسبة أعلى الشباب لدى األمية نسبة بلغت البصرة، محافظة وفي
. المائة في 2.2 بلغت نسبة أدنى الفاو سجلت حيث المائة في 38 عن نسبةال فتقل األخرى األقضية في أما. المائة في 32.4 بنسبة
 قضائي باستثناء المائة في 8 من أقل أرقام سجلت حيث مفاجئ بشكل منخفضة الشباب لدى ميةاأل فإن قار، ذي محافظة في أما

 كانت إذا ما الواضح من ليس ذلك، ومع. التوالي على المائة في 34.7و المائة في 31.4 بنسبة بايشجوال الشيوخ سوق
 المحور طول على الممتدة اإلستيطان مراكز خارج تعيش التيو الريفي الطابع عليها يغلب التي الصغيرة الريفية المجتمعات
 أمية نسبة أعلى صالح قلعة لدى أن حين فيو .ميسان في أجريت التي اتالعين مسوحات في كافيا   تمثيال   ممثلة الشمالي الجنوبي

 سجلت كما. المائة في 31 بلغت المحافظة في قيمة أدني العمارة سجلت ،المائة في 12.2 بنسبة الجنوبية المجموعة في بابللش
 التحتية البنية تأهيل إعادة الى الماسة الحاجة يؤكد مما المائة في 11 بحدود نسبا   الكبير مجرالو ميمونةالو الكحالء أقضية من كل

 قضاء في الشباب بين ألميةل نسبة أعلى سجلت فقد المثنى، محافظة في أما. الوطني البناء إعادة يةعمل في للشباب التعليمية
    .المائة في 4.3 بنسبة السلمان قضاء في واألدنى المائة في 77.2 بنسبة الرميثة

 أعلى سجلت نوبية،الج المجموعة في. الصحية الرعاية خدمات على لللحصو كمقياس طبيب لكل السكان عدد مؤشر ويستخدم
 أعلى وسجلت. طبيب لكل شخصا 923 ب البصرة قضاء في وأقلها طبيب لكل شخص 110931 بقيمة الزبير قضاء في نسبة
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 4البصرة محافظة أقضية مؤشرات (:3) جدول

 

 العرب شط البصرة الخصيب أبو الزبير الفاو 

 القرنة
 
 
 

 المدينة

السكان
 105,079 160,345 135,577 1,335,304 205,626 374,772 35,689 الحضر 

 128,138 124,111 37,943 94,698 17,068 133,873 6,367 الريف

 233,217 284,456 173,520 1,430,002 222,694 508,646 42,056 المجموع

المؤشرات
 

صادية
اإلقت

 دخل متوسط 
 1548 1329 1431 1724 1369 1720 1170 الشهري األسرة

 6.8 8.5 13.4 18.6 11.2 10.6 11.2 الكلية البطالة

 بين البطالة
 10.3 8.2 24.2 29.7 16.7 14.4 15.7 الشباب

 89.3 72.9 84.9 76.0 76.6 46.6 59.9 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 على الحصول
 99.1 88.8 96.3 95.2 98.1 98.9 98.9 المياه

 على الحصول
 الصرف خدمات
 الشبكة) الصحي
 (العامة

71.5 2.3 86.0 47.1 1.7 10.4 0.0 

 على الحصول
 الصرف خدمات
 خزانات) الصحي
 (الصحي فالصر

3.6 97.7 11.8 49.2 89.5 42.6 96.6 

المؤشرات
اإلجتماعية 

 25.6 24.4 13.1 9.4 18.1 18.9 20.7 الفقر 

 لكل السكان عدد
 4092 4821 8252 971 2716 33910 3004 طبيب

 بين األمية معدل
 12 26.7 15.8 11.9 10.2 14 6.6 الشباب

  
 
 ،7112 عام صور وفي. المدينة من الشرقية الجنوبية المناطق في األول المقام في البصرة مدينة في الحضري النمو حصل لقد

 عام بحلول ولكن زراعية، منطقة ضمن األغلب في متناثرة مساكن العرب لشط الجنوبية الضفة على الواقعة األراضي أظهرت
 تتوسع قد البصرة أن اإلنمائية األنماط وتظهر. الحضرية التوسعات عن فضال   كبيرا   تكثيفا   المساحات هذه أظهرت ،7132

 البصرة مدينة بين 4 رقم الطريق طول على العمران وحدث. شعاعية أو دائرية أنماط في وليس النهر منحنى يتبع خطي شكلب
 الشمالي الشاطئ على. الحضريين المركزين بين األمر نهاية في مستمر اتصال الى تطوري قد يذوال المجاور، الزبير وقضاء

 وفي. الشاطئ بإتجاه الزراعية األراضي على التدريجي التجاوز عن فضال الدائري، الطريق طول على عمران هناك كان لنهرل

                                                      
( 7132) العراقية التخطيط وزارة لمث معتمدة مصادر من الدراسة وقت في المتوفرة االقضية مستوى على البيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 4

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ،ومكوناتها االدلة حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة واألمم
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 3البصرة محافظة أقضيةب الخاصة دلةاأل (:2) جدول

 المدينة القرنة العرب شط البصرة الخصيب أبو الزبير الفاو  

 التنمية كاناتإم 
 اإلقتصادية
 واإلجتماعية

 0.589 0.436 0.431 0.968 0.685 0.078 0.607 الحياة نوعية

 بالقراءة اإللمام
 لدى والكتابة
 الشباب

0.934 0.860 0.898 0.881 0.842 0.733 0.880 

 0.540 0.357 0.443 0.687 0.391 0.683 0.225 األسرة دخل

 التنمية إمكانات 
 ةاإلقتصادي

 واإلجتماعية
0.503 0.358 0.622 0.837 0.544 0.485 0.654 

 نوعية مؤشر
 الحياة

 لكل األطباء عدد
 آالف عشرة
 شخص

0.301 0.000 0.336 0.990 0.091 0.176 0.213 

 التي األسر نسبة
 0.991 0.888 0.963 0.952 0.981 0.989 0.989 المياه على تحصل

 التي األسر نسبة
 على تحصل
 الصرف خدمات
 الصحي

0.751 1.000 0.978 0.963 0.912 0.530 0.966 

 دخل متوسط
 0.540 0.357 0.443 0.687 0.391 0.683 0.225 الشهري األسرة

 نوعية مؤشر
 0.576 0.415 0.434 0.889 0.596 0.135 0.473 الحياة

 الحرمان مؤشر

 0.256 0.244 0.131 0.094 0.181 0.189 0.207 الفقر

 لىع الحصول
 والصرف المياه

 والخدمات الصحي
 الصحية

0.107 0.337 0.031 0.028 0.115 0.233 0.046 

 بالقراءة اإللمام
 لدى والكتابة
 الشباب

0.066 0.140 0.102 0.119 0.158 0.267 0.120 

 الكلية البطالة
 بين والبطالة
 الشباب

0.135 0.125 0.140 0.242 0.188 0.084 0.086 

 0.105 0.189 0.146 0.094 0.095 0.183 0.118 الحرمان مؤشر

 
 

                                                      
( 7132) العراقية التخطيط وزارة مثل معتمدة ادرمص من الدراسة وقت في المتوفرة االقضية مستوى على البيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 3

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ،ومكوناتها االدلة حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة واألمم
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 4البصرة محافظة أقضية مؤشرات (:3) جدول
 

 العرب شط البصرة الخصيب أبو الزبير الفاو 

 القرنة
 
 
 

 المدينة

السكان
 105,079 160,345 135,577 1,335,304 205,626 374,772 35,689 الحضر 

 128,138 124,111 37,943 94,698 17,068 133,873 6,367 الريف

 233,217 284,456 173,520 1,430,002 222,694 508,646 42,056 المجموع

المؤشرات
 

صادية
اإلقت

 دخل متوسط 
 1548 1329 1431 1724 1369 1720 1170 الشهري األسرة

 6.8 8.5 13.4 18.6 11.2 10.6 11.2 الكلية البطالة

 بين البطالة
 10.3 8.2 24.2 29.7 16.7 14.4 15.7 الشباب

 89.3 72.9 84.9 76.0 76.6 46.6 59.9 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 على الحصول
 99.1 88.8 96.3 95.2 98.1 98.9 98.9 المياه

 على الحصول
 الصرف خدمات
 الشبكة) الصحي
 (العامة

71.5 2.3 86.0 47.1 1.7 10.4 0.0 

 على الحصول
 الصرف خدمات
 خزانات) الصحي
 (الصحي فالصر

3.6 97.7 11.8 49.2 89.5 42.6 96.6 

المؤشرات
اإلجتماعية 

 25.6 24.4 13.1 9.4 18.1 18.9 20.7 الفقر 

 لكل السكان عدد
 4092 4821 8252 971 2716 33910 3004 طبيب

 بين األمية معدل
 12 26.7 15.8 11.9 10.2 14 6.6 الشباب

  
 
 ،7112 عام صور وفي. المدينة من الشرقية الجنوبية المناطق في األول المقام في البصرة مدينة في الحضري النمو حصل لقد

 عام بحلول ولكن زراعية، منطقة ضمن األغلب في متناثرة مساكن العرب لشط الجنوبية الضفة على الواقعة األراضي أظهرت
 تتوسع قد البصرة أن اإلنمائية األنماط وتظهر. الحضرية التوسعات عن فضال   كبيرا   تكثيفا   المساحات هذه أظهرت ،7132

 البصرة مدينة بين 4 رقم الطريق طول على العمران وحدث. شعاعية أو دائرية أنماط في وليس النهر منحنى يتبع خطي شكلب
 الشمالي الشاطئ على. الحضريين المركزين بين األمر نهاية في مستمر اتصال الى تطوري قد يذوال المجاور، الزبير وقضاء

 وفي. الشاطئ بإتجاه الزراعية األراضي على التدريجي التجاوز عن فضال الدائري، الطريق طول على عمران هناك كان لنهرل

                                                      
( 7132) العراقية التخطيط وزارة لمث معتمدة مصادر من الدراسة وقت في المتوفرة االقضية مستوى على البيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 4

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ،ومكوناتها االدلة حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة واألمم
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 3البصرة محافظة أقضيةب الخاصة دلةاأل (:2) جدول

 المدينة القرنة العرب شط البصرة الخصيب أبو الزبير الفاو  

 التنمية كاناتإم 
 اإلقتصادية
 واإلجتماعية

 0.589 0.436 0.431 0.968 0.685 0.078 0.607 الحياة نوعية

 بالقراءة اإللمام
 لدى والكتابة
 الشباب

0.934 0.860 0.898 0.881 0.842 0.733 0.880 

 0.540 0.357 0.443 0.687 0.391 0.683 0.225 األسرة دخل

 التنمية إمكانات 
 ةاإلقتصادي

 واإلجتماعية
0.503 0.358 0.622 0.837 0.544 0.485 0.654 

 نوعية مؤشر
 الحياة

 لكل األطباء عدد
 آالف عشرة
 شخص

0.301 0.000 0.336 0.990 0.091 0.176 0.213 

 التي األسر نسبة
 0.991 0.888 0.963 0.952 0.981 0.989 0.989 المياه على تحصل

 التي األسر نسبة
 على تحصل
 الصرف خدمات
 الصحي

0.751 1.000 0.978 0.963 0.912 0.530 0.966 

 دخل متوسط
 0.540 0.357 0.443 0.687 0.391 0.683 0.225 الشهري األسرة

 نوعية مؤشر
 0.576 0.415 0.434 0.889 0.596 0.135 0.473 الحياة

 الحرمان مؤشر

 0.256 0.244 0.131 0.094 0.181 0.189 0.207 الفقر

 لىع الحصول
 والصرف المياه

 والخدمات الصحي
 الصحية

0.107 0.337 0.031 0.028 0.115 0.233 0.046 

 بالقراءة اإللمام
 لدى والكتابة
 الشباب

0.066 0.140 0.102 0.119 0.158 0.267 0.120 

 الكلية البطالة
 بين والبطالة
 الشباب

0.135 0.125 0.140 0.242 0.188 0.084 0.086 

 0.105 0.189 0.146 0.094 0.095 0.183 0.118 الحرمان مؤشر

 
 

                                                      
( 7132) العراقية التخطيط وزارة مثل معتمدة ادرمص من الدراسة وقت في المتوفرة االقضية مستوى على البيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 3

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ،ومكوناتها االدلة حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة واألمم
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 قار ذي محافظة الناصرية مدينة ،النصر جسر: 16 الشكل

 
 
 

 من بالقرب الواقع الجبايش قضاء أما .والخدمية التجارية الصناعات وتنشيط بالنقل المتعلقة األنشطة تطوير خالل منو ،يةالتدريب
 أدنى أيضا سجل لكنه المائة، في34.7 بنسبة للشباب أمية معدل أعلى سجل فقد الريفي الطابع عليه يغلب والذي الوسطى األهوار
 .المستمرة للهجرة نتيجة المائة في 77.9 بنسبة الشباب بين بطالةالو المائة، في 31.2 عند الكلية البطالة معدالت
. العامة الشبكة خالل من المياه على بالحصول يتعلق فيما سيما ال القيم من واسعة مجموعة التحتية البنية توفير مؤشرات تظهر
 الرفاعي في مستوى أدنى سجل بينما المائة، في 94.8 المخدومين السكان نسبة بلغت حيث الناصرية في نسبة أعلى توسجل
 الشيوخ وسوق والشطرة بايشالج أقضية وسجلت. المبعثر ريفيال اإلستيطان نمط الى األرجح على ذلك ويرجع المائة، في 82.4

 من الصحي الصرف خدمات على الحصول ويعتبر .التوالي على المائة في 21.7 ،المائة في 22.2 ،المائة في 41.2 بلغت نسبا  
 بلغت والرفاعي لناصريةا وفي. المائة في 2 عن قيمته تقل حيث للغاية منخفضا   الثالثة األقضية هذه في العامة الشبكة خالل
 على المحافظة أقضية جميع في الصحي الصرف خزانات على اإلعتماد وينطوي. القضائين لكال المائة في 28.2 المسجلة القيمة
 منها والتخلص الصحي الصرف خزانات ورواسب مخلفات جمع في القصور ألوجه البيئية اآلثار على للسيطرة الملحة الحاجة
   .والطويل المتوسط المدى على الناصرية في الصحي الصرف شبكة توسيع في التفكير يجب.  ضخال شاحنات بواسطة

 السعكان معن المائعة فعي 21 معن أكثعر أن عنعه نعتج الخعدمات ونقعص البطالعة مععدالت وارتفعاع األسعر دخل انخفاض بين الجمع إن
 فعي 22.9و المائعة فعي 21.2و المائعة فعي 27.8 لغعتب نسعبا   سعجلت حيعث والجبعايش الشيوخ وسوق الرفاعي في الفقر من يعانون
 أن هعذا النمعو لمركعز ويمكعن. المائعة فعي 78.2 بنسعبة الناصعرية فعي متوقع هو كما للفقر مستوى أدنى وسجل. التوالي على المائة
 فعي الحجعم سعطةوالمتو الصعغيرة المشعاريع تنميعة لعدعم الحعوافز الى حاجة جدوت. الدخل توليد فرص لتحفيز اإلستثمارات يجتذب

 مسعتوى أعلعى يقعع. والجبعايش الشعطرة تحديعدا   هعيو المشعترك المكعاني التحليعل حعددها التي للنمو األولية المراكز وفي الناصرية
 اإلجتماعيعة التنميعة إمكانعات يمؤشعر أمعا .الجنوبيعة المجموععة في ا  متوسط يعتبر أنه من الرغم على الجبايش قضاء في لحرمانل

 ثعاني الشعيوخ سعوق وسعجل. األدنعى هعو الحرمعان مؤشر أن حين في الناصرية قضاء في األعلى فهما الحياة عيةونو واإلقتصادية
 هعوف الحرمعان مؤشعر أمعا. لعه مسعتوى أدنعى الجبعايش قضعاء سعجل حعين فعي الحيعاة، ونوعيعة التنميعة إمكانات لمؤشري قيمة أعلى

 صععالح قلعععة قضععائي فقععط يعععاني ،الجنوبيععة محافظععات جموعععةم فععي. التععوالي علععى 1.721و 1.717 عنععد القضععائين فععي األعلععى
 حيعث المنخفضعة األراضي في الواقعة المستقرات فإن عام، بشكل. الحرمان من أعلى مستويات من ميسان محافظة في ءوالكحال

 ويتمثععل. الفقععر وانتشععار العامععة الخععدمات نقععصو المزريععة جتماعيععةإلا الظععروف مععن مععزيج بسععبب صعععوبات تواجععه األهععوار تقععع
 األصعول لهعذه الفريعدة السعمات علعى الحفاظ في وتساعد لسكانها الخاصة لثقافةا تراعي التي قتصاديةإلا فرصال توليد في التحدي
  .القيمة
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 .التكتل اقتصاديات – البصرة محافظة: 35 خريطة

 
 
 

 
 

 قار ذي محافظة 6. 1. 4
 جزأ تضم كانت تيال الخصبة الزراعية األراضي من الشمالية منطقتها وتستفيد. النهرين بين السهل وسط في قار ذي محافظة تقع
 للمراكز ويمكن. المنضبط غير والتحضر 7111 عام حروب بسبب بالغة أضرار بها لحقت والتي العراق نخيل من أكبر

 أكبر هي العامة اإلدارة فإن األخرى، المحافظات معظم في الحال هو وكما. لوجستي كمركز تعمل أن قار ذي في الحضرية
 الحاويات ميناء من البضائع نقل يتم أن ينبغي حيث تصاالتإلوا والتخزين النقل فهو للعمالة قطاع أكبر ثاني أما. للعمالة مصدر

 يجعل الناصرية محافظة مركز من مقربة على الرئيسي السريع والطريق بغداد/  البصرة قطار خط مد إن. بغداد الى قصر أم في
   .صوالخا العام ستثمارلإل ةجاذب وبيئة للنمو الرئيسي القطب منها
 منهم المائة في 41 المحافظة، سكان من المائة في 12 القضاء ضميو. للمحافظة قتصاديإلا المحرك حاليا   الناصرية قضاء يعتبر
 من المدينة في التحويلية والصناعات النفط تكرير صناعات تركز ويتجلى. الناصرية مدينة في يعيشون الذين الحضر سكان من

 دينارا   30379 بين المتبقية األربع األقضية وتتراوح. دينارا   30897 قدره المحافظة في األسري خلدلل متوسط أعلى تحقيق خالل
 من والغربية الوسطى األجزاء في العمل فرص قلة وتعكس بايشالجو شطرةال قضائي في هيف األدنى القيم أما .دينارا   942و

 أقضية ثالثة في المائة في 11 تجاوزتو المائة في 71 من علىأ الشباب بين بطالة معدالت األقضية جميع وسجلت. المحافظة
 أرقام وبلغت. المائة في 81.2 بنسبة الشطرةو المائة في 17.7 بنسبة والناصرية المائة في 11.2 بنسبة الشيوخ سوق وهي

 وهاتان. المائة في 77 بنسبة الشطرة في مستوياتها وأعلى بايشالج قضاء في المائة في 31.2 عند مستوياتها أدنى الكلية البطالة
 . للغاية المحدود الحضري امنموه يدعمها حقيقة وهي كبيرة، هجرة تشهدان الثانويتان المدينتان

 المائة في 7.2و المائة في 1.8و المائة في 1.4 بلغت والتي والرفاعي والشطرة الناصرية أقضية في الشباب أمية إنخفاض إن
 ةالمهني اتوالتدريب يةوالتدريب يةالتعليم برامجال في الشروع خالل من البطالة هذه خفض إمكانية إلى يشير التوالي، على

  والزماالت
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 قار ذي محافظة الناصرية مدينة ،النصر جسر: 16 الشكل

 
 
 

 من بالقرب الواقع الجبايش قضاء أما .والخدمية التجارية الصناعات وتنشيط بالنقل المتعلقة األنشطة تطوير خالل منو ،يةالتدريب
 أدنى أيضا سجل لكنه المائة، في34.7 بنسبة للشباب أمية معدل أعلى سجل فقد الريفي الطابع عليه يغلب والذي الوسطى األهوار
 .المستمرة للهجرة نتيجة المائة في 77.9 بنسبة الشباب بين بطالةالو المائة، في 31.2 عند الكلية البطالة معدالت
. العامة الشبكة خالل من المياه على بالحصول يتعلق فيما سيما ال القيم من واسعة مجموعة التحتية البنية توفير مؤشرات تظهر
 الرفاعي في مستوى أدنى سجل بينما المائة، في 94.8 المخدومين السكان نسبة بلغت حيث الناصرية في نسبة أعلى توسجل
 الشيوخ وسوق والشطرة بايشالج أقضية وسجلت. المبعثر ريفيال اإلستيطان نمط الى األرجح على ذلك ويرجع المائة، في 82.4

 من الصحي الصرف خدمات على الحصول ويعتبر .التوالي على المائة في 21.7 ،المائة في 22.2 ،المائة في 41.2 بلغت نسبا  
 بلغت والرفاعي لناصريةا وفي. المائة في 2 عن قيمته تقل حيث للغاية منخفضا   الثالثة األقضية هذه في العامة الشبكة خالل
 على المحافظة أقضية جميع في الصحي الصرف خزانات على اإلعتماد وينطوي. القضائين لكال المائة في 28.2 المسجلة القيمة
 منها والتخلص الصحي الصرف خزانات ورواسب مخلفات جمع في القصور ألوجه البيئية اآلثار على للسيطرة الملحة الحاجة
   .والطويل المتوسط المدى على الناصرية في الصحي الصرف شبكة توسيع في التفكير يجب.  ضخال شاحنات بواسطة

 السعكان معن المائعة فعي 21 معن أكثعر أن عنعه نعتج الخعدمات ونقعص البطالعة مععدالت وارتفعاع األسعر دخل انخفاض بين الجمع إن
 فعي 22.9و المائعة فعي 21.2و المائعة فعي 27.8 لغعتب نسعبا   سعجلت حيعث والجبعايش الشيوخ وسوق الرفاعي في الفقر من يعانون
 أن هعذا النمعو لمركعز ويمكعن. المائعة فعي 78.2 بنسعبة الناصعرية فعي متوقع هو كما للفقر مستوى أدنى وسجل. التوالي على المائة
 فعي الحجعم سعطةوالمتو الصعغيرة المشعاريع تنميعة لعدعم الحعوافز الى حاجة جدوت. الدخل توليد فرص لتحفيز اإلستثمارات يجتذب

 مسعتوى أعلعى يقعع. والجبعايش الشعطرة تحديعدا   هعيو المشعترك المكعاني التحليعل حعددها التي للنمو األولية المراكز وفي الناصرية
 اإلجتماعيعة التنميعة إمكانعات يمؤشعر أمعا .الجنوبيعة المجموععة في ا  متوسط يعتبر أنه من الرغم على الجبايش قضاء في لحرمانل

 ثعاني الشعيوخ سعوق وسعجل. األدنعى هعو الحرمعان مؤشر أن حين في الناصرية قضاء في األعلى فهما الحياة عيةونو واإلقتصادية
 هعوف الحرمعان مؤشعر أمعا. لعه مسعتوى أدنعى الجبعايش قضعاء سعجل حعين فعي الحيعاة، ونوعيعة التنميعة إمكانات لمؤشري قيمة أعلى
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 ويتمثععل. الفقععر وانتشععار العامععة الخععدمات نقععصو المزريععة جتماعيععةإلا الظععروف مععن مععزيج بسععبب صعععوبات تواجععه األهععوار تقععع
 األصعول لهعذه الفريعدة السعمات علعى الحفاظ في وتساعد لسكانها الخاصة لثقافةا تراعي التي قتصاديةإلا فرصال توليد في التحدي
  .القيمة
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 .التكتل اقتصاديات – البصرة محافظة: 35 خريطة

 
 
 

 
 

 قار ذي محافظة 6. 1. 4
 جزأ تضم كانت تيال الخصبة الزراعية األراضي من الشمالية منطقتها وتستفيد. النهرين بين السهل وسط في قار ذي محافظة تقع
 للمراكز ويمكن. المنضبط غير والتحضر 7111 عام حروب بسبب بالغة أضرار بها لحقت والتي العراق نخيل من أكبر

 أكبر هي العامة اإلدارة فإن األخرى، المحافظات معظم في الحال هو وكما. لوجستي كمركز تعمل أن قار ذي في الحضرية
 الحاويات ميناء من البضائع نقل يتم أن ينبغي حيث تصاالتإلوا والتخزين النقل فهو للعمالة قطاع أكبر ثاني أما. للعمالة مصدر

 يجعل الناصرية محافظة مركز من مقربة على الرئيسي السريع والطريق بغداد/  البصرة قطار خط مد إن. بغداد الى قصر أم في
   .صوالخا العام ستثمارلإل ةجاذب وبيئة للنمو الرئيسي القطب منها
 منهم المائة في 41 المحافظة، سكان من المائة في 12 القضاء ضميو. للمحافظة قتصاديإلا المحرك حاليا   الناصرية قضاء يعتبر
 من المدينة في التحويلية والصناعات النفط تكرير صناعات تركز ويتجلى. الناصرية مدينة في يعيشون الذين الحضر سكان من

 دينارا   30379 بين المتبقية األربع األقضية وتتراوح. دينارا   30897 قدره المحافظة في األسري خلدلل متوسط أعلى تحقيق خالل
 من والغربية الوسطى األجزاء في العمل فرص قلة وتعكس بايشالجو شطرةال قضائي في هيف األدنى القيم أما .دينارا   942و

 أقضية ثالثة في المائة في 11 تجاوزتو المائة في 71 من علىأ الشباب بين بطالة معدالت األقضية جميع وسجلت. المحافظة
 أرقام وبلغت. المائة في 81.2 بنسبة الشطرةو المائة في 17.7 بنسبة والناصرية المائة في 11.2 بنسبة الشيوخ سوق وهي

 وهاتان. المائة في 77 بنسبة الشطرة في مستوياتها وأعلى بايشالج قضاء في المائة في 31.2 عند مستوياتها أدنى الكلية البطالة
 . للغاية المحدود الحضري امنموه يدعمها حقيقة وهي كبيرة، هجرة تشهدان الثانويتان المدينتان

 المائة في 7.2و المائة في 1.8و المائة في 1.4 بلغت والتي والرفاعي والشطرة الناصرية أقضية في الشباب أمية إنخفاض إن
 ةالمهني اتوالتدريب يةوالتدريب يةالتعليم برامجال في الشروع خالل من البطالة هذه خفض إمكانية إلى يشير التوالي، على

  والزماالت
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 المياه على الحصول
 الصحي والصرف
 الصحية والخدمات

0.257 0.125 0.014 0.220 0.212 

 والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.182 0.108 0.038 0.034 0.026 الشباب لدى

 والبطالة الكلية البطالة
 0.183 0.227 0.256 0.313 0.211 الشباب بين

 0.253 0.232 0.076 0.153 0.165 الحرمان مؤشر

 

 6قار ذي محافظة أقضية مؤشرات( 5) جدول

 

                                                      
 مواألم( 7132) العراقية التخطيط وزارة مثل معتمدة مصادر من الدراسة وقت في المتوفرة المنطقة مستوى بيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 6

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ومكوناتها، الفهارس حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة

 الجبايش الشيوخ سوق الناصرية الشطرة الرفاعي  

السكان
 73,345 173,034 616,904 267,016 206,574 الحضر 

 28,742 144,030 157,084 190,641 222,818 الريف

 102,087 317,064 773,988 457,657 429,392 المجموع

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 987 1129 1492 1042 1083 الشهري األسرة دخل متوسط 

 13.7 14.8 19.0 22.0 15.0 الكلية البطالة

 22.9 30.5 32.2 40.5 27.2 الشباب بين البطالة
 94.5 96.2 76.8 95.5 97.5 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 83.7 63.2 98.4 75.6 47.8 المياه على الحصول

 الصرف خدمات على الحصول
 5.3 0.4 64.5 2.5 64.5 (العامة الشبكة) الصحي

 الصرف خدمات على الحصول
 83.1 83.1 34.7 95.8 34.7 (الصحي الصرف خزانات) الصحي

المؤشرات
اإلجتماعية 

 

 57.9 53.6 24.7 40.9 52.4 الفقر

 12761 5198 1557 4767 8946 طبيب لكل السكان عدد

 18.2 10.8 3.8 3.4 2.6 الشباب بين األمية لمعد
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 مما المائة في 22 عن الحضر سكان عدد يقل الكبير، المجر وباستثناء. األخرى واألقضية العمارة بين التباين للنظر االفت نم
 توسيع الزراعية األراضي أفضل وسط يقع الذي الكبير لمجرا قضاءل يمكن. الصغيرة للمستقرات المبعثر النمط على يدل

 فيها السكن نسبة تبلغ حيث الغالب في سكنية هيف العمارة، جنوب تقع التي صالح قلعة أما. الزراعية المنتجات تجهيز صناعات
 جتماعيةإلا مؤشراتها أن بيد المحافظة، في طبيب لكل السكان من عدد أدنى هاييعط مما مستشفى ولديها المائة، في 42.4

. المائة في 79.2 الشباب وبطالة ،المائة في 12.2 الشباب وأمية ،المائة في 23.2 الفقر مستويات بلغت حيث جدا   سيئة خرىألا
 ،المائة في 17.7 الشباب وأمية ،المائة في 29.9 البالغة الفقر مستويات مع بالمثل متدنية تالمعد فقط الكحالء قضاء ويظهر
  .المائة في 77.9 الشباب وبطالة

 
 

 الحويزة اور: 19 الشكل

 
 

 
 
 

 معدل لكن المائة، في 31.1 عند فيه لفقرا مستويات انخفاض مع المتوسط النطاق في الغربي علي قضاء مؤشر درجات وتقع
 قضاء يمتلك. لعمارةل مقاربة المائة في 32 الشباب لدى األمية نسبةو المائة في 71 بنسبة مرتفعا   يزال ال الشباب بين البطالة
 المائة في 8.9 ابالشب بين والبطالة الكلية البطالة تمعدال بلغت حيث المجموعة، في عام بشكل البطالة مستويات أدنى الميمونة

 المائة في 72.2 بنسبة الشباب وأمية المائة في 23.9 البالغ فيه الفقر مستوى فإن ذلك، ومع. التوالي على المائة في 4.2و
 في 21 حوالي يبلغ المياه إمدادات على صولحال أن إذ كبير نيتحس إلى بحاجة التحتية بنيته فإن الكحالء غرار وعلى. ينمرتفع
  .المائة في 81 عن يقل الصحي الصرف بشبكة الربط أن كما ،القضائين الك في المائة
 هو فيها الحرمان ومؤشر المحافظة، في األعلى العمارة في الحياة ونوعية واإلجتماعية اإلقتصادية اإلمكانات مؤشرات وتعد

