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يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهم االتفاقيمات والقموانين واالنظممة والتعليممات المتعلقمة
بالنشمماط الزراعممي والتنميممة المسممتدامة  ،وتطبي م رقابممة المطابقممة بشممكل مسممتقل وفعممال فممي احممد
المؤسسات الزراعية("مديرية زراعة المثنمى) لغمر المسماهمة فمي تحقيم التنميمة المسمتدامة وان
من اهم االسمتنتاجات رقابمة المطابقمة علمى النشماط الزراعمي يتضممن المربط بمين اختبمارات التمدقي
واالتفاقيات والقوانين والتعليممات وفم ابعماد التنميمة (االقتصمادي ،االجتمماعي ،البيئمي والمؤسسمي)
وأوصى البحث بضرورة تفعيل دور رقابة المطابقة على النشاط الزراعي ممن خمالل أعمداد تقريمر
مستقل لرقابة المطابقة على النشماط الزراعمي يتضممن تشميي حماالت عمدم االلتمزام واثرهما علمى
مبادئ واهداف التنمية المستدامة.
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Abstract
The research aims to shed light on the most important agreements, laws, regulations, and instructions related to
agricultural activity and sustainable development, and the application of the compliance audit independently and
effectively in one of the agricultural institutions ( the cultivation of Muthanna Directorate) for the purpose of
contributing to the achievement of sustainable development and that of the most important conclusions of conformity
agricultural activity control includes connectivity between the audit tests, conventions and laws and regulations in
accordance with the dimensions of development (economic, social, environmental and institutional) and it
recommended research need to activate the role of the compliance audit on agricultural activity through the
preparation of an independent report compliance audit on agricultural activity includes the diagnosis of noncompliance and its impact on the principles and goals of sustainable development.

المقدمة
تتأثر التنمية المستدامة بالعديد من االنشطة وتحكمهما اتفاقيمات
دولية عديدة همدف تلما االتفاقيمات همو تحقيم التنميمة المسمتدامة ،
الن تحقيقهمما اصممبر امممرا ممروريا للحفمماظ علممى حصممة االجيممال
الحالية والمستقبلة من الموارد الطبيعيمة  ،وممن بمين تلما االنشمطة
التي تتأثر بهما التنميمة المسمتدامة همو النشماط الزراعمي ،اك يحكمم
ايضا قوانين وتعليمات واتفاقيات دوليمة كات عالقمة بالنشماط نفسم
والتنميمممة المسمممتدامة ،ولغمممر تشممميي حممماالت عمممدم االلتمممزام
ومعرفممة تأثيرهمما علممى اهممداف ومبممادئ التنميممة المسممتدامة  ،فالبممد

تفعيل دور رقابة المطابقة على النشماط الزراعمي ممن خمالل ربمط
بين اختبارات التدقي والقوانين واالتفاقيمات فمي تشميي حماالت
عممدم االلتممزام وتأثيرهمما علممى مبممادئ واهممداف التنميممة المسممتدامة ،
وفممي مموء كلمما تضمممن البحممث خمسممة محمماور (المبحممث االول
منهجية البحث ودراسات سابقة  ،المبحمث الثماني االطمار النظمري
للتنمية المستدامة ورقابة المطابقة على النشاط الزراعي ،المبحمث
الثالث رقابمة المطابقمة علمى المؤسسمات الزراعيمة لتحقيم التنميمة
المستدامة ،المبحث الرابع االستنتاجات والتوصيات) .
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منهجية البحث

مصادر جمع البيانات

مشكلة البحث

لغر

ييضع النشاط الزراعي كأي نشاط الى العديمد ممن االتفاقيمات
الدولية والقوانين والتعليمات المحلية التي تمنظ عملم ممن الناحيمة
االقتصمادية واالجتماعيممة والبيئيمة والمؤسسمماتية  ،التمي تتنمما مممع
ابعاد التنمية المستدامة  ،ولغمر تشميي حماالت عمدم االلتمزام
باالتفاقيممات والقمموانين والتعليمممات وتأثيراتهمما السمملبية علممى التنميممة
المسمممتدامة  ،ال يوجمممد ربمممط بمممين االلتمممزام بمممالقوانين والتعليممممات
واالتفاقيممات وقيممات التقممدم المحممرز فممي اهممداف ومبممادئ التنميممة
المستدامة.

 المصممممادر رييسممممية  :الكتممممع العربيممممة واالجنبيممممة ،القمممموانين
واالتفاقيات الدولية .
 المصادر الثانوية  :االنترنت  ،الدوريات والرسمايل األكاديميمة
والمهنية .

أهمية البحث
تنبممع اهميممة البحممث مممن اهميممة رقابممة المطابقممة علممى النشمماط
الزراعمممي فمممي تشممميي الميالفمممات للقممموانين واالتفاقيمممات كات
العالقممة بالنشمماط الزراعممي والتنميممة المسممتدامة متبنيمما ربطهمما مممع
مبمممادئ واهمممداف التنميمممة المسمممتدامة واثرهممما علمممى ابعممماد التنميمممة
المسممممممتدامة االربعممممممة (االقتصممممممادي  ،البيئممممممي  ،االجتممممممماعي ،
المؤسسي).
أهداف البحث
يهدف البحث الى االتي :
 التعرف على االطار النظري للتنمية المستدامة.
 تسمممليط الضممموء علمممى اهممم االتفاقيمممات والقممموانين واالنظممممة
والتعليمات المتعلقة بالنشاط الزراعي والتنمية المستدامة.
 تطبي رقابة المطابقة بشكل مستقل وفعال في "مديرية زراعة
المثنى لغر المساهمة في تحقي التنمية المستدامة
فرضيـة البحث
يستند البحث على فر ية مفادها ( ان تطبيم رقابمة المطابقمة
بشمكل فعمال ومسمتقل علمى النشماط الزراعمي يسماه فمي تشمميي
حمماالت عممدم االلتممزام كات التممأثير السمملبي علممى مبممادئ واهممداف
التنمية المستدامة)
منهج البحث
ت االعتماد على المنهج االستنباطي لغمر التحمول ممن الكمل
فممي مو مموب البحممث الممى الجممزء مممن خممالل معرفممة أثممر رقابممة
المطابقممة علممى التنميممة المسممتدامة فممي النشمماط الزراعممي اليمما
بمديرية زراعة المثنى ،والمنهج االسمتقرايي لغمر التحمول ممن
الجزء في مو وب البحث المى الكمل ممن خمالل تعممي التوصميات
الياصممة بالنشمماط الزراعممي لعينممة البحممث علممى النشمماط الزراعممي
ككل.

انجاز البحث ت االعتماد على المصادر اآلتية :

الدراسات السابقة
 دراسة (حمدان  )4102 ،بحث منشور في مجلة بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة العدد الخاص باالمتتمر العلماي المشاتر
 ،بعنوان (دور التدقيق البيئي في التنمية المستدامة)  :تهدف
الدراسة للتعرف على االطار النظمري للتمدقي البيئمي والتنميمة
المسممممتدامة واالتفاقيممممات وتجممممارو بعمممم الممممدول وتجربممممة
جمهوريمممممة العمممممراق فمممممي التمممممدقي البيئمممممي  ،وان ممممممن اهممممم
االسممتنتاجات ان القمموانين كات العالقممة بالبيئممة فممي العممراق ل م
تن على منر حوافز للجهات التي تحافظ على الصحة وعلى
الممموارد الطبيعيممة  ،واوصممت الدراسممة ممرورة نشممر تقممارير
ديوان الرقابة المالية االتحادي في وسايل االعالم الميتلفة بمما
يساه في خل رادب للوحدات االقتصادية التي ل تحافظ علمى
الموارد الطبيعية فضال عن تضمين تقارير المديوان االتفاقيمات
البيئية التي انظمت اليها جمهورية العراق.
 دراساة ( : (Mekonin , Abere Adamu , 2010
بعنمموان (قممانون التنميممة المسممتدامة المسممار الممى امممان مسممتدام،
رسممالة ماجسممتير  ،مقدمم الممى كليممة ادارة االعمممال واالقتصمماد
في جامعة لينيوت )  ،تهدف الدراسة الى التعرف علمى قمانون
التنمية المستدامة كات االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئيمة
القممادر علممى التعامممل مممع الصممرعات التممي تنشممئها الطبيعممة مممع
البشمر بسمبع تغيمرات المنمماب  ،وبمين الصمراعات التمي ينشممئها
البشممر مممع الطبيعممة بسممبع اسممتنزاف الممموارد الطبيعيممة وزيممادة
حجم التلمموب البيئممي  ،وان مممن أهم االسممتنتاجات التممي توصممل
اليهمما الدراسممة هممي  ،ان قممانون التنميممة المسممتدامة كات االبعمماد
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ييدم الجيل الحالي من خمالل
توجيهممم لكيفيمممة اسمممتيدام المممموارد االقتصمممادية واالجتماعيمممة
والبيئيمممممة دون المسمممممات باحتياجمممممات الجيمممممل المسمممممتقبلي ، ،
وأوصممممت الدراسممممة توعيممممة الجيممممل الحممممالي للقضمممماء علممممى
الممارسات الياطئة التي تؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية
وتممدهور البيئممة مممن خممالل اسممتيدام التنميممة المسممتدامة كممأداة
وصا قانوني.
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االطار النظري
للتنمية المستدامة ورقابة المطابقة على النشاط الزراعي
اوال :مفهاااوم التنمياااة المساااتدامة  :ان اصمممل التنميمممة المسمممتدامة
يرجممع الممى عممام  0703فممي الغابممات االلمانيممة ،اك قممدم الساكسمموني
كارل في كتاب بمعنى ال لقطع المزيد من االخشاو في سنة معينمة
الن بقايها يساه في نمو الموارد الطبيعية ( Heinzle , et . al ,
 )2006 : 81ولكن بداية التنمية المستدامة كمفهوم كان في اعمالن
سممتوكهول عممام  0171اليمما بمممؤتمر البيئممة البشممرية  ،اك قممدم
مفهمموم جديممد لتنميممة لمميي فممي السممياق البيئممي ولكممن فيممما يتعلمم
بالتطبيقات االجتماعية واالقتصادية واعرو عن مرورة التنميمة
المسممتدامة فممي المممادة ( )8مممن االعممالن والتممي تؤكممد بممأن التنميممة
رورة اقتصادية واجتماعية لضمان لقممة العميب بوسماطة تهيئمة
الظروف على تحسين نوعية الحياة ( . )Voigt ,2009 :13ومع
بدايممة عقممد الثمانينيممات اخمميت القضممايا البيئيممة تثيممر اهتماممما علمممي
وفكممري  ،وتحديممدا فممي عممام  0180بممرز تقريممر االتحمماد العممالمي
للمحافظممة علممى الممموارد الطبيعيممة ،والمميي خص م بأكمل م حممول
قضايا تتعل بالتنمية المستدامة  ،وعلى المر ممن اهميمة مما جماء
في هيا التقرير اال ان الوالدة الحقيقيمة للتنميمة المسمتدامة كمان ممن
خممالل التقريممر المعنممون (مسممتقبلنا المشممتر ) عممام  0187المميي
نشرت اللجنة العالمية المعنية بالتنمية والبيئة ( ،التميمي :1118 ،
 . )50ومممن جهممة اخممر فممأن مممؤتمر االم م المتحممدة حممول البيئممة
والتنميممة عممام  0111فممي ريممودي جممانيرو كممان االول فممي ترجمممة
النظريممات والمفمماهي الياصممة بالتنميممة المسممتدامة الممى اجممراءات
عملية وف المبادئ االساسية واليطة التفصيلية  ،وبدأت المعالجة
للقضمايا تنتقممل تممدريجيا مممن االعتممماد علممى مو مموب البيئممة لوحممد
الممى اعتممماد ثالثممة ابعمماد (اقتصممادية ،اجتماعيممة  ،بيئيممة)  ،وبهمميا
اصممممبحت تعنممممي باالزدهممممار االقتصممممادي والتنميممممة االجتماعيممممة
والحماية البيئية في ان واحمد  ،مراعيمة بميلا االثمر الطويمل االممد
عنممممد و ممممع السياسممممات واالجممممراءات الكفيلممممة بتحقيمممم التنميممممة
المسمممتدامة ( ،عبمممود ،وخلممم  ، )015 :1100 ،اال ان هنممما ممممن
يضي بعد رابع للتنمية المستدامة كالبعد المؤسسي اليي اكد علي
اعممالن (ريممو  )11لعممام  1101لممما يسمماهم فممي تعزيممز التنميممة
المستدامة وتوطيد العالقة بمين االبعماد الثالثمة للتنميمة المسمتدامة ،
(اعممممالن ريممممو  .)08 :1101،ويعتقممممد ( ) wildererان مفهمممموم
التنميممة المسممتدامة يمكممن تقسمميم حسممع وجهممات النظممر التاليممة :
() wilderer, 2005: 25 - 26
 .0وجهات نظر نفعية  :علمى انهما قاعمدة ادارة المموارد الطبيعيمة
والمحافظة عليها  ،لغمر تلبيمة االحتياجمات البشمرية الحاليمة
والمسمممتقبلية او تحويمممل الطبيعمممة الغيمممر منتجمممة المممى ارا مممي
زراعيمممة منتجمممة للمحاصممميل التمممي يمكمممن االسمممتفادة منهممما فمممي
االستهال البشري والمحافظة عليها بشكل داي .

