انقـــــــاذ
االرواح
تــــغيـــري
الحيــاة
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المراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
والتغذية في العراق
ت ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين االول 2018

العلم من أجل استعادة سبل كسب العيش في المناطق الجافة
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ت
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تشاندراشيخار م .يب�ادار
العالم)
المستشار االقدم (برنامج األغذية
ي
داوود خان
بدعم من
العالم لألمم المتحدة
برنامج األغذية
ي

تمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد
تمهيد الدكتور مهدي العالق
االمين العام لمجلس الوزراء
جمهورية العراق
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Eta
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FAO
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تعريف
المصطلحات
األمــن الغــذايئ .الحالــة التــي يتمتــع فيهــا البــر كافــة ويف جميــع األوقــات بفــرص الحصــول عــى املنفــذ املــادي واالجتامعــي واالقتصــادي
عــى األغذيــة الكافيــة والســليمة والتغذويــة التــي تلبــي حاجاتهــم الغذائيــة وتناســب أذواقهــم مــن أجــل حيــاة نشــطة وصحيــة.
تقــزم األطفــال .يشــر إىل قــر الطــول بالنســبة للســن ،األمــر الــذي يعكــس وجــود فــرة ســابقة أو ف ـرات ســابقة مــن نقــص التغذيــة
املســتدامة .ويتــم تحليلــه بأنــه نســبة األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  5ســنوات ويعانــون مــن التقــزم (مبعنــى قــر الطــول بالنســبة
للســن  ،مــا يعكــس نقــص التغذيــة املزمــن).
ه ـزال األطفــال .يعــر عــن الــوزن املنخفــض بالنســبة للطــول يف األطفــال ،والــذي يكــون ناجـ ًـا عــى وجــه العمــوم مــن فقــدان الــوزن
املصاحــب لفــرة حديثــة مــن املجاعــة أو املــرض .ويف هــذا التقريــر ،يشــر هـزال األطفــال إىل نســبة األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 5
ســنوات ويعانــون مــن إنخفــاض أوزانهــم بالنســبة ألعامرهــم ،مــا يعكــس نقــص التغذيــة املزمــن.
نقــص التغذيــة .تتجــى هــذه الحالــة ،التــي تســتمر ملــدة ســنة واحــدة عــى األقــل ،يف عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى الغــذاء الــكايف،
ويتــم تعريفهــا عــى أنهــا مســتوى مدخــول غــذايئ غــر ٍ
كاف لتلبيــة متطلبــات الطاقــة الغذائيــة .ألغـراض هــذا التقريــر ،يعــرف الجــوع بأنــه
م ـرادف لنقــص التغذيــة املزمــن .ويعــرض التقريــر نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة كنســبة مئويــة مــن الســكان (مبــا
يعكــس نســبة الســكان الذيــن ال يتناولــون الســعرات الحراريــة الكافيــة).
ســوء التغذيــة .هــو نتيجــة نقــص التغذيــة و  /أو ســوء االمتصــاص و  /أو ســوء االســتخدام الحيــوي للعنــارص املغذيــة املســتهلكة ،نتيجــة
لألم ـراض املعديــة املتكــررة .ويشــمل ذلــك نقــص الــوزن بالنســبة لعمــر الفــرد ،والقــر الشــديد بالنســبة إىل عمــر الشــخص (التقــزم)،
والنحافــة بشــكل خطــر بالنســبة لطــول الشــخص (اله ـزال) ،ونقــص الفيتامينــات واملعــادن (ســوء التغذيــة باملعــادن والفيتامينــات).
نقــص الــوزن .ميثــل هــذا املصطلــح انخفــاض الــوزن بالنســبة للعمــر لــدى األطفــال ومــؤرش كتلــة الجســم األقــل مــن  18,5لــدى البالغــن،
مــا يعكــس الحالــة الراهنــة الناجمــة عــن مدخــول الغــذاء غــر الــكاف ،أو الحلقــات املاضيــة مــن ســوء التغذيــة أو الظــروف الصحيــة
الســيئة.
نظــام البطاقــة التموينيــة .هــو برنامــج ترعــاه الحكومــة ويســتخدم يف نقــل الســلع الغذائيــة األساســية وغــر الغذائيــة (الوقــود) إىل كافــة
ســكان العـراق.
شــبكات األمــان االجتامعــي .هــي يف األســاس عبــارة عــن مشــاريع أو برامــج تقــوم بنقــل الدعــم إىل الفئــات الضعيفــة التــي تواجــه ظروفًــا
اســتثنائية وأخطــا ًرا مثــل األزمــات االقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة والحــروب.
العــبء الثــايث لســوء التغذيــة .يتصــف اﻟﻌبء اﻟﺛﻼﻲﺛ ﻟﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ بالتواجــد املشــرك لــكل مــن ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ،وﻧﻘص املعــادن والفيتامينــات،
واﻟوزن اﻟزاﺋد واﻟســمنة ،أو اﻷﻣراض ﻏﯾر املعديــة ذات الصلــة ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﻲﺋ ،وذلــك يف اﻷﻓراد واﻷﺳر واﻟﺳﮐﺎن وعــى مــدى اﻟﺣﯾﺎة.
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الم ـ ــلخـ ـ ــص الت ـنـفي ـ ـ ـ ــذي

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

التزمــت الحكومــة العراقيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة املتفــق عليهــا دولي ـاً مبــا يف ذلــك الهــدف  2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة
والــذي يهــدف إىل «القضــاء عــى الجــوع وتحقيــق األمــن الغــذايئ وتحســن التغذيــة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة» .تــم إج ـراء املراجعــة
االسـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ والتغذيــة بقيــادة الدكتــور مهــدي العــاق ،األمــن العــام ملجلــس الــوزراء يف العـراق ،لصياغــة مجموعــة
مــن السياســات والتغيـرات املؤسســية واالســتثامرات لتحقيــق الهــدف  2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .لقــد ســاعدت لجنــة استشــارية
تضــم مؤسســات حكوميــة معنيــة يف توجيــه العمليــة ومراجعــة مختلــف اإلجـراءات املقرتحــة .تــم تنســيق العمــل بجهــود اللجنــة الوطنيــة
لألمــن الغــذايئ التــي أنشــئت يف شــهر شــباط  2017بتوجيــه مــن وزيــر الزراعــة العراقــي .قــدم برنامــج األغذيــة العاملــي املســاعدة والدعــم
طــوال عمليــة صياغــة االس ـراتيجية.

الوضع الحايل :الغذاء واألمن الغذايئ يف العراق
أحــرز الع ـراق تقدمــا كب ـرا يف العديــد مــن مــؤرشات التنميــة البرشيــة والصحــة .كــا ان نصيــب الفــرد مــن اجــايل الناتــج املحــي ينمــو
مبعــدل متواضــع ولكــن ثابــت يبلــغ نحــو  4يف املائــة ســنوياً باألســعار الثابتــة .اإلمــدادات الغذائيــة العامــة كافيــة  -ســواء مــن حيــث
الســعرات الحراريــة أو الربوتــن – حيــث يبلــغ متوســط إمــدادات الطاقــة الغذائيــة  110يف املائــة مــن مســتوى الكفايــة للفــرة 2016-2014
ومتوســط إمــدادات الربوتــن حــوايل  65غــم للفــرد يف اليــوم.
مــع ذلــك ال تـزال هنــاك تحديــات تتعلــق باألمــن الغــذايئ والتغذيــة حيــث ارتفــع عــدد االطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة مــن
 6.5مليــون يف عــام  2002إىل  10.1مليــون يف عــام  .2016وكان هنــاك ارتفــاع يف معــدل الهـزال بــن األطفــال مــع حالــة ســوء التغذيــة بــن
األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  6و  59شــهرا وبــن النســاء وال ســيام النســاء يف ســن اإلنجــاب (التحليــل الشــامل لالمــن الغــذايئ
والهشاشــة  .) .)2016كــا ازداد معــدل األم ـراض املرتبطــة بالتغذيــة خاصــة بــن النســاء واألطفــال .ففــي عــام  2012كانــت نســبة انتشــار
فقــر الــدم ونقــص الحديــد وفقــر الــدم الناجــم عــن نقــص الحديــد لــدى األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  12و  59شــهرا ً  ٪21.6و
 ٪14.4و  ٪6.8عــى التــوايل .كان األطفــال األصغــر ســنا أكــر عرضــة لإلصابــة بفقــر الــدم ونقــص الحديــد وفقــر الــدم بســبب نقــص الحديــد
مقارنــة باألطفــال األكــر ســنا .ويشــكل انتشــار الســمنة وهــي قضيــة ناشــئة تؤثــر أساســا عــى املجموعــات البالغــة يف العـراق عوامــل خطــر
رئيســية لعــدد مــن األم ـراض املزمنــة مبــا يف ذلــك مــرض الســكري وأم ـراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والرسطــان .ويف عــام  2008وصــل
معــدل انتشــار الســمنة يف الع ـراق بشــكل مقلــق إىل  ٪22للرجــال و  ٪36للنســاء.
انخفضــت قيمــة اســترياد املجموعــات الغذائيــة الرئيســية يف الع ـراق مــن  2.985مليــار دوالر يف عــام  2009إىل  1.187مليــار دوالر يف عــام
 .2015ومــع ذلــك فــإن الطلــب عــى األغذيــة املســتوردة يســتمر يف النمــو حيــث فشــل اإلنتــاج الزراعــي املحــي يف مواكبــة النمــو الســكاين
البالــغ  2.5يف املئــة ســنويا .وال يـزال االعتــاد عــى االســترياد مرتفعــا بالنســبة ملعظــم الســلع الزراعيــة االسـراتيجية للبلــد .عــى ســبيل املثــال
يف عــام  2015بلــغ االعتــاد عــى االســترياد  99.8يف املائــة للســكر و  82.9يف املائــة للزيــوت و  15.6يف املائــة للــرز و  50.3يف املائــة ملنتجــات
األلبــان مــا يشــر إىل الحاجــة إىل اســتثامرات زراعيــة مــن أجــل تعزيــز اإلنتــاج املحــي وتقليــل االعتــاد عــى االســترياد.

العوامل التي تؤدي إىل انعدام األمن الغذايئ والتغذوي
ال تـزال نســبة الفقرالــذي يعــد أحــد الدوافــع الرئيســية النعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة عاليــة .ويعيــش حــوايل  22.5يف املائــة مــن
العراقيــن تحــت خــط الفقــر املحــي  -املقــدر بالدينــار العراقــي ( 105الــف دينــار) ( 84دوالر يف الشــهر)  -حيــث تصــل النســبة إىل  40يف
املائــة يف بعــض املناطــق .باإلضافــة إىل ذلــك هنــاك  30يف املائــة مــن الســكان معرضــون لخطــر شــديد حيــث يواجهــون مخاطــر عاليــة مــن
الوقــوع يف براثــن الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ.
شــكلت الزراعــة نحــو  6يف املائــة فقــط مــن إجــايل الناتــج املحــي الســنوي مــن عــام  2007إىل عــام  2016لكنهــا ال تـزال توفــر اليــوم حــوايل
 20يف املائــة مــن العاملــة .باإلضافــة إىل ذلــك يعيــش  30يف املائــة مــن الســكان حالي ـاً يف املناطــق الريفيــة حيــث النشــاط الزراعــي هــو
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النشــاط االقتصــادي الرئيــي وميكــن أن تصــل معــدالت الفقــر إىل  50يف املائــة .ان مســتويات اإلنتــاج الزراعــي منخفضــة للغايــة (أكــر بقليــل
مــن  2طــن  /هكتــار للحبــوب) مــا يــؤدي إىل انخفــاض مســتويات الدخــل .إن عــدم وجــود أنشــطة محليــة يف مجــاالت تصنيــع االغذيــة
والنقــل والتخزيــن يحــد مــن فــرص العمــل خــارج املـزارع حيــث يشــكل تغــر املنــاخ وتحويــل تدفقــات األنهــار مــن املنبــع تهديــدات ناشــئة.
ﮐﻣﺎ أن اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﮐوﻣﻲ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻲﻓ أﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ ﻻ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻟﯽ ﺗطــوﯾر ﻗطﺎع زراﻋﻲ ﺧﺎص ﺗﻧﺎﻓيس وأﺳواق ﺷﻔﺎﻓﺔ وانظمــة متنوعــة
الصحــاب املـزارع اﻟﺻﻐﯾرة .تدفــع الحكومــة أســعارا ً مرتفعــة لبعــض املحاصيــل املحليــة مــا يؤثــر عــى حوافــز املزارعــن .يتــم تقديــم إعانــات
غذائيــة كبــرة يف قطــاع الــروة الحيوانيــة لكــن معــدالت االســترياد تبقــى مرتفعــة بالنســبة للســلع التــي تعتمــد عــى الــروة الحيوانيــة مثــل
الحليــب والدواجــن.
ال يـزال عــدم املســاواة وعــدم العدالــة يــن الجنســن مــن القضايــا الحرجــة بســبب دور املــرأة يف التغذيــة واألمــن الغــذايئ .يؤثــر الحرمــان
مــن فــرص التعلــم املتســاوية عــى قــدرة الفتيــات والنســاء عــى الحفــاظ عــى ســبل عيــش مســتدامة ومســتقلة .ويــؤدي انخفــاض مســتوى
تعلــم القـراءة والكتابــة واالفتقــار إىل فــرص التمكــن إىل ارتفــاع معــدل النمــو الســكاين وهــو مــا ينعكــس يف األحجــام الكبــرة لــأرس واالعتــاد
االقتصــادي املرتفــع ونســبة عاليــة مــن األطفــال المهــات مراهقــات.
يــؤدي ارتفــاع معــدل البطالــة  13 -يف املائــة عــى املســتوى املحــي ولكــن  23يف املائــة بــن الشــباب يف املناطــق الريفيــة والحرضيــة عــى حــد
ســواء  -أيضـاً إىل انعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي يف العـراق .وﺗﺷﻣل العوامــل املؤثــرة اﻷﺧرى ﺑراﻣﺞ الحــواالت النقديــة ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻟﻔﻘراء
( 43ﻲﻓ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻟﯾﺳوا ﻓﻘراء) وﻏﯾﺎب ﺳﺑل ﮐﺳب اﻟﻌﯾش واﻟﻔﻘر اﻟﻣزﻣن ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص النازحني داﺧﻟﯾﺎ وﺗﻔﺎوت ﻲﻓ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل.

ركــــائز تحقيق الهــدف  2من اهـــداف التنــمية املســتدامــة
من أجل تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة تعتزم الحكومة العراقية البدء باتخاذ إجراءات يف إطار خمس ركائز:
 .1الركيــزة األوىل :تحســن أدوات شــبكات الحاميــة .ســتتم مراجعــة ودمــج برنامجــي شــبكات الحاميــة الرئيســيني  -نظــام التوزيــع العــام
وشــبكة الحاميــة االجتامعيــة .ســتتضمن التغيـرات األساســية :اســتهداف أفضــل مــع تركيــز قــوي عــى الفقـراء والتحــول مــن التجهيــز املــادي
إىل الحــواالت النقديــة أو القســائم عنــد الحاجــة وتحســن املراقبــة والتقييــم .ســيجري التغيــر عــى مراحــل وملــدة ثــاث ســنوات.
 .2الركيــزة الثانيــة :تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي املســتدام .ستشــمل هــذه الركيــزة برنامــج متوســط األجــل (ثــاث ســنوات) إلنعــاش الزراعــة يف
املناطــق املتأثــرة بالن ـزاع .ســيكون هنالــك أيضــا برنامــج اســتثامري رئيــي ملــدة خمــس ســنوات ملعالجــة مشــاكل جوهريــة مثــل :البنيــة
التحتيــة الضعيفــة واملتــررة وخدمــات دعــم زراعيــة وحيوانيــة محــدودة وانخفــاض مســتوى التدريــب الفنــي للمزارعــن .كــا ســيتم
إدخــال تحســينات عــى طــول سلســلة القيمــة مــع تعزيــز الزراعــة الذكيــة مناخي ـاً وحاميــة املــوارد الطبيعيــة مبــا يف ذلــك األرايض وامليــاه
واســتصالح األرايض املرتديــة .وســيتم توفــر ائتــان افضــل للمزارعــن بغــرض التنويــع ملنتجــات املحاصيــل والــروة الحيوانيــة ذات القيمــة
العاليــة.
 .3الركيــزة الثالثــة :معالجــة العبــئ املــزدوج لســوء التغذيــة .ســيتم التعامــل مــع ذلــك مــن خــال نهــج متكامــل يراعــي مســالة التغذيــة مبــا
يف ذلــك بنــاء الوعــي وخاصــة بــن الشــباب والنســاء بأهميــة وجــود :األنظمــة الغذائيــة املتنوعــة واملغذيــة واملنتجــات املوســمية واملحليــة
املنتجــة لــأكل والوصــول إىل ميــاه الــرب النظيفــة والنظافــة وإعــداد الطعــام الــكايف وتخزينــه .ينبغــي تنفيــذ أنشــطة تغذيــة األم والطفــل
عــى مســتوى املــدارس مــن أجــل )1( :تعزيــز التثقيــف الصحــي والتغــذوي واملشــاركة املجتمعيــة ( )2تســهيل عــدد مــن الخدمــات األساســية
لألطفــال .يجــب وضــع برنامــج تغذيــة مدرســية جيــد التصميــم مــن خــال اإلرشاف والتنســيق الفعــال ويجــب أن يتنــاول الربنامــج الخــاص
القضايــا املرتبطــة بالتغذيــة يف املناطــق املتأثــرة بالنـزاع.
 .4الركيــزة الرابعــة :زيــادة فــرص التوظيــف خاصــة بــن الشــباب والنســاء .ســيتم إطــاق إجـراءات لتعزيــز مهــارات الشــباب والنســاء مــن
خــال التدريــب املهنــي باإلضافــة إىل برامــج شــهادة دبلــوم أكــر رســمية ملــدة عــام أو عامــن .ســيتم إنشــاء صنــدوق لالســتثامر الزراعــي
والريفــي للمســاعدة يف تأســيس مشــاريع صغــرة ومتوســطة الحجــم.
 .5الركيــزة الخامســة :إصــاح سياســات التســويق والتجــارة والتســعري .ســتجرى مراجعــة لسياســات التجــارة والتســعري الحاليــة مــن أجــل
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تحديــد الثغـرات واإلصالحــات املحتملــة التــي بدورهــا ســوف تتيــح للقطــاع الخــاص للعــب دور أكــر يف االســتثامر الزراعــي واإلنتــاج والتجارة
والتخزيــن والتســويق .باإلضافــة إىل ذلــك ســيتم استكشــاف فــرص االســتفادة مــن سياســات التجــارة املنســقة مــع برامــج األمــن الغــذايئ
واالســتثامرات الوطنيــة األخــرى.

التكاليف
مــن املتوقــع أن يتطلــب تنفيــذ مجــاالت العمــل الخمســة اســتثامرا ً ســنوياً مبعــدل  1,588مليــار دينــار ( 1.3مليــار دوالر) .وســيكون الجــزء
األكــر مــن التكاليــف هــو إصــاح عــايل االولويــة للبنيــة التحتيــة وترقيتهــا بالنســبة لقطــاع الزراعــة .تتعلــق تكاليــف االســتثامر األخــرى مبــا
يــي :إنشــاء نظــام فعــال ملراقبــة وتقييــم شــبكة الحاميــة االجتامعيــة خلــق الوعــي ومعالجــة العبــئ املــزدوج النعــدام األمــن الغــذايئ ،وتوليــد
الوظائــف للشــباب والنســاء ومراجعــة سياســة التجــارة واألســعار.
باإلضافــة إىل تكاليــف االســتثامر ســتكون هنالــك أيضـاً تكلفــة ســنوية متكــررة تبلــغ  2767.0مليــار دينــار عراقــي ( 2.3مليــار دوالر) منهــا
 2386.2مليــار دينــار ( 2مليــار دوالر) ســتكون مطلوبــة لتغطيــة تكاليــف تشــغيل شــبكة الحاميــة االجتامعيــة .وباملقارنــة ،فــإن النظــام
الحــايل يكلــف  1.6مليــار دوالر مــن أجــل نظــام التوزيــع العــام و  1.2مليــار دوالر لـــشبكة الحاميــة االجتامعيــة.
مــن املتوقــع أن تقــوم الحكومــة بتغطيــة نســبة كبــرة مــن تكاليــف االســتثامر ال ســيام مــن أجــل إصــاح وإعــادة تأهيــل الزراعــة والبنيــة
التحتيــة الريفيــة .ومــع ذلــك سـتُبذل جهــود قويــة إلرشاك القطــاع الخــاص  -املحــي والــدويل عــى حــد ســواء  -مــن خــال مختلــف برامــج
الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص أو املشــاريع املشــركة .ويف حالــة التكاليــف املتكــررة تتحمــل الحكومــة مبلــغ مليــاري دوالر لتشــغيل
شــبكة الحاميــة االجتامعيــة  -وتــايت األمــوال أساســا مــن املدخـرات التــي ســتنتج عــن اإلصــاح وتبســيط النظــام الحــايل.

الرتتيبات الرقابية
سيتم اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج القضاء عىل الجوع من قبل اللجنة التي شكلها ويراسها األمني العام ملجلس الوزراء.
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1

الفصـــــل  .1مقــــــدمة

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

 .1.1خلفيــة مراجعــة هــدف التنميــة املســتدامة  2يف
العـراق

التنميــة املســتدامة بحلــول  ،2030فإنهــا ال ميكنهــا تحقيــق ذلــك
بــدون تعــاون األطـراف األخــرى املعنيــة مبــا يف ذلــك أعضــاء املجتمع.
ومــن ثــم ،فــإن تحقيــق األهــداف الفرعيــة لهــدف التنمية املســتدامة
 2بشــأن األمــن الغــذايئ والتغذيــة والزراعــة املســتدامة يتطلــب تبنــي
نهــج متعــدد القطاعــات .وتقــدم املراجعــة االســراتيجية للقضــاء
عــى الجــوع مقرتحــات للقضــاء عــى انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء
التغذيــة يف العـراق ،كــا أنهــا تقــرح تفعيــل الظــروف ،والسياســات
والتغيــرات املؤسســية والتكاليــف والقــدرات األخــرى ،التــي مــن
شــأنها تدعيــم هــدف التنميــة املســتدامة  2وأهدافــة الســتة الفرعية.

أهــداف التنميــة املســتدامة ( )SDGsهــي عبــارة عــن مجموعــة
تتألــف مــن  17هــدف متفــق عليهــا دول ًيــا ،والتــي تلتــزم كافــة
البلــدان ،مبــا فيهــا العـراق ،بالوفــاء بهــا .ومــن بــن أهــداف التنميــة
املســتدامة ،فــإن هــدف التنميــة املســتدامة  2يتصــور عامل ًــا بــا
جــوع وآم ًنــا غذائيًــا .وعــى وجــه الخصــوص ،فــإن هــدف التنميــة
املســتدامة  2يدعــو الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة إىل «القضــاء
عــى الجــوع وتحقيــق األمــن الغــذايئ وتحســن التغذيــة ،وتعزيــز
ويتمثــل الهــدف الــكيل للمراجعــة اإلسـراتيجية للقضــاء عــى الجــوع
الزراعــة املســتدامة».
يف إعطــاء األولويــة لإلجـراءات التــي مــن شــأنها ترسيــع التقــدم نحــو
وقــد رشعــت حكومــة العـراق ،بدعــم مــن برنامــج األغذيــة العاملــي ضــان األمــن الغــذايئ وتعزيــز التغذيــة ،وذلــك متش ـ ًيا مــع هــدف
( ،)WFPيف اإلعــداد لهــذا املراجعــة االســراتيجية للقضــاء عــى التنميــة املســتدامة  .2كــا أنهــا تحــدد اإلجـراءات املعينــة املطلوبــة
الجــوع ( ،)ZHSRتحــت قيــادة الدكتــور مهــدي العــاق ،األمــن لتحقيــق ذلــك بأنهــا:
العــام ملجلــس وزراء العــراق .وقــد كانــت العمليــة استشــارية
ـامل للتحديــات •إجــراء تحليــل شــامل لإلتجاهــات الحاليــة لألمــن الغــذايئ،
وتدري ًبــا تقــوده البلــدان والتــي :قدمــت تحليـ ًـا شـ ً
والوضــع التغــذوي واالســتدامة الزراعيــة يف مقابــل األهــداف
التــي يواجههــا العــراق يف تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة 2؛
الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة .2
كــا حــددت الفجــوات يف السياســات والقــدرات املؤسســية للبلــدان
املطلوبــة لتحقيــق األهــداف الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة
2؛ ودراســة مــدى كفايــة املــوارد الوطنيــة والدوليــة ملعالجــة األمــن •مراجعــة السياســات الحاليــة بشــأن األمــن الغــذايئ ،والتغذيــة
واالســتدامة الزراعيــة التــي تــم تبنيهــا وإجرائهــا يف العــراق
الغــذايئ والتغــذوي .و تحــدد املراجعــة القيــود الحرجــة ،ويقــدم
للقضــاء عــى الجــوع.
التوصيــات وتقدي ـرات التكلفــة ذات اصلــة لتحقيــق األمــن الغــذايئ
والتغــذوي بحلــول عــام  .2030وهــذا بــدوره ســوف يتمخــض عــن
االسـراتيجية القطريــة لربنامــج األغذيــة العاملــي وإطــار عمــل األمــم •تحديــد مــدى التقــدم واإلنجــازات التــي حققتهــا الربامــج
والسياســات الحاليــة لألمــن الغــذايئ ،ومــدى كفايــة األجهــزة
املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة (.2024-2020 )UNDAF
املؤسســية واملــوارد املخصصــة.
ويتــم تنســيق املراجعــة االســراتيجية للقضــاء عــى الجــوع مــع
العمــل الراهــن للجنــة الوطنيــة لألمــن الوطنــي .وتعمــل هــذه •تحديــد السياســة املطلوبــة والفجــوات املؤسســية ،وكذلــك
املــوارد املطلوبــة لتحقيــق األهــداف الفرعيــة لهــدف التنميــة
اللجنــة ،والتــي قــام بإنشــائها معــايل رئيــس الــوزراء يف غربايــر ،2017
املســتدامة  ،2واألهــداف الضمنيــة والراســخة عــى املســتويني
تحــت إرشاف معــايل وزيــر الزراعــة .وتتمثــل مهمــة أعضــاء اللجنــة
الوطنــي واألقليمــي يف العــراق.
كل مــن الــوزراء واملجتمــع املــدين يف
البالــغ عددهــم  11عضـ ًوا مــن ً
تجهيــز إس ـراتيجية وخارطــة طريــق لألمــن الغــذايئ للع ـراق والتــي
ســوف تحــدد عمــل اللجنــة الوطنيــة لألمــن الغــذايئ يف االسـراتيجية وتهــدف نتائــج وتوصيــات املراجعــة االســراتيجية للقضــاء عــى
القطريــة لألمــن الغــذايئ .ويتضمــن برنامــج العمــل الحــايل للجنــة :الجــوع إىل إعــام متخــذي القــرار يف العــراق بهــا واملســاهمة يف
تعزيــز قــدرة املؤسســات املشــاركة؛ صياغــة سياســة أو إس ـراتيجية تحديــث سياســة األمــن الغــذايئ والتغــذوي بحيــث توفــر إطــار
وطنيــة لألمــن الغــذايئ؛ تحســن األنظمــة الوطنيــة ملعلومــات األمــن العمــل الــازم لتنفيــذ توصيــات املراجعــة االسـراتيجية للقضــاء عــى
الغــذايئ واإلنــذار املبكــر؛ وتطويــر املعلومــات املتعلقــة بإعــادة بنــاء الجــوع .كــا ستســهم املراجعــة االسـراتيجية للقضــاء عــى الجــوع يف
خطــة التنميــة القطريــة ،وخاصــة نحــو إعــام وإرشاك رشكاء التنميــة
القطــاع الزراعــي عــى أســس مدروســة.
يف صياغــة وتنفيــذ الخطــط اإلســراتيجية.
وبينــا تلتــزم الحكومــة بضامن نجاح العراق يف تحقيق أهداف
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 .2.1عملية ومنهجية وهيكل املراجعة االسرتاتيجية
قــام برنامــج األغذيــة العاملــي ،باإلضافــة إىل توفــر املســاعدة املاليــة،
يف العــراق بتنســيق عمليــة املراجعــة االســراتيجية للقضــاء عــى
الجــوع بالتعــاون مــع مكتــب األمــن العــام ملجلــس الــوزراء .وقــد
تــم إج ـراء املراجعــة بواســطة املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف
املناطــق الجافــة ( ،)ICARDAوالــذي قــام بإجـراء تحليــل تفصيــي
للموقــف ،وتحليــل االســتجابات املتخــذة حيــال هــذا املوقــف،
وتحديــد الفجــوات وتقديــم التوصيــات.
وقــد بــدأ العمــل يف املراجعــة االس ـراتيجية للقضــاء عــى الجــوع يف
ينايــر  2018مــع قيــام املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق
الجافــة مبراجعــة الدراســات الســابقة .وتــى ذلــك عمــل فريــق يضــم
خــراء مــن املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة
وبرنامــج األغذيــة العاملــي يف العــراق يف فربايــر  .2018وقــد تــم
تخصيــص البعثــة التــي اســتغرقت خمســة أيــام مــن أجــل :تقديــم
واســتقبال املوافقــة عــى الدراســات الســابقة التــي قــام بهــا فريــق
مــروع املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة؛
وضــع خطــة مــع الفريــق الوطنــي وتجهيــز كافــة الوثائــق املطلوبــة؛
مقابلــة املبلغــن الرئيســيني؛ وإجــراء تقييــم للقضايــا والتحديــات
الرئيســية ،مبــا يف ذلــك إتخــاذ اإلجــراءات والتخطيــط مــع فريــق
برنامــج األغذيــة العاملــي يف العــراق .وقــد إقرتحــت نتيجــة هــذه
البعثــة – الجولــة األوىل مــن املناقشــات فيــا بــن مختلــف الخ ـراء
الفنيــن مــن برنامــج األغذيــة العاملــي ،واملركــز الــدويل للبحــوث
الزراعيــة يف املناطــق الجافــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة ،البنــك الــدويل
والــوزارات املعنيــة ،إىل جانــب نتائــج مراجعــة الدراســات الســابقة–
أن اإلجـراءات الالزمــة لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة  2ينبغــي
إتخاذهــا تحــت خمــس ركائــز :الركيــزة  :1تحســن أدوات شــبكة
األمــان؛ الركيــزة  :2تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي املســتدام؛ الركيــزة :3
معالجــة العــبء الثنــايئ لســوء التغذيــة؛ الركيــزة  :4زيــادة فــرص
العمــل ،وخاصــة فيــا بــن الشــباب والنســاء؛ والركيــزة  :5إصــاح
سياســات التســويق ،والتجــارة والتســعري.
وقــد تــى اإلجتــاع التمهيــدي مــع اللجنــة ،التــي يرتأســها األمــن
العــام ملجلــس الــوزراء ،مناقشــات فنيــة للركائــز الخمــس املحــددة
مــع العديــد مــن الــوزارات املعنيــة ،والبنــك الــدويل ،والربنامــج
اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة ( )UNDPومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
املتحــدة ( ،)FAOوكذلــك اللجنــة الوطنيــة لألمــن الغــذايئ.
وقــد وجــدت بعثــة فربايــر  2018أن مثــة رغبــة قويــة لتغيــر وإصــاح
الــوزارات الحكوميــة ذات الصلــة بالجــوع واألمــن الغــذايئ .وقــد
كان كبــار املوظفــن حريصــن عــى املشــاركة والســبق يف تقديــم
مقرتحــات لإلصــاح .وقــد كان ذلــك مدفو ًعــا بصــورة جزئيــة بقيــود
امليزانيــة التــي تفــرض التغـرات يف برامــج شــبكة األمــان مثــل نظــام
البطاقــة التموينيــة ( .)PDSكــا أنــه كان مدفو ًعــا أيضً ــا بــإدراك
أن اإلنتقــال إىل املرحلــة التاليــة مــن اإلنتعــاش ،وال ســيام إرشاك

القطــاع الخــاص وجــذب االســتثامرات األجنبيــة ،ســيتطلب إجـراءات
قانونيــة ،ومؤسســات وتغـرات يف السياســات .وقــد كان الدافــع وراء
عمليــة التغــر هــو ذلــك العــدد املحــدود مــن «أبطــال التغيــر» ،كــا
كان مــن املهــم أن يتــم تجهيــز وتبنــي الوثائــق وخرائــط الطريــق
الخاصــة باألســراتيجية الرئيســية قبــل اإلنتخابــات املقبلــة حينــا
يكــون يف اإلمــكان تغيــر املنظومــة السياســية واملؤسســية .وبأخــذ
هــذه الخلفيــة يف االعتبــار ،فقــد إقـ ُـرح إمتــام املراجعــة االسـراتيجية
للقضــاء عــى الجــوع قبــل اإلنتخابــات يف مايــو .2018
وبنــاء عــى ذلــك ،فقــد كانــت الخطــوة التاليــة هــي بعثــة ثانيــة
يف مــارس  ،2018تــم خاللهــا تبــادل النتائــج األوليــة مــع الــوزارات
املعنيــة ،وطلــب تعليقاتهــا واملــي قد ًمــا نحــو اتفــاق مؤقــت بشــأن
التوصيــات العامــة .وقــد قــام فريــق املركــز الــدويل للبحــوث الزراعية
يف املناطــق الجافــة بعــرض مســتوى أعمــق مــن التفاصيــل – متضم ًنــا
إجـراءات متخصصــة ومــا يناظرهــا مــن التكاليــف املقــدرة لتنفيذهــا
– تحــت خمــس ركائــز .وأثنــاء هــذه البعثــة ،تــم القيــام بحلقــة
عمــل مــع األط ـراف األساســية املعنيــة بالتحقــق مــن النتائــج ،مــع
التأكيــد عــى وجــه الخصــوص عــى التوصيــات وتحديــد الخيــارات
اإلســراتيجية األساســية .وبنــا ًء عــى االتجاهــات والحالــة املاضيــة،
فــإن العــرض قــد تنــاول بالتفصيــل مجــاالت العمــل ذات األولويــة
والتكاليــف املقرتحــة.
وقــد قــدم أعضــاء اللجنــة األستشــارية العديــد مــن املقرتحــات
املفيــدة والبنــاءة .وقــد قــام األعضــاء الرئيســيني ،مثــل رئيــس اللجنــة
الوطنيــة لألمــن الغــذايئ ،واملمثــل املســاعد ملنظمــة األغذيــة والزراعة
بالعــراق ،ووزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ( )MOLSAووزارة
الصحــة ( ،)MOHبعــرض مســاعدتهم مــن أجــل تحضــر املســودة
النهائيــة وإقـراح مراجعــة بكافــة البيانــات املذكــورة ،واملطالبــة بــأن
تكــون معتمــدة ،متــى كان ذلــك ممك ًنــا ،عــى املصــادر الوطنيــة .وقد
تــم تجميــع هــذه املكونــات املختلفــة يف وثيقــة مجمعــة ،والتــي تــم
تنقيحهــا مــن خــال اإلصــدارات املختلفــة لتتبلــور يف هــذه املراجعــة
اإلسـراتيجية للقضــاء عــى الجــوع.
وقــد تــم تبنــي نهــج الطــرق املختلطــة لضــان أن االستشــارات مــع
األطـراف املعنيــة كانــت تســتند عــى نحــو جيــد إىل مراجعــة شــاملة
للمؤلفــات املنشــورة .كــا أُجريــت املقابــات مــع كبــار املســؤولني
الحكوميــن ،وممثــي املجتمــع املــدين وممثــي البنك الــدويل ووكاالت
األمــم املتحــدة مبــا فيهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة ،وقــد تــم جمــع
مجموعــة كبــرة مــن الوثائــق الداعمــة.
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تتألــف املراجعــة االس ـراتيجية للقضــاء عــى الجــوع مــن الفصــول الفصــل  3يقــدم تحليـ ًـا للسياســات واالســتجابة الربنامجيــة لألمــن
الغــذايئ والتغذيــة ،مــع التأكيــد عــى وجــه الخصــوص عــى
التاليــة .
السياســات والربامــج املتخصصــة ذات الصلــة بالركائــز الخمــس.
الفصــل  1يقــدم التحديــات التــي تواجــه القضــاء عــى الجــوع ،كــا
تحليل لالســتجابات الوطنية تجاه األمن الغــذايئ والتغذية ،مع
يقــدم خلفيــة للمراجعــة ويحــدد األهــداف ويبــن عمليــة املراجعــة الفصــل 4يقدم ً
التأكيــد عــى وجه الخصــوص عىل تحديــد الفجـوات ،والفــرص ،واالحتياجات
واملنهجيــة.
املاليــة والتوصيــات اإلجرائيــة لكل ركيزة مــن الركائز الخمس.
الفصــل  2يعــرض الســياق القطــري وتحليــل وضــع األمــن الغــذايئ
والتغذيــة ،ويربطــه بالعوامــل املتســببة يف إنعــدام األمــن الغــذايئ الفصــل  5يعتمــد عىل الفجوات اإلسـراتيجية يف االســتجابات الوطنية،
يف الع ـراق ،والشــواغل املســتجدة بشــأن املــي قد ًمــا نحــو تحقيــق ويعالــج التحديــات الرئيســية ،ويقــرح توصيــات ويشــر إىل الرتتيبــات
هــدف التنميــة املســتدامة  .2ويقــدم هذا القســم األســاس الســتيعاب املؤسســية الرضوريــة وآليــات التنســيق الالزمــة للمشــاركة يف تصميــم
خارطــة الطريــق مــن أجــل املــي قد ًمــا يف املســار املحــدد.
الع ـراق لتحديــات القضــاء عــى الجــوع.
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2

الفصـــــل  .2تحليـــل وضــع األمــن الغـذايئ والتغـذوي يف
العــراق
 .1.2الســياق القطــري :التقــدم األخــر يف األمــن الغــذايئ
والتغذيــة بالعـراق
 .1.1.2الزراعة ،الغذاء واألمن التغذوي

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تأثــر التغــرات املناخيــة عــى النظــم الزراعيــة االقتصاديــة .مــن
املتوقــع أن تــؤدي التغــرات املناخيــة إىل إرتفــاع متوســط درجــة
الحــرارة الســنوية للعــراق مبقــدار  2درجــة مئويــة وإنخفــاض
املتوســط الســنوي لهطــول األمطــار مبقــدار  9باملائــة بحلــول عــام
 ،2050األمــر الــذي يــؤدي إىل موجــات متكررة من الحـرارة والجفاف.
ومــن خــال تحليــل التغــرات املناخيــة عــى املــدى البعيــد فيــا
يتعلــق بالهطــول املوســمي املتزايــد لألمطــار ،فقــد وجــد أن مثــة
إزاحــة يف بدايــة موســم النمــو إنخفاضً ــا بلغــت نســبته  17باملائــة يف
هطــول األمطــار والــذي يــؤدي إىل تقلــص الغطــاء النبــايت وإنخفــاض
اإلنتاجيــة .كــا أن النمــط املــكاين إلتجــاه اإلنحــدار الخطــي طويــل
األجــل عــى مــدار الفــرة الزمنيــة التــي إمتــدت  35عا ًمــا (1980
–  )2015يشــر إىل أن مثــة تأخ ـ ًرا مبقــدار  2-1يــوم لــكل عــام مــن
حيــث اســتقبال  20باملائــة مــن أمطــار موســم النمــو لبــدء البــذار
يف الوقــت املحــدد يف الفــرة  .2015 – 2000تظهــر االنحرافــات يف
الغطــاء النبــايت والديناميكيــات العقديــة للنتــح التبخــري تقلــص
اإلنتــاج الزراعــي ،مــع اســتمرار فقــدان املنطقــة الزراعيــة النشــطة
وإنخفــاض اإلنتاجيــة .أثــرت فـرات الجفــاف املطولــة عــى املحاصيــل
التــي تعتمــد عــى األمطــار ،يف حــن أدى انخفــاض معــدل تدفــق
نهــري دجلــة والف ـرات بالع ـراق إىل تدهــور نوعيــة امليــاه وزيــادة
امللوحــة يف املنطقــة املرويــة ،األمــر الــذي أدى إىل انخفــاض كبــر يف
إنتاجيــة املحاصيــل فضـ ًـا عــن صــايف املســاحة الناميــة (موضــح يف
امللحــق  :2الخريطــة .)1

وجــد ،مــن خــال تقييــم اإلمــدادات الغذائيــة الكليــة بالع ـراق يف
كل مــن اإلنتــاج املحــي والســلع املســتوردة ،أن مثة
 2015مبــا يف ذلــك ً
إنخفاضً ــا يف كل مــن معــدالت اإلنتــاج واإلنتاجيــة ،هــذا عــى الرغــم
مــن حجــم املســاحة املزروعــة باملحاصيــل ،والخ ـراوات والفواكــه.
ونتيجــة لذلــك فقــد كشــف امليـزان الغــذايئ للعـراق لعــام  2015عــن
إرتفــاع معــدالت االعتــاد عــى االســترياد لعــدد مــن الســلع الغذائيــة
(املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ( .)2016 ،)AOADفعىل ســبيل
املثــال ،وصــل االعتــاد عــى االســترياد إىل  99,86باملائــة مــن الســكر،
و 82,96باملائــة مــن الزيــوت ،و 15,60باملائــة مــن األرز ،و50,31
باملائــة مــن منتجــات الحليــب ،و 2,73باملائــة مــن دقيــق القمــح.
وقــد أشــار ذلــك بوضــوح إىل أن توفــر اإلمــدادات الغذائيــة الكافيــة
يف العـراق يعتمــد إىل حــد كبــر عــى قدرتهــا عــى متويــل الــواردات
الغذائيــة الالزمــة لســد الفجــوة ،والتــي بلغــت يف عــام  2015نســبة
 2,1باملائــة مــن الصــادرات الغذائيــة إىل الــواردات .وقــد اســتمرت
الحاجــة إىل اســترياد األغذيــة يف التزايــد ،وذلــك متشــ ًيا مــع فشــل
اإلنتــاج الزراعــي املحــي يف مجــاراة النمــو الســكاين ،والــذي بلــغ
حــوايل  2,5باملائــة ســنويًا .ومــن املمكــن أن تتفاقــم هــذه الحالــة
بصــورة أكــر يف املســتقبل ،وذلــك نتيجــة لعــدد مــن العوامــل مثــل تدهــور األرايض وامللوحــة .لقــد كانــت الخســائر الحادثــة يف
اســتمرار الجفــاف والتأثــر امللحــوظ للتغ ـرات املناخيــة (امللحــق  :2ســبل املعيشــة الزراعيــة والناجمــة عــن تدهــور األرايض وامللوحــة
كبــرة يف العقديــن املاضيــن ،ومــن املتوقــع أن تســتمر يف الزيــادة
الجــدول .)2
99,86
100
نتيجــة للتغــرات املناخيــة وزيــادة الجفــاف يف العـراق .وبنــا ًء عــى
مســتويات امللوحــة الحاليــة ،ومــن املقــدر فقــد حــوايل  300مليــون
82,96
80
دوالر أمريــي يف الســنة نتيجــة لتأثــرات امللوحــة .وتعتــر هــذه
الخســائر هائلــة ،وخاصــة يف املناطــق الجافــة املتأثــرة بامللوحــة
60
الناجمــة عــن الــري .ولقــد أدى االنخفــاض يف املحاصيــل الناتــج عــن
50,31
ملوحــة نهــري دجلــة والف ـرات إىل تقلــص اإلنتــاج مــن  40إىل 65
باملائــة عــن املســتويات التــي ميكــن تحقيقهــا يف ظــل املامرســات
40
اإلداريــة املحســنة .ميكــن أن يــؤدي تخفيــض ملوحــة الرتبــة إىل
مضاعفــة املســاحة املزروعــة باملحاصيــل يف مناطــق مشــاريع الــري
20
15,6
مــن نســبة  ٪30الحاليــة ،مــا قــد يزيــد اإلنتــاج الزراعــي بنحــو
 3.2مليــار دوالر أمريــي ســنويًا (املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة
2,73
0
يف املناطــق الجافــة .)2012 ،فعــى ســبيل املثــال ،يف دجيلــة أظهــر
التحليــل القائــم عــى االستشــعار عــن بعــد أن املنظــر الطبيعــي
نسبة االعتامد عىل السلع املستوردة
املتدهــور بســبب امللوحــة قــد تحــول ثانيــة إىل نظــام عــايل
لعدد من السلع الغذائية
اإلنتاجيــة باســتخدام التقنيــة واالســتثامر املناســبني (املركــز الــدويل
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للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة2012 ،؛ ( )2014موضــح يف
امللحــق  :2الخريطــة .)2
التأثــر االقتصــادي للتغــرات املناخيــة .وفقًــا للنتائــج التــي تــم
الحصــول عليهــا مــن النمــوذج الــدويل لتحليــل السياســات الخاصــة
بالتجــارة والســلع الزراعيــة ( ،)IMPACTفإنــه بحلــول عــام ،2025
مــن املتوقــع أن يــزداد متوســط إنتاجيــة القمــح يف ظــل املســتوى
الحــايل للملوحــة ،وخاصــة يف املناطــق املرويــة ،ولكــن ليــس إىل
مســتويات أعــى بكثــر  2.6 -باملائــة يف املناطــق املطريــة و  12باملائة
يف املناطــق املرويــة .ويشــر ذلــك إىل أن محصــول القمــح الحــايل
سيســاعد بالتأكيــد يف التغلــب عــى تلــك اآلثــار الســلبية الناجمــة
عــن التغـرات املناخيــة ،ولكنــه لــن يعــزز اإلنتــاج املحــي للقمــح يف
العـراق إىل حــد كبــر .وعــاوة عــى ذلــك ،وبغــض النظــر عــن تأثــر
ذلــك عــى اإلمــدادات الغذائيــة واالعتــاد عــى االســترياد ،فــإن مثــل
هــذه الزيــادة البطيئــة لــن يكــون لهــا تأثــر عــى مســتوى الدخــل
يف املناطــق الريفيــة.

 .2.1.2العوامــل التــي تــؤدي إىل انعــدام األمــن الغــذايئ
والتغــذوي
يعتــر الفقــر أحــد الدوافــع األساســية لألمــن الغــذايئ والتغــذوي،
والــذي ال يــزال مرتف ًعــا .حيــث يعيــش حــوايل  22.5باملائــة مــن
العراقيــن تحــت خــط الفقــر الوطنــي البالــغ  105 000دينــار عراقــي
( 84دوال ًرا أمريك ًيــا) يف الشــهر .كــا يصــل الفقــر إىل مســتويات أعــى
بكثــر يف بقــاع معينــة مــن البــاد ،وال ســيام املناطــق الريفيــة .وتشــر
النتائــج املتحصــل عليهــا مــن اســراتيجية التخفيــف مــن الفقــر
( )2022-2018إىل أن الفقــر يف بعــض املناطــق الريفيــة قــد يتجــاوز
 60باملائــة ،حيــث يصــل عــى ســبيل املثــال إىل  73باملائــة يف ميســان
 ،و 64باملائــة يف املثنــى  ،و 61باملائــة يف ذي قــار ،و 60باملائــة يف
القادســية .وعــاوة عــى ذلــك ،تشــر التقديـرات إىل أن االضطرابــات
االقتصاديــة واالجتامعيــة واألمنيــة يف املحافظــات املتــررة مــن
داعــش قــد ســاهمت يف زيــادة معــدالت الفقــر إىل أكــر مــن 40
باملائــة .ووفقًــا آلخــر تحديــث للتحليــل الشــامل لألمــن الغــذايئ
واملخاطــر ( ،)2016 ،CFSVAفــإن  53باملائــة مــن الســكان معرضــون
النعــدام األمــن الغــذايئ.

العربيــة للتنميــة الزراعيــة .)2016 ،ويرجــع ذلــك إىل ضعــف البنيــة
التحتيــة ،وإنخفــاض اإلمــدادات املائيــة ،وزيــادة تــردي األرايض
والتجــزؤ ،وســوء قنــوات التســويق ،وفقــدان األرايض وتحولهــا إىل
مناطــق حرضيــة والتغ ـرات املناخيــة .هنــاك أيضــا فــرص محــدودة
فقــط للعمــل خــارج املـزارع بســبب نقــص مرافــق املعالجــة والنقــل
والتخزيــن .ﮐﻣﺎ أن اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﮐوﻣﻲ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻲﻓ أﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ
ﻻ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻟﯽ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻷﺳواق
اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧظــم اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﯾﺎزات اﻟﺻﻐﯾرة .ويف هذا
الســياق ،تدفــع الحكومــة أســعا ًرا مرتفعــة للقمــح املحــي .إن ســعر
ال ـراء الحــايل البالــغ  560،000دينــار عراقــي للطــن الواحــد (487
دوالر أمريــي) أقــل مــن ســعر الـراء يف عــام  2016البالــغ 700،000
دينــار عراقــي  ،لكنــه ال يـزال أعــى مــن األســعار العامليــة .ويف املقابل
 ،فــإن أســعار املحاصيــل األخــرى ،مثــل الفواكــه والخــروات والتمور
واألرز ،ال تــزال يحددهــا الســوق وغــر قــادرة عــى املنافســة مــع
القمــح .يف قطــاع الــروة الحيوانيــة ،يتــم تقديــم إعانــات كبــرة مــن
خــال الرشكــة العامــة للمــوارد الحيوانيــة ( )SCARلبيــض التفقيــس
املســتورد ،الدجــاج  ،الــذرة  ،العلــف  ،األدويــة واملعــدات .وعــى
الرغــم مــن هــذه اإلعانــات ،فــإن املنتجــات الحيوانيــة ،وخاصــة
منتجــات األلبــان ولحــوم الدواجــن ،هــي األعــى مــن حيــث قيمــة
الــواردات .وال تــزال عــدم املســاواة بــن الجنســن مــن القضايــا
الحرجــة ملــا لهــا مــن دور يف التغذيــة واألمــن الغــذايئ .ويبلــغ
مــؤرش عــدم املســاواة بــن الجنســن (عــى أســاس الصحــة اإلنجابيــة
والتمكــن واملشــاركة يف ســوق العمــل)  0.56يف العـراق بشــكل عــام،
لكنــه أقــل يف إقليــم كردســتان ،حيــث يبلــغ ( 0.48مركــز الــرق
األوســط .)2018 ،انخفضــت معــدالت االملــام بالقــراءة والكتابــة
بــن النســاء  ،وخاصــة يف املناطــق الريفيــة .أقــل مــن  50باملائــة
مــن النســاء الريفيــات اللــوايت ت ـراوح أعامرهــن بــن  15و  24ســنة
متعلــات ،وذلــك مقارنــة بالنســبة البالغــة  72إىل  80باملائــة مــن
النســاء يف املناطــق الحرضيــة .ومــن العوامــل األخــرى التــي أدت إىل
انعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي يف العـراق :البطالــة ،والتــي بلغــت
يف املتوســط  12.7باملائــة يف عــام  ،2017لكنهــا وصلــت إىل 22.8
باملائــة بــن الشــباب يف املناطــق الريفيــة والحرضيــة عــى الســواء
(برنامــج )2018 ،Statistica؛ برامــج التحويــل النقــدي غــر الفعالــة
للفقـراء ،حيــث أن  43باملائــة مــن املســتفيدين ليســوا فقـراء؛ االفتقار
لســبل العيــش والفقــر املزمــن بــن األشــخاص النازحــن داخليًــا؛
والفــوارق يف توزيــع الدخــل ،حيــث يحصــل أشــد ُخمــس الســكان
فقـ ًرا عــى  7باملائــة فقــط مــن الدخــل ،بينــا يحصــل أغنــى ُخمــس
عــى  39باملائــة (البنــك الــدويل.)2014 ،

يســكن املناطــق الريفيــة  30باملائــة مــن ســكان العـراق 50 ،باملائــة
منهــم فقــراء (التحليــل الشــامل لألمــن الغــذايئ والفئــات الهشــة،
 .)2016ويف عــام  ،2016شــكلت الزراعــة  5.1باملائــة فقــط مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل (البنــك الــدويل .)2018 ،ولعــل انخفــاض  .2.2الحالة الراهنة لألمن الغذايئ والتغذية يف العراق
اإلنتاجيــة والدخــل يف الريــف يعكســان إنخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة
التــي تقلصــت مــن  2طــن  /هكتــار مــن الحبــوب يف عــام  2013عــى الرغــم مــن إحـراز العـراق لتقــدم كبــر يف العديــد مــن مــؤرشات
و  ، 2014إىل  1.56طــن  /هكتــار يف عــام  ،2016مبتوســط كيل التنميــة البرشيــة والصحــة ،فــإن العـراق ال يـزال يواصــل النضــال فيــا
بلــغ  1.38طــن  /هكتــار مــن عــام  2008إىل عــام ( 2012املنظمــة يتعلــق باألمــن الغــذايئ والتغــذوي .وقــد ارتفع مــؤرش التنميــة البرشية
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مــن  0.57يف عــام  1996إىل  0.65يف عــام  .2015وهــذا وضــع البلــد يف
فئــة التنميــة البرشيــة املتوســطة  121 -مــن أصــل  188دولــة .ولقــد
تزايــد نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الع ـراق مبعــدل
بســيط لكنــه ثابــت ،حيــث ارتفــع مبعــدل بلــغ حــوايل  4باملائــة ســنويًا
باألســعار الثابتــة خــال العقــد املــايض  -مــن  4980دوال ًرا أمريك ًيــا يف
عــام  2007إىل  5،695دوال ًرا أمريك ًيــا يف عــام ( 2016ثابــت الــدوالر
األمريــي  .)2010كــا ارتفــع عــدد األفـراد الذيــن يعانــون مــن نقــص
التغذيــة مــن  6.5مليــون يف عــام  2002إىل  10.1مليــون يف عــام 2016
(التحليــل الشــامل لألمــن الغــذايئ والفئــات الهشــة .)2016 ،ويشــر
تقييــم التقــدم الــذي تــم إحـرازه يف األمــن الغــذايئ والتغــذوي بالعـراق
إىل مــا يــي.

•الحصــول عــى الغــذاء .إن توفــر الغــذاء الــكايف عــى املســتوى
الوطنــي ال يضمــن بالــرورة الوصــول االقتصــادي واملــادى
للغــذاء عــى مســتوى األرسة .وقــد ســجل دخــل الفــرد زيــادة
كبــرة خــال الســنوات األربــع عــرة املاضيــة أو نحــو ذلــك،
حيــث ارتفــع مــن  1391609دوالر أمريــي يف عــام  2004إىل
 5،165دوالر أمريــي يف عــام  ،2017مبتوســط معــدل منــو ســنوي
بلــغ قــدره  10.62باملائــة عنــد األســعار الجاريــة.
•التغذيــة .لقــد بلــغ معــدل انتشــار نقــص التغذيــة حــوايل 27.8
باملائــة خــال الفــرة  .2016-2014حيــث بلــغ عمــق العجــز
الغــذايئ للفــرد الواحــد يف اليــوم خــال نفــس الفــرة حــوايل
 235كيلــو ســعر حـراري ،وذلــك ارتفا ًعــا مــن  224ســعر حـراري
للفــرد يف اليــوم يف عــام  ، 2015أي بتغــر بلغــت نســبته 4.91
باملائــة .وأخـ ًرا ،فقــد ازدادت كفايــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة
يف العـراق مــن  101باملائــة يف عــام  2002إىل  110باملائــة يف عــام
 ،2016مبتوســط معــدل منــو ســنوي بلــغ قــدره  0.62باملائــة.

•توفــر الغــذاء .يعتمــد توفــر الغــذاء املحــي يف العــراق عــى
اإلنتــاج املحــي واســترياد املحاصيــل واملنتجــات الحيوانيــة
الســمكية .ومثــة تزايــد يف توفــر الغــذاء عــى املســتوى الوطنــي،
وذلــك نتيجــة لزيــادة اإلنتــاج املحــي مــن األغذيــة واالســترياد.
وقــد بلغــت كفايــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة  110باملائــة خالل
الفــرة  .2016-2014هــذا ،وقــد وصــل متوســط اإلمــداد الربوتيني
 65جــم  /الفــرد  /اليــوم خــال الفــرة  ،2013 - 2011حيــث  .3.2املخــاوف املســتجدة بشــأن التقــدم املحــرز نحــو
متثــل حصــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة املشــتقة مــن الحبــوب تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة 2
والجــذور والدرنــات  63باملائــة ،بينــا بلــغ متوســط اإلمــداد
وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه مؤخــ ًرا ،فــإن نتائــج
الربوتينــي الحيــواين حــوايل  12جــم  /الفــرد /العــام.
انعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي تنعكــس يف املخــاوف العاجلــة
•اإلنتــاج املحــي للغــذاء .مــع املســاهمة الصغــرة نســبيًا  5.1 -الرئيســية ،املســتويات العاليــة والتفــاوت يف ســوء التغذيــة ونقــص
باملائــة  -للزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل يف عــام  ،2016املعــادن والفيتامينــات .وتتعــدد أســباب هــذه املخــاوف الحاليــة
را فقــط عــى منهــا واملســتجدة.
فــإن اإلنتــاج الزراعــي للع ـراق يــكاد يكــون مقت ـ ُ
الســوق املحليــة ،حيــث تتجــاوز الــواردات الصــادرات بكثــر.
وميثــل القمــح والشــعري مــا يقــرب مــن نصــف األرايض املزروعــة،
بنســبة تبلــغ  31.4باملائــة و  15.7باملائــة ،عــى التــوايل .ويف عــام  .1.3.2التحديات الراهنة
 ،2015تــم حصــاد مــا يقــدر بـــ  3.2مليــون طــن مــن القمــح،
والــذي يقــل عــا يف عــام  2014ولكنــه أعــى بنســبة  8.4باملائــة •نقــص التغذيــة .لقــد بلــغ معــدل انتشــار نقــص التغذيــة يف
العـراق  22.8باملائــة يف عــام  ،2015بعــد أن كان قــد بلــغ 23.2
عــن متوســط الخمــس ســنوات ،ويرجــع ذلــك إىل حــد كبــر إىل
باملائــة يف عــام  .2014كــا بلــغ مســتوى العجــز الغــذايئ 235
الظــروف الجويــة املواتيــة .وفيــا يتعلــق بالحبــوب ،ففــي عــام
كيلــو ســعر حــراري للشــخص يف اليــوم يف عــام  .2016وبــن
 ،2018قــدرت اللجنــة الوطنيــة لألمن الغــذايئ ( )NFSCاســتهالك
عامــي  2006و  ،2011ازداد التقــزم مــن  21إىل  25باملائــة،
الحبــوب بـــ  46.8جــم  /الفــرد  /اليــوم.
ونقــص الــوزن مــن  7.6إىل  8.5باملائــة ،والهــزال مــن  5إىل 7
باملائــة يف األطفــال دون ســن الخامســة .ويف جميــع الحــاالت،
•الــواردات الغذائيــة .عــادة مــا يتــم اســترياد الغــذاء األســايس
قليــا يف إقليــم كردســتان.
تكــون املعــدالت أقــل ً
(القمــح) واألطعمــة التكميليــة األخــرى حينــا يكــون مثــة قصــور
يف العــرض املحــي بســبب األزمــات ،مثــل الجفــاف .ويف عــام
 ،2015شــملت الســلع الغذائيــة الرئيســية املســتوردة القمــح •نقــص املعــادن والفيتامينــات .تشــر اإلحصــاءات األخــرة إىل أن
نســبة انتشــار فقــر الــدم بــن النســاء اللــوايت تـراوح أعامرهــن
والدقيــق ( 128.1مليــون دوالر أمريــي) والدجــاج ( 110.1مليــون
مــا بــن  15و 49عا ًمــا تبلــغ  35.5باملائــة يف حالــة الســيدات
دوالر أمريــي) والســكر ( 306.5مليــون دوالر أمريــي) والبيــض
املنجبــات ،و 37.9باملائــة للحوامــل ،و 25.8باملائــة للنســاء
( 53.4مليــون دوالر أمريــي) .ومــن املتوقــع بحلــول عــام 2024
املرضعــات .وتعتــر معــدالت نقــص فيتامــن د للنســاء اللــوايت
أن يكــون العـراق بحاجــة إىل  4.9مليــون طــن مــن واردات القمح
تــراوح أعامرهــن بــن  15و 49عا ًمــا مرتفعــة ،حيــث بلغــت
ســنويًا (شــبكة تحليــل األمــن الغــذايئ اإلقليمــي.)2016 ،
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نســبتها  74.5باملائــة ،هــذا إىل جانــب نقــص حمــض الفوليــك
بنســبة  19باملائــة .حيــث يــؤدي نقــص حمــض الفوليــك يف
النســاء الحوامــل إىل عيــوب األنبــوب العصبــي لــدى الرضــع.
وتبلــغ نســبة نقــص فيتامــن (أ)  15باملائــة وفقــر الــدم 21.6
باملائــة يف حالــة األطفــال الصغــار.
•الســمنة واألمــراض غــر املعديــة .يف العــراق ،أكــر مــن 20
باملائــة مــن الســكان دون ســن الخامســة يعانــون مــن التقــزم،
وأكــر مــن  20باملائــة مــن البالغــن يعانــون مــن الســمنة (38.2
باملائــة مــن اإلنــاث و  26.2باملائــة مــن الذكــور) .ويف عــام ،2016
بالنســبة للســكان الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  25و 65عا ًمــا،
مثــة مــا يقــدر بنحــو  10.4باملئــة مصــاب بفــرط نشــاط الغــدة
الدرقيــة ،وباإلضافــة إىل  37,5باملائــة مصــاب بارتفــاع نســبة
الكوليســرول و  40,4باملائــة مصــاب بارتفــاع ضغــط الــدم.
•ركود/انخفــاض اإلنتاجيــة .ففــي عــام  ،2014بلــغ إنتــاج العـراق
مــن الحبــوب  2طــن لــكل هكتــار .وعــى الرغــم مــن تذبــذب
املحاصيــل بشــكل كبــر يف الســنوات األخــرة ،إال أنهــا متيــل إىل
الزيــادة خــال الفــرة مــن  1965إىل  .2014ومــع ذلــك ،فهــي ال
ت ـزال دون إمكاناتهــا.
•ارتفــاع أســعار الغــذاء .تبــدي األســعار الرمزيــة لجميــع الســلع
الغذائيــة اتجا ًهــا متزايــ ًدا .فعــى صعيدالطلــب ،يرجــع ذلــك
إىل زيــادة الطلــب عــى األغذيــة ،والتــي تتعلــق بتزايــد عــدد
الســكان وارتفــاع الدخــول .بينــا عــى صعيــد العــرض ،فــإن
التقلبــات يف اإلنتــاج املحــي نتيجــة للجفــاف شــكلت مصــادر
للتغ ـرات يف األســعار عــى املــدى القصــر.
•عــدم املســاواة يف الدخــل .خــال الفــرة  ،2014-2010شــهد
العــراق منــ ًوا اقتصاديــا ،انعكــس يف الناتــج املحــي اإلجــايل
املرتفــع .ويف عــام  ،2017تجــاوز النمــو االقتصــادي  5باملائــة.
ومــع ذلــك  ،فعــى الرغــم مــن تنامــي دخــل األرس ،إال أن توزيــع
الدخــل مل يكــن منصفًــا (التحليــل الشــامل لألمــن الغــذايئ
والفئــات الهشــة.)2016 ،