 مؤشر وأعلى الحياة ونوعية تصاديةاالق اإلمكانات لمؤشري قيمة بأقل الكحالء قضاء يتمتع ذلك، من النقيض وعلى. األدنى
 من يكفي ما األهوار تستقبل ذلك، ومع. مؤشره درجات خفض في القضاء ضمن الفريدة الحويزة أهوار وقوع ويساهم. للحرمان

 السياحة أنشطةو الموقع إدارة على يقوم ثالث قطاع لتطوير مصدرا   تصبح أن ويمكن ذاتيا   مكتفية لتكون الوقت هذا في المياه
 . والضيافة
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 7 ميسان ةمحافظ أقضيةب الخاصة األدلة( 6) جدول

 الكبير المجر صالح قلعة الميمونة الكحالء العمارة الغربي علي  

 التنمية إمكانات 
 اإلقتصادية
 واإلجتماعية

 0.367 0.390 0.276 0.104 0.330 0.437 الحياة نوعية

 بالقراءة اإللمام
 لدى والكتابة
 الشباب

0.840 0.870 0.678 0.724 0.624 0.722 

 0.159 0.181 0.095 0.173 0.648 0.302 األسرة دخل

 التنمية إمكانات 
 اإلقتصادية
 واإلجتماعية

0.480 0.571 0.231 0.267 0.353 0.348 

 الحياة نوعية مؤشر

 لكل األطباء عدد
 آالف عشرة
 شخص

0.084 0.049 0.005 0.048 0.192 0.077 

 التي األسر نسبة
 0.764 0.608 0.622 0.593 0.904 1.000 المياه على تحصل

 التي األسر نسبة
 على تحصل
 الصرف خدمات
 الصحي

1.000 0.804 0.393 0.701 0.506 0.834 

 دخل متوسط
 0.159 0.181 0.095 0.173 0.648 0.302 الشهري األسرة

 نوعية مؤشر
 0.298 0.322 0.211 0.118 0.390 0.399 الحياة

 الحرمان مؤشر

 0.612 0.716 0.619 0.799 0.254 0.103 الفقر

 على الحصول
 والصرف المياه

 والخدمات الصحي
 الصحية

0.079 0.216 0.626 0.346 0.331 0.218 

 بالقراءة اإللمام
 لدى والكتابة
 الشباب

0.160 0.130 0.322 0.276 0.376 0.278 

 الكلية البطالة
 بين والبطالة
 الشباب

0.167 0.240 0.181 0.068 0.222 0.115 

 0.256 0.375 0.251 0.413 0.203 0.121 الحرمان مؤشر
 

 

 

 

 

                                                      
واألمم  (2116) راقيةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمدة مثل وزارة التخطيط الع 7

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. ت الدوليةالمتحدة والوكاال
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واألمم  (2116) راقيةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمدة مثل وزارة التخطيط الع 7

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. ت الدوليةالمتحدة والوكاال
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1 الكلية البطالة 3 . 3  1 8 . 7  1 3 . 2  4 . 9  1 4 . 7  8 . 5 2 الشباب بين البطالة  0 . 0  2 9 . 3  2 2 . 9  8 . 6  2 9 . 6  1 4 . 5 ة  ي ك ل م ن  ك ا س م ل ا  9 3 . 6  5 8 . 7  8 0 . 6  8 6 . 6  8 7 . 8  9 1 . 7 ت  ا ر ش ؤ م ل ا ل البيئية  و ص ح ل ا ى  ل ع 9 100 11المياه  0 . 4 12 5 9 . 3  6 2 . 2  6 0 . 8  7 6 . 4 ل  و ص ح ل ى ا ل ت ع ا م د ي الصرف خ ح ص ل ا  ( ة ك ب ش ل ا ة  م ا ع ل 5 13(ا 0 . 3  8 0 . 4 14 3 9 . 3  3 8 . 6  5 0 . 6  6 5 . 8 ل  و ص ح ل ى ا ل ت ع ا م د ي الصرف خ ح ص ل ا  ( ت ا ن ا ز خ ي الصرف  ح ص ل 4 (ا 9 . 7  0 . 0  0 . 0  3 1 . 5  0 . 0  1 7 . 6 ت  ا ر ش ؤ م ل ق 15اإلجتماعية ا ف ل ا ر  1 0 . 3  2 5 . 4  7 9 . 916 6 1 . 9  7 1 . 6  6 1 . 2 د  د ع ن  ا ك س ل ا ل  ك ل ل 9317 4473 12898 29466 12683 8800 طبيب  د ع م ة  ي م أل ا 3 13 16 الشباب بين  2 . 2  2 7 . 6  3 7 . 6  2 7 . 8   

                                                     

 8 ع  ل ا ط  ي د ط خ ت ل ا ة  ر ا ز و ل  د ث م ة  د د م ت ع م ر  د ا ص م ن  م ة  س ا ر د ل ا ت  ق و ي  ف ة  ر ف و ت م ل ا ة  ق ط ن م ل ا ى  و ت س م ت  ا ن ا ي ب م  ا د خ ت س ا ب ت  ا ب ا س ح ل ا و ت  ا ر ش ؤ م ل ا ع  ي م ج ب  ا س ت ح ا م  ت ة د ي ق ا ر  ( 2116) ة  ي ل و د ل ا ت  ال ا ك و ل ا و ة  د ح ت م ل ا م  م أل ا و ل .  ج أ ن  م ا ه ت ا ن و ك م و س  ر ا ه ف ل ا ب  ا س ح ، ي  ئ ا ص ح إل ا ق  ح ل م ل ا ى  ل إ ع  و ج ر ل ا ى  ج ر ي .  9 ر   ا م ع ل ا ء  ا ض ق ن  ا ك س د  د ع ن  ا ث  ي ح ن  ا س ي م ة  ظ ف ا ح م ي  ف ي  ئ ا ص ح ال ا ز  ك ر م ل ا ت  ا ن ا ي ب ن  ع ف  ل ت خ ت ن  ا ك س ل ا د  ا د ع ا ت  ا ن ا ي ب ( ت ي م ك ة  ي ح ا ن ى  ل ا ة  ف ا ض ال ا ب  ) 1 0 ب  س ن ل ا ه  ذ ه و ي  ع ا م ت ج ا ح  س م س  ا س ا ى  ل ع ت  م ي اُق ة  م  ا د ع ل د   ا د ص ت ق ا 2113، ت  ا د ن ا ي ب ل ا ر  د د ص م ة   د و د س م ل ا ت  ي ي د د ع ت ل  ي د خ ن  ا د س ي م ة  د ظ ف ا ح م ي  د ف ط  ي د ط خ ت ل ا ة  د ي ر ي د يم ئ ا ه ن ل ا ر  ي ر ق ت ل ل ى  ل و ال ا .  1 1 م   ا ع ل ه  ا ي م ل ا ة  ي ط غ ت ت  ا ن ا ي ب ل ث  ي د ح ت ر  خ ا ي 2117 ت ال ا د ك ي  ه ة  ظ ف ا ح م ل ا ء  ا م ة  ي ر ي د م ن  ع ة  ظ ف ا ح م ل ا ي  ف ط  ي ط خ ت ل ا ة  ر ي د م ر  د ص م ن  م  :99% د   ي د س ي  ت ي ح ا د ن ي  د ك ول ي  ع ا ف ر ل ا د  م ح ا م ش ا ه ي  ن ب ، و  غ% 95 ل ا ي  ل ع ء  ا ض ق ن  م ل  ك ل و ي  ب ر ة  ع ل ق ، ح ل ا ص ة  ظ ف ا ح م ل ا ى  و ت س م ى  ل ع ل  ق ال ا ي  ه ة  ر ي خ ال ا ة  ب س ن ل ا ن  أ ب اً  م ل ع .  1 2 و   ه ر  ا م ع ل ا ء  ا ض ق ل ة  ك ب ش ل ا ه  ا ي م ة  ي ط غ ت ت  ا ن ا ي ب ل ث  ي د ح ت ر  خ ا 96% ت ا ن ا ي ب ل ا ر  د ص م  ، ن:  ا س ي م ة  ظ ف ا ح م ي  ف ط  ي ط خ ت ل ا ة  ر ئ ا د .  1 3 ي   ه ف ة  ظ ف ا ح م ل ي  ف ي  ح ص ل ا ف  ر ص ل ا ة  م د خ ة  ي ط غ ت ت  ا ن ا ي ب ل ث  ي د ح ت ر  خ ا ةلك% 111 ي د ض ق ا ز  ك ا ر م ن  م ل  و  ي  د ب ر غ ل ا ى  د ل ع و ة  د ن و م ي م ل ا و ر  د ي ب ك ل ا ر  د ج م ل ا ي  ح ا و د والن ل  د ع و ت  ي م ك ل ا و م  ش ا ه ي  ن ب و ح  ر ش م ل ا و ر  ي ز ع ل ا ي  ه ف ء  ي ح ك ل ا ء  ا ض ق ة  ي ط غ ت ة  ب س ن ن  ا و  ، ي ق ر ش ل ا ي  ل ع م % 97 ا ع ل ر  2117 ا د ج م ة  د ي ر ي د م ت  ا د ن ا ي ب ر  د د ص م ل ا ن،  ا س ي م ة  ظ ف ا ح م .  1 4 و   ه ر  ا م ع ل ا ء  ا ض ق ل ي  ح ص ل ا ف  ر ص ل ا ت  ا ن ا ي ب ل ث  ي د ح ت ر  خ ا 98% ت ا ن ا ي ب ل ا ر  د ص م  ، ندائر:  ا س ي م ة  ظ ف ا ح م ي  ف ط  ي ط خ ت ل ا ة  .  1 5 م   ا د د ع ء    ا د ص ح ل  ز   د ك ر م ل ا ز  ا د د ه ج ل ا و  د ه ت  ا د ن ا ي ب ل ا ر  د د د ص م ووالدذ 2116 ي  ع ا د م ت ج ا ح  د د س م س  ا د س ا ى  د ل ع ي  د د ن ُ ب م    ا د د ع ل د   ا د ص ت ق ا ة. 2113 د د م و ل ع م ل ا ر  د د ص م ن:  ا س ي م ة  ظ ف ا ح م ي  ف ط  ي ط خ ت ل ا ة  ي ر ي د م .  1 6 ب  س ن ل ا ه  ذ ه و ي  ع ا م ت ج ا ح  س م س  ا س ا ى  ل ع ت  م ي اُق ة  م  ا ع ل د   ا ص ت ق ا ض 2113 ق ل ة  ب س ن ل ا ب ك  ل ذ ك و و ة  ر ا م ع ل ا ي  ئ ا ط  ي د ط خ ت ل ا ة  د ي ر ي د م ت  ا د ن ا ي ب ل ا ر  د د ص م  ، ي د ب ر غ ل ا ي  ل يع ئ ا ه ن ل ا ر  ي ر ق ت ل ل ى  ل و ال ا ة  د و س م ل ا ت  ي ي د ع ت ل  ي خ ن  ا س ي م ة  ظ ف ا ح م ي  ف .  
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 8ميسان محافظة أقضية مؤشرات( 2) جدول

 الكبير المجر صالح قلعة الميمونة الكحالء العمارة الغربي علي  

السكان
9

 119,264 56,138 40,635 36,830 535,741 29,224 الحضر 

 39,121 51,218 62,550 51,567 60,348 23,577 الريف

 158,385 107,356 103,184 88,397 596,090 52,800 المجموع

المؤشرات
 

صادية
اإلقت

10
 

 األسرة دخل متوسط
 1091 1117 1014 1108 1678 1262 الشهري

 8.5 14.7 4.9 13.2 18.7 13.3 الكلية البطالة

 14.5 29.6 8.6 22.9 29.3 20.0 الشباب بين البطالة

 91.7 87.8 86.6 80.6 58.7 93.6 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 76.4 60.8 62.2 59.3 90.412 100 11المياه على الحصول 

 خدمات على الحصول
 الشبكة) الصحي الصرف
 13(العامة

50.3 80.414 39.3 38.6 50.6 65.8 

 خدمات على الحصول
 خزانات) الصحي الصرف
 (الصحي الصرف

49.7 0.0 0.0 31.5 0.0 17.6 

المؤشرات
اإلجتماعية 

15
 

 61.2 71.6 61.9 79.916 25.4 10.3 رالفق

 9317 4473 12898 29466 12683 8800 طبيب لكل السكان عدد

 27.8 37.6 27.6 32.2 13 16 الشباب بين األمية معدل

 

                                                      
 راقيدةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمددة مثدل وزارة التخطديط الع 8
 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،حساب الفهارس ومكوناتهامن أجل . واألمم المتحدة والوكاالت الدولية (2116)

 ( باالضافة الى ناحية كميت)بيانات اعداد السكان تختلف عن بيانات المركز االحصائي في محافظة ميسان حيث ان عدد سكان قضاء العمار  9
مديريدة التخطديط فدي محافظدة ميسدان خديل تعددييت المسدودة  مصددر البياندات ،2113اقتصداد  لعدام ة اُقيمت على اساس مسح اجتماعي وهذه النسب 10

 .االولى للتقرير النهائي
لكدي نداحيتي سديد  %99: من مصدر مديرة التخطيط في المحافظة عن مديرية ماء المحافظة هي كداالتي 2117اخر تحديث لبيانات تغطية المياه لعام  11

 .علماً بأن النسبة االخيرة هي االقل على مستوى المحافظة صالح،قلعة ربي ولكل من قضاء علي الغ% 95و ،بني هاشماحمد الرفاعي و
 .دائرة التخطيط في محافظة ميسان: ، مصدر البيانات%96اخر تحديث لبيانات تغطية مياه الشبكة لقضاء العمار هو  12
ندواحي المجدر الكبيدر والميموندة وعلدى الغربدي و ل من مراكز اقضديةلك% 111اخر تحديث لبيانات تغطية خدمة الصرف الصحي في لمحافظة فهي  13
، المصددر بياندات مديريدة مجدار  2117لعام % 97علي الشرقي، وان نسبة تغطية قضاء الكحيء فهي العزير والمشرح وبني هاشم والكميت وعدل وال

 .محافظة ميسان
 .ة التخطيط في محافظة ميساندائر: ، مصدر البيانات%98اخر تحديث لبيانات الصرف الصحي لقضاء العمار هو  14

: مصددر المعلومددة. 2113اقتصداد  لعددام   ُبنددي علدى اسداس مسددح اجتمداعي ووالدذ 2116مصدددر البياندات هدو الجهدداز المركدز  ل حصداء   عددام  15
 .مديرية التخطيط في محافظة ميسان

علي الغربدي، مصددر البياندات مديريدة التخطديط ائي العمارة ووكذلك بالنسبة لقض 2113اقتصاد  لعام ة اُقيمت على اساس مسح اجتماعي وهذه النسب 16
 .في محافظة ميسان خيل تعدييت المسودة االولى للتقرير النهائي
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 المثنى محافظة  9. 1. 4
 

 في 99 جتمعةم تضم التي والخضر والرميثة السماوة هي شماال   أصغر أقضية ثالث: أقضية 17أربع من المثنى محافظة تتألف
 في ويوجد .السعودية العربية المملكة مع الحدود الى متدي يذال جنوبا   الصحراوي السلمان وقضاء المحافظة سكان من المائة
 قضاء مباشرة يليه الحضر، سكان من منهم المائة في 28 نسمة، 1820111 يبلغ والذي السكان من كبراأل العدد السماوة قضاء
 هم السكان من المائة في 81 فإن الخضر قضاء في أما. الحضر سكان من فقط المائة في 74 منهم سمة،ن 1190111 بـ الرميثة

 واألكثر حجما األكبر الحضرية بالمراكز تصاللإل فرصا   المحافظة شمال في للسكان الجغرافي التركز وأتاح. الحضر سكان من
  .ديناميكية

 
 المثنى محافظة السماوة مدينة :21 الشكل

 
 

 
 دينار 30713و دينارا 30711 عند والرميثة الخضر على متقدما   األعلى وهو دينار 30112 السماوة في األسرة دخل متوسط يبلغ
 في 81 أن من الرغم وعلى. دينارا   921 ب الجنوبية المجموعة وفي المحافظة في قيمة أدنى السلمان قضاء وسجل. التوالي على
 المائة في 22.2 بنسبة الجنوبية المجموعة في للفقر مستوى أعلى ثاني أيضا   سجل فقد حضر، كسكان مصنفين سكانه من المائة
 وسجلت .األراضي من واسعة مساحات عبر واإلجتماعية اإلقتصادية الخدمات توفير تواجه التي التحديات على الضوء يسلط مما

 موقعها بسبب التوالي على المائة في 2.4و المائة في 2.2 بنسبة المثنى في الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة قيم أدنى الرميثة
 هي المائة في 77.2 بنسبة الشباب أمية فإن ذلك، ومع. أخرى أماكن في وظائف عن البحث من العمل عن العاطلين مكن الذي
 الكلية البطالة معدالت وتأتي. الريفية المناطق في يعيشون سكانها من المائة في 27 أن حقيقة وتعكس المحافظة، في نسبة أعلى
 مقاربة المائة في 34.2 مسجلة ذروتها تبلغ الخضر في الشباب بين البطالة لكن المتوسط، النطاق في والخضر السماوة من لكل

 إلى والهجرة الزراعة قطاع في العمل فرص وفرت لعدم نتيجة المائة، في 32.3 بنسبة والسلمان المائة في 32.3 بنسبة للسماوة
   .المهاجرين استيعاب فيها العمل سوق يستطيع ال التي لسماوةا

 السلمان باستثناء األقضية جميع في المائة في 44و المائة في 24 بين العامة شبكةال خالل من المياه على الحصول نسبة تتراوح
 رقم أعلى السماوة ءقضا سجل. الصحي الصرف خزانات على كبير بشكل الصحي الصرف ويعتمد. المائة في 89.2 بنسبة
 صفر بين األخرى الثالثة األقضية في النسبة تراوحت بينما المائة في 1871 بنسبة العامة الصحي الصرف شبكةب لربطل بالنسبة

 في المائة، في 94 بنسبة الصحي الصرف خزانات يستخدمون الذين السكان من نسبة أعلى الخضر قضاء وسجل. المائة في 7و
 على المائة في 71 أن ذلك ويعني. التوالي على المائة في 22و المائة في 22.7 والسلمان الرميثة قضائي يف النسبة بلغت حين
 . البالوعات أو الحفرية المراحيض غير الصحي للصرف مرافق وجود الى يفتقرون قضاء كل في السكان من األقل
 مؤشر في وكذلك قتصادية،إلوا جتماعيةإلا التنمية اتإمكان مؤشر في الدرجات أعلى على السماوة قضاء حصل متوقع، هو كما

 الحضرية للمراكز الشديد المكاني القرب يتيح أن ويمكن. االقتصادية لتنميةل إمكانية يظهر الخضر قضاء لكن الحياة، نوعية
                                                      

 .هنلك قضاء خامس وهو قضاء الوركاء، تعذر شملُه باالستراتيجية ورسمُه في الخرائط لحداثة البيانات 17
 %.65ف الصحي هي اخر تحديث من قبل مديرية التخطيط لبيانات الصر 18
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 في 99 جتمعةم تضم التي والخضر والرميثة السماوة هي شماال   أصغر أقضية ثالث: أقضية 17أربع من المثنى محافظة تتألف
 في ويوجد .السعودية العربية المملكة مع الحدود الى متدي يذال جنوبا   الصحراوي السلمان وقضاء المحافظة سكان من المائة
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 دينار 30713و دينارا 30711 عند والرميثة الخضر على متقدما   األعلى وهو دينار 30112 السماوة في األسرة دخل متوسط يبلغ
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 المائة في 22.2 بنسبة الجنوبية المجموعة في للفقر مستوى أعلى ثاني أيضا   سجل فقد حضر، كسكان مصنفين سكانه من المائة
 وسجلت .األراضي من واسعة مساحات عبر واإلجتماعية اإلقتصادية الخدمات توفير تواجه التي التحديات على الضوء يسلط مما

 موقعها بسبب التوالي على المائة في 2.4و المائة في 2.2 بنسبة المثنى في الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة قيم أدنى الرميثة
 هي المائة في 77.2 بنسبة الشباب أمية فإن ذلك، ومع. أخرى أماكن في وظائف عن البحث من العمل عن العاطلين مكن الذي
 الكلية البطالة معدالت وتأتي. الريفية المناطق في يعيشون سكانها من المائة في 27 أن حقيقة وتعكس المحافظة، في نسبة أعلى
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   .المهاجرين استيعاب فيها العمل سوق يستطيع ال التي لسماوةا

 السلمان باستثناء األقضية جميع في المائة في 44و المائة في 24 بين العامة شبكةال خالل من المياه على الحصول نسبة تتراوح
 رقم أعلى السماوة ءقضا سجل. الصحي الصرف خزانات على كبير بشكل الصحي الصرف ويعتمد. المائة في 89.2 بنسبة
 صفر بين األخرى الثالثة األقضية في النسبة تراوحت بينما المائة في 1871 بنسبة العامة الصحي الصرف شبكةب لربطل بالنسبة

 في المائة، في 94 بنسبة الصحي الصرف خزانات يستخدمون الذين السكان من نسبة أعلى الخضر قضاء وسجل. المائة في 7و
 على المائة في 71 أن ذلك ويعني. التوالي على المائة في 22و المائة في 22.7 والسلمان الرميثة قضائي يف النسبة بلغت حين
 . البالوعات أو الحفرية المراحيض غير الصحي للصرف مرافق وجود الى يفتقرون قضاء كل في السكان من األقل
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 .هنلك قضاء خامس وهو قضاء الوركاء، تعذر شملُه باالستراتيجية ورسمُه في الخرائط لحداثة البيانات 17
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 20المثنى محافظة أقضية مؤشرات( 8) جدول

 السلمان الخضر السماوة الرميثة  

السكان
 4,324 44,588 221,487 96,508 الحضر 

 6,635 66,120 123,886 242,820 الريف

 10,959 110,709 345,373 339,327 جموعالم

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 963 1233 1306 1201 الشهري األسرة دخل متوسط 

 14.4 13.1 10.4 6.5 الكلية البطالة

 17.1 18.6 17.3 6.8 الشباب بين البطالة
 73.1 84.2 90.9 82.6 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 49.6 78.7 88.4 81.1 المياه على الحصول 

 الصحي الصرف خدمات على الحصول
 0.9 2.0 20.0 0.0 (العامة الشبكة)21

 الصحي الصرف خدمات على الحصول
 76.0 98.0 50.0 75.2 22(الصحي الصرف خزانات)

المؤشرات
اإلجتماعية 

 

 76.5 64.2 48.7 51.8 الفقر

 4886 3355 2132 9171 طبيب لكل السكان عدد

 13.2 18.8 15.1 22.6 الشباب بين األمية معدل

 
 اإلمالء في تمثل نمطا   النمو اتبع الحين، ذلك ومنذ. 7133 عام تبدأ سنوات خمس لفترة السماوة لمدينة الجوية الصور امتدت

 نما الديوانية، الى المؤدي الرئيسي الطريق طول على المدينة من الشمال لىا. السابقة الحضرية البصمة حواف بين الحضري
 حيث الى وصوال   المدينة غربي ففي وبالمثل،. الرئيسي الطريق طول على التحضر مع تداخليل النهر ضفتي على القائم لعمرانا

 وقد. حضرية منطقة الى بالكامل المنطقة تحولت ان إلى ستمري أن يمكن يذالو تدريجي توسع هناك كان الفرات نهر ينحني
. بالبصرة ايربطه الذي الحديد السكة خط محاذاةو االسمنت معمل موقع بسبب لمدينةل الشرقية األطراف على التنمية اقتصرت
 جهة من القادمة حاالري اتجاه في كبير تلوث في تسببي مما الغربي الشمال من الهبوب إلى الرياح أنماط تميل ذلك، على وعالوة
  .المصنع

. التحضر من خطي نمط ظهور الى المجاورة القاحلة المنطقة ادإمتد على النجفب السماوة يربط الذي الرئيسي الطريق أدى وقد
 الخطي الشكل هذا وسيتطلب. الجانبية الطرق طول على خطيا أيضا   توسعه مع الطريق طول على العمران عرض إتسع وقد

 الحضرية سعاتالتو هذه خدمة صعوبة في سهمسي مما جديدةال طرقال امتداد على الخدمات توسيع العمران من المترابط وغير
  .تجاهإلا هذا في السكني التوسع المدينة جنوب الواقعة النفط مصفاة تحد كما. تكاليفها زيادةو
 حدث قد التحضر كان إذا ما تحديد المستحيل فمن ولذلك. 7132 عام قبل صور إلى فتقري الخضر في المحتمل النمو مركز إن

 العمران تبعيو. البصرة إلى المؤدي القريب الرئيسي والطريق النهر محاذاة ماه بمعلمين الحالية األنماط وتتأثر. مدى أي وإلى

                                                      
 (2116) راقيةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمدة مثل وزارة التخطيط الع 20

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. واألمم المتحدة والوكاالت الدولية
% 33ة العامة هي لقضاء الرميثة من قبل دائرة التخطيط في محافظة مثنى على بياات الحصول على خدمات الصرف الصحي من الشبكاخر تحديث للبيانت  21
 %.44لقضاء السماوة و

اء الرميثة رف الصحي هي لقضاخر تحديث للبيانت من قبل دائرة التخطيط في محافظة مثنى على بياات الحصول على خدمات الصرف الصحي من خزانات الص 22
 %.26لقضاء السماوة و% 42
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  19المثنى محافظة بأقضية الخاصة األدلة( 9) جدول

 السلمان الخضر السماوة الرميثة  

 التنمية إمكانات 
 واإلجتماعية اإلقتصادية

 0.405 0.594 0.646 0.364 الحياة نوعية

 لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.868 0.812 0.849 0.774 الشباب

 0.053 0.278 0.338 0.251 األسرة دخل

 اإلقتصادية التنمية إمكانات 
 0.264 0.512 0.570 0.414 واإلجتماعية

 الحياة نوعية مؤشر

 عشرة لكل األطباء عدد
 0.174 0.266 0.435 0.079 شخص آالف

 تحصل التي األسر نسبة
 0.496 0.787 0.884 0.811 المياه على

 تحصل التي األسر نسبة
 الصرف خدمات على

 الصحي
0.752 0.700 1.000 0.769 

 األسرة دخل متوسط
 0.053 0.278 0.338 0.251 لشهريا

 0.243 0.491 0.549 0.332 الحياة نوعية مؤشر

 الحرمان مؤشر

 0.765 0.642 0.487 0.518 الفقر

 المياه على الحصول
 الصحي والصرف
 الصحية والخدمات

0.229 0.150 0.095 0.285 

 لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.132 0.188 0.151 0.226 الشباب

 بين والبطالة الكلية البطالة
 0.158 0.159 0.139 0.067 الشباب

 0.259 0.207 0.198 0.205 الحرمان مؤشر
 

 

 

                                                      
 (2116) راقيةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمدة مثل وزارة التخطيط الع 19

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. واألمم المتحدة والوكاالت الدولية
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 20المثنى محافظة أقضية مؤشرات( 8) جدول

 السلمان الخضر السماوة الرميثة  

السكان
 4,324 44,588 221,487 96,508 الحضر 

 6,635 66,120 123,886 242,820 الريف

 10,959 110,709 345,373 339,327 جموعالم

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 963 1233 1306 1201 الشهري األسرة دخل متوسط 

 14.4 13.1 10.4 6.5 الكلية البطالة

 17.1 18.6 17.3 6.8 الشباب بين البطالة
 73.1 84.2 90.9 82.6 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 49.6 78.7 88.4 81.1 المياه على الحصول 

 الصحي الصرف خدمات على الحصول
 0.9 2.0 20.0 0.0 (العامة الشبكة)21

 الصحي الصرف خدمات على الحصول
 76.0 98.0 50.0 75.2 22(الصحي الصرف خزانات)

المؤشرات
اإلجتماعية 

 

 76.5 64.2 48.7 51.8 الفقر

 4886 3355 2132 9171 طبيب لكل السكان عدد

 13.2 18.8 15.1 22.6 الشباب بين األمية معدل

 
 اإلمالء في تمثل نمطا   النمو اتبع الحين، ذلك ومنذ. 7133 عام تبدأ سنوات خمس لفترة السماوة لمدينة الجوية الصور امتدت

 نما الديوانية، الى المؤدي الرئيسي الطريق طول على المدينة من الشمال لىا. السابقة الحضرية البصمة حواف بين الحضري
 حيث الى وصوال   المدينة غربي ففي وبالمثل،. الرئيسي الطريق طول على التحضر مع تداخليل النهر ضفتي على القائم لعمرانا

 وقد. حضرية منطقة الى بالكامل المنطقة تحولت ان إلى ستمري أن يمكن يذالو تدريجي توسع هناك كان الفرات نهر ينحني
. بالبصرة ايربطه الذي الحديد السكة خط محاذاةو االسمنت معمل موقع بسبب لمدينةل الشرقية األطراف على التنمية اقتصرت
 جهة من القادمة حاالري اتجاه في كبير تلوث في تسببي مما الغربي الشمال من الهبوب إلى الرياح أنماط تميل ذلك، على وعالوة
  .المصنع

. التحضر من خطي نمط ظهور الى المجاورة القاحلة المنطقة ادإمتد على النجفب السماوة يربط الذي الرئيسي الطريق أدى وقد
 الخطي الشكل هذا وسيتطلب. الجانبية الطرق طول على خطيا أيضا   توسعه مع الطريق طول على العمران عرض إتسع وقد

 الحضرية سعاتالتو هذه خدمة صعوبة في سهمسي مما جديدةال طرقال امتداد على الخدمات توسيع العمران من المترابط وغير
  .تجاهإلا هذا في السكني التوسع المدينة جنوب الواقعة النفط مصفاة تحد كما. تكاليفها زيادةو
 حدث قد التحضر كان إذا ما تحديد المستحيل فمن ولذلك. 7132 عام قبل صور إلى فتقري الخضر في المحتمل النمو مركز إن

 العمران تبعيو. البصرة إلى المؤدي القريب الرئيسي والطريق النهر محاذاة ماه بمعلمين الحالية األنماط وتتأثر. مدى أي وإلى

                                                      
 (2116) راقيةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمدة مثل وزارة التخطيط الع 20

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. واألمم المتحدة والوكاالت الدولية
% 33ة العامة هي لقضاء الرميثة من قبل دائرة التخطيط في محافظة مثنى على بياات الحصول على خدمات الصرف الصحي من الشبكاخر تحديث للبيانت  21
 %.44لقضاء السماوة و

اء الرميثة رف الصحي هي لقضاخر تحديث للبيانت من قبل دائرة التخطيط في محافظة مثنى على بياات الحصول على خدمات الصرف الصحي من خزانات الص 22
 %.26لقضاء السماوة و% 42

 69 

  19المثنى محافظة بأقضية الخاصة األدلة( 9) جدول

 السلمان الخضر السماوة الرميثة  

 التنمية إمكانات 
 واإلجتماعية اإلقتصادية

 0.405 0.594 0.646 0.364 الحياة نوعية

 لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.868 0.812 0.849 0.774 الشباب

