الهدف 2

ّ
املحسنة
القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية
وتعزيز الزراعة املستدامة

االهداف الفرعية التي ركزت عليها اعمال التدقيق كانت وفق التوجه
الحكومي العام للوزارات املعنية لتحقيق تلك االهداف ذات الصلة
املباشرة بالواقع العراقي اكثرمن غيرها تمثلت باالتي- :

الهدف ()1- 2القضاء على الجوع وضمان حصول
الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،على
ّ
ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذي طوال العام

الهدف ( )3- 2مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل
صغار منتجي األغذية ،بما في ذلك من خالل ضمان
األمن واملساواة في حصولهم على األراض ي وعلى
موارد اإلنتاج األخرى وإمكانية وصولهم إلى األسواق
وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة
الهدف ( )4- 2ضمان وجود نظم إنتاج غذائي
مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية متينة
تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واملحاصيل ،وتساعد
عل ى الحفاظ على النظم اإليكولوجية،
ِّ ّ
وتحسن تدريجيا نوعية األراض ي والتربة
الهدف ( )5- 2الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات املزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة
وما يتصل بها من األنواع البرية ،بما في ذلك من
خالل بنوك البذور والنباتات ّ
املتنوعة التي ُتدار
إدارة سليمة
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عينة من التقاريرالصادرة
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(الهدف )1- 2

سنة صدور التقرير2019 /وسائل العمل





اجراء تحليل للمخاطر ذات الصلة باملشكلة الرئيسية املتمثلة بتذبذب زراعة وانتاج الحنطة في العراق .
االطالع على اهداف ومهام وتشكيالت وزارة الزراعة املعنية بتنمية وتطوير زراعة الحنطة .
االطالع ودراسة القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة فيي مجيال عميل البرنيامو اليوطني لتنميية زراعية
الحنطة في العراق .
االطالع على التقارير التخصصية السابقة لديوان الرقابة املالية االتحادي.
دراسة وتحليل التقارير السنوية لدوائر الزراعة املختصة بتطوير وتنمية زراعة الحنطة.

امللخص التنفيذياظهرت املشكلة التي تم دراستها واملتعلقة بانتاج وزراعة الحنطة في العراق وجود جانبين االول يتعلق بكمية
االنتاج الذ ي تبين وجود تذبذب في انتاج وزراعة الحنطة وانخفاض انتاجية االراض ي الزراعية الصالحة للزراعة و
انعكس ذلك سلبا على حاجة الفرد العراقي من الحنطة املحلية والجانب الثاني رداءة نوعية الحنطة املنتجة وعدم
كفاء تها في انتاج الخبز مما ادى الى اعتماد املجتمع على شراء طحين القمح املستورد ذات االسعار العالية وبالشكل
الذي ادى الى زيادة االعباء املعيشية للمواطنين.
وملعالجة هذه املشكلة سعت وزارة الزراعة وبهدف زيادة انتاجية الحنطة وتحسين نوعيتها والوصيول اليى
االكتفاء الذاتي على االقل والحفاظ على هدف استراتيجي قريب من خال ل تنفيذ البرنامو الوطني لتنمية وزراعة
الحنطة في العراق.
وتم اعداد هذا التقرير بهدف التعرف على كفا ءة وفاعلية سياسة وزارة الزراعة في تنميية وتطيوير زراعية
الحنطة في العراق ومدى مالئمة سياستها مع متطلبات معالجة هذه املشكلة.
وقد لوحظ انه لم يتم تفعيل معظم الدراسات والتجارب املنفذة من قبل البرنيامو اليوطني لتنميية زراعية
الحنطية ضيمن محيور التربية واملييياه والبيضية لغيرض اسيتفادة الفالحيين واملييزارعين وبصيورة تخيدم عمليية زراعيية
محصول الحنطة ،وتذبذب معدل انتاجية و حدة املساحة خالل االعوام (  ) 2018 - 2011وانخفاض انتاجية
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االراض ي املزروعة بسب ب التقصيير فيي اسيتغالل االراضي ي الزراعيية الصيالحة للزراعية وسيوء اسيتخدام االسيمدة
الكيمياوية واملبيدات بالشكل الصحيح الذي من شانه زيادة االنتاجية فضال عن ملوحة التربة وعدم وجود شبكة
بزل نموذجية واعتماد طرق الري النموذجية ،كذلك تاخر املباشرة في تنفيذ البحوث الزراعية ضمن نشاطات
محور التربية والتحسين على الرغم من تشكيل برنامو تنمية زراعة الحنطة في العراق منذ عام  2011حيث ان
جميع البحوث اما غير منجزة او مستمرة  ،يضاف الى ذلك وجود ضعف في عملية تطوير وتدريب املوظفين البرنامو
وبما يتناسب واهداف البرنامو في تنمية زراعة الحنطة في العيراق حييث ليوحظ قلية اعيداد اليدورات التدريبيية
والتطويرية الداخلية والخارجية منذ عام (.)2018- 2011

