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الملخص
تسعى معظم الدول املتقدمة والنامية على حد سواء اىل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة اليت تساهم يف تلبية االحتياجات من
الغذاء وتوفري فرص عمل الئقة لالجيال احلالية واملستقبلية  ،واليت حتافظ على القدرات االنتاجية وجتديد قاعدة املوارد الطبيعية،
لذا فان التنمية الزراعية املستدامة تكتسب اهميتها من اهمية القطاع الذي تعمل فيه  ،كونه يعد املصدر االساس للرتاكم
الرأمسالي واملصدر األساس لتزويد الصناعات الوطنية مبا حتتاج اليه من املواد اخلام االولية وبشكل خاص الصناعات التحويلية .
من هنا فان تركيز اجلهود يف هذا القطاع وتنميته اصبحت امرا ال بد منها  ،ويف العراق كانت وال زالت هناك ضرورة ملحة
لدور الدولة يف تنمية وتطوير هذا القطاع احليوي مبا يتناسب واهميته االقتصادية بالنسبة للفرد ولعملية التنمية االقتصادية .
و يهدف البحث اىل التعرف على بعض مؤشرات التنمية الزراعية املستدامة يف العراق  ،وحتديد أهم التحديات اليت
تواجهها ليتسنى لنا تقديم عدد من املقرتحات اليت تساهم يف معاجلة هذه التحديات .
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Abstract
Most of the developed and developing countries seek to achieve sustainable development,
which contributes to meeting food needs and providing decent work opportunities for present and
future generations, which preserves production capacity and renews the natural resource base.
Therefore, sustainable agricultural development is of importance to the sector in which it work in it.
because it is the main resource of capital accumulation and the main resource to supply national
industries with raw materials, especially manufacturing industries, from here the focus of efforts in
this sector and development has become imperative, and in Iraq There was an urgent need for the
role of the State in the development and development of this vital sector commensurate with its
economic importance for the individual and the process of economic development.
This research aims at identifying some indicators of sustainable agricultural development in
Iraq, and determine the most important challenges it faces so that we can make a number of
suggestions that contribute to treatment these challenges.

املقدمة
يعد القطاع الزراعي احد اهم القطاعات االقتصادية اليت تشكل اهليكل االقتصادي ملعظم دول العامل سواء املتقدمة منها أو
النامية  ،اذ تظهر اهمية هذا القطاع بالنسبة للدول املتقدمة من خالل الدور البارز الذي لعبه يف النهوض باقتصاديات هذه الدول
حيث ان القطاع الزراعي ساهم يف متويل عملية التنمية االقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص يف معظم هذه
الدول .
وبالنسبة للدول النامية فان للقطاع الزراعي دوره املميز واهلام يف جماالت االنتاج والتشغيل يف معظم هذه الدول اضافة اىل
ان هذه الدول تعاني من تزايد الفجوة بني معدالت الطلب على الغذاء ومعدالت انتاجه نتيجة للمعدالت املرتفعة للنموالسكاني
وازدياد القدرة الشرائية ازاء الطلب على الغذاء مما اجربتها للجوء اىل االسترياد بكميات واقيام كبرية  ،ومن هنا فان تركيز
اجلهود يف هذا القطاع وتنميته اصبحت أمرا البد منها  ،ويف العراق كانت وال زالت هناك ضرورة ملحة لدور الدولة يف تنمية
وتطوير هذا القطاع احليوي مبايتناسب واهميته االقتصادية بالنسبة للفرد ولعملية التنمية االقتصادية .
أوال  :أهمية البحث
مساهمة البحث يف جمال النمو والتنمية االقتصادية اليت يزداد االهتمام بدراسة املواضيع املتعلقة بها على املستوى العاملي
كون االنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني يلعب دورا مهما يف تنويع الدخل  ،وسد بعض احتياجات الطلب احمللي من الغذاء
من خالل مايوفره هذا القطاع احليوي من حماصيل زراعية كمواد أولية ووسيطة يف معظم القطاعات االقتصادية االخرى  ،فضال
عن دوره يف توفري املنتجات ال غذائية الضرورية لتلبية حاجة الطلب احمللي من الغذاء  ،باالضا فة اىل مساهمته يف الناتج احمللي
االمجالي والنمواالقتصادي بشكل عام .
ثانيا  :مشكلة البحث
ميتلك العراق معظم مقومات االنتاج الزراعي من االراضي الصاحلة للزراعة واملياه من نهري دجلة والفرات وااليدي
الع املة واخلرباء يف جمال الزراعة اضافة اىل رؤوس االموال اال انه الزال يعاني من مشكلة قصور االنتاج الزراعي عن تلبية حاجة
الطلب احمللي من الغذاء نتيجة للظروف الصعبة اليت مر بها العراق طيلة العقود السابقة  ،واليت عكست آثارها السلبية على
القطاع الزراعي يف العراق .
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ثالثا  :فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفاده ان عدم معاجلة املشاكل واملعوقات اليت تواجه التنمية الزراعية وضعف االهتمام مبراعاة
اولوياتها يؤثر سلبا على حتقيق التنمية الزراعية املستدامة .
رابعا  :أهداف البحث
يهدف البحث اىل القاء الضوء على بعض مؤشرات التنمية الزراعية املستدامة يف العراق والتعرف على أهم التحديات اليت
تواجهها ليتسنى لنا تقديم عدد من املقرتحات اليت تساهم يف معاجلة هذه التحديات .
خامسا  :هيكل البحث
من اجل التحقق من فرضية البحث والتوصل اىل هدف البحث مت تقسيمه اىل ثالثة مباحث  :تناول املبحث االول االطار
النظري للتنمية املستدامة  ،يف حني خصص املبحث الثاني للتعرف على بعض مؤشرات التنمية الزراعية املستدامة  ،اما املبحث
الثالث فقد كرس لعرض التحديات اليت تواجه التنمية الزراعية املستدامة يف العراق .وأخريا سيتم التوصل اىل مجلة من
االستنتاجات والتوصيات اليت ختص البحث .

