
 

الغذائي والتحديات التي تواجهها في  األمن تحقيق في والمياه الزراعة قطاعي بين والترابط المؤسسي االطار

 جمهورية العراق

استراتيجيات لألمن الغذائي البد وان تكون وطنية في  أوخطط  إيالغذائي مسؤولية وطنية وان  األمنيعتبر       

، وان الجهات المعنية باألمن الغذائي هي وزارات مع دول المنطقة وتشاوريه إقليمية إبعادوالتصميم وذات  إلعدادا

 الجهات الساندة. إلى إضافة)الزراعة، الموارد المائية، التجارة( 

 الشلب، الشعير، الحنطة،وتنمية زراع  أهدافها تطويرالتي كان من  2017 – 2013خطة التنمية الوطنية  ومن خالل

اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء )الدواجن، األسماك(، الحليب، بيض ، ، البصلالطماطة الذرة الصفراء، البطاطا،

والتي تصب في تحقيق أمن غذائي متوازن كذلك شكلت عدد من اللجان المعنية بتحقيق األمن الغذائي ممثلة ، المائدة(

 والجهات الساندة االخرى ومنها:بجميع القطاعات من الزراعة والمياه 

 لألمن الغذائي. ةداد إستراتيجيفريق إع 

 لمنظمة العربية للتنمية الزراعية.البرنامج الطارئ لألمن الغذائي مع ا 

 الوطنية العليا لألمن الغذائي. اللجنة 

 األمن الغذائي تحقيق الجهات العاملة على 

منها قطاع خاص وان الدولة  %95نسبته  الزراعة في العراق تشكل ما إنوزارة الزراعة / على الرغم من  .1

من خالل وزارة الزراعة التي تدعم النشاطات الزراعية من االستراتيجيات والسياسات  وإعدادتتدخل في التوجيه 

 خالل عدد من المشاريع والبرامج.

ه الري شبه ويعتبر قطاع تجهيز مياالزراعية  األراضي إلىوزارة الموارد المائية / من خالل توفر مياه الري  .2

 مجاني إذ تتكفل الدولة بكافة مشاريع الري واالستصالح والخزن والسدود والتشغيل ... الخ  

من خالل التنسيق للخطط االستراتيجية وتوفير  أعالهوزارة التخطيط / والتي تعتبر نقطة االرتباط بين الوزارات  .3

 . المشاريع إلنجاحوالمتطلبات الالزمة  األموال

 ولحد االن 1991التجارة / من خالل توزيع مفردات البطاقة التموينية والتي بدء العمل بها منذ عام وزارة  .4

 :مؤشرات األمن الغذائي

 وهذه تتمثل بـ:واتي من خاللها يمكن قياس ما تحقق من االمن الغذائي بعض المؤشرات واعتماد  تم تحديد

 .األسرينسبة استهالك الغذاء من األنفاق  .1

 السكان تحت خط الفقر.نسبة  .2

 .اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي  .3

 نصيب الفرد من السعرات الحرارية متوسط .4

 .يصات االستثمارية والناتج المحليالحكومي على البحوث والتنمية الزراعية من مجمل التخص اإلنفاق .5

 

 



 :ع الزراعة والمياه ومدى فعاليتهاآليات التنسيق بين قطا
  الموارد المائية وهذه تتمثل بـ:بين قطاع الزراعة واستراتجيات تم اقرارها رسميا للتنسيق ما هناك 

 .2035لموارد المائية لغاية عام من وزارة ا إعدادهاالدراسة اإلستراتيجية للمياه واألراضي والتي تم  .1

 .2025لوزارة الزراعة لغاية عام  اإلستراتيجيةالخطة  .2

 ابك بين قطاعي المياه والزراعة.والتش 2017 – 2013خطة التنمية الوطنية  .3

 اللجنة الوطنية العليا للمياه. .4

القوانين الخاصة بالزراعة والمياه  وإقراركما وتشارك السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب من خالل دراسة  .5

 الل لجنة الزراعة والمياه.من خ

 

   التحديات التي تواجه قطاع المياه 

 3مليار م 17،6بـ  2015مقارنتا مع عام  2035العراق عام /  إلىالمياه الواصلة  إيراداتمن المتوقع انخفاض 

 هذه التحديات في هذا المجال: أهممن وان  % 23تصل الى وبنسبة 

 :إلىوتقسم التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية    .1

 .األرضتأثيرات خارجة عن السيطرة تتمثل بالتغيرات المناخية المتعلقة بالنظام الشمسي وحركة  -أ

 في الطبيعة. اإلنساننتيجة ظاهرة الجفاف والتصحر وناتجة عن تدخل  إنسانية تأثيرات -ب

 ث المياه.التحديات المتعلقة بدول الجوار وتلو .2

 % 35 إلىوضائعات حقلية تصل  %33 إلىفي النقل تصل  تتمثل بوجود ضائعات والتيالمائية  اإلدارةتحديات  .3

 40-30 بحدودكفاءة الري  وعليه تكون % 70 – 60وبذلك تكون مجموع الضائعات في المياه تصل تقريبا الى 

%. 

 

 الزراعي  اإلنتاجتحديات نمو وتطور 

 .تردي األوضاع األمنية في العراق  .1

 زوف الفالحين عن زراعة أراضيهم.ع .2

 ستمر في نوعية المياه واألراضي.المالتدهور   .3

 العمراني وتفتت الملكية الزراعيةالزحف  .4

 بذور، سماد، مواد مكافحة، محروقات، اعالف(ارتفاع أسعار المستلزمات اإلنتاج الزراعي ) .5

 نتجات المستوردة.مالمنافسة الشديدة مع ال .6

 الجفاف وقلة الهطوالت المطرية. التقلبات المناخية وتكرار سنوات .7

   

 الزراعي  اإلنتاجانخفاض  بسبااوبذلك فأن من اهم 

 ير الرشيد لموارد األرض والماء.قلة الموارد المائية وتدني كفاءة الري واالستخدام غ .1

 ات المتابعة والتقييم الزراعية.ضعف آلي .2

 ي تضبط الجودة ومعايير اإلنتاج.ضعف سياسات التسويق الزراعي وغياب اإلجراءات المحلية الت .3
 
 

 



 الزراعي بالناتج المحلي اإلجمالي  عدى مشاركة القطام

 2015، 2012للسنوات  % 3 إلى % 4،2يشارك القطاع الزراعي بالناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 اإلجراءات التكيفية المطلوبة لقطاع المياه في العراق 

 .تأهيل سد الموصل لضمان استقراره إعادة .1

 .الري الحديثةمكننة الحديثة وطرق طرق ال إدخال .2

 الستيعاب أكبر كميات من المياه.توسيع بعض النواظم والقنوات  .3

 المياه.العمل على زيادة عدد منشأت معالجة  .4

 سين وتوسيع شبكة انابيب المياه.تح .5

 شآت الصرف الصحي وطرق معالجتها.التوسع في عدد من .6

 .تحسين برامج نوعية المياه .7

 الكبرى وربطها بمصبات المبازل. تأهيل مشاريع الري .8

 التكيفية المطلوبة للزراعة  اإلجراءات
المتأثرين أبرز الزراعي  باإلنتاجالماشية وجميع الفئات المرتبطة  ومربيوصغار الفالحين عون يعتبر المزار    

لب االحسن يتط، ولغرض تكييف الوضع الزراعي الى عيات التغير المناخي على الزراعةبصورة مباشرة من تدا
 :مجموعة من االجراءات تتمثل بـ

 استخدام وسائل الري الحديثة. .1

والمياه  اإلمطارمحطات مراعي ومشاريع تثبيت الكثبان الرملية والواحات الصحراوية اعتمادا على مياه  إنشاء .2

 الجوفية 

التكيف  إجراءاتيد من انه ما زالت هناك حاجة التخاذ المزإال نشر محطات مراقبة الطقس والمناخ الزراعي  .3

 لمطرية باستخدام الري التكميلي.الزراعة ا إدارةمثل تحسين 

 .مرويةرفع كفاءة الري في الزراعة ال .4

 محاصيل متحملة للجفاف والملوحة. أصنافاستنباط  .5

 تعزيز قدرات خزن محاصيل الحبوب. .6

 الماشية في المناطق الصحراوية. المائية لغرض شرب الحيوانات ورعي اآلبارحفر  .7

 . تغيرات المناخية ومقاومة اإلمراضالعمل على تطوير سالالت الماشية المتكيفة لل .8

 .ل االعتماد على المبيدات الحشريةالزراعية وتقلي لآلفاتالمكافحة المتكاملة  أساليباستخدام  .9
عالية  إنتاجيةوذات  لإلمراضالعمل على تطوير سالالت الماشية متكيفة مع التغيرات المناخية ومقاومة  .10

 إنشاء إلى باإلضافةالتغيرات المناخية على الزراعة وطرق التكيف  بأثروتشجيع البحوث والدراسات الخاصة 
 الخضراء حول المدن. األحزمة