 .1وجهممات نظممر وقاييممة  :وتعنممي منممع االسممتيدام المكث م علممى
البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيمة ممن التمدخل البشمري ممع
مان حم العميب لجميمع الميلوقمات فمي المحميط الحيموي او
انهمما تعنممي اسممتيدام الممموارد الطبيعيممة وتحقيمم االنتفمماب دون
هيمنة جيل على حساو جيل اخر.
ثانيا :مبادئ التنمية المستدامة  :لغر تحقي التنمية المستدامة
والعمل في اربعمة اتجاهمات رييسمة متمثلمة بالمحافظمة علمى البيئمة
وتحقي نمو اقتصمادي معقمول وعدالمة اجتماعيمة واطمار مؤسسمي
لمنع االزدواجية  ،فاألمر يتطلع وجود مبادئ يسترشد بها  ،ولقمد
قدم ممؤتمر ريمو  0111مجموعمة ممن مبمادئ كانمت حصميلتها 17
مبدأ يمكن تسليط الضوء على البع منها بقمدر تعلقهما بمو موب
البحث .
(UN,Division for Sustainable Development, 2012
): 28 -36
المبممدأ االول  :ان محممور اهتمممام التنميممة المسممتدامة هم البشممر  ،اك
تنظر بمأن لهم الحم فمي العميب حيماة صمحية منتجمة فمي ويمام ممع
الطبيعة.
المبدأ الثاني  :تعمل الدول وف سياسات تنموية بيئية فمي اسمتغالل
مواردها الياصة  ،وان اي رر يلح بالبيئمة داخمل حمدودها او
خارجها تكون مسؤولة علي .
المبدأ اليامي  :يعد القضاء على الفقر شرط ال نى عنم لتحقيم
التنمية المستدامة  ،مما يتطلع التعاون بين المدول واالفمراد لتقليمل
الفوارق في مستويات المعيشة وتحسين تلبية االحتياجات لأل لبيمة
العظمى من النات في العال ،
المبمممدأ الثمممامن  :تعزيمممز السياسمممة السمممكانية الماليممممة و الحمممد ممممن
االنممماط يممر مسممتدامة مممن االنتمما واالسممتهال مممن اجممل تحقي م
التنمية المستدامة واالرتقاء بنوعية الحياة لجميع سكان العال .
المبدأ اليامي عشر :من اجمل حمايمة البيئمة ،فيجمع االخمي بمالنهج
التحمموطي فممي اتيمماك تممدابير فعالممة لحمايممة مممن التممدهور البيئممي فممي
حالمة وجممود ا ممرار وتهديممدات محتملممة لم يؤكممدها اليقممين العلمممي
بعد.
المبممدأ العشممرون  :تعممد المشمماركة الكاملممة للمممرأة فممي ادارة التنميممة
البيئية دور حيوي واساسي في تحقي التنمية المستدامة.
المبدأ الحادي والعشرون  :تعبئة الشمباو وتشمجيع االبمداب داخلهم
لضمممان المسممتقبل واقامممة ش مراكة وطنيممة مممن اجممل تحقي م التنميممة
المستدامة.
ثالثااا :اهااداف التنميااة المسااتدامة  :لقممد قممدم مممؤتمر قمممة االممم
المتحدة للتنمية المسمى (بتحويل عالمنا من اجل النات والكوكمع)
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للمدة من  17-15سبتمبر  1105في نيويمور مقمر االمم المتحمدة
مجموعمممة اهمممداف بالغمممة عمممددها ( )07ممممع ( )061ايمممة تيممم
التنمية المستدامة مقارنة مع االهداف االنماييمة االلفيمة البالغمة ()8
اهممداف و( )10ايممة والسممبع يعممود الممى التحممديات المعقممدة التممي
تواج العال مما يتطلع االمر تغطية مجموعة واسعة من القضمايا
 ،كممما يتطلممع معالجممة جيريممة للمشمماكل ولمميي فقممط عر ممها : ،
()Sustainable Development Summit , 2015 : 2




















الهممدف االول  :القضمماء علممى الفقممر بجميممع أشممكال وفممي اي
مكان.
الهممدف الثمماني  :القضمماء علممى الفقممر والجمموب وتمموفير االمممن
الغيايي وتحسين التغيية وتعزيز الزراعة المستدامة .
الهممدف الثالممث  :مممان حيمماة صممحية وتعزيممز الرفمما لجميممع
النات.
الهدف الرابع  :مان جودة التعلي الشمامل والعمادل وتعزيمز
فر التعل مد الحياة للجميع.
الهدف اليامي  :تحقي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
الهممدف السممادت  :مممان وجممود تدارة مسممتدامة تمموفر الميمما
وخدمات الصرف الصحي للجميع .
الهدف السابع  :ممان حصمول الجميمع علمى خمدمات الطاقمة
الحديثة بتكلفة ميسورة .
الهممدف الثممامن  :تعزيممز النمممو االقتصممادي المطممرد والشممامل
للجميممع والمسممتدام ،والعمالممة الكاملممة المنتجممة ،وتمموافر العمممل
الالي للجميع.
الهدف التاسع  :اقامة بنى تحتية قادرة على الصمود  ،وتحفيمز
التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع االبتكار.
الهدف العاشمر :الحمد ممن انعمدام المسماواة داخمل البلمدان وفيمما
بينها.
الهممدف الحمممادي عشممر :جعمممل المممدن والمسمممتوطنات البشمممرية
شاملة للجميع أمنة بشكل مستدام.
الهمممدف الثممماني عشمممر  :ممممان انمممماط االسمممتهال واالنتممما
المستدامة.
الهممدف الثالممث عشممر  :اتيمماك اجممراءات عاجلممة بمكافحممة تغيممر
المناب واثار .
الهممدف الرابممع عشممر  :حمايممة المحيطممات والبحممار والممموارد
البحريممممة واسممممتيدامها علممممى نحممممو مسممممتدام لتحقيمممم التنميممممة
المستدامة.
الهممدف اليممامي العاشممر  :المحافظممة علممى الممنظ االيكولوجيممة
البرية وترميمها وتعزيز استيدامها على نحو مستدام  ،وادارة
الغابات على نحمو مسمتدام ومكافحمة التصمحر  ،وايقماف فقمدان
التنوب البيولوجي وتدهور االرا ي وعكي مسار .
الهدف السادت عشر:تعزيز مجتمعمات منتظممة شماملة لتحقيم
التنمية المستدامة.

 الهممدف السممابع عشممر :تعزيممز وسممايل التنفيممي وتنشمميط الشممراكة
العالمية من اجل التنمية المستدامة.
رابعا  :رقابة المطابقة على النشاط الزراعي :
اوال :مفهاوم رقابااة المطابقااة  :تيتلم وجهممات النظممر فممي رقابممة
المطابقة فالبع يدرجها ممن تمدقي البيانمات الماليمة أو ممن
تدقي االداء  ،والبع االخر ينظر اليها علمى ان رقابمة المطابقمة
رقابة مستقلة وهدفها يتحدد في التأكمد ممن التمزام الجهمة اليا معة
للتدقي بمالقوانين واالنظممة والتعليممات واالتفاقيمات االخمر كات
الصلة بأنشطتها  ( ،معيار االنتوساي  . )6: 1117 ،2011 ،كمما
تعنيرقابة االمتثال او المطابقةالتأكد من اعمال المنظممة لتحديمد مما
اكا كانت المنظمة تتبع اجراءات محددة او القواعد او اللواير التمي
و ممعتها السمملطة العليمما ومممن االمثلممة علممى كلمما التأكممد مممن التممزام
المنظمة بقانون الضرايع  ،او التأكد من التزام المنظمة بتعليممات
صرف المساعدات المالية  . (Hayes, el at, 2005:15) ،ومن
اه االمور التي على المدق مراعاتها عند تمدقي منشم ت القطماب
العممام هممي التأكممد مممن امتثممال الجهممة محممل التممدقي الممى القمموانين
واالنظمة والتعليمات  ،ويت كلا من خالل االستفسمار ممن االدارة
واولئا المكلفمون بالحوكممة حمول االممور التمي تموثير الشما بعمدم
االلتممزام  ،وكممميلا فحممم المسمممتندات ممممع السممملطات التنظيميمممة ،
والمالحظممة عممن حمماالت عممدم االمتثممال او الشمما داخممل المنظمممة ،
(معاير التدقي الدولي (.)01 :1111 ، )151كما يمكمن ان يكمون
تقرير رقابة المطابقة احمد االشمكال التاليمة  ( :معيمار االنتوسماي ،
)6 : 1117، 2111
.0
.1
.3
.2

برقابمة المطابقمة حسمع

تقرير قصير او مطمول مسمتقل خما
الجهة المتلقية للتقرير .
تقريمممر يمممر مسمممتقل  ،يكمممون علمممى شمممكل أراء حمممول رقابمممة
المطابقة من من تقرير البيانات المالية.
تقرير عن حاالت عدم المطابقة لألمور المحددة .
تقرير عن حاالت عمدم المطابقمة ممن خمالل تبمادرات المى علم
المدق خالل عملية التدقي .

ثانيا  :رقابة على النشاط الزراعي  :يعد مفهوم النشماط الزراعمي
ادارة عمليممة تحويممل حيويممة ألص مل حيمموي معممد للبيممع الممى منتممو
زراعي او الى اصمل حيموي ا مافي بوسماطة المنشمأة  ،اك يغطمي
النشممماط الزراعمممي ممممد واسمممعا ممممن النشممماطات المتعلقمممة بتربيمممة
المواشي وجني المحاصميل السمنوية والمعممرة  ،وفالحمة البسماتين
والمزارب وتربية االسما في المزارب(،معيار المحاسبي المدولي
.)20 :1113 ،وبالتالي فأن المؤسسات الزراعية تحتا الى رات
مممال ممي  ،يتمثممل بتكممالي المزرعممة والمبمماني المقامممة عليهمما ،
واآلالت والمعمدات المسمتيدمة فمي النشماط الزراعمي  ،واالصممول
الثابتممة الحيممة كاألبقممار والجمماموت والممدواجن الواجممع توافرهمما ،
وتكمممالي انتممما المسمممتلزمات التغييمممة لهمممي االصمممول  ،وتكلفمممة
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العمماملين فممي النشمماط الزراعممي  ،مممما يتطلممع االمممر وجممود نظممام
محاسمممبي سممملي يمكنممم تحديمممد نتيجمممة االنشمممطة الفرعيمممة للنشممماط
الزراعمممي( ،عطيمممة  ،ومحممممد  .)011 :1111 ،مسممماهما بعمليمممة
اإلفصمممما فممممي البيانممممات الماليممممة  ،عممممن أقيممممام الموجممممودات مممممن
الحيوانممات وبشممكل وا ممر ومسممتقل حسممع الغممر منهمما  ،وعممن
كلفممة شممراء االرا ممي الزراعيممة  ،والتغيممر فممي قيمممة الموجممودات
الحيممة ألخممر المممدة عممن اول المممدة فممي القيمممة العادلممة لهمما او فممي
الممتلكممات الماديممة  ،وفممي التميممز بممين ايممرادات النشمماط الجمماري
وااليمممرادات الرأسممممالية ( ،القاعمممدة المحاسمممبية المحليمممة (، )00
 . )5 :1111وان الهممدف مممن وجممود نظممام محاسممبي علممى تكممالي
النشمماط الزراعممي  ،هممو مممن اجممل الرقابممة علممى تكممالي االنشممطة
الفرعيممة وكلمما لوجممود عممدة اعتبممارات ( ،فيممر  ،وزكممي:1117 ،
 . )11يتميز النشاط الزراعي عن ير ممن االنشمطة االقتصمادية
االخمر بمجموعمة ممن اليصمماي التمي تتمر ا لبهما انعكاسممات
على عملية الرقابة بسع ما تحتاج من معالجات محاسبية  ،ومن
اه اليصاي هي :
 .0صمممعوبة تقمممدير االنتممما الزراعمممي :يمممزتأثر النشممماط الزراعمممي
بالعوامل الطبيعية  ،سواء كان نشاطا لإلنتا النباتي او نشماطا
لإلنتمما الحيممواني  ،بممالظروف المناخيممة كممالحرارة والرطوبممة
واالمطار  ،وبالعوامل الوباييمة كاإلصمابة باآلفمات واالممرا
الحشممرية ،وكلهمما عوامممل تممؤثر فممي المنتجممات الزراعيممة وال
يمكممن التنبممؤ او الممتحك فيهمما  ،ويترتممع علممى كلمما صممعوبة فممي
تقدير كمية وقيمة االنتا في الفترات الالحقة  ،وهميا مما يعيم
االدارة من و ع خطة شاملة لعملية االنتا  ،ومتابعة نتايجهما
الفعلية والرقابة عليها بما يضمن تصمحير االنحرافمات لتحقيم
الكفاءة( ،عطية  ،ومحمد .)17 : 1111،
 .1أمكانيمممة تغييمممر تبويمممع المنتجمممات الزراعيمممة :وفممم المرونمممة
المتوافرة فمي النشماط الزراعمي فميمكن تغييمر اصمل ثابمت المى
اصل متداول  ،او بالعكي من اصل متداول الى اصمل ثابمت ،
فمممثال ماشممية العمممل وااللبممان هممي اصممول ثابتممة يمكممن تحويلهمما
ماشية التسمين لتصبر اصمول متداولم  ،وبالتمالي تمأثير علمى
عمليممممممة االفصمممممما فممممممي الميزانيممممممة العموميممممممة ( ،الغبممممممان،
والغبان. )211 :1111،
 .3صممعوبة تمويممل النشمماط الزراعممي :ان للميمماطر الكثيممرة التممي
يتعر لهما النشماط الزراعمي فمي انتاجم  ،االثمر السملبي علمى
عملية التمويل  ،فالمداين يتمردد فمي تسملي الممزارب او يطلمع
فايممدة كبيممرة مقابممل اسممتعمال رأسمممال فممي النشمماط الزراعممي ،
ولسببين االول ان الضامن الوحيمد لسمدد السمل الزراعيمة همو
االنتممما النبممماتي والحيمممواني  ،وان هممميا االنتممما يتكمممون ممممن
محاصمممميل بيولوجيمممممة تتعمممممر لتلممممم فمممممي مرحلمممممة النممممممو
وتحضمممميرها ونقلهمممما وتيزينهمممما ،والسممممبع الثمممماني ان اسممممعار