 0.053 0.278 0.338 0.251 األسرة دخل

 اإلقتصادية التنمية إمكانات 
 0.264 0.512 0.570 0.414 واإلجتماعية

 الحياة نوعية مؤشر

 عشرة لكل األطباء عدد
 0.174 0.266 0.435 0.079 شخص آالف

 تحصل التي األسر نسبة
 0.496 0.787 0.884 0.811 المياه على

 تحصل التي األسر نسبة
 الصرف خدمات على

 الصحي
0.752 0.700 1.000 0.769 

 األسرة دخل متوسط
 0.053 0.278 0.338 0.251 لشهريا

 0.243 0.491 0.549 0.332 الحياة نوعية مؤشر

 الحرمان مؤشر

 0.765 0.642 0.487 0.518 الفقر

 المياه على الحصول
 الصحي والصرف
 الصحية والخدمات

0.229 0.150 0.095 0.285 

 لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.132 0.188 0.151 0.226 الشباب

 بين والبطالة الكلية البطالة
 0.158 0.159 0.139 0.067 الشباب

 0.259 0.207 0.198 0.205 الحرمان مؤشر
 

 

 

                                                      
 (2116) راقيةتم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر معتمدة مثل وزارة التخطيط الع 19

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. واألمم المتحدة والوكاالت الدولية









مجموعة مدن الزائرين

كربالء المقدسة والنجف األشرف
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 .السياحية الطرق - الدينية الزيارة مجموعة: 54 خريطة

 
 
 
 
 

 كربالء مدينة في المقدسة للعتبات المليونية الزيارات :22 الشكل
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. والسياحة والتجارة العمل فرص تعزز التي التكتل اقتصادات ذات المدن نظم تصور فيها يمكن مواقع وهناك. تأثيرها منطقة
 إلستيعاب والمرافق الخدمات توسيع األمر سيتطلب ،9 رقم الطريق طول على التنمية يحفز سوف األوسط الفرات مطار أن ماوب
 . المتسارع التحضر هذا

 خارج الخطي والتطور اإلفرازات هذه حصلت وقد. 9 رقم الطريق طول على النظامي غير العمران من كبير قدر حصل لقد
 جميع ليس أن مالحظة المهم ومن. المنخفض الدخل ذات لألسر بالنسبة للغاية مكلفة فيها األراضي قيمة أصبحت التي المدن

  .النازحين من هم العشوائي السكن تجمعات شاغلي جميع وليس نظامية، غير مساكن في يقيمون النازحين
 
 كثافة ازدادت فقد. الداخل من تكثيفا   تشهد أيضا فإنها البعض، بعضها نحو وتتجه الخارج نحو المدن فيه تنمو الذي الوقت فيو

 جنوب الحالي والمطار ا  غرب النجف وبحر شرقا   الفرات نهر قبل من مقيدة لكونها نتيجة الكوفة مع تقريبا   اندمجتو النجف
 من للهجرة يجةنت المدينتين في نيالمقيم السكان عدد ينمو أن المتوقع من فإن ،الزوار أعداد زيادة عن النظر وبصرف. المدينة
 لمدن الخاص الطابع مع تتكيف أنظمة واعتماد األراضي إدارة تحسين ويعد. الشرق الى الصغيرة والمستقرات الريفية المناطق
  .للمجموعة المستدامة الحضرية التنمية لتعزيز ضرورية خطوات الدينية الزيارة

 
 
 

 
 

 الدينية الزيارة طرق 1. 2. 4
 
 األربععين زيعارة تعتبعر التعي السعنوية الزيعارات معن لعديعدا ألداء والنجعف كعربالء لزيعارة الزوار سلكهاي رئيسية طرق ثالثة توجد
 العزوار إقامعة أمعاكن لجميع كامللا اإلشغال عن فضال   المختلفة، الطرق على ةيالمرور األحمال ذروة األربعين زيارة تولد. أهمها

 المععدينتان ذبتععتج ولععذلك. بأكملععه العععام مععدار علععى يتععوزع الزيععارات لهععذه الزمنععي الجععدول فععإن ذلععك، ومععع. التجاريععة والمرافععق
 لمحافظة الهيكلية الخطة في ورد وكما. األربعين زيارة خالل الزوار وماليين السنة مدار على الزوار من اآلالف مئات المقدستان
 المتزايد للعدد نتيجة ملحوظ بشكل األرقام هذه ادتزد أن المتوقع ومن. 7132 عام في كربالء الى زائر مليون 38 قدم فقد كربالء،

  .إيران من الزوار من

 :كربالء الى تؤدي رئيسية طرق ثالث توجد 
 واروالعز الخاصة اتالسيار أو تبالحافال بغداد منو الشمال من كربالء الى الذاهبين الزوار يحمل الذي 9 رقم الطريق (3

 مراكععز ثالثعة وتقعع. واسعط محافظعة فعي الحعدودي بعدرة معبعر عبععر ا  بعرو بغعداد مطعار فعي جعوا   يصعلون العذين األجانعب
 المائعة فعي 34 يحمل الحركة كثيف طريق وهو. والمحمودية واإلسكندرية المسيب وهي المسار هذا طول على حضرية

  .الزوار عدد إجمالي من
 الحلعة موقع إن. والحلة هنديةال عبر مرورا   والغرب الشمال من الزوار يحمل رئيسي رابط طريق هوو 48 رقم الطريق (7

 الطريعق هعذا ويحمعل. الععابرة اإلقامعة وأمعاكن لضعيافةا نشعطةأل هامعا   مركعزا   المدينعة يجعل السريع الطريق من بالقرب
 . المجموع من المائة في 82 بنحو يقدر ما بالفعل

. العزوار معن المائة في 11 اليحو حملي والذي الصحراوية المنطقة حدود على تقع التي النجف الى 9 رقم طريق تمديد (1
 مطعار بناء لتسريع األولوية الحكومة أعطت وقد. أيضا   النجف يزورون كربالء الى الذاهبين الزوار من العديد أن حيث

 موقعع إن. سعواء حعد علعى دوليعةو محليعة محطات المطار يضم وسوف. الميزانية ضيق من الرغم على األوسط الفرات
 لعه يكعون أن يمكعن وإنمعا ،فحسعب للتنمية جديد ممر إلى المدينتين بين 9 رقم الطريق مسار لتحوي إلى يؤدي لن المطار
 طريعق مسعتوى إلعى 9 رقعم الطريعق مع مباشرال الربط طريق مستوى رفع الممكن من كان ما إذا الحلة على أيضا تأثير

 .رئيسي
 
 

 
 



اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

79

 76 

 .السياحية الطرق - الدينية الزيارة مجموعة: 54 خريطة

 
 
 
 
 

 كربالء مدينة في المقدسة للعتبات المليونية الزيارات :22 الشكل
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. والسياحة والتجارة العمل فرص تعزز التي التكتل اقتصادات ذات المدن نظم تصور فيها يمكن مواقع وهناك. تأثيرها منطقة
 إلستيعاب والمرافق الخدمات توسيع األمر سيتطلب ،9 رقم الطريق طول على التنمية يحفز سوف األوسط الفرات مطار أن ماوب
 . المتسارع التحضر هذا

 خارج الخطي والتطور اإلفرازات هذه حصلت وقد. 9 رقم الطريق طول على النظامي غير العمران من كبير قدر حصل لقد
 جميع ليس أن مالحظة المهم ومن. المنخفض الدخل ذات لألسر بالنسبة للغاية مكلفة فيها األراضي قيمة أصبحت التي المدن

  .النازحين من هم العشوائي السكن تجمعات شاغلي جميع وليس نظامية، غير مساكن في يقيمون النازحين
 
 كثافة ازدادت فقد. الداخل من تكثيفا   تشهد أيضا فإنها البعض، بعضها نحو وتتجه الخارج نحو المدن فيه تنمو الذي الوقت فيو

 جنوب الحالي والمطار ا  غرب النجف وبحر شرقا   الفرات نهر قبل من مقيدة لكونها نتيجة الكوفة مع تقريبا   اندمجتو النجف
 من للهجرة يجةنت المدينتين في نيالمقيم السكان عدد ينمو أن المتوقع من فإن ،الزوار أعداد زيادة عن النظر وبصرف. المدينة
 لمدن الخاص الطابع مع تتكيف أنظمة واعتماد األراضي إدارة تحسين ويعد. الشرق الى الصغيرة والمستقرات الريفية المناطق
  .للمجموعة المستدامة الحضرية التنمية لتعزيز ضرورية خطوات الدينية الزيارة

 
 
 

 
 

 الدينية الزيارة طرق 1. 2. 4
 
 األربععين زيعارة تعتبعر التعي السعنوية الزيعارات معن لعديعدا ألداء والنجعف كعربالء لزيعارة الزوار سلكهاي رئيسية طرق ثالثة توجد
 العزوار إقامعة أمعاكن لجميع كامللا اإلشغال عن فضال   المختلفة، الطرق على ةيالمرور األحمال ذروة األربعين زيارة تولد. أهمها

 المععدينتان ذبتععتج ولععذلك. بأكملععه العععام مععدار علععى يتععوزع الزيععارات لهععذه الزمنععي الجععدول فععإن ذلععك، ومععع. التجاريععة والمرافععق
 لمحافظة الهيكلية الخطة في ورد وكما. األربعين زيارة خالل الزوار وماليين السنة مدار على الزوار من اآلالف مئات المقدستان
 المتزايد للعدد نتيجة ملحوظ بشكل األرقام هذه ادتزد أن المتوقع ومن. 7132 عام في كربالء الى زائر مليون 38 قدم فقد كربالء،

  .إيران من الزوار من

 :كربالء الى تؤدي رئيسية طرق ثالث توجد 
 واروالعز الخاصة اتالسيار أو تبالحافال بغداد منو الشمال من كربالء الى الذاهبين الزوار يحمل الذي 9 رقم الطريق (3

 مراكععز ثالثعة وتقعع. واسعط محافظعة فعي الحعدودي بعدرة معبعر عبععر ا  بعرو بغعداد مطعار فعي جعوا   يصعلون العذين األجانعب
 المائعة فعي 34 يحمل الحركة كثيف طريق وهو. والمحمودية واإلسكندرية المسيب وهي المسار هذا طول على حضرية

  .الزوار عدد إجمالي من
 الحلعة موقع إن. والحلة هنديةال عبر مرورا   والغرب الشمال من الزوار يحمل رئيسي رابط طريق هوو 48 رقم الطريق (7

 الطريعق هعذا ويحمعل. الععابرة اإلقامعة وأمعاكن لضعيافةا نشعطةأل هامعا   مركعزا   المدينعة يجعل السريع الطريق من بالقرب
 . المجموع من المائة في 82 بنحو يقدر ما بالفعل

. العزوار معن المائة في 11 اليحو حملي والذي الصحراوية المنطقة حدود على تقع التي النجف الى 9 رقم طريق تمديد (1
 مطعار بناء لتسريع األولوية الحكومة أعطت وقد. أيضا   النجف يزورون كربالء الى الذاهبين الزوار من العديد أن حيث

 موقعع إن. سعواء حعد علعى دوليعةو محليعة محطات المطار يضم وسوف. الميزانية ضيق من الرغم على األوسط الفرات
 لعه يكعون أن يمكعن وإنمعا ،فحسعب للتنمية جديد ممر إلى المدينتين بين 9 رقم الطريق مسار لتحوي إلى يؤدي لن المطار
 طريعق مسعتوى إلعى 9 رقعم الطريعق مع مباشرال الربط طريق مستوى رفع الممكن من كان ما إذا الحلة على أيضا تأثير

 .رئيسي
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 األسرة ودخل العمالة: اإلقتصادية المؤشرات

 
 معن التجاريعة واألسعواق الضعيافة خعدمات من بها يتصل وما العام مدار على الدينية ياراتالز عن الناجم اإلقتصادي النشاط تمكن
 ععن إبتععدنا كلمعا المباشعرة غيعر التعأثيرات هعذه وتقعل. تأثيرهعا منعاطقو الرئيسعية المعدن فعي الشعهري األسعرة دخعل متوسعط زيادة

 دينعارا   70179و 24دينعارا 30229 بلغعت أسعر ولدخع والنجعف كعربالء معدينتي يضعمان اللعذان القضاءان سجل. الحضري المركز
 .دينارا   928 قيمة مرالت عين قضاء سجل حين في التوالي، على
 واضعحا   مثعاال   التمعر عين قضاء عدي. لألسر دخل أدنى أيضا سجلت البطالة معدالت أعلى تظهر التي األقضية فإن متوقع، هو كما
 التوالي، على المائة في 73.8و المائة في 37.2 بنسبة الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة معدل أعلى ثاني بتسجيله الصدد هذا في

 37.4 بنسعبة الكوفعة قضعاء في سجلت للبطالة نسبة أعلى أن لالهتمام المثير ومن .الزائرين مدن مجموعة في لألسرة دخل وأدنى
 قضائي في األدنى هي الشباب بطالة ومعدالت الكلية الةبطال معدالت أن كما .النجف من الجغرافي قربه من الرغم على المائة في

 لسعكانل مئويةال نسبةال بأنها تعرف التي المساكن ملكية وتبلغ. قتصاديإلا النشاط ازدهار ظل في متوقع أمر وهو والنجف كربالء
 المنععاطق فععي والمسععاكن األراضععي ملكيعة تعتبععر .الزائععرين مععدن مجموععة فععي السععكان أربععاع ثالثعة حععوالي منععزلهم يملكععون العذين

 فعي. التجاريعة واألنشطة يجاراتإلا خالل من للدخل ثانوية مصادر توليد على القدرةب وثيقا   ارتباطا   رتبطتو مالي أصل الحضرية
 فعي 22.7 حيعث المجاور الشرقي الهندية بقضاء مقارنة منازلهم كربالء قضاء سكان من المائة في 42.7 يمتلك كربالء، محافظة
 بنسبة المساكن لملكية قيمة أعلى الشرقي الجنوبي المناذرة قضاء سجل النجف، محافظة وفي .منازلهمل نالمالكي السكان من المائة
 . المائة في 23.2 بنسبة النجف قضاء يليه المائة في 24.4

 كعربالء سعجلت حيعث ظتين،المحعاف مركعزي يضعمان اللذان القضائين في األعلى هي قتصاديةإلوا جتماعيةإلا التنمية إمكانيات إن
 محافظعة فعي التمر عين فهو الزائرين مدن مجموعة في للمؤشر قيمة أدنى ذو القضاء أما. التوالي على 1.433و 1.293 والنجف
 . 1.142 مسجال   كربالء

 
 والخدمات التحتية البنية إلى الوصول: البيئية المؤشرات 

 
 الشعبكة معن المعاء علعى يحصعلون العذين لسعكانل مئويعةال نسعبةال بأنعه رفيعع العذي الصعحي، والصرف المياه على صولحال يعتبر
 . الصعحية النتعائج علعى يعؤثر هاما   مؤشرا   الصحي، الصرف خزانات أو العامة الصحي الصرف شبكة لىا الوصول ونسبة العامة
 علعى الحصعول نسعبة بلغعت حيعث جفالن محافظة في المناذرة قضاء باستثناء وأعلى المائة في 42 األقضية جميع في القيم وكانت
 الصحي الصرف معدل ويبلغ. المائة في 22.1 الصحي الصرف خدمات على صولحوال المائة في 22.2 باألنابيب المنقولة المياه
 علعى يعدل ممعا ،المائعة في 91 الصحي الصرف خزانات نسبة تبلغ حين في المائة في 3 ةالعام الصحي الصرف شبكة طريق عن
 الشعريط فعإن للمحافظتين، الشرقية الحدود يحدد الفرات نهر أن وحيث .الصحي للصرف الالمركزية الطرق على بيرالك عتمادإلا

 منعاطق لتشعمل الخعدمات نطعاق توسيع ويمثل . التحتية البنية تكاليف انخفاض من يستفيد المدن فيه نمت الذي األراضي من الرفيع
 تعزيز الى الرامية اإلستراتيجية أهداف من هاما   هدفا   الثانوية المدن إلى تصل لكي الممرات طول وعلى الجديدة العمراني التوسع

 للخطعة التوجيهيعة والمبعادئ 7111 لععام المسعتدامة التنميعة ألهعداف وفقعا   والشعمولية الصعمود علعى والقعدرة واإلنصاف اإلستدامة
 . الجديدة الحضرية

 
 والحرمان الفقر: اإلجتماعية المؤشرات

 
 فعي المائعة فعي 18 وهعو للفقعر مسعتوى أعلعى سعجل . كبيعرا   اختالفعا   السعكان ععدد من كنسبة عنها يعبر التي الفقر ستوياتم تختلف
 قضعائي وسعجل. الكوفعة قضعاء فعي المائعة فعي 2.4 هعوو لعه مسعتوى أدنعى سعجل حعين فعي كعربالء، محافظعة في التمر عين قضاء
 فعإن الفقعر، مععدل انخفعاض معن الرغم وعلى. التوالي على المائة في 4.9و المائة في 9 بلغت منخفضة مستويات والنجف كربالء
 قيمعة أعلعى معن تقريبعا المائعة فعي 31 بنسبة أعلى أي المائة، في 72.2 بلغت والتي الشباب أمية من نسبة أعلى لديه كربالء قضاء
 والمستويات الشباب لبطالة المنخفضة مستوياتال بين الجمع ويشير  .المائة في 32.2 بنسبة المناذرة قضاء في سجلت والتي تليها

 التعي األجعور كسعب فعرص من لإلستفادة بكثير أصغر سن في العمل قوة إلى الشبابية األفواج دخول الى الشباب أمية من المرتفعة

                                                      
 .متوسط دخل األسرة الشهر  بالدينار العراقيقيم يتم تسجيل جميع   24
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 . النمو ومراكز أقطاب – الدينية الزيارة مجموعة: 55 خريطة
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 السكان
 
 وقضعاء رقي،الشع الهنديعة قضعاء يوجعد كعربالء، محافظعة ففعي. منهمعا لكعل أقضعية ثعالث الدينيعة الزيعارة مجموععة محافظتعا تضم

 العى الغربعي الجنعوب في يمتد الذي النجف قضاء من النجف محافظة تتألف حين في غربا ، التمر عين وقضاء الوسط، في كربالء
 اتجاهعات تتشعابه  .الشعرقي الجنعوب فعي المنعاذرة وقضعاء الشرقي الشمال في الكوفة وقضاء السعودية العربية المملكة مع الحدود
 المنعاطق ععن سعكانها ععدد يزيد المحافظات مراكز فيها توجد التي فاألقضية: الجنوبية للمحافظات مجموعةلا في السكاني التوزيع
 نسعمة، ألف 977 بنحو كربالء قضاء سكان عدد ويقدر. صحراوية مناطق تضم أو زراعية أراضي من تتألف والتي بها المحيطة

 فعي السعكان معظم يعيش حيث التوالي، على نسمة 74728و نسمة 729217 التمر وعين الهندية قضائي سكان عدد يبلغ حين في
 الكوفععة قضععائي سععكان عععدد ويبلععغ. نسععمة 47271907 بنحععو النجععف قضععاء سععكان عععدد فيقععدر النجععف، فععي أمععا. الريفيععة المنععاطق
 يزيعد العذي حيعدالو اآلخر القضاء وه الكوفة فإن تاريخه، وبسبب. التوالي على نسمة 723128 نسمة 122337 حوالي والمناذرة

 السعريع امعونموه املسعكانه الحعالي الحجعم في والنجف كربالء قضائي أهمية وتنعكس . الريف سكان على الحضر سكان عدد فيه
  .فقط البصرة تسبقه الذي ،الجنوبية المحافظات مجموعة في
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 األسرة ودخل العمالة: اإلقتصادية المؤشرات

 
 معن التجاريعة واألسعواق الضعيافة خعدمات من بها يتصل وما العام مدار على الدينية ياراتالز عن الناجم اإلقتصادي النشاط تمكن
 ععن إبتععدنا كلمعا المباشعرة غيعر التعأثيرات هعذه وتقعل. تأثيرهعا منعاطقو الرئيسعية المعدن فعي الشعهري األسعرة دخعل متوسعط زيادة

 دينعارا   70179و 24دينعارا 30229 بلغعت أسعر ولدخع والنجعف كعربالء معدينتي يضعمان اللعذان القضاءان سجل. الحضري المركز
 .دينارا   928 قيمة مرالت عين قضاء سجل حين في التوالي، على
 واضعحا   مثعاال   التمعر عين قضاء عدي. لألسر دخل أدنى أيضا سجلت البطالة معدالت أعلى تظهر التي األقضية فإن متوقع، هو كما
 التوالي، على المائة في 73.8و المائة في 37.2 بنسبة الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة معدل أعلى ثاني بتسجيله الصدد هذا في

 37.4 بنسعبة الكوفعة قضعاء في سجلت للبطالة نسبة أعلى أن لالهتمام المثير ومن .الزائرين مدن مجموعة في لألسرة دخل وأدنى
 قضائي في األدنى هي الشباب بطالة ومعدالت الكلية الةبطال معدالت أن كما .النجف من الجغرافي قربه من الرغم على المائة في

 لسعكانل مئويةال نسبةال بأنها تعرف التي المساكن ملكية وتبلغ. قتصاديإلا النشاط ازدهار ظل في متوقع أمر وهو والنجف كربالء
 المنععاطق فععي والمسععاكن األراضععي ملكيعة تعتبععر .الزائععرين مععدن مجموععة فععي السععكان أربععاع ثالثعة حععوالي منععزلهم يملكععون العذين

 فعي. التجاريعة واألنشطة يجاراتإلا خالل من للدخل ثانوية مصادر توليد على القدرةب وثيقا   ارتباطا   رتبطتو مالي أصل الحضرية
 فعي 22.7 حيعث المجاور الشرقي الهندية بقضاء مقارنة منازلهم كربالء قضاء سكان من المائة في 42.7 يمتلك كربالء، محافظة
 بنسبة المساكن لملكية قيمة أعلى الشرقي الجنوبي المناذرة قضاء سجل النجف، محافظة وفي .منازلهمل نالمالكي السكان من المائة
 . المائة في 23.2 بنسبة النجف قضاء يليه المائة في 24.4

 كعربالء سعجلت حيعث ظتين،المحعاف مركعزي يضعمان اللذان القضائين في األعلى هي قتصاديةإلوا جتماعيةإلا التنمية إمكانيات إن
 محافظعة فعي التمر عين فهو الزائرين مدن مجموعة في للمؤشر قيمة أدنى ذو القضاء أما. التوالي على 1.433و 1.293 والنجف
 . 1.142 مسجال   كربالء

 
 والخدمات التحتية البنية إلى الوصول: البيئية المؤشرات 

 
 الشعبكة معن المعاء علعى يحصعلون العذين لسعكانل مئويعةال نسعبةال بأنعه رفيعع العذي الصعحي، والصرف المياه على صولحال يعتبر
 . الصعحية النتعائج علعى يعؤثر هاما   مؤشرا   الصحي، الصرف خزانات أو العامة الصحي الصرف شبكة لىا الوصول ونسبة العامة
 علعى الحصعول نسعبة بلغعت حيعث جفالن محافظة في المناذرة قضاء باستثناء وأعلى المائة في 42 األقضية جميع في القيم وكانت
 الصحي الصرف معدل ويبلغ. المائة في 22.1 الصحي الصرف خدمات على صولحوال المائة في 22.2 باألنابيب المنقولة المياه
 علعى يعدل ممعا ،المائعة في 91 الصحي الصرف خزانات نسبة تبلغ حين في المائة في 3 ةالعام الصحي الصرف شبكة طريق عن
 الشعريط فعإن للمحافظتين، الشرقية الحدود يحدد الفرات نهر أن وحيث .الصحي للصرف الالمركزية الطرق على بيرالك عتمادإلا

 منعاطق لتشعمل الخعدمات نطعاق توسيع ويمثل . التحتية البنية تكاليف انخفاض من يستفيد المدن فيه نمت الذي األراضي من الرفيع
 تعزيز الى الرامية اإلستراتيجية أهداف من هاما   هدفا   الثانوية المدن إلى تصل لكي الممرات طول وعلى الجديدة العمراني التوسع

 للخطعة التوجيهيعة والمبعادئ 7111 لععام المسعتدامة التنميعة ألهعداف وفقعا   والشعمولية الصعمود علعى والقعدرة واإلنصاف اإلستدامة
 . الجديدة الحضرية

 
 والحرمان الفقر: اإلجتماعية المؤشرات

 
 فعي المائعة فعي 18 وهعو للفقعر مسعتوى أعلعى سعجل . كبيعرا   اختالفعا   السعكان ععدد من كنسبة عنها يعبر التي الفقر ستوياتم تختلف
 قضعائي وسعجل. الكوفعة قضعاء فعي المائعة فعي 2.4 هعوو لعه مسعتوى أدنعى سعجل حعين فعي كعربالء، محافظعة في التمر عين قضاء
 فعإن الفقعر، مععدل انخفعاض معن الرغم وعلى. التوالي على المائة في 4.9و المائة في 9 بلغت منخفضة مستويات والنجف كربالء
 قيمعة أعلعى معن تقريبعا المائعة فعي 31 بنسبة أعلى أي المائة، في 72.2 بلغت والتي الشباب أمية من نسبة أعلى لديه كربالء قضاء
 والمستويات الشباب لبطالة المنخفضة مستوياتال بين الجمع ويشير  .المائة في 32.2 بنسبة المناذرة قضاء في سجلت والتي تليها

 التعي األجعور كسعب فعرص من لإلستفادة بكثير أصغر سن في العمل قوة إلى الشبابية األفواج دخول الى الشباب أمية من المرتفعة
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 77 

 . النمو ومراكز أقطاب – الدينية الزيارة مجموعة: 55 خريطة

 
 

 
 

  واألدلة المؤشرات 2.  2.  4
 

 السكان
 
 وقضعاء رقي،الشع الهنديعة قضعاء يوجعد كعربالء، محافظعة ففعي. منهمعا لكعل أقضعية ثعالث الدينيعة الزيعارة مجموععة محافظتعا تضم

 العى الغربعي الجنعوب في يمتد الذي النجف قضاء من النجف محافظة تتألف حين في غربا ، التمر عين وقضاء الوسط، في كربالء
 اتجاهعات تتشعابه  .الشعرقي الجنعوب فعي المنعاذرة وقضعاء الشرقي الشمال في الكوفة وقضاء السعودية العربية المملكة مع الحدود
 المنعاطق ععن سعكانها ععدد يزيد المحافظات مراكز فيها توجد التي فاألقضية: الجنوبية للمحافظات مجموعةلا في السكاني التوزيع
 نسعمة، ألف 977 بنحو كربالء قضاء سكان عدد ويقدر. صحراوية مناطق تضم أو زراعية أراضي من تتألف والتي بها المحيطة

 فعي السعكان معظم يعيش حيث التوالي، على نسمة 74728و نسمة 729217 التمر وعين الهندية قضائي سكان عدد يبلغ حين في
 الكوفععة قضععائي سععكان عععدد ويبلععغ. نسععمة 47271907 بنحععو النجععف قضععاء سععكان عععدد فيقععدر النجععف، فععي أمععا. الريفيععة المنععاطق
 يزيعد العذي حيعدالو اآلخر القضاء وه الكوفة فإن تاريخه، وبسبب. التوالي على نسمة 723128 نسمة 122337 حوالي والمناذرة

 السعريع امعونموه املسعكانه الحعالي الحجعم في والنجف كربالء قضائي أهمية وتنعكس . الريف سكان على الحضر سكان عدد فيه
  .فقط البصرة تسبقه الذي ،الجنوبية المحافظات مجموعة في
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 ذلعك، ومعع .المطعاف نهايعة فعي تحققي أن يمكن إحتمال وهو المحليين للسكان اتمنتجع منطقة نشاءإل خطة هناك يكون أن الممكن
 وبالتعالي ،أساسعا   روحيعة تجربعة هي التي الزيارة هو كربالء إلى الزوار يجذب الذي الرئيسي الغرض أن واضحا يكون أن ينبغي
 مجموععات معن جعزءا   األجانعب العزوار يشعكل ذلعك، علعى وععالوة. منتجعع في البقاء وبين هابين الجمع يمكن أن فيه المشكوك فمن

 والوجبععات النقععلو اإلقامععة أمععاكن ذلععك فععي بمععا احتياجععاتهم كافععة لهععم يععوفرون متخصصععون مشععغلون يععديرها التععي المنظمععة السععفر
 مختلفعة مععايير وفعق المرافعق، معن مجموععة تعوفير خعالل من ستثماراتإلا المضيفة المدن تجتذب. المرافقين الدينيين والمرشدين

   .المختلفة الزوار مجموعاتل دفعال على القدرة لتلبية
 واألدلة المؤشرات إلى اإلشارة مع لألقضية النسبي الترتيب السابق القسم في الواردة الجداول في الموجز اإلحصائي التحليل يبين

 وجعودة المتناميعة اإلقتصعادية فرصعها بسعبب التطعوير إمكانيعات بأعلى كربالء مدينة تتمتع. الكمي التحليل في المستخدمة المختلفة
 وعلعى. خرىاأل األقضية من للمهاجرين جذبا   أقل حاليا تزال ال أنها إال ناشئ،ال المركز خصائص الهندية وتظهر. العالية خدماتها
 المجموععة فعي األدنعى هعو المائعة فعي 2.2 البعالغ الشعباب لدى األمية معدل فإن ،المائة في 77 بنسبة الفقر معدل ارتفاع من الرغم

 طعول وعلعى المدينعة فعي قتصعاديةإلا الفعرص تطعور ومعع. المتوسعط النطعاق فعي تعأتي المائعة في 32.3 الشباب بين البطالة نسبةو
 فعي الجعدد العداخلين مهعارات بعين التطعابق ععدم لتفعادي ةالمهنيع اتوالتعدريب يعةوالتدريب يعةلتعليما بعرامجال الى حاجةال تبرز الممر،
  .ما حد الى ةالمتخصص العمل سوق ومتطلبات العاملة القوى

 الجديعدة اتهعدينامي ظعل فعي الحضعري توسععها تسعارعي كمعا لعه، المحركة القوة الزيارة تشكل الذي كربالء محافظة إقتصاد زدهري
ُ  المتجهة  قعرب وقععوي المحافظعة فعي فقعرا   األكثعر القضعاء هو التمر عين. تجاهلها يمكن ال الفقر من جيوب فهناك ذلك، ومع. شرقا

 الرمليعة والعواصعف الحعر وأيعام الجفعاف تزايعد معع المنعاخ تغير ويؤثر . نسمة 740111 حوالي سكانه عدد يبلغ يوالذ الملح بحر
 بسعاتين علعى يعؤثر أن البعد والتربعة لبحيعرةا ملوحعة تزايعد إن كمعا ،المنطقعة في البيئة على سلبيا   تأثيرا   وشدتها تواترها تزايدي التي