اهم التوصيات








حث الجهات املعنية على اجراء الدراسات واالستفادة من البحوث املنفذة من قبل البرنامو ضمن محاور التربة
واملياه والبيضة وتربية وتحسين اصناف الحنطة واستخدام الحزمة املتكاملة لغرض االستفادة منها في زيادة
االنتاجية .
ضرورة ايجاد الحلول لزيارة الغلة للدونم الواحد عن زراعة الحنطة باستخدام الدورة الزراعية لتحسين
نوعية التربة ،وضرورة شمول شرائح واسعة من الفالحين بتطبيق التقنات الزراعية الحزمة املتكاملة كونها
تساهم بزيادة االنتاج واالنتاجية بصورة عامة.
العمل على انجاز برنامو رسم الخارطة الجغرافية لتحديد البيضة الجغرافية لكل صنف لغرض التعرف على
طبيعة كل صنف وقابليته في التكيف والتأقلم مع البيضة التي يزرع بها .
العمل على ادخال دوائر الزراعة املعنية تقنات حديثة في عمليات املكافحية لوقايية محصيول الحنطية مين
االفات واالمراض من خالل استخدام مبيدات احيائية صديقة للبيضة حيث الزالت هذه التقنية تسيتخدم
ألغراض التجربة فقط .
الحث على زيادة فرص التدريب والتطوير ملوظفي البرنامو بما يتناسب مع اهداف البرنامو الوطني لتنميية
زراعة الحنطة في العراق .

 .2سياسةة وزارة التاةةارة ةةي تةةوفيراملتزلبةةات الفنيةة والبيايةةة ومتزلبةةات الس ة مة ةةي م ةةازن
وزارة التاارة (الهدف )1-2
سنة اصدار التقرير2019 /وسائل العمل




تحليل املخاطر والظواهر السلبية املؤثرة وحسب أهميتها ذات الصلة باملشكلة الرئيسية املتمثلة بضعف
االجراءات الخاصة بتوفير وتطبيق املتطلبات الفنية والبيئية ومتطلبات السالمة في مخازن وزارة التجارة.
االطالع على متطلبات الخزن الفنية الخاصة بالشركة العامة لتجارة املواد الغذائية .
االطالع قانون الدفاع املدني رقم (  )44لسنة . 2013
دراسية املحيددات العامليية (  ) NFPA101ليي( (Life safety codeالخياص بالتصياميم املعماريية واالنشيائية
والخدمية .
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 االطالع ودراسة الدليل االسترشادي املرجعي الخاصة بمستلزمات الوقاية من الحرائق في االبنية رقم ()646
لسنة  1996والصادر من الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
 اجراء الزيارات امليدانية.

