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 التنمية المستدامة  في العراق ومعوقات تحقيقالزراعة 

 *أ.د أحمد عمر الراوي

 

 المقدمة:

القرن  وثمانيات سبعيناتتنموية خالل برامج وسياسات الدولة في العراق  تلقد اعتمد    

الواقع المعاشي  في تطوير أهدافهاتللك السياسات والبرامج لم تحقق أي من  أن إال الماضي،

نتيجة ما مر به العراق من ظروف غير اعتيادية، تمثلت بدخول العراق  .لعراقيللمجتمع ا

حروب وحصار انهكت كل مقومات العملية التنموية واستنزفت مواردها، السيما  الطبيعية 

نتيجة االستخدام المفرط وغير الرشيد لهذه  الصالحة للزراعة ، واألراضيالمتمثلة بالمياه 

هذا فضال عن هدر العوائد النفطية الطرق التقليدية في الزراعة. الموارد واالعتماد على 

 اإلنفاقالعسكري على معظم  اإلنفاقبسبب تصدر  المتحققة في مجاالت لم تخدم التنمية.

 االستثماري التنموي.  اإلنفاقومنها  األخرى

حتى  كياألمري، ودخوله مرحلة االحتالل 3002وبعد تغير النظام الساسي في العراق عام    

االحتالل على عمليات قسما منها نتيجة تداعيات  ،لعراق الكثير من موارده ، فقد ا 3011عام 

هذا  .3012مناطق واسعة من العراق عام  سيطرة اإلرهاب على،أو نتيجة  األمنيالواقع 

 مواردالوبالتالي انعكس ذلك على  ظروف الجفاف التي تعرضت لها المنطقة .فضال عن 

يات العسكرية وعدم صيانة بسبب العمل صالحة للزراعة، أراضيياه وم لمتاحة منالطبيعية ا

كما أن الزراعية.  نتاجيةاإلوتدني  تصحر الكثير من األراضي إلىمما أدى  الري.مشاريع 

خسارة معظم المالي في أجهزة الدولة قد أدى إلى سوء اإلدارات الرسمية واستشراء الفساد 

ومنها القطاع   اإلنتاجيةتنمية القطاعات  تحقيق النفطية في ة من الصادراتعوائد المتحققال

 تتمثلللمجتمع العراقي. الواقع االقتصادي واالجتماعي على سلبا ، األمر انعكس الزراعي

ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت الظواهر السلبية، في مقدمتها من هذه التداعيات بتفاقم العديد 

خسروا بعد أن % من سكان العراق 13ونزوح نحو ع معدالت البطالة ، وارتفا  ،خط الفقر

مما  .يعتمدون على النشاط الزراعيقسم كبير منهم فرص عملهم ونشاطهم االقتصاد السيما 

في تأمين ولو جزء من خطورة الموقف التردي في العمل التنموي الزراعي مما يشكل  يؤشر 

 .القادمة األجيالكاس ذلك على وانعاألمن الغذائي للمجمع العراقي ، 

البد من معرفة مستوى المؤشرات في العراق الزراعية  واقع التنميةولغرض الوقوف على    

، واإلخفاقات الناجمة عن ذلكبالقطاع الزراعي  ذات العالقة، التنمية  فيالضاغطة والمتحققة 

 ي من أجل اقتراح السبلالقطاع الزراعوماهي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في 

 واإلجراءات الكفيلة لتحقق التنمية المستدامة.

 .مركز المستنصرية للعالقات العربية والدولية-استاذ اقتصاديات الموارد والعالقات الدولية*
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 المستدامة ومؤشراتها الزراعية :االطار المفاهيمي للتنمية األولالمبحث 

  :ما هي التنمية المستدامةأوال: 

لقد وردت تسميات عديدة لمصطلح التنمية المستدامة منها التنمية المتواصلة و التنمية    

ما ورد  إلى. وأن مفهوم التنمية المستدامة فتعود في بدايتها تمرة والتنمية القابلة لالستمرارالمس

في  ( المنعقداألرضالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية والذي عرف) بقمة  األممفي تقرير مؤتمر 

. حيث ركز المؤتمر على الصلة بين السكان والبيئة والتنمية 2991ريو جانيرو بالبرازيل عام 

 إنهالى مفهوم التنمية المستدامة . وقد عرفت التنمية المستدامة في هذا المؤتمر على إاستنادا 

ضرة الحا لألجيالالتنمية على نحو تساوي كل من الحاجات التنموية والبيئة  إنجاز)ضرورة 

ة البيئية كجزء تمثل الحماي أنتحقيق التنمية يتطلب  أنواكد المؤتمر على   .(1)والمستقبلية (

أي المحافظة على  ، حيث ال يمكن التفكير بالتنمية بمعزل عن حماية البيئة،من عملية التنمية

)من اجل  على انه اإلعالنالمؤتمر في المبدأ الثامن الوارد في  أشارالموارد الطبيعية. كما 

تعمل الدول على  أنتحقيق التنمية المستدامة واالرتقاء بنوعية الحياة لجميع الشعوب ينبغي 

وتشجيع السياسات الديمغرافية  وأزالتهاواالستهالك غير المستدامة  اإلنتاج أنماطالحد من 

ل جزء . وهذا ما يميز التنمية المستدامة بكونها تعمل على االستمرار في استغال(2)المالءمة(

من العوائد المتحققة لتنمية الموارد المستخدمة .كما تعمل على تحقيق التوازن البيئي بما يساهم 

الثروات المتجددة مع االستخدام العادل للموارد غير  وإنتاجفي سالمة الحياة الطبيعية 

مة ة للتنمية المستدادالمتجد األممتم تأسيس هيئة  األرضوفي ضوء قررات قمة  المتجددة.

 األساسيةدامة بأركانها مستلمتابعة قضايا التنمية ال2991بموجب قرار الجمعية الهامة في عام 

الهيئة العديد من  أصدرتالثالث )التنمية االقتصادية ،والعدالة االجتماعية وحماية البيئة( وقد 

التوصيات الهامة التي تعد خطوطا مركزية وتوجيهات لبرامج عمل الحكومات وهيئات 

تنفيذ دورات عمل تعالج كل  22اعتمدت الهيئة في دورتها  1001ومنذ عام  مجتمع المدني.ال

،ثم متابعة التقدم  األبعادجانب قضايا متعددة  إلىدورة مجموعة من القضايا المتخصصة 

 ودوليا. وإقليمياالمتحقق محليا 

امة أهمها التأكيد أقرت عدد من التوصيات اله 1022لهيئة المنعقدة في ايارا وفي دورة    

)التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية وحماية  التنمية المستدامة الثالثة أركانعلى ترابط 

 .(3)مج التنموية في جميع دول العالمالكل البر أساسالبيئة( واعتبارها 

                                                           
1)The Brundtland Definition (World Commission On Environment And    Development (1987) Our 

Common Future, Oxford University Press, Geneva, Switzerland 

 .  322ص3011 سنةل31العدد الكوفة جامعة مجلة العراق، في المستدامة التنمية ومتطلبات واقع هاشم، الخضر عبد حنان. د ( 2

 3االسكوا،العدد منطقة في المستدامة والتنمية اإلنتاجية استعراض اسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية ،اللجنة المتحدة األمم ( 3

 .3ص3011نيويورك
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 الحفاظ على المواردسات التنموية الحديثة على ضرورة العديد من الدرا أكدتوعليه فقد    

خاصة بعد  البيئية، األنظمة. وعلى تحقيق التوازنات في ة منهاالطبيعية، السيما غير المتجدد

 تاالستراتيجياجميع  وإخفاقالعملية التنموية في الدول النامية.  تواجهتزايد المشاكل التي 

، مما ولد ضغطا كبيرا على الموارد المتاحة دون أهدافهاواالتجاهات التنموية في تحقيق 

السياسات المتبعة في الدول النامية  أدت إذ جانب من التنمية المنشودة. أينجاح في  أيقيق تح

مما انعكس على نوعية الحياة  ،وارد دون تحقيق معدالت نمو واضحةاستنزاف الم إلى

 إلىالقادمة نتيجة تعرض الكثير من الموارد  أجيالهالمجتمعات تلك الدول وتهديد حياة 

  الصالحة للزراعية. واألراضيي جانب المياه النضوب، السيما ف

 :المستدامة ةالتنمي أهداف ثانيا:

استغالل الموارد الطبيعية بشكل رشيد بما كيفية  والتنمية المستدامة هفي مقدمة أهداف  يأتي   

 نتاجإالقضاء على الفقر، من خالل التشجيع على اتباع أنماط يحقق حياة افضل لإلنسان و

ومن أهم هذه الموارد هو  .الموارد الطبيعية استخدامواستهالك متوازنة، دون اإلفراط في 

ضمان  المياه  هوالزراعة ولمستدامة في مجال اقتصاديات تهدف التنمية ا وعليه .مورد المياه

 إمداد كاٍف من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والريفية. 

الغذاء الكاف لحياة كريمة  إلى تأمين الحصول على دامةوفي مجالها االجتماعي تهدف االست   

 ي السيما لصغار المزارعينالمياه الكافية لالستعمال المنزلي والزراع والحصول على كميات

الكريمة لتلك الشريحة من مجتمعاتنا من اجل تحقيق الحياة من  الفقيرة األغلبيةالذين يمثلون 

، المائية  طحاتإلى ضمان الحماية الكافية للمس للمياه ةوتهدف االستدامة البيئيكما . المجتمع

الحفاظ على األراضي مع  .ةوالمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها اإليكولوجي

إلى رفع فتهدف  االستدامة االقتصادية أما. والغابات والحياة البرية واألسماك وموارد المياه

 . (4)المجتمع ألفرادتحقيق األمن الغذائي اإلنتاجية الزراعية واإلنتاج من أجل 

 استراتيجية،الدول العربية في اجتماع وزراء البيئة والطاقة  اعتمدتالموضوع فقد  وألهمية  

 استراتيجيةب والمعروفة )المعروفة بعملية مراكش(، 3002المستدامة عام  واإلنتاجاالستهالك 

على الموارد  إنتاجهالتي يقل اعتماد تخدام سلع وخدمات ااس التخفيف من حدة الفقر عبر

 : (5)إلىالطبيعية كالمياه والطاقة ودعت هذه االستراتيجية 

المستدامين تحت مظلة المنظمة العربية  واإلنتاجوضع خطة عمل عربية لالستهالك  -   

 للتنمية المستدامة.

 االهتمام بالمشتريات العامة المستدامة. -  

 ل الشباب والمرأة كمجموعات مستهدفة.القيام بحملة توعية تشم -  

                                                           

 اإلنترنيت. شبكة على الموقع راجع ، وأهدافها مفهومها– المستدامة ،وبكييدا، التنمية الحرة الموسوعة ( 4

 11ص سابق اسيا، مصدر لغربي واالجتماعية االقتصادية ،اللجنة المتحدة األمم ( 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 .المستدامين واإلنتاجتحفيز مؤسسات التمويل العربية لتوفير الدعم لبرامج االستهالك  -  

عليها في مختلف  وزيادة الطلب ،ندرة المياه في المنطقة العربية ونظرا لتزايد   

القطاع  فيخدام المياه المذكورة أن تتحول أولوية است االستراتيجية اقترحت امات،االستخد

.ولكن هذا التحول يتطلب تحليال للعوامل التي  األساسيةتلبية احتياجات السكان  إلىالزراعي 

 إنتاجمن أجل تحقيق  تؤثر في كفاءة استخدام الموارد المائية السيما في القطاع الزراعي ،

نمية  المستدامة في لتحقيق الت االستراتيجية أهدافوبذلك نجد  أكبر لكل وحدة من المياه.

ودعم الجهود لتطوير موارد  المتكاملة للموارد المائية اإلدارةالمنطقة العربية هو التأكيد على 

 وإعادة األمطارمائية غير تقليدية وتطوير تكنولوجيا مستدامة لتحلية المياه  وتجميع مياه 

 تدوير المياه المستخدمة .

 

 ثالثا: القطاع الزراعي في العرق:

 ة القطاع الزراعي:أهمي ( أ)

موارد للعراق من القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات االقتصادية في العراق، لما يعد  

للزراعة، مما شكلت الزراعة واسعة نهري دجلة والفرات وأراضي كمياه أساسية للزراعة 

 % من21فجر التأريخ ولغاية اليوم، حيث ال زال نحو  ذالمهنة األساسية للشعب العراقي من

، رغم التغيرات الهيكلية للمجتمع العراقي (6)يعيشون في الريف 3012عام في سكان العراق 

القطاع لم يحظى بفرص مهمة للتطور والنمو هذا وهجرة نسبة كبيرة منهم إلى المدن. إال أن 

بسبب الظروف التي مر بها العراق، وقد تراجعت قدرات هذا القطاع اإلنتاجية وتراجعت 

كوين الناتج المحلي اإلجمالي بسبب مما يعاني من مشكالت وسوء السياسات مساهمته في ت

وأصبح اليوم يعاني من تحديات كبيرة، تمثلت في سوء استخدام الموارد  ، هالمتخذة في تطوير

وتراجع إنتاجية العمل الزراعي وظروف اإلرهاب. وفيما يأتي واألرض  السيما مورد المياه 

 التحديات:و المعوقات أهم تلك إيجاز

 أهمها ومن ،مشتركة تكون ما وغالبا متداخلة عوامل نتيجة اإلنتاجية الزراعية  تدني 

هذا فضال عن  .العراق من والجنوبية الوسطى المنطقتين كثير من الترب في وتغدق تملح

 اعتماد الطرق الزراعية التقليدية وضعف استخدام المستلزمات اإلنتاجية الحديثة.
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 الزراعية، الدورة األرض، واعتماد بتهيئة) والمتمثلة الزراعية ملياتالع تدني كفاءة 

 .(الصناعي -الزراعي والتكامل العضوية الزراعةواعتماد  الزراعية، المكافحة

  الترابية، وتراجع في معدالت األمطار مما قلص  العواصف ظاهرة وازدياد التصحر

 .السيما في المنطقة الوسطى الزراعة الديمية

 األمر الذي أثر على المستورد منهاصناعة األسمدة في العراق وارتفاع أسعار  تراجع ،

 .ل الزراعية السيما محاصيل الحبوبالكميات المتاحة من األسمدة للمحاصي

  الوضع األمني غير المستقر وسيطرة اإلرهاب على مناطق واسعة من األراضي

 وقعت تحت سطوة اإلرهاب.الزراعية، السيما الديمية منها ضمن المحافظات التي 

  النزوح الكبير للعاملين بالزراعة من المناطق التي سيطر عليها اإلرهاب تاركين

مشاريع االروائية ال رفضال عن تضر ،أراضيهم وبساتينهم ومستلزمات زراعتهم

 والنواظم والخزانات المائية بأضرار كبيرة بفعل العمليات اإلرهابية وعمليات التحرير.

 بعض لمشاريع االروائية كسالح من قبل التنظيمات اإلرهابية في إغراق استخدام ا

 .3012كما حدث ذلك في مناطق ابي غريب في عام  الزراعيةمناطق ال

  عن كلف إنتاجها الحدود المفتوحة أمام استيراد جميع المحاصيل الزراعية بأسعار تقل

أو تطبيق الرزنامة  ركيةمقدرة الدولة على فرض التعريفية الكفي العراق، وعدم 

الزراعية، بسبب عدم التزام حكومات المحافظات واإلقليم بما يصدر من قرارات لحجب 

 االستيراد ولو لفترة محدودة.

سكان حو ثلث نجد أن القطاع الزراعي ، ورغم أن عدد سكان الريف يشكلون ن وعليه

 ،(7)لناتج المحلي اإلجمالي% من ا2، إ ال انه ال يساهم في احسن األحوال عن أكثر من العراق

 اقتصاد يعتمدبسبب تلك التحديات وهيمنة قطاع النفط على المساهمة األكبر، ليتشكل من ذلك 

على مورد أساسي واحد هو ما ينتجه قطاع النفط . ولم تتمكن العوائد الكبيرة التي حققها النفط 

القطاعات االقتصادية ومنها  خالل السنوات السابقة، قبل أن تتراجع أسعاره، في تحقيق تنمية

                                                           
 .30ص3012 لعام الموحد االقتصادي التقرير-لإلحصاء المركزي الجهاز/التخطيط وزارة ( 7
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 3002/3012% خالل السنوات 2,1-2,3القطاع الزراعي التي ظلت مساهماته تتراوح بين 

 ( .1كما توضحه بيانات الجدول)

 3012-3002( قيمة الناتج الزراعي ونسبته إلى الناج المحلي اإلجمالي للسنوات 1جدول) 

 )مليون دينار(

 نسبة الناتج الزراعي/ االجمالي% ناتج المحلياجمالي ال الناتج الزراعي السنة

9002 1523223 120122300 2,3 

9000 5211323 113012212 2,3 

9000 2215211 312232102 2,1 

9009 10252222 322332220 2,1 

9002 12022521 3210212222 2,5 

استلت من بيانات الجدول د االقتصاد العراقي الموح-المصدر: وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لالحصاء

 .90ص01

 اإلنتاج الزراعي: ( ب)

اتسم اإلنتاج الزراعي بالعراق بالتذبذب من سنة ألخرى بسب ظروف البيئية لقد    

إلى خروج  اإلرهاب على جزء كبير من العراق مؤديا ذلك وسيطرةوالظروف األمنية 

. ورغم (8)عير% من اإلنتاج السنوي إلنتاج الحنطة والش21مناطق كانت تشكل نحو 

الظروف المشار اليها فقد تصدر إنتاج الحنطة والشعير قائمة اإلنتاج الزراعي من المساحات 

المزروعة والكميات المنتجة. وقد حقق بعض النمو في اإلنتاجية الزراعية من هذين 

ال زالت دون المعدالت العالمية بكثير، وان ارتفاعها خالل عامي  إنهاالمحصولين رغم 

يعود لعدم احتساب المناطق الزراعية في المحافظات التي شملها اإلرهاب  3012/3011

 والتي تشكل الزراعة الديمية فيها النسبة األكبر وتتسم بانخفاض إنتاجيتها. 

                                                           
 مركز  نظمها التي العلمية للندوة مقدم العراقي، بحث االقتصاد على اإلرهاب تأثير الراوي، عمر أحمد د.أ ( 8

 .3011 آذار11 بتأريخ والدولية العربية للدراسات المستنصرية
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 3002/3012سنوات خالل الالحنطة والشعير إنتاج ( إلى تطور 3تشير بيانات الجدول)و   

ة محافظات منتجة رئيسية لمحصولي الحنطة ثالث بعد خروج ،3012وتراجعه بعد عام

زيادة المساحات المزروعة خالل المذكور  الجدول بيانات كما تبين. من اإلنتاج والشعير

ألف 5235الى  3002 ألف دونم عام2020والتي ارتفعت من نحو  ،السنوات المشار اليها

لشعير بأسعار . بسبب سياسة الدولة بدعم شراء محصولي الحنطة وا(9)3012دونم عام 

اإلرهاب على مناطق إنتاج الحنطة مجزية لتأمين جانب من األمن الغذائي، لكن سيطرة 

 نجد أن  3012والشعير الرئيسية في محافظات األنبار وصالح الدين ونينوى بعد عام 

 ( إنتاجية الحنطة والشعير والمساحات المزروعة خالل السنوات3جدول)

(3002-3011) 

 الشعير الحنطة 

 المساحة السنة

 الف دونم

 اإلنتاج

 الف طن

 اإلنتاجية

 كغم/دونم

 المساحة

 الف دونم

 اإلنتاج

 الف طن

 اإلنتاجية  

 كغم/دونم

9002 1010 0000 220 9202 109 000 

9000 1155 9052 524 5090 0020 929 

9000 4152 9202 592 2410 299 991 

9009 4205 2049 552 9210 229 929 

9002 0204 5002 140 2245 0022 922 

9005 2192 1011 121 5429 0902 902 

9001* 5050 9451 420  9002 220 292 

9004* 2420 2012 294  0049 522 500 

 3011المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء /تقرير إنتاج الحنطة والشعير لعام 

                                                           
 .3011 لعام والشعير الحنطة إنتاج تقرير/ لإلحصاء المركزي الجهاز-وزارة التخطيط ( 9
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 االنبار(*البيانات ال تتضمن منطقة كردستان ومحافظات)نينوى، صالح الدين،

 .االمر الذي شكل تحديا 3011ألف دونم عام  2122المساحات المزروعة قد تراجعت إلى 

أمام التنمية الزراعية وتحقيق اإلنتاج المستدام لتأمين الغذاء للشعب العراقي. نتيجة لخسارة 

مورد واسع من األرض الزراعية ولو لفترة محدودة، مما يتطلب أن توجيه السياسات 

ة للمناطق المحررة من أجل أعادة تهيئتها لإلنتاج بتأهيل األرض والمشاريع االروائية اإلنمائي

 وإعادة سكانها اليها.  

 

 في العراق المبحث الثاني: الزراعة والتنمية المستدامة

 :في العراقالمستدامة التنمية  مؤشرات :أوالا 

ير الى واقع التنمية ت التي تشالمؤشراللوقوف على حقيقة التنمية المستدامة يتطلب معرفة    

رات الضغط على الموارد وتتمثل وتنقسم المؤشرات الى مؤش .ومديات تحقق تلك المؤشرات 

دخل الفرد وقدرات الشراء ومعدالت نمو السكان وتزايد القوى البشرية القادرة على النشاط ب

ن اإلنتاج الزراعي. االقتصادي، هذا فضال عن الجوانب البيئة كالتصحر والجفاف الذي يحد م

تتعلق بواقع الحال المتمثلة بحجم السكان ومستوى الحياة فأما القسم الثاني من المؤشرات 

ونسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر والمستوى الصحي والتعليمي، أما في الجانب البيئي 

ية فيتعلق بنصيب الفرد من موارد األرض والمياه. وبقدر تعلق األمر بالتنمية الزراع

 أهم المؤشرات ذات العالقة. إلىق سيتم التطرالمستدامة 

 :المؤشرات االقتصادية ( أ)

عند استعراض يعض المؤشرات االقتصادية التي يمكن من خاللها قياس مستوى        

تعكس  معظم تلك المؤشرات كانت وما زالت متدنية ال أن، نجد في العراق التنمية المتحققة

 بنحو  3012بلغ عام قد الدخل القومي أن رغم  ة،درجة من تحقيق التنمي أية

خالل  الدخل القوميحصة الفرد من  وكانت  .(10)مليون دينار عراقي 321352211

لكن هذا  أمريكي. دوالر 2220ما يعادل  أي دينار، 1522122ليها بنحوإالسنة المشار 

ت توزيع الدخول يعكس حقيقة المستوى المعاشي للفرد العراقي بسبب سوء سياسا الرقم ال

% من سكان هم تحت خط 15، حيث هناك نسبة وتدني فرص العمل في القطاع الخاص 

                                                           
 .3012 لعام االقتصادي التقرير-لإلحصاء المركزي الجهاز/التخطيط وزارة ( 10
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% خالل السنة 20,2وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل الى  3013الفقر عام 

  .3012توقع ارتفاع هذه النسبة بسبب عمليات النزوح الكبيرة بعد عام ي. و(11)المذكورة

 باألسعارمليار دينار  31بنحو  3012عام  اس المال الثابت فيتكوين ر وقد قدر        

طاع العام بنسبة قلا% و53,2نحو ب منهاهمة القطاع الخاص سالثابتة  كانت نسبة م

في المجال إلى توقف معظم النشاط اإلنتاجي للقطاع العام ذلك وقد يرجع  .(12)1272%

امة قد اقتصر على المشاريع وأن المنهاج االستثماري في الموازنات الع اإلنتاجي،

 التيخدمات التنمية االجتماعية والشخصية بين  الثابتراس المال  توزعوقد  .الخدمية

و لالستثمارات في المجموعة  رأس المال الثابت. إجمالي% من 22,2ته نسبما شكلت 

 ةالخدمي ألنشطةكما بلغ تكوين رأس المال الثابت في ا، %22نسبتها  التي بلغتالسلعية 

 .(13) %25,2بنسبة 

 : المؤشرات االجتماعية ( ب)

تشكل عامل ضغط على السياسات المراد  األخرىالمؤشرات االجتماعية هي  أننجد   

معدل نمو السكان المرتفع يشكل  أننجد  حيث اعتمادها في تحقيق التنمية المستدامة.

، يشكل مةمليون نس 21بنحو 3012قدر عدد سكان العراق عام  إذ ضغطا على الموارد.

مثلت فئة النشيطين اقتصاديا . %20,2بنسبة سكان الريف %. و1272 نسبتهما  الحضر

مما انعكس على نسبة البطالة التي الزالت مرتفعة  % من حجم السكان.21752ما نسبته 

 األمنية األجهزةرغم فرص العمل التي وفرتها الدولة لبعض الشباب السيما في 

ت % انخفض1272بمقدار3005البطالة عام نسبة  تغحيث بل والمؤسسات الرسمية.

 وترتفع هذه النسبة  .حسب المسوحات التي أجرتها وزارة التخطيط %13 الى 3013عام

مما يتطلب العمل  ،(14)% 2072لتصل إلى نحو (سنة32-12)للشباب بين الفئات العمرية 

ظاهرة حد من اللخلق فرص عمل الئقة للعاطلين عن العمل وعلى تنفيذ برامج التنمية 

نجد أن  السيما  .واألمنياالجتماعي واالقتصادي  على الواقع هاالتي لها تداعيات البطالة

%  20,2 إلى 3013وصلت في الريف عام  قدنسبة السكان الذين هم تحت خط الفقر 

 ظروفواذا ما أخذنا بنظر االعتبار  .نة%خالل نفس الس12،2وفي الحضر قد بلغت 

الذين فأن نسبة ، 3012بعد عام مليون مواطن 2القسري الذي طال نحو النزوح والتهجير 

لفرص عملهم النازحين هؤالء  فقدانستتضاعف بسبب يعيشون تحت خط الفقر والبطالة 

ت نسبة الذين هم تحت خط الفقر من تتفاوقد و ومستلزمات عملهم. أراضيهموترك 

                                                           
 في األولوية ذات المستدامة والتنمية البيئة مؤشرات -لإلحصاء المركزي الجهاز/التخطيط وزارة (11

 .12ص3012العراق

 .32ص3012 الموحد االقتصادي التقرير-لالحصاء المركزي الجهاز/التخطيط وزارة ( 12

 .30ص اعاله المصدر ( 13

 .3013االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق عام المسح  -( وزارة التخطيط 14
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افظة السليمانية ، وأعلى في مح %3لها وهي  ادنى مستوى سجلحيث ألخرى، محافظة 

وزارة  أجرته% حسب قياس الفقر الذي 23,2 إلىنسبة لها في محافظ المثنى لتصل 

 .(15)3013التخطيط عام 

   

  )ج( المؤشرات البيئية:

%من 22نظرا لما تشكله طبيعة العراق من هيمنة المناطق الصحراوية التي تشكل           

جبلية ومتموجة غير صالحة  أراضي إلى إضافة نم.مليون دو22أي بنحو  مساحة العراق،

التغيرات المناخية التي حدثت في  السنة نتيجة أيامللزراعة. مع مناخ جاف في معظم 

ضغط على العملية التنموية  العوامل مؤشراتشكلت هذه  فقد .األخيرالمنطقة خالل العقد 

ة مقابل الزياد تجددة،حيث تراجعت موارد المياه الم في الجانب الزراعي وديمومته.

وخروج مساحات ليست بالقليلة من اإلنتاج الزراعي بسبب  المضطردة في نمو السكان،

، السيما في المناطق األمطارالتصحر وعوامل التعرية أو قلة المياه وعدم انتظام سقوط 

  شبه المطيرة في الوسط والجنوب. وفيما يأتي أهم المؤشرات البيئية:

 :رض الزراعيةاأل(1)          

هي  ،التنمية السيما في جانبها البيئيمن المؤشرات التي تستدل على واقع حال و   

 الزراعية ونصيبه من المحاصيل الرئيسة، األراضيالمؤشرات المتعلقة بنصيب الفرد من 

وعليه في ضوء هذه  .مساحة الغابات من المساحة الكليةنسبة التصحر و إلى إضافة

العراق قد تراجع في تحقيق تنمية مستدامة تضمن رشادة استخدام المؤشرات نجد ان 

عام  المزروعة ارواء األراضيلم تزد حصة الفرد من مساحة  إذ الموارد الطبيعية.

 األراضيدونم /فرد من  0,122ونحو دونم /فرد من السكان، 0,122عن 3012

. دونم  0,223عن حصة الفرد من المساحات المزروعة لم تزد  أنأي  المزروعة ديما.

التنمية لم تتعدى  أن إلى.مما يشير (16)الممكن زراعتها  واألراضيوهذه النسبة ال تتناسب 

ارتفاع  إلىكما ان واقع الحال يشير  المتواضعة في تطوير الزراعة العراقية. اإلمكانات

 لتحقيق التنمية أخر% مما يشكل تحديا 20الصحراوية التي تصل نسبتها  األراضينسبة 

هذا فضال عن تعرض مساحات واسعة الغابات . أراضيالمستدامة في ظل محدودية 

الصالحة للزراعة  األراضيتقدر  إذللتصحر بسب عوامل التعرية واالستخدام المفرط 

هذه المساحة تتفاوت في  أن إال% من مساحة العراق، 32,2مليون دونم تمثل  25بنحو 

 ومهددة  غير مزروعة، األراضية من هذه درجات خصوبتها حيث ال زالت نسبة كبير

                                                           
 .12ص1جدول 3012مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في العراق، -لإلحصاءوزارة التخطيط/الجهاز المركزي ( 15

 .المزروعة واألراضيحول تقديرات السكان  لإلحصاءحسبت من قبل الباحث في ضوء بيانات الجهاز المركزي (  16
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الذي ينتج عنه التدهور الكلي أو الجزئي لعناصر التربة مما ينجم عنه تدهور في  بالتصحر

 :(17)اآلتية لألسباب وذلك اإلنتاجيةتها درق

 بفعل الرياح والعمليات العسكرية تعرية التربة. 

  لتربة بسبب االستخدام ل اإلحيائيةأو الكيمائية أو  الفيزيائيةتدهور الخواص

 .للتربة والجائر   الخاطئ

  األنساننتيجة مواسم الجفاف أو بفعل  األمطارالفقدان للغطاء النباتي بسبب قلة.  

بنحو 3012عام  اإلنتاجيةالمتأثرة بالتصحر وتدهور قدراتها  األراضيمجموع وقد قدرت 

 التي تشير بياناته (2الجدول )يبينها حر والتملح والتعرية كما مليون دونم نتيجة التص 2،12

 3012التصحر والتملح والتعرية عام الزراعية المتضررة نتيجة  األراضي( 2جدول )    

في  األولويةمؤشرات البيئة والتنمية  المستدامة ذات -لإلحصاءوزارة التخطيط/ الجهاز المركزي  المصدر:

 .12ص21استلت من بيانات الجدول 3012العراق

الذي يعكس حجم  مراأل زراعة، القابلة لل األراضيأن العراق يخسر جزء كبير من  إلى 

لذلك نجد أن المساحات المزروعة في . األراضياستصالح تللك  إعادةالكبيرة في  المسؤولية

المساحات الصالحة للزراعة بسبب العوامل  ثلث العراق لم تتجاوز في احسن االستغالل 

د وهو مور للتنمية الزراعية أساسيمورد جزء مهم من الى خسارة  مؤديا  السابقة  الذكر 

 . األرض

                                                           
 .12مؤشرات التنمية المستدامة، مصدر سابق ص-تخطيط/الجهاز المركزي لإلحصاءوزارة ال( 17

 المساحة/دونم أسباب تضر األراضي الزراعية

 9212212 األراضي المهددة بالتصحر

 2042252 مساحة األراضي المملحة والمتغدقة

 42010 التصحراألراضي المتأثرة بالتعرية و

 9022220 األراضي المتضررة نتيجة الغمر بالمياه
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 إدامةالظروف الحالية التي يعيشها العراق والتحديات التي يواجها في مجال  كما أن   

عنصر ضغط على مستقبل التنمية  قد شكلت، اإلرهابالموارد المالية والحرب على 

،  األرضمورد  الناجمة عن استغاللاألخطاء عدم القدرة على تصحيح الزراعية نتيجة 

قد حدت  أراضيوخسارة الى تملح الترب الزراعية  الذي أدىشيد للمياه واالستخدام غير الر

، مقابل اسية للتنمية الزراعية المستدامةالموارد األسوهدر  ،ر الزراعةمن التوسع في تطوي

تكاليف عالية ال قدرة للموازنات الحالية  إنجازها تطلببه توقف لمشاريع االستصالح التي يش

كانت تساهم د النفط. كما أن النزوح عن مناطق زراعية عوائ في ظل انخفاضعليها 

بسبب   األراضي% مما ينتجه العراق من الحبوب قد أثر على مستقبل زراعة تلك 21نحوب

تضرر مشاريع الري وخسارة المزارعين لمستلزماتهم الزراعية هذا فضال عن األضرار 

نسبة الصالحة للزراعة و ( حجم األراضي2ويوضح الجدول) الناجمة عن عمليات التحرير.

 :3012-3010خالل السنوات المزروعة منها

 الصالحة للزراعة األراضيالمزروعة ونسبتها من  األراضي( مساحة 2جدول)

 نسبة المزروعة / الصالحة للزراعة المزروعة األراضي الصالحة للزراعة األراضي السنة 

9000 22,2 13,0 32,2 

9000 21,2 12,0 21,2 

9009 22,, 13,2 22,1 

9002 21,1 12,5 25,2 

9005 23,3 12,1 32,2 

في  األولويةمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات    - لإلحصاءوزارة التخطيط//الجهاز المركز  المصدر:

 .12ص22جدول  3012 العراق

ي حيث يالحظ من بيانات الجدول أن نسبة المساحات المزروعة قد كانت أعلى نسبة لها ف  

ويرى الباحث أن هذا الرقم  ،% حسب بيانات وزارة التخطيط 21،2التي بلغت  3011العام 

الصالحة للزراعة لم يحققه العراق، وقد يرجع ذلك الى حجم  األرضفي نسب استغالل 

 ت والتقاريرساالصالحة للزراعة التي كانت أقل من الرقم المعلن في معظم الدرا األراضي

 مليون دونم. 25 لى أن المساحة الصالحة للزراعة في العراق تبلغالعلمية التي تشير إ
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 مورد المياه:(9)

من الموارد التي تسعى التنمية المستدامة المحافظة عليها واستخدامها استخدام رشيد هو   

لة والفرات نهري دجبمورد المياه. ورغم أن العراق يتمتع بموارد مهمة من المياه متمثلة 

إال أن هذه الموارد أخذت تتراجع في  واألهوار.ات ئية مهمة كالبحيرووجود مسطحات ما

 أثيرات المشاريع االروائية والخزنية لكل من سوريا وتركيا، نتيجة تسنوياالمتجددة  هاتوياتمس

مما أدى إلى عدم حصول مناطق واسعة من األراضي  المقامة على نهري دجلة والفرات.

هذا فضال عن التحديات التي تواجه مسألة  طلوبة للزراعة.الزراعية على الحصص المائية الم

االستخدام غير الرشيد والهدر  المحافظة على المياه كمورد أساسي للتنمية المستدامة، نتيجة

التلوث الذي  ، إضافة إلى ظاهرةالكبير في جميع االستخدام الزراعية والصناعية والمنزلية

. وبالتالي األنهار إلىلصناعة والمياه الصحية هذه المياه نتيجة لصرف مخلفات ا أصاب

المؤسسات  التي يتطلب من من المسؤوليات المهمةموضوعة المحافظة على المياه  أصبحت

. على المياه من الهدر والضياعالمحافظة بأهمية  المجتمعاالهتمام بذلك وتوعية الرسمية 

خالل منها  المتجددة والمسحوبة ةيكميات المياه السطحية والجوف إلى( 2بيانات الجدل) شيروت

. أذ نجد أن الكميات الواصلة للعراق من مياه نهري دحلة والفرات قد 3002/3012الفترة 

مليار 20تراجعت كثيرا عما كانت عليه خالل العقود الماضية التي كانت في معدالت تتجاوز 

، حيث نجد أن الكمية  مليار م مكعب أو اقل من ذلك 20نحو  إلىم مكعب، لتصل في معدالتها 

 مليار بسبب انخفاض تصريف نهر دجلة. 22,2الى نحو 2012/3012الواردة خالل الموسم 

مليار  21% عن الموسم الذي سبقه الذي بلغ نحو 22,2وهي نسبة انخفاض  كبيرة بلغت نحو 

ليه ر االذي لم تغطي المياه الواردة االحتياجات المطلوبة خالل الموسم المشا األمرم مكعب .

مكعب تم  ترم مليار 2,2بلغ مليار م مكعب ، مؤديا ذلك النقص إلى عجز 23التي تجاوزت 

 .(18)التعويض عنه من الخزانات المائية

 3002/3012( كميات المياه السطحية والجوفية والمسحوبة منها خالل الفترة2جدول)

المياه السطحية  السنة المائية

 (2الواردة)مليارم

المياه كميات 

 (2لمسحوبة)مليارما

المياه 

الواردة/المياه 

 المياه الجوفية

 (2)مليارم

                                                           
 .22مؤشرات التنمية المستدامة، مصدر سابق ص-وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لإلحصاء ( 18
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 مسحوبة %لا

9002-9000 20،1 20،2 50،1 2,0 

9000-9000 22،1 20،2 52،2 2،0 

9000-9009 22،1 22،0 21،1 2,0 

9009-9002 21،0 22،2 50,3 2،0 

9002-9005 22,2 23،2 112,3 2،0 

في  األولويةمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات  -لإلحصاءالمركزي المصدر: وزارة التخطيط/الجهاز 

 .00ص9001العراق 

 2كما أن الكميات المقدرة من المياه الجوفية في العراق محدودة ال تتجاوز في معدالتها  عن 

مليار م مكعب في عموم العراق ، وذلك بسبب أن مساحات واسعة من العراق، السيما في 

ملم سنويا. وهذه 120لوسطى والجنوبية،  تقل فيها معدالت سقوط األمطار عن المنطقتين ا

الكميات  غير كافية لتناسب إلى باطن األرض نتيجة تبخرها عند سقوطها.  وعليه يتطلب 

تحتاج الرشادة الدقيقة في استخدام المياه الجوفية باعتماد الزراعة الحديثة والمحاصيل التي ال 

 ياه للمحافظة على ديمومة المياه الجوفية في العراق.كميات كبيرة من الم

 :المشاريع المنفذة للمحافظة على الموارد الزراعيةثانيا: 

من أجل معالجة األضرار التي لحقت بالمشاريع االروائية واستصالح األراضي فقد        

اظ على لحفلالمبادرة الزراعية(  نفذت الدولة عدد من المشروعات الهامة ضمن )مشاريع

 واألخرىلصالح وزارة الزراعة كانت  هذه المشاريع من ،ةالموارد الزراعيحسن استغالل 

 :(19)لصالح وزارة الري، ومن أهم هذه المشاريع االتي

 :مشاريع الوقاية وتقنيات الري - أ

                                                           
 موقع المبادرة الزراعة على الشبكة المعلوماتية، استلت من جاول المشروعات المنفذة لوزارة الزراعة  ووزارة(  19

 الموارد المائية.
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الزراعية تم تنفيذه  منذ عام  المكافحة  لألغراض ( طائرات2مشروع شراء ) -1

فني 13طيار و 12وتدريب  ،روكبير الفرنسيةتعاقد مع شركة بوبال 3005

 مهندسين في معامل الشركة المذكورة. وقد تم استالم الطائرات ودخلت العمل.2و

وكربالء والمثنى،  األشرفمشروع معالجة المياه الجوفية في كل محافظة النجف  -3

بديلة حفاظا على المياه  آبارالمتدفقة وحفر  اآلبارمعالجة  إلىويهدف المشروع 

 واآلبارالمعالجة والمغلقة  اآلباريبين عدد  الذي(  1والجدول) الجوفية من الهدر.

إذ يتضح من بيانات الجدول أن من    ،الجديدة البديلة في المحافظات المذكورة

بئرا، أي بنسبة تنفيذ بلغت  123بئر مخطط معالجتها، تم معالجة  332مجموع 

بئر وبنسبة 12ظة كربالء ، وقد بلغت %. وكان أكثر اآلبار المعالجة في محاف13

% من اآلبار المعالجة. األمر الذي يتطلب استكمال مراحل 11بلغت نحو 

المشروع لمعالجة جميع اآلبار حفاظا على المياه الجوفية. وكان من المعوقات 

 التي واجهت المشروع هو اعتراض المواطنين على غلق بعض اآلبار.

 

 

 معالجتها والمعالجة منها في محافظات( عدد اآلبار المخطط 1جدول)

 )النجف األشرف، كربالء،المثنى(

اآلبار المخطط  المحافظة 

 معالجتها

مجموع اآلبار  اآلبار المغلقة اآلبار المعالجة

 المعالجة

 اآلبار الجديدة

النجف 

 األشرف

20 0 50 15 02 

 02 41 41 - 004 كربالء

 - 92 2 01 22 المثنى

 29 059 090 99 992 المجموع

 المصدر: موقع المبادرة الزراعية على شبكة االنترنيت

 

 3013-3005على مدى السنوات  إنجازهمشروع استخدام تقنيات الري بالرش التي تم  -2

 .دونم  50منظومة رش لكل منظومة رش محوري بواقع  120باستيراد 

بمحاصيل راعتها التي يمكن ز األراضيانه لم يغطي  إالولكن رغم أهمية هذا المشروع  

 ى والشمالية.الحبوب في المنطقة الوسط
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 :ب( مشاريع تأهيل مشاريع الري واالستصالح

جة النضوح سد سامراء إلى ناظم التقسيم لمعال مشروع تأهيل وصيانة القناة الناقلة من  -1 

رة والتشققات والرشح والتكهفات في القناة من أجل تقليل المياه الضائعة ،وجعل القناة قاد

المكتب  إلىالمشروع  أحيلمتر مكعب. وقد 320على تصريف المياه المصممة لها وهي 

 (3002/3012سنوات )2بمدة تنفيذ األنبار االستشاري الهندسي لجامعة 

كم لنقل المياه  120تنفيذ قناة اروائية ناقلة للمياه ضمن مشروع ري شط العرب، وبطول  -3

مقابل تصريف شط  2م1300تصريفه بنحو يصل قبل تلوثه بلسان المد البحري الذي 

باتجاه  موازية لشط العرب المنفذة ، والقناة 2م20العرب في تلك المنطقة الذي ال يتجاوز 

متر 20الخصيب والفاو والبيشة وبتصريف  وأبيمزارع شط العرب  إلرواءجنوب البصرة 

 %.100-20من  3010وقد بلغت نسب التنفيذ لمراحل المشروع الذي بدء به عام  مكعب.

كم لتخليص 120ق الغراف في محافظة ذي قار بطول رمبزل ش إكمالمشروع  -2

 3002الزراعية من المياه الزائدة ونقلها الى المصب العام ،وبء بالتنفيذ من عام  األراضي

 % لفقرات المشروع.100-20بلغت بين  إنجازوبنسبة 

 مياه مبازل األراضي كم لتجميع22،20ل بطو مبازل غرب الغراف إكمالمشروع  -2

 %.100 اإلنجازالزراعية في منطقة المشروع وبلغت نسبة 

يم بخمس 2م52كم وبتصريف 310مشروع مبازل الغراف الشرقي بطول  إكمال -1

ينجز 3001عام  إلىمحافظات) ذي قار،الديوانية،المثنى،النجف، بابل( والمشروع يعود 

 152 رى المصب العام عند الكيلومتمياه مبازل وشبكات االستصالح العبر سنوات لنقل 

 %.100 اإلنجازوقد بلغت نسبة 

ألف دونم ضمن مشروع 31,2القنوات المعلقة والمنشئات الحقلية لمساحة  إكمالمشروع  -2

وبلغت نسبة التنفيذ  3011وقد بدء التنفيذ عام  أجل استغالل امثل للمياه ري كركوك من

12 %. 

 

 :الخالصة

اقع الزراعة في العراق ومديات تحقيق التنمية م تحليله عن وتمن خالل ما قد نجد      

بعيدة عن تحقيق تنمية قادرة على استغالل أن الزراعة العرقية ال زالت  فيها، المستدامة

 األجيالفي مجال المحافظة على حقوق الموارد الزراعية بشكل حكيم وعقالني، السيما 

، اللذان يتعرضان للهدر والضياع بسبب سوء القادمة في الموارد الزراعية من ارض ومياه 

معظم مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالتنمية  أن. إذ االستغالل في العمليات الزراعية

الزراعة العراقية لم تتمكن من الوصول حتى إلى المستويات الدنيا لتحقيق  إلىية تشير الزراع
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مقابل ما % 2ال تتعدى اإلجمالي متواضعة التنمية، اذ ال زالت مساهمتها بالناتج المحلي 

على الواقع ذلك ، مما انعكس % من حجم القوى العاملة  يعملون في الزراعة31نسبته نحو 

الى   3013فيه نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر عام ارتفعت المعاشي لسكان الريف الذي 

االعتماد على الطرق نتيجة  ،الزراعية. ويعزى ذالك الى تدني الكفاءة اإلنتاجية  %21نحو

بحدود مساحات قليلة . هذا  إالالتقليدية في الزراعة وعدم نشر المستلزمات الزراعية الحديثة 

وحدة المساحة المزروعة  إنتاجيةفضال عن سوء استخدام المياه مما انعكس على تدني 

ام الصالحة للزراعة ع األراضيمليون دونم من  12وتضرر مساحات واسعة تجاوزت 

حدوث  إلى أدىر في المياه وعدم اعتماد الرشادة في عمليات الري قد كما أن الهد. 3012

نتيجة لتراجع التصريف السنوي لنهري دجلة  3012في العام  عجز في كميات المياه المتاحة

في كل من سوريا وتركيا وعدو االتفاق  روائيةمشاريع اإلالبسب المشاريع الخزنية و والفرات

هو األكبر من ذلك ثابتة للدول المشتركة في مياه دجلة والفرات والمتضرر على حصص 

 دولة المصب. كونهالعراق بسب 

المتمثلة الحالية  األمنيةالتحديات التي تواجه التنمية الزراعية هي الظروف  من ومما زاد  

ببا وتداعياته على الواقع الزراعي فيها. متسعلى ثالث محافظات  اإلرهاببسيطرة قوى 

ي كانت تساهم بنحو أكثر من اإلرهاب التماليين من سكان المناطق التي شملها  2نزوح نحو ب

فقدان العاملين في  إلىوادى النزوح . محصولي الحنطة والشعير سنويا إنتاج% من 21

في تلك  واالستصالحيهوتضرر المشاريع االروائية  وأراضيهمالزراعة فرص عملهم 

بنسبة  3012عام قد تراجعت بمحصول الحنطة  مساحات المزروعةالنجد وبذلك . المناطق

 األرضمما يؤشر حجم الخسارة في استغالل  ،3012% عما كانت عليه في العام 21

األمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود إلعادة تلك المحافظات الى دورها في تحقيق الزراعية 

 .بعد إكمال تحريرها التنمية الزراعية

ديات جسام أمام الدولة في العراق في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة  عليه هناك تح  

والمياه،  األرضتأهيل مشاريع الري واالستصالح للمحافظة على موردي  إعادةتتمثل بكيفية 

المالية المتحققة من الصادرات النفطية وتزايد تكاليف  اإلمكانياتمقابل التراجع الكبير في 

الفوائض المالية الكبيرة قبل العام  لاستغال إلىولم تنتبه الدولة ، اإلرهابالحرب على 

لتلك الموارد، السيما ان  األمثلفي تنمية الموارد الزراعية للوصول الى االستغالل 3012

 لألرضال سيما بالنسبة دون الثلث في القدرات المتاحة  زات نسبة استغالل هذه الموارد ال

جزء يسير في  إالضمن مشروعات المبادرة الزراعية ال يشكل  الزراعية .وما قامت به الدولة

اذا ما قارنا ذلك بالمشروعات التي انجزها مجلس  ،إنجازهامجال المشروعات المطلوب 

إذا نالحظ أن التحديات ضي وبقدرات مالية متواضعة آنذاك. في خمسينيات القرن الما اإلعمار

 :مثل بالنقاط اآلتيةتتأمام تحقيق التنمية الزراعية المستدامة 

 لإلنتاجالمتضررة لعودتها  األراضيمليون دونم من  12استصالح وتأهيل نحو  -

 الزراعية.
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معالجة العجز المائي الحاصل نتيجة عدم الرشادة في استغالل مورد المياه، والذي  -

يسجل ألول مرة في تأريخ العراق. نتيجة لتراجع الوارد المائي في نهري دجلة 

 والفرات.

الزراعية  بسبب االعتماد على العمليات الزراعية  اإلنتاجيةانخفاض الكفاءة الجة مع -

 وعدم استخدام المستلزمات الزراعية الحديثة. األرض تهيأتالتقليدية في 

على مناطق  اإلرهابمشاريع الري واالستصالح نتيجة سيطرة  معالجة األضرار في -

 حقولهم.ومساعدة النازحين للعودة الى ، زراعية واسعة

 

 

 التوصيات:

 تقليل بإمكانية يتعلق فيما خاصة   ،دولي اهتمام محل المستدامة الزراعة أصبحتلقد      

 التي التوصيات من وكجزء. العالم سكان عدد وزيادة المناخ بتغير المقترنة المخاطر

 ساتالسيا لواضعي المناخ وتغير المستدامة بالزراعة المعنية الدولية اللجنة بها تقدمت

 والدولية القومية السياسة في المستدامة الزراعة دمج ، هي  الغذائي األمن تحقيق حول

 ستؤثر المناخية والصدمات الطقس تقلبات زيادة أن على اللجنة وشددت. سواء حدٍ  على

ا  في التغير لدفع ةعاجل إجراء اتخاذ يستوجب مما الزراعية، المحاصيل إنتاجية على سلب 

 في االستثمارات لزيادة دعت كما. المرونة درجة زيادة نحو الزراعي اإلنتاج أنظمة

 البحث ميزانيات في ذلك في بما القادم، العقد خالل كبيرة بدرجة المستدامة الزراعة

 .التحتية البنية وتحسين االقتصادية والحوافز األراضي وإصالح القومي والتطوير

تحقيق التنمية  إلىاسات وبرامج تهدف اعتماد سي إلىالحاجة  بأمسونحن في العراق   

ئي غذاال األمنباستغالل الموارد الطبيعية بشكل عقالني لتحقيق المستدامة الزراعية 

القادمة من هذه الموارد، وعليه يمكن  األجيالالوطني وبنفس الوقت المحافظة على حقوق 

 أهم التوصيات باالتي: إيجاز

للقطاع الزراعي بتحويل المبادرة الزراعية  االهتمام باألطر التنظيمية والتخطيطية -1

إلى هيئة عليا  دائمية، تتولى مسؤولية وضع الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي 

ال سيما في مجاالت المشروعات االستصالحية واالروائية  والعمل على زيادة الكفاءة 

 من الغذائي.اإلنتاجية من استثمار الموارد الزراعية لتحقيق أكبر قدر من األ

 السنوات في حتى للجفاف المقاومة الزراعة أنظمة لتطوير ما يلزم اتخاذ يجب -3

 تحسينب ، وتتمثلاإلدارية واإلجراءات السياسة من كال   ذلك ويشمل االعتيادية،

 تتحمل المحاصيل من أنواع اختيارعلى  لتشجيعوا وتخزينها، المياه حفظ إجراءات

  المياه. من الفاقد لتقليل الحديثة يرال أنظمة استخدام مع الجفاف،
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 في مجال  رفع الكفاءة اإلنتاجية الزراعية، من خالل العمل على  العلمي البحث تعزيز -2

السيما في مجال استناط البذور ذات  المستلزمات الزراعية ، ةتكنولوجيتطوير 

اسب نوع اإلنتاجية العالية ، وتطوير استخدام األسمدة الكيمياوية والعضوية بما يتن

 المحصول ونوع التربة . 

العمل على إدامة مشاريع الري وتأهيلها لرفع كفاءة عملها، مع وضع خطط لمعالجة  -2

استصالح األراضي التي تعرضت للتصحر بسبب التملح والتغدق والتعرية، تتضمن 

 مليون دونم إلى االستثمار الزراعي. 12مشاريع استصالحية لعودة نحو 

هيل مشروعات الري واالستصالح في المناطق المحررة من وضع خطة عاجلة لتأ -2

ومساعدة المزارعين والفالحين على إعادتهم لحقولهم ومزاولة سيطرة اإلرهاب، 

 القروض الميسرة. عملهم الزراعي. يمنحهم

نشر وتعميم منظمات الري الحديثة السيما لتقليل على الري السيحي حفاظا على المياه  -1

نشر المنظومات رب وتدني اإلنتاجية لوحدة المساحة، وتشجيع من الضياع وتملح الت

في مناطق القليلة األمطار، الستكمال ري المحاصيل عند انقطاع األمطار)الري 

 التكميلي(.

 أراضي على التجاوز بمنع الخاصة الضوابط وضع خالل من التصحر مكافحة -2

 وكذلك، لالنتشار بيعيالط تاللنب الفرصة إلعطاء حراثتها وخاصة الطبيعية المراعي

 . الطبيعية المراعي تأهيل إعادة على العمل

 والمبيدات األسمدة إنتاج معامل وتحديث أهيلبت والمعادن الصناعة وزارة قيام -5

 التقني) التطور يناسب وبما البيطرية واألدوية واللقاحات الزراعية والمستلزمات

ة لها،  المستورد الخاص والقطاع ةاألجنبي للشركات التسهيالت تقديم وكذلك ،(العالمي

 . الحر للتنافس جو بخلق البيع بعد ما خدمات وتقديم بيع مكاتب بفتحو

 من الزراعية المستلزمات إلنتاج صناعات بإقامة واألجنبي المحلي االستثمار تشجيع  -2

 تقديم مع الجودة لمواصفات مطابقة وغيرها والمبيدات الري ومنظومات وُعدد مكائن

  الالزمة لذلك. تالتسهيال

 وسائل تستخدم أن على المائية، الموارد وزارة وبأشراف الجوفية المياه استثمار - 10

 على التركيز مع المفرط، االستخدام من خشية استخدامها لتقنين محكمة سيطرة

 . المجال هذا في للتثقيف كوسيلة المائي اإلرشاد

 في وخاصة المغلق النظام إلى هاتحويل إمكانية دراسة مع القائمة القنوات تبطين - 11

 المغلق بالنظام الري شبكة تنفيذ على والتأكيد الجبسية، الترب ذات المناطق

 .الجديدة للمشاريع( األنابيب)
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1-The Brundtland Definition (World Commission On Environment And  

  Development (1987) Our Common Future, Oxford University Press, 

Geneva, Switzerland.   

مجلة جامعة  واقع ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق، بد الخضر هاشم،عحنان  ( د.3)

   .3011لسنة 31الكوفة العدد

والتنمية  اإلنتاجيةالمتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا، استعراض  األمم(2)

 .3011نيويورك 3ي منطقة االسكوا،العددالمستدامة ف

، راجع الموقع على شبكة  وأهدافهامفهومها –التنمية المستدامة  (الموسوعة الحرة ،وبكييدا،2)

 االنترنيت.

 .3012قرير االقتصادي الموحد لعام الت -( وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للتخطيط2) 

 .3012تقرير االقتصادي الموحد لعام ال-لإلحصاء( وزارة التخطيط/الجهاز المركزي 1)

بحث مقدم للندوة العلمية  على االقتصاد العراقي، اإلرهاب( أ.د أحمد عمر الراوي، تأثير 2)

 .3011آذار 11التي نظمها   مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية بتأريخ 

 .3011 لعام والشعير الحنطة إنتاج تقرير/ لإلحصاء المركزي الجهاز (5)
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 .3012التقرير االقتصادي لعام -لإلحصاء(وزارة التخطيط/الجهاز المركزي 2)

مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات -لإلحصاءوزارة التخطيط/الجهاز المركزي  (10)

 .3012في العراق األولوية

 رنيت(المبادرة الزراعية /قسم اإلعالم، موقع المبادرة على الشبكة المعلوماتية )االنت (11)

 

 