املبحث األول  :االطار النظري للتنمية املستدامة
اوال :مفهوم التنمية املستدامة
لقد احتلت التنمية املستدامة مكانة كبرية جدا يف الفكر التنموي املعاصر  ،فقد حظيت باهتمام االقتصاديني بشكل عام
وعلماء البيئة بشكل خاص  ،وبدأ احلديث عنها ضمن ادبيات التنمية املعاصرة واصبح هلا صدى يف احملافل واملؤسسات الدولية ،
اذ استخدمت عبارة التنمية املستدامة الول مرة عام  0891من قبل االحتاد الدولي للحفاظ على البيئة ضمن االسرتاتيجية العاملية
للبقاء  ،وبعد هذا التاريخ توالت القمم واملنتديات العاملية باالنعقاد ملناقشة التنمية املستدامة كونها مل تعد ترفا فكريا بل مطلبا
أساسيا لتحقيق العدل واالنصاف يف توزيع مثار ومكاسب التنمية والثروات بني االجيال احلالية واملستقبلية  ،ومن هذه املؤمترات
على سبيل املثال املؤمتر الثاني لالمم املتحدة يف ريودي جانريو ( الربازيل ) الذي انعقد يف  0881حتت اسم مؤمتر االمم املتحدة
حول البيئة والتنمية  ،كما انعقد املؤمتر الثالث لالمم املتحدة يف جوها لنسبورغ ( جنوبي افريقيا ) يف سبتمرب  1111حتت اسم
مؤمتر االمم املتحدة حول التنمية املستدامة  ،وكذلك انعقد مؤمتر االمم املتحدة للتنمية املستدامة ريو يف حزيران ، 1101
وبذلك ظهرت عدة تعاريف للتنمية املستدامة .فقد مت تعريفعا من قبل اللجنة العاملية للبيئة والتنمية بانها التنمية اليت تليب حاجات
احلاضر من دون املساس بقدرة االجيال املقبلة على تلبية حاجاتهم ( البديع . ) 603 ، 1110 ،
وعرفت التنمية املستدامة من قبل ادوارد باربر ()Edward Barbierبانها ذلك النشاط االقتصادي الذي يؤدي اىل
االرتفاع بالرفاهية االجتماعية مع اكرب قدر من احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة وباقل قدر من االضرار واالساءة بالبيئة
(عبداهلل  . )141 ، 0889 ،اما منظمة اليونسكو ( )Unescoفرتى التنمية املستدامة ان كل جيل بجب ان يتمتع باملوارد
الطبيعية ويرتكها صافية غري ملوثة كما جاءت اىل االرض

( القريشي  . ) 63 ، 1101 ،وهناك من يعرف التنمية املستدامة

بانها السعي من اجل استقرار النمو السكاني ووقف تدفق االفراد اىل املدن من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية
يف االرياف وحتقيق اكرب قدر من املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية ( عبداهلل . ) 144 ، 0889 ،
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كما عرفها االقتصادي روبرت سولو ( )Robert solowبانها عدم االضرار بالطاقة االنتاجية لالجيال املقبلة وايصاهلا
اليهم بنفس الوضع الذي ورثه اجليل احلالي  ،واشار سولو ان احلديث عن االستدامة يعين االخذ يف احلسبان ليس املوارد اليت
نستهلكها اليوم وتلك اليت نورثها لالجيال القادمة فحسب  ،بل ينبغي توجيه االهتمام الكايف ايضا لنوعية البيئة اليت خنلفا
للمستقبل  ،وهذه البيئة تشمل امجالي الطاقة االنتاجية لالقتصاد مبا يف ذلك املصانع واملعدات التقنية السائدة وهيكل املعرفة
(عبدالقادر . ) 113 ، 1113 ،
ولقد خرج مؤمتر منظمة الزراعة واالغذية العاملية (  )FAOبتعريف اوسع للتنمية املستدامة بانها ادارة قاعدة املوارد
وصونها وتوجيه عملية التغري البيولوجي واملؤسسي على حنو يضمن اشباع احلاجات االنسانية لالجيال احلاضرة واملقبلة بصفة
مستمرة يف كل القطاعات االقتصادية وال تؤدي اىل تدهور البيئة ( وليم . ) 63 ، 0881 ،
ولقد أصدرت جلنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض كتابًا حول مؤشرات التنمية املستدامة ،حيث تضمن حنو 061
مؤش رًا مصنفة يف أربع فئات أو أبعاد رئيسية "اقتصادية" و"اجتماعية" و"بيئية" و"تقنية" ).اخلولي ) 64 ، 1111 ،
 -0البُعد االقتصادي /يتمثل البعد االقتصادي بتقدم اجملتمع عن طريق استنباط اساليب انتاجية جديدة افضل ورفع مستويات
االنتاج عن طريق زيادة رأس املال املرتاكم يف اجملتمع  ،وزيادة الطاقة االنتاجية لالقتصاد  ،أي االستثمار املنتج الذي يساهم يف
زيادة الدخل احلقيقي يف اجملتمع  ،وبجسد هذا البعد االنعكاسات احلالية واملقبلة لالقتصاد على البيئة واجملتمع  ،وعادة تتم مناقشة
هذا البعد من خالل نصيب الفرد من استهالك املوارد الطبيعية  ،وايقاف اتبديدها  ،واملساوات يف توزيع الدخل وتلبية احلاجات
األساسية.
 -1البُعد االجتماعي /إنّ عملية التنمية املستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إىل حتسني مستوى الرعاية الصحية والتعليم ،فضالً
عن مشاركة اجملتمعات يف صنع القرارات التنموية اليت تؤثر يف حياتهم ،باإلضافة إىل عنصر العدالة أو اإلنصاف واملساواة .وهناك
نوعان من اإلنصاف هنا ،وهما :إنصاف األجيال املقبلة ،اليت بجب أخذ مصاحلها يف االعتبار ،والنوع الثاني هو إنصاف من
يعيشون اليوم من البشر وال بجدون فرصًا متساوية مع غريهم يف احلصول على املوارد الطبيعية واخلدمات االجتماعية ،وتهدف
التنمية إىل تقديم العون للقطاعات االقتصادية غري الرمسية ،وحتسني فرص التعليم ،والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة.
 -6البُعد البيئي (اإليكولوجي) /تهدف التنمية املستدامة إىل حتقيق عدد من األهداف البيئية ،من بينها االستخدام الرشيد
للم وارد القابلة للنضوب ،لرتك بيئة مماثلة لألجيال القادمة ،لعدم وجود بدائل لتلك املوارد ،ومراعاة القدرة احملدودة للبيئة على
استيعاب النفايات ،مع التحديد الدقيق للكمية اليت ينبغي استخدامها من كل مورد من تلك املوارد.
 -4البعد التقين/يف السنوات األخرية لعبت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورًا كبريًا يف تعزيز مفهوم التنمية املستدامة،
حيث عززت من أنشطة البحث والتطوير لتحسني أداء املؤسسات اخلاصة ،وأدت الستحداث أمناط مؤسسية جديدة تشمل مدن
وحاضنات التكنولوجيا ،وحفزت النمو االقتصادي ،وولدت فرص عمل جديدة وساهمت يف تقليص الفقر ،ووضع اخلطط
والربامج اليت تهدف إىل حتويل اجملتمع إىل جمتمع معلوماتي ،والعمل على حتقيق أهداف عاملية كاألهداف اإلمنائية لأللفية.
ولعبت االتصاالت أيضًا دورًا كبريًا يف حتقيق التنمية املستدامة ،فمع تقييم بعض اخلربات يف ريف العامل الثالث ،جند أن اإلذاعة
الريفية املوجهة للتنمية اجملتمعية ،واإلعالم متعدد الوسائط قد ساعدا يف تدريب املزارعني ،وقادت شبكة اإلنرتنت للربط بني
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الباحثني ورجال التعليم واملرشدين وجمموعات املنتجني ببعضها البعض ومبصادر املعلومات العاملية ،ما ساعد على حتسني اإلنتاجية
الزراعية واألمن الغذائي وسبل املعيشة يف الريف.