امللخص التنفيذيتم اعداد هذا التقرير بهدف تشخيص نقاط الخلل املتعلقة بضعف االجراءات الخاصة بتوفير وتطبيق
املتطلبات الفنية والبيئية ومتطلبات السالمة في مخازن الشركات التابعة لوزارة التجارة ،وكذلك وضع الحليول
واملقترحات للنهوض بواقع املخازن وجعلها مالئمة للخزن االستراتيجي للمواد الغذائية
حيث لوحظ عدم وجود معايير ومحددات فنية وهندسية خاصة بانشاء وتاهيل املخازن كل حسب نوع
الخزين تمثل املتطلبات الدنيا الواجب توفيرها في تلك املخازن لضمان سالمة الخزن والعاملين داخل املخازن ،وعدم
اجراء اعمال التاهيل الشاملة الغلب مخازن الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية حيث تمثل نسبة املخازن التي
تحتياج اليى اعميال تاهيييل ( )%80مين مجميوع املخييازن الكليي فيي بغييداد واملحافظيات ،فضيال عيين ذليك فقيد لييوحظ
استعمال بعض القاعات الخزنية لغير االغراض املخصصة لها (خزن مادتي الطحين والنخالة) حيث توجد كميات
كبيرة من املواد االحتياطية املستهلكة في املخازن التابعة للمطاحن ووجود مواد راكدة منذ فترات طويلة لم ييتم
التخلص منها على الرغم من قلة املساحات الخزنية في الشركة.
فضال عن ذلك فقد تم استخدام مادة (االسبست) املمنوعة دوليا من قبل منظمة الصحة العاملية في
تسقيف بعض املخازن واستخدام ميادة (السيندويو بنيل) واملخالفية لتعليميات مديريية اليدفاع امليدني والتيي تمنيع
استخدام هذه املادة في االنشاءات ملا تم تمتاز بهه هذه املواد من القابلية السريعة على االشتعال ،ومن جهة اخرى ال
تتوفر متطلبات السالمة واليدفاع امليدني كمنظوميات اطفياء وانيذار الحرييق ذاتيية العميل (متحسسيات اللهيب او
متحسسات درجة الحرارة) في اغلب املخازن.

اهم التوصيات






اعداد معايير ومحددات فنية وهندسية خاصة بتاهيل املخازن كل حسب نوع الخزين تمثل املتطلبات الدنيا
الواجب توفرها في تلك املخازن.
تخصيص املبالغ املالية الكافية الجراء اعمال التأهيل للمجمعات املخزنية مما يضمن مالئمتها للخزن .
استثمار املواقع املخزنية غير املستغلة من قبل الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية لتعظيم موارد الدولة
ووضع الحلول املالئمة لجميع املشاكل التي تعيق استثمار تلك املخازن.
تشكيل لجنة فنية من قبل الشركة العامة لتصنيع الحبوب العداد تقييم فني للمواد االحتياطية الراكدة في
املخازن واالسراع بأجراءات التخلص من املواد االح تياطية التالفة لالستفادة من تلك املخازن في نشاطات
الشركة.
استبدال مادة (االسبست والسندويو بنل) بمواد اخرى في املخازن التي تم استخدام تلك املواد في تسقيفها
ومنع استخدامها في االنشاءات مستقبال.
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 .3سياسة وزارة الزراعة ي ادارة وتزويراملحاجرالزراعية والبيزرية (الهدف )3-2
سنة اصدار التقرير2017 /وسائل العمل






اعداد تحليل للمخاطر ذات الصلة باملشكلة الرئيسية في ضوء مصفوفة مخاطر تم اعدادها لهذا الغرض.
االطالع على قانون الصحة الحيوانية رقم (  ) 32لسنة . 2013
تعليمات رقم ( )1لسنة  2010الخاصة بتنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية .
قانون الحجر الزراعي رقم ( )6لسنة . 2012
أهداف ومهام دائرة البيطرة ودائرة وقاية املزروعات .
تقارير ديوان الرقابة املالية االتحادي السابقة.

