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(الحرب على اإلرهاب)الكوارث الطبيعية والغير الطبيعية •

ية دعت الحاجة لوجود برنامج يقلل من االضرار أعاله على المجتمع وبغية تحقيق اهداف التنم
المستدامة







تعزيز النمو المستدام االقتصادي الشامل والعمالة : الهدف الثامن 
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تعزيز النمو المستدام االقتصادي الشامل والعمالة : الهدف الثامن 
الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع

:3-8الغاية 

ية وفرص تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاج

.العمل الالئق واألعمال الحرة

:4-8الغاية 

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج

.تدريجيا حتى عام



شبابوالالشاباتمنالجددالخريجيناشراكالىالبرنامجهذايهدف
تنوعو المختلفةاالختصاصاتمناالستفادةخاللمنالعملسوق في

معمتنسجالمناطقهذهلسكانعملفرصاليجادوالسعيالمهارات
بعضيذتنففيالمهاريةالمجتمعاتهذهوخبراتالمناطقهذهطبيعة

ادامةو وتطويروتعزيزوالتراثيةالحرفيةاالعمالجانبالىاالعمال
.المهنهذه





:طلبلتكون هذه االجراءات أكثر فاعلية على أرض الواقع يت

(.NGOs)اشراك المنظمات غير الحكومية •
مشاركة جميع األطراف المعنية بما فيها أصحاب •

.المشاريع
.ينآخذين بنظر االعتبار موضوع المساواة بين الجنس•

















.  ايجاد فرص عمل للشباب والنساء•

.  تنمية وتطوير المهارات الفنية والتراثية لفئة الشباب والنساء•

. مساعدة سكان المناطق المتضررة اليجاد فرص عمل لهم•

. ادخال تقنيات وبدائل جديدة •

فيالمتوفرةوالخبراتالمواردعلىتعتمدصغيرةلصناعاتنواةخلق•

الناحيةمنالمناطقهذهتطويرعلىيساعدمماالمناطقتلك

.االقتصادية
.يةالمناخالتغيراتلظاهرةوالتصديالمستدامةالتنميةأهدافتحقيق•



مشروع الى الحاضنات التكنولوجية في وزارة الصناعة17تم ارسال •

.والمعادن وتم تخريجها بنجاح وتقديم كافة الدعم الفني

4 من المشاريع معنية في الطاقات المتجددة

9من المشاريع معنية في القطاع الصناعي

1كان في القطاع الصناعي

2في مجال التدريب والتطوير والتأهيل المهني

1في المجاالت االلكترونية والكهربائية والتقنية

.مشروع فعليا من الحاضنات التكنولوجية بنجاح14وتم تخرج 





مفهوم التحول الى نموذج القرى الزراعية الصناعية  

(  تعزيز الصناعة)

(2021)المهندسة هبة فاروق محمود / مبادرة واعداد



وبهدف بناء نمط  قائم على الموارد الفريدة لكل منطقة•

مدفوعة بالمبادرة من سكان المنطقة المحلية اعتمادا

علـى الثقافة والتقاليد التي تتفرد بها كل منطقة 

وتوعية المزارعين بضرورة التحول لهذا النموذج 

وتقديم كل وسائل الدعـم له، لالستغناء عن استيراد 

الكثير من المنتجات ، وان تكون المنتجات الناتجة 

عن هذه المبادرة كافية لسد حاجة البلـد فيما لو تم تنفيذها

ر للعمل بالشكل الصحيح من خالل القطاعين العام والخاص والذي تعود منفعته على الجميع بدون استثناء مع ايجاد فرص اكب

القديمة وتوظيف الموارد الموجودة داخل المناطق المحلية العادة انعاش الموروث الحضاري للصناعات. والتطوير الذاتي والمجتمعي

ة أمنة واطالق العنان البتكار صناعات محلية جديدة وخلق تنمية مستدامـة تهدف لزيادة عدد الوظائف وزيادة الدخل في ظل بيئ

وصحية



ان االستمرار باهمال االراضي الزراعية وعدم استغالل 
-:مواردها واستخدامها االستخدام االمثل سيؤدي الى

.بفعل التلوثتدمير البيئة -1

.التفاوت بين المناطق المحلية بفعل الركود االهيكلي-2

زيادة االنفاق الحكومي-3

.انهيار الصناعات المحلية-4

بيــات التي من هنــا اصبحت الحاجة ملحـة لتبني افكار ومفاهيم جديدة لتجنب الكوارث االقتصادية المستقبلية ومحـاربة كـافـة السل

كومية فقط تضعف اقتصـاد البلـد وتثقل كاهل الدولة بنفقات متزايدة والحيلولة دون اعتماد الشباب والخـريجين على الوظائف الح

.كمصدر دخل



ماهو مفهوم التحول الى نموذج القرى الزراعية الصناعية؟

هو نموذج صناعي  اليكتفي بالزراعة كصناعة أساسية وأولية وانما يشمل المعالجة كصناعــة ثانوية والبـيـع 

ورة ى الزراعة بصوالخدمات كصناعة ثالثة ودمج هذه العمليات لتوسيع امكانيات صناعة الزراعة بدال عن منهجية التنفيذ السابقـة والتي تعتمد عل