ثانيا :مفهوم التنمية الزراعية املستدامة
تعرف التنمية الزراعية املستدامة بانها عملية حتسني االنتاج الزراعي كما ونوعا لتحقيق االمن الغذائي وتقليل االعتماد على
االسترياد  ،وميكن حتقيق ذلك عن طريق احداث ثورة فنية يف طرق ووسائل االنتاج املتبعة  ،واحداث تغريات اجتماعية وثقافية
وصحية يف اجملتمع الريفي اىل جانب الثورة الفنية واستخدام التكنولوجيا املالئمة  ،وبذلك فان التنمية الزراعية املستدامة تعين
صيانة املوارد احلية وانتاجها لكل االجيال احلالية واملقبلة ( االشرم . ) 48 ، 1113 ،
وحسب منظو منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة ( الفاو) فان التنمية الزراعية املستدامة تعين ادارة وصيانة املوارد
الطبيعية االساسية بطريقة تضمن حتقيق املتطلبات االنسانية لالجيال احلالية واملستقبلية وتلبيتها باستمرار ( بشاي 1116 ،
. )14،
ومن منظور امشل فان التنمية الزراعية املستدامة تعرب عن
 ضمان التوازن يف املتطلبات الغذائية لالجيال احلالية واملستقبلية مع انتاج زتوفري منتجات زراعية اخرى . توفري فرص عمل مستمرة ودخل كايف مبا يضمن بيئة عمل وحياة كرمية لكل املرتبطني باالنتاج الزراعي . حفظ وصيانة ورفع القدرات االنتاجية لقاعدة املوارد الطبيعية واملوارد املتجددة من غري االخالل باملوروثاتاالجتماعية والثقافية للمجتمعات الريفية والتلوث البيئي .
وقد بينت االسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة اهم التوجهات للتنمية الزراعية املستدامة ومنه ( حسني ،
) 643 ،1103
االهتمام باملياه بوصفها احملدد الرئيس للتنمية الزراعية املستدامة وذلك من خالل حتسني كفاءة مياه الري وتطوير تقنات
استخدام وادارة موارد املياه ن والتوعية املائية من خالل نشر ثقافة ترشيد استخدام املياه يف الزراعة .
تنمية ومحاية االراضي الزراع ية  ،والتوسع االفقي يف البيئات الزراعية املالئمة واحملافظة على البيئة الزراعية  ،وتنسيق
التشريعات املتعلقة باحلد من الزحف العمراني واالستخدامات غري الزراعية  ،ثم التطوير والتحديث التقين للزراعة عن طريق
دعم قدرات املزارعني وال سيما صغارهم لتبين تطبيق التقنات احلديثة  ،وتنسيق اجلهود لتشجيع االبتكار واالبداع يف جماالت
تطوير تقانات الزراعة ذات االولوية زحفظ حقوق امللكية الفردية  ،ودعم وتطوير نظم البحث العلمي .
بناء القدرات املهنية وتنمية املوارد البشرية  ،عن طريق بناء االطر واملالكات الزراعية الالزمة لدفع مسارات التنمية
الزراعية املستدامة على خمتلف املستويات  ،والنهوض مبستوى التعليم الزراعي املهين اجلامعي وبرامج اعادة التأهيل والتحقق من
ديناميكية زمناسبة خمرجات التعلم وفق احتياجات التنمية الزراعية املستدامة .
توفري مناخ استثماري مالئم ومستقر للقطاع الزراعي وجذب اهتمام القطاع اخلاص لالنشطة الزراعية التنموية من خالل
اعداد خريطة لالستثمارات الزراعية الواعدة وتنفي 0برامج الرتويج لغرض االستثمار  ،وتقديم املساعدة يف اعداد هذه الفرص
اقتصاديا وفنيا .
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وان من اهم اهداف التنمية الزراعية املستدامة تعظيم مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجالي  /وتأمني
احتياجات اجملتمع من الغذاء بدال من استرياده من الدول االخرى  ،فضال عن تأمني متطلبات الصناعة التحويلية اليت تقوم على
اخلامات الزراعية كالصناعات النسيجية والغذائية والدوائية واجللود وغريها  .كما تهدف التنمية الزراعية اىل حتقيق االمن
الغذائي ومواجهة ضغوط االحتكارات الزراعية  ،واحتمال متتع البلد بفائض زراعي يدعم قدراته التنافسية من جمال التجارة
الدولية  ،كما ان التنمية الزراعية هلا وظيفة احلفاظ على البيئة اليت تنعكس ابجابيا على نوعية احلياة ( رسن . ) 36 ، 1100 ،
ثالثا  :ابعاد التنمية الزراعية املستدامة
هناك من يستخدم تعريفا اوسع وحيكم على التنمية الزراعية بأنها مستدامة اذا ما وفرت اآلتي :
 -0السالمة البيئية
اي انها حتافظ على املوارد الطبيعية وتزيد من حيوية النظام الزراعي البيئي بأكمله بدءا من البشر واحملاصيل واحليوانات
وحتى عضويات الرتبة  ،وافضل مايضمن ذلك هو حسن ادارة الرتبة واحملافظة على صحة احملاصيل واحليوانات والبشر من خالل
العمليات البيولوجية ( التنظيم الذاتي ) .وذلك يعين استخدام املوارد احمللية بشكل حيد من فقدان العناصر الغذائية والكتلة
احليوية والطاقة ويقي من التلوث ويدخل ضمن هذا املفهوم الرتكيز على استخدام املوارد املتجددة .
 -1اجلدوى االقتصادية
أي ان يتمكن املزارعون من انتاج مايكفي لتحقيق االكتفاء الذاتي  ،او ادرار الربح أو االمرين معا  ،واحلصول على عوائد
كافية تغطي نفقات العمالة ومتطلبات االنتاج  ،وال تقاس اجلدوى االقتصادية بانتاج املزرعة املباشر ( الغلة ) فحسب بل بوظائف
اخرى مثل احملافظة على املوارد واحلد من املخاطر .
 -6العدالة االجتماعية
أي ان تتوزع املوارد والقدرات االنتاجية بشكل يليب احلاجات االساسية لكافة افراد اجملتمع  ،ويضمن حقوقهم يف استخدام
االرض ورأ س املال الكايف واملساعدة التقنية وفرص التسويق ويتم افساح اجملال للجميع للمشاركة يف صنع القرار يف احلقل
واجملتمع  ،اذ ان االضطراب االجتماعي قادر على تهديد النظام االجتماعي بأكمله مبا يف ذلك الزراعة .
-4االهتمام باملتطلبات االنسانية
أي احرتام كافة اشكال احلياة كالنبات واحليوان واالنسان واالقرار اساسا بكرامة كل البشر ومراعاة العالقات واهليئات
واملوروثات اجملتمعية واحرتام القيم االنسانية االساسية كالثقة والشرف والتعاون والرأفة  ،ويشمل ذلك احملافظة على الكرامة
والسالمة الثقافية والروحية للمجتمع وتعزيزها .
-3القدرة على التكيف
أي ان تكون اجملتمعات الريفية قادرة على التكيف مع التغريات املستمرة الزراعة  :النموالكاني والسياسات والطلب يف
السوق ويشمل ذلك تطوير التقنيات اجلديدة املناسبة والقدرة على االبتكار يف اجملاالت االجتماعية والثقافية .
رابعا :اساليب حتقيق التنمية الزراعية املستدامة؟
هناك عدة خطوات البد من اتباعها لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة ومنها ما يلى (ابو بطة : ) 1103 ،
اتباع األساليب املرتبطة باحلفاظ على حيوية الرتبة ،و اليت تساعد على استعادة التوازن الطبيعي بني الرتبة والكائنات احلية.
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التخلص من أساليب الزراعة اليت تلحق الضرر بالرتبة والبيئة.
زيادة القدرة االنتاجيه للرتبة ،واحلفاظ على خصوبتها واحلد من تدهورها.
استخدام املوارد املائية على وجه يضمن محايتها  ,باستخدام طرق رى متطورة للحفاظ على املوارد املائية املختلفة بصورة
تضمن محايتها .
استخدام كل مصادر املائية املتاحة فى زراعة نباتات تتوافق مع مواصفات املياه مثل النباتات التى تتحمل امللوحة.
االهتمام مبتابعة االرصاد اجلوية للتعامل بالطرق السليمة مع اى ظواهرغري مرغوبة مثل الصقيع والتصحر واجلفاف.
محاية الغطاء النباتي الطبيعى .
تنظيم املراعى واحلفاظ عليها من خالل تطويرها وتوفري املوارد املائية فيها ،مع تقليل الضغط عليها برتكيز رعى حيوانات
إنتاج اللحوم يف مراكز ثابتة  ،و حظر الرعي يف بعض املناطق خالل فرتات زمنية معينة التاحة الفرصة السرتداد الغطاء النباتي
حيويته  ،وتشجيع تربيه اإلبل وحيوانات الربية لتحقيق التوازن البيئي للمراعى الطبيعية.
محاية الغابات واحلد من قطعها من خالل تنظيم عمليات قطع الغابات ومكافحة احلرائق فيها.
انشاء غابات صناعية يتم ريها مبياه الصرف املعاجل لزيادة الغطاء االخضر ومحاية االراضى اخلصبة من زحف الصحراء
عليها.
إنشاء حمميات طبيعية بيئية .
إصدار القوانني والتشريعات اليت تساهم يف مكافحه ظاهره التصحر .
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املبحث الثاني  :مؤشرات التنمية الزراعية املستدامة يف العراق
اوال  :االراضي الزراعية
تبلغ املساحة الكلية للعراق (  )174.02مليون دومن  ،وتبلغ مساحة االراضي الصاحلة للزراعة (  )44.46مليون دومن  ،وهي
تشكل نسبة  % 26من املساحة الكلية للعراق  ،وتتنوع طرق االرواء الزراعي يف هذه املناطق ن فهناك االراضي القابلة
لالرواء وتبلغ حبدود (  )22.319مليون دومن اي  % 50.2من امجالي االراضي الصاحلة للزراعة  ،يف حني تبلغ مساحة
االراضي الزراعية الدميية (  )22.141مليون دومن وتشكل نسبة  % 49.8وهذا ما نراه يف اجلدول (. )0
اجلدول ()0
توزيع االراضي الصاحلة للزراعة يف العراق حسب طريقة االرواء
ت