يمر

المحاصيل الزراعيمة تتمأرجر بمين االرتفماب واالنيفما
مستقرة  ( ،عارف . )21 :1101 ،
 .2تعمممدد المنتجمممات الزراعيمممة  :يتميمممز النشممماط الزراعمممي بكثمممرة
المنتجات العر ية المصاحبة للمنتج الرييي فمثال قد تسمتيدم
المسمماحات بممين اشممجار النييممل فممي انتمما محصمموالت معينممة ،
فضال عن ان عناصر االنتا المتمثلة باألسممدة واجمور العممل
واآلالت الزراعية ،تكون مدخالت الى اكثر من منتج زراعمي
في نفي الوقت ونفي المساحة الزراعية  ،وهميا بمدور يمؤدي
الى مشاكل محاسبية ( ،جمعة .)55 : 1103 ،
وبعمممد اسمممتعرا االطمممار النظمممري لمو ممموب البحمممث يمكمممن
تو مممير رقابمممة المطابقمممة فمممي سمممياق النشممماط الزراعمممي والتنميمممة
المستدامة ،سميت التحقم ممن درجمة فاعليمة نظمام الرقابمة الداخليمة
ودور في تحقي التنمية المستدامة  ،وعلى سبيل المثال يت التأكمد
مممن مممد التممزام المؤسسممة الزراعيممة بمماليطط الوطنيممة والداخليممة
الهممادف الممى زيممادة االنتمما الزراعممي وتحقيم البعممد االقتصممادي ،
عبر استيدام اجراءات التدقي الجوهريمة المتمثلمة باحتسماو لمة
الدون للمحاصيل االسمتراتيجية كمأجراء تفصميلي  ،ومقارنتهما ممع
المسممتهدف مممن اليطممط الوطنيممة والداخليممة كممأجراء تحليلممي مممع
استنتا االثمر االيجمابي والسملبي لموقم المؤسسمة الزراعيمة ممن
عمليممة االلتممزام علممى مبممادئ واهممداف التنميممة المسممتدامة الحاليممة
والمسممتقبلية  ،كممما يممت التأكممد مممن اسممتغالل االرا ممي الزراعيممة
الشممما رة وفممم القممموانين المحمممدد لهممما  ،ممممع معرفمممة ممممد التمممزام
المؤسسممة الزراعيممة باالتفاقيممات والقمموانين البيئيممة التممي مممن شممأنها
تساه في تحقي البعد البيئي في وء الزيارات الميدانية كأجراء
تفصيلي على مشاريع االنتا الزراعي النباتي والحيواني وتحديمد
ميالفممممات عممممدم االلتممممزام  ،والمقارنممممات كممممأجراء تحليلممممي بممممين
االسممتيدام الفعلممي للمبيممدات واالسمممدة ومقارنتهمما مممع التوصمميات
العلميممة  ،واسممتيرا نتممايج عمليممات الفحمم والتحليممل التممدقيقي
وربطها مع مبادئ واهداف التنميمة المسمتدامة الحاليمة والمسمتقبلية
 ،اما بيصو البعد االجتماعي والبعد المؤسسي يت التأكمد علمى
سبيل المثال ممن حجم التنسمي والتعماون ممع المؤسسمات االخمر
كات العالقممة  ،وفقمما الممى االتفاقيممات والقمموانين والتعليمممات الهادفممة
الى تحسين الو ع المعاشي للمزارعين والفالحين  ،اي احتسماو
حصممممة المممممرأة الريفيممممة مممممن استصممممال االرا ممممي الزراعيممممة
والقممرو الزراعيممة كممأجراء تفصمميلي ومقارنتهمما مممع السممنوات
السابقة.
خامساااا  :تطبياااق رقاباااة المطابقاااة علاااى المتسساااات الزراعياااة
لتحقيق التنمية المستدامة
االتفاقيممات والقمموانين كات العالقممة بالنشمماط الزراعممي والتنميممة
المسممتدامة و سمميت التطممرق الممى اه م االتفاقيممات التممي انظ م اليهمما
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العراق والقوانين والتعليمات الصادرة بقدر تعل االمر بمو موب
البحث .
اوال  :االتفاقيات
 .0اتفاقيممة القضمماء علممى جميممع أشممكال التميممز ممد المممرأة لسممنة
 0171انظ العراق الى االتفاقيمة وفم قمانون رقم ( )35لسمنة
1111وممممن أهممم مممما جممماء باالتفاقيمممة وتحديمممد فمممي مممما ييممم
مو وب البحث  ،في المادة ( )02فقرة ( )1التي تمن (تتيمي
الممدول االطممراف جميممع التممدابير المناسممبة للقضمماء علممى التميممز
د الممرأة فمي المنماط الريفيمة لكمي تكفمل لهما  ،علمى اسمات
التساوي مع الرجل  ،المشاركة فمي التنميمة الريفيمة واالسمتفادة
منها)  ،وممن اهم الحقموق التمي حمددتها همي الفقمرة ممن الممادة
( )02ح المرأة في المشاركة في اعداد وتنفيي جميع اليطمط
اإلنمممايي وعلممى جميممع المسممتويات  ،ونيممل تسممهيالت العنايممة
الصمممحية الماليممممة  ،والحصمممول علمممى جميمممع انمممواب التعلمممي
والتدريع الرسمي و ير رسمي  ،وكيلا الحم فمي الحصمول
علممممى االيتمممممان والقممممرو الزراعيممممة وتسممممهيالت التسمممموي
والتكنولوجيممما المناسمممبة  ،والمسممماواة فمممي مشممماريع االصمممال
الزراعي .
 .1اتفاقية التنموب البيولموجي لسمنة  0111انظم العمراق المى همي
االتفاقيممة وفم قممانون رقم  30لسممنة  ،1118وان الهممدف مممن
هي االتفاقية هو حماية الكاينات الحية  ،وفمي االجتمماب الرابمع
عشممممر بيصممممو المممممادة ( )01مممممن االتفاقيممممة ( االسممممتيدام
المستدام للتنوب الحيوي ) ت التميز بين فئتين أساسيتين للتنموب
البيولمممموجي الزراعممممي هممممما  :أوال المحاصمممميل والحيوانممممات
المستأنسممة بممما كلمما األسممما والحيوانممات الماييممة األخممر ،
والموارد الجينية الميكروبية ،وثانيا العناصر يمر المحصمودة
للتنوب البيولوجي الزراعي التي تسه فمي اإلنتاجيمة الزراعيمة
وأهمها التنوب البيولوجي للتربية والملقحات ومضادات اآلفات
واألمرا  ،ويعتمد حفمظ الفئمة األولمى ممن التنموب البيولموجي
الزراعممي علممى اسممتيدامها االقتصممادي المسممتمر ،بينممما تعتمممد
الفئة الثانية على الممارسات الزراعية المستدامة.
 .3اتفاقية االم المتحدة االطارية لتغير المناب وبروتوكول كيوتمو
الملح بها لسنة 0111انظ العراق الى االتفاقيمة وفم قمانون
رق (  )7لسنة  ، 1111ومن اه ما جاء باالتفاقيمة بيصمو
التنمية المسمتدامة همو فمي الممادة ( )3ممن االتفاقيمة (لألطمراف
الح تعزيمز التنميمة المسمتدامة وعليهما هميا الواجمع  .وينبغمي
ان تكون السياسات والتدابير  ،المتيية لحماية النظمام المنماخي
مممن التغيممر النمماج عممن النشمماط البشممري  ،ماليمممة للظممروف
المحممددة لكممل طممرف  ،كممما ينبغممي لهمما ان تتكامممل مممع بممرامج
التنمية الوطنية  ،مع مراعماة ان التنميمة االقتصمادية مرورية
التيماك تمدابير لتنماول تغيمر المنماب ) ،كمما تؤكمد االتفاقيمة بحم
جميممممع الممممدول فممممي اسممممتغالل مواردهمممما الياصممممة بهمممما  ،مممممع

مسممؤوليتها بمنممع وقمموب ممرر مممن اثممر االنشممطة المسممتيدمة
الستغالل تلا المموارد يلحم فمي بيئمة المدول او المنماط التمي
تقممع خممار واليتهممما الوطنيممة  ،وكممما تراعمممي اولويممة البلمممدان
النامية في تحقي نمو اقتصمادي مطمرد والقضماء علمى الفقمر ،
بوسممماطة وجممموو التنسمممي المتكاممممل بمممين االسمممتجابات لتغيمممر
المناب والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
 .2اتفاقيمة األمم المتحمدة اإلطاريممة لمكافحمة التصمحر لسممنة0112
انظ العراق الى االتفاقية وف قانون رقم ( )7لسمنة ، 1111
اك تهممدف هممي االتفاقيممة الممى مكافحممة التصممحر وتحقيم التنميممة
المسممتدامة لألرا ممي الزراعيممة واألنهممر والمبممازل ومممن أجممل
تحسمممين البيئمممة  ،ولتحقيممم اهمممداف االتفاقيمممة علمممى االطمممراف
المتعاقممدة تنفيممي االلتزامممات الممواردة فممي المممادة ( )2مممن البمماو
الثاني االحكام العامة ومن اه همي االلتزاممات التمي تقمع علمى
عممات البلممدان الناميممة المنظمممة الممى االتفاقيممة هممي  ):تدممما
اسممتراتيجيات استئصممال الفقممزر فممي جهممود مكافحممزة التصحممزر
وتيفيز آثمزار الجفمزاف  ،تعزيمز التعماون فيمما بمين األطمراف
من البلدان المتأثرة فمي ميمادين الحمايمة البيئيمة وحفمظ المموارد
مممن األرا ممي والممموارد الماييممة مممن حيممث صمملتها بالتصممحر
والجفاف  ،التعاون في تطار المنظمات الحكوميمة الدوليمة كات
الصلة ) .
 .5اتفاقيممة التجممارة الدوليممة فممي األنممواب المهممددة بمماالنقرا مممن
مجموعممات الحيمموان والنبممات البريممة  0175انظم العممراق الممى
هممي االتفاقيممة وف م قممانون رق م (  )11لسممنة 1101تممدر هممي
االتفاقية التي ت توقيعها في واشنطن عام  0173والتمي دخلمت
حيز التنفيي في عام  ، 0175بأن مجاميع الحيوانمات والنباتمات
البرية في جميع اشكالها الجميلة هي جزء ال يتجمزأ عمن المنظ
الطبيعية على االر ليا يجع حمايتها من اجل الجيل الحمالي
والمستقبلي  ،كما تفر على االطراف المتعاقمد اتيماك تمدابير
منها تحديمد هيئمة تنفيييمة لمراقبمة عمليمة التجمارة فمي مثمل همي
المجموعات من الحيوانات والنباتات المحدد فمي ثالثمة مالحم
مممن االتفاقيممة  ،كممما تسممتلزم فممر عقوبممات ومصممادرة تلمما
المجموعمممات ممممن الميمممالفين للبنمممود االتفاقيمممة ممممن االشممميا
الطبيعيين والمعنويين
ثانيا القوانين والتعليمات
ييضع النشاط الزراعمي فمي العمراق المى العديمد ممن القموانين
واالنظممممة والتعليممممات كات العالقمممة بالنشممماط الزراعمممي والتنميمممة
المستدامة ومن اهمها :
 .0قمممانون القمممر العصمممرية الزراعيمممة رقممم ( )51لسمممنة 1101
يهمدف هميا القممانون حسمع المممادة ( )1المى جملممة ممن األهممداف
منها ( المساهمة في تقليل نسبة البطالة  ،المسماهمة فمي تحقيم
األمن الغيايي  ،زيادة المساحات اليضراء ومكافحمة التصمحر
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وتحسين البيئة ) كما حددت المادة ( )3الوسايل التمي تأخمي بهما
وزارة الزراعة لتحقي أهداف هيا القانون ومن هي والوسايل
هممي ( تيصممي االرا ممي الزراعيممة والتعمماون مممع الجهممات
الميتصممممة لتمممموفير الحصممممة الماييممممة وتقممممدي الممممدع الممكممممن
للمستفيدين من هيا القمانون  ،وتهيئمة وسمايل االنتما الزراعمي
المتطورة والحديثة الميتلفة وف القانون  ،والتعاون والتنسمي
بممين المموزارات والجامعممات ألعممداد الدراسممات الكفيلممة إلنجمما
مشمماريع القممر العصممرية )  ،كممما حممدد المممادة ( )5ثالثمما مممن
تعليمات تسهيل تنفيي هيا القانون التمي تمن ( يمدفع المسمتأجر
التعوي وف حج ونوب الضرر الناشئ عن االخمالل بالعقمد
من خالل لجنمة ميتصمة مؤلفمة ممن ريميي قسم االرا مي فمي
مديرية الزراعة الميتصة وعضوية موظ قمانوني ومهنمدت
زراعي او موظ فني).
 .1قممانون وزارة الزراعممة رقم ( )01لسممنة  1103المعممدل تهممدف
وزارة الزراعة في هيا القانون وف ما جاء فمي الفصمل االول
المممادة ( )1الممى ( تحقي م التنميممة الزراعيممة واجممراء البحمموب
الزراعية لتطوير العملية االنتاجية وتقدي اليدمات في ميمادين
االنتممما النبممماتي والحيمممواني ونشمممر طمممرق الزراعمممة الحديثمممة
وتمموفير المسممتلزمات الزراعيممة وتطمموير العمممل فممي مجمماالت
الوقايممممة واالرشمممماد والتعمممماون والتممممدريع وخممممدمات الثممممروة
الحيوانيممة والعمممل علممى تطبي م التشممريعات الزراعيممة لغممر
الوصممول الممى االكتفمماء الممياتي وتحقي م االمممن الغمميايي)  ،اممما
المادة ( )3من نفي الفصل فحددت الوسايل التي علمى مويها
يتحق الهدف والوسايل هي :
أ .و ممع السياسممات الزراعيممة الموجهممة ألنشممطتها وف م االسممي
التي تقررها الدولة لتحقي التنمية الزراعية.
و .اعداد اليطط الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفييها بعد اقرارها.
 .تهيئممة المراكممز الالزمممة ألعممداد البحمموب والدراسممات والقيممام
بالتجارو العلمية وتشجيعها بهدف تطوير العمليات االنتاجية.
د .انشمماء مراكممز ووحممدات تقممي اليممدمات بميتل م انواعهمما فممي
ميادين االنتا النباتي والحيواني .
 .تأسيي وتطوير اجهزة االرشاد الزراعي بما يعممل علمى نشمر
طرق الزراعة الحديثة .
و .اعداد البرامج واليطط لتهيئة وانشماء مراكمز لتموفير وتسموي
المستلزمات الزراعية.
ز .توفير وتسوي اجهزة منظومات الري بالرش والري بالتنقيط.
 .و مممع المممنظ واالسممماليع الحديثمممة وانشممماء المراكمممز الالزممممة
لتدريع وتطوير العاملين في مجاالت الزراعة كافة .
ط .التنسي و التعاون مع الجهات العلميمة العراقيمة و يمر العراقيمة
كوات العالقة بما يسه في تطوير وتعزيز العملية الزراعية .
ي .توثي وتعزيز العالقات مع الدول االخر لإلفادة من خبراتهما
في تطوير العملية الزراعية .