 متنعاثرة صعغيرة سعكنية تجمعات مع واحة من تتألف مستقرة عمليا  مرالت عين تشكل . اسمها والقضاء المستقرة أعطت التي النخيل
 المجموعة، في نسبة أعلى وهي المائة في 73.8 تبلغ حيث ،الشباب بين والبطالة الكلية بطالةال معدالت ارتفاع من وتعاني. احوله
  .االقتصادي للنمو إمكاناتها انخفاض على يدل مما

 مجموععة فعي العدخل مسعتويات أدنعى وبعين المجموععة فعي لألسعر دخعل متوسعط أدنى في أيضا العمل فرص إلى فتقاراال وينعكس
 أنه إال . مجموعةال في علىاأل ووه ،المائة في 18 بلغت نسبة التمر عين في الفقر معدل سجل لذلك، ونتيجة. الجنوبية المحافظات

 أو الميعاه ونوعيعة بمصعدر تتعلعق معلومعات توجعد وال. الصعحي والصرف المياه على صولحال نسب ترتفع المقدمة، للبيانات وفقا  
 الصعرف ميعاه تصعفية وحقعول السعكان، معن المائعة فعي 13 تخعدم التعي الصحي الصرف شبكة عن الناتجة السائلة النفايات معالجة
 البنيعة فعي هعذه القصعور أوجعه الجعةمع ويمكن. الضخ شاحنات بواسطة المخلفات هذه إلقاء محطات أو الصحي الصرف لخزانات
 ععدد لكل األطباء من معقول عدد وجود من الرغم وعلى. البحيرة ضفاف على منتجع أي تطوير أمام عائقا   ستشكل ولكنها التحتية

 عبعر كربالء الى التمر عين يربط الذي الطريق تحسين إن. المتوسط من أقل هي المنطقة في العامة الحياة نوعية فإن السكان، من
 الوصعول علعى سعكانها يسعاعد سعوف الكافيعة الععام النقل وسائل وتوفير المقدسة المدينة الى الحدودي المعبر من الرئيسي الطريق

  .المجموعة من أخرى أماكن في العمل فرص الى
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 مسح في تحيز وجود ىإل أيضا   تشير أن يمكن ذلك من وبدال. بها المرتبطة والفعاليات الزيارة تخدم التي الواسعة األسواق توفرها
 4.3و المائعة فعي 2.2 بلغعت والتعي الشعباب ألميعة نسبة أدنى والنجف الهندية قضائي وأظهر. اإلحصاءات إليه تستند ذيال العينات

   .المائة في
 المنعاذرة قضعاء أن قضعاء كعل فعي طبيعب لكعل السكان عدد حسب قياسها تم التي الصحية الخدمات على الحصول إمكانية أظهرت

 أدنعى لديعه كعربالء فعي سعكانا األقعل رالتمع ععين قضعاء أن حعين فعي طبيعب لكعل شعخص 80299 والبالغعة محسعوبة قيمة أعلى يهلد
 الحصعول سعهولة علعى يعدل أن شعأنه معن طبيعب لكعل السعكان عدد انخفاض أن حين وفي. طبيب لكل شخص 30182 عند مستوى
 قضعائي فعي طبيعب لكعل األشعخاص ععدد مؤشعر وبلعغ. الصعحية لرعايعةا نوعيعة علعى مؤشعرا   يقدم ال فإنه الصحية، الخدمات على

 لتلبيعة دعمالع معن مزيعد الى الدينية الزيارة مدن في الصحية الرعاية نظام ويحتاج. التوالي على 10822و 30892 والنجف كربالء
  .الدينية الزيارات أثناء تنشأ قد التي الصحية لمخاطرل التصديو الزوار احتياجات

 

 كربالء محافظة 3. 2. 4

 
 ممعر شعبكة معن جعزءا   سعتكون التعي الثالثعة الرئيسعية الزيعارة طعرق خعالل معن كعربالء محافظعة في الحضري النمو يتشكل سوف
 تسعتفيد وسعوف . والحلعة الهنديعة عيعر إيعران إلعى يؤدي الذي شرقا   النقل محور طول على النمو في المدينة تستمر وسوف. التنمية
 وقعد. الععام معدار علعى تمتعد التعي ومناسعباتها الزيعارة احتياجعات تخلقهعا التعي الفعرص من الممر هذا طول على الحضرية المراكز
 الحلعة فعي لعيس تتركزل الممر طول على تمتد أن يمكن والتي المدينة في الضيافة قطاع أنشطة من كاملة مجموعة بالفعل إزدهرت
 غيعر آلثعارل تعأثيرال منطقعة حافعة علعى وتقعع للنمعو ناشعئا   مركعزا   تعتبعر لتيا أيضا   الهندية في وإنما كبير نمو مركز بصفتها فحسب

 .األرتباط هذا والهندية كربالء بين يقع الذي كربالء في نيفال المعهد ويعزز. كربالءل المباشرة
 

 كربالء محافظة المقدسة، لعتباتا :23 الشكل

 
 

 
 قسعم وإن كربالء، مدينة من بالقرب األوسط الفرات مطار يقع. بالنجف كربالء يربط الذي السريع الطريق فهو اآلخر المحور أما

 الخطعي العمرانعي التوسعع لهعذا التخطعيط يعتم أن المهعم ومعن. سعريع بشكل التحضر نحو يتجه والمطار كربالء بين الممتد الطريق
 . وفوضوية منضبطة غير بطريقةو عشوائي بشكل تطوره بمواصلة له السماح وعدم المتوقع

 النقعل خعدمات ذلعك فعي بمعا لشعحنبا الصعلة ذات صعناعاتال فعإن الععالم، أنحاء جميع في الدولية للمطارات بالنسبة الحال هو ماوك
 راوتعد. والتجاريعة الصعناعية تإلسعتعماالوا الضعيافة أنشعطة أيضا   ذبتجي وسوف ،حوله تنمو سوف الناقلة شركاتلاو والتخزين

 العععام القطععاعين بععين الشععراكات خععالل مععن تطويرهععا ويمكععن ،الخععاص القطععاع شععركات لقبعع مععن األول المقععام فععي األنشععطة هععذه
 األنشعطة هذه تولد وسوف  .الخاصة الشركات الى األراضي قطع بيع أو الخاص القطاع من للمشغلين إمتيازات وتقديم والخاص،
 .المهارات من واسعة لمجموعة وظائف
 مسعافة علعى بعالتقلص آخعذة صعحراوية بحيعرة وهعي ،الملعح بحعر إلعى وصعوال   الغعرب إلى المدينة وسيع سيكون بانه المتوقع ومن

 معن ولكعن المقدسعة، للمدينعة بالنسعبة واقعيعا   خيعارا   لعيس الغعرب نحو النمو إن. شواطئها طول على والتوسع ،المدينة من كم 31.2
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 ذلعك، ومعع .المطعاف نهايعة فعي تحققي أن يمكن إحتمال وهو المحليين للسكان اتمنتجع منطقة نشاءإل خطة هناك يكون أن الممكن
 وبالتعالي ،أساسعا   روحيعة تجربعة هي التي الزيارة هو كربالء إلى الزوار يجذب الذي الرئيسي الغرض أن واضحا يكون أن ينبغي
 مجموععات معن جعزءا   األجانعب العزوار يشعكل ذلعك، علعى وععالوة. منتجعع في البقاء وبين هابين الجمع يمكن أن فيه المشكوك فمن

 والوجبععات النقععلو اإلقامععة أمععاكن ذلععك فععي بمععا احتياجععاتهم كافععة لهععم يععوفرون متخصصععون مشععغلون يععديرها التععي المنظمععة السععفر
 مختلفعة مععايير وفعق المرافعق، معن مجموععة تعوفير خعالل من ستثماراتإلا المضيفة المدن تجتذب. المرافقين الدينيين والمرشدين

   .المختلفة الزوار مجموعاتل دفعال على القدرة لتلبية
 واألدلة المؤشرات إلى اإلشارة مع لألقضية النسبي الترتيب السابق القسم في الواردة الجداول في الموجز اإلحصائي التحليل يبين

 وجعودة المتناميعة اإلقتصعادية فرصعها بسعبب التطعوير إمكانيعات بأعلى كربالء مدينة تتمتع. الكمي التحليل في المستخدمة المختلفة
 وعلعى. خرىاأل األقضية من للمهاجرين جذبا   أقل حاليا تزال ال أنها إال ناشئ،ال المركز خصائص الهندية وتظهر. العالية خدماتها
 المجموععة فعي األدنعى هعو المائعة فعي 2.2 البعالغ الشعباب لدى األمية معدل فإن ،المائة في 77 بنسبة الفقر معدل ارتفاع من الرغم

 طعول وعلعى المدينعة فعي قتصعاديةإلا الفعرص تطعور ومعع. المتوسعط النطعاق فعي تعأتي المائعة في 32.3 الشباب بين البطالة نسبةو
 فعي الجعدد العداخلين مهعارات بعين التطعابق ععدم لتفعادي ةالمهنيع اتوالتعدريب يعةوالتدريب يعةلتعليما بعرامجال الى حاجةال تبرز الممر،
  .ما حد الى ةالمتخصص العمل سوق ومتطلبات العاملة القوى

 الجديعدة اتهعدينامي ظعل فعي الحضعري توسععها تسعارعي كمعا لعه، المحركة القوة الزيارة تشكل الذي كربالء محافظة إقتصاد زدهري
ُ  المتجهة  قعرب وقععوي المحافظعة فعي فقعرا   األكثعر القضعاء هو التمر عين. تجاهلها يمكن ال الفقر من جيوب فهناك ذلك، ومع. شرقا

 الرمليعة والعواصعف الحعر وأيعام الجفعاف تزايعد معع المنعاخ تغير ويؤثر . نسمة 740111 حوالي سكانه عدد يبلغ يوالذ الملح بحر
 بسعاتين علعى يعؤثر أن البعد والتربعة لبحيعرةا ملوحعة تزايعد إن كمعا ،المنطقعة في البيئة على سلبيا   تأثيرا   وشدتها تواترها تزايدي التي

 متنعاثرة صعغيرة سعكنية تجمعات مع واحة من تتألف مستقرة عمليا  مرالت عين تشكل . اسمها والقضاء المستقرة أعطت التي النخيل
 المجموعة، في نسبة أعلى وهي المائة في 73.8 تبلغ حيث ،الشباب بين والبطالة الكلية بطالةال معدالت ارتفاع من وتعاني. احوله
  .االقتصادي للنمو إمكاناتها انخفاض على يدل مما

 مجموععة فعي العدخل مسعتويات أدنعى وبعين المجموععة فعي لألسعر دخعل متوسعط أدنى في أيضا العمل فرص إلى فتقاراال وينعكس
 أنه إال . مجموعةال في علىاأل ووه ،المائة في 18 بلغت نسبة التمر عين في الفقر معدل سجل لذلك، ونتيجة. الجنوبية المحافظات

 أو الميعاه ونوعيعة بمصعدر تتعلعق معلومعات توجعد وال. الصعحي والصرف المياه على صولحال نسب ترتفع المقدمة، للبيانات وفقا  
 الصعرف ميعاه تصعفية وحقعول السعكان، معن المائعة فعي 13 تخعدم التعي الصحي الصرف شبكة عن الناتجة السائلة النفايات معالجة
 البنيعة فعي هعذه القصعور أوجعه الجعةمع ويمكن. الضخ شاحنات بواسطة المخلفات هذه إلقاء محطات أو الصحي الصرف لخزانات
 ععدد لكل األطباء من معقول عدد وجود من الرغم وعلى. البحيرة ضفاف على منتجع أي تطوير أمام عائقا   ستشكل ولكنها التحتية

 عبعر كربالء الى التمر عين يربط الذي الطريق تحسين إن. المتوسط من أقل هي المنطقة في العامة الحياة نوعية فإن السكان، من
 الوصعول علعى سعكانها يسعاعد سعوف الكافيعة الععام النقل وسائل وتوفير المقدسة المدينة الى الحدودي المعبر من الرئيسي الطريق

  .المجموعة من أخرى أماكن في العمل فرص الى
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 مسح في تحيز وجود ىإل أيضا   تشير أن يمكن ذلك من وبدال. بها المرتبطة والفعاليات الزيارة تخدم التي الواسعة األسواق توفرها
 4.3و المائعة فعي 2.2 بلغعت والتعي الشعباب ألميعة نسبة أدنى والنجف الهندية قضائي وأظهر. اإلحصاءات إليه تستند ذيال العينات

   .المائة في
 المنعاذرة قضعاء أن قضعاء كعل فعي طبيعب لكعل السكان عدد حسب قياسها تم التي الصحية الخدمات على الحصول إمكانية أظهرت
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 25كربالء محافظة بأقضية الخاصة والمؤشرات األدلة( 11) رقم جدول

 

 
 التمر عين كربالء الهندية

السكان
26

 9,884 707,594 92,886 الحضر 

 18,370 215,088 166,746 الريف

 28,254 922,682 259,632 المجموع

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 974 1,559 1,288 الشهري األسرة دخل سطمتو 

 12.6 6.6 10.1 الكلية البطالة

 21.4 11.2 16.1 الشباب بين البطالة

 77.5 87.2 66.2 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 89.5 87.9 95.9 المياه على الحصول

 31.0 45.4 11.6 (العامة الشبكة) الصحي الصرف خدمات على الحصول

 65.5 49.1 72.9 (الصحي الصرف خزانات) الصحي الصرف خدمات على الحصول

المؤشرات
اإلجتماعية 

 

 34.0 9.0 22.2 الفقر

 1,046.4 1,495.4 2,219.1 طبيب لكل السكان عدد

 12.4 25.5 5.5 الشباب بين األمية معدل

األدلة
 0.469 0.733 0.575 الحياة نوعية 

 0.368 0.691 0.597 جتماعيةواإل اإلقتصادية التنمية إمكانات

 0.136 0.107 0.106 الحرمان

  
 التمر عين كربالء الهندية

 اإلقتصادية التنمية إمكانات
 واإلجتماعية

 0.925 0.807 0.697 الحياة نوعية
 0.876 0.745 0.945 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.061 0.549 0.323 األسرة دخل

 0.368 0.691 0.597 واإلجتماعية اإلقتصادية نميةالت إمكانات 

 الحياة نوعية مؤشر

 0.917 0.633 0.417 شخص آالف عشرة لكل األطباء عدد
 0.895 0.879 0.959 المياه على تحصل التي األسر نسبة
 0.965 0.945 0.845 الصحي الصرف خدمات على تحصل التي األسر نسبة

 0.061 0.549 0.323 الشهري األسرة دخل متوسط
 0.469 0.733 0.575 الحياة نوعية مؤشر

 الحرمان مؤشر

 0.340 0.090 0.222 الفقر
 0.047 0.064 0.078 الصحية والخدمات الصحي والصرف المياه على الحصول
 0.124 0.255 0.055 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.170 0.089 0.131 الشباب بين والبطالة الكلية البطالة
 0.136 0.107 0.106 الحرمان مؤشر

                                                      
 (2116) معتمدة مثل وزارة التخطيط العراقية تم احتساب جميع المؤشرات والحسابات باستخدام بيانات مستوى المنطقة المتوفرة في وقت الدراسة من مصادر 25

 .يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي ،من أجل حساب الفهارس ومكوناتها. واألمم المتحدة والوكاالت الدولية
 259,631= قضاء الهندية  ،نسمة 922,682= قضاء كربيء : ان الجهاز المركز  ليحصاء في المحافظة المعنية ُيقدر اعداد السكان كاألتي 26

 .نسمة 28,254= قضاء عين التمر  ،نسمة
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 النجف محافظة 4. 2. 4
 وقعم في م 212 عام في طالب أبي بن علي اإلمام أنشأها التي العاصمة والكوفة ،النجف نةمدي هما مركزين النجف محافظة تضم

 العى ووصعلت التاليعة القعرون فعي بسعرعة علعي اإلمعام ضعريح حعول نمعت التعي النجعف توسععت. التوسععب اآلخعذة المنطقعة يتوسط
 ومعع. واحعد حضعري ككيعان نتعمعال حيعث المدينتين بين الحواف وضوح عدم إلى الحضري التوسع أدى واليوم،. الكوفة أطراف
 بعه المعرتبط والمسعجد علعي اإلمعام ضعريح يشعكل النجعف فعي. تينالمميعز يتيهمعاهو على يحافظ المختلف الديني اطابعهم فإن ذلك،

 التععاريخي إلرثععه الععزوار ذبتععيج فهعو ،كلهععم لععيسو الععزوار مععن ععدد األصععلي المسععجد يععزورف الكوفععة فعي أمععا ،الزيععارة مععن جعزءا  
  .االقتصادية اإمكاناته من فزسيح مما النجف زوار عدد سيزداد األجانب، الزوار عدد ازدياد ومع. المهيبة وعمارته
 للمدينة مميز معلم وهي. المدينة سكان نمو فاقت بسرعة توسعت فقد وبالتالي المباركة الدفن مناطق أكثر من النجف مقبرة وتعتبر
 . واألطول القريب المدى على الصحراء نحو للتوسع كافية مساحة لها توفر أن ويجب

 
 النجف محافظة علي، اإلمام مرقد :24 الشكل

 
  

 ومعع. كربالء مدينة من أعلى القيم نفسها المدينة فيو ،كربالء في عليه هو مما أقل تفاوتا   النجف محافظة في األسر دخول وتظهر
 فعي 31.4 البالغعة الشباب بطالة فإن المائة، في 4.3 عند المجموعة في للشباب أمية معدل أدنى ثاني وجود من الرغم وعلى ذلك،
 الفعرق علعى الضعوء يسعلط ممعا المائعة فعي 33.7 سعجلت التعي كعربالء ععن تتخلعف زالت ما لكنها ،المتوسط النطاق في هي المائة
 .قتصاديإلا النشاط مستوى في بينهما

  
 اتخعاذ ضعرورة العى يشعير مما ،المائة في 32.1 الشباب بين والبطالة المائة في 33.2 الشباب لدى ميةألا نسبة فتبلغ الكوفة في أما

 لبععدء معوردا   والنجعف كعربالء معن كعل فعي الجامععات وجعود ويشععكل. الشعباب وتعدريب تعلعيم بعرامج لالخع معن عالجيعة ءاتإجعرا
 قطاععات جميعع متزايعد بشعكل إليهعا تحتعاج التعي الحاسعوب علعوم وخاصعة التكنولوجيعا نحعو الموجهعة المهعارات وتطعوير البرامج

  .والسفر الضيافة أنشطة ذلك في بما قتصادإلا
 
 أن وإلعى. هتعأثير منطقعة طعول ىعلع خطي بشكل التحضر مجتذبا   النجف، محافظة في رابطةال الطرق أهم 9 رقم الطريق بحسيص
 عبعر الغعرب معن القعادمين لعزوارل رئيسعيةال المنافعذ أحعد هعو دوليعةال تعهمحطب النجعف مطعار يبقعى ،العمعل قيد الجديد المطار يدخل
. اتجاهعه في التنميةو العمران استقطب قد المدينة من قربهف ،الحضري النمو أنماط على لبالفع المطار أثر وقد. الغالب في بيروت
 التعي العقاريعة مععامالتال وإن. 9 رقعم الطريعق طعول علعى متديل الجديد المطار نحو اتجاهه تغيير إلى يميلس النمو فإن ذلك، ومع

 .  الناشئ اإلتجاه هذا بوادر أولى إال هي ما 9 رقم الطريق ممرو الجديد المطار تأثير منطقة ضمن تجري
 عمليعة شعأن ومعن. الجنوبيعة المععابر معن القعادمين وأولئعك الجنوبيعة المجموععة من الزوار لوصول طريقا   9 رقم الطريق وسيظل
 معن رأكبع بسعرعة ستتوسعع التعي كعربالء معن جنوبعا   الممتعدة الحضعرية للتنمية قوية دفعة تعطي أن كربالء على وتركيزها الزيارة
 التنميعة تسعتغرق وسعوف كيلعومترا ، 21 حعوالي والنجعف كربالء بين المسافة وتبلغ. النجف من شماال   يمتد الذي الحضري التوسع
  . سنوات عشر حوالي المقدستين المدينتين بين الممر منطقة امتداد على الكاملة

 جميعع وتشعير .الريفعي الطعابع عليعه يغلعب العذي المنعاذرة قضعاء هوو ،والحرمان الفقر من عانيي قضاءا   النجف محافظة تضم كما
 هعو فيعه الفقعر مسعتوى لكعن الكوفعة، معن األسعرة دخعل ويقتعرب. الزراععي القطعاع إنتاجيعة وانخفاض قتصادإلا تعثر الى همؤشرات

 ترتفعع كما. لخدماتا على والحصول والثروة الدخل في واسعة تفاوتات إلى يشير مما المحافظة، في األعلى وهو المائة في 73.9
 الرعايعة العى الوصعول إن. التعوالي علعى المائعة فعي 34.8و المائعة فعي 32.2 بلغعت التعي الشعباب بعين والبطالعة الشعباب أمية نسب
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 27النجف محافظة بأقضية الخاصة والمؤشرات األدلة (:11) جدول

 النجف المناذرة الكوفة  

 اإلقتصادية التنمية إمكانات
 واإلجتماعية

 0.617 0.475 0.861 الحياة نوعية

 0.919 0.834 0.883 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام

 0.941 0.512 0.665 األسرة دخل

 0.811 0.588 0.797 واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية إمكانات 

 الحياة نوعية مؤشر

 0.257 0.186 0.854 شخص آالف عشرة لكل األطباء عدد

 1.000 0.755 0.978 المياه على تحصل التي األسر نسبة

 0.914 0.763 0.763 الصحي الصرف خدمات على تحصل التي األسر نسبة

 0.941 0.512 0.665 الشهري األسرة دخل متوسط

 0.702 0.507 0.807 الحياة نوعية مؤشر

 الحرمان مؤشر

 0.089 0.219 0.068 الفقر

 0.025 0.147 0.088 الصحية والخدمات الصحي والصرف المياه على الحصول

 0.081 0.166 0.117 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام

 0.119 0.153 0.151 الشباب بين والبطالة لكليةا البطالة

 0.068 0.169 0.101 الحرمان مؤشر

 

 النجف المناذرة الكوفة  

السكان
28

 762,227 86,518 196,922 الحضر 

 64,012 184,836 168,191 الريف

 826,239 271,354 365,112 المجموع

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 2,029 1,515 1,698 الشهري األسرة دخل متوسط 

 10.0 12.2 12.8 الكلية البطالة

 13.8 18.4 17.3 الشباب بين البطالة

 71.5 78.8 62.3 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 100.0 75.529 97.8 المياه على الحصول

 76.5 1.0 44.5 (العامة الشبكة) الصحي الصرف خدمات على الحصول

 23.5 90.4 31.8 (الصحي الصرف خزانات) الصحي الصرف خدمات على الحصول

المؤشرات
اإلجتماعية 

 

 8.9 21.9 6.8 الفقر
 3,457 4,599 1,120 طبيب لكل السكان عدد

 8.1 16.6 11.7 الشباب بين األمية معدل

األدلة
 0.702 0.507 0.807 الحياة نوعية 

 0.811 0.588 0.797 واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية إمكانات
 0.068 0.169 0.101 الحرمان

                                                      
 واألمم( 7132) العراقية التخطيط وزارة مثل معتمدة مصادر من الدراسة وقت في المتوفرة المنطقة مستوى بيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 27

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ،ومكوناتها الفهارس حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة
 .المحافظة في االحصاء دائرة بياناتو المركزية االحصاء دائرة بيانات بين فرق هنالك 28
 .المناذرة قضاء في% 91 الى تصل الشرب لمياه التغطية نسبة ان ،النجف – التخطيط دائرة من حديثة بيانات في 29
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 أو السنوية للزيارات الدينية الوجهات الى للوصول التالحاف أو بالسيارات العراق عبر الزوار ينتقل واسط، عبر ومرورهم
 والحفاظ النعمانية في المحدد النمو ومركز واسط محافظة مركز الكوت عبر يمر الذي الممر هذا تحسين يخدم سوف.  األسبوعية

 ذات المحافظاتو الشرق في واسط محافظة بين الربط دعم عن فضال   الزوار، حركة بتسهيل المتمثل المزدوج للغرض عليه
 حركة زيادة من الممر هذا طول وعلى الحدود على الحضرية المراكز وستستفيد. غربها الواقعة األعلى السكانية الكثافات
 ليس الوسطى المحافظات مجموعة ضمن باألهمية، تتسم التي إيران إلى السلع تصدير فرصة فإن ذلك، على وعالوة. المرور
 الى للوصول المجموعة عبر األخرى المحافظات من السلع صادرات مرور لوجوب وإنما بفحس الرئيسي المصّدر بصفتها
 . اإليرانية األسواق

 
 الديوانية محافظة في الزراعية األراضي :25 الشكل

 
 
 
 
 

 بابل تلكتم.  للتصدير األساسية والسلع الرئيسية الخدمات الزراعية المنتجات تجهيز صناعةو الخفيفة الصناعات منتجات ستوفر
 اإلنتاجية اإلمكانات وتتيح. العراق داخل األراضي أخصب على لوقوعها الزراعي باإلنتاج حافال   تاريخا   وواسط ديوانيةوال

 األعمال وتطوير والدولي اإلقليمي التصدير أجل من األغذية لزراعة فرصة المحافظات في للزراعة الصالحة لألراضي
 المحافظات جميع وتشير. الزراعية المنتجات تجهيز مجال في التعليم فرص وزيادة واإلضافية التكميلية واللوجستية الصناعية

 التخزين، مرافق كفاية وعدم كفايتها، عدم أو المياه لتوزيع التحتية البنية تضرر في تتمثل التي الواسعة القطاعية التحديات الى
 أعلى إنتاجية كفاءة تحقيق دون تحول التي العوائق هذه الجةمع وستتطلب. األسواق إلى الوصول بسبل المتعلقة والمسائل

 عوامل بمثابة تكون أن يمكن النمو ومراكز أقطاب في المكثفة اإلستثمارات أن بيد والخاص، العام القطاعين من استثمارات
 ومراكز أقطاب داخل ريةالحض التنمية وتقييد للمجموعة الفريدة الطبيعية الخصائص حماية ويجب. النمو نطاق لتوسيع محفزة
   .القيمة الزراعية األراضي على اإلستيالء لمنع النمو
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 كربالء ومدينة الحلة مدينة بين الحضري التوسع :62 خريطة

 
 
 
 
 

 مراكز تقع. النمو قطابوأ الطامحة النمو مراكز بين الروابط لتعزيز الثانوية الممرات على الضوء تسليط يتم ذلك، الى باإلضافة
 استيعاب النمو لمراكز ويمكن.  االقتصادية للفرص مراكز الى تتطور أن على يساعدها مما استراتيجية مواقع في هذه النمو
 المرور طريق ويتيح.  متآزرة وثقافية واجتماعية اقتصادية عالقات إقامة من يمكن مما األكبر النمو ألقطاب المباشرة غير اآلثار
 البصرة بين بسرعة والخدمات واألفكار السلع توزيع العراق في النقل لشبكة الرئيسي الفقري العمود باعتباره الرئيسي يعالسر

 في السماوة من 4 رقم الرئيسي الطريق طول على السريع الطريق بموازاة الرئيسي التنمية ممر يمر. بعدها وما وبغداد
 الى يمتد أن قبل بابل محافظة مركز الحلة، الى شماال   هناك من ويستمر. ديوانيةال حافظةم مركز الديوانية الى الجنوبية المجموعة

 األولوية يعطي أنه إال المجموعات بين فيما وكذلك المجموعة داخل معا   الكبيرة النمو أقطاب األساسي التنمية ممر يربط. بغداد
 الى الوسطى المجموعة داخل النمو ومراكز أقطاب وصول كانيةإم توسيع أن حيث الرئيسي، السريع المرور بطريق للربط أيضا
 .   األولويات من تعد بغداد في اإلقتصادية والفرص قصر أم خالل من الجنوب في التصدير منافذ
 مركزي هما الصدد هذا في وضوحا   األكثر أن إال والنجف، كربالء من بقربها الوسطى المجموعة في المحافظات جميع تتأثر

 بمثابة فهما. المقدستين الدينيتين المدينتين وكلتا الرئيسي السريع المرور طريق بين يقعان كونهما ديوانيةوال بابل تيمحافظ
 عن إيران من وأخيرا   بغداد ومن العراق جنوب من السريع الطريق طول على شماال   القادمين للمسافرين رئيسيتين محطتين
 استيعاب على قدرتهما فإن والنجف، كربالء لزوار السنوي العدد يرتفع أن المتوقع من أن وحيث .الحافالت أو السيارات طريق

 والديوانية الحلة مثل مدن وتقع. الوسطى المجموعة ضمن الموجودة تلك أي بهما، المحيطة بالمدن تستكمل أن يجب المسافرين
 والدينية التاريخية والمعالم األضرحة الى الوصول نبي الجمع ويمكنها التوالي، على والنجف كربالء من كيلومترا 21 بعد على

 الدينية الزيارة مراكز مجموعة بين المتزايد الترابط تعزيز سيتم كما. القريبة الدينية المدن الى يومية رحالت مع المحلية
 وكذلك دوليينال للزوار وجهة سيكون والذي كربالء جنوب األوسط الفرات مطار أكتمال مع الوسطى المحافظات ومجموعة

 نحو غربا   المتجه الرئيسي الطريق طول على نمو عالمات بالفعل أظهرت قد الحلة إن والواقع. البضائع لتصدير مهمة محطة
 بشكل واستفادت اإلتجاهين كال في نموا   وكربالء، الحلة بين والواقعة نمو كمركز حددت التي الهندية شهدت وبالمثل،. كربالء
 المجاورة إيران إلى واحد حدودي معبر الوسطى المجموعة تضم. المحافظات مراكز تقدمها أن يمكن تيال الفرص من إيجابي
 الشرق في زاغروس جبال من نزولهم فبعد. والنجف كربالء الى المسافرين للزوار الرئيسية البوابات إحدى يشكل والذي
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 كربالء ومدينة الحلة مدينة بين الحضري التوسع :62 خريطة

 
 
 
 
 

 مراكز تقع. النمو قطابوأ الطامحة النمو مراكز بين الروابط لتعزيز الثانوية الممرات على الضوء تسليط يتم ذلك، الى باإلضافة
 استيعاب النمو لمراكز ويمكن.  االقتصادية للفرص مراكز الى تتطور أن على يساعدها مما استراتيجية مواقع في هذه النمو
 المرور طريق ويتيح.  متآزرة وثقافية واجتماعية اقتصادية عالقات إقامة من يمكن مما األكبر النمو ألقطاب المباشرة غير اآلثار
 البصرة بين بسرعة والخدمات واألفكار السلع توزيع العراق في النقل لشبكة الرئيسي الفقري العمود باعتباره الرئيسي يعالسر