امللخص التنفيذيان الهدف االساس ي من اجراء عملية التدقيق والتقويم لسياسة وزارة الزراعة في إدارة وتطوير املحاجر الزراعية
والبيطرية للوقوف على الدعم املقدم من قبل وزارة الزراعة وإجراءات الوزارة والجهات املعنية االخرى للتغلب على
تلك املشكلة.
حيث لوحظ اقتصار عمل املحاجر الزراعية والبيطرية على فحص وتدقيق الوثائق والفحص العياني (الفيزياوي)
فقط للبضائع الواردة اضافة الفتقار هذه املنافذ الى العديد من الشروط واملعايير الدولية الواجب توفرها االمر
الذي سبب في ضعف ادائها ،كما لوحظ عطل املوازين الجسرية في املنافذ الحدودية مما يؤدي الى احتساب املبالغ
املستحصلة عن البضائع وفق ا الرقام املثبتة بالوثائق املرفقة وليس املبالغ الحقيقة الناجمة عن الوزن الحقييق
للبضاعة الذي يحدده امليزان الجسري ،فضال عن ضعف االجراءات املتبعة في املحاجر البيطرية والزراعية من قبل
العاملين فيها مما تسبب في عدم التزام اصحاب الشاحنات املحملة باملنتوجات الحيوانية والنباتية بتوجيهات دائرة
البيطرة ودائرة وقايية املزروعيات لتسيهيل عمليية الفحيص عليى البضيائع الداخلية ،فضيال عين أنتشيار العدييد مين
النباتات واملنتجات الزراعية املمنوع دخولها نهائيا الى البلد من االسواق املحلية على الرغم من منعها بموجب قانون
الحجر الزراعي وتع ليماته النافذة وذلك لتالفي دخول وأنتشار اآلفات الزراعية واملسببات املرضية والحفاظ على
الثروة الزراعية .

اهم التوصيات ضرورة توفير الشروط واملعايير الدولية في ساحات التباد ل التجار وإنشاء االبنية واملختبرات التشخيصية
املجهزة بأحدث املعدات املختبرية الالزمة الجراء كافة الفحوصات الالزمة للمواد الزراعية والبيطرية الداخلة.
 تصليح املوازين الجسرية في املنافذ الحدوية الهميتها في احتساب املبالغ املستحصلة عن البضائع وحسب
الوزن الحقيقي للبضاعة .
 حصر الجهة املستوردة للمواد الزراعية والبيطرية بوزارة الزراعة باالسمدة واملبيدات واللقاحات واالدوية
البيطرية لتسهيل عملية السيطرة على االرساليات الداخلة عبر املنافذ الحدودية ومنع التداخل في عمل ومهام
دوائر الدولة وقطاعاتها.
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 التأكيد على الكوادر العاملة في املحاجر الزراعية والبيطرية على ضرورة ألزام اصحاب الشاحنات املحملة
بامل نتوجات النباتية والحيوانية بعمل الشيق الطيولي بيين البضياعة املحملية عليى الشياحنة لتسيهيل عمليية
الفحص العياني (الفيزياوي) على البضائع كما ونوعا.
 العميل عليى وضيع خطية اسيتثمارية لتطييوير املحياجر الزراعيية والبيطريية واسيتغالل التخصيصيات املالييية
بالشكل االمثل لرفع مستوى كفاءة و فاعلية عمل هذه املحاجر واالهتمام بتدريب وتطوير الكوادر العاملة
فيها.

 .4سياسة وزارة املوارد املائية ي استص ح االراض ي الزراعية الهدف ()4-2
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اجراء املقابالت وجمع املعلومات وتحليل البيانات واملعلومات لتحديد املشكلة الرئيسية واملشاكل الفرعية
املرتبطة بها.
تحليل املخاطر املتعلقة باملشكلة الرئيسية واملتمثلة بضعف فاعلية مشاريع االستصالح في تحقيق أهدافها
والتي تم تشخيصها من خالل دراسة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها وذلك باعتماد مصفوفة تحليل
املخاطر.
دراسة وتحليل أه داف وزارة املوارد املائية بموجب قانونها املرقم ( ) 50لسنة. 2008 /
استراتيجيات وزارة املوارد املائية .
القوانين والتشريعات التي تنظم ادارة املوارد املائية وتشغيلها .
املعايير واملؤشرات الواردة في تقارير املنظمات الدولية واملحلية .
الدراسة االستراتيجية االيطالية .
توجيه مذكرات استفسار .