 .اقتمممرا التشمممريعات المتعلقمممة بالزراعمممة وتطويرهممما وحمايمممة
وسايلها .
 .3قممانون الصممحة الحيوانيممة رق م ( )31لسممنة  1103يهممدف همميا
القانون حسع ما جاء في الفصل الثماني الممادة ( )1المى ( اوال
:الحفماظ علممى صممحة وسممالمة الثممروة الحيوانيممة  ،ثانيمما  :تنميممة
الثممروة الحيوانيممة واالرتقمماء بمسممتو انتاجهمما  ،ثالثمما :الحفمماظ
على سالمة اال يية كوات المصدر الحيمواني  ،رابعما  :تموفير
ممياء حيممواني سمملي لإلنسممان خممال مممن المسممببات المر ممية ،
خامسا  :تشجيع المستثمرين في قطماب تربيمة الثمروة الحيوانيمة
دعما لالقتصاد الموطني  ،سادسما  :جعمل الثمروة الحيوانيمة فمي
العراق أحد روافمد المدخل الموطني واالممن الغميايي ) ولتحقيم
اهداف القانون يجع تبني مجموعمة ممن الوسمايل وممن اهم مما
ككمممر منهممما وفممم الممممادة ( )3همممي (و مممع اليطمممط والبمممرامج
لمكافحة االمرا الوبايية  ،السمعي المى اسمتيدام التكنولوجيما
الحديثممة فممي تنميممة الثممروة الحيوانيممة  ،اعتممماد مبممدأ التعمموي
دعما لمربي الثروة الحيوانات والمنتجين لها ).
 .2قممانون تنظممي تممداول المممواد الزراعيممة رق م ( )26لسممنة 1101
يهدف هيا القانون حسع مما جماء فمي مضممون الممادة ( )1همو
( تنظي عمليات تداول المواد الزراعية و ممان مطابقتهما ممع
المواصمممفات المطلوبمممة  ،الرقابمممة علمممى اسمممتيراد وبيمممع الممممواد
الزراعيممة  ،حمايممة االنتمما الزراعممي وسممالمت  ،زيممادة دخممل
المممزارب بتشممجيع علممى زراعممة التقمماوي واسممتعمال االسمممدة
الماليمممة ) كممما تضمممنت المممادة ( )3الوسممايل التممي تسممعى بهمما
وزارة الزراعة الى تحقي اهداف هيا القانون والوسايل همي (
مطابقة المواد الزراعيمة المسمتوردة ممع المواصمفات المطلوبمة
وتأمين تداولها وف القمانون  ،حصمر ممنر االجمازات الياصمة
باستيراد المواد الزراعية وتداولها بيوي اليبرة واالختصا
بأشممراف طبيممع بيطممري أو مهنممدت زراعممي  ،مراقبممة دخممول
التقممماوي والبممميور واالسممممدة لتأكمممد ممممن سمممالمتها ممممن اآلفمممات
الزراعيممة ) وكممما بينممت المممادة ( )6مسممؤولية المجمماز بتممداول
المممواد الزراعيممة والمفممتب المميي تكلف م وزارة الزراعممة وح م
المشممتري فممي طلممع التعمموي  ،اك تضمممنت المممادة ( )6اوال
(على المجاز ببيع المواد الزراعية مسا سمجل يمدون فيم اسم
المشتري وعنوان الكامل والمواد الزراعية وصفاتها وكمياتهما
ومجممماالت اسمممتعمالها ويمممنظ قايممممة بنسممميتين احمممدهما المممى
المشتري والثانية يحتفظ بها ويكون المحل خا ع للتفتيب ممن
قبمممل المهنمممدت الزراعمممي المكلممم بممميلا ) .امممما بيصمممو
راممات
العقوبات فقد تضمنت المادة ( )00من القانون فر
ميتلفممة ال تقممل ( )5111111دينممار خمسممة ماليممين دينممار وال
تزيد عن ( )01111111دينار عشرة ماليين دينمار وعقوبمات
الحبي ال تقل عن (ثالثمة اشمهر) وال تزيمد (سمنة واحمدة) لكمل

171

الحساني وحمدان  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )8العدد (115-273 )1108( – )3
شمممي خمممال احكمممام هممميا القمممانون فضمممال عمممن مسمممؤولية
التعوي للشي المتضرر.
 .5نظمممام المحمممددات الوطنيمممة السمممتيدام ميممما الصمممرف الصمممحي
المعالجممة فممي الممري الزراعممي  ،رقم ( )3لسممنة  1101اسممتنادا
الى احكمام الممادة ( )38ممن قمانون حمايمة وتحسمين البيئمة رقم
( )17لسمممنة  1111المعمممدل  ،اصمممدر هممميا النظمممام وممممن اهممم
أهداف هيا النظام حسمع مما جماء فمي الممادة ( )3همي ( تحديمد
اسمماليع ومسممتويات مقبولممة لمعالجممة ميمما الصممرف الصممحي
واعممادة اسممتيدامها للممري الزراعممي  ،و ممع معممايير لتحقيمم
مستويات امنة الستيدام ميا الصرف الصحي المعالجة للمري
الزراعي  ،حماية الصحة العاممة ممن االثمار الضمارة الناجممة
عن التلوب بميا الصرف الصحي المستيدمة للري الزراعمي
) كممما تضمممنت المممواد ( )6 ،5 ،2فممي النظممام واجبممات وزارة
الزراعمة فممي مراقبممة االرا ممي الزراعيممة التممي تسممتيدم الميمما
التي ت ككرها في النظام .

الزراعممي لمحافظممة المثنممى واسممتمرت تحمممل همميا االس م حتممى
عام  ، 0171وبعمدها تغيمر اسممها المى الهيئمة العاممة للزراعمة
واالصممال الزراعممي لمحافظممة المثنممى واسممتمرت لغايممة عممام
 ،0187ولكمممن بعمممد صمممدور قمممانون وزارة الزراعمممة والمممري
الممممرق (  )76فمممي عمممام  ،0187تغيمممر اسممممها المممى مديريمممة
الزراعممة والممري فممي محافظممة المثنممى  ،وبعممد اصممدار قممانون
وزارة الزراعممة المممرق ( )7فممي عممام  ،0113اصممبر اسمممها
مديريممة الزراعممة فممي محافظممة المثنممى  ،واسممتمرت علممى همميا
االس م حتممى بعممد صممدور قممانون وزارة الزراعممة المممرق ()01
لسنة  1103المعدل  ،وتتكون مديرية زراعة من عشرة اقسمام
هي  ( :قس االنتما النبماتي  ،قسم خمدمات الثمروة الحيوانيمة ،
قسممم االرا مممي  ،قسممم االرشممماد والتعممماون الزراعمممي  ،قسممم
االسممممتثمارات الزراعيممممة  ،قسمممم وقايممممة المزروعممممات ،قسمممم
التيطيط والمتابعة  ،قس الرقابة الداخلية  ،قس ادارة المموارد
البشرية  ،قس الحسابات )  ،وسبعة شعع زراعية .

سادساااا  :تطبياااق رقاباااة المطابقاااة علاااى المتسساااات الزراعياااة
لتحقيق التنمية المستدامة

و .التحقمم ممممن التمممزام المؤسسمممات الزراعيمممة ممممن تنفيمممي اليطمممط
الوطنية العامة التي يدخل من منها للنشاط الزراعي.

أ .نبية تعريفية عن عينة البحث (مديرية زراعة المثنى) فمي عمام
 0171تأسست مديرية زراعة المثنمى  ،باسم دايمرة االصمال
جدول ( )0يو ر موق

المؤسسة الزراعية اتجا تنفيي خطة التنمية الوطنية لألعوام ()1102 – 1101
المقارنة بين الميطط والفعلي

اهداف اليطة

1103-1101

1102-1103

المستهدف الفعلي الفرق

المستهدف الفعلي

الفرق

111

126

()11

()62

استصمممممال االرا مممممي الزراعيمممممة 22
(ال دون )

المستهدف الفعلي
518

لة الدون لمجموب الحنطة

558

357

(617 )110

165

(675 )361

335

()321

لة الدون لمجموب الشعير

123

113

51

153

103

()21

163

357

12

لة الدون لمحصول الشلع

788

288

(811 )311

616

(0111 )073

515

()215

587

-

مجموب لة الدون لليرة الصفراء

معمممدل انتمممما شمممجرة النييممممل مممممن 51.5
التمور

0003 )058( 85151

161 037552

68

5851

()1

71

5758

()01

نسممبة الزيممادة فممي الممماعز واال نممام ٪7
السنوية

٪3

()2

٪7

3

()2

٪7

3

()2

٪7

٪3

()2

٪7

3

()2

٪7

3

()2

نسبة الزيادة في االبقار

1 6050

0100

22

الفرق
262

-

22

1105 -1102
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نسبة الزيادة في الجاموت

٪5

٪3

()1

٪5

3

()1

٪5

3

()1

نسبة الزيادة في االبل

٪2

٪3

()0

٪2

3

()0

٪2

3

()0

يلحظ من الجدول ( )0االتي -:
 .0ارتفمماب فممي االرا ممي المستصمملحة للزراعممة عممن الميطممط
لألعممموام ( )1102 ،1101اك بلغمممت الزيمممادة فمممي االرا مممي
المستصلحة للزراعة ( )161 ،126ال دون على التموالي ،
اما بالنسبة لعام  1103فسجلت انيفا بقدر( )62ال دونم
عن المقدار المحدد سنويا االستصال االرا ي الزراعي .
 .1انيفمما فممي لممة الممدون للمحاصمميل االسممتراتيجية الحنطممة
والشلع  ،فلقد بلم الفمرق بمين لمة المدون لمحصمول الحنطمة
مع لة الدون لمحصول الحنطة المسمتهدفة فمي خطمة التنميمة
الوطنيممممممة فممممممرق ( )321 ،361 ،110للسممممممنوات (،1101
 )1102 ،1103علممى التمموالي  ،اممما محصممول الشمملع فسممجل
انيفممممما بمقمممممدار ( )215 ،073 ،111للسمممممنوات (،1101
 )1102 ،1103علمممى التممموالي  ،ولكمممن االممممر ييتلممم فمممي
محصول الشعير فكان الفمرق متفماوت باالرتفماب واالنيفما
خمممممالل السمممممنوات ( ) 1102 ، 1103 ،1101مقارنمممممة ممممممع
المسمممتهدف وبمقمممدار ( )13 ،)21( ، 51علمممى التممموالي ،امممما
محصممول المميرة الصممفراء فسممجل انيفمما عممن المسممتهدف
بمقممدار ( )058لسممنة ( )1103وارتفمماب بمقممدار ( )161عممن
المستهدف لسنة  ،1102وكيلا كان االمر في انتاجيمة شمجرة
النييممل اك سممجلت ارتفمماب بمقممدار ( )1عممن المسممتهدف لسممنة
( ، )1101وانيفممممما عمممممن المسمممممتهدف بمقمممممدار ()01 ،1
للسنوات ( ) 1102 ،1103على التوالي.
 .3تقممارو نسممع الفممرق عممن المسممتهدف ليطممة التنميممة الوطنيممة
للسممنوات ( ) 1102 ، 1103فممي ممما يي م نسممع ( الممماعز
واال نممام  ،واالبقممار  ،والجمماموت  ،واالبممل ) اك بلغممت نسممع

الفممرق (  )0 ،1 ،2 ،2علممى التمموالي والسممبع يعممود الممى عممدم
وجود احصماء فعلمي لألعمداد الثمروة الحيوانيمة فمي المحافظمة
وانما يعتمد على نسبة تقديرية ( )٪3زيمادة سمنوية عمن السمنة
السمممابقة وهممميا مممما اكمممد ريممميي قسممم الثمممروة الحيوانيمممة فمممي
المؤسسة الزراعية من خالل المقابلة واالستفسار  ،ممما يمدل
على عمدم جديمة المؤسسمة الزراعيمة ممن متابعمة وتنفيمي خطمة
التنمية الوطنية  ،على الر من امكانيمة المؤسسمة الزراعيمة
مممن اسممتيدام الطممرق االحصممايية الحديثممة لالسممتيرا النسممع
االكثمممر واقعيمممة لمعرفمممة التقمممدم المحمممرز فمممي اعمممداد الثمممروة
الحيوانيمممة فمممي المحافظمممة تماشممميا ممممع المبمممدأ الثمممامن للتنميمممة
المسممتدامة والمتضمممن الحممد مممن االنممماط يممر المسممتدامة مممن
االنتا واالستهال .
 .2علممى الممر مممن االرتفمماب الكبيممر فممي استصممال االرا ممي
الزراعية مقارنة مع المستهدف فمي اليطمة  ،اال ان مسماحات
شاسممعة مممن االرا ممي يممر مستصمملحة فممي المحافظممة  ،مممما
يشمممير المممى ان المسمممتهدف باليطمممة وزعمممة بالتسممماوي علمممى
المحافظات ول يأخمي بنظمر االعتبمار مسماحة االرا مي يمر
مستصمملحة لكممل محافظممة  ،فضممال عممن عممدم التممزام المؤسسممة
الزراعية فمي اتيماك االجمراءات المناسمبة لتنفيمي خطمة التنميمة
الوطنية لزيادة لة الدون للمحاصيل االنتاجية ،ينعكي سملبا
على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة الن عملية استصمال
االرا ي الزراعية يتولد عنها انتا زراعي  ،وان انيفما
معدل لة الدون قد يشير الى عمدة اسمباو ممن اهمما همو عمدم
التممزام المؤسسممة الزراعيممة مممن ت موفير كميممة االسمممدة العلميممة
الالزمة لزيمادة االنتما الزراعمي والجمدول ( )1ادنما يو مر
كلا .
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جدول (  ) 1يو ر لة الدون للمحاصيل االستراتيجية مع االستيدام العلمي والفعلي لألسمدة خالل سنوات البحث
السنة

لممة الممدون للمحاصمميل المعممممممممممممدل العلمممممممممممممي
االستراتيجية ()0
السممممممممتيدام االسمممممممممدة
لمسممممممماحة المحاصممممممميل
االسمممتراتيجية(الحنطة ،
شعير  ،شلع) ال طمن
()1
حنطة

شعير شلع N

المعمممممممممدل اسمممممممممتيدام
االسمممدة فممي المحافظممة
لمسمممممماحة المحاصمممممميل
االستراتيجية(الحنطة ،
شممممعير  ،شمممملع) المممم
طن ()3

N K2o P2o5

K2o P2o5

المقارنممممممة المعممممممدل معدل التغير فمي لمة
العلممممممي السمممممتيدام المممممدون عمممممن سمممممنة
االسمممدة مممع المعممدل 1101
استيدام االسمدة في
المحافظة ()3
N