طريقة االرواء

املساحة (مليون دومن )

النسبة %

0

االراضي الدميية

22.141

49.8

1

االراضي القابلة لالرواء

11.119

25.0

6

االراضي اليت تروى بالواسطة

4.5

10.1

4

االراضي اليت تروى سيحا

6.7

15.1

اجملموع

44.46

100

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة الري  ،تقرير املوازنة املائية لعام . 0888

وتشري االرقام الواردة يف اجلدول ( ) 1اىل انه بالرغم من املساحات الواسعة من االراضي الصاحلة للزراعة اليت يتمتع بها
العراق  ،اال انه ما زرع منها ال يتجاوز  %30ملعظم السنوات  ،اي ان حبدود  %70من االراضيالصاحلة للزراعة
مرتوكة ومل تستغل  ،وهذا يعكس لنا الرصيد الواسع من االراضي الصاحلة للزراعة وغري املستغلة اليت ميكن استثمارها يف
التنمية الزراعية يف املستقبل  ،وهذا يعين انه ستتهيأ فرصة امام سكان العراق لتحويل القسم املتبقي من االراضي الصاحلة
للزراعة اىل اراضي زراعية منتجة  .كما يتضح لنا الرتاجع الواضح يف نصيب العامل الزراعي من االراضي الصاحلة للزراعة
وكذلك من االراضي املزروعة  ،فبعد ان كان نصيب العامل من االراضي الصاحلة للزراعة (  )35.4ألف دومن سنة
 1114اصبح نصيبه (  )35.3ألف دومن سنة  ، 1104كما خنفض نصيب العامل من االراضي املزروعة من ( )11.1
الف دومن سنة  1114اىل ( ) 10.5ألف دومن سنة  ، 1104لذا فان التوسع املقبل يف استخدام االرض يتطلب تشغيل
املزيد من القوى العاملة الزراعية وتنميتها وتطويرها  ،وبذل جهد متواصل من خالل تشجيع اهلجرة املعاكسة اىل الريف
فضال عن ادخال التقنيات الزراعية احلديثة لتساهم يف رفع مستوى االنتاجية يف القطاع الزراعي .
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جدول ()1
مساحة االراضي الصاحلة للزراعة واالراضي املزروعة ومتوسط نصيب الفرد منها للسنوات 1104 – 1114
( مليون دومن )
السنة