.أساسية وبيع المحاصيل الزراعية مباشرة 



عات التعاون بين الصنا

االولية والثانوية 

والثالثية

ة صناعة السياح

صناعة المنتجات

ت العالجية ومنتجا

التجميل

صناعة الطاقة

احياء صناعة       

الموروث 

الحضاري

صناعة 

تكنولوجيا 

المعلومات 

صناعة 

يةالمنتجات الغذائ



ة والتغليف حيث سيتم التحول فيها من زراعة المحاصيل وبيعها الى عملية معالجة هذه المحاصيل و تصنيعها واعمال التعبئ

ية وصناعــة  والنقل والتسويق كصناعات ثانوية وثالثية الى مراحل صناعة السياحة ومستحضرات التجميل والطاقـة الشمس

نها وتربط تكنولوجيـا المعلومـات والصناعات التي تحي الموروث الحضــاري كصناعـات سداسية يتــم  التوظيف فيما بي

:العوامل التي من شانها ان تطورها من خالل



-:اهداف المبادرة

.خلق قيم مضافة جديدة -1

..  تقوية العالقة بين المنتج العراقي والمستهلك-2

في المحافظات االستخدام الشامل الراضي الدولة وتطويرها وصيانتها وبناء مجتمع يضمن الدخل والتوظيف وينشط اقتصاد المناطق المحلية-3

.العراقية باستغالل الموارد المحلية وتعزيز خاصية التصنيع في مناطقها

.  نعمة االرضوتحقيق زراعة عضوية تتمتع باستدامة قائمة على اساس الحفاظ على التربة واستغالل( محيط محلي صحي وامن)بناء مجتمع -4

.من االنتاج وصوال الى التصنيع والنقل والتسويق والبيع واالستهالك" وتشييد نظام متصل في سلسلة بدءا

.تتظافر فيها جهود الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها متخذة من الزراعة نواة لها( سداسية)تشكيل صناعة مركبة -5



عد الحدود والدخول عدم اكتفاء الفالح بالزراعة وبيع المحاصيل فقط بل يتعداه الن يكون الفالح مستثمرا في ارضه الب-1

وكبس بمراحــل تصنيع هذه المحاصيـل وانشــاء الخطوط االنتاجية لصنع معجون الطماطم والمربى والعصائــر والخل

.الخ....التمور

ــت السيما لو ان تكون هذه القرى محطة ترفيهية لألسـر العراقية والدخول اليها مقابل اسعــار معقولة للترفيه وقضاء الوق-2

ع على جانب كانت هذه القرى يتواجد فيها مطعم يعرض منتجات االرض ويقوم بتوفير الخدمة للمسافرين خاصة ان كان الموق

.الطرق العامة التي تربط بين المحافظات حيث ستكون محطة للراحة وتوفير الخدمات



ك ان يخصص مكان لالسواق الخاصة بمنتجات االلبان واسواق بيع السم-3

ن والدواجن واالهتمام بالثروة الحيوانية وتخصيص مساحات لها وتسويقها ع

اكه طريق هذه االسواق الداخلية في القرية الزراعية  وحتى سوقا لبيع الفو

ة لمحالت والخضر يقصده الجميع حيث جودة المنتج واسعاره التي ستكون منافس

ع بيع هذه الفواكه والخضر كونها اقل سعرا واسواق اخرى كسوق لعرض وبي

الزهور وغيره

روية تخصيص اماكــن لعرض المنتجات المنزلية ورعاية المشاريــع المايك-4

عمال التي تتبناها بعض العوائـل لتحسيـن مستواها المعيشي وغيرها من اال

.واالفكار التي من الممكن اضافتــها 



االهتمام بمساهمة الموروث الحضاري واعادة احياؤه كالمنتجات -5

رات الخزفية والطينية وتلك التي تصنع من سعف النخيل وعرض مها

جيع الشباب الشباب وتخصيص اكشاك لبيع المنتجات المصنوعة يدويا لتش

.والفتيات وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة على العمل

ادرة فتح رؤية شبابنا البتكـار اشياء جديــدة وريادية واخذ زمام المب-6

.واالعتماد على النفس لتحسين حياة الفرد والمجتمع



ن انعاش الزراعة وثقافة القرى الزراعية حيث تتناغم حياة االنسا-6

كار وفسح المجال امام ابت( االيكولوجيا)مع النظام البيئي ( االقتصاد)

تصاد البلد صناعات جديدة وتقنيات حديثة وجذب االستثمار فيها لتعزيز اق

.بشكل عام

شرية خلق توازن اقتصادي بين الريف والمدينة واستغالل الموارد الب-7

.ةذات التنوع المكونة من الشباب وكبار السن وذوي االحتياجات الخاص

نتاجها الحد من استيراد المنتجات الغذائية التي باالمكان تصنيعها وا-8

ن والمواد باستغالل الموارد حولنا وتقليل مخاطر استيرادها المتمثلة بالخز

وال باول واكثر الحافظة التي تحتويها حيث ستكون منتجاتنا طبيعية تصنع ا

.  دراية بذوق الفرد العراقي وتتمتع بجودة عالية