 K2o P2o5حنطة شعير شلع

1101

357

113

751 288

351

552

153 051

-

1103

165

103

855 616

251

558

155 152

01 18 15116

1102

335

357

0158 515

552

753

151 052

المصدر  )0( :تقارير قس التيطيط والمتابعة  )1( ،دليل استيدام
االسممممدة الكيمياويمممة والعضممموية فمممي العمممراق  ،لليبيمممر د .جليمممل
اسباهي العابدي  ،االحتساو من قبل الباحث .
معممممدل  (Nالحنطممممة  ،الشممممعير  ،الشمممملع ) ()51 ، 31 ،31
(k )15 ،01 ، 11(p2O5صمممممممفر  ،صمممممممفر  )15 ،والمسممممممماحة
االجمممالي ( )112685 ،132313 ،107683تحصمماييات مديريممة
االحصمماء و يلحممظ مممن الجممدول (  : ) 1انيفمما نسممبة اسممتيدام
االسمدة في النشاط الزراعي  ،اك تصل نسبة اسمتيدام اسممدة ()N
النيتممممروجين عممممن المعممممدل العلمممممي ( )٪03 ،٪ 18 ،٪12خممممالل
سممنوات البحممث علممى التمموالي  ،كممما تصممل نسممبة اسممتيدام ()P2o5
الفسمممفور عمممن المعمممدل العلممممي المممى ( )2 ، 01 ،8خمممالل سمممنوات
البحمممث علمممى التممموالي  ،امممما بيصمممو اسمممتيدام اسممممدة ()K2o
البوتاسمممميوم فتصممممل الممممى نسممممع (صممممفر )٪ 6 ، ٪150 ، ٪عممممن
االسمممتيدام العلممممي خمممالل سمممنوات البحمممث علمممى التممموالي  ،وان

1523

صفر -

8 12

2 03

150
6

-

-

(18 )17( )15
()6

11

11

االنيفا في استيدام االسمدة بشكل عمام عمن االسمتيدام العلممي
لألسمدة في الزراعة اثر بشكل سلبي على لة المدون للمحاصميل
االستراتيجية اك يبل معدل التغير في لة الدون لمحصول الحنطة
( )6( ، )15للسممنوات ( )1102 ، 1103علممى التمموالي عممن سممنة
( ، )1101كما يبل معدل التغير لمحصول الشمعير ( ، 11 ، )17
للسممنوات (  )1102 ، 1103عممن سممنة ( ، )1101كممما انيفضممت
الزيممادة فممي معممدل التغيممر لمحصممول الشمملع ( مممن  18الممى )11
للسنوات ( ) 1102 ، 1103على التوالي  .وبالتالي ان االنيفما
في معدل استيدام االسمدة ومعدل لة الدون بشمكل عمام يضمع
ممن مسماهمة المؤسسمة الزراعيمة ممن تحقيم الهمدف االول للتنميمة
المستدامة المتمثل  :القضاء على الفقر المدقع والجوب.
 .التحقممم ممممن التزاممممات المؤسسمممات الزراعيمممة اتجممما تمممأجير
األرا ي الشا رة والتي تصلر للزراعة بما يسماه فمي زيمادة
اإلنتا الزراعي

جدول (  ) 3يو ر المساحات الشا رة من االرا ي والمؤجرة خالل سنوات البحث
البيان

1103

1102

01750515

01750515

المساحة الفعلي المؤجرة لغاية التاريخ (بالدون ) ()1

375876

385721

373188

المساحة الفعلي المؤجرة لسنة البحث (بالدون ) ()3

017763

25371

078315

النسبة 0/1

051

0515

0581

النسبة 1/3

1856

0057

2757

السنة

1101

المساحة الشا رة من المساحة الكلية لألرا ي في المحافظة بالدون (01730515 )0
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يلحظ من الجدول ( )3االتي:
 .0ارتفممماب نسمممبة االرا مممي الممممؤجرة السمممتغالل الزراعمممي ممممن
اجمالي االرا ي المؤجرة في عام ( )1102لتصمل المى نسمبة
( )2757مقارنممممة مممممع نسممممبة ( ) 0057 ، 1856فممممي االعمممموام
( )1103 ،1101على التوالي .
 .1عمدم التممزام المؤسسممة الزراعيممة بأعمداد خطممط سممنوية لإليجممار
االرا مممي الزراعيمممة  ،بمممالر ممممن كبمممر مسممماحة االرا مممي
الشمما رة فممي المحافظممة وانيفمما نسممبة االرا ممي الزراعيممة
االجمالية المؤجرة من المساحة االرا مي الشما رة  ،اك بلغمت
النسممممممع ( ) 0581 ، 0515 ، 051خممممممالل سممممممنوات البحممممممث
(  ) 1102 ، 1103 ، 1101على التموالي  ،فضمال عمن عمدم
وجمممود متابعمممة ممممن قسممم االرا مممي الزراعيمممة الموجمممود فمممي
المؤسسة للتأكد من صحة استغالل تلما االر مي حسمع العقمد
 ،خالفا لقانون ايجار االرا ي االصمال الزراعمي للشمركات
الزراعية واالفراد رق ( )35لسمنة  0183الممادة ( اليامسمة )
والتممي تممن ( تتممولى وزارة الزراعممة واالصممال الزراعممي
الرقابمة علمى الشمركات واالفمراد المسمتأجرين بمقتضمى احكمام
همميا القممانون بممما ال ييممل بااللتزامممات العقديممة )  ،مممما يممنعكي
عمدم االلتمزام سمملبا علمى البعمد االقتصممادي للتنميمة المسممتدامة ،
الن كممممل ممممما زادت مسمممماحة االرا ممممي الزراعيممممة المسممممتغلة

بالزراعة ومتابعتهما بشمكل فعمال كمل مما زاد االنتما الزراعمي
واليي بدور يرفع من اقتصاد البلد  ،وان عدم التزام المؤسسة
الزراعيمممة فمممي اعمممداد اليطمممط والسياسمممات لتمممأجير االرا مممي
الزراعيممممة ومتابعتهمممما يتعممممار مممممع المبممممدأ الثمممماني للتنميممممة
المستدامة المتضمن :تعممل المدول وفم سياسمات تنمويمة بيئيمة
في استغالل مواردها الياصة .
د .التحق ممن التمزام المؤسسمات الزراعيمة بالتعليممات والمعمايير
المحاسبية المحليمة والدوليمة التمي تمنظ سمير العممل للمشماريع
الزراعية العايد أليها  ،خالل سنوات البحث ( 1103 ، 1101
: ) 1102 ،
 .0لم تلتممزم المؤسسمة الزراعيممة بالتعليمممات التنفيمي المباشممر رقم
( )3لسممنة  ، 1100/التممي تحممدد فيهمما المممال الواجممع تمموافر
ألدار المشممممروب الزراعممممي المنجممممز والمسممممتل  ،وان عممممدم
االلتمممزام قمممد يسممماه فمممي حالمممة االحتيمممال والتالعمممع بوسممماطة
االدارة واالفراد العالمين  ،كما ان بع المشماريع الزراعيمة
االستثمارية تتضمن موجودات ثابتة على شكل ثرو حيوانيمة
 ،ل م يممت تقييمهمما علممى اسممات القاعممدة المحاسممبية رق م ()00
أل را االفصا  ،والجدول ( )2ادنا يو ر اعداد الثروة
الحيوانية ونوعها التي تقع من المشروب الزراعمي المنجمز
والمستل من ادارة المؤسسة الزراعية.

جدول (  ) 2عدد ونوب الثروة الحيوانية الموجودة في المشروب الزراعية المستل خالل سنوات البحث
التاريخ

عمممممممممممممممدد عمممممممممدد كميمممممممات االعمممممممالف المالحظات
الغزالن النعام المصروفة (طن)

1102 /0 /0

01

6

1105 /0 /17

06

6

1106 /8 /00

25

3

بداية شراء الثروة الحيوانية للمشروب الزراعي

6
ير محدد
08

حسع الزيارة الميدانية لفريم التمدقي اليمارجي بيصمو
المالية للسنة المنتهية في 1102 /01 /30

تمدقي البيانمات

المقابلة الشيصية بوساطة الباحث مع رييي وموظفي قس الثروة الحيوانيمة
في المديرية  ،ا افة الى التقرير المستل بوساطة الباحث من رييي القس .

وفممممي مممموء الجممممدول (  )2يمكممممن تو ممممير كيفيممممة تقيممممي تلمممما
الموجمممودات الحيمممة التابعمممة للمشمممروب الزراعمممي  ،وفممم القاعمممدة
المحاسبية رق (  )00المحلية وحسع االتي:
 .0تعد الغزالن والنعمام الموجمود فمي المشمروب موجمودات ثابتمة
حسع الفقرة ( )5من القاعدة ال نها قطيع انتاجي وليي قطيمع
تجاري  ،وبالتالي فأن عملية التقيي تكون بسمعر الشمراء زايمد
كافة المبمال المصمروفة ممن االعمالف و يرهما حتمى دخولهما
فممممي مرحلممممة االنتمممما  ،اممممما المواليممممد الجممممدد فيممممت رسممممملة
المصاري علي لغاية دخولها في االنتا .

 .1حمممددت الفقمممرة ( )8ممممن القاعمممدة يجمممع االفصممما عمممن قيممممة
الموجودات الحية حسع الغر والسياسمة المعتممدة  ،بشمكل
وا ممممر ومسممممتقل فممممي البيانممممات الماليممممة  ،وبممممما ان النظممممام
المحاسبي المتبع في المؤسسة الزراعية هو النظام المحاسمبي
الالمركممزي  ،وان عمليممة االفصمما فممي المؤسسممة الزراعيممة
للمشمروب الزراعممي تكممون علممى شممكل كشمموفات ماليممة تحممدد
فيها المبمال المصمروفة والمبمال الميصصمة ونسمع االنجماز
المالي والمادي  ،ليا فأن عملية التقيي وف القاعدة المحاسمبية
رق ( )00للثروة الحيوانية يساه في الحفاظ على تلا الثروة
من حالت التالعمع التمي قمد تحصمل  ،خاصمة وان المحافظمة
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على هي الموجودات الحية يساه فمي الهمدف اليمامي عشمر
للتنمية المسمتدامة المتضممن (ايقماف فقمدان التنموب البيولموجي
وتدهور االرا ي وعكي مسار ).

 .التحق من اجراءات المؤسسة الزراعيمة اتجما حمايمة الثمروة
السمكية خالل سنوات البحث

جمممممممدول (  ) 5يو مممممممر كميمممممممات االسمممممممما المسممممممموقة للعمممممممالوي وعمممممممدد الميالفمممممممات المرصمممممممودة خمممممممالل سمممممممنوات البحمممممممث
السنة

معدل التغيير

عممدد الميالفممات المرصممود فممي صمميد كميممات االسممما كميمممممممممات االسمممممممممما
الثروة السمكية والتي حسمت بغرامة البحرية المسموقة النهريمممة المسممموقة المممى
الميال ()0
الى العالوي ممن العالوي من المحافظمة
المحافظممة (طممن) (طن) ()3
نسبة 0/1
()1

نسبة 0/3

1101

2

--

---

-

-

1103

صفر

111

65

-

-

1102

صفر

001515

002515

()28

75

يلحظ من الجدول (  )5االتي  - :عمدم وجمود رصمد لميالفمات
صمميد الثممروة السمممكية خممالل سممنوات (  ، ) 1102 ، 1103بينممما
بل عدد الميالفين اليين ت تغريمه ( )2ميال في سنة ()1101
 ،وعنممد مقارنممة معممدل التغيممر فممي كميممات االسممما المسمموقة مممن
المحافظمممة المممى العمممالوي ولنممموعين االسمممما البحريمممة واالسمممما
النهريمممة  ،نجمممد معمممدالت التغييمممر تصمممل المممى ( )75 ، 28-علمممى
التوالي ،عمما عليم فمي سمنة ( ، )1103والسمبع يعمود فمي اختيمار
سنة ( )1103كمقارنة في احتسماو معمدل التغيمر ،همو لعمدم تموافر
االحصاييات الياصة بكميات االسمما المسموقة المى العمالوي فمي
عام ( ، )1101وبالتالي قد تكمون همي الزيمادة فمي معمدالت التغيمر

لألسممما النهريممة المسمموقة الممى العممالوي ناتجممة مممن صمميد جمماير ،
خالفا لتعليمات رق ( )01لعام  1111المادة ( )0اوال والتي تمن
علمممى ( تعيمممين الفتمممرات الزمنيمممة التمممي يمنمممع فيممم صممميد االسمممما
وتسويقها وبيعها )  ،وان عدم االلتزام المؤسسة الزراعية بمراقبمة
ورصممد الميممالفين فممي صمميد الثممروة السمممكية يضممع مممن تحقي م
الهممدف الثمماني عشممر للتنميممة المسممتدامة المتمثممل  :مممان انممماط
االستهال واالنتا المستدامة.
و .التحق من التزام المؤسسمات الزراعيمة بمتابعمة مكاتمع تمداول
المواد الزراعية

جدول ( ) 6يو ر اعداد المجازين بتداول المواد الزراعية والتزامات المؤسسة الزراعية اتجا القانون
1103

1102

البيان

1101

01

01

اعداد المكاتع المجازة ()1

8

8

8

اعداد المكاتع ير مجازة ()3

2

2

2

نسبة 0/1

٪66

٪66

٪66

نسبة 0/3

٪32

٪32

٪32

اعداد مكاتع تداول المواد الزراعية لغاية تاريي (01 )0

ويلحظ من الجدول ( )6االتي :
 .0بلمم العممدد االجمممالي لمكاتممع تممداول المممواد الزراعيممة ( )01
مكتممع فممي عممموم المحافظممة  ،يممر موزعممات بالتسمماوي علممى
الشممعع الزراعيممة  ،اك ال يوجممد فممي بع م المنمماط الزراعيممة
مكاتع خا بتداول المواد الزراعية .