مساحة االراضي

مساحة

النسبة

القوى

نصيب الفرد من نصيب الفرد

الصاحلة للزراعة

االراضي

%

العاملة

االراضي الصاحلة من االراضي

الزراعية

للزراعة

املزروعة

املزروعة
1114

45.9

13.7

29.8

1229

37.3

11.1

1113

44.4

14.7

33.1

1229

36.2

11.9

1113

48.0

14.1

29.3

1304

36.8

10.8

1113

43.4

14.3

32.9

1343

32.3

10.6

1119

44.4

14.2

32.0

1443

30.8

9.8

1118

48.0

10.5

21.9

1452

32.7

7.2

1101

44.8

12.0

26.8

1467

30.5

8.2

1100

48.4

13.1

27.1

1461

33.1

9.0

1101

50.1

12.8

25.5

1482

33.8

8.6

1106

50.3

14.5

28.3

1470

34.9

9.9

1104

52.2

15.5

29.7

1473

35.4

10.5

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة التخطيط  ،اجلهاز املركزي لالحصاء  ،اجملموعة االحصائية السنوية للسنوات . 1103-1100

ثانيا  :االهمية النسبية للقطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجالي
من املعروف ان للقطاع الزراعي دورا واضحا وتأثريا مهما يف عملية التنمية االقتصادية عن طريق توفري االحتياجات الغذائية
لالفراد من املنتجات النباتية ومن املنتجات احليوانية سواء كان ذلك لالستهالك الغذائي املباشر أو كمدخالت للصناعات
التحويلية  ،اال ان واقع حال القطاع الزراعي يف العراق يتمثل باخنفاض نسبة مساهمته يف الناتج احمللي االمجالي  ،وهذا ما نراه
واضحا يف اجلدول ( )6بسشكل واضح  ،حيث يتضح لنا من االرقام الواردة يف اجلدول ( )6ان افضل نسبة ملساهمة الناتج
الزراعي يف الناتج احمللي االمجالي هو  % 6.9خالل السنتني  1114و ، 1113ثم بدأت باالخنفاض اىل ان وصلت % 4
سنة  ، 1106ورمبا يكون السبب يف اخنفاض هذه النسبة اىل طابع القطاع الزراعي املميز واملتمثل يف كثافة استخدام رأس املال
البشري مقابل االخنفاض يف كثافة رأس املال والتكنو لوجيا ليتأثر بذلك املردود النهائي من حيث الكمية والفائض فال جنده يفوق
عن تلبية االحتياجات االستهالكية للعاملني يف هذا القطاع  ،هذا فضال عن اهمال القطاع الزراعي من قبل الدولة بعد عام
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 ، 1116وعدم تقديم الدعم للفالح باالضافة اىل اغراق االسواق العراقية بالبضائع والسلع املستوردة مما اثر بشكل سليب على
ت وجهات املزارعني  ،االمر الذي جعل قسم كبري منهم الىهجر مزارعهم والتوجه اىل املدن للبحث عن فرص عمل بديلة  .لذا
نؤكد على االهتمام بالقطاع الزراعي واعطاءه االولوية  ،لكونه القطاع املسؤول بشكل مباشر عن االيفاء مبتطلبات البلد
الغذائية ،فضال عن تلبية الصناعة اليت ترتكز عليها النشاطات االخرى .
جدول ()6
مساهمة الزراعة يف الناتج احمللي االمجالي باالسعار اجلارية يف العراق للمدة 1104 – 1114
( مليار دينار )
السنة

الزراعة والصيد والغابات

الناتج احمللي االمجالي

مساهمة الزراعة يف الناتج احمللي

1114

3693.7

53235.4

االمجالي
6.9

1113

5064.2

73533.6

6.9

1113

5568.9

95587.9

5.8

1113

5494.2

111455.8

4.9

1119

5716.8

155982.2

3.7

1118

6132.7

139330.2

4.4

1101

8657.4

177008.6

4.9

1100

8808.6

212254.9

4.2

1101

10403.6

253030.7

4.1

1106

10742.4

267395.6

4.0

1104

10875.7

269453.8

4.1

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة التخطيط  ،اجلهاز املركزي لالحصاء  ،اجملموعة االحصائية السنوية للسنوات . 1103-1100

ثالثا  :التخصيصات االستثمارية الستصالح االراضي الزراعية
ان التخصيصات االستثمارية والتوسع يف مساحة االراضي املستصلحة تؤثر ابجابيا يف معدل منو االنتاج الزراعي كونه
يعكس مدى جناح السياسات املطبقة يف تلبية الزيادة املستمرة على طلب السلع الغذائية  ،وامكانية خفض الواردات وزيادة
الصادرات  ،ويعرب عن كفاءة النظام االقتصادي والسياسات االقتصادية من حيث قدرتها على بلوغ االهداف املرسومة  ،لذا
يتم ختصيص مبالغ كبرية هلذا الغرض  ،حيث يشري اجلدول ( )4اىل التخصيصات االستثمارية ملشاريع استصالح االراضي
الزراعية فنجد ان السنوات االوىل شهدت ختصيص مبالغ كبرية مقارنة بالسنوات االخرية  ،حيت بلغت التخصيصات
( ) 32130.2مليون دينار سنة  1111ثم بدات باالخنفاض اىل ان وصلت (  ) 8127.1مليون دينار سنة ،1106وهذا يعين
ان التخصيصات يف سنة 1106اخنفضت اىل ربع التخصيصات تقؤيبا لسنة  ،1111اي ان معدل النمو للتخصيصات
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االستثمارية يف جمال االستصالح الزراعي سالب خالل املدة  ، 1106 – 1111وهذا يعكس االخنفاض املستمر يف ختصيص
االموال لالستثمار يف هذا اجملال ضمن املدة اعاله  .اذ مل تؤدي 3املتغريات االقتصادية املدروسة اثارها االبجابية أو يعزى اىل عدم
القدرة على صرف التخصيصات املرصودة وتدني كفاءة االجهزة التنفيذية االمر الذي ينعكس سلبا على مسرية التنية الزراعية .
اجلدول () 4
التخصيصات االستثمارية واملساحات املستصلحة يف العراق للمدة  ( 1106 – 1111مليون دينار )
1111

التخصيصات االستثمارية ملشاريع استصالح االراضي
32130.2

املساحات املستصلحة يف العراق ( دومن )
274

السنة
1116

19624.1

274

1114

24912.6

289

1113

16329.4

103

1113

4009.1

291

1113

5280.3

270

1119

8347.1

278

1118

7213.8

268

1101

7762.1

270

1100

7894.6

271

1101

8123.4

272

1106

8137.1

286

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة التخطيط  ،اجلهاز املركزي لالحصاء  ،مديرية احلسابات القومية.