 في السماوة من 4 رقم الرئيسي الطريق طول على السريع الطريق بموازاة الرئيسي التنمية ممر يمر. بعدها وما وبغداد
 الى يمتد أن قبل بابل محافظة مركز الحلة، الى شماال   هناك من ويستمر. ديوانيةال حافظةم مركز الديوانية الى الجنوبية المجموعة

 األولوية يعطي أنه إال المجموعات بين فيما وكذلك المجموعة داخل معا   الكبيرة النمو أقطاب األساسي التنمية ممر يربط. بغداد
 الى الوسطى المجموعة داخل النمو ومراكز أقطاب وصول كانيةإم توسيع أن حيث الرئيسي، السريع المرور بطريق للربط أيضا
 .   األولويات من تعد بغداد في اإلقتصادية والفرص قصر أم خالل من الجنوب في التصدير منافذ
 مركزي هما الصدد هذا في وضوحا   األكثر أن إال والنجف، كربالء من بقربها الوسطى المجموعة في المحافظات جميع تتأثر

 بمثابة فهما. المقدستين الدينيتين المدينتين وكلتا الرئيسي السريع المرور طريق بين يقعان كونهما ديوانيةوال بابل تيمحافظ
 عن إيران من وأخيرا   بغداد ومن العراق جنوب من السريع الطريق طول على شماال   القادمين للمسافرين رئيسيتين محطتين
 استيعاب على قدرتهما فإن والنجف، كربالء لزوار السنوي العدد يرتفع أن المتوقع من أن وحيث .الحافالت أو السيارات طريق

 والديوانية الحلة مثل مدن وتقع. الوسطى المجموعة ضمن الموجودة تلك أي بهما، المحيطة بالمدن تستكمل أن يجب المسافرين
 والدينية التاريخية والمعالم األضرحة الى الوصول نبي الجمع ويمكنها التوالي، على والنجف كربالء من كيلومترا 21 بعد على

 الدينية الزيارة مراكز مجموعة بين المتزايد الترابط تعزيز سيتم كما. القريبة الدينية المدن الى يومية رحالت مع المحلية
 وكذلك دوليينال للزوار وجهة سيكون والذي كربالء جنوب األوسط الفرات مطار أكتمال مع الوسطى المحافظات ومجموعة

 نحو غربا   المتجه الرئيسي الطريق طول على نمو عالمات بالفعل أظهرت قد الحلة إن والواقع. البضائع لتصدير مهمة محطة
 بشكل واستفادت اإلتجاهين كال في نموا   وكربالء، الحلة بين والواقعة نمو كمركز حددت التي الهندية شهدت وبالمثل،. كربالء
 المجاورة إيران إلى واحد حدودي معبر الوسطى المجموعة تضم. المحافظات مراكز تقدمها أن يمكن تيال الفرص من إيجابي
 الشرق في زاغروس جبال من نزولهم فبعد. والنجف كربالء الى المسافرين للزوار الرئيسية البوابات إحدى يشكل والذي
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 والخدمات ةالتحتي البنية الى الوصول: البيئية المؤشرات
 في إثنان: أقضية خمس باستثناء المجموعة في المائة في 42 من أكثر إلى العامة الماء بشبكة السكنية التوصيالت نسبة تصل
 والهاشمية العامة، الشبكة من األنابيب طريق عن المياه على يحصلون السكان من المائة في 21.2 حيث المحاويل وهما بابل،
 المائة في 23 نسبةل الخدمات توفير تم حيث ديوانيةال بمحافظة عفك فهي األخرى األقضية أما .المائة في 22.8 بنسبة
 الحصول إمكانية لديهم السكان من المائة في 22.2 حيث والحي ،المائة في 82.2 بنسبة النعمانية قضائي واسط فيو السكان، من
 كونها من تتراوح حيث موحد، بشكل الخدمة مستويات وتتناقص . محدودة الصحي الصرف شبكة  .العامة الشبكة من المياه على

 المسيب قضاء وفي ،والكوت والديوانية الحلة في المحافظات مراكز باستثناء المناطق جميع في المائة في 31 حوالي الى منعدمة
 في 71 حوالي يزال ال ي،الصح الصرف خزانات يستخدمون الذين أولئك االعتبار بعين األخذ بعد وحتى. بغداد من هقرب بسبب
 الحفرية المراحيض بخالف الصحي لصرفل خيار أي دون األقضية من العديد في السكان من المائة في 72 الى المائة

 بنسبة الحمزة قضاء من كل ديوانيةال محافظة وفي  المائة؛ في 71 بنسبة بابل بمحافظة الهاشمية قضاء ذلك في بما والبالوعات
 بنسبة  واسط بمحافظة ويرةصوال بدرة ئيقضاو ،المجموعة في نسبة أعلى وهي المائة في 21 من بأكثر فكوع ،المائة في 82
 .الريفي الطابع عليها يغلب التي المناطق في الخدمات نقص على الضوء سلطي مما التوالي، على المائة في 22و المائة في 81

 ذلك، من العكس وعلى .1.272 والكوت 1.243 والديوانية ،1.472 بلغت مؤشر بقيمة الحلة في األعلى هي العامة الحياة نوعية
 ديوانيةال محافظتي في 1.7 من أعلى الحرمان مؤشر يكون حيث والبطالة الخدمات ونقص الفقر من تعاني التي األقضية تتواجد
 ،1.734 وبدرة 1.722 الحمزةو 1.712 بلغت بقيمة عفك وهي ريفيال الطابع عليها يغلب أقضية ثالث مؤشرات وتؤكد .وواسط
 عبء على للتغلب ،منهم الشباب سيما وال ،هاسكان ومساعدة الكساد من يعاني الذي اقتصادها لتنشيط برامج في الشروع ضرورة
 .والبطالة األمية

 
 والحرمان الفقر: اإلجتماعية المؤشرات

 تبعا   المحافظات أقضية ضمن ذلك من وأكثر بل المحافظات، بين الوسطى المجموعة في والحرمان الفقر مستويات تفاوتت
 وسجلت. الدخل توليد على والقدرة قتصادية،إلا الفرص على الحصول إمكانيةو الكبيرة، الحضرية المراكز من القرب لموازين
 لشاميةا قضاء في المجموعة في معدل أعلى وجد حيث. ديوانيةال محافظة أقضية في الوسطى المجموعة في الفقر معدالت أعلى
 قضاء سجل حين في التوالي، على المائة في 28.2و المائة في 29.7 بنسبة وعفك حمزةال قضائي يليه ،المائة في 23.7 بنسبة

 حجم والعالية المتوسطة بين تتراوح التي ديوانيةال محافظة في الشباب بين ميةألا تالمعد وتكشف. المائة في 72.1 فقط الديوانية
 31.2 الشامية أظهر بينما ،المائة في 11.3 بنسبة المجموعة في معدل أعلى حمزةال قضاء سجل حيث فقر،ال مكافحة في التحدي

 سجلت حين في للفقر، معدل كأعلى المائة في 74.3 ويلامحال قضاء سجل بابل، محافظة فيو. المائة في 31.2 وعفك المائة في
 المسيب في مجموعةال في األقل النسبة سجلت حيث ،القيم فارق بابالش لدى األمية معدالت وتعكس. فقط المائة في 2.7 الحلة
 مركز يضم الذي حلةال قضاء سجلو. المائة في 34.2 بلغت بقيمة نسبة أعلى هاشميةال قضاء سجل بينما ،المائة في 3.2 وبلغت

 بلغت والتي بدرة قضاء في نسبة أعلی واسط محافظة في الفقر معدل وبلغ. نسبيا   متدنية نسبة وهي ،المائة في 31.2 محافظةال
 مرتفعة معدالت سجلت والعزيزية والنعمانية الکوت أقضية أن إال ،المائة في 32.7 بنسبة الصويرة في وأدناها المائة في 19.9
 من الغربية األجزاء بعد بسبب األرجح علی التوالي، على المائة في 71.2و المائة في 79.3و المائة في 18.2 بلغت نسبيا  

 النفط قطاع تطوير على واسط تركيز يفسر مما القريب المستقبل في الجديدة النفط حقول تشغيل بدأي أن المتوقع من حيث األقضية
 باستثناء األقضية جميع في المائة في 32.4و المائة في 31.1 بين تراوحت دقف األمية معدالت أما. المصفاة في ستثمارإلا وأولوية
 .المجموعة في معدل أدنى ثاني ووه ،المائة في 2.2 سجل ذيال العزيزية

 
 في الشامية قضاء أن قضاء، كل في طبيب لكل السكان بعدد تقاس التي الصحية، الخدمات على الحصول إمكانية وأظهرت

 لمناطقا سجلت  .فقط 30749 لديه كان بابل في الحلة قضاء بينما طبيب لكل شخص 20212 بنسبة األكبر التحدي يواجه ديوانيةال
 توافر يعكس مما محافظة، كل في القيم أدنى المحافظات مراكز فيها توجد التي األقضية أظهرت حين في مرتفعة أعدادا   الريفية
 التغطية نطاق وتوسيع الصحية المراكز هذه الى النقل خطوط توفير ويشكل  .المركزية المواقع في وتواجدها الصحية الموارد
 .القادمة السنوات في مزدوجا   تحديا   فيةالري المناطق في الصحية
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 واألدلة المؤشرات 2. 3. 4
 

 السكان
 مليوني من أكثر يبلغ والذي السكان من عدد أكبر بابل تضم الوسطى، المحافظات مجموعة تشكل التي الثالث المحافظات بين من

 والريفية الحضرية المناطق بين السكاني التوزيع ويعكس. التوالي على مليون 3.1و مليون 3.7 بـ وواسط ديوانيةال تليها نسمة
 هي أقضية أربع بابل في يوجد. الريف سكان عدد في ا  ارتفاع األقضية غالبية تظهر حيث الوسطى، للمجموعة الزراعي الطابع
 وكما. الحضر سكان من غلبيةاأل والمسيب الحلة قضائي ضمي. والهاشمية والمحاويل والمسيب المحافظة، مركز يقع حيث الحلة،
 4110111 بلغ وقد المحافظة مركز يضم الذي القضاء في جلس السكان من عدد أكبر فإن األخرى، المحافظات في شائع هو

 ويلامحالو ،1490111 مسيبالو نسمة، 8230111 سكانه عدد يبلغ حيث هاشميةال قضاء السكان عدد حيث من يليه. نسمة
 سكان من كبير عدد تركز والحمزة والشامية وعفك الديوانية وهي األربع ديوانيةال محافظة أقضية وتظهر. نسمة 1210111
 الريف سكان من أغلبية المتبقية األقضية أظهرت حين في ،نسمة 2920111 سكانه عدد يبلغ حيث الديوانية قضاء في المحافظة
 الذي الكوت قضاء هي أقضية، ست فتضم الشرقية واسط محافظة أما .نسمة 3240111و 7210111 بين سكانها اعداد تراوحت

 دجلة نهر من كل ويفرض. إليران المتاخم الجبلي بدرة وقضاء والعزيزية والحي والنعمانية والصويرة المحافظة مركز هو
 وهو الكوت قضاء في للسكان عدد كبرأ وسجل. واسط في السكان إلستيطان ةالعام نماطاأل يغذيها التي الزراعية واألراضي
 بلغ السكان من عدد أكبر ثاني الصويرة قضاء وسجل. نسمة 740111 عددهم بلغ حيث بدرة في دنىاألو نسمة، 2120111
  .التوالي على 3210111و 3420111و 7120111 ـب والنعمانية والحي العزيزية ليهي نسمة، 7140111

 
 

 األسرة ودخل العمالة: اإلقتصادية المؤشرات 
/  بغداد النقل محور ويعد بغداد، تأثير منطقة ضمن الغالب في بابل محافظة تقع. ببغداد تأثرا األكثر هي الوسطى المجموعة إن

 أقل فارقا   يظهر المجموعة في سرةألا دخل متوسط فإن عامة، وبصفة. المجموعة ضمن الحركة في كثافة الطرق أكثر من الحلة
 دينارا   3221 بلغتو المحافظة مركز الحلة حيث بابل في الدخل مستويات أعلى سجلت. خرىاأل مجموعاتال في عليه هو مما
 الدخل مستويات أدنى والشامية بدرة في األسر وسجلت. دينارا   3834 مسجلة الكوت مباشرة تليها المجموعة في األعلى هيو

  .الريفية المناطق في المتخلفة الظروف على الضوء يسلط مما
 الشباب بين بطالةال معدالت فإن الحضر، الى الريف من الهجرة معدالت ارتفاع بسبب الكبرى المدن الى سكانال لتدفق ونتيجة
 واسط، محافظة فيف. المحافظات مراكز تضم التي األقضية في األعلى هي محافظة كل في العاملين السكان مجموع بين وكذلك
 في الكلية البطالة أن ومع. الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة المائة في 71.2و المائة يف 38.9 بلغت تالمعد الكوت قضاء سجل
 هذا أن إال ،المائة في 31.9 بنسبة المحيطة المناطق في يهعل هو مما أعلی معدل حلةال سجلت فقد ،المجموعة في األدنى يه بابل

 من للمهاجرين يستراتيجإلا الموقع ذات المدينة هذه جذب يعکس ما وهو المجموعة، مع بالمقارنة ا  متوسط يعتبر المعدل
 تيمحافظ من أقل ولكنها المحافظة في األعلى هي المائة في 38.2 بمعدل الشباب بطالة فإن ذلك، ومع. األخرى المحافظات

 المحاويل قضاء سجل فقد بل،با محافظة في أما. المائة في 31.7 معدله بلغ الذي واسط في حيال قضاء باستثناء وواسط ديوانيةال
 فقد ،ديوانيةال محافظة في امأ. التوالي على المائة في 2.8و المائة في 1.2 بنسبة الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة معدل أدنى
 لكوتا في اإليرانية الحدود طول على يمتد الذي فقط بدرة قضاء وفي .ئةالما في 71.8و المائة في 38.3 الديوانية قضاء سجل
  .التوالي على المائة في 72.2و المائة في 32.3 بنسبة الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة أعلى معدالت سجلت فقد

 في 88.3 بنسبة وبدرة ،المائة في 22.2 بنسبة المسيب وهي ،المائة في 41 دون المساكن ملكية باتمستو فقط أقضية أربع تظهر
 بين ترابط يوجد ال أخرى، مجموعات في لوحظ وكما. المائة في 24.2 بنسبة والنعمانية ،مائةال في 22.9 بنسبة والكوت ،المائة

 الريفية المناطق في المساكن ملكية غلبة بسبب األقضية مستوى على المساكن وملكية التحتية البنية خدمات على صولحال
  .فيها شائعا   التحتية البنى نقص يكون التي النائية والمناطق

 الذي التنمية ممر على نمو كمركز حددتها والتي الحلة، في 1.471 بقيمة األعلى هي واالقتصادية االجتماعية التنمية كاناتإم إن
 اقضية في المتوسط من أعلى المؤشر فإن متوقع هو وكما. كربالء الى إيران من الزيارة طريق على هاما   ومركزا   ببغداد يربطها
 والحلة شماال   بغداد بين اإلستراتيجي موقعه بسبب األخير وهذا 1.213 عند والمسيب 1.223 عند والديوانية 1.211 عند الكوت
 الكيماوية الموادو األسمنت نعامصو الرئيسية كهرباءال توليد محطة ذلك في بما فيه الصناعية المرافق مواقع وتحديد جنوبا

 . والمنسوجات
 



اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

97

 92 

 والخدمات ةالتحتي البنية الى الوصول: البيئية المؤشرات
 في إثنان: أقضية خمس باستثناء المجموعة في المائة في 42 من أكثر إلى العامة الماء بشبكة السكنية التوصيالت نسبة تصل
 والهاشمية العامة، الشبكة من األنابيب طريق عن المياه على يحصلون السكان من المائة في 21.2 حيث المحاويل وهما بابل،
 المائة في 23 نسبةل الخدمات توفير تم حيث ديوانيةال بمحافظة عفك فهي األخرى األقضية أما .المائة في 22.8 بنسبة
 الحصول إمكانية لديهم السكان من المائة في 22.2 حيث والحي ،المائة في 82.2 بنسبة النعمانية قضائي واسط فيو السكان، من
 كونها من تتراوح حيث موحد، بشكل الخدمة مستويات وتتناقص . محدودة الصحي الصرف شبكة  .العامة الشبكة من المياه على

 المسيب قضاء وفي ،والكوت والديوانية الحلة في المحافظات مراكز باستثناء المناطق جميع في المائة في 31 حوالي الى منعدمة
 في 71 حوالي يزال ال ي،الصح الصرف خزانات يستخدمون الذين أولئك االعتبار بعين األخذ بعد وحتى. بغداد من هقرب بسبب
 الحفرية المراحيض بخالف الصحي لصرفل خيار أي دون األقضية من العديد في السكان من المائة في 72 الى المائة

 بنسبة الحمزة قضاء من كل ديوانيةال محافظة وفي  المائة؛ في 71 بنسبة بابل بمحافظة الهاشمية قضاء ذلك في بما والبالوعات
 بنسبة  واسط بمحافظة ويرةصوال بدرة ئيقضاو ،المجموعة في نسبة أعلى وهي المائة في 21 من بأكثر فكوع ،المائة في 82
 .الريفي الطابع عليها يغلب التي المناطق في الخدمات نقص على الضوء سلطي مما التوالي، على المائة في 22و المائة في 81

 ذلك، من العكس وعلى .1.272 والكوت 1.243 والديوانية ،1.472 بلغت مؤشر بقيمة الحلة في األعلى هي العامة الحياة نوعية
 ديوانيةال محافظتي في 1.7 من أعلى الحرمان مؤشر يكون حيث والبطالة الخدمات ونقص الفقر من تعاني التي األقضية تتواجد
 ،1.734 وبدرة 1.722 الحمزةو 1.712 بلغت بقيمة عفك وهي ريفيال الطابع عليها يغلب أقضية ثالث مؤشرات وتؤكد .وواسط
 عبء على للتغلب ،منهم الشباب سيما وال ،هاسكان ومساعدة الكساد من يعاني الذي اقتصادها لتنشيط برامج في الشروع ضرورة
 .والبطالة األمية

 
 والحرمان الفقر: اإلجتماعية المؤشرات

 تبعا   المحافظات أقضية ضمن ذلك من وأكثر بل المحافظات، بين الوسطى المجموعة في والحرمان الفقر مستويات تفاوتت
 وسجلت. الدخل توليد على والقدرة قتصادية،إلا الفرص على الحصول إمكانيةو الكبيرة، الحضرية المراكز من القرب لموازين
 لشاميةا قضاء في المجموعة في معدل أعلى وجد حيث. ديوانيةال محافظة أقضية في الوسطى المجموعة في الفقر معدالت أعلى
 قضاء سجل حين في التوالي، على المائة في 28.2و المائة في 29.7 بنسبة وعفك حمزةال قضائي يليه ،المائة في 23.7 بنسبة

 حجم والعالية المتوسطة بين تتراوح التي ديوانيةال محافظة في الشباب بين ميةألا تالمعد وتكشف. المائة في 72.1 فقط الديوانية
 31.2 الشامية أظهر بينما ،المائة في 11.3 بنسبة المجموعة في معدل أعلى حمزةال قضاء سجل حيث فقر،ال مكافحة في التحدي

 سجلت حين في للفقر، معدل كأعلى المائة في 74.3 ويلامحال قضاء سجل بابل، محافظة فيو. المائة في 31.2 وعفك المائة في
 المسيب في مجموعةال في األقل النسبة سجلت حيث ،القيم فارق بابالش لدى األمية معدالت وتعكس. فقط المائة في 2.7 الحلة
 مركز يضم الذي حلةال قضاء سجلو. المائة في 34.2 بلغت بقيمة نسبة أعلى هاشميةال قضاء سجل بينما ،المائة في 3.2 وبلغت

 بلغت والتي بدرة قضاء في نسبة أعلی واسط محافظة في الفقر معدل وبلغ. نسبيا   متدنية نسبة وهي ،المائة في 31.2 محافظةال
 مرتفعة معدالت سجلت والعزيزية والنعمانية الکوت أقضية أن إال ،المائة في 32.7 بنسبة الصويرة في وأدناها المائة في 19.9
 من الغربية األجزاء بعد بسبب األرجح علی التوالي، على المائة في 71.2و المائة في 79.3و المائة في 18.2 بلغت نسبيا  

 النفط قطاع تطوير على واسط تركيز يفسر مما القريب المستقبل في الجديدة النفط حقول تشغيل بدأي أن المتوقع من حيث األقضية
 باستثناء األقضية جميع في المائة في 32.4و المائة في 31.1 بين تراوحت دقف األمية معدالت أما. المصفاة في ستثمارإلا وأولوية
 .المجموعة في معدل أدنى ثاني ووه ،المائة في 2.2 سجل ذيال العزيزية

 
 في الشامية قضاء أن قضاء، كل في طبيب لكل السكان بعدد تقاس التي الصحية، الخدمات على الحصول إمكانية وأظهرت

 لمناطقا سجلت  .فقط 30749 لديه كان بابل في الحلة قضاء بينما طبيب لكل شخص 20212 بنسبة األكبر التحدي يواجه ديوانيةال
 توافر يعكس مما محافظة، كل في القيم أدنى المحافظات مراكز فيها توجد التي األقضية أظهرت حين في مرتفعة أعدادا   الريفية
 التغطية نطاق وتوسيع الصحية المراكز هذه الى النقل خطوط توفير ويشكل  .المركزية المواقع في وتواجدها الصحية الموارد
 .القادمة السنوات في مزدوجا   تحديا   فيةالري المناطق في الصحية

 
 
 

 91 

 واألدلة المؤشرات 2. 3. 4
 

 السكان
 مليوني من أكثر يبلغ والذي السكان من عدد أكبر بابل تضم الوسطى، المحافظات مجموعة تشكل التي الثالث المحافظات بين من

 والريفية الحضرية المناطق بين السكاني التوزيع ويعكس. التوالي على مليون 3.1و مليون 3.7 بـ وواسط ديوانيةال تليها نسمة
 هي أقضية أربع بابل في يوجد. الريف سكان عدد في ا  ارتفاع األقضية غالبية تظهر حيث الوسطى، للمجموعة الزراعي الطابع
 وكما. الحضر سكان من غلبيةاأل والمسيب الحلة قضائي ضمي. والهاشمية والمحاويل والمسيب المحافظة، مركز يقع حيث الحلة،
 4110111 بلغ وقد المحافظة مركز يضم الذي القضاء في جلس السكان من عدد أكبر فإن األخرى، المحافظات في شائع هو

 ويلامحالو ،1490111 مسيبالو نسمة، 8230111 سكانه عدد يبلغ حيث هاشميةال قضاء السكان عدد حيث من يليه. نسمة
 سكان من كبير عدد تركز والحمزة والشامية وعفك الديوانية وهي األربع ديوانيةال محافظة أقضية وتظهر. نسمة 1210111
 الريف سكان من أغلبية المتبقية األقضية أظهرت حين في ،نسمة 2920111 سكانه عدد يبلغ حيث الديوانية قضاء في المحافظة
 الذي الكوت قضاء هي أقضية، ست فتضم الشرقية واسط محافظة أما .نسمة 3240111و 7210111 بين سكانها اعداد تراوحت

 دجلة نهر من كل ويفرض. إليران المتاخم الجبلي بدرة وقضاء والعزيزية والحي والنعمانية والصويرة المحافظة مركز هو
 وهو الكوت قضاء في للسكان عدد كبرأ وسجل. واسط في السكان إلستيطان ةالعام نماطاأل يغذيها التي الزراعية واألراضي
 بلغ السكان من عدد أكبر ثاني الصويرة قضاء وسجل. نسمة 740111 عددهم بلغ حيث بدرة في دنىاألو نسمة، 2120111
  .التوالي على 3210111و 3420111و 7120111 ـب والنعمانية والحي العزيزية ليهي نسمة، 7140111

 
 

 األسرة ودخل العمالة: اإلقتصادية المؤشرات 
/  بغداد النقل محور ويعد بغداد، تأثير منطقة ضمن الغالب في بابل محافظة تقع. ببغداد تأثرا األكثر هي الوسطى المجموعة إن

 أقل فارقا   يظهر المجموعة في سرةألا دخل متوسط فإن عامة، وبصفة. المجموعة ضمن الحركة في كثافة الطرق أكثر من الحلة
 دينارا   3221 بلغتو المحافظة مركز الحلة حيث بابل في الدخل مستويات أعلى سجلت. خرىاأل مجموعاتال في عليه هو مما
 الدخل مستويات أدنى والشامية بدرة في األسر وسجلت. دينارا   3834 مسجلة الكوت مباشرة تليها المجموعة في األعلى هيو

  .الريفية المناطق في المتخلفة الظروف على الضوء يسلط مما
 الشباب بين بطالةال معدالت فإن الحضر، الى الريف من الهجرة معدالت ارتفاع بسبب الكبرى المدن الى سكانال لتدفق ونتيجة
 واسط، محافظة فيف. المحافظات مراكز تضم التي األقضية في األعلى هي محافظة كل في العاملين السكان مجموع بين وكذلك
 في الكلية البطالة أن ومع. الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة المائة في 71.2و المائة يف 38.9 بلغت تالمعد الكوت قضاء سجل
 هذا أن إال ،المائة في 31.9 بنسبة المحيطة المناطق في يهعل هو مما أعلی معدل حلةال سجلت فقد ،المجموعة في األدنى يه بابل

 من للمهاجرين يستراتيجإلا الموقع ذات المدينة هذه جذب يعکس ما وهو المجموعة، مع بالمقارنة ا  متوسط يعتبر المعدل
 تيمحافظ من أقل ولكنها المحافظة في األعلى هي المائة في 38.2 بمعدل الشباب بطالة فإن ذلك، ومع. األخرى المحافظات

 المحاويل قضاء سجل فقد بل،با محافظة في أما. المائة في 31.7 معدله بلغ الذي واسط في حيال قضاء باستثناء وواسط ديوانيةال
 فقد ،ديوانيةال محافظة في امأ. التوالي على المائة في 2.8و المائة في 1.2 بنسبة الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة معدل أدنى
 لكوتا في اإليرانية الحدود طول على يمتد الذي فقط بدرة قضاء وفي .ئةالما في 71.8و المائة في 38.3 الديوانية قضاء سجل
  .التوالي على المائة في 72.2و المائة في 32.3 بنسبة الشباب بين والبطالة الكلية للبطالة أعلى معدالت سجلت فقد

 في 88.3 بنسبة وبدرة ،المائة في 22.2 بنسبة المسيب وهي ،المائة في 41 دون المساكن ملكية باتمستو فقط أقضية أربع تظهر
 بين ترابط يوجد ال أخرى، مجموعات في لوحظ وكما. المائة في 24.2 بنسبة والنعمانية ،مائةال في 22.9 بنسبة والكوت ،المائة

 الريفية المناطق في المساكن ملكية غلبة بسبب األقضية مستوى على المساكن وملكية التحتية البنية خدمات على صولحال
  .فيها شائعا   التحتية البنى نقص يكون التي النائية والمناطق

 الذي التنمية ممر على نمو كمركز حددتها والتي الحلة، في 1.471 بقيمة األعلى هي واالقتصادية االجتماعية التنمية كاناتإم إن
 اقضية في المتوسط من أعلى المؤشر فإن متوقع هو وكما. كربالء الى إيران من الزيارة طريق على هاما   ومركزا   ببغداد يربطها
 والحلة شماال   بغداد بين اإلستراتيجي موقعه بسبب األخير وهذا 1.213 عند والمسيب 1.223 عند والديوانية 1.211 عند الكوت
 الكيماوية الموادو األسمنت نعامصو الرئيسية كهرباءال توليد محطة ذلك في بما فيه الصناعية المرافق مواقع وتحديد جنوبا

 . والمنسوجات
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 (بابل محافظة القضية الحضرية بالمناطق الخاصة ؤشراتوالم االدلة تحليل)
 :واالجتماعية االقتصادية التنمية امكانات

 الحلة، قضاء في مؤشراتها ارتفاع بتركز بابل محافظة في العامة واالجتماعية االقتصادية التنمية المكانات المسح نتائج اظهرت
 مجموعها في انخفاضا أكثر وكانت المحافظة مركز يمثل المذكور اءالقض كون( 1.471) المذكور القضاء في مجموعها بلغ اذ

 (.1.841) المحاويل قضاء في العام
  والمحاويل والهاشمية المسيب اقضية من كل يليه ،(1.429) الحياة نوعية حيث من االولى بالمرتبة الحلة قضاء جاء 

 %(.1.821) ،%(1.238) ،%(1.212) بنسب التوالي على
 المحاويعل اقضعية يليعه ،(1.942) الشباب لدى والكتابة بالقراءة االلمام حيث من االولى بالمرتبة المسيب قضاء جاء كما 

 %(.1.431) ،%(1.492) ،%(1.938) بنسب التوالي على والهاشمية والحلة
 والمحاويل بوالمسي الهاشمية اقضية يليه ثم ،(1.219) االولى بالمرتبة الحلة قضاء سجل فقد االسرة دخل حيث من اما 

 .%(1.723)،%(1.811) ،%(1.873) بنسب التوالي على
 
 
 :الحياة نوعية مؤشر

 
 في مجموعها بلغ اذ الحلة قضاء في مؤشراتها ارتفاع بتركز بابل محافظة في العام الحياة نوعية لمؤشر المسح نتائج اظهرت
 قضاء في العام مجموعها في انخفاضا أكثر نتوكا المحافظة مركز يمثل المذكور القضاء كون( 1.472) المذكور القضاء

 (.1.812) المحاويل
  وأدنى( 1.219) على حصل والذي شخص االف عشرة لكل االطباء اعداد حيث من االولى بالمرتبة الحلة قضاء جاء 

 حيث المياه على تحصل التي االسر نسبة في وكذلك ،(1.321) على حصل والذي المحاويل قضاء في كان لها مستوى
 .(1.212)قضاء في لها مستوى وأدنى( 1.982)مانسبته على الحلة قضاء حصل

 والمحاويل والمسيب الهاشمية اقضية ثم ،الشهري االسرة دخل متوسط حيث من االولى المرتبة على الحلة قضاء سجل 
 .التوالي على

 ثعم ،(3.111) االولعى تبعةبالمر المحاويعل قضعاء جعاء فقعد الصعحي الصعرف خعدمات علعى تحصعل التعي االسر نسبة اما 
 الخدمعة تراجعع العى يؤشعر وهعو%(. 11.223،%(1.921)،%(1.919) التعوالي علعى والهاشمية والمسيب الحلة اقضية
 .المحافظة القضية العام المعدل عن الحلة قضاء نواحي في المقدمة

 
 