امللخص التنفيذيان عملية االستصالح تعتبر من العمليات الضرورية واألساسية في تطوير القطاع الزراعي من خالل تحويل
مساحات شاسعة غير قابلة للزراعة بسبب امللوحة الى اراض ي صالحة للزراعة األمر الذي يدعم االقتصاد من خالل
زيادة الغالت الزراعية وزراعة املحاصيل االقتصادية التيي تعيد منتجاتهيا ميادة أوليية فيي كثيير مين الصيناعات هيذا
باالضافة الى أهمية االستصالح في تشغيل األيدي العاملة واستغالل املوارد املائية بالشكل األمثل لضمان عدم هدرها
في ضوء التزايد املستمر الى املوارد املائية نتيجة النمو السكاني والتطور االقتصادي.
تم اعداد هذا التقرير بهدف الوقوف على اسباب ضعف فاعلية مشاريع االستصالح في تحقيق اهدافها وابداء
الحلول واملقترحات للجهات ذات العالقة بما ينسجم واالمكانيات املتاحة.
حيث لوحظ عدم دقة اعداد املسوحات الطبوغرافية والتحريات االولية للمشاريع مما ادى الى استبعاد العديد
من االراض ي الزراعية الواقعة ضمن اعمال االستصالح ،وكذلك قلة السيولة املالية التي ادت الى تلكؤ تنفيذ العديد
من مشاريع االستصالح وبالتالي تدني مساحات االراض ي الزراعية املستصلحة في عموم املحافظات مقارنة باملساحات
الواجب استصالحها هذا باالضافة الى تدني مساحات االراض ي الزراعية التي تحت االستصالح مقارنة باملساحات التي
لم تستصلح  ،فضال عن ان اعمال االستصالح تجري بوتيرة ضعيفة جدا االمر الذي يتطلب فترات زمنية كبيرة النجاز
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استصالح كل االراض ي الزراعية املشمولة باعمال االستصالح  ،وعدم تحقيق اعميال االستصيالح الهيم اولوياتهيا
املتمثلة باالدارة املتوازنة للموارد املائية والتي تساهم بخفض االحتياج املائي الالزم لالراض ي الزراعية  ،فضال عن ان
اعتراض االهالي في مواقع تنفيذ العديد من مشاريع االستصالح ادى الى الغاء بعض فقرات العمل الخاصة بتليك
املشاريع وبالتالي لم تتمكن تلك املشاريع من تحقيق الغرض من انشاءها واملتمثل بي(تحسين نوعية التربة ،زيادة غلة
الدونم ،السيطرة والتحكم باملياه ،تقليل الضائعات املائية) .
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يتطلب من مركز الدراسات والتصاميم الهندسية اعداد املسوحات والتحرييات االوليية الخاصية بمشياريع
االستصالح بشكل دقيق ومدروس يتناسب مع واقع حال املشاريع .
ضرورة قيام وزارة املوارد املائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتوفير التخصيصات املالية الكافية النجاز
مشاريع االستصالح .
ضرورة قيام الهيضة العامة ملشاريع الري واالستصالح بتكريس الجهود واالمكانيات الفنية النجاز كافة مشاريع
االستصالح ،والسعي لتحقيق اعمال االستصالح الهم اولوياتها واملتمثلة باالدارة املتوازنة للموارد املائية من
خالل تذليل كاف ة العقبات التي تعيق انجاز تلك املشاريع .
التنسيق مع وزارة الزراعة بخصوص استصالح االراض ي الزراعيية لتجنيب شيمول اراضي ي غيير مستصيلحة
بالخطة الزراعية وبالتالي عدم تحقيق انخفاض باالحتياج املائي السنوي الخاص باالراض ي الزراعية .
اختيار الشركات الرصينة ذات االمكانيات الفنية واملالية واالدارية لتتمكن من انجاز االعمال التي بعهدتها
وضمن املدة التعاقدية ،فضال عن الزام الشركات املنفذة لتوفير االليات الحديثة واملتطورة في مواقع العمل
لتتناسب مع حجم العمل املطلوب والتطور التكنولوجي.