 .1ألتزم المؤسسة الزراعية بما تضممنت الممادة ( )3و الممادة ()6
اوال من قانون تداول المواد الزراعية رق ( )26لسنة ،1101
وحسمممع االممممور التاليمممة  :توقيمممع المجمممازين بتمممداول المبيمممدات
الزراعيممة تعهممد يثبممت في م حسممن النيممة مممن عممدم التعامممل مممع
المبيممدات المحضممورة ومممن تهيئممة ميممازن سممليمة مممن الناحيممة
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الفنيمممة والبيئيمممة للحفممماظ علمممى سمممالمة االنسمممان  ،وممممن التمممزام
صممماحع المكتمممع ممممن مسممما سمممجالت يمممدون فيهممما الكميمممات
المسممممتلمة والكميممممات المباعممممة علممممى المممممزارعين  ،وارسممممال
الكشممموفات الشمممهرية المممى المؤسسمممة الزراعيمممة  ،كمممما تلتمممزم
المؤسسة الزراعية من ارسال تعليمات اللجنة الوطنية لتسجيل
واعتممماد المبيممدات المسممتيدمة فممي النشمماط الزراعممي الممى كافممة
المكاتممع المجممازة رسممميا مممن تممداول المبيممدات الزراعيممة همميا
بالنسمممبة للمجمممازين رسمممميا بتمممداول الممممواد الزراعيمممة  ،امممما
ير مجازين من مكاتع تداول المواد الزراعية فل
بيصو
تلتزم المؤسسة الزراعيمة بالممادة ( )2اوال ممن القمانون اعمال
والتممي تممن  ( :ال يجمموز تممداول المممواد الزراعيممة المسممتوردة
والمحليممة اال مممن المجممازين رسممميا ببيعهمما او اسممتيرادها وان
تكون مسجلة لد الجهة الميتصة كمل حسمع اختصاصمها ) ،
كما ل تلتزم المؤسسة الزراعية بالمادة ( )00اوال والتي تن

 :يعاقع بمالحبي ممدة ال تقمل عمن ( )0سمنة واحمدة وبغراممة ال
تزيد عن ( )5111111خمسمة ماليمين دينمار او بإحمد هماتين
العقوبتين كل ممن خمال احكمام الممادتين ( )2و ( )01ممن هميا
القانون  .ومن خالل الزيارة الميدانية للباحث الى مكاتمع يمر
مجازة بتداول المواد الزراعية لوحظ  :ان هي المكاتع عبمارة
عن محالت لبيع المواد الغيايية وفي نفمي الوقمت تتضممن بيمع
الممممواد الزراعيمممة والمبيمممدات السممممية ،وبالتمممالي عمممدم التمممزام
المؤسسة الزراعية ينعكي بشكل سملبي علمى المبمدأ االول ممن
مبممادئ التنميممة المسممتدامة المتمثممل( ان محممور اهتمممام التنميممة
المستدامة ه البشر  ،اك تنظر بمأن لهم الحم فمي العميب حيماة
صحية منتجة في ويام مع الطبيعة).
ز .التحق من تأثير تغيرات المناب على انتاجية النشاط الزراعمي
وموق المؤسسة الزراعية من تعوي المتضررين ،

شكل (  ) 0معدالت تساقط االمطار مع معدالت التغيير لمحصولي الحنطة والشعير
كميات االمطار المتساقطة

معدل تغير انتاج محصول الحنطة

معدل تغيير انتاج محصول الشلب

76.6

235

2014

111.2
23.9

90.5

247.9
147

54
105.2

2013

2012

يلحظ من الشكل ( )0االتي :
 .0ارتفاب معدل تساقط االمطار ليصل الى اعلى معدل ( )12751لسنة ( )1103مقارنمة معمدالت ( )00051 ، 01551 ، 6153للسمنوات
( ، ) 1102 ، 1101 ، 1117ولكن عدم تناس معدالت ارتفماب االمطمار فمي سمنة ( )1103ممع معمدل التغيمر فمي محصمول الحنطمة
والشعير لنفي السنة والبال (  )1351 ، 1155عن سنة االسات (. )1117
 .1ان انيفا محصول الحنطة والشعير في عام ( ، )1103يعود الى ان المعمدالت المرتفعمة ممن كميمات االمطمار المتسماقطة ادة المى
اتالف االنتا في وقت حصاد  ،مما يعطي مؤشر الى ع اجراءات المؤسسة الزراعية في عمليمات الرصمد الجموي الزراعمي ،
وتضارو مع المبدأ اليامي عشر للتنمية المستدامة المتمثل :من اجل حمايمة البيئمة ،فيجمع االخمي بمالنهج التحموطي فمي اتيماك تمدابير
فعالة لحماية من التدهور البيئي في حالة وجود ا رار وتهديدات محتملة ل يؤكمدها اليقمين العلممي بعمد  .وبالتمالي ان مع مؤشمر
الرصد الجوي الزراعي والتوعية كبد المؤسسة الزراعية تكالي كبير كان من الممكن استغاللها فمي مشماريع زراعيمة ناجحمة ممن
الناحية االقتصادية والبيئة  ،وتمثلت هي التكالي بمبال تعويضات الفالحين  ،التي يمكن تو ميحها بجمدول ( )36ادنما  ،الميي يبمين
مجموب االموال المنفقمة علمى تعويضمات المتضمررين ممن تغيمرات المنماب بلم ( ) 8105178751دينمار ( ،ثمانيمة مليمارات ومئتمان
وخمسة عشر مليمون وتسمعماية وثمانيمة وسمبعون الم وسمبعماية وخمسمون دينمار )  ،وبنسمبة ( )٪15ممن التيصيصمات المرصمودة
لتعويضات  ،كما يلحظ عدم شمول المساحات المتضررة من محاصيل اليضراوات البالغة ( )51دون  ،والبيوت البالستيكية البالغمة
( )53بيت  ،والثروة الحيوانية البالغة عددها ( )717رات ن .
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جدول (  ) 7يو ر حج الضرر الناتج من تغيرات المناب ونسبة مساهمة المؤسسة الزراعية
المبلممممم المصمممممروف ممممممن نسبة
حج الضرر الناتج من تغيرات المناب ()0
المبلمممممممممم الميصمممممممممم
لتعويضممممممات محصممممممول تعويضمممممممممات محصمممممممممول
الحنطممممممة الشممممممعير اليضممممراوات عممممدد البيمممموت الثمممممممممممممممروة ( الحنطة  ،الشعير ) فقط ( الحنطة  ،الشعير ) فقط
(دون )
(دون )
(دون )
البالسمممممممممتيكية الحيوانيمممممممممة
(رأت ن )
(بيت)
12287

12127

53

51

8615357511

717

*سعر الدون المتضرر من محصول الحنطة ( )100111دينمار ،
سعر الدون المتضرر من محصول الشعير (  )023111دينار

*8105178751

15

 .التحقممم ممممن موقممم ادارة المؤسسمممة الزراعيمممة ممممن اسمممتيدام
االرا ي بما يضمن مكافحة التصحر

جدول (  ) 8مساحة االرا ي الصالحة وطرق االرواء خالل سنوات البحث
السنة

المساحة الكلية المسممممممممممممماحة
فممي المحافظممة الصممممممممممممالحة
بما الم هكتمار للزراعمممممممممممممة
()0
بماال لهكتمار
()1

نسممممممممممممممبة نسبة المروية الى الصالحة
المساحة المروية با ال لهكتار
الصمممممممالر
الى الكلمي
ممممممممفاف يمممممممممر
واسممطة ابمممار
مممممفاف يمممممممممممر
واسمممطة ابمممممممممار
0/1
1/3
()2
()3
 1/2انهار  1/5محممممددة
انهمممممممممار محممممممددة
1/6
()6
()5

5072 1101

120

23

15052

02258

2565

07

10

151116

61

5072 1103

136

15052 53501 23505

03155

2556

08

11

151116

51

5072 1102

363

15018

16858

7

01

05

151115

72

3752

53

5656

يلحظ من الجدول (  )8االتي :
 .0ارتفاب نسمبة االرا مي الصمالحة للزراعمة ممن اجممالي ارا مي
المحافظمة لتصممل المى نسممبة ( )٪7فممي عمام ( )1102مقارنممة مممع
نسمممممبة (  )٪2556 ،٪ 2565لألعممممموام ( ) 1103 ،1101علمممممى
التوالي  ،وعلى الر من وجود االرتفاب ولكمن توجمد مسماحات
شاسعة من االرا ي فمي المحافظمة تصمل ( )2800الم هكتمار
ير مستغلة قد تكون مساعد ايجابي علمى انتشمار اهم التحمديات
المتمثلة بظاهرة الزح الصحراوي التي تحول دون تحقي فمي
البعد البيئي للتنمية المستدامة .
 .1ارتفاب في نسبة مساحة االرا ي الزراعية يمر محمدد بطريقمة
االرواء  ،اك تصمممل المممى نسمممبة (  )٪72ممممن اجممممالي االرا مممي
الصالحة للزراعة في عام ( ، )1102مقارنة مع نسمع ( ،٪ 61
 )٪ 51للسممنوات ( ، ) 1103 ، 1101مممما يتممر مؤشممرا سمملبي
علمممى عمليمممة االشمممراف والمتابعمممة علمممى االرا مممي الزراعيمممة

بوساطة ادارة المؤسسة الزراعية فمي المحافظمة  ،ويصمعع ممن
عمليمة مواجهممة التحممديات المسمتقبلية  ،وبشممكل عممام ان انيفمما
مؤشممر استصممال االرا ممي الزراعيممة يممنعكي بصممورة سمملبية
علممى تحقيم البعممد البيئممي للتنميممة المسممتدامة  .وادنمما جممدول ()1
تفصمميلي يو ممر عممدم التممزام المؤسسممة الزراعيممة بو ممع خطممة
اسممتراتيجية لالستصممال االرا ممي الزراعيممة وفمم بمتطلبمممات
اتفاقية األم المتحدة اإلطاريمة لمكافحمة التصمحر التمي تسمتوجع
ربممط الفقممر مممع مكافحممة التصممحر  ،اك يلحممظ ارتفمماب فممي نسممبة
االرا ي ير مستصلحة للزراعة لتصل على نسبة ( )٪15من
اجمالي االرا مي التابعمة لشمعبة زراعمة السمماوة  ،علمى المر
من ان نسع الفقر مرتفعة هي االخر اك تترو نسع الفقمر فمي
الوحممدات االداريممة التابعممة زراعيمما لشممعبة زراعممة السممماو بممين
( ، ) ٪7151 - 20٪امممما الشمممعع الزراعيمممة االخمممر فتروحمممت
نسممبة االرا ممي يممر مستصمملحة للزراعممة بممين ()٪81 -٪56
ومع نسع فقر تتراو بين (.)٪73 -٪2851
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جدول ( )1االرا ي الزراعية الصالحة للزراعة حسع الشعع الزراعية لغاية  1102 /01 /30مع نسع الفقر في الوحدات االدارية
الشممممممممممممممممعع المنممممممماط االداريمممممممة نسبة الفقر( اجمممممالي مسمممماحة االرا مممممممممممممممممممممي االرا مممممممممي يمممممممممر نسبة
الصالحة للزراعمة صالحة للزراعة ()3
االرا ي ()0
التابعمممممممممممة للشمممممممممممعبة )٪
الزراعية
()1
الزراعية
0/3 0/1
السماوة

01027611

قضاء سماو

20

قضاء السلمان

5756

ناحية سوير

7151

162275

5

08083015

15

الرميثة

قضاء الرميثة

2851

21211

08111

12211

21

58

الوركاء

قضاء الوركاء

7158

310111

070070

111111

22

56

المجد

ناحية المجد

6551

086211

73511

001810

31

60

ناحية الهالل

73

النجمي

ناحية النجمي

7153

160611

11651

068151

35

65

اليضر

قضاء اليضر

5753

666811

033558

533121

11

81

 .التحق من التزام المؤسسات الزراعية بمتابعة مشماريع الثمروة
الحيوانيممة لغممر تمموفير السممالمة البيئيممة ،ويمكممن تو ممير كلمما
بالجداول ( )00 ، 01االتي :
جدول (  ) 01يو ر عدد الزيارات الميطط والفعلية للمشاريع الثروة الحيوانية كات الموافقة البيئية وعدد الميالفين خالل سنوات
البحث
السممنة مالحظممة اجممممالي المشممماريع الثمممروة عممممدد المشمممماريع عممممدد المشمممماريع عممدد المشمماريع
معلوممممممممممممممممات الحيوانيممممممة كات الموافقممممممة الميطط زيارتها التممي ت م زيارتهمما الميالفة ()2
()3
الجمممممدول ممممممن البيئية لغاية تاريي (حقمول ()1
الثروة الحيوانية) ()0
البيئة
المقارنة
نسبة 0/3

نسبة 0/2 3/2

1101

033

12

12

1

08

8

0551

1103

035

12

12

1

0757

8

0528

1102

037

12

12

1

0755

8

0525

المجمممممممممممممممموب 037
النهايي

71

71

6

5155

8

253

يلحظ من الجدول (  ) 01االتي :

 .0تتممراو نسممع المشمماريع الثممروة الحيوانيممة التممي ت م زيارتهمما
بوسمممماطة اللجممممان المشممممتركة ( )٪08 -٪0755مممممن اجمممممالي
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المشمماريع البالغممة ( )037خممالل سممنوات البحممث  ،اي تكممون
الزيارة الى تلا المشاريع بمعدل ( )12مشروب لكل سنة .
 .1بل نسبة المشاريع الميالفة لتعليمات محمددات البيئيمة ألنشماء
المشمماريع ومراقبممة سممالمة تنفيمميها ( )3لسممنة  ،1100نسممبة
( )٪8سممنويا مممن المشمماريع التممي ت م زيارتهمما خممالل سممنوات
البحممث ،ونسممع (  )٪ 0525 ،٪ 0528 ، ٪0551مممن اجمممالي

مشاريع الثروة الحيوانية كات الموافقة البيئية  ،مما يمدل المى
مممع مؤشمممر فاعليمممة ادارة المؤسسمممات المعنيمممة بالنشممماط
الزراعممي فممي تطبي م القمموانين واالنظمممة والتعليمممات البيئيممة
علمممى اصمممحاو المشممماريع الزراعيمممة  ،وادنممما جمممدول ( )01
يو ر تفاصيل الميالفين والغرامات المفرو ة.