رابعا  :الصادرات والواردات الزراعية
تسبب عدم تطور االنتاج بشكل يتوازى مع منو حاجات اجملتمع من الغذاء يف العراق من فجوة غذائية متزايدة منذ
التسعينات يف القرن املاضي واستمرت يف االتساع يف الوقت احلالي  ،واصبح متويل استرياد الغذاء عبئا ثقيال على املوازنات
املالية للدولة ويستنزف جزء اليستهان به من الدخل القومي يتجه حنو االسواق اخلارجية لسد احلاجة املتفاقمة للغذاء(.اجلباري
 ، ) 043 ،1101،ويعود سبب تزايد حجم الفجوة الغذائية اىل العجز الكبري واملتزايد يف االمدادات احمللية من املنتجات
الزراعية بسبب االعتماد على االيرادات النفطية واليت اظعفت مساهمة القطاعات االقتصادية االخرى يف الناتج احمللي االمجالي .
وتشري البيانات الواردة يف اجلدول ( )3اىل االخنفاض الواضح يف حجم الصادرات فبعد ان كانت( ) 64مليون دوالر سنة
 1111اخنفضت اىل ( ) 04,1سنة  ، 1106يقابل حجم الواردات الكبرية خالل املدة املذكورة  ،االمر الذي ينعكس على
العجز الكبري يف امليزان التجاري الزراعي و حجم الفجوة الغذائية منه  ،يف اشارة واضحة اىل وجود عدة اسباب تظافرت مع
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بعضها البعض اسهمت يف تدهور امليزان التجاري الزراعي فضال عن االضرار اليت سببتها سياسة حترير التجارة والتبعية
االقتصادية وتذبذب امكانية حتقيق األمن الغذائي .
اجلدول ()3
الصادرات والواردات الزراعية وامليزان التجاري الزراعي للمدة  ( 1106 -1111مليون دوالر باالسعار اجلارية)
السنة

الصادرات

الواردات

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

34.0
7.0
7.0
8.29
9.85
9.85
9.85
14.6
14.6
14.6
14.6
14.2

1264
1720
1882
1807
1997
1997
738.3
1354
1534.31
1354.1
1354.31
1354.5

امليزان التجاري الزراعي
 1230 1713 1875 1798.7 1987.15 1987.15728.45-

 1519.41519.711339.51339.711340.3-

املصدر  :علي  ،رمحن حسن ، 1103 ،دور القطاع الزراعي يف تنويع مصادر الدخل القومي يف العراق للمدة  ، 1106 -1111جملة الكوت
للعلوم االقتصادية واالدارية  ،العدد ( ، )10جامعة واسط  ،العراق .
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املبحث الثالث  :التحديات اليت تواجه التنمية الزراعية املستدامة
تواجه القطاع الزراعي يف العراق مجلة من التحدياحتالت دون تطور القطاع الزراعي ساهمت بعرقلة التنمية الزراعية
املستدامة  ،ومن هذه التحديات ما يأتي :
أوال  :املوارد املائية
من املعروف ان العراق بعتمد بشكل اساسي على مصادر املياه التقليدية املتمثلة يف املياه السطحية لنهري دجلة والفرات
وروافدهما وعلى مياه االمطار واملياه اجلوفية  ،حيث تساهم نهري دجلة والفرات بارواء مساحات واسعة من االراضي الزراعية
يف الوسط واجلنوب بشكل خاص تقدر ب( )11مليون دومن اي ما يعادل  %91تقريبا من االراضي الصاحلة للزراعة  ،اال ان
منابع النهرين املذكوين يف اعاله كما هو معروف يف تركيا  ،وقد قامت كل من تركيا وسوريا بانشاء سدود ومشاريع ري كبرية
على حساب احلصة املائية املخصصة للعراق مبوجب اتفاقية هلسنكي ( امحد  ، ) 140 ، 1119 ،وتشري االرقام الواردة يف
اجلدول ( ) 3اىل مقارنة واضحة للواردات املائية من نهري دجلة والفرات قبل انشاء املشاريع الرتكية والسورية على النهرين
املذكورين وبعدها  ،اذ اخنفضت املياه الواردة اىل العراق اىل اقل من النصف بعد انشاء هذه املشاريع والسدود عما كانت عليه
قبل انشائها .
اجلدول () 3
مقارنة واردات املياه ونوعيتها لنهري دجلة والفرات قبل وبعد انشاء املشاريع الرتكية والسورية على النهرين
نهر االفرات
التفصيالت

احلدود السورية العراقية

احلدود السورية الرتكية

معدل الواردات املائية

قبل التطوير
30.377

بعد التطوير
14.2

قبل التطوير
27.4

بعد التطوير
8.45

نوعية املياه (جزء باملليون)

250

500

457

1350- 1250

واالمالح املذبة
نهر دجلة
احلدود العراقية الرتكية

التفصيالت
معدل الواردات املائية

قبل التطوير
19.49

بعد التطوير
9.6

نوعية املياه (جزء باملليون)

250

تروي أقل مقارنة مع نهر الفرات

املصدر  :مجهورية العراق  ،وزارة املوارد املائية  ،تقارير غري منشورة . 1114 ،
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ثانيا  :اآلفات الزراعية
تعد االراضي اليت تعاني من اضرار االفات الزراعية واحدة من املؤشرات اليت على ضعف االداء الزراعي  ،اذ ان
االراضي املريضة ال ميكن هلا ان حتقق انتاج وبالتالي ال ميكن التعويل عليا يف النهوض بواقع هذا القطاع املهم  ،الن حتقيق
مستوى علي من االنتاج الزراعي يتطلب اس تخدام املزيد من املبيدات ملكافحة اآلفات واالمراض الزراعية اليت تقضي على ما
نسبته () % 41 – 11سنويا من قيمة االنتاج الزراعي يف الدول العربية .
ويف العراق تعاني املزروعات من االصابة مبجموعة من اآلفات الزراعية  ،ولقلة استخدام املبيدات بلغت نسبة االراضي
اليت متت مكافحتها من اآلفات الزراعية حبدود ( )3مليون دومن عام  ، 1114اي أقل من  % 18من املساعة املزروعة ( رسن ،
 ، ) 31 ،1100ويشري اجلدول ( ) 3اىل النسب املئوية للخسائر اليت حتدثها اآلفات الزراعية باالنتاج الزراعي  ،وهذه
االضرار ترتاوح بني (  ) % 31 – 01تبعا لنوع احملصول ونوعه .
جدول () 3
النسب املئوية للخسائر اليت حتدثها اآلفات الزراعية باالنتاج الزراعي يف العراق
النسبة املئوية

تفاصيل اآلفات الزراعية اليت تصيب احملصول

ت

اسم احملصول

0

آفات حمصول القطن

31

1

آفات حمصول احلنطة والشعري

03

6

آفات الذرة الصفراء

11

حشرة حفار ساق الذرة  ،الرتبس ،املن وغريها .