 :الحرمان مؤشر
 

 بلغ اذ والمحاويل الهاشمية اقضية في مؤشراتها ارتفاع بتركز بابل محافظة في العام الحرمان لمؤشر المسح نتائج اظهرت
 مركز في وليس( 1.124) المسيب قضاء في العام مجموعها في انخفاضا واكثرها التوالي على( 1.377) ،(1.328) مجموعها
 .المحافظة
  في لها مستوى وأدنى( 1.743) على حصل والذي الفقر مؤشر حيث من االولى المرتبة على المحاويل قضاء سجل 

 .(1.127)مانسبته الحلة قضاء
 حصل والذي الصحية والخدمات الصحي والصرف المياه على الحصول حيث من االولى بالمرتبة الهاشمية قضاء جاء 

 (. 1.187)مانسبته الحلة قضاء في لها مستوى وأدنى( 1.732)نسبة على
 ( 1.942) على سجل والذي الشباب لدى والكتابة ةبالقراء االلمام حيث من االولى بالمرتبة الهاشمية قضاء جاء كما

 (.1.431)مانسبته الهاشمية قضاء في لها مستوى وأدنى
  في لها مستوى وأدنى( 1.372)مانسبته الشباب بين والبطالة الكلية البطالة حيث من االولى بالمرتبة الحلة قضاء سجل 

 (.1.122) نسبة على سجل والذي المحاويل قضاء
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 الشامية مدينة: 26 الشكل

 
 
 

 
 بابل محافظة 3 .3. 4

. للزراعة مناسبة خصبة تربة توفر الى ادى مما الرسوبي السهل بداية في موقعها بحكم الزراعية المحافظات من بابل محافظة تعد
 بزل وشبكات االروائية القنوات من ومجموعة الحلة شط الرئيسي وفرعه الفرات بنهر المتمثلة المائية الموارد توفر ان كما

 . زراعية ميزة ذات جعلها مناسبة
 حيث التمور، من عديدة ألصناف المرتفعة االنتاج بمعدالت وكذلك النخيل باعداد تميزت التي المحافظات من بابل محافظة وتعد
 القمح) بمحاصيل والشتوية الصيفية المحاصيل انتاج الى باألضافة القطر مستوى على التمور انتاج في متقدمة مراتب احتلت انها

 كما المتوقع، االنتاج وكمية بالمحاصيل المزروعة المساحات يوضح ادناه والجدول اخرى محاصيل الى اضافة( والذرة والشعير
 .الشمس وزهرة السمسمو القطن مثل الصناعية المحاصيل بأنتاج بابل محافظة تتميز

 خاصة للسكان الغذائية المواد من اساسيا جانبا منتجاته تمثل إذ الزراعي، االقتصاد اركان من مهما ركنا يحتل الحيواني واالنتاج
 .بابل محافظة في تربى التي الحيوانية الثروة انواع اهم من تعد والتي واالسماك والدواجن والماعز واالبقار االغنام

 المتقدمة الدول زاوية في الدولة لجعل االساسي والمفصل والتقدم للبناء االساسية والقاعدة المهمة القطاعات من فهي ناعةالص اما
 المختلفة، بمقتنياتها لالنسان رفاهية من توفره وما اموال من تدره بما الشعوب معيشة لمستوى رفع من الصناعة تعطيه لما0

 تغيير في اهميتها وتأتي0 االخرى والقطاعات االخرى الخدمات عن والزائدة العاملة يدياال المتصاص مهمة وسيلة هي وكذلك
 النشاطات تطوير في ودورها الحياة ومتطلبات الستخدامات واهمية منفعة ذو جعلها خالل ومن قيمتها لزيادة الخام المواد الشكل

 مهم دور لها اعطى االستراتيجي المحافظة وموقع بابل تفظةمح في وتنوعها الصناعة دور علينا يخفى وال األخرى، االقتصادية
 .والحديثة البسيطة ألشكالها الصناعات تنوع في

 السيارات وصناعة الميكانيكية الصناعات تنتشر اذ األدارية وحداتها وحسب الصناعية األنشطة بتنوع بابل محافظة وتتميز
 .والورقية والكيمياوية والغذائية واالنشائية النسيجية والصناعات الجبسية والصناعات

 (والترفيهية ـ الدينية ـ األثرية السياحة) بأنواعها بابل محافظة بها تتمتع التي النسبية الميزات من السياحة وتعد
 المحافظة تتميز كما. وبورسيبا وكيش التأريخية بابل مدينة أهمها من تاريخي أثري موقع( 3711) بوجود المحافظة تتمتع أذ

 كما مسلم، وأوالد الغربي، الحمزة واألمام الحسن، بنت شريفة القاسم، االمام مراقد أهمها من ديني موقع( 311) من أكثر ودبوج
 في سياحية ميزه ذات المحافظة من جعل أخرى ومواقع المهناوية وجزيرة الجميلة وضفافه الحله وشط الفرات نهر لوجود
 .الترفيهي الجانب
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 (بابل محافظة القضية الحضرية بالمناطق الخاصة ؤشراتوالم االدلة تحليل)
 :واالجتماعية االقتصادية التنمية امكانات

 الحلة، قضاء في مؤشراتها ارتفاع بتركز بابل محافظة في العامة واالجتماعية االقتصادية التنمية المكانات المسح نتائج اظهرت
 مجموعها في انخفاضا أكثر وكانت المحافظة مركز يمثل المذكور اءالقض كون( 1.471) المذكور القضاء في مجموعها بلغ اذ

 (.1.841) المحاويل قضاء في العام
  والمحاويل والهاشمية المسيب اقضية من كل يليه ،(1.429) الحياة نوعية حيث من االولى بالمرتبة الحلة قضاء جاء 

 %(.1.821) ،%(1.238) ،%(1.212) بنسب التوالي على
 المحاويعل اقضعية يليعه ،(1.942) الشباب لدى والكتابة بالقراءة االلمام حيث من االولى بالمرتبة المسيب قضاء جاء كما 

 %(.1.431) ،%(1.492) ،%(1.938) بنسب التوالي على والهاشمية والحلة
 والمحاويل بوالمسي الهاشمية اقضية يليه ثم ،(1.219) االولى بالمرتبة الحلة قضاء سجل فقد االسرة دخل حيث من اما 

 .%(1.723)،%(1.811) ،%(1.873) بنسب التوالي على
 
 
 :الحياة نوعية مؤشر

 
 في مجموعها بلغ اذ الحلة قضاء في مؤشراتها ارتفاع بتركز بابل محافظة في العام الحياة نوعية لمؤشر المسح نتائج اظهرت
 قضاء في العام مجموعها في انخفاضا أكثر نتوكا المحافظة مركز يمثل المذكور القضاء كون( 1.472) المذكور القضاء

 (.1.812) المحاويل
  وأدنى( 1.219) على حصل والذي شخص االف عشرة لكل االطباء اعداد حيث من االولى بالمرتبة الحلة قضاء جاء 

 حيث المياه على تحصل التي االسر نسبة في وكذلك ،(1.321) على حصل والذي المحاويل قضاء في كان لها مستوى
 .(1.212)قضاء في لها مستوى وأدنى( 1.982)مانسبته على الحلة قضاء حصل

 والمحاويل والمسيب الهاشمية اقضية ثم ،الشهري االسرة دخل متوسط حيث من االولى المرتبة على الحلة قضاء سجل 
 .التوالي على

 ثعم ،(3.111) االولعى تبعةبالمر المحاويعل قضعاء جعاء فقعد الصعحي الصعرف خعدمات علعى تحصعل التعي االسر نسبة اما 
 الخدمعة تراجعع العى يؤشعر وهعو%(. 11.223،%(1.921)،%(1.919) التعوالي علعى والهاشمية والمسيب الحلة اقضية
 .المحافظة القضية العام المعدل عن الحلة قضاء نواحي في المقدمة

 
 

 :الحرمان مؤشر
 

 بلغ اذ والمحاويل الهاشمية اقضية في مؤشراتها ارتفاع بتركز بابل محافظة في العام الحرمان لمؤشر المسح نتائج اظهرت
 مركز في وليس( 1.124) المسيب قضاء في العام مجموعها في انخفاضا واكثرها التوالي على( 1.377) ،(1.328) مجموعها
 .المحافظة
  في لها مستوى وأدنى( 1.743) على حصل والذي الفقر مؤشر حيث من االولى المرتبة على المحاويل قضاء سجل 

 .(1.127)مانسبته الحلة قضاء
 حصل والذي الصحية والخدمات الصحي والصرف المياه على الحصول حيث من االولى بالمرتبة الهاشمية قضاء جاء 

 (. 1.187)مانسبته الحلة قضاء في لها مستوى وأدنى( 1.732)نسبة على
 ( 1.942) على سجل والذي الشباب لدى والكتابة ةبالقراء االلمام حيث من االولى بالمرتبة الهاشمية قضاء جاء كما

 (.1.431)مانسبته الهاشمية قضاء في لها مستوى وأدنى
  في لها مستوى وأدنى( 1.372)مانسبته الشباب بين والبطالة الكلية البطالة حيث من االولى بالمرتبة الحلة قضاء سجل 

 (.1.122) نسبة على سجل والذي المحاويل قضاء
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 بابل محافظة 3 .3. 4

. للزراعة مناسبة خصبة تربة توفر الى ادى مما الرسوبي السهل بداية في موقعها بحكم الزراعية المحافظات من بابل محافظة تعد
 بزل وشبكات االروائية القنوات من ومجموعة الحلة شط الرئيسي وفرعه الفرات بنهر المتمثلة المائية الموارد توفر ان كما

 . زراعية ميزة ذات جعلها مناسبة
 حيث التمور، من عديدة ألصناف المرتفعة االنتاج بمعدالت وكذلك النخيل باعداد تميزت التي المحافظات من بابل محافظة وتعد
 القمح) بمحاصيل والشتوية الصيفية المحاصيل انتاج الى باألضافة القطر مستوى على التمور انتاج في متقدمة مراتب احتلت انها

 كما المتوقع، االنتاج وكمية بالمحاصيل المزروعة المساحات يوضح ادناه والجدول اخرى محاصيل الى اضافة( والذرة والشعير
 .الشمس وزهرة السمسمو القطن مثل الصناعية المحاصيل بأنتاج بابل محافظة تتميز

 خاصة للسكان الغذائية المواد من اساسيا جانبا منتجاته تمثل إذ الزراعي، االقتصاد اركان من مهما ركنا يحتل الحيواني واالنتاج
 .بابل محافظة في تربى التي الحيوانية الثروة انواع اهم من تعد والتي واالسماك والدواجن والماعز واالبقار االغنام

 المتقدمة الدول زاوية في الدولة لجعل االساسي والمفصل والتقدم للبناء االساسية والقاعدة المهمة القطاعات من فهي ناعةالص اما
 المختلفة، بمقتنياتها لالنسان رفاهية من توفره وما اموال من تدره بما الشعوب معيشة لمستوى رفع من الصناعة تعطيه لما0

 تغيير في اهميتها وتأتي0 االخرى والقطاعات االخرى الخدمات عن والزائدة العاملة يدياال المتصاص مهمة وسيلة هي وكذلك
 النشاطات تطوير في ودورها الحياة ومتطلبات الستخدامات واهمية منفعة ذو جعلها خالل ومن قيمتها لزيادة الخام المواد الشكل

 مهم دور لها اعطى االستراتيجي المحافظة وموقع بابل تفظةمح في وتنوعها الصناعة دور علينا يخفى وال األخرى، االقتصادية
 .والحديثة البسيطة ألشكالها الصناعات تنوع في

 السيارات وصناعة الميكانيكية الصناعات تنتشر اذ األدارية وحداتها وحسب الصناعية األنشطة بتنوع بابل محافظة وتتميز
 .والورقية والكيمياوية والغذائية واالنشائية النسيجية والصناعات الجبسية والصناعات

 (والترفيهية ـ الدينية ـ األثرية السياحة) بأنواعها بابل محافظة بها تتمتع التي النسبية الميزات من السياحة وتعد
 المحافظة تتميز كما. وبورسيبا وكيش التأريخية بابل مدينة أهمها من تاريخي أثري موقع( 3711) بوجود المحافظة تتمتع أذ

 كما مسلم، وأوالد الغربي، الحمزة واألمام الحسن، بنت شريفة القاسم، االمام مراقد أهمها من ديني موقع( 311) من أكثر ودبوج
 في سياحية ميزه ذات المحافظة من جعل أخرى ومواقع المهناوية وجزيرة الجميلة وضفافه الحله وشط الفرات نهر لوجود
 .الترفيهي الجانب
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  بابل محافظة باقضية الخاصة شراتوالمؤ ةاالدل تحليل 
 

 :االقتصادية المؤشرات
 وأدنى( 3.223) على سجل والذي الشهري االسرة دخل متوسط مؤشر حيث من االولى رتبةبالم الحلة قضاء سجل 

 (.3.738)على حصل يوالذ المحاويل قضاء في مستوى
 اقضية من كل تليها ثم ،%(31.9) بلغت بنسبة الكلية البطالة مؤشر حيث من ولىاال بالمرتبة الحلة قضاء جاء كما 

 بين البطالة مؤشر حيث من اما .% (1.2 ،%2.2 ،%9.4)  االتية وبالنسب التوالي على والمحاويل والمسيب الهاشمية
 ،%9.2 ،%38.2) االتية وبالنسب الكلية البطالة لمؤشر التسلسل ترتيب حيث من يتطابق والذي لالقضية الشباب

 .للشباب العمرية الفئة بين ارتفاعها على تؤشر والتي التوالي على%( 2.8 ،4.2%
 المسيب قضاء في لها مستوى وأدنى%( 97.2) االولى بالمرتبة المحاويل قضاء سجل فقد المساكن ملكية يخص وفيما 

 .%(22.2) بلغت اذ
 

 

 :البيئية المؤشرات
 تليها ثم التوالي على%( 91) ،%(98.2) المياه على صولالح مؤشر حيث من متقدمة والمسيب الحلة اقضية جاءت 

 .التوالي على%( 21.2) والمحاويل%( 22.8)  الهاشمية اقضية في المؤشر حيث من اقل بنسب
 حيث االقضية ولجميع عام بشكل متدني كان( العامة الشبكة) الصحي الصرف خدمات على الحصول مؤشر ان كما 

 من اما%( 1.1) بنسبة المحاويل قضاء في لها مستوى وأدنى%( 77.9) مانسبته ولىاال المرتبة المحاويل قضاء سجل
 قضاء في لها مستوى اعلى فأن( الصحي الصرف خزانات) الصحي الصرف خدمات على الحصول مؤشر حيث

 لنسببا والهاشمية والمسيب الحلة اقضية من كل متقاربة بنسب تليها ثم ،%(311)  نسبة على سجل والذي المحاويل
 .التوالي وعلى% ( 21.2 ،%28.3 ،%28.2)  االتية

 

 

 :االجتماعية المؤشرات
 بأدنى الحلة قضاء جاء فيما ،%(74.3) مانسبته سجل والذي االولى المرتبة في الفقر مؤشر في المحاويل قضاء جاء 

 .%(2.7) نسبة سجل والذي مستوى
 ( 1.219) مانسبته االول المرتبة على الحلة قضاء لسج فقد شخص( 31111) لكل االطباء عدد مؤشر حيث من اما%

 %(.1.321) بنسبة المحاويل قضاء في له مستوى وأدنى
 بنسبة المسيب قضاء في مستوى وأدنى%( 1.342) بلغت بنسبة الهاشمية قضاء سجل حيث االمية معدل مؤشر اما 

(1.132)%. 
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 :االجتماعية المؤشرات
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 الحرمان مؤشر

 0.187 0.062 0.281 0.149 الفقر
 المياه على الحصول
 الصحي والصرف
 الصحية والخدمات

0.064 0.163 0.042 0.215 

 لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.187 0.105 0.086 0.015 الشباب

 بين والبطالة الكلية البطالة
 0.097 0.127 0.056 0.081 الشباب

 0.164 0.077 0.122 0.058 الحرمان مؤشر

 الهاشمية الحلة المحاويل المسيب    

السكان
31

 203,470 500,421 89,083 196,406 الحضر 
 268,132 333,345 261,433 193,482 الريف

 471,601 833,765 350,516 389,889 المجموع

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 

 1,405 1,751 1,214 1,380 الشهري األسرة دخل متوسط
 9.8 10.9 3.7 7.6 الكلية البطالة
 9.6 14.5 7.4 8.5 الشباب بين البطالة
 82.7 82.3 92.7 56.6 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 65.4 94.5 63.7 90.0 المياه على الحصول
 الصرف خدمات على الحصول
 6.4 19.2 0.0 22.9 (العامة الشبكة) الصحي

 الصرف خدمات على الحصول
 الصرف خزانات) الصحي
 (الصحي

74.1 100.0 74.7 70.7 

المؤشرات
االجتماعية 

 

 18.7 6.2 28.1 14.9 الفقر
 3,321 1,289 5,155 3,046 طبيب لكل السكان عدد
 18.7 10.5 8.6 1.5 الشباب بين األمية معدل

                                                      
 نسمة 3780822 هو منهم الريف نسمة، 2240722=الحلة: كاالتي هيو ركزيالم االحصاء تبيانا عن تختلف المحافظة في االحصاء دائرة بيانات 31

 .نسمة 8210213 هو والحضر



 98 

 الحرمان مؤشر

 0.187 0.062 0.281 0.149 الفقر
 المياه على الحصول
 الصحي والصرف
 الصحية والخدمات

0.064 0.163 0.042 0.215 

 لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.187 0.105 0.086 0.015 الشباب

 بين والبطالة الكلية البطالة
 0.097 0.127 0.056 0.081 الشباب

 0.164 0.077 0.122 0.058 الحرمان مؤشر

 الهاشمية الحلة المحاويل المسيب    

السكان
31

 203,470 500,421 89,083 196,406 الحضر 
 268,132 333,345 261,433 193,482 الريف

 471,601 833,765 350,516 389,889 المجموع

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 

 1,405 1,751 1,214 1,380 الشهري األسرة دخل متوسط
 9.8 10.9 3.7 7.6 الكلية البطالة
 9.6 14.5 7.4 8.5 الشباب بين البطالة
 82.7 82.3 92.7 56.6 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 65.4 94.5 63.7 90.0 المياه على الحصول
 الصرف خدمات على الحصول
 6.4 19.2 0.0 22.9 (العامة الشبكة) الصحي

 الصرف خدمات على الحصول
 الصرف خزانات) الصحي
 (الصحي

74.1 100.0 74.7 70.7 

المؤشرات
االجتماعية 

 

 18.7 6.2 28.1 14.9 الفقر
 3,321 1,289 5,155 3,046 طبيب لكل السكان عدد
 18.7 10.5 8.6 1.5 الشباب بين األمية معدل

                                                      
 نسمة 3780822 هو منهم الريف نسمة، 2240722=الحلة: كاالتي هيو ركزيالم االحصاء تبيانا عن تختلف المحافظة في االحصاء دائرة بيانات 31

 .نسمة 8210213 هو والحضر
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 الديوانية محافظة مركز الديوانية مدينة :22 الشكل

 
 
 

 محافظات مع مشتركة منها ثالثة نفطية مكامن خمسة أرضها على وتقبع .32االقتصادية جدواها تدرس أو لالستثمار تطرح
 ألف( 71) ينتح الشنافية ناحية في طنف مصفى وجود إلى باإلضافة اإلطالق، على مستغلة غير لكنها والنجف وبابل واسط
 تعد حيث الجنوبية، المحافظات عن فضال االوسط الفرات محافظات تربط جيدة طرق شبكة ووجود. اليوم في خام نفط برميل
 .تجاري ام صناعي ام زراعي كان اءسو اقتصادي نشاط ألي اساسي مقوم النقل ووسائط المواصالت طرق
 الغزل معمل السيارات، إطارات معمل ،االلبان معمل) السلعية االنتاجية المعامل من عدد ودبوج الديوانية محافظة تتميز

 واالقتصادية االجتماعية اإلمكانات مؤشر في ذلك وتجلى ،الخاص للقطاع التابعة الطابوق معامل الى باإلضافة( والنسيج
 هذا وجاء(  1.779) المحافظة عموم ضمن اخيرا   الشامية قضاء وجاء( 1.223) المؤشر هذا في الديوانية قضاء تصدر حيث

 في السكاني التركيز الى باإلضافة االسرة ودخل والكتابة بالقراءة الشباب والمام الحياة نوعية لمؤشرات كخالصة المؤشر
 ،ظةالمحاف عموم من%( 21.8) نسبة يمثل والذي نسمة( 881912) المدينة في الحضر سكان عدد بلغ حيث الديوانية قضاء
 .نسمة( 21811) السكان عدد حيث من أخيرا عفك قضاء وجاء
 الصحي والصرف الشرب مياه ونوعية الصحية الرعاية لمؤشرات كخالصة جاء والتي الحياة نوعية مؤشر بخصوص اما

 لشاميةا قضاء( 1.243) بلغت للفرد الحياة جودة مجال في أوال الديوانية قضاء جاء فقد لألسرة، الشهري الدخل ومتوسط
 (.1.712) بلغ ٍ   أخيرا
 حين في ،(1.722)  بلغ حيث االقضية صدارة في كان الحمزة قضاء ان الى القادسية محافظة وفي الحرمان مؤشرات تظهر
 بالفقر المتعلقة مؤشرات لعدة خالصة يمثل المؤشر وهذا ،(1.129)  الحرمان المؤشرهذا حيت من أخيرا   الديوانية قضاء جاء

 .والبطالة الشباب لدى واالمية الصحي والصرف لشربا ماء وتوفر
 دينار الف( 3722) الشهري االسرة دخل متوسط الديوانية قضاء تصدر فقد التفصيلية االقتصادية المؤشرات مجال وفي
 النسبة بلغت الكلية البطالة مجال في المحافظة عموم الديوانية قضاء وتصدر ،دينار الف( 912) اخيرا   الشامية قضاء وجاء

 الديوانية قضاء في بلغت حيث الشباب بطالة على النسب هذه وانعكست%( 31.8) اخيرا   الحمزة وقضاء ،%(38.7)
 وفرص الدخل لتوليد االستثمارات لجذب الحاجة تتطلب مما%( 32.8) الشباب بين بطالة األقل الحمزة وقضاء%( 71.8)

 والتدريبات التعليمية البرامج وزيادة اعاله االقضية في والمتوسطة رةالصغي المشاريع تنمية لدعم الحوافز وزيادة العمل
 .للشباب المهنية
 ملكية نسبة بلغت حيث الديوانية قضاء في وخصوصا مناسب سكن على الحصول في صعوبة وجود الى المؤشرات وتبين
 .%(98.9) النسبة بلغت حيث السكن ملكية في أوال الشامية قضاء وجاء%( 29.9) السكن

 بينما%( 99.1) والبالغة الشرب مياه على الحصول في نسبة اعلى الديوانية تصدرقضاء ،البيئية المؤشرات بخصوص اما
 الصحي الصرف خدمات على الحصول اما ،%(23) بلغت والتي الشرب مياه على نسبةالحصول في األقل هو عفك قضاء
 على الحصول في االقل الحمزة قضاء نرى بينما%( 72.9) بنسبة االعلى هو الديوانية قضاء كان حيث العامة الشبكات من

 .%(1.2)  بنسبة الخدمة

                                                      
 .هيئةٍالمسحٍالجيولوجي32
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 الديوانية محافظة مركز الديوانية مدينة :22 الشكل
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 33ديوانيةال محافظة بأقضية الخاصة والمؤشرات األدلة(: 13) جدول

 الحمزة الشامية الديوانية عفك    

 التنمية إمكانات
 االقتصادية

 جتماعيةواإل

 0.494 0.484 0.630 0.520 الحياة نوعية

 0.699 0.864 0.944 0.893 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.083 0.029 0.313 0.108 األسرة دخل

 اإلقتصادية التنمية إمكانات 
 0.305 0.229 0.571 0.369 واإلجتماعية

 الحياة نوعية مؤشر

 0.145 0.121 0.694 0.198 شخص آالف عشرة لكل األطباء عدد
 0.860 0.939 0.993 0.710 المياه على تحصل التي األسر نسبة
 خدمات على تحصل التي األسر نسبة

 0.964 0.996 0.363 1.000 الصحي الصرف

 0.083 0.029 0.313 0.108 الشهري األسرة دخل متوسط
 0.274 0.237 0.681 0.272 الحياة نوعية مؤشر

 لحرمانا مؤشر

 0.592 0.612 0.273 0.546 الفقر
 الصحي والصرف المياه على الحصول
 0.244 0.089 0.008 0.343 الصحية والخدمات

 0.301 0.136 0.056 0.107 الشباب لدى والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.134 0.178 0.188 0.153 الشباب بين والبطالة الكلية البطالة
 0.276 0.191 0.069 0.235 الحرمان مؤشر

 

 الحمزة الشامية الديوانية عفك    

السكان
 114,579 105,820 443,935 70,400 الحضر 

 118,387 165,031 153,975 108,495 الريف

 232,966 270,851 597,910 178,895 المجموع

المؤشرات
صادية 

اإلقت
 

 999 935 1,276 1,029 الشهري األسرة دخل متوسط
 10.4 13.9 14.2 12.5 كليةال البطالة
 16.4 21.7 23.4 18.0 الشباب بين البطالة
 81.8 94.9 79.9 90.6 المساكن ملكية

المؤشرات
 

البيئية
 

 86.0 93.9 99.3 71.0 المياه على الحصول

 الصحي الصرف خدمات على الحصول
 3.7 9.0 27.9 8.2 (العامة الشبكة)

 الصحي الصرف خدمات على الحصول
 51.3 87.4 71.7 28.1 (الصحي الصرف اناتخز)

المؤشرات
اإلجتماعية 

 

 59.2 61.2 27.3 54.6 الفقر
 5,682 6,606 1,368 4,363 طبيب لكل السكان عدد

 30.1 13.6 5.6 10.7 الشباب بين األمية معدل

 

                                                      
 مواألم( 7132) العراقية التخطيط وزارة مثل معتمدة مصادر من الدراسة وقت في المتوفرة المنطقة مستوى بيانات باستخدام والحسابات المؤشرات جميع احتساب تم 33

 .اإلحصائي الملحق إلى الرجوع يرجى ،ومكوناتها الفهارس حساب أجل من. الدولية والوكاالت المتحدة



 115 
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 واسط محافظة مركز الكوت مدينة: 29 الشكل

 
 
 
 

 المحافظة ونواحي اقضية في لالستثمار المشجعة الميزات

  الكوت قضاء

 التي بالصناعات تختص أن ويجب والخدمية التجارية النشاطات لتطور فرصة تتيح مما واسعة سوق الكوت مدينة تعتبر .3
 .والمعلوماتي المعرفي البعد ذات المشروعات في وكذلك وااللبان الغازية المشروبات مثل السوق قرب توطنت

 وتفرع الشهيرة الكوت سدة وجود عن فضال والغرب والجنوب الشرق جهات ثالث من منها جزءا   ويحيط دجلة نهر يخترقها .7
 مثل المالئمة التقنيات بعض بأتباع األسماك تربية في افسيةتن نسبية ميزة لها يجعل مما منها الدجيلة ونهر الغراف نهر

 .والثابتة العائمة ألحواض
 في الثقافية والمناطق اإلثارية واسط مدينة وخاصة التاريخية والمناطق الدينية المناطق بوجود والمتمثلة السياحية القدرات .1

 .الكوت
 أهمية النهرية المدينة لموقع اعطى جهات ثالث من بالمدينة لنهرا واحاطة دجلة نهر على المدينة واطاللة النهرية الواجهة .8

 والجزر النهرية الواجهة تطوير خالل من الكوت مدينة في النهر على سياحية حركة لقيام مصدرا   تكون ان يمكن كبيرة
 .التاريخية الكوت سدة وجود من مستفيدين النهرية

 .سعد وشيخ الدجيلي ناحية القضاء في التجارة تطوير في يساعد ريةب مواصالت عقدة منطقة في والقضاء المدينة موقع .2
 وفيها الرقي وأهمها والخضروات والشعير الحنطة بزراعة وتشتهر األساس بالدرجة زراعية منطقة الدجيلي ناحية تعتبر .2

 استثمارها يمكن الذي واسط بوابة أثار وجود باإلضافة الدجيلة أبقار محطة ومشروع الصناعي الزراعي الدجيلة مجمع
 .سياحيا

 .الخضرية المحاصيل وبعض والشعير الحنطة بزراعة تشتهر س األسا بالدرجة زراعية منطقة سعد شيخ ناحية تعتبر .2
 

  والحفرية الدبوني وناحيتا العزيزية قضاء

 في منطقة فضلأ يجعلها مما االروائية المشاريع من العديد فيها أن كما المحافظة في األراضي أخصب من أرضها تعد .3
 .الحبوب إلنتاج المحافظة

 .الفاكهة بساتين بها تتركز التي الزراعية المناطق من والحفرية العزيزية تعد .7
 .القضاء تطوير إمكانية على يساعد القضاء مدن من البصرة – الكوت – بغداد الدولي الطريق مرور .1
 .دجلة نهر على المدن لهذه نهرية جبهات ووجود والدبوني والعزيزية الحفرية بمدن دجلة نهر مرور .8
 .وتطويرها المائية والسياحة الترفيهية السياحة قيام على يساعد القضاء ضمن النهرية الجزر وجود عن فضال .2
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 وفيها الرقي وأهمها والخضروات والشعير الحنطة بزراعة وتشتهر األساس بالدرجة زراعية منطقة الدجيلي ناحية تعتبر .2

 استثمارها يمكن الذي واسط بوابة أثار وجود باإلضافة الدجيلة أبقار محطة ومشروع الصناعي الزراعي الدجيلة مجمع
 .سياحيا

 .الخضرية المحاصيل وبعض والشعير الحنطة بزراعة تشتهر س األسا بالدرجة زراعية منطقة سعد شيخ ناحية تعتبر .2
 

  والحفرية الدبوني وناحيتا العزيزية قضاء

 في منطقة فضلأ يجعلها مما االروائية المشاريع من العديد فيها أن كما المحافظة في األراضي أخصب من أرضها تعد .3
 .الحبوب إلنتاج المحافظة

 .الفاكهة بساتين بها تتركز التي الزراعية المناطق من والحفرية العزيزية تعد .7
 .القضاء تطوير إمكانية على يساعد القضاء مدن من البصرة – الكوت – بغداد الدولي الطريق مرور .1
 .دجلة نهر على المدن لهذه نهرية جبهات ووجود والدبوني والعزيزية الحفرية بمدن دجلة نهر مرور .8
 .وتطويرها المائية والسياحة الترفيهية السياحة قيام على يساعد القضاء ضمن النهرية الجزر وجود عن فضال .2
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 اراضي في يمر دجلة نهر أن إذ ،ومياه للزراعة صالحة أراض   من للزراعة الرئيسة المقومات بتوفر واسط محافظة تتمتع
 دجلة هرن من يتفرعان اللذين الدجيل ونهر الغراف نهر وجود إلى باإلضافة كم 172 بطول جنوبها إلى شمالها من واسط محافظة