جدول ( )00يو ر نوب الميالفة على البيئة من العاملين في النشاط الزراعي والميالفين من االنشطة االخر على ميا االنهر .
عممممممممممممممممممل نوب الميالفة
الميال

تممماريخ الكشممم
المشتر

العقوبة

تاريخ التنفيي

المالحظات

السنة

 1101صمممممممممماحع ال توجد محرقة نظامية
حقممممممممممممممممممل
دواجن

1101/5/8

ازالة الميالفة

1101 /6/6

-----

1101/01/0

ازالة الميالفة

/01/16
1101

-----

 1103مديريممممممممممممة تلوب ميا االنهر
مجمممممممممماري
الرميثة

/00 /07
1103

ازالمممممة الميالفمممممة 1102 /1/6
ودفمممممممع راممممممممة
2311111

ل يت تسديد الغراممة لغايمة
1106 /05 8 /

صمممممممممماحع تلوب ميا االنهر
حقممممممممممممممممممل
دواجن

/ 01 /17
1101

ازالمممممة الميالفمممممة /01 /1
ودفمممممممممع مبلممممممممم 1103
0111111

اصدر القا ي حك بأحقية
مديريممممممة البيئممممممة بطلممممممع
التعممممموي ولممممم تطالمممممع
المديرية بيلا

صمممممممممماحع ال توجد محرقة نظامية
حقممممممممممممممممممل
دواجن

 1102مزارب

نصع مضية زراعية لسمقي  1102 /5 /10أزلة الميالفة
االرا مممممي الزراعيمممممة ممممممن
مجاري عامة

مديريممممممممممممة عدم احتواء ميمزن المبيمدات 1102 /7/6
زراعممممممممممممة على ار ية وجمدران نظيفمة
المثنى
 ،انبعمماب روايممر كريهممة مممن
المواد كمياوية
يلحظ من الجدول (  )00االتي :
 .0ل يت تغري الميالفين من اصحاو حقمول المدواجن فمي سمنة (
 )1101بعمممد ازالمممة الميالفمممة  ،والسمممبع يعمممود المممى خضممموب
الميالفين لتعليمات المحددات البيئية الى قانون حماية وتحسين
البيئمممة رقممم ( )17لسمممنة  1111المعمممدل وحسمممع الممممادة ()33
المتضمنة ( للوزير او من ييول انميار منشمأة او معممل او اي
ملوب بيئي إلزالة العامل المؤثر خمالل ( )01ايمام ممن تماريخ
التبلي باإلنيار وفي حالة عدم االمتثال للوزير ايقاف العممل او

/5 /17
1102

-----

ل ودفع رامة  1106/2/01ل يت تسديد الغراممة لغايمة
1106 / 8 /05
 5111111دينار

الغل المؤقت مدة ال تزيمد عمن (  )31ثالثمين يموم قابمل لتمديمد
حتممى ازالممة الميالفممة )  .وبالتممالي ممع المتابعممة فممي رص مد
الميالفين كما مبين في الجدول (  ، ) 11ووجمود الممادة ()33
ممممن القمممانون اعمممال تسممماه فمممي تشمممجيع اصمممحاو المشممماريع
الزراعيممة مممن عممدم االلتممزام بتعليمممات محممددات البيئيممة ألنشمماء
المشمماريع ومراقبممة سممالمة تنفيمميها ( )3لسممنة  ، 1100والمميي
ينعكي بصورة سلبية على البعد البيئي.
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 .1عممدم االلتممزام بممدفع الغرامممة المحممددة علممى الميممالفين خممالل
سنوات البحث  ،والبال عدده اثنان من االشيا المعنمويين
هما ( مديرية مجاري الرميثة ) في سمنة ( )1103والمحكوممة
بمممدفع راممممة مقمممدارها ( )2311111دينمممار اربعمممة ماليمممين
وثالثماية ال دينار لم تسمدد لغايمة عمام ( )1106علمى المر
مممن ان المممدة بممين تمماريخ الكشمم وعممدم التسممديد هممي (ثالثممة
سنوات وثمانية وخمسون يوم)  ،و ( مديريمة زراعمة المثنمى )
فمممممي سمممممنة ( )1102والمحكوممممممة بمممممدفع راممممممة مقمممممدارها
( 5111111دينار) دينار خمسمة ماليمين دينمار لم تسمدد لغايمة
عممام ( )1106علممى الممر مممن ان المممدة بممين تمماريخ الكش م
وعمممدم التسمممديد همممي (سمممنتان وتسمممعة وثالثمممون يومممما)  ،امممما

بيصممو الشممي الطبيعممي المغممرم فممي سممنة ( )1103فل م
تقوم دايرة البيئة بطلع التعوي من علمى المر ممن صمدور
حك م القا ممي بمميلا  ،وبالتممالي ان المممدة الطويلممة بممين تمماريخ
الكش والتنفيمي وعمدم المطالبمة بمالتعوي  ،تمؤثر سملبيا علمى
البعد البيئي وال تنسج ممع المبمادئ السمادت للتنميمة المسمتدامة
الصممادر مممن المجلممي الممدولي للتعممدين والمعممادن والمتضمممن
:تقيممي االثممار البيئيممة للمشمماريع الجديممدة مممن خممالل االستكشمماف
لألثممممار المتراكمممممة االيجابيممممة والسمممملبية  ،والمباشممممرة و يممممر
المباشرة.
ي  .التحقممم ممممن التمممزام المؤسسمممات الزراعيمممة باسمممتغالل ميممما
الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي

جدول ( ) 01يو ر كميات ميا الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي خالل سنوات البحث
السنة

الطاقممممة التصممممميمة للميمممما ميمما الصممرف الصممحي نسممممبة عمممممدد سمممممكان عدد سكان المحافظمة المشممولين نسممممبة
الصرف الصحي المعالجمة المعالجممممة (الفعلممممي) م 0/1 3المحافظة ( )3بمعالجممة ميمما الصممرف الصممحي 3/2
للري الزراعي ()2
()1
م)0( 3

1101

03687511

2105111

11

711311

70761

1

1103

03687511

6571111

28

801111

70761

857

1102

03687511

7311111

53

831511

70761

855

07885111

23

المجممممممموب 20161511
النهايي
يلحظ من الجدول (  ) 01االتي :

تحليممل جانممع الميمما الصممرف الصممحي المعالجممة للممري الزراعممي
ومقارنها مع الميطط وعدد المشمولين من السكان:
 ارتفاب معمدل معالجمة ميما الصمرف الصمحي المسمتيدم للمري
الزراعي مقارنة ممع الطاقمة التصمميمية للمحطمة  ،لتصمل المى
نسبة ( )٪53لسنة ( )1102مقارنمة ممع نسمع ( )٪28 ، ٪11
للسنوات ( ) 1103 ، 1101على التوالي .
 انيفا فمي نسمبة السمكان المشممولين بمعالجمة ميما الصمرف
الصمممحي اك انيفضممممت النسممممبة لتصممممل ( )٪855لسممممنة 1102
مقارنمممة ممممع نسمممبة ( )٪857 ، ٪1للسمممنوات ()1103 ،1101
على التوالي  ،وان ع مؤشر نسمبة معالجمة ميما الصمرف
الصحي ،يقلل من تحقي الهدف السادت للتنمية المستدامة بعمد
عممام ( )1105والمتمثممل  :مممان وجممود تدارة مسممتدامة تمموافر
الميا وخدمات الصرف الصحي للجميع.
 تو ير التزام المؤسسة الزراعيمة ممن اسمتيدام ميما الصمرف
الصحي المعالجة للري الزراعي.

 خالفا للمادة (  )3خامسا من نظام المحددات الوطنية الستيدام
ميا الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعمي  ،رقم ()3
لسمممنة  1101والتمممي تمممن ( االسمممتفادة القصمممو ممممن الميممما
المعالجة باعتبارهما احمد المصمادر يمر تقليديمة ) ،اك لم تلتمزم
المؤسسمممة الزراعيمممة بتنصممميع أنابيمممع تنقمممل ميممما الصمممرف
الصحي المعالجمة والمسمتيدمة للزراعمة بمعمزل عمن األنابيمع
األخر  ،كما ل تلتزم بإجراءات الفح الميتبري لليوا
الفيزياييمممة والكيمياييمممة للتربمممة فمممي الممممزارب المسمممتيدمة ميممما
الصممرف الصممحي المعالجممة .والسممبع يعممود ان ميمما الصممرف
الصحي التي يمت معالجتهما يعماد ميها المى المجمر النهمري
عبممر انبمموو بمسممافة ( كيلممو ونص م )  ،مممما يممؤثر سمملبا علممى
االحياء المايية الموجودة فمي االنهمر  ،وكميلا تفويمت الفرصمة
لالسمتفادة ممن ميما الصممرف الصمحي المعالجمة فمي استصممال
االرا ي الزراعيمة  ،وبالتمالي تتضمارو عمليمة المعالجمة ممع
المبممدأ السممابع للتنميممة المسممتدامة الصممادر مممن المجلممي الممدولي
للتعمممدين والمعمممادن والمتمثمممل  :المسممماهمة فمممي الحفممماظ علمممى
التنوب البيولوجي وتكامل منهج تيطيط استيدام االر .
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السنة

قيات نسبة مال الطع البيطري الفعلي من المؤشر العالمي لمال الطع البيطري ()FAO
جدول (  ) 03نسبة مال الطع البيطري الفعلي من المؤشر العالمي لمال الطع البيطري
اعمممممممممممداد الثمممممممممممروة المؤشممممر العممممالمي لمممممال الطممممع المؤشمممممر الفعلمممممي ليمممممدمات المقارنة بين المؤشمر العمالمي
الحيوانيممممة االجمممممالي البيطري (طبيع بيطري و مسماعد الثروة الحيوانية
للمممممال الطممممع البيطممممري و
المؤشر الفعلي الممال الطمع
ممممممممممن احصممممممممماييات طبيع ومضمد بيطري لكل 5111
البيطرية الموجودة
()1118
رات حيمممممموان كبيممممممر أو 15111
رأت حيوان من اال نام والماعز)
طبيمممممع معمممماون مضممممممممممممممممممد طبيمممممع معمممماون مضمممممد طبيمممممع معممممماون مضمممممد
بيطري طبيمممممع بيطري بيطري طبيمممممممع بيطري
بيطري طبيمممممع بيطري
بيطري
بيطري
بيطري

1101

203615

17

17

17

26

2

7

071

05

16

1103

216132

18

18

18

66

2

7

135

02

15

1102

238805

11

11

11

65

3

6

112

01

10

يلحممظ مممن الجممدول ( ) 03االتممي -:ارتفمماب نسممبة اعممداد االطبمماء
البيطممرين العمماملين فممي المممال البيطممري عممن المؤشممر العممالمي ،
لتصل النسمع المى (  ، ) ٪112 ،٪ 135 ، ٪071خمالل سمنوات
البحمممث ( ) 1102 ، 1103 ، 1101علمممى التممموالي  ،ولكمممن علمممى
حساو مال الطع البيطري المتمثلة بز ( معاون الطبيع البيطري
والمضمممد البيطممري ) التممي تراوحممت نسممبه بممين ( )٪15 –٪ 01
مقارنة مع المؤشر العالمي لمال الطع البيطري اليي يعمل على
تقممدي اليدمممة الصممحية لمربممي الثممروة الحيوانيممة للتأكممد مممن سممالمة
صممحة الثممروة الحيوانيممة  ،ويعممود همميا االنيفمما الممى قلممة او عممدم
وجود اكاديميات علميمة متيصصمة فمي الفتمرة االخيمرة لرفمد تلما
االختصاصات المنيفضة عن المؤشر العمالمي  ،وبالتمالي سمتكون
اليدمممة المقدمممة يممر منتظمممة وسممليمة بالشممكل المطلمموو حسممع
المعيار العالمي لمنظمة الغياء والزراعة الدولية ( . )FAOوأدنا
جدول (  ) 02يو ر اثر عدم انتظام المال الطع البيطري علمى
حمممالت المكافحممة مممن االمممرا الوباييممة  ،اك يالحممظ تفمماوت فممي
حمممالت المكافحممة مممن االمممرا الوباييممة اك تبلمم نسممبة مكافحممة

مر (البروسيال ) من اجمالي اعداد الثمروة الحيوانيمة (صمفر)٪
لسمممممنة (  )1102مقارنمممممة ممممممع نسمممممع (  )٪06 ، ٪1للسمممممنوات
(  )1103 ،1101علممى التمموالي  ،كممما تبل م نسممبة مكافحممة مممر
الجمرة العر ية من اجمالي اعمداد الثمروة الحيوانيمة نسمبة ()٪1
لسنة (  )1102مقارنة مع نسمع (  )٪00 ، ٪1للسمنوات (،1101
 )1103علممى التمموالي  ،كمممما تبلمم نسممبة مكافحمممة مممر الحممممى
القالعية من اجمالي اعداد الثروة الحيوانية نسبة ( ) ٪ 001لسمنة
(  ، )1103كمممما ال توجمممد اي احصمممايية لتعممموي مربمممي الثمممروة
الحيوانية عن حاالت نفموق الحيوانمات نتيجمة االممرا الوباييمة ،
خالفا لقانون الصحة الحيوانية رقم ( )31لسمنة  1103الممادة ()3
المتضمنة (اعتماد مبمدأ التعموي دعمما لمربمي الثمروة الحيوانمات
والمنتجين لها)  ،وان عدم االلتمزام بالمعيمار المحمدد لممال الطمع
البيطمممري و بالقمممانون اعمممال  ،يمممؤثر بشمممكل سممملبي علمممى الهمممدف
اليامي عشمر للتنميمة المسمتدامة المتضممن  :ايقماف فقمدان التنموب
البيولوجي

جدول ( )02يو ر اعداد الثروة الحيوانية المكافحة االمرا
السنة

الوبايية

*اعمممممداد الثمممممروة اعمممداد الثمممروة اعمممممداد الثمممممروة اعممممممممداد الثممممممممروة اعمممممداد الثمممممروة مقارنمممة نسمممع معالجمممة الثمممروة
الحيوانيمممممممممممممممممممممة الحيوانيممممممممممممممة الحيوانيممممممممممممممممممة الحيوانية المكافحمة الحيوانيمممممممممممممممممة الحيوانيممة الممى اجمممالي الثممروة
المكافحممممة ممممد الحيوانية
مممممممممد ممممممممممر
االجممممالي (ا نمممام المكافحممة ممد المكافحممممة ممممد
الجمممممممممممممممممممممممممممممرة ممممر الحممممى
مممممممممممممممممممممممممر
 ،ممممماعز  ،ابممممل  ،مممممممممممممممممممممر
القالعية ()5
العر ية()2
طاعون()3
جاموت  ،ابقمار ) البروسيال
()0
0/5 0/2 0/3 0/1
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203615 1101

1111

121811

21111

21111

1

61

1

01

216136 1103

70111

121111

21251

277151

06

58

00

001

238805 1102

===

232811

1103

007115

صفر

11

1

17

*التوجد احصايية دقيقمة سمنوية بأعمداد الثمروة الحيوانيمة منمي عمام
(  )1118وانممما اعتمممدت المديريممة علممى زيممادة  %3سممنويا لكممل
نوب.

ل .التحق م مممن التممزام المؤسسممات الزراعيممة اتجمما المسمماواة بممين
الرجممل والمممرأة فممي عمليممة مممنر القممرو واستصممال االرا ممي
الزراعية  ،ويمكن تو ير كلا في الجداول ( )05،06االتي :

جدول( )05يو ر حصة المرأة الريفية من مشاريع المبادرة الزراعية /للمحافظة خالل سنوات البحث
السنة

اجمممالي عممدد المبممممال المصممممروفة حصة المرأة الريفية ()1
المشممممممممممماريع االجمالية (دينار)
عدد المشاريع
المبلمممممممممممممممممممممممممممممممم
()0
المصروف(دينار)

نسممممممبة عممممممدد نسمممبة نسمممممبةالم نسمممممممممبة
المشاريع 1/3التغيممي بممممممممممممممال التغيير
ر
المصمممرو
فة
1/2

1101

117

6655186315

15

163061111

8

-

2

1103

003

3857111175

11

0518781111

16

06

21

36

1102

368

6282218075

31

618061111

00

32

00

()11

01

--

المجمممو
778
ب

06117285275

13

يلحظ من الجدول ( )05االتي :
 .0بلغممت اعلممى نسممبة لحصممة المممرأة الريفيممة مممن عممدد مشمماريع
المبادرة الزراعيمة فمي سمنة ( )1103وبنسمبة ( )٪16مقارنمة
مممع سممنوات ( ) 1102 ، 1101والبالغممة ( )٪00 ، ٪8علممى
التوالي  ،مع ارتفاب في نسبة التغيير لحصة المرأة الريفيمة اك
بلغممت ( )32فمممي سمممنة  1102مقارنممة ممممع نسمممبة ( )06لسمممنة
. 1103
 .1بلغت اعلى نسبة لحصة المرأة الريفية ممن مبمال المصمروف
علممى مشمماريع المبممادرة الزراعيممة فممي سممنة ( )1103وبنسممبة
( )٪21مقارنمة مممع سممنوات ( ) 1102 ، 1101والبالغممة (٪2
و  )٪00على التموالي  ،ممع ارتفماب فمي نسمبة التغييمر لحصمة
المرأة الريفية اك بلغت ( )36في سنة  1102مقارنة ممع نسمبة
( )11لسنة .1103

1211011111

-05

 .3بلغمممت النسمممع االجماليمممة لحصمممة الممممرأة الريفيمممة ممممن عمممدد
المشاريع ( )٪01ومن اجمالي المصمروفات علمى المشماريع
نسممبة ( )٪05خممالل سممنوات البحممث  ،وهمميا ال ينسممج ممممع
وجود اكثر من نص العاملين في القطماب الزراعمي همن ممن
النساء  ،مما يدل على عمدم االلتمزام بالممادة ( )02ممن اتفاقيمة
القضمماء علممى جميممع أشممكال التميممز ممد المممرأة لسممنة0171
المتضمممنة  :حصممول المممرأة علممى كامممل حقهمما مممن القممرو
الزراعية الممنوحة ألقام المشاريع الزراعية  ،وبالتالي عدم
االلتزام بوساطة .
م .المؤسسممات الزراعيممة فممي اعطمماء كامممل حقمموق المممرأة الريفيممة
يؤثر سلبا في تحقي الهدف االنمايي المتمثمل تعزيمز المسماوة بمين
الجنسين وتمكين المرأة .
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جدول (  ) 06يو ر حصة المرأة الريفية من استصال االرا ي الزراعية خالل سنوات البحث
مسممممممممممممممممممممممماحة العمممدد االجممممالي حصممة المممرأة مممن عممممممممممممممممممممممممداد المقارنة
االرا مممممممممممممممممي للمتعاقدين ( )1االرا مممممممممممممممممممممي المتعاقدين ممن
نسبة 0/3
النساء ()2
المستصلحة ()3
المستصلحة ()0

السنة

نسبة 1/2

1101

017763

358

---

---

--

--

1103

25371

0118

6075

035

0356

0352

1102

078315

812

10701

351

01

2357

يلحممظ مممن الجممدول (  ) 06االتممي  :عممدم وجممود احصممايية لسممنة
 1101تبين فيها حصة المرأة الريفيمة ممن االرا مي المستصملحة
للزراعممممة لمعرفممممة التقممممدم المحممممرز فممممي المسمممماواة باستصممممال
االرا ممي الزراعيممة حسممع اتفاقيممة القضمماء علممى جميممع أشممكال
التميز د المرأة  ،امما بالنسمبة لألعموام (  ) 1102 ، 1103فلقمد
بلغمممت نسمممبة اعمممداد النسممماء المتعاقمممدات لالستصمممال االرا مممي
الزراعيمممة نسمممع (  )٪2357 ،٪ 0352وتمممدل همممي النسمممع علمممى
الزيممادة الحاصمملة فممي اعممداد النسمماء المتعاقممدات علممى استصممال
االرا ي الزراعية  ،وكما زادت حصة المرأة الريفية من مساحة
االرا ممي الزراعممة المستصمملحة اك بل م مقممدار الزيممادة فممي عممام (
 05537 )1102دون عمن عمام (  ، )1103وبالتمالي فمأن الزيمادة
فمممي اعمممداد المتعاقمممدات والمسممماحات المستصممملحة ممممن االرا مممي
الزراعية بوساطة المرأة الريفية يساه في تحقي الهدف اليمامي
للتنمية المستدامة المتمثل  :بتحقي المساواة بين الجنسمين وتمكمين
المرأة.
ن  -التحق ممن التمزام المؤسسمات الزراعيمة اتجما تموفير مراكمز
لتقيي اليدمات الزراعية المقدمة للفالحين والمزارعين

جدول ( )07موق

تلتزم المؤسسمة الزراعيمة بأعمداد اليطمط لتموفير المسمتلزمات
الزراعيممة خممالل سممنوات البحممث (  ، )1102 ، 1103 ،1101اممما
بيصمممو مراكمممز ووحمممدات لتممموافر المسمممتلزمات الزراعيمممة و
مراكز ووحدات لتقيي اليدمات الزراعية للفالحين والممزارعين ،
فال تمتلا المؤسسمة الزراعيمة فمي المحافظمة تلما المراكمز  ،وانمما
توجممد فممروب لشممركات زراعيممة عامممة تابعممة الممى وزارة الزراعممة
تقوم بتوفير تلا المستلزمات الزراعيمة بعمد التنسمي والتعماون ممع
المؤسسة الزراعية  ،وان عدم التزام بأنشاء مركز لتقيي اليمدمات
الزراعية خالف المادة ( )3رابعا ممن قمانون وزارة الزراعمة رقم
( )01لسنة 1103المعدل ،التي تن (انشاء مراكز ووحدات تقمي
اليدمات بميتل انواعها في ميادين االنتا النبماتي والحيمواني) ،
سممتكون هنمما صممعوبة فممي معرفممة التقممدم المحممرز فممي النشمماط
الزراعممي مممن جممراء تحسممين اليممدمات الزراعيممة المقدمممة سممنويا
للممممزارعين بمممما ينسمممج ممممع الهمممدف الثممماني للتنميمممة المسمممتدامة
المتمثل:القضاء على الفقر والجوب وتوفير االمن الغيايي وتحسين
التغيية وتعزيز الزراعة المستدامة
ت .التحق من التزام المؤسسات الزراعية اتجا دع األكماديميين
لغر استصال االرا ي الزراعية

المؤسسة الزراعية اتجا تأجير القر العصرية الزراعية على الميتصين بالزراعة

البيان

القر العصرية

جهة التمويل

وزارة الزراعة

موق م المؤسسممة الزراعيممة فممي المحافظممة مممن انشمماء القممر
العصرية

االشراف والمتابعة على عملية تنفيي القر العصرية

موق م المؤسسممة الزراعيممة فممي المحافظممة مممن عمليممة تممأجير اسممتالم طلبممات الممرا بين مممن اليممريجين  ،وتنفيممي عمليممة القرعممة
بحضور الجمهور
القر العصرية
المساحة االجمالية للقر العصرية
عدد البيوت الميص

للمؤجرين من خريجي المحافظة

 2111دون
 011دار سكنية
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المحاصيل المحددة للزراعة

محاصيل ميتلفة

طريقة االرواء

االبار االرتوازي

االنتا الكلي للقر العصرية

ل يت االستغالل بعد

يلحظ من الجدول ( )02االتي :
 .0جانع التزام المؤسسة الزراعية في عملية االشراف والمتابعمة
على القر العصرية طيلمة فتمرة انشمايها ولغايمة تسمليمها المى
المممؤجرين ،وفمم طريقممة القرعممة وعلممى اسممات علنممي امممام
الجمهور تدل على شفافية المؤسسة الزراعية في عملية تمأجير
القممر العصممرية علممى اليممريجين العمماطلين عممن العمممل  ،وان
عمممل المؤسسممة هنمما يتماشممى مممع المبممدأ الحممادي والعشممرون
للتنمية المستدامة المتمثمل بزمز  :تعبئمة الشمباو وتشمجيع االبمداب
داخله لضمان المستقبل واقامة شراكة وطنية من اجمل تحقيم
التنمية المستدامة ،كما ان عملية استغالل االرا مي الزراعيمة
الميص للقر العصرية تساه في المستقبل القريع بزيادة
انتاجية المحاصيل الزراعية ودعم االقتصماد الموطني  ،فضمال
عمممن المسممماهمة بتممموافر فرصمممة عممممل لزمممز ( )011عايلمممة فمممي
المحافظمممة انسمممجاما ممممع مواجهمممة تحمممديات التنميمممة المسمممتدامة
المتمثلة بارتفاب نسع البطالة.
 .1جانمممع عمممدم التمممزام يتمثمممل بعمممدم تممموفير المؤسسمممة الزراعيمممة
المستلزمات اليدمية من ( الماء  ،الكهرباء  ،الصحة ) خالفما
للمممادة ( )3ثالثمما مممن قممانون القممر العصممرية الزراعيممة رقمم
( )51لسنة 1101التي تن (التعاون والتنسي بين الوزارات
والجامعممات ألعممداد الدراسممات الكفيلممة بنجمما مشمماريع القممر
العصممرية )  ،مممما اثممر سمملع علممى عمليممة اسممتغالل االرا ممي
الزراعيممة المحممددة فممي القممر العصممرية فممي العمليممة االنتاجيممة
علممى ر مم مممن تسممليمها للمممؤجرين  ،وان عممدم التنسممي بممين
المموزارات فممي انجمما مشمماريع القممر العصممرية ال ينسممج مممع
الهدف السابع عشر للتنميمة المسمتدامة المتمثمل :تعزيمز وسمايل
التنفيي وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة .

االستنتاجات التوصيات
االستنتاجات
 .0عدم وجود تقرير مستقلي خ رقابمة المطابقمة علمى النشماط
الزراعي لد ديوان الرقابة الماليمة االتحمادي يتضممن المربط
بين اختبارات التدقي واالتفاقيات والقموانين والتعليممات وفم
ابعممماد التنميمممة المسمممتدامة وانمممما تممميكر حممماالت عمممدم االلتمممزام
بالقوانين من من تقارير البيانات المالية واالداء.
 .1تعمممار عمممدم التمممزام مديريمممة زراعمممة المثنمممى بتنفيمممي خطمممط
التنمية الوطنية مع المبدأ الثامن للتنمية المسمتدامة والمتضممن
الحد من االنماط يمر المسمتدامة ممن االنتما واالسمتهال  ،اك

.3

.2

.5

.6

ال توجممد احصمماييات دقيقممة لمعرفممة التقممدم المحممرز فممي اعممداد
الثممروة الحيوانيممة ( الممماعز واال نممام  ،االبقممار  ،الجمماموت ،
االبل ) .
تعممار عممدم التممزام مديريممة زراعممة المثن بنظممام المحممددات
الوطنية الستيدام ميا الصمرف الصمحي المعالجمة فمي المري
الزراعمممي  ،رقممم ( )3لسمممنة  ،1101الممممادة ( )3خامسممما ممممع
المبدأ الحفماظ علمى التنموب البيولموجي وتكاممل ممنهج تيطميط
استيدام االر  ،بسع عدم استغالل ميما الصمرف الصمحي
المعالجة للري الزراعمي فمي استصمال االرا مي الزراعيمة
ومواجهة شحة الميا .
انيفمما مؤشممر نصمميع المممرأة الريفيممة مممن أجمممالي مبممال
القمممرو الزراعيمممة  ،اك بلغمممت النسمممع ()٪00 ، ٪21 ،٪2
خمممالل سمممنوات ( ) 1102 ، 1103 ، 1101علمممى التممموالي ،
خالفا التفاقيمة القضماء علمى جميمع أشمكال التميمز مد الممرأة
لسنة 0171المادة ( .)02
ع اجراءات التنسي والتعاون مع مديرية بيئة المثنى في
تنفيممي تعليمممات المحممددات البيئيممة ألنشمماء المشمماريع ومراقبممة
سالمة تنفييها رق ( )3لسنة  ، 1100يمنعكي بصمورة سملبية
على البعد البيئي للتنمية المستدامة.
مممع اجمممراءات التنسمممي والتعممماون وفممم قمممانون القمممر
العصمممرية الزراعيمممة رقممم ( )51لسمممنة  ، 1101ممممع المممدواير
اليدميمممة فمممي مجمممال تممموفير اليمممدمات المممى مشمممروب القمممر
العصممرية ا مماعة فممر زراعممة المحاصمميل الميتلفممة فممي
االرا ي المحددة لها .

التوصيات
مرورة تفعيممل دور رقابممة المطابقممة علممى النشمماط الزراعممي
.0
من خمالل أعمداد تقريمر مسمتقل لرقابمة المطابقمة علمى النشماط
الزراعي يتضمن تشيي حاالت عدم االلتزام واثرهما علمى
مبادئ واهداف التنمية المستدامة .
 .1اعتمممماد خطمممط التنميمممة الوطنيمممة الهادفمممة المممى زيمممادة االنتممما
الزراعممي بشممقي النبمماتي والحيممواني لغممر دع م االقتصمماد
الوطني .
 .3علممى مديريممة زراعممة المثنممى التنسممي والتعمماون مممع مديريممة
مجاري المثنى  ،في استغالل ميا الصرف الصحي المعالجة
للممممري الزراعممممي واسممممتغاللها فممممي استصممممال االرا ممممي
الزراعية بما يتالءم ممع مبمدأ الحفماظ علمى التنموب البيولموجي
وتكامل منهج تيطيط استيدام االر .
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 .2على مديرية زراعة المثنى مراعاة حصمة الممرأة الريفيمة ممن
القممرو الزراعيممة تماشمميا مممع اتفاقيممة القضمماء علممى جميممع
أشكال التميز د المرأة لسنة 0171المادة ( .)02
 .5تفعيل اجراءات التنسي والتعاون مع مديرية بيئمة المثنمى ممن
اجل الحد من اال رار البيئة الناتجة من العاملين فمي النشماط
الزراعممي وفقمما لتعليمممات المحممددات البيئيممة ألنشمماء المشمماريع
ومراقبة سالمة تنفييها رق ( )3لسنة .1100
 .6تفعيممممل اجممممراءات التنسممممي والتعمممماون وفمممم قممممانون القممممر
العصمممرية الزراعيمممة رقممم ( )51لسمممنة  ، 1101ممممع المممدواير
اليدميمممة فمممي مجمممال تممموفير اليمممدمات المممى مشمممروب القمممر
العصممرية لغ مر زيممادة االنتمما الزراعممي وتحسممين الو ممع
المعاشي للمؤجرين.
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