
العراق والفاو
شراكة لتعزير القدرة على الصمود واعادة التأهيل

 يجمع العراق بمنظمة األغذية والزراعة تاريخًا حافال بالتعاون منذ انضمامه الى المنظمة في عام 1945 وقد.
 استهدفت المساعدات التي قدمتها المنظمة مجموعة واسعة من المجاالت، منها االستجابة لحاالت الطوارئ واعادة

 التأهيل، وقد أثبتت نجاحها في تأسيس معاهد البحوث واالرشاد الزراعي. وقد شمل الدعم ايضًا توفير الخبرة التقنية
 وبناء القدرات، المدخالت الغذائية والزراعية األساسية ال سيما خالل السنوات الصعبة التي اتسمت بالعقوبات

.االقتصادية والحروب
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توجيه الّدعم إلى مجاالت أساسّية محّددة
يجري تقديم مساعدات المنظمة في العراق وفقا إلطار 

البرنامج القطري للفترة 2018-2022، والذي يركز على 
ثالثة مجاالت ذات اولوية وهي: 

تحسين القدرة على الصمود واستعادة سبل العيش 
الزراعية في المناطق المحررة في العراق 

استصالح األراضي الزراعية المتدهورة وتحقيق اعلى 
إنتاجية من الموارد المائية المتاحة

زيادة وإستدامة اإلنتاجية الزراعية لصغار الحائزين لرفع 
مستوى األمن الغذائي والتغذية

يسترشد إطار البرنامج القطري الجديد للعراق للفترة 
2018-2022 بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

ونظام البرمجة الموحد لألمم المتحدة في العراق 
ويتماشى مع األولويات اإلقليمية لمنظمة األغذية 

والزراعة المحددة في ثالث مبادرات إقليمية لمنطقة 
الشرق األدنى وشمال أفريقيا.

تقديم المساعدات اإلنسانية وتعزيز األمن الغذائي
  يواجه االمن الغذائي في العراق اليوم تحديات متعددة

األوجه. فلقد خلف الصراع نقًصا غذائًيا محليا مؤقتا.  
كما ان هناك أيضا مجموعة متنامية من القضايا طويلة 

االجل مثل الظروف المناخية الزراعية غير المواتية، 
واالنتاج غير المتكافئ للحبوب المحلية، واالضطرابات 

في نظام التوزيع العام في العراق، واالستثمارات 
والسياسات الزراعية المعاكسة التي ساهمت كلها او 
بعضها على زيادة هجرة السكان وارتفاع اسعار المواد 
الغذائية وارتفاع نسبة البطالة، إضافة الى عن انعدام 

األمن الغذائي لألسر.
  وفي المناطق المحررة حديًثا والتي يسهل الوصول

اليها، ال يزال الناس يعتمدون على المساعدات 
اإلنسانية بالرغم من ان االسواق استأنفت نشاطها 
وانخفضت واستقرت اسعارها، وأصبحت مرة أخرى 
مصدرا رئيسيا للغذاء، اال ان قدرة السكان الشرائية 
ال زالت محدودة. وهذا ادي إلى االستخدام الواسع 
آلليات التأقلم السلبي، بما في ذلك شراء األغذية 

بالدين. ولمواجهة هذه التحديات، تركز المنظمة على 
أنشطة بناء قدرة االسر الهشة على التكيف والصمود 

لإلتصال

فاضل الزعبي
ممثل المنظمة في العراق

ممثلية منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة في العراق 
هاتف: العراق  009647726175328 

االردن 0096265562550
FAO-IQ@fao.org:البريد االلكتروني

 االحتفال
العراق  بمرور 40 سنة في

يسّر ممثلية المنظمة في العراق التي أنشئت في عام 1979 أن 
تحتفل بمرور 40 عاًما على تأسيسها.

الصورة: ورشة عمل تدريبة ألعضاء اللجنة الوطنية لألمن الغذائي 
بمشاركة ممثلو وزارات الزراعة والموارد المائية والتخطيط والصحة 

والبيئة والتجارة والتي عقدت في بغداد في كانون األول 2017
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التعافي والقدرة على الصمود بعد التحرير
تستند الخطة االستراتيجية إلعادة االعمار والقدرة على 

الصمود إلى األهداف الموضوعة في خطة التنمية الوطنية 
للفترة 2018-2022. وستدعم االستراتيجية الحكومة لتعزيز 
السياسات واألطر التنظيمية المتعلقة باالستثمار الخاص 
ودعم الخدمات العامة بتحسين القطاع المصرفي وآليات 

مكافحة الفساد.
ويقدم فريق األمم المتحدة القطري في العراق مساعدة 

فنية لدعم إعادة إحياء القطاع الزراعي، وتعزيز اإلدارة الفعالة 
للموارد الطبيعية، وازالة الذخائر واأللغام من االراضي 

الصالحة للزراعة. باإلضافة إلى ذلك، يعمل الفريق القطري 
على تنشيط الصناعات الصغيرة ويشجع القطاعات الجديدة 

التي تلبي احتياجات السوق وتخلق فرص عمل، وإشراك 
المجتمع المحلي والسلطة المحلية لضمان الملكية المحلية 

والنتائج المستدامة، 
وستقدم المنظمة الدعم 

الالزم لتحسين القطاع 
الزراعي من خالل إعادة 

إعمار النظم الزراعية، وزيادة 
النمو الزراعي وخلق فرص 
العمل. عالوة على ذلك، 

ستقوم المنظمة بدعم 
الحكومة في إصالح القطاع 
الزراعي من خالل استصالح 

وترميم البنية التحتية 
والمعدات في المناطق الريفية، وإعادة تأهيل شبكات المياه 

لالستهالك البشري والحيواني، ونظم الري إلنتاج الحبوب 
والخضر والفاكهة.

القضاء على الجوع
نظمت الممثلية عددًا من الدورات التدريبية للجنة الوطنية 

العراقية لألمن الغذائي بهدف تحقيق األمن الغذائي 
وتحسين التغذية، وقد ركزت هذه الدورات على معرفة 

وتعزيز مفاهيم األمن الغذائي، والنهج الرئيس، وأدوات 
المسح الميداني والمؤشرات لقياس انعدام األمن 

الغذائي في العراق. وقد اشتملت الدورات على تدريبات 
نظرية وعملية على نظم اإلنذار المبكر وآثارها على تحديد 

االحتياجات المستقبلية في مجال تنمية القدرات. وقد 
اعتمدت اللجنة خارطة طريق لتحسين التنسيق بين أصحاب 

العالقة لمعالجة الجوع وسوء التغذية والعمل المشترك 
للقضاء على الجوع في العراق.

بهدف تعزيز استعادة سبل العيش، واإلنتاج الغذائي 
المتنوع والمساهمة في استعادة وظائف األسواق. كما 

ويجري تقديم الدعم العتماد نظم اإلنتاج المحسنة ووصول 
المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك إلى األسواق، 

باإلضافة إلى تقديم المساعدة لألسر من أجل تعزيز 
المعارف والمهارات الغذائية.

وعالوة على ذلك، تقوم المنظمة بدعم تربية الحيوان 
والخدمات الصحية من خالل تدريب العاملين في مجال 
الخدمات اإلرشادية وتوفير اللقاحات األساسية، وإعادة 
تأهيل قطاع الثروة الحيوانية وتحسين معالجة المنتجات 
الحيوانية. ويتم تحقيق ذلك من خالل زيادة الوعي وبناء 

القدرات في مجال إدارة الموارد الطبيعية في جميع قطاعات 
سبل العيش ذات الصلة.

إنعاش القطاع الزراعي في إقليم كردستان
تأثر إقليم كردستان بشكل غير مباشر بالنزاع نتيجة تدفق 
النازحين داخليًا من مناطق النزاع وعدد كبير من الالجئين 

السوريين، مما سبب زخم على الموارد الموجودة. وعليه 
فإن عدم االستقرار الحالي الذي تشهده المنطقة يزيد 

من أهمية رفع مستوى االكتفاء الذاتي. وقد يكون اقليم 
كوردستان قادر على تحقيق االكتفاء الذاتي في بعض 

السلع، أو حتی لديه فائض في االنتاج، لكن ال يزال قطاع 
الزراعة يفتقر الى التنوع وانتاجه يفتقر الى القدرة التنافسية.

تقود المنظمة حاليا عملية تقييم اقتصادي شاملة على 
مستوى القطاع الزراعي في المنطقة. وستوفر نتائج 

الدراسة معلومات مفيدة للتخطيط ولصنع السياسيات. ومن 
خالل دراسة االحتياجات على المستوى اإلقليمي، قد تدعم 
المنظمة وضع برنامج إنمائي شامل وتشجع لتعبئة الموارد.

وستساعد هذه الدراسة في تقييم وضع القطاعات الفرعية 
الزراعية لتعزيز سبل المعيشة، بما في ذلك زراعة المحاصيل 

والثروة الحيوانية وصيد األسماك وتربية األحياء المائية، 
فضاًل عن الموارد الحرجية في المجتمعات الريفية.

باإلضافة إلى ذلك، ستسلط الضوء على سلسلة قيمة 
االنتاج الالزمة للمنتجات الزراعية، إلى جانب المحددات 

واالحتياجات، واقتراح التدخالت ذات الصلة. ومن المؤمل 
أن تقود الدراسة إلى برامج تهدف إلى تنويع االقتصادي 

المحلي وزيادة القدرة على الصمود بظل التهديدات 
 واألزمات في المجتمعات المحلية، مع خلق فرص لعمل.

“ لن نحسن التغذية بدون األمن 
الغذائي، ولن نحسن األمن 

الغذائي بدون تحسين النظم 
الغذائية” 

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة األغذية 
والزراعة
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