 المياه ومخزون الموسمي الكالل نهر عن فضال ،كم 2911 طولها يبلغ التي اإلروائية والقنوات والجداول الكوت، سدة عند
 .الزراعي اإلنتاج مجال في للمحافظة تنافسية ميزة يخلق مما اقل كلفته ويجعل الري عملية يسهل هذا كل أن الجوفية
 في أما القومي والدخل اإلجمالي المحلي الناتج تكوين في يساهم انه كما البطالة نسب قليلوت التشغيل في دور الصناعي وللقطاع
 من عدد عن فضال العام للقطاع المملوك الكوت نسيج معمل هو أكبرها وان المصانع من قليال   عددا   هناك فان واسط محافظة
 .للمحافظة اإلدارية الوحدات في موزعة المعامل
 مناطق من الكثير على والموزعة البشرية، أو الطبيعية الناحية من السياحية اإلمكانات من الكثير طواس محافظة وتمتلك

 اإليرانية، الحدود-بغداد وطريق الجنوب،-بغداد الدولي الطريق على المتميز المدينة موقع هي الطبيعية المقومات ومن. المحافظة
 التضاريس فان كذلك. المائية بالسياحة مهمة مدينة منها يجعل الدجيلة، وقناة الغراف نهر تفرع وعند دجلة نهر على موقعها كذلك

 وسهول تالل من الطبيعية، المناظر بجمال التمتع على يساعد وزرباطية بدرة في التالل مناطق ووجود المحافظة في المتنوعة
 أكثر أن حيث السنة، أشهر طيلة السياحية لإلغراض المناخ مالئمة إلى نشير أن بد وال. الشويجة هور مثل مائية ومنخفضات

 األنهار وخاصة المائية الموارد أن كما. الشهور بقية من حرارة األكثر وأب تموز شهري عدا مناخيا معتدلة السنة أشهر
. ةالسياحي لإلغراض تستغل أن يمكن والتي النهرية، الجزر وجود عن فضال السياحي، لالستثمار صالحة مناطق تعد والبحيرات

 الدينية المزارات عن فضال والتاريخية، األثرية المناطق وأهمها الطبيعية، اإلمكانات عن أهمية تقل ال فهي البشرية المقومات أما
 كبيرة سياحية إمكانات وتتوفر. المتنوعة الشعبية وصناعاته بفنونه غني الشعبي التراث أن كما. المحافظة مناطق على المتوزعة

 .السياحي الموضوع في متميزة مواقع لوجود وذلك والترفيهية االثارية السياحة خصوصاو واسط محافظة في
 

 االقضية حسب واسط محافظة مؤشرات

 لخطعععط  انعكاسعععا كعععان النسعععب قعععيم ان نعععرى واسعععط محافظعععة بأقضعععية الخاصعععة المؤشعععرات علعععى ععععام بشعععكل االطعععالع عنعععد
 علعععععى وانعكاسعععععه للمحافظعععععات النفعععععوس بتععععععداد ارتعععععبط العععععذي الماليعععععة التخصيصعععععات وتوزيعععععع االقعععععاليم تنميعععععة وبعععععرامج

 فيععه الريععف سععكان عععدد شععكل والععذي 212.224 سععكانه تعععداد يبلععغ الععذي الكععوت قضععاء ان نععرى لععذا ،االقضععية تخصيصععات
 الخعععدمات ععععن فضعععال المحليعععة الحكومعععة مؤسسعععات اغلعععب يحعععوي العععذي االداري المركعععز وبصعععفته الحضعععر سعععكان ععععدد ثلعععث

 هععععذا فععععي االعلععععى كانععععت الحيععععاة نوعيععععة ومؤشععععر واالجتماعيععععة االقتصععععادية االمكانععععات نسععععب ان نععععرى ،االخععععرى الكبععععرى
 بلعععغ والعععذي نفوسعععا االقعععل بعععدرة بقضعععاء مقارنعععة 1.272 الحيعععاة نوعيعععة ومؤشعععر 1.211 االمكانعععات مؤشعععر بلعععغ حيعععث القضعععاء
 الحيععاة نوعيععة ومؤشععر 1.111 االمكانععات مؤشععر يبلععغ حيععث المدينععة مععع الريععف فيععه يتناصععف والععذي 74229 سععكانه تعععداد

 قضعععاء فععي كععان بينمععا. 1.734 بلععغ حيععث  بععدرة قضععاء فععي اعلععى نسععبة يأخععذ والبطالععة الحرمععان مؤشععر كععان بينمععا  1.112
 بحسععب تفععاوت االقضععية فععي الخدميععة المشععاريع اقامععة فععي تفععاوت وجععود ايضععا مالحظتععه تععم وممععا 1.329 بلععغ حيععث الكععوت
 القضععععاء مركععععز قععععدم باعتبععععار أكبععععر المعوقععععات حجععععم لكعععون الكععععوت قضععععاء ففععععي ،االقضععععية فععععي المسععععبقة المعوقععععات حجعععم

 االقعععل االخعععرى باالقضعععية مقارنعععة التنفيعععذ وتعععأخر المشعععاريع وكميعععة نوعيعععة علعععى انعكعععس العععذي والسعععكني الخعععدمي واالكتظعععاظ
 االقضعععية ومعظعععم الكعععوت قضعععاء فعععاق سعععكانا االقعععل بعععدرة قضعععاء ان نعععرى لعععذا الجانعععب، هعععذا فعععي معوقعععات واقعععل مشعععاكال
 بعععين االخعععرى النسعععب تفاوتعععتو .الصعععحي الصعععرف وخعععدمات الميعععاه علعععى حصعععوله ونسعععبة البيئعععي المؤشعععر فعععي االخعععرى
 معععع الريعععف تناصعععف والعععذي 712831 سعععكانه ععععدد بلعععغ العععذي العزيزيعععة قضعععاء تميعععز هعععو للنظعععر الملفعععت لكعععن ،االقضعععية
 البيئيععععة المؤشععععرات وخاصععععة المؤشععععرات اغلععععب فععععي متقدمععععة نسععععبا يحتععععل انععععه نععععرى حيععععث ،السععععكان بنسععععبة فيععععه الحضععععر

 الميعععاه علعععى الحصعععول فعععي وكعععذلك 38.7 البالغعععة الكعععوت بقضعععاء مقارنعععة 2.2 فيعععه االميعععة نسعععبة تبلعععغ حيعععث واالجتماعيعععة
 فعععي التفعععاوت فعععان المجمعععل وفعععي .1.199 النسعععبة كانعععت حيعععث فعععي للحرمعععان مؤشعععر اقعععل واحتعععل الصعععحي الصعععرف وخعععدمات

 مجععالس قبععل مععن كبيععر تععأثير هنععاك كععان وانمععا المحافظععات خطععط اعععداد فععي شععاملة نظععرة وجععود عععدم علععى دل المؤشععرات
 واالمعععر ،المحافظعععة فعععي التنميعععة خطعععط ضعععمن المحليعععة للحكومعععة تقعععدم التعععي المشعععاريع حزمعععة اععععداد فعععي واالقضعععية النعععواحي
 التوجعععه اولويعععات تحعععدد مؤشعععر لكعععل خاصعععة بعععرامج وتوضعععع بمجموعهعععا المسعععتخرجة المؤشعععرات تعععدرس ان حاليعععا يتطلعععب
  .حرمانا االكثر االقضية وحسب

 
 
 

 119 

  والشحيمية الزبيدية وناحيتا الصويرة قضاء

 .منتجهة زراعية منطقة يجعلها هذا فيها اإلرواء مياه وفرة مع% ٨٨ وبنسبة ومستصلحة خصبة الزراعية هايضأرا .3
 حديثة زراعية وتطبيقات متطورة إنتاجية أساليب إدخال من تمكنهم جيدة زراعية بخبرات وفالحوها مزارعوها يتمتع .7

 مما والعطرية الطبية األعشاب بعض زراعة على تشجعهم المحاصيل بعض من تجريبية لضروب استخدامها مثل
 .الزراعي دخلهم يزداد

 .والمربيات العصائر أنتاج في ميزة يعطيها وهذا لمحافظةا في البساتين تركز منطقة .1
 في وصناعية زراعية لنهضة أساسا   وتكون الكهربائية، الطاقة لتوليد الزبيدية منطقة في رئيسيه كهرباء محطة هناك .8

 .والمحافظة القضاء
 
 وزرباطية جصان وناحية بدرة قضاء

 .بدرة حقل لتطوير الروسية الشركات أالن بها تعمل نفطية منطقة .3
 كاإلسمنت اإلنشائية الصناعات في منها االستفادة يمكن التي والجبس الجيري الحجر مثل طبيعية موارد فيها تتوفر .7

 .العراق في والرمل الحصى إلنتاج رئيس مركز هي المنطقة هذه ان السيما والسيراميك والجص
 .تجارية ألغراض منها االستفاده يمكن حدودي منفذ أنها .1
 والمحافظات المحافظة ومناطق مدن وبقية زرباطية في الحدودي والمنفذ القضاء بين ما االقليمي النقل تاماكانا .8

 .بغداد العاصمة وخاصة المجاورة
 الحي قضاء مركز

 السياحة الجذب عوامل من يكون أن يمكن والذي عنه، هللا رضي( جبير بن سعيد) الجليل التابعي مرقد القضاء في يوجد .3
 .الدينية

 عن فضال الحيوانية والثروة الزراعي القطاع تنمية على يشجع( البيطري الطب كلية) كـ اكاديمية مؤسسات جودو .7
 .مستقبال جامعة تأسيس امكانية

 الطابوق مصانع فيها تتركز المنطقة جعل مما الطابوق لإلنتاج اومالءمته عن فضال للزراعة المالئمة الجيدة التربة .1
 .القضاء في مرانيةع نهضة على تساعد والتي

 

 والبشائر الموفقية ناحية
 األصواف عن فضال ومشتقاتها والحليب اللحوم بإنتاج تختص الن يؤهلها مما الحيوانية بالثروة الموفقية ناحية تمتاز .3

 .والجلود
 منها ادةاالستف يمكن عسكري مطار فيها ويوجد حيوانية ثروة فيها وتتوفر زراعية منطقة بانها البشائر ناحية تمتاز .7

 .وميسان قار وذي واسط وهي محافظات ثالث تتوسط انها هو الرئيسة ميزتها وان مدنية ألغراض
 

 النعمانية قضاء مركز
 أن كما والقطن الشمس وزهرة الصفراء الذرة مثل الزيتية المحاصيل عن فضال الحبوب بزراعة تشتهر زراعية منطقة .3

 .النباتية الزيوت إلنتاج معمل إقامة إمكانية الى يؤشر الزيتية لصي المحا هذه من المنتجة الكميات هذه توفر
 .سياحية كوسيله منها االستفادة يمكن الذي ألنجمي التل مثل اآلثار بعض وكذلك المتنبي الشهير الشاعر قبر فيها يوجد .7
 .البصرة- بغداد الدولي الطريق على النعمانية منطقة في االمالح إلنتاج مساحة وجود .1

 
 األحرار ناحية
 .النفطي األحدب حقل فيها يوجد .3
 تأهيله يمكن اذ سياحي جذب منطقة وجعله السمكي اإلنتاج في منه االستفادة يمكن الدلمج هور وهو مائي مسطح وجود .7

 .للطيور طبيعية مزرعة الى بتحويلها منها واالستفادة طبيعية محمية ليكون
 .سياحيا منها االستفادة يمكن أخرى وتلول خضراأل وتل الوالية تل مثل األثرية التلول بعض وجود .1
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 اراضي في يمر دجلة نهر أن إذ ،ومياه للزراعة صالحة أراض   من للزراعة الرئيسة المقومات بتوفر واسط محافظة تتمتع
 دجلة هرن من يتفرعان اللذين الدجيل ونهر الغراف نهر وجود إلى باإلضافة كم 172 بطول جنوبها إلى شمالها من واسط محافظة

 المياه ومخزون الموسمي الكالل نهر عن فضال ،كم 2911 طولها يبلغ التي اإلروائية والقنوات والجداول الكوت، سدة عند
 .الزراعي اإلنتاج مجال في للمحافظة تنافسية ميزة يخلق مما اقل كلفته ويجعل الري عملية يسهل هذا كل أن الجوفية
 في أما القومي والدخل اإلجمالي المحلي الناتج تكوين في يساهم انه كما البطالة نسب قليلوت التشغيل في دور الصناعي وللقطاع
 من عدد عن فضال العام للقطاع المملوك الكوت نسيج معمل هو أكبرها وان المصانع من قليال   عددا   هناك فان واسط محافظة
 .للمحافظة اإلدارية الوحدات في موزعة المعامل
 مناطق من الكثير على والموزعة البشرية، أو الطبيعية الناحية من السياحية اإلمكانات من الكثير طواس محافظة وتمتلك

 اإليرانية، الحدود-بغداد وطريق الجنوب،-بغداد الدولي الطريق على المتميز المدينة موقع هي الطبيعية المقومات ومن. المحافظة
 التضاريس فان كذلك. المائية بالسياحة مهمة مدينة منها يجعل الدجيلة، وقناة الغراف نهر تفرع وعند دجلة نهر على موقعها كذلك

 وسهول تالل من الطبيعية، المناظر بجمال التمتع على يساعد وزرباطية بدرة في التالل مناطق ووجود المحافظة في المتنوعة
 أكثر أن حيث السنة، أشهر طيلة السياحية لإلغراض المناخ مالئمة إلى نشير أن بد وال. الشويجة هور مثل مائية ومنخفضات

 األنهار وخاصة المائية الموارد أن كما. الشهور بقية من حرارة األكثر وأب تموز شهري عدا مناخيا معتدلة السنة أشهر
. ةالسياحي لإلغراض تستغل أن يمكن والتي النهرية، الجزر وجود عن فضال السياحي، لالستثمار صالحة مناطق تعد والبحيرات

 الدينية المزارات عن فضال والتاريخية، األثرية المناطق وأهمها الطبيعية، اإلمكانات عن أهمية تقل ال فهي البشرية المقومات أما
 كبيرة سياحية إمكانات وتتوفر. المتنوعة الشعبية وصناعاته بفنونه غني الشعبي التراث أن كما. المحافظة مناطق على المتوزعة

 .السياحي الموضوع في متميزة مواقع لوجود وذلك والترفيهية االثارية السياحة خصوصاو واسط محافظة في
 

 االقضية حسب واسط محافظة مؤشرات

 لخطعععط  انعكاسعععا كعععان النسعععب قعععيم ان نعععرى واسعععط محافظعععة بأقضعععية الخاصعععة المؤشعععرات علعععى ععععام بشعععكل االطعععالع عنعععد
 علعععععى وانعكاسعععععه للمحافظعععععات النفعععععوس بتععععععداد ارتعععععبط العععععذي الماليعععععة التخصيصعععععات وتوزيعععععع االقعععععاليم تنميعععععة وبعععععرامج

 فيععه الريععف سععكان عععدد شععكل والععذي 212.224 سععكانه تعععداد يبلععغ الععذي الكععوت قضععاء ان نععرى لععذا ،االقضععية تخصيصععات
 الخعععدمات ععععن فضعععال المحليعععة الحكومعععة مؤسسعععات اغلعععب يحعععوي العععذي االداري المركعععز وبصعععفته الحضعععر سعععكان ععععدد ثلعععث

 هععععذا فععععي االعلععععى كانععععت الحيععععاة نوعيععععة ومؤشععععر واالجتماعيععععة االقتصععععادية االمكانععععات نسععععب ان نععععرى ،االخععععرى الكبععععرى
 بلعععغ والعععذي نفوسعععا االقعععل بعععدرة بقضعععاء مقارنعععة 1.272 الحيعععاة نوعيعععة ومؤشعععر 1.211 االمكانعععات مؤشعععر بلعععغ حيعععث القضعععاء
 الحيععاة نوعيععة ومؤشععر 1.111 االمكانععات مؤشععر يبلععغ حيععث المدينععة مععع الريععف فيععه يتناصععف والععذي 74229 سععكانه تعععداد

 قضعععاء فععي كععان بينمععا. 1.734 بلععغ حيععث  بععدرة قضععاء فععي اعلععى نسععبة يأخععذ والبطالععة الحرمععان مؤشععر كععان بينمععا  1.112
 بحسععب تفععاوت االقضععية فععي الخدميععة المشععاريع اقامععة فععي تفععاوت وجععود ايضععا مالحظتععه تععم وممععا 1.329 بلععغ حيععث الكععوت
 القضععععاء مركععععز قععععدم باعتبععععار أكبععععر المعوقععععات حجععععم لكعععون الكععععوت قضععععاء ففععععي ،االقضععععية فععععي المسععععبقة المعوقععععات حجعععم

 االقعععل االخعععرى باالقضعععية مقارنعععة التنفيعععذ وتعععأخر المشعععاريع وكميعععة نوعيعععة علعععى انعكعععس العععذي والسعععكني الخعععدمي واالكتظعععاظ
 االقضعععية ومعظعععم الكعععوت قضعععاء فعععاق سعععكانا االقعععل بعععدرة قضعععاء ان نعععرى لعععذا الجانعععب، هعععذا فعععي معوقعععات واقعععل مشعععاكال
 بعععين االخعععرى النسعععب تفاوتعععتو .الصعععحي الصعععرف وخعععدمات الميعععاه علعععى حصعععوله ونسعععبة البيئعععي المؤشعععر فعععي االخعععرى
 معععع الريعععف تناصعععف والعععذي 712831 سعععكانه ععععدد بلعععغ العععذي العزيزيعععة قضعععاء تميعععز هعععو للنظعععر الملفعععت لكعععن ،االقضعععية
 البيئيععععة المؤشععععرات وخاصععععة المؤشععععرات اغلععععب فععععي متقدمععععة نسععععبا يحتععععل انععععه نععععرى حيععععث ،السععععكان بنسععععبة فيععععه الحضععععر

 الميعععاه علعععى الحصعععول فعععي وكعععذلك 38.7 البالغعععة الكعععوت بقضعععاء مقارنعععة 2.2 فيعععه االميعععة نسعععبة تبلعععغ حيعععث واالجتماعيعععة
 فعععي التفعععاوت فعععان المجمعععل وفعععي .1.199 النسعععبة كانعععت حيعععث فعععي للحرمعععان مؤشعععر اقعععل واحتعععل الصعععحي الصعععرف وخعععدمات

 مجععالس قبععل مععن كبيععر تععأثير هنععاك كععان وانمععا المحافظععات خطععط اعععداد فععي شععاملة نظععرة وجععود عععدم علععى دل المؤشععرات
 واالمعععر ،المحافظعععة فعععي التنميعععة خطعععط ضعععمن المحليعععة للحكومعععة تقعععدم التعععي المشعععاريع حزمعععة اععععداد فعععي واالقضعععية النعععواحي
 التوجعععه اولويعععات تحعععدد مؤشعععر لكعععل خاصعععة بعععرامج وتوضعععع بمجموعهعععا المسعععتخرجة المؤشعععرات تعععدرس ان حاليعععا يتطلعععب
  .حرمانا االكثر االقضية وحسب
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  والشحيمية الزبيدية وناحيتا الصويرة قضاء

 .منتجهة زراعية منطقة يجعلها هذا فيها اإلرواء مياه وفرة مع% ٨٨ وبنسبة ومستصلحة خصبة الزراعية هايضأرا .3
 حديثة زراعية وتطبيقات متطورة إنتاجية أساليب إدخال من تمكنهم جيدة زراعية بخبرات وفالحوها مزارعوها يتمتع .7

 مما والعطرية الطبية األعشاب بعض زراعة على تشجعهم المحاصيل بعض من تجريبية لضروب استخدامها مثل
 .الزراعي دخلهم يزداد

 .والمربيات العصائر أنتاج في ميزة يعطيها وهذا لمحافظةا في البساتين تركز منطقة .1
 في وصناعية زراعية لنهضة أساسا   وتكون الكهربائية، الطاقة لتوليد الزبيدية منطقة في رئيسيه كهرباء محطة هناك .8

 .والمحافظة القضاء
 
 وزرباطية جصان وناحية بدرة قضاء

 .بدرة حقل لتطوير الروسية الشركات أالن بها تعمل نفطية منطقة .3
 كاإلسمنت اإلنشائية الصناعات في منها االستفادة يمكن التي والجبس الجيري الحجر مثل طبيعية موارد فيها تتوفر .7

 .العراق في والرمل الحصى إلنتاج رئيس مركز هي المنطقة هذه ان السيما والسيراميك والجص
 .تجارية ألغراض منها االستفاده يمكن حدودي منفذ أنها .1
 والمحافظات المحافظة ومناطق مدن وبقية زرباطية في الحدودي والمنفذ القضاء بين ما االقليمي النقل تاماكانا .8

 .بغداد العاصمة وخاصة المجاورة
 الحي قضاء مركز

 السياحة الجذب عوامل من يكون أن يمكن والذي عنه، هللا رضي( جبير بن سعيد) الجليل التابعي مرقد القضاء في يوجد .3
 .الدينية

 عن فضال الحيوانية والثروة الزراعي القطاع تنمية على يشجع( البيطري الطب كلية) كـ اكاديمية مؤسسات جودو .7
 .مستقبال جامعة تأسيس امكانية

 الطابوق مصانع فيها تتركز المنطقة جعل مما الطابوق لإلنتاج اومالءمته عن فضال للزراعة المالئمة الجيدة التربة .1
 .القضاء في مرانيةع نهضة على تساعد والتي

 

 والبشائر الموفقية ناحية
 األصواف عن فضال ومشتقاتها والحليب اللحوم بإنتاج تختص الن يؤهلها مما الحيوانية بالثروة الموفقية ناحية تمتاز .3

 .والجلود
 منها ادةاالستف يمكن عسكري مطار فيها ويوجد حيوانية ثروة فيها وتتوفر زراعية منطقة بانها البشائر ناحية تمتاز .7

 .وميسان قار وذي واسط وهي محافظات ثالث تتوسط انها هو الرئيسة ميزتها وان مدنية ألغراض
 

 النعمانية قضاء مركز
 أن كما والقطن الشمس وزهرة الصفراء الذرة مثل الزيتية المحاصيل عن فضال الحبوب بزراعة تشتهر زراعية منطقة .3

 .النباتية الزيوت إلنتاج معمل إقامة إمكانية الى يؤشر الزيتية لصي المحا هذه من المنتجة الكميات هذه توفر
 .سياحية كوسيله منها االستفادة يمكن الذي ألنجمي التل مثل اآلثار بعض وكذلك المتنبي الشهير الشاعر قبر فيها يوجد .7
 .البصرة- بغداد الدولي الطريق على النعمانية منطقة في االمالح إلنتاج مساحة وجود .1

 
 األحرار ناحية
 .النفطي األحدب حقل فيها يوجد .3
 تأهيله يمكن اذ سياحي جذب منطقة وجعله السمكي اإلنتاج في منه االستفادة يمكن الدلمج هور وهو مائي مسطح وجود .7

 .للطيور طبيعية مزرعة الى بتحويلها منها واالستفادة طبيعية محمية ليكون
 .سياحيا منها االستفادة يمكن أخرى وتلول خضراأل وتل الوالية تل مثل األثرية التلول بعض وجود .1
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 0.472 0.626 0.389 0.352 0.305 0.432 الحياة نوعية مؤشر

 الحرمان مؤشر

 0.207 0.347 0.291 0.164 0.399 0.152 الفقر
 المياه على ولالحص

 الصحي والصرف
 الصحية والخدمات

0.260 0.194 0.258 0.219 0.092 0.058 

 والكتابة بالقراءة اإللمام
 0.055 0.142 0.176 0.178 0.144 0.133 الشباب لدى

 والبطالة الكلية البطالة
 0.148 0.178 0.090 0.135 0.204 0.169 الشباب بين

 0.099 0.169 0.178 0.178 0.218 0.172 الحرمان مؤشر

 العزيزية الكوت الحي النعمانية بدرة الصويرة    

 السكان
 101,052 421,038 105,796 82,253 13,682 100,663 الحضر
 105,361 116,730 80,637 87,831 14,997 137,954 الريف

 206,413 537,768 186,432 170,083 28,679 238,617 المجموع

 اديةاالقتص المؤشرات

 1,213 1,418 1,206 1,098 984 1,422 الشهري األسرة دخل متوسط
 11.3 14.9 7.7 11.8 16.1 14.1 الكلية البطالة
 18.3 20.7 10.2 15.1 24.7 19.6 الشباب بين البطالة
 91.7 77.9 90.8 78.7 44.1 95.4 المساكن ملكية

 البيئية المؤشرات

 92.6 87.9 67.7 45.5 92.9 89.1 35المياه على الحصول
 الصرف خدمات على الحصول
 11.1 41.3 0.6 8.2 0.5 1.8 36(العامة الشبكة) الصحي

 الصرف خدمات على الحصول
 88.9 46.4 78.4 77.2 57.0 40.7 (الصحي الصرف خزانات) الصحي

 اإلجتماعية المؤشرات
 20.7 34.7 29.1 16.4 39.9 15.2 الفقر
 4,212 2,022 5,039 3,697 *3,816 4,114 طبيب لكل السكان عدد
 5.5 14.2 17.6 17.8 14.4 13.3 الشباب بين األمية معدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .السكان لجميع% 311 هو المحافظة في المياة تغطية لمؤشر التخطيط وزارة دائرة قبل من تحديث اخر 35
 .الصويرة بقضاء% 71 و بدرة لقضاء% 31: كاالتي هو المحافظة مجاري دائرة من 7132 لعام الصحي الصرف لخدمة التغطية لنسبة تحديث اخر 36
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 يوفر وسوف الردم، عمليات انتهاء بعد أمريكي دوالر مليون 222 بحوالي للمشروع االستثمارية التكاليف تقدر حيث سنوات
 دةوزيا المحلية الموارد وتوظيف التكنولوجيا، نقل المهارة، العاملة االيدي وتشغيل الوطنية الموانئ تطوير منها عديدة مزايا

 .37وغيرها الصادرات
 

 البصرة محافظة في المقترحة الصناعية والمنطقة الفاو مدينة :31 شكل

 
 

 

  الجديدة الحبانية مدينة 3.  5
( 32) بحدود الرمــادي مدينــة مركز وعـــن كم( 31) بحدود الحبانيـــــة مــدينــة عن الجديـــدة المدينـــة مشــروع يبعـــد
 شمال كم( 2.5) بحدود وحصيبة الخالدية هي لها حضرية منطقة وأقرب كم،( 41) بغداد مدينة مركز عن وتبعد كما كم،

 مدينة بعد المحافظة في مدينة أكبر ثاني لتكون نسمة ألف( 298) لـ تسع متكاملة مدينة انشاء المشروع يتضمن .الموقع
   .دونم( 32111) للمدينة مخصصةال المساحة وتبلغ الخدمية، واالنشطة الفعاليات كافة مع الرمادي

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
،ٍدراساتٍماٍقبلٍ"تعزيزٍاالستثماراتٍفيٍالعراقٍمنٍخاللٍتطويرٍالمناطقٍالصناعية"اليونيدو،ٍ-منظمةٍاألممٍالمتحدةٍللتنميةٍالصناعية 37

 .2114محافظةٍالبصرة،ٍكانونٍاألول،ٍ –الجدوىٍاالقتصاديةٍألنشاءٍمنطقةٍصناعيةٍفيٍميناءٍالفاوٍ
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  (المستقبلية ةالتنموي البدائل) العراق محافظات في الجديدة المدن.5
 

  البصرة محافظة في النخيل ينةمد5.1
 وامام البصرة شط طول لیع تقعو البصرة، مدينة جنوب كم 12 تبعد سكنية وحدة ألف لمئة تتسع مستدامة جديدة مدينة هي
 شبكة خالل المحافظة من الجنوبية المناطق ومع جديد جسر طريق عن قصر بأم المدينة ربط وسيتم ،الزبير خور ميناء

 ظاظاالكت ازمة حل في سيساهم مما نسمة مليون 3 من أكثر إلى فيها السكان عدد صلي ان المتوقع من. ىاألخر النقل خطوط
  .النخيل مدينة موقع ( 79) شكل ،(3 رقم الستراتيجي الطريق) المدينة الى الواصلة الطرق ومن .السكاني

 
  النخيل مدينة موقع  :28 شكل     

 
 

 .البصرة لمحافظة الهيكلية الخطة العامة، واالشغال لبلدياتا وزارة/ المصدر              
 

 
 

 البصرة محافظة –الميناء في صناعية والمنطقة الفاو مدينة انشاء  2. 5
 للتنمية المتحدة االمم منظمة مع وبالتعاون الصناعي القطاع ومنها المختلفة االنشطة ودعم العراقي االقتصاد تحفيز اجل من 

 37 مساحتها أرض قطعة على الكبير الفاو ميناء في صناعية منطقة ألنشاء تفصيلية دراسة أعداد مت UNIDO الصناعية
 . النقل وزارة تنفذه الذي الميناء تطوير مشروع من جزءا وتعد مربع، متر مليون

 من% 32 طرقال شبكة وستغطي مربع، متر مليون 37 حوالي الصناعية المنطقة إلقامة المخصصة اإلجمالية المساحة أن  
 متر 4 وتشمل متر 32 الطريق عرض يبلغ مربع، متر مليون 304 حوالي تمثل والتي الصناعية للمنطقة الكلية المساحة
 لتوزيع متر 7 وتخصيص متر 7 رصف سيتم) متر 8 الرصيف من جانب كل عرض ويبلغ للطريق متر 2و للرصيف
 مساحة من% 2 وستمثل. متر ألف 341 الطرق طول يبلغو(. خضراء مساحة تخصيص ثم( الغاز الكهرباء،) المرافق
 المباني من بالقرب خضراء ومساحات للسيارات كمواقف مربع متر ألف 211 حوالي يعادل ما أي الصناعية المنطقة

 وكابالت األطوار ثالثية الكهرباء ذلك في بما-الطاقة عالية كهرباء إمدادات) المشتركة للمرافق المخصصة والمناطق
 (.وغيرها ...للخدمات ومباني الغاز وخطوط المياه إمدادات وشبكات االتاتص

 الصناعية األراضي على المتوقع الطلب حجم بسبب واحدة مرحلة في تنفيذه يتم سوف الصناعية الفاو منطقة مشروع وإن 
 بثالث الكبير الفاو ميناء تشغيل ءبد قبل تطويره يتم أن ويتوقع المشروع، بداية في داخلة مالية تدفقات إلى الحاجة يعني مما
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 البصرة محافظة في المقترحة الصناعية والمنطقة الفاو مدينة :31 شكل

 
 

 

  الجديدة الحبانية مدينة 3.  5
( 32) بحدود الرمــادي مدينــة مركز وعـــن كم( 31) بحدود الحبانيـــــة مــدينــة عن الجديـــدة المدينـــة مشــروع يبعـــد
 شمال كم( 2.5) بحدود وحصيبة الخالدية هي لها حضرية منطقة وأقرب كم،( 41) بغداد مدينة مركز عن وتبعد كما كم،

