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 الخالصة

رد البشرية دارة البيئة واالقتصاد والعناية بالمواإية المستدامة الى نيج متكامل في تشير التنم   
سباب الييكمية ة زيادة الدخل الفردي ومعالجة األىداف التنميأولى أن أوالقدرة المؤسسية . و 

 والثروة لمتخفيف من حدة الفقر . لمبطالة والتوزيع غير المتكافئ لمنمو

عية لممنطقة العربية عمى الموارد الطبي ري فرض ضغوطاً ضالنمو االقتصادي والتوسع الحن أ  
في بعض  و ميددة باالختفاء تماماً أخذت بالتدىور أالكثير من الموارد الطبيعية قد  نا  وبيئتيا , و 

ايد دارة غير المستدامة لمموارد واختالل التوازن بين الطمب المتز الحاالت , وذلك بسبب اإل
ن مؤشرات التنمية المستدامة في الوطن العربي ىي أعرض المحدود , وغني عن التذكير وال

 متدنية اذا ما قورنت بدول العالم المتقدم .

ثرت أر التنمية المستدامة في العراق و ن غياب سياسات االستدامة ولدت تحديات عمى مساأ  
ن التنمية االقتصادية ال تتحقق أ فضال عنة واالقتصادية والبيئية , بعادىا االجتماعيأفي  سمباً 

اد استراتيجية تنموية ن تحقيق التنمية المستدامة ال يتم اال باعتما  بالبيئة , و من غير االىتمام 
 بعاد الثالث االجتماعية واالقتصادية والبيئية .متكاممة األ

ضيتو يا مقدمة البحث ومشكمة البحث وفر ول منفصول تضمن األ ةتكونت الدراسة من اربع   
ىدافو ومنيجو , في حين تضمن الفصل الثاني االستعراض المرجعي لمدراسات السابقة أىميتو و أو 

شيء جديد من حيث انتيى لزيادة  وأفي ىذا المجال وإلكمال ومعرفة ماذا توصل الباحثون 
 االخرون .

حث , كان مبا ةوالتنمية المستدامة وجاء بثالثما الفصل الثالث فكان بعنوان مفيوم التنمية أ  
ومفاىيم التنمية والتنمية المستدامة  اتريفطار نظري اقتصادي تطرق الى تعإول بعنوان األ

ىدافيا أبعادىا و أيئة ونظريات التنمية المستدامة و والمؤشرات الدولية الخاصة بالتنمية والب
العامة التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة . وخصائصيا ومجاالت تحقيقيا ومن ثم المعوقات 

ىدافيا وركائزىا أالمستدامة وخصائصيا ومجاالتيا و  بعدىا تطرق الى مفيوم التنمية الزراعية
تطرق الى متوسط و في العراق  كان بعوان واقع التنمية الزراعيةما المبحث الثاني فأومحدداتيا . 

المال الزراعي ومعدل نمو الناتج الزراعي ومتوسط  سألفرد من الناتج الزراعي وتراكم ر نصيب ا
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جاد إي(. ومن ثم تم 1990-2017نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدالت البطالة لممدة )
 معادالت االتجاه العام لممتغيرات المذكورة .

ول التوصيف المناقشة , وكان بمبحثين تضمن األولقد جاء الفصل الرابع بعنوان النتائج و   
نموذج االنحدار الذاتي  ساطةلمنمذجة القياسية بو ىم المتطمبات النظرية أالقياسي اذ تم عرض 

تم ذكر عدد من المفاىيم الخاصة بالتوصيف ومنيا  إذ(, ARDLلإلبطاء الزمني الموزع )
رات الموسع وغيرىا من االختبا السالسل الزمنية واختبارات جذر الوحدة واختبار ديكي _ فولر

 خرى .األ

وقد جاء المبحث الثاني بعنوان توصيف االنموذج الرياضي المستخدم ومنو تم اختبار جذر    
ولي لمنموذج واختبار عالقة التكامل المشترك السالسل الزمنية والتقدير األ ستقراريةلالالوحدة 

جل بين متوسط ديد العالقة القصيرة والطويمة األطويمة االجل باستعمال اختبار الحدود وتحال
نصيب الفرد من الناتج الزراعي والمتغيرات المستخدمة وفق االنموذج وعدد من االختبارات 

 المنسجمة مع النموذج قيد الدراسة وتوصمت الدراسة الى عدد من االستنتاجات منيا

والفقر يا ارتفاع نسبة البطالة تواجو التنمية المستدامة عدة تحديات في مختمف الجوانب واىم 
 فييؤثر سمبا  إذوقت الحالي ىو الفساد برز الذي يواجو الحكومة العراقية  في الن التحدي األا  و 

غمب أ وتوجد فجوة كبيرة تفصل العراق عن الدول المجاورة في مؤشرات التنمية المستدامة
انخفاض الزراعة العراقية من تدني مستوى اإلنتاجية , ,و  تعانيكما مؤشرات التنمية المستدامة 

انخفاض و  , نصيب الزراعة من االستثمارات العامة وانخفاض مستوى التخصيصات المالية
ن ىناك مجموعة أاإلجمالي وبشكل كبير , مع العمم القطاع الزراعي في الناتج المحمي  إسيام

من الموارد والطاقات الزراعية غير مستغمة , وأن المستغل منيا مازال دون مستوى االستغالل 
رضية المناسبة في يئ األعدم توفر االدارة المجتمعية والسياسية التي تيو  االقتصادي األمثل

انطالق التنمية المستدامة الزراعية العراقية وكذلك عدم توفر استراتيجية مستقبمية لتطوير 
مؤشراتيا ومعالجة جوانب الخمل والقصور فييا. كما توصمت الدراسة الى عدد من التوصيات 

التشجيع عمى تحقيق األىداف األولية لمتنمية المستدامة , والسيما فيما يتعمق بمكافحة الفقر منيا 
تعزيز الجيود الرامية إلى جعل و  وتحسين المستوى المعاشي وغيرىا والرعاية الصحية والبطالة

 االقتصاد العراقي أكثر استقرارًا ومتعدد المجاالت ليكون أكثر قدرة عمى المنافسة ومواجية



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ الخالصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ج

مر مية المستدامة اذ يتطمب األبالوطن العربي في عممية التن , يشكل الفقر تحديا كبيراً التحديات
عمى المستوى لية التكافل االجتماعي , ووضع ا   واقميمياً  ايجاد المناخ المالئم لالستثمار محمياً 

لوية و ألعطاء اإدول العربية بمختمف المجاالت مع تحقيق التكامل بين ال فضال عنالوطني, 
التنسيق مع كمية الزراعة و  شار الفقر والبطالة ,تلمحد من ان اإلسيام لمعمالة العربية في 

باستحداث مادة باسم التنمية المستدامة الزراعية تشمل مناىج جميع األقسام في كميات الزراعة , 
 اً بحوث و نشرة لمتنمية الزراعية بحيث تتضمنأصدار مجمة إع مديرية الزراعة في والعمل م

 ومقاالت وكل ما يختص بمعمومات حول ىذا المفيوم . 

                             