 .5سياس ةةة وزارة الزراعة ةةة ةةي رفة ةةع مس ةةتول االنتة ةةاد الزرا ةةي مة ةةن ة ة ل تة ةةوفيراالسة ةةمدة
واملبيدات واالدوية واللقاحات (الهدف )5-2
سنة صدور التقرير2017/وسائل العمل







تحليل املخاطر املتعلقة باملشكلة الرئيسية واملتمثلة بقلة االسمدة واملبيدات واالدوية واللقاحات والتي تم
تشخيصها من خالل دراسة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها وذلك باعتماد مصفوفة تحليل املخاطر.
قانون الصحة الحيوانية رقم ( )32لسنة . 2013
قانون تنظيم تداول املواد الزراعية رقم ( )46لسنة . 2012
اهداف ومهام قسم املذاخر والتجهيزات /دائرة البيطرة.
اهد اف ومهام قسم املبيدات /املركز الوطني للسيطرة على املبيدات.
الضوابط والتعليمات الستيراد االسمدة واملبيدات وتداولها من قبل القطاع الخاص.
تقارير ديوان الرقابة املالية االتحادي.
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امللخص التنفيذيتعد املستلزمات الزراعية من االدوية واللقاحات واالسمدة واملبيدات من املستلزمات املهمة في رفع مستوى
االنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) وانخفاض حجم استيراد هذه املستلزمات من قبل القطاع الحكومي يؤدي
الى تدني في االنتاجية كما ان االعتماد على القطاع الخاص ادى الى عدم السيطرة على السوق املحلية واغرقها بتلك
املستلزمات ومن مناش ئ غير رصينة ورديضة النوعية.
تم اعداد هذا التقرير بهدف الوقوف على مدى كفاءة وفاعلية وزارة الزراعة ومدى مالئمة سياستها املوضوعة
لرفع مستوى االنتاج الزراعي من خالل توفير االسمدة واملبيدات واالدوية واللقاحات.
وقد لوحظ من خالل التدقيق انخفاض كمية االدوية املجهزة وافتقار املستشفيات واملستوصفات الهم االدوية
التي تستعمل لعالج الحاالت املرضية ،واستيراد االدوية واللقاحات من مناش ئ غير رصينة وخاصة خالل عامي -2015
 ، 2016باالضافة الى الى انخفاض كميات املبيدات املستوردة من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية مما ادى
الى قيام دائرة وقاية املزروعات الى ت غطية خطة املكافحة من خالل الشراء من االسواق املحلية يضاف الى ذلك عدم
امتالك وزارة الزراعة احصائيات دقيقة حول كميات املبيدات الداخلة الى العراق من قبل القطاع الخاص وقد
اكتفت الوزارة بتزويدنا باملوافقات على الكميات املفترض استيرادها ،كما لوحظ عطل بعض االجهزة املختبرية املهمة
في فحص وتقييم االدوية والفيتامينات واجهزة التعقيم واتالف امليواد البايلوجيية ،فضيال عين ضيعف االجيراءات
الرقابية وعدم متابعة املستوردين بادخال االدوية ذات املوصفات القياسية والتي تم تشخيصها من خالل تكرار
العينات الفاشلة بسبب عدم مطابقة التركيز للمواصفات القياسية املطلوبة.

اهم التوصيات





العمل على سد حاجة املستشفيات واملستوصفات من االدوية واملستلزمات البيطرية الضرورية لغرض توفير
االدوية املهمة والضرورية .
العمل على حث الجهات املعنية على استيراد االدوية من مناش ئ معتمدة ورصينة فضال عن استيراد املبيدات
الصديقة للبيضة والصحة العامة وتفعيل االجراءات الرقابية للتحقق من تنفيذ ذلك .
دعم اسعار االدويية البيطريية املقدمية وجعلهيا مقاربية السيعار االسيواق املحليية لتقلييل عيزوف امليربين عين
مراجعة الدوائر البيطرية .
ضرورة امتالك وزارة الزراعة قاعدة بيانات متكاملة عن كميات املبيدات املستوردة من قبل القطاع الخاص .
تأهيل املصانع واملعامل املتوقفة وزيادة حجم استثماراتها لرفع مستوى االنتاج الزراعي.
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معلومات االتصال
للمزيد من املعلومات واالستفسار يسرنا استقبال
استفساركم واي امور ترغبون ي طرحها التواصل
معنا عمرالعناوين االتية:

ديوان الرقابة املالية االتحادي
دائرة الشؤون الفنية والدراسات
Website: www.fbsa.gov.iq
e-mail: info@fbsa.gov.iq
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