 مدينة بعد المحافظة في مدينة أكبر ثاني لتكون نسمة ألف( 298) لـ تسع متكاملة مدينة انشاء المشروع يتضمن .الموقع
   .دونم( 32111) للمدينة مخصصةال المساحة وتبلغ الخدمية، واالنشطة الفعاليات كافة مع الرمادي

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
،ٍدراساتٍماٍقبلٍ"تعزيزٍاالستثماراتٍفيٍالعراقٍمنٍخاللٍتطويرٍالمناطقٍالصناعية"اليونيدو،ٍ-منظمةٍاألممٍالمتحدةٍللتنميةٍالصناعية 37

 .2114محافظةٍالبصرة،ٍكانونٍاألول،ٍ –الجدوىٍاالقتصاديةٍألنشاءٍمنطقةٍصناعيةٍفيٍميناءٍالفاوٍ



اإلطار اإلستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق

122

 118 

 :تتضمن المدينة انشاء مبررات
 ياجذر حال تتطلب التي والالئقة الضرورية الخدمات نقص وهي كربالء مدينة منها تعاني التي االنية المشاكل الى التعرض 

 .االخيرة السنين في المدينة زوار عدد تزايد مع بالتوازي تفاقمت قد المسالة هذه ان وخاصة

 مالئم سكن من الحديثة للمدن العصرية الخدمات تنوع مع تتماشى وضرورية جديدة فضاءات خلق الجديد الموقع اعمار يتيح 
  .كفوءة تحتية وبنى واالستجمام الراحة اسباب وتوفير مناسب وايواء

 واســـع نطــــاق على والمعمــــارية التخطيطية الجــــودة معاييـــر تطبيـــــق امكانيـــــة الجديد الموقـــــع اعمار يحقـــــق، 
 ."   Sustainable Architecture" المســـتدامة بالعمـــارة يعرف ما وخصوصا

 انجاز تعوق التي االشكاالت جميع الجديد الموقع تخطي بسبب ،وزوارها وضيوفها كربالء لسكنة الخدمات تقديم تسريع 
 الفضاءات وشحة ،االرض صنف وتغيير ،االستمالكات عن الناجمة المشاكل بسبب ،المدينة مركز في الجذرية التغييرات
 .ومجاوراته المدينة وسط في المتاحة

 تشجيع في تسهم كما .وضواحيها كربالء ةمدين في العاملة االيدي من كبيرة اعداد تشغيل الجديد الموقع اعمار يتيح 
 ،الجديدة المدينة في ستجري التي العمرانية االعمال في واسع نطاق على وتسويقها ،والمحلية التقليدية االنشائية الصناعات

  ايضا خارجها وفي

 

 

 الجديدة الزبيدية مدينة 5.  5
 

 تقريبا دونم 78111 مساحته وتبلغ بغداد مدينة جنوب كم (311) و الزبيدية قصبة جنوب كم 1 بمسافة المدينة موقع يبدا
 عامة سكانية بكثافة أي .نسمة ألف 111 األولية التقديرات وحسب تستوعب بالبساتين، ومشغولة زراعية دونم( 7111)

 .هكتار/  نسمة 22 بحدود
 

 الحدود النهر يشكل بحيث. دجلة لنهر ريدائ شبه انحناء ويحتل دجلة، لنهر اليمنى الجهة او الغربية الضفة على يقع الموقع
 – كوت – بغداد حديد كسك بخط فتتمثل الجنوبية الحدود اما االروائية الجدول قناة تحدها الغرب ومن والشرقية الشمالية
 .بصرة

 فوق م71و النهر ضفة قرب البحر سطح فوق م71 بين ارتفاعها ويتراوح منبسطة طبيعة ذات الجديدة المدينة موقع ارض ان
 .النهر عن البعيدة المناطق في البحر سطح

 
 والمنطقة .البشري العنصر من الجديدة مدينةال بحاجة تفي سكانية بخصائص تتميز وبغداد الكوت بين المحصورة المدينة 

 .نللسك صالحة جيدة بيئية بمقومات وتتمتع الزراعي او الصناعي لالستثمار طبيعية وغير طبيعية معوقات اية من خالية
 .الحديد والسكك النهري النقل ومستلزمات والثانوية والرئيسة السريعة الطرق من النقل مقومات فيها فتتوفر النقل ناحية منو
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 الجديدة الحبانية مدينة موقع :31 شكل

 
 
 
 
 

 الجديدة كربالء مدينة 4.  5

 سكانها وعدد دونم 2211 مساحتها وتبلغ ،منها الشرقي الشمال باتجاه المقدسة، كربالء مدينة مركز عن كم 37 المدينة تبعد
 ،(فلل) منفصلة سكنية دورا تتضمن كما ،الطوابق متعددة ابنية في تنوعةم بنماذج سكنية شقق وتتضمن ،نسمة( 223497)

 شخص 321 بين السكنية الكثافات وتتراح سكني بيت االف وخمسة سكنية شقة ألف 11 فيها السكنية الوحدات عدد ويكون
 والتعليمية والدينية افيةوالثق والترفيهية السياحية القطاعات مختلف وتضم .الواحد للهكتار شخص 211-811 الى بالهكتار
 .للمشاة محددة ومناطق واالتصاالت والنقل التحتية والبنى والخدمات للبيئة الملوثة غير والصناعات والتجارية والصحية

 والمستشفى الخمسة السحاب وناطحات ،فندق 11 والبالغة الفنادق منها نذكر عديدة استثمارية فرص على المشروع يضم كما
 والمعامل ،الدولي كربالء ومعرض االسالمي والمتحف العالمية والمكتبة ،المعاهد مع المتكاملة والجامعة ،سرير 711 بسعة
   .الخ... .معمل 77 عددها والبالغ
 يسهم وبما ،المدينة منها تعاني التي والخدمية والعمرانية البيئية للمشاكل والمثلى الناجعة الحلول ايجاد الى المشروع يهدف
 مما بعض في والعشوائية وتقنينها الخدمات ضمور الى ادى والذي ،ومجاوراتها المدينة بنية على الحاصل الضغط تقليل في
  .توفيرها يتم
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 :تتضمن المدينة انشاء مبررات
 ياجذر حال تتطلب التي والالئقة الضرورية الخدمات نقص وهي كربالء مدينة منها تعاني التي االنية المشاكل الى التعرض 

 .االخيرة السنين في المدينة زوار عدد تزايد مع بالتوازي تفاقمت قد المسالة هذه ان وخاصة

 مالئم سكن من الحديثة للمدن العصرية الخدمات تنوع مع تتماشى وضرورية جديدة فضاءات خلق الجديد الموقع اعمار يتيح 
  .كفوءة تحتية وبنى واالستجمام الراحة اسباب وتوفير مناسب وايواء

 واســـع نطــــاق على والمعمــــارية التخطيطية الجــــودة معاييـــر تطبيـــــق امكانيـــــة الجديد الموقـــــع اعمار يحقـــــق، 
 ."   Sustainable Architecture" المســـتدامة بالعمـــارة يعرف ما وخصوصا

 انجاز تعوق التي االشكاالت جميع الجديد الموقع تخطي بسبب ،وزوارها وضيوفها كربالء لسكنة الخدمات تقديم تسريع 
 الفضاءات وشحة ،االرض صنف وتغيير ،االستمالكات عن الناجمة المشاكل بسبب ،المدينة مركز في الجذرية التغييرات
 .ومجاوراته المدينة وسط في المتاحة

 تشجيع في تسهم كما .وضواحيها كربالء ةمدين في العاملة االيدي من كبيرة اعداد تشغيل الجديد الموقع اعمار يتيح 
 ،الجديدة المدينة في ستجري التي العمرانية االعمال في واسع نطاق على وتسويقها ،والمحلية التقليدية االنشائية الصناعات

  ايضا خارجها وفي

 

 

 الجديدة الزبيدية مدينة 5.  5
 

 تقريبا دونم 78111 مساحته وتبلغ بغداد مدينة جنوب كم (311) و الزبيدية قصبة جنوب كم 1 بمسافة المدينة موقع يبدا
 عامة سكانية بكثافة أي .نسمة ألف 111 األولية التقديرات وحسب تستوعب بالبساتين، ومشغولة زراعية دونم( 7111)

 .هكتار/  نسمة 22 بحدود
 

 الحدود النهر يشكل بحيث. دجلة لنهر ريدائ شبه انحناء ويحتل دجلة، لنهر اليمنى الجهة او الغربية الضفة على يقع الموقع
 – كوت – بغداد حديد كسك بخط فتتمثل الجنوبية الحدود اما االروائية الجدول قناة تحدها الغرب ومن والشرقية الشمالية
 .بصرة

 فوق م71و النهر ضفة قرب البحر سطح فوق م71 بين ارتفاعها ويتراوح منبسطة طبيعة ذات الجديدة المدينة موقع ارض ان
 .النهر عن البعيدة المناطق في البحر سطح

 
 والمنطقة .البشري العنصر من الجديدة مدينةال بحاجة تفي سكانية بخصائص تتميز وبغداد الكوت بين المحصورة المدينة 

 .نللسك صالحة جيدة بيئية بمقومات وتتمتع الزراعي او الصناعي لالستثمار طبيعية وغير طبيعية معوقات اية من خالية
 .الحديد والسكك النهري النقل ومستلزمات والثانوية والرئيسة السريعة الطرق من النقل مقومات فيها فتتوفر النقل ناحية منو
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 الجديدة الحبانية مدينة موقع :31 شكل

 
 
 
 
 

 الجديدة كربالء مدينة 4.  5

 سكانها وعدد دونم 2211 مساحتها وتبلغ ،منها الشرقي الشمال باتجاه المقدسة، كربالء مدينة مركز عن كم 37 المدينة تبعد
 ،(فلل) منفصلة سكنية دورا تتضمن كما ،الطوابق متعددة ابنية في تنوعةم بنماذج سكنية شقق وتتضمن ،نسمة( 223497)

 شخص 321 بين السكنية الكثافات وتتراح سكني بيت االف وخمسة سكنية شقة ألف 11 فيها السكنية الوحدات عدد ويكون
 والتعليمية والدينية افيةوالثق والترفيهية السياحية القطاعات مختلف وتضم .الواحد للهكتار شخص 211-811 الى بالهكتار
 .للمشاة محددة ومناطق واالتصاالت والنقل التحتية والبنى والخدمات للبيئة الملوثة غير والصناعات والتجارية والصحية

 والمستشفى الخمسة السحاب وناطحات ،فندق 11 والبالغة الفنادق منها نذكر عديدة استثمارية فرص على المشروع يضم كما
 والمعامل ،الدولي كربالء ومعرض االسالمي والمتحف العالمية والمكتبة ،المعاهد مع المتكاملة والجامعة ،سرير 711 بسعة
   .الخ... .معمل 77 عددها والبالغ
 يسهم وبما ،المدينة منها تعاني التي والخدمية والعمرانية البيئية للمشاكل والمثلى الناجعة الحلول ايجاد الى المشروع يهدف
 مما بعض في والعشوائية وتقنينها الخدمات ضمور الى ادى والذي ،ومجاوراتها المدينة بنية على الحاصل الضغط تقليل في
  .توفيرها يتم
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 بغداد محافظة في بسماية مدينة موقع :32 شكل

 
 
 

 بغداد مدينة عن بسماية مدينة بعد :33 شكل
 

 
 

 :وتشمل السكان لعمل فرصا بسماية بمدينة المحيط االقليم في التنموية االمكانات توفر

 الخ.. .الجلود وصناعة والطابوق االنشائية للصناعات والمخصص الصناعي النهروان مجمع. 
 بالجملة للبيع كبرى لمخازن المحيطة المنطقة استيعاب وامكانية المجمع توسعة امكانيات وهناك وصناعة تخزين معمج 

 .تطويره عند المقترح المجمع في الكبيرة الشاحنات وايواء

 119 

 واسط محافظة في الجديدة الزبيدية مدينة في األرض استعماالت: 91 خريطة

 
 

 
 
 

  الجديدة بسماية مدينة 6.  5

 - غــــدادـــب طريــــق مــــن مـــك( 31) بحوالــــي غــــدادـــب ديـــنــــــةـــم مــن يـــــــــرقالش وبـــالجن الى تقــــع        
 وحدة 311111 وبواقع نسمة 211111 سكان لعدد وتكفي(  مربع متر 34111111)      هـــاـــمســــاحـــت بلــــغـــت  الكوت
  .7139- 7137 لالعوام المشروع وفترة ،سكنية
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 بغداد محافظة في بسماية مدينة موقع :32 شكل

 
 
 

 بغداد مدينة عن بسماية مدينة بعد :33 شكل
 

 
 

 :وتشمل السكان لعمل فرصا بسماية بمدينة المحيط االقليم في التنموية االمكانات توفر

 الخ.. .الجلود وصناعة والطابوق االنشائية للصناعات والمخصص الصناعي النهروان مجمع. 
 بالجملة للبيع كبرى لمخازن المحيطة المنطقة استيعاب وامكانية المجمع توسعة امكانيات وهناك وصناعة تخزين معمج 

 .تطويره عند المقترح المجمع في الكبيرة الشاحنات وايواء
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 العراق في الجديدة المدن: 91 خريطة

 
 
 
 
 
 

 
 عدد الجديدة المدن الرمز

 السكان
H الجديد السكني البصرة مجمع Basra new residential comple 10000 
C السكني بغداد جوهرة مجمع  Gawharat Baghdad Residential 60000 
B الجديدة الحبانية مدينة  New City of Habbaniyah 180000 
E الجديدة الزبيدية مدينة  New Zubaidia City 300000 
G البصرة في السكنية النخيل مدينة Al Nakheel Residential City 600000 
D الجديدة بسماية مدينة New Basmaya City 600000 
F الجديدة كربالء مدينة The new city of Karbala 200000 
A الثرثار مدينة تطوير Development of Tharthar City 150000 
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 المحور نفس وعلى الجديدة المدائن مدينة مقترحات ضمن كان والذي بسماية جنوب جامعة انشاء مقترح. 
 الزراعية التنمية لخدمة توسيعها يمكن والتي الزراعة لوزارة صصةمخ مواقع. 
 الكهربائية بالطاقة المدينة وتجهيز خاص استثمار عن عبارة هي والتي بسماية كهرباء محطة موقع. 
 والخاص الحكومي للقطاع كبرى مؤسسات يستوعب ان يمكن والذي الوسط في يقع الذي المدينة مركز.  
 العمل فرص توليد وزيادة االقليمي التفاعل يحفز مما منها وقربها بها المحيطة المدن مع المدينة تكامل. 
 لربط الدائري الحديد السكك خط وكذلك بغداد لمدينة االساس المخطط ضمن المحدد الدائري الطريق انشاء اهمية 

    .ببغداد المدينة
 

 بغداد محافظة في بسماية لمدينة جوي منظور :34 شكل

 
 

 
 السكني بغداد جوارة مشروع 2.  5
 سكنية دار( 33.131) من ويتكون بغداد محافظة( الدورة جنوب) الرشيد ناحية/  المحمودية قضاء في سكنيال مجمعال يقع

 اولك 73و دونم 1182) مساحتها ارض قطعة على( 7م411-811) بين ما تتراوح بمساحة فيال( 188)و( 7م111) بمساحة
 وساحات عامة وحدائق تجارية ومحالت مدارس) تتضمن بمساحات خدمية وابنية( 7م4.129.212) يعادل ما( مربع متر 2و

 سكنية دار( 7.221) انشاء منها كل تتضمن مراحل بأربعة المشروع وينفذ(. وغيرها.رياضية ومالعب السيارات لوقوف
 التحتية البنى انجاز فترة وان .لةمرح لكل( 7م7.197.813) يعادل ما أي( دونم 412) مساحتها ارض على فيال( 42)و

 .واحدة سنة هي للمشروع
 :الى المشروع يهدف

 الحديثة العالمية التصاميم أحدث وفق المبنية، المنطقة احتياجات تسد خدمية ومرافق سكنية وفلل دور توفير. 
 سكنية وحدة ألف 33 عن يزيد ما توفير خالل من السكن ازمة حل في المساهمة. 
 المتقدمة العالم مدن نهج على التجارية والخدمات المرافق من راق بمستوى العراقي والمستهلك لعراقيا السوق تزويد. 
 للمشروع والتشغيل التنفيذ مرحلتي خالل العراقيين للمواطنين عمل فرص توفير. 
 العراقية للكوادر االحتكاك فرصة وتوفير والخبرات الكفاءات استقطاب. 
 عليها واإلدارية الهندسية المحلية الكوادر وتدريب العراق الى الحديثة التكنولوجيا ادخال. 
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 العراق في الجديدة المدن: 91 خريطة

 
 
 
 
 
 

 
 عدد الجديدة المدن الرمز

 السكان
H الجديد السكني البصرة مجمع Basra new residential comple 10000 
C السكني بغداد جوهرة مجمع  Gawharat Baghdad Residential 60000 
B الجديدة الحبانية مدينة  New City of Habbaniyah 180000 
E الجديدة الزبيدية مدينة  New Zubaidia City 300000 
G البصرة في السكنية النخيل مدينة Al Nakheel Residential City 600000 
D الجديدة بسماية مدينة New Basmaya City 600000 
F الجديدة كربالء مدينة The new city of Karbala 200000 
A الثرثار مدينة تطوير Development of Tharthar City 150000 
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 سنجار – تلعفر – موصل لمدن العرضي الطريق :93 خريطة
 ربيعة- وموصل

 
 .7138 واإلسكان، االعمار ةوزار ،7 المرحلة – للنقل التوجيهي ططالمخ دراسة: رالمصد

 
  الديوانية – العمارة لمدن العرضي الطريق :94 خريطة

 
 .7138 واإلسكان، االعمار وزارة ،7 المرحلة – للنقل التوجيهي ططالمخ دراسة: المصدر

 123 

 :المدن بين العرضي الربط.6
 والتعي والفعرات، دجلعة محعوري بمعوازاة طوليعا الحديعد السعكك خطوط او المركبات طرق كانت سواء العراق في النقل شبكة تمتد
 محعاور العى الععراق معن اخعرى منعاطق وافتقعار المحعورين، هعذين وفق على البشرية والمستقرات لياتالفعا تركز الى تقليديا ادت

 .العراق في للتنمية جديدة محاور وخلق والمتوسطة الصغيرة المدن تربط الشعاعية الطرق من شبكات انشاء يتطلب مما. تنموية
 

 العراق في العرضي الربط محاور: 92 خريطة

 
 .2114 واإلسكان، االعمار وزارة ،2 المرحلة – للنقل التوجيهي المخطط دراسة: المصدر                     

 
 

 
  الحضرية التنمية وتحقيق المدن لربط المقترحة العرضية الطرق من

 (41) خريطة ربيعة، – موصل وطريق سنجار، – تلعفر – موصل مدن يربط يالذ للطريق الثاني الممر انشاء  
 (48) خريطة الديوانية، بمدينة العمارة مدينة يربط الذي للطريق لثانيا الممر انشاء 
 (3) رقم السريع المرور بطريق يتصل والذي السماوة بمدينة الحدودي جميمة منفذ يربط الذي السريع الطريق تنفيذ، 

 .(42) خريطة
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 سنجار – تلعفر – موصل لمدن العرضي الطريق :93 خريطة
 ربيعة- وموصل

 
 .7138 واإلسكان، االعمار ةوزار ،7 المرحلة – للنقل التوجيهي ططالمخ دراسة: رالمصد

 
  الديوانية – العمارة لمدن العرضي الطريق :94 خريطة

 
 .7138 واإلسكان، االعمار وزارة ،7 المرحلة – للنقل التوجيهي ططالمخ دراسة: المصدر

 123 

 :المدن بين العرضي الربط.6
 والتعي والفعرات، دجلعة محعوري بمعوازاة طوليعا الحديعد السعكك خطوط او المركبات طرق كانت سواء العراق في النقل شبكة تمتد
 محعاور العى الععراق معن اخعرى منعاطق وافتقعار المحعورين، هعذين وفق على البشرية والمستقرات لياتالفعا تركز الى تقليديا ادت

 .العراق في للتنمية جديدة محاور وخلق والمتوسطة الصغيرة المدن تربط الشعاعية الطرق من شبكات انشاء يتطلب مما. تنموية
 

 العراق في العرضي الربط محاور: 92 خريطة

 
 .2114 واإلسكان، االعمار وزارة ،2 المرحلة – للنقل التوجيهي المخطط دراسة: المصدر                     

 
 

 
  الحضرية التنمية وتحقيق المدن لربط المقترحة العرضية الطرق من

 (41) خريطة ربيعة، – موصل وطريق سنجار، – تلعفر – موصل مدن يربط يالذ للطريق الثاني الممر انشاء  
 (48) خريطة الديوانية، بمدينة العمارة مدينة يربط الذي للطريق لثانيا الممر انشاء 
 (3) رقم السريع المرور بطريق يتصل والذي السماوة بمدينة الحدودي جميمة منفذ يربط الذي السريع الطريق تنفيذ، 

 .(42) خريطة
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 :المقترحة الحديد سكك خطوط منو

 السليمانية – كركوك – أربيل – موصل – دهوك – زاخو خط  

 بعقوبة - جلوال – خانقين – خرماتو طوز – كركوك – أربيل – موصل – دهوك – زاخو خط 

  بغداد – بعقوبة – خرماتو طوز – كركوك – أربيل – موصل – دهوك – زاخو خط  

 صالح قلعة – العمارة – كميت – الغربي علي – سعد شيخ – الكوت – النعمانية – العزيزية – الصويرة  – بغداد خط – 
  .الشعيبة – القرنة – العزير

 الشطرة – النصر – الرفاعي – سكر قلعة – الفجر – الحي – الكوت – النعمانية – العزيزية – الصويرة – بغداد خط – 
 .الشعيبة – الشيوخ سوق – الناصرية

 السمارة – النجف – كربالء – رمادي خط  

 طربيل – الحقالنية خط. 

 المحافظات مدن بين تربط التي الحديد سكك خطوط مع ليتكامل بغداد مدينة حول المعلق والقطار المقترح الخط.  
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 الحدودي جميمة منفذ – السماوة مدينة العرضي الطريق: 95 خريطة

 

 .7138 واإلسكان، االعمار وزارة ،7 المرحلة – للنقل التوجيهي ططالمخ دراسة: المصدر
 
 
 

 المدن بين والربط الحضرية التنمية في الحديد لسككا اامية
 :وتشمل القياسي بالنظام تعمل العراق في الحديد السكك خطوط معظم
 (سامراء) الدين صالح – بغداد
 (فلوجةال) االنبار – بغداد
 (ربيعة) الموصل – الدين صالح – بغداد
 (الحلة) بابل – بغدا
 (الديوانية) القادسية – بابل – بغداد
 (السماوة) المثنى – القادسية – بابل – بغداد
 البصرة – المثنى – القادسية – بابل – بغداد

 دخول المؤمل ومن الفلوجة، – وبغداد ةربيع والموصل سامراء – وبغداد البصرة – بغداد خط هي حاليا   العاملة والخطوط
 .تأهيلها وإعادة االمني الوضع تحسن مع تدريجيا   العمل الى الخطوط هذه من المتبقية االخرى االجزاء

 عن فضال ربيعة – صابونية صابونية، – العليل حمام الموصل، – وبغداد البصرة – بغداد خط إزدواجية العمل يجري كما
 .مواصفاتها وتحسين لها التشغيلية السرع وزيادة الخطوط هذه كفاءة رفع لغرض حاليا   الموجودة لخطوطا تأهيل وإعادة تحديث
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 :المقترحة الحديد سكك خطوط منو

 السليمانية – كركوك – أربيل – موصل – دهوك – زاخو خط  

 بعقوبة - جلوال – خانقين – خرماتو طوز – كركوك – أربيل – موصل – دهوك – زاخو خط 

  بغداد – بعقوبة – خرماتو طوز – كركوك – أربيل – موصل – دهوك – زاخو خط  

 صالح قلعة – العمارة – كميت – الغربي علي – سعد شيخ – الكوت – النعمانية – العزيزية – الصويرة  – بغداد خط – 
  .الشعيبة – القرنة – العزير

 الشطرة – النصر – الرفاعي – سكر قلعة – الفجر – الحي – الكوت – النعمانية – العزيزية – الصويرة – بغداد خط – 
 .الشعيبة – الشيوخ سوق – الناصرية

 السمارة – النجف – كربالء – رمادي خط  

 طربيل – الحقالنية خط. 

 المحافظات مدن بين تربط التي الحديد سكك خطوط مع ليتكامل بغداد مدينة حول المعلق والقطار المقترح الخط.  
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 الحدودي جميمة منفذ – السماوة مدينة العرضي الطريق: 95 خريطة

 

 .7138 واإلسكان، االعمار وزارة ،7 المرحلة – للنقل التوجيهي ططالمخ دراسة: المصدر
 
 
 

 المدن بين والربط الحضرية التنمية في الحديد لسككا اامية
 :وتشمل القياسي بالنظام تعمل العراق في الحديد السكك خطوط معظم
 (سامراء) الدين صالح – بغداد
 (فلوجةال) االنبار – بغداد
 (ربيعة) الموصل – الدين صالح – بغداد
 (الحلة) بابل – بغدا
 (الديوانية) القادسية – بابل – بغداد
 (السماوة) المثنى – القادسية – بابل – بغداد
 البصرة – المثنى – القادسية – بابل – بغداد

 دخول المؤمل ومن الفلوجة، – وبغداد ةربيع والموصل سامراء – وبغداد البصرة – بغداد خط هي حاليا   العاملة والخطوط
 .تأهيلها وإعادة االمني الوضع تحسن مع تدريجيا   العمل الى الخطوط هذه من المتبقية االخرى االجزاء

 عن فضال ربيعة – صابونية صابونية، – العليل حمام الموصل، – وبغداد البصرة – بغداد خط إزدواجية العمل يجري كما
 .مواصفاتها وتحسين لها التشغيلية السرع وزيادة الخطوط هذه كفاءة رفع لغرض حاليا   الموجودة لخطوطا تأهيل وإعادة تحديث
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  الخاتمة

 مما سريع بشكل المتزايد السكان عدد جراء من عديدة مشاكل من الحاضر الوقت في المدن تعاني           

 بدائلال الى والوصول للسكان، الئق معيشي مستوى وتحقيق النمو هذا الستيعاب مرنة مدن إيجاد يتطلب

 وخاصة 7111 المستدامة التنمية اهداف لتحقيق والمزايا اإلمكانات استثمار خالل من الجديدة والمدن التنموية

  .الجديدة الحضرية االجندة واهداف ،33 الهدف

 مكانية تنمية لتحقيق اإلدارية الوحدات مستوى على الثالثة أو الثانية الدرجة مدن تنمية البدائل هذه تشمل

 التنموية االقتصادية التكتالت واعتماد النقل، ومحاور الرابطة الطرق على االعتماد خالل من وشاملة ةمتوازن

 .شاملة ووطنية إقليمية حضرية تنمية يوفر وبما االخر البعض بعضها يكمل التي

 داتللوح التنموي للواقع ااستعراض تضمن العراق لمحافظات الحضرية للتنمية الستراتيجي اإلطار دراسة

 واسط ، الديوانية ، النجف ، كربالء ، المثنى ، قار ذي ، ميسان ، البصرة)  لمحافظات(  االقضية)  اإلدارية

 مؤشر)  أخرى مركبة ومؤشرات(  واالجتماعية والبيئية االقتصادية)  العديدة المؤشرات خالل من(  وبابل

 التنمية وعقد اقطاب تحديد لغرض(  واالجتماعية االقتصادية التنمية إمكانات ، الحرمان مؤشر ، الحياة نوعية

 ، حضرية تنمية اقطاب والنجف كربالء ومدن ، نموا قطب البصرة مدينة تعد حيث ، المستقبلية المدن وتحديد

 اإلمكانات بفعل مهمة حضرية مراكز تكون ان يؤهلها مما األخيرة السنوات في توسع فيها حدث مدن وهناك

 .  هافي المتوفرة التنموية

 شبكة مستثمرة السكان من المتزايد والعدد المختلفة والنشاطات االستعماالت تستقبل للتوسع جديدة مدن وهناك

 التنمية لمشاكل الحلول إيجاد وبالتالي .والعرضية الطولية التنمية ومحاور الحديد وسكك الرابطة الطرق

   .الميسورة والخدمات الالئق والسكن والعيش العمل فرص وتوفير الحضرية
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 والمقترحة القائمة الحديد السكك خطوط: 96 خريطة
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  الخاتمة

 مما سريع بشكل المتزايد السكان عدد جراء من عديدة مشاكل من الحاضر الوقت في المدن تعاني           

 بدائلال الى والوصول للسكان، الئق معيشي مستوى وتحقيق النمو هذا الستيعاب مرنة مدن إيجاد يتطلب

 وخاصة 7111 المستدامة التنمية اهداف لتحقيق والمزايا اإلمكانات استثمار خالل من الجديدة والمدن التنموية

  .الجديدة الحضرية االجندة واهداف ،33 الهدف

 مكانية تنمية لتحقيق اإلدارية الوحدات مستوى على الثالثة أو الثانية الدرجة مدن تنمية البدائل هذه تشمل

 التنموية االقتصادية التكتالت واعتماد النقل، ومحاور الرابطة الطرق على االعتماد خالل من وشاملة ةمتوازن

 .شاملة ووطنية إقليمية حضرية تنمية يوفر وبما االخر البعض بعضها يكمل التي

 داتللوح التنموي للواقع ااستعراض تضمن العراق لمحافظات الحضرية للتنمية الستراتيجي اإلطار دراسة

 واسط ، الديوانية ، النجف ، كربالء ، المثنى ، قار ذي ، ميسان ، البصرة)  لمحافظات(  االقضية)  اإلدارية

 مؤشر)  أخرى مركبة ومؤشرات(  واالجتماعية والبيئية االقتصادية)  العديدة المؤشرات خالل من(  وبابل

 التنمية وعقد اقطاب تحديد لغرض(  واالجتماعية االقتصادية التنمية إمكانات ، الحرمان مؤشر ، الحياة نوعية

 ، حضرية تنمية اقطاب والنجف كربالء ومدن ، نموا قطب البصرة مدينة تعد حيث ، المستقبلية المدن وتحديد

 اإلمكانات بفعل مهمة حضرية مراكز تكون ان يؤهلها مما األخيرة السنوات في توسع فيها حدث مدن وهناك

 .  هافي المتوفرة التنموية

 شبكة مستثمرة السكان من المتزايد والعدد المختلفة والنشاطات االستعماالت تستقبل للتوسع جديدة مدن وهناك

 التنمية لمشاكل الحلول إيجاد وبالتالي .والعرضية الطولية التنمية ومحاور الحديد وسكك الرابطة الطرق

   .الميسورة والخدمات الالئق والسكن والعيش العمل فرص وتوفير الحضرية
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 حقــــــــــــالمل
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