4

آفات أشجار احلمضيات

61

حشرة البق الدقيقي،احللم  ،القارضة  ،الديدان الثعبانية

3

آفات مثار التفاح

31

دودة مثار التفاح والعناكب واجلرب وغريها

3

آفات الرمان املختلفة

31

دودة مثار الرمان والعنكبوت االمحر الكاذب وغريها

3

آفات اشجار الفاكهة املختلفة

11

حشرات املن  ،العناكب  ،القارضة ،اجلرب وغريها .

9

آفات النخيل املختلفة

31

مرض خياس طلع النخيل  ،حشرة دوباس النخيل  ،حشرة احلمرية

8

آفات البصل

61

دودة ذبابة البصل  ،الرتبس  ،مرض البياض .

01

آفات اخلضراوات

63

احلشرات القارضة ،الذبابة البيضاء  ،امراض البياض ،الذبول ،الديدان

00

أدغال احلنطة والشعري

13

.الشوفان الربي وادغال عريضة االوراق

01

أدغال الرز

01

وتشمل الدنان بصورة رئيسية

للخسارة
مرض ذبول القطن  ،حشرة الرتس  ،دودة جوز القطن الشوكية
والقرنفلية  ،الذبابة البيضاء ،العنكبوت األمحر وغريها .
أمراض التفحم والتبقع واالصداء  ،البق  ،احلشرات القارفة .

على النخيل وعنكبوت الغبار .

الثعبانية  ،العناكب وغريها

املصدر :نافع  ،فيصل عبد الفتاح  ،مستقبل الزراعة يف العراق ودورها يف تعزيز املن الغذائي الوطين  ،جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،
العدد ( ، ) 43ص. 116
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ثالثا  :مشكلة ملوحة االرض
تعد مشكلة ملوحة االراضي الزراعية من التحديات الرئيسة اليت واجهت القطاع الزراعي يف العراق  ،وأدت اىل تدهور
واخنفاض االن تاجية فيه  ،فمن املعروف ان الزراعة املروية تنتشريف العراق  ،وان تشبع الرتبة باملاء واتباع طرق ارواء تقليدية وغري
منتظمة مع غياب نظام فعال للصرف  ،األمر الذي أدى اىل زيادة ملوحة الرتبة عند السطح مما قلل من انتاجها ثم تركها  ،هذا
فضال عن الطبيعة اجلغرافية ملناطق وسط العراق وجنوبه وطبيعة الظروف املناخية املتمثلة بارتفاع شديد يف درجات احلرارة
وبشكل خاص يف موسم الصيف  ،وكذلك قلة مشاريع الري والبزل حيث بلغت نسبة املساحة املنجزة مبشاريع الري والبزل يف
مجيع احملافظات  ، % 63وهي نسبة قليلة ال تتناسب مع ما يتدهور من اراضي صاحلة للزراعة اليت تقدرها وزارة الزراعة بنحو (
 ) 011ألف دومن سنويا بسبب ارتفاع املياه اجلوفية وامللوحة والتصحر الناجتة عن سوء االدارة واستخدام منط تقليدي جائر يف
الري دون اعتماد التكنولوجيا واالساليب احلديثة ( الصفار . ) 39 ، 1101 ،
رابعا  :مشكلة التكنولوجيا الزراعية
تعد التكنولوجيا الزراعية من العناصر االساسية واملهمة الحداث عملية التنمية الزراعية  ،وان النقص يف استخدامع يف العراق
يعد من التحديات الكبرية اليت يواجهها القطاع الزراعي  ،وهنا ليس املقصود بالتكنولوجيا هو اآلالت واملعدات فقط ن وامنا
التكنولوجيا املتعلقة بابتكار االصناف اجلديدة والبذور احملسنة وعمليات التهجني واستخدام االمسدة والري واستصالح األراضي
.........اخل  ،وفيما يتعلق بالبذور احملسنة على سبيل املثال  ،فقد بدأ العمل يف هذا اجملال يف العراق بوقت مبكر رمبا من
اخلمسينات أ الستينات ورغم التطور الذي حصل يف هذا النشاط فال يزال دون املستوى املطلوب  ،ونالحظ ان  %13من
املساحات املزروعة بالقمح والشعري مت تغطيتها بالبذور احملسنة ( املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ) 13 ، 1110 ،ورمبا يكون يف
الوقت احلالي اقل منذلك  ،وهذا يعين ان  % 36من املساحة املزروعة قد زرعت ببذور منتجة من قبل الفالحني انفسهم  ،األمر
الذي يؤدي اىل اخنفاض االنتاجية يف القطاع الزراعي ويؤثر سلبا يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة .

خامسا  :سياسة االغراق يف االسواق العراقية
يعد التحول الكبري يف االقتصاد العراقي بعد  1116والذي اثر على القطاع الزراعي من خالل تطبيق اجراءات السوق عن
طريق الغاء اجراءات احلماية وفتح ابواب التجارة اخلارجية على مصراعيها من خالل الغاء نظام احلصص والرتاخيص والغاء
الرسوم الكمركية عن السلع الزراعية املستوردة  ،وحتول السوق العراقية من سوق مسيطر عليها اىل سوق مفتوحة  ،ودخول
انواع كثرية من السلع اىل السوق العراقية وباسعار رخيصة  ،حبث اصبحت السوق العراقية تعتمد على املنتجات الزراعية
املستوردة االمر الذي ادى اىل ارتفاع كبري يف اسعار احملاصيل الزراعية نتيجة اخنفاض املعروض من احملاصيل املنتجة حمليا بسبب
سياسة االغراق اليت أدت اىل ترك الفالح للزراعة لعدم قدرة حماصيله على منافسة السلع املستوردة  ،وادت هذه السياسة اىل
اخنفاض كبري يف كمية االنتاج الزراعي يف العراق .
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االستنتاجات والتوصيات
أوال  :االستنتاجات
 -0يتميز القطاع الزراعي بكونه يستند اىل مقومات طبيعية وبشرية مهمة  ،حيث هناك حنو ( ) 31مليون دومن من
االراضي الصاحلة للزراعة ومل يستغل منها سوى (  ) % 29.7منها ،كما تتوفر موارد مائية مهمة متمثلة بنهري دجلة
والفرات وروافدهما فضال عن القوى العاملة املتوفرة يف العراق  ،اال انه مع كل هذه املقومات ظلت الزراعة يف العراق
متواضعة يف معدالت منوها بل تراجعت معدالت االنتاج يف كثري من االحيان .
 -1تواجه التنمية الزراعية املستدامة يف العراق حتديات عدة ن متثلت برتاجع كفاءة استخدام مياه الري بسبب االعتماد
على الطرق التقليدية يف الري واهلدر يف االستخدام  ،فضال عن ضعف اجلانب التقين املستخدم يف عمليات االنتاج
الزراعي واآلفات الزراعية وعدم القدرة على مكافحتها بشكل صحيح مما ترك اثارا سلبية على القطاع الزراعي .
 -6يتميز القطاع الزراعي يف العراق يف كثافة استخدام رأس املال البشري مقابل االخنفاض يف كثافة رأس املال
والتكنولوجيا ليتأث ر بذلك املردود النهائي من حيث الكمية والفائض فال جنده يفوق عن تلبية االحتياجات االستهالكية
للعاملني يف هذا القطاع
 -4االخنفاض الواضح يف التخصيصات االستثمارية ملشاريع استصالح االراضي الزراعية  ،وان معدل النمو هلذه
التخصيصات سالب للمدة . 1106 – 1111
 -3اعتماد سيا سة جتارية خاطئة ( سياسة االغراق ) الذي جعلت منتجات القطاع الزراعي يف العراق غري قادرة على
منافسة املنتجات املستوردة  ،األمر الذي أدى اىل اهمال هذا القطاع احليوي وضعف اسهامه يف الناتج احمللي االمجالي .

