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في العراقواقع االمن الغذائي 

يجة الغذائي في العراق وعلى مدى السنين الماضية ونتلألمن ان الواقع الحالي 

ي عام فضال عن االحداث االخيرة فالعراق، للحروب المتتالية و العقوبات الدولية على 

ا من احتالل مساحات كبيرة من العراق من قبل عصابات داعش والتي بمجمله2014
الصحة العالمية،ادت الى قلة الغذاء بالمستوى المطلوب وفقا لمؤشرات منظمة 

طاع للقطاع الزراعي مساهمة جيدة في الناتج المحلي االجمالي للعراق وكان القإذ كان 
.العراقفي اقتصاديات المساهمة الزراعي من القطاعات المهمة 

الحتالل عصابات  داعش كان اثر سيء على إال ان 

% 40ر من فقد انخفضت الى اكث( الحنطة، الشعير)االستراتيجية ومنهاانتاج المحاصيل 
المحاصيلهذه بإنتاج نظرا لكون المحافظات المحتلة هي من المحافظات المتميزة 

.على بعض من مصادر المياه او تدمير لبناه التحتيةهذا اضافة الى السيطرة 

عي  كل هذا كان له تأثير على االنتاج فضال عن ارتفاع اسعار مدخالت االنتاج الزرا

هذه لغذائية، اوارتفاع معدالت الفقر والبطالة والتهجير القسري  وارتفاع اسعار المنتجات 

.الغذاءمجتمعتا قد ادت الى محدودية حصول الناس على 





   Policy Legendتفسير السياسات

االتفاقية االستراتيجية الزراعية مع الواليات المتحدة االميركية : اوال •

، لزراعة )لقطاعاتوقد تضمنت االتفاق السياسي والدبلوماسي و التعاون االقتصادي •

(الطاقة، الثقافة، والبيئة

لعراق خالل مشروع تنشيط االرشاد الزراعي في اإذ كان للقطاع الزراعي نصيب من •

لجة  خبراء في معرفة الظروف الجوية واالستشعار عن بعد لمعاتم بإشراك حيث 

ة وقد تم تزويد العراق بمنظومات انواء جويعنه، االنتاج الزراعي ودفع المخاطر 

.العراقفي محافظات متقدمة لتوزيعها زراعية 

2017-2013خطة التنمية الوطنية : ثانيا •

هدفت زراعي وقد شملت تنمية جميع القطاعات اقتصاديا ومكانيا وبيئيا  وفي القطاع ال•

افة الى اض، (والحيوانيالنباتي ) الزراعيالخطة الى تحقيق اهداف كمية في االنتاج 

لمياه التوسع في ادارة  وتطوير مصادر المياه وتطوير المصادر غير التقليدية ل
.واستصالح االراضي



2030-2013استراتيجية تنمية القطاع الخاص  : ثالثا 

تنمية وتهدف هذه االستراتيجية الى تقوية وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في اهداف ال

اعة الوطنية من خالل الدخول الى جميع القطاعات وزيادة مساهمتها وفعاليتها ومنها الزر

، ر، البذوالدعم ألسعار الحبوبوالتصنيع الغذائي وقد تضمنت االستراتيجية اشكال من 

الة االميركية الوكالدولي، البنك ) االستراتيجيةالتسويق  وقد شارك في وضع هذه تقنيات 

USAID ،واخرون)

شبكة االرشاد والمعرفة الزراعية والريفية العراقية: رابعا 

اعة ومن اهدافها تقوية قدرات وزارة الزروالتقنيات للمشاركة في المعارف برامج وهي 

وتطوير االمن والمستفيدين لدعم وتأمين االمن الغذائي في البلد وتساعد على زيادة االنتاج

.للفالحينالغذائي وتحسين االداء 





مصفوفة تحليل االمن الغذائي

السياسات

قصير طويل Micro Macro خاص عامكامل جزئي

مدى الوقت Scope المشاركون االنجاز

االنتاج المحليتوفر

االستيرادIتوفر

االنتاج في الخارجتوفر

السيطرة على االسعارالوصول

هامش معيشة المجتمعاتاالستحقاق

المساعدات/ الدعم الوصول

النظام الغذائي االستخدام

سالمة الغذاءاالستخدام

تطوير القدرات في االمن الغذائيلمؤسسة

المياهاالستخدام               

المجارياالستخدام

والحوادثالطواريءاالستدامة

برنامج مراقبة االمن الغذائياالستدامة

البنى التحتيةالمؤسسة



Policy Level Analysisمستوى تحليل السياسات

–2013الخاصإستراتيجية تنمية القطاع •
2030(PSDS)

تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في •
الزراعة والقطاعات االقتصادية األخرى مثل 

,المحليسياسة توفر الغذاء من خالل اإلنتاج 
ة استخدام الغذاء من خالل تقوية السالمة المحلي

للغذاء لتشجيع وتنمية الصناعة الزراعية 
.والتصدير

اء المتغيرات في المكما وشملت الخطة استخدام •
والمجاري كما يراها القطاع الخاص لتطوير 

حتوي لم تالبنى التحتية الوطنية لكن هذه الخطة 
لى على الكثير من المساهمات لتطوير الوصول إ
الغذاء أو استخدامات الغذاء في مجال األمن 

.الغذائي

•

مع االتفاقية اإلستراتيجية•
USA (2008)

ن هذه االتفاقية تمثل تعاون بي•
الواليات األمريكية وحكومة 
ة العراق لبناء القدرات الزراعي

، الزراعيمن خالل تقوية البحث 
المؤسسات الوطنية والدعم في

أت والتنبمجال السيطرة الزراعية 
هذه السياسة ستساهمألزراعية 

ية بصورة غير مباشرة في تقو
لغذاء توفير ا, المؤسساتيةالقدرة 

.واستخداماته



2017–2013خطة التنمية الوطنية 

للغذاء اشارت الى قياسات لتوفير الغذاء من خالل توسيع اإلنتاج المحلي والوصول-

ات لغرض تخفيف الفقر كما واحتوت الخطة على استخدامات الغذاء من خالل قياس

خاصة للماء والمجارى 

لم تشمل الخطة على استدامة الغذاء من خالل قياسات   مراقبة األمن الغذائي أو -

ية البيئة االستجابة اإلستراتيجية للقضايا المتعلقة بالطوارئ والكوارث استراتيج

المستدامة في خطة التنمية الوطنية

ن النظام باإلضافة إلى ذلك فان الخطة لم تشمل على استخدامات الغذاء من حيث تحسي-

.الغذاءالغذائي والتغذية وتحسين سالمة 

ليات  في كذلك لم تشمل الخطة على عناصر السياسة المؤسسية من خالل تطوير القاب-

.الغذائيمجال األمن 

(IRAKEN)العراق شبكة اإلرشاد والمعرفة الزراعية الريفية في 

ن هذه الشبكة هي شبكة مؤسساتية مهمة في تطوير القدرات الزراعية ومراقبة األم

.ذائيلذا فإنها لم تشتمل على أي عناصر أخرى في مجال متغيرات األمن الغ, الغذائي



Program legend
مشروع تنشيط اإلرشاد الزراعي العراقي

كية و هذا المشروع يعتبر مشروع تعاون في الجامعات العراقية والجامعات األمير

وزارة الزراعة أيضا لتحسين إيصال خدمات اإلرشاد الزراعي من خالل تجهيز

عام التدريب واإلرشاد الفني التي تساعد في توسيع المهارات والخبرات في

.لعراقوقد تم تدريب موظفين على هذا البرنامج عملوا على التدريب في ا,2009

WFPبرامج (معالجة التشغيل)المتضررة دعم الجماعات 

ن خالل هذا البرنامج يدعم الجماعات التي ستعاني من التضرر بإعادة بناء حياتهم م

الغذاء بوائل عتدعم الهذه الفعالية , إمكانية الوصول إلى الغذاء والعناية الصحية

سنوات على الوصول إلى العناية 5وتشجع النساء الحوامل واألطفال األقل من 

أثرت بشكل الصحية والتغذية المدرسية كشبكة سالمة إلعادة البناء والتعليم والتي ت

فال الذين سلبي بالتحديات التي واجهها العراق وأيضا ستساهم في تقليل عدد األط

.هم خارج المدرسة



مصفوفة برامج االمن الغذائي

البرامج

محلي وطني
محلي
/ خاص

عام
دولي

Iالمؤشرا
ت

كلي
نوع 
البيانات

نجاح 
جزئي

الهدف التمويل المراقبة االنجازات

التنمية الزراعية

االستثمارات الخارجية

التعاون الدولي التجاري

البرامج االستثمارية في االمن الغذائي

شبكة الحماية االجتماعية

السيطرة على االسعار/ المساعدات 

التغذويالنظام 

سالمة الغذاء

تطوير القدرات

البنى التحتية والمصادر

االحتياط االستراتيجي

الجفاف/ المبكر نظام االنذار 

برنامج مراقبة االمن الغذائي



2014عاملالطارئة إلى السكان الذين تأثروا بكارثة االنبار المساعدة 

(EMOPS- 2006 Emergency Corporations)

, حينالنازمساعدات الغذاء للسكان , المواطنينيهدف إلى الحفاظ على حياة البرنامج 

اء هذا ، وقد جالطارئةهذا البرنامج يقدم معالجة للسكن واستجابة للحاالت اإلنسانية 

.استجابة للتحديات في محافظة االنبار في العراقالبرنامج 

(تشغيل خاص)الطارئ الدعم اللوجستي و دعم االتصاالت 

دمات هذه الخ, يعمل على التنسيق اللوجستي وتجهيز الحاالت الطارئة لالتصاالت

البرنامج إطالقتم وقد كفؤ العامة تساعد في وصول المساعدات اإلنسانية بشكل فعال و 

رار حيث أسس لزيادة التواصل اإلنساني بين السكان وضمان استم, 2014في تموز 

.المساعدات اإلنسانية في العراق

اإلضافة ب( ضمنها الخزن)اللوجستية األهداف الرئيسية هي لتجهيز المعلومات واإلدارة 

تراتيجية بالتزامن مع خطة االستجابة اإلسصممت وستراتيجيةالجاءت هذه  ا.النقلإلى 

مع بيئة التحديات 2015في كانون الثاني توسعت و,HRP 2015و 2014-2015

.والكوارثوالتدهورات



FAO Programs
ان البرنامج وقد كوالنازحينالتغذية واألمن الغذائي للمهجرين , الحياة الريفيةتطهير -

(14/11/2017-7/12/2016)للمدة  

الدين المجتمع العراقي في األراضي المحررة واألراضي المتضررة في صالحدعم -

(.19/10/2018-20/10/2016)النقدي وكركوك ونينوى من خالل برنامج العمل 

اإلطار الوطني إلدارة إخطار الجفاف في العراق تنمية -

(1/6/2013-31/5/2014.)

(.2018-2017)العراق الفني لمراقبة وإدارة سوسة النخيل الحمراء في الدعم -

راقي القدرات لتوسيع خدمات التلقيح االصطناعي لقطيع الجاموس العتطوير -

2017.

.



   program-level analysisالتحليلبرامج مستوى 
FAOمشاريع •
كيفيةتهدف إلى عديدة FAOمشاريع •

الوصول إلى الغذاء من خالل العمل 
ذلك وك, الريفيةالمعيشة الحالة وتحسين 
المؤسسات وتطويرقابلياتتحسين 

.قدراتها في التنمية الزراعية

لالستجابة FAOهذه المشاريع من قبل •
إلى الكوارث في المدى القصير والمدى

.المستمر

IAERبرنامج 
عم الغذاء من خالل دتوفير البرامج شملت •

تاج التنمية الزراعية وذلك بتحسين اإلن
ن المحلي الزراعي و رفع قدرات الباحثي
.الزراعيين وموظفي اإلرشاد الزراعي

•

WEPمشاريع •
هناك مجموعة من المشاريع •

, تم تنفيذها في العراقوالتي 
الوصول إلىكيفيةإلى تهدف 

مساعدات )خاللالغذاء من 
تحسيناجل من العمل و,(الغذاء

,الحالة الغذائية للمتضررين
وكجزء من األعمال المكثفة 
ة لمراقبة األمن الغذائي وقابلي
الوصول إلى المتضررين 

FAOبمشاركة خبراء من 
بوضع تنبؤ للكوارث وإدارة 

االستجابة اإلستراتيجية



ائي مصفوفة تحليل االمن الغذ

المؤسسات

التنمية الزراعية SCASMoE

االستثمارات الخارجية

التعاون الدولي والتجاري MoT MOP

البرامج االستثمارية في االمن الغذائي MOP MOA
MO
WR

شبكة الحماية االجتماعية
MoL
SA

WFP FAO

المساعدات/ االسعار السيطرة على 

التغذويالنظام  WFP FAO

سالمة الغذاء MOH MOP

تطوير القدرات WFP

المصادر/ التحتية البنى 
Mo
WR

MoE MoF CBI
GDG
W

االحتياط االستراتيجي MoT
Mo
WR

الجفاف/ للسوق نظام االنذار المبكر 

برنامج مراقبة االمن الغذائي

المؤسسات الراعية

البنى التحتية
MoC
H

MoF MoPCBI
MoT
T

MoP

SBAR
SBAE
C

SBAR
SBA
EC

MoA
WR

Mo
WR

PPD