 .2.3.2تحديات مستجدة
•التحــر والفقــر يف املناطــق الريفيــة .ميكــن أن يؤثــر التحــر
عــى جميــع األبعــاد األربعــة لألمــن الغــذايئ والتــي تشــمل:
التوفــر ،وإمكانيــة الوصــول ،واالســتفادة ،والثبــات .كذلــك فــإن
التخطيــط الضعيــف الســتغالل األرايض وزيــادة عــدد الســكان
وتوســع الســكان واكتظاظهــم يف املناطــق الحرضيــة (يف عــام
 ،2017يعيــش  69.72باملائــة مــن مجمــوع ســكان العــراق يف
املناطــق الحرضيــة واملــدن) ،يشــر إىل وجــود عالقــة ضعيفــة بــن

النمــو والرفاهيــة, .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن  8باملائــة من املســاكن
تعتــر محفوفــة باملخاطــر ،كــا يعيــش 10باملائــة مــن الســكان
يف مســاكن غــر مســتقرة .كــا أثــر التحــر أيضــا عــى تركيبــة
الطلــب عــى الغــذاء .حيــث أن العــادات الغذائيــة يف املــدن
تختلــف عــن تلــك املوجــودة يف املناطــق الريفيــة ،فمــن املتوقــع
أن يــؤدي الطلــب عــى الهجــرة مــن املناطــق الريفيــة إىل انخفاض
الطلــب عــى األغذيــة األساســية مثــل القمــح واألرز والزيــت.
•عــدد الســكان .تؤثــر االتجاهــات الســكانية عــى األبعــاد األربعــة
لألمــن الغــذايئ .ويشــكل ســكان الريــف  30باملائــة مــن مجمــوع
الســكان ،بينــا يعتــر  50باملائــة مــن الفق ـراء (وزارة التخطيــط،
 .)2018وباإلضافــة إىل ذلــك ،يقــدر متوســط حجــم األرسة بـــ ،6.4
ويســتمر عــدد الســكان يف النمــو بنســبة  2.7باملائة تقري ًبا ســنويًا،
األمــر الــذي يــؤدي إىل زيــادة الطلــب عــى الغــذاء.
•تدهــور األرايض والبيئــة واملــوارد الطبيعيــة .تشــر تقاريــر
الحكومــة العراقيــة إىل أن  28باملائــة مــن أرايض البــاد صالحــة
للزراعــة ،ولكــن  39باملائــة مــن مســاحة البــاد تأثــرت بالتصحــر،
وأن  54باملائــة أخــرى مهــددة بالتصحــر ،كــا أن هنــاك خســارة
ســنوية قدرهــا  5باملائــة مــن األرايض املزروعــة بســبب امللوحــة
وتشــبع األرايض بامليــاه .ومــن أصــل  3.5مليــون هكتــار مجهــزة
للــري ( ،)2012 ،Lucani and Sadeحــوايل  1.5مليــون هكتــار
اصابهــا امللوحــة بصــورة متوســطة ،يف حــن أن  0.5مليــون هكتــار
لديهــا مســتويات ملوحــة شــديدة مــا منــع زراعتهــا.
•التغــرات املناخيــة ونقــاط الضعــف .متثــل الصحــاري حــوايل
 31باملائــة مــن ســطح الع ـراق .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد أدت
املامرســات الزراعيــة غــر املالمئــة وســوء إدارة املــوارد املائيــة إىل
تفاقــم آثــار املنــاخ الجــاف بالفعــل وأســهمت يف زيــادة معــدالت
التصحــر .إن انخفــاض الخصوبــة ،واإلنتاجيــة ،وارتفــاع ملوحــة
الرتبــة ،وتــآكل الرتبــة ،وتوســيع الكثبــان الرمليــة ،هــي مشــاكل
منتــرة.
•النزاعــات واألنشــطة املســلحة .فوفقــا ملســح اجــري يف يف عــام
 ،2016فقــد الع ـراق  40باملائــة مــن اإلنتــاج الزراعــي إىل جانــب
حــدوث العديــد مــن أنــواع الــرر نتيجــة للن ـزاع مــع داعــش
(منظمــة األغذيــة والزراعــة .)2018 ،كــا تشــر البيانــات الــواردة
مــن التقييــم الخــاص باألشــخاص النازحــن داخل ًيــا وتقييــات
األرضار التــي لحقــت باملناطــق املحــررة مــن ســيطرة داعــش إىل
حــدوث تدمــر واســع النطــاق .ويف الوقــت نفســه ،مثــة مجموعــة
مــن النتائــج قصــرة وطويلــة األجــل املرتبطــة بالنـزاع والتــي تؤثر
عــى األمــن الغــذايئ والتغــذوي -وتشــمل النتائــج قصــرة األجــل
توقــف إنتــاج دورة املحاصيــل ،ونقــص ميــاه الــري واملدخــات
الزراعيــة ،بينــا تشــمل النتائــج طويلــة األجــل نقص توفــر الغذاء
واضط ـراب األنشــطة املــدرة للدخــل).
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املخــاوف املســتجدة بشــأن التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة 2التنميــة
املســتدامة 2

3

الفصـــــل  .3السياسة واالستجابة الربنامجية لألