
البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي في المبادرة الزراعية في العراق

 8002عام  

لم تعد التنمية االقتصادية كافية إلحداث التغيرات المرغوبة بل إن األمر تطلب االنتقال الى 
وليس مجرد  التنمية إحداثعند  القادمة األجيالاالهتمام بحاجات التنمية المستدامة والتي  تعني 

 ألنهوعدم تلويثها  البيئةعلى  ألمحافظهتشمل على ضرورة  إنهاسد حاجات الجيل الحاضر كما 
 .(De Gregori, ed., 1989ذاتها في المستقبل ) التنميةسلبا على يؤثر 

جددا ونحصدل حاليدا منهدا  كثيفةزراعه  األرضيمكن زراعة  الزراعةعلى ذلك ففي  أمثلهولنضرب 
 إنتاجيةوسوف يترتب على ذالك ان  ,غيره  أولك بالتسميد ذعلى محصول وفير دون ان يعوض 

االن فددداض منسدددوب الميددداه  أو التربدددة صدددوبة  لتآكدددل أمددداسدددوف تدددن فض فدددي المسدددتقبل,  األرض
  .اهااطردو  التنميةيتعارض مع استدامة  اإلجراءومثل هذا  األسبابغيرها من  أو الجوفية

 لماذا االهتمام باالستدامة:

 وهناك اراء عديدة بهذا الصدد يكون مستداما أنيجب على كل نشاط اقتصادي  

( Obligations( نحن الجيل الحاضر علينا تعهدات )Moral) أ القيهو رأي  :األول الرأي
أننا ال نعمل )هذه التعهدات  ممكن ان تتضمنالتي سوف تأتي بعدنا  األجيالأ القية لتلك 

عطائهمبطرق تعرض فرص أجيال المستقبل لل طر  فرصًا متساوية للفرص التي نتمتع بها  وا 
  .هذا الجيلاآلن في نحن 

( افترض أنك تعتقد أن التنوع البيئي Ecologicalة )يالبيئ اآلراء: هو  الثاني الرأي
(Ecological Diversity هو هدف مهم جدًا بحد ذاته )فان النشاط االقتصادي الذي  عندئذ

يهدد بتقليص مثل هذا التنوع هو أمر غير مرغوب بالنسبة للمجتمع علينا أن ننظم سلوكنا بحيث 
نتجنب التدمير البيئي ال طير أو بعبارة أ رى أن النشاط االقتصادي يجب أن ينظم بحيث أن 

( Ecological Stabilityبيئي )أن التنوع يمكن أن يحل محله االستقرار ال وتنوعهنستديم البيئة 
 ( Ecological integrityأو التمامية البيئة )



 أيتطوير فأن : (Economic Argumentsاالقتصادية) اآلراءف من نالثالث: هو ص الرأي
المستدام بوصفه أكثر كفاءة أو الى السلوك االقتصادي  أماقضية اقتصادية يحتاج أن ينظر 

 .االجتماعي المعاصر الرفاهالذي يعظم  السلوك المستدام هو السلوك إنالى 

بضرورة االستدامة هو من خالل استحضار  للرأيوثمة رؤية تقول أن الطريق المقنع الوحيد  
(lnvoking المبادئ )كانت التنمية المستدامة أخالقيًا  فإذاللعدالة والمساواة  األخالقية

ذاها صحيحة فيجب علينا الوصول الي لم تكن كذلك عندئذ فهي غير مالئمة للتحليل  وا 
 االقتصادي .

  اآلتيبعد هذه المقدمة البسيطة نطرح السؤال 

 ؟اإلبعادهذه  8002عام  االعراقية هل حققت المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة

 

 ستكون اإلجابة من خالل ثالثة محاور رئيسة:

 الزراعية في العراق :البعد االقتصادي للمبادرة  -1

الحكومة العراقية وفرت اموال طائلة من الموازنة العامة  ومنذ انطالق المبادرة  إنوهنا نشير الى 
 اتجاهات وبأربعة

 فضال عن الموازنة االستثمارية. إضافية أموالدعم القطاع الزراعي من  الل ت صيص -أ

في الموازنة العامة الى وزارة الموارد  إضافية أموالدعم القطاع االروائي من  الل ت صيص -ب
 المائية لغرض القيام بالمشاريع المهمة.

سبعة  إنشاءدعم المستثمرين الزراعيين من  الل ت صيص مبالغ للقروض عن طريق  -ح
( غرضا 45والنشاطات التي تدعمها الى ) اإلغراضت صصية وصلت عدد  اقراض صناديق
 ونشاطًا.

التنفيذي للمبادرة الزراعية لدعم النشاطات الساندة للقطاع الزراعي ت صيص مبالغ للمكتب  -ء
 كاعداديات الزراعة والمؤتمرات وورش العمل  وااليفادات والزماالت الدراسية.



وفرة مالية  وانعكس ذلك على حجم  مع وجودالسنوات األولى النطالق المبادرة تزامنت 
وجود  طة ائتمانية لموضوع القروض فحصل رافقها عدم  ,الت صيصات المالية لهذه الجهات

    .  أل رومن صندوق  أل رىومن محافظة  أل رىالتفاوت  من سنة 

ونشير الى ان القطاع الزراعي  وبالرغم من أهميته اال أن  حجم الت صيصات في الموازنة 
مؤسسات قليلة مقارنة بقطاع الطاقة الذي يحتل األولوية فضال عن الت صيصات ال العامة تعتبر

 االمنية المتمثلة بوزارتي الدا لية والدفاع والجهات المرتبطة بها.

 الجدول أدناه يشير ت صيصات القطاع الزراعي من إجمالي اإليرادات العامة,

حجم اإليرادات العامة الفعلية للعراق وحجم التخصيصات للقطاع الزراعي للمدة                 
(8002-8012           ) 

                                                           
 اإليرادات العامة السنة

 نتريليو 1
تخصيص القطاع 

 مليار 8الزراعي
 1/8النسبة

8002 12..22 11 004.0 
8004 28..22 121 0.002 
8002 40.422 1.2 0.004 
8001 4..022 222 0.001 
8001 24..14 201 0.002 
8002 20.141 .2 0.0011 
800. 22.842 110 0.001. 
8010 10.112 1. 0.001 
8011 102.201 .1 .00080 
8018 11..212 181 0.001 
8012 112.240 184 0.001 
8014 102.811 20 0.0007 
8012 .4.042 88 

 
 

0.0002 



واهميته ونالحظ من الجدول ان  األهمية النسبية للقطاع الزراعي  التتناسب وحجمالقطاع 
( .0.001حيث لم تصل في احس االحوال الى )    

المبادرة الزراعية  إطالقسعت الحكومة الى دعم القطاع الزراعي من خالل  8002بعد عام   

وتم تخصيص مبالغ سنوية من الموازن العامة للجهات التنفيذية الي تبنت المبادرة الزراعي 
المخصصة لكل جهة والمبلغ اإلجمالي السنوي لكل  والجدول أدناه يشير الى إجمالي المبالغ 

 جهة من هذه الجهات.

 

على القطاع الزراعي اثناء مدة المبادرة من الجهات التنفيذية  المبالغ المصروفة
(8012-8002)الزراعية  

 

 
 

 السنة

وزارة 
الزراعة 
نفقات 
 استثمارية

وزارة 
الزراعة 
نفقات 
المبادرة 
 الزراعية

المصرف 
الزراعي 
 التعاوني

مبالغ صناديق 
اإلقراض 
 التخصصية
 مبادرة زراعية

وزارة الموارد 
 المائية

نفقات المبادرة 
 الزراعية

المكتب 
التنفيذي 
 للمبادرة
نفقات 
المبادرة 
 الزراعية

 إجمالي
 نفقات

المبادرة 
 الزراعية

 

8002 .2.4.0 11.421  20.20. 11.011 1.20. 21..024 
800. 110.200 11.000 148.821 10..012 1110. 428..20 
8010 1..441 0 812.221 112.228 2880. 412.101 
8011 .1.218 1.400 201.200 118..22 4280. 124.14. 
8018 181.2.4 1.2.184 41..842 884.821 8.411 1011.011 
8012 184.421 120.110 821.282 812.002 2280. 120.221 
8014 20.001 14.211 11...21 99..77 1.810 242.411 
8012 88.821 8.128 142.282 79.779 2000. 12..112 
 4822.214 1.0.1 101..102 .1.21.28 .201.21 120.111 المجموع



يشير لجدول الى المبالغ التي تم ت صيصها من الموازنة العامة للجهات التنفيذية للمبادرة الزراعية 
شهدت ت صيص مبالغ كبيرة مقارنة بالسنوات اال يرة حيث وصلت  حيث نجد انالسنوات االولى

( مليار فضال عن   97..407 ( ,)7074-7002الت صيصات للقطاع الزراعي للمدة )
اي ان مجموع المبالغ المصروفة عن  مليار ضمن الموازنة االستثماري لنفس المدة ( 9.0.777)

ومائتان وواحد وثالثين مليار وتسعمائة  ( تريليون  77.7.770طريق وزارة الزراعة بلغت )
( تريليون  7047.707وتسعين مليون,فيما بلغت اجمالي الت صيصات لوزارة الموارد المائية)

اما اجمالي المبالغ المصروفة لصناديق وتسع و مسون مليار ومائة وستة االف مليون دينار,  
مليار وثمنمائة وتسع وعشرين مانين ( تريليون وتسعمائة وستة وث7727.277االقراض فقد بلغت )

( ستة مليارات    7.077مليون دينار,فيما بلغت المبالغ المصروفة عن طريق المكتب التنفيذي )
 وواحد وتسعين مليون دينار.

كما يشير الجدول ايضا الى اجمالي المبالغ المصروفة للمدة المذكورة ولجميع الجهات التنفيذية 
هو اكبر االعوام في حجم المبالغ المصروفة إذ بلغت  7077ويالحظ ان عام للمبادرة الزراعية 

هو أقل  7074( ترليون وستة عشر مليار وستة عشر مليون دينار فيما كان العام 7077.077)
( مائة وتسعة وثمانون مليار ومائة 727.772االعوام حيث بلغ اجمالي المبالغ المصروفة )

هذ يعكس التفاوت الواضح بين مدة وا رى ويعود السبب في ذللك وثمانية عشر مليون دينار   و 
 الى اعتماد ت صيصات المبادرة على الموازنة العامة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس.

( فقد 7074-7002اما اجمالي المبالغ التي تم انفاقها على المبادرة  ولجميع الجهات  وللمدة )
مليار و مسمائة واربعة عشر  وثمانون الثومئتان وث( اربعة ترليونات 475..572بلغت )

 مليون دينار.

غير مباشرأو والسؤال الذي نطرحه هل انعكس هذا المبلغ على القطاع الزراعي بشكل مباشر   

 

 

 

 

 

 



 (   7074-7002للمدة) لمبادرة الزراعيةا اإلغراض والنشاطات التي  تبنتهامجموع 

عدد  )النشاطات( أو اإلغراض ت
 المستفيدين

األهمية النسبية 
% 

المبالغ 
 المصروفة

 االهمية
 النسبية%

 9.2 .5..745 7005 77472 زراعة المحاصيل الحقلية 7
 75.7 797.452 7702 79779 حفر اآلبار االرتوازية 7
 72.7 97.779. 70 70494 شراء ساحبات .
 ..77 777..75 7 7522 إنشاء ونصب بيوت بالستيكية 5

 7.. 77.9.0 207 7777 وتطوير بساتين الن يل دمة  4
 7.2 7.5.270 907 9477 شراء منظومات الري بالرش وملحقاتها 7

 7.7 47.547 407 4772 شراء مض ات مائية 9
 0.9 75.272 707 7770 زراعة ال ضر الصيفية 2
 0.4 47..77 707 7747 قروض صيادي األسماك 7
 7.7 77.297 7 7757 إنشاء وتشغيل مناحل العسل 70

 21.2 .188.11 12.2 11141 أغراض أخرى 77
 %700 *7.777.777 700 9..704 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إجمالي المبالغ المخصصة والمقررة والمصروفة  لجميع الصناديق ولجميع المحافظات للمدة 
 (   مليون/دينار8012/ 30/11لغاية  1/2/8002)

 عدد المحافظة ت
 المستفيدين

7 

 األهمية
 النسبية%

7 

المبالغ 
 .الم صصة

 المبالغ
 المقررة
5 

المبالغ 
 المصروفة

4 

نسبة 
 التنفيذ%

5/4 
 4. .20..41 20..442 212.800 1.98 80840 االنبار 7
 2. 014...1 802.211 114.122 191 1.18 بغداد 7
 2. 41..1.8 802.281 121.800 1098 10202 ديالى .
 0. 1.0.812 818.281 142.000 1192 11.12 نينوى 5
 1. 111.224 128.410 000..18 292 211. واسط 4
 2. 128.141 121.028 210..12 92. .21. صالح الدين 7
 2. 181.122 184.801 12.000 491 .422 بابل 9
 0. 111.882 182.124 21.200 2 2821 كربالء 2
 1. 2.200. 101.224 14.100 4 4821 القادسية 7
 4. 12.224 24.142 11.200 498 4200 البصرة 70
 8. 12.028 14.020 21.200 298 24.1 ميسان 77
 2. 24.101 22.412 21.000 491 4212 ذي قار 77
 .2 .2..44 20.442 22.000 2 2112 المثنى .7
 2. 20.2.2 21.182 82.110 192 1414 كركوك 75
 2. 212..8 28.101 82.200 891 8821 النجف 74

المجددددددم
 وع

102221 100% 122..
112 

8021.21
1 

1.1.91.
1 

.4 

 

فددددددي بدايددددددة انطددددددالق المبددددددادرة لددددددم تكددددددن هندددددداك  طددددددة ائتمانيددددددة تتعلددددددق بكيفيددددددة توزيددددددع القددددددروض 
مدرور الوقدت وت صيصصها وفق معايير واسس معينة  على المحافظات وعلى الصناديق ولكدن ب

وعدددم وجددود إرشدداد زراعددي كددافي  ونتيجددة لعدددم اندددفاع مزارعددي بعددض المحافظددات علددى القددروض
فدي حجدم القدروض بدين محافظدة وأ درى  ولكدن بعدد عدام  ًا واضدحاً لتشجيع المزارعين حصدل تفاوتد

صدر قرار من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية باعتماد  ط ائتمانية لتوزيع مبالغ القروض   7077



عددادة التددوازن بددين المحافظددات , وقددد وضددعت  طددة ل مددن  .70750707ألعددوام  بصددورة عادلددة وا 
قبدددل لجندددة مشدددتركة مدددن وزارة الزراعدددة والمصدددرف الزراعدددي  وبيشدددراف المبدددادرة الزراعيدددة اعتمددددت 
مجموعددة معددايير منها)الفرصددة الضائعة,نسددبة الفقر,نسددب السكان,نسددبة االنجدداز( وقددد ا ددذ بنظددر 

)المصدددرف  7/77/7077.لغايدددة 7/2/7002االعتبدددار المبدددالغ التدددي تدددم إقرارهدددا وصدددرفها للمددددة 
( سدنوات مدن عمدل المبدادرة الزراعيدة دون  طدة ائتمانيدة 5وهدذا يعندي مدرور ) ,( .707الزراعي,

ممددددا  لددددق حالددددة مددددن التفدددداوت بددددين إعددددداد المسددددتفيدين والمبددددالغ المصددددروفة لكددددل محافظددددة ولكددددل 
 صندوق.

هناك ( نجد ان 7074-7002ولو نظرنا الى أعداد المستفيدين والمبالغ المصروفة  للسنوات )
تفاوت في اعداد المستفيدين من سنة ال رى فضال عن وجود تفاوت في ابلمبالغ المصروفة من 

 سنة ال رى

 (                  8012-8002إجمالي عدد المستفيدين والمبالغ المصروفة لصناديق اإلقراض للمدة )
المبالغ  المصروفة    عدد المستفيدين السنة

 مليون/دينار
8002 2111 20.20. 
800. 18201 148.821 
8010 11011 812.221 
8011 21118 201.200 
8018 88214 41..842 
8012 1424 821.282 
8014 4221 11...21 
8012 4821 142.282 
 .21.28..1 101112 المجموع

 

 

إن هذه األعداد من المستفيدين من قروض المبادرة الزراعية  تحتاج الى متابعة من قبل الجهات التنفيذيدة 
المشرفة على المبادرة الزراعية وهي)قسم المتابعة في دائدرة الت طديط والمتابعدة ومكتدب المفدتش العدام وزارة 

 التنفيذي للمبادرة الزراعية(  الزراعة,لجنة متابعة القروض في المصرف الزراعي التعاوني,المكتب
 



وعنددد التحددري عددن موضددوع طبيعددة المتابعددة واآلليددات وجدددنا إن هندداك قصددور واضددح فددي  ليددات        
المتابعة فقد اصدر المكتب التنفيذي للمبادرة الزراعية جدوال يبين فيه عدد المشاريع التي تمت متابعتها 

 7075_7070منذ عام 
 
 

متابعة وتنفيذ مشاريع المباادرة الزراعياة مان قبال الجهاات التنفيذياة (  يبين نسبة 0جدول )
 (014-8010للمدة)

 
 السنة

 
 الجهة المتابعة

 
عدد 

المشاريع 
 المتابعة

 
 مشاريع جيدة

 
 مشاريع متلكئة

 مشاريع
 وهمية

 % العدد % العدد % العدد

وزارة الزراعة المفتش  8014 -8010
 العام

4.22 4228 21 114 18.2 41 0.. 

وزارة الزراعة التخطيط  8010 -8012
 واالمتابعة

402 248 24.4 20 1892 12 2.8 

المصرف الزراعي  8018_.800
 التعاوني

8281 8401 22 21. 1294 41 1.1 

المصرف الزراعي  8012
 التعاوني

1.1 18. .0 12 10 - - 

المصرف الزراعي  7075
 التعاوني

420 557 99 7.7 7. - - 

اللجنة العليا للمبادرة  7075
 الزراعية

772 777 70 77 70 - - 

 707 709 %.7 7775 24.2 2.50 7977 المجموع 
 8012المصدر: الجدول من إعداد المبادرة الزراعية,المكتب التنفيذي 

 
( مشروعًا من قبدل جميدع 7977حوالي ) 7075المشاريع بلغت لغاية عام متابعة ويظهر الجدول ان  

( قرضًا وبحساب بسيط نجد 707.247الجهات  من مجموع إجمالي قروض المبادرة الزراعية البالغة )
%( ومن جميع الجهات الرقابية وهدي نسدبة 70ان نسبة متابعة القروض الكلية   الل هذه المدة هي )

 قليلة جدا 
%( مدددن مجمدددوع .7( مشدددروعًا وتمثدددل نسدددبة )7775( للمشددداريع المتلكئدددة وعدددددها ) 0.ويشدددير الجددددول)

( مشدددروعًا متلكئدددًا كمدددا إن عددددد المشددداريع الوهميدددة وفقدددا  7.747المشددداريع التدددي تمدددت متابعتهدددا والبالغدددة ) 

-
7
7
9
- 



وفدق هدذه ياة الوهم%(  أي أن مجمدوع المشداريع 707( مشروعًا ومثلت نسبة )709للمتابعة وصلت إلى )
مددن مجمددوع المشدداريع التددي تمددت متابعتهددا للمدددة المحصددورة وهميااًا ( مشددروعًا 1188النسددبة تصددل الددى) 

(7070-7075.) 
     

 
البعد البيئي  : سنشير فقط الى المبالغ التي تم  تخصيصها للقطاع الزراعي من الموازنة  -8

ى استصالح األراضي الزراعية  والحد االستثمارية ومن المبادرة الزراعية والتي تم إنفاقها عل
 من التصحر والذي يمثل نموذج للمحور البيئي في المبادرة الزراعية

 1.22التخصيصات االستثمارية والمساحات المستصلحة في العراق باألسعار  الثابتة لسنة 
( مليون / دينار8014-8002للمدة )  

 المساحات
 المستصلحة في

 العراق/ )ألف دونم(

استصالح االستثمارية مشاريع التخصيصات  
الزراعية األراضي  

 السنوات

792 2.5907 8002 
772 977.02 800. 
790 997707 8010 
797 9275.7 8011 
797 277..5 8018 
727 27.9.7 8012 
  8014 
  8012 

   
  القوميةالمصدر: وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , مديرية الحسابات   
 

 

البعد االجتماعي في المبادرة الزراعية: من المعايير المهمة إلدامة أي نشداط واسدتدامته  هدي  -.
مؤشر عدد ويعتبر  مراعاة جانب العدل والمساواة في التعامل مع العاملين في النشاط االقتصادي



مددددى مدددن المؤشددرات التدددي تعكددس المسااتفيدين مااان المباااادرة الزراعياااة وفااق الحياااازات الزراعياااة 
فدددي تطبيدددق احدددد مرتكدددزات التنميدددة المسدددتدامة وهدددي العدالدددة والمسددداواة   المبدددادرة الزراعيدددة مسددداهمة 

استيعاب اكبدر عددد ممكدن  مدن العداملين فدي وهي قدرتها على الموازنة بين المستحقين للقروض و 
هدددل كاندددت هنددداك  طدددة تتناسدددب مدددع عددددد فالقطددداع الزراعدددي والدددذين يمتلكدددون الحيدددازة الزراعيدددة, 

 ,الجدول )( يبين ذلك.الحيازات الزراعية  في كل محافظة 
جدول )( أعداد المستفيدين من قروض صناديق اإلقاراض للمباادرة الزراعياة وحساب المحافظاات 

 وعدد الحيازات الزراعية لكل محافظة ونسبة المستفيدين منها

 المحافظة ت
عدد المستفيدين من 

المبادرة قروض 
 1الزراعية

 النسبة %
عدد الحيازات في 
 7القطاع الزراعي

نسبة المستفيدين 
الى عدد 

 الحيازات1/8%
 9707 77502 7707 70750 االنبار 7
 7705 44777 .770 .7779 نينوى 7
 7907 7722. 7007 .7020 ديالى .
 7904 4972. .70 7297 صالح الدين 5
 704. 74579 202 7.77 واسط 4
 7402 77707 707 7777 بغداد 7
 07.. ..774 407 4577 ميسان 9
 4. 74007 4 4747 كربالء 2
 7402 0940. 507 5294 ذي قار 7
 75 .527. 507 5247 بابل 70
 5707 70447 507 5400 البصرة 77
 79 75970 507 5747 القادسية 77
 75 7.700 . .79. المثنى .7
 75 77777 707 7727 النجف 75
 702 77797 .70 7575 كركوك 74

  7.042. 700 9..704 المجموع
المصدر: الجدول, من إعداد الباحث باالعتماد علاى إحصاائيات المصارف الزراعاي التعااوني     

 للمدة المحددة
 



ويظهددر فددي الجدددول بددأن هندداك تفاوتددًا فددي أعددداد المسددتفيدين وفقددا للحيددازة الزراعيددة فددي كددل       
%( كمحافظددة االنبدار وهددي 97.7محافظدة ,فنجدد إن فددي بعدض المحافظدات  وصددلت الدى نسدبة) 

%( , وهددذا يدددل علددى عدددم 7.2قياسددا بمحافظددة كركددوك التددي وصددلت النسددبة الددى ) نسددبة مرتفعددة
بنظدددر االعتبدددار الحيدددازات الزراعيدددة والتدددي تعدددد شدددرطًا أساسددديًا للحصدددول علدددى وجدددود  طدددة تأ دددذ 

القرض , مع العلدم ان هدذا المؤشدر قدد ال يددل علدى عددد األعدداد المسدتفيدة بالضدبط , الن هنداك 
 إمكانية للحصول على أكثر من قرض وإلغراض م تلفة على نفس الحيازة الزراعيدة الواحددة. كمدا 

ة القدددروض قليلدددة قياسدددا بعددددد الحيدددازات بالمحافظدددة ومنهدددا محافظدددات  ) ان هنددداك محافظدددات نسدددب
 بابل, قادسية, النجف(.

 

 

 