ثانيا  :التوصيات
 -0استغالل املساحات الواسعة من االراضي الصاحلة للزراعة وغري املستغلة ،عن طريق االستثمار املشرتك مع شركات
عربية أو اجنبية على ان تكون القوى العاملة عراقية ومبا يساهم يف زيادة الناتج احمللي االمجالي .
 -1اعتماد سياسة واضحة من قبل وزارة الزراعة لدعم احملاصيل االسرتاتيجية الرتباطها املباشر باألمن الغذائي  ،على ان
يشمل الدعم توفري البذور احملسنة واألمسدة الكيمياوية واملبيدات الالزمة فضال عن سياسة دعم املنتج النهائي .
 -6استخدام طرق حديثة للري عن طريق استخدام تقنات الري احلديثة لغرض االقتصاد مبياه الري املستعملة  ،واحلد من
مشكلة املوارد املائية وملوحة الرتبة النامجة عن استخدام اساليب الري التقليدية .
 -4اعادة النظر بالقوانني اليت صدرت بعد عام  1116والذي احلقت ضررا كبريا يف القطاع الزراعي ،وتشريع قوانني
للحد من سياسة االغراق ومحاية املنتج الوطين .
 -3بذل جهود حثيثة من قبل احلكومة حلل مشكلة املياه مع دول اجلوار عن طريق توقيع اتفاقيات تتضمن جوانب تفصيلية
تضمن احلصول املوارد املائية املطلوبة مبا اليلحق الضر يف القطاع الزراعي .
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قائمة املصادر:
-0أمحد  ،عبد الغفور ابراهيم  ، 1119 ،نظرة اقتصادية ملشكلة الغذاءيف العراق  ،دار زهران للنشر والتوزيع  ،عمان ،
االردن
.-1االشرم  ،حممود  ، 1113 ،التنمية الزراعية املستدامة العوامل الفاعلة  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة االوىل ،
بريوت .
 -6اكربعمر حمي الدين اجلباري ، 1101 ،امكانيةانضمام العراق اجلديد اىل السوق اخلليجية املشرتكة (االكانيات واملعوقات)
 ،رسالة ماجستريمقدمة اىل جملس كلية االدارة واالقتصاد يف االكادميية العربية يف الدمنارك.
 -4ابو بطة  ،وليد فؤاد  ، 1103 ،التنمية الزراعية املستدامة . www.Zeraiah.net/index.php/book-agricultural ،

 -3بانوري واخرون  ، 0883 ،التنمية البشرية املستدامة من املفهوم النظري والتطبيق دليل للعاملني يف التنمية  ،اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ( االسكو )
 -3البديع ،حممد عبد  ،11 10 ،اقتصاد احلماية والبيئة  ،دار االمني للطباعة  ،مصر .
-3بشاي  ،فهمي  ، 1116 ،حنو التنمية الزراعية املستدامة يف العراق  ،منظمة االغذية والزراعة  ،روما.
 -9مجهورية العراق  ،وزارة التخطيط  ،اجلهاز املركزي لالحصاء  ،مديرية احلسابات القومية
 -8مجهورية العراق  ،وزارة التخطيط  ،اجلهاز املركزي لالحصاء  ،اجملموعة االحصائية السنوية للسنوات . 1103-1100
-01مجهورية العراق  ،وزارة الري  ،تقرير املوازنة املائية لعام . 0888
-00مجهورية العراق  ،وزارة املوارد املائية  ،تقارير غري منشورة . 1114 ،
-01حسني  ،ابتسام علي  ، 1103 ،معوقات التنمية الزراعية املستدامة يف العراق  ،جملة العلوم االقتصادية واالدارية  ،العدد
(  ، ) 83اجمللد ( ، )16بغداد .
 -06اخلولي  ،اسامة  ، 1111 ،البيئة وقضايا التنمية والتصنيع  ،عامل املعرفة  ،العدد  ، 693الكويت .
 -04رسن  ،سامل عبد احلسني  ، 1100 ،التنمية الزراعية املستدامة ....خيارنا االسرتاتيجي يف املرحلة الراهنة  ،جملة القادسية
للعلوم االدارية واالقتصادية  ،اجمللد  ، 06العدد (. ) 1
-03الصفار  ،عبد احلليم حمي سبهان  ، 1101 ،اسرتاتيجية تنمية وتطوير القطاع الزراعي يف العراق ودور املنظمات الدولية
يف دعمها للمدة  ، 1118 – 0881مصر .
 -03عبداهلل  ،عبد اخلالق  ، 0889 ،التنمية املستدمية والعالقة بني البيئة والتنمية  ،مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة
كتب املستقبل العربي  ، ) 106بريوت .
 -03عبد القادر  ،حممد عبدالقادر ، 1113 ،قضايا اقتصادية معاصرة  ،جامعة االسكندرية  ،مصر .
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أ.د.أسعد حمدي محمد ماهر

 -09علي  ،رمحن حسن ، 1103 ،دور القطاع الزراعي يف تنويع مصادر الدخل القومي يف العراق للمدة ، 1106 -1111
جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية  ،العدد ( ، )10جامعة واسط  ،العراق .
 -08القريشي  ،حممد صاحل تركية  ، 1101 ،علم اقتصاد التنمية  ،دار اثري للنشر والتوزيع  ،عمان .
-11املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ، 1100 ،السياسات الزراعية يف عقد التسعينات .
 -10نافع  ،فيصل عبد الفتاح  ،مستقبل الزراعة يف العراق ودورها يف تعزيز املن الغذائي الوطين  ،جملة املستنصرية للدراسات
العربية والدولية  ،العدد () 43
 -11وليم  ،ركز هاويت  ، 0881 ،حنو عامل مستديم  ،جملة العلوم العدد ( ، )0الكويت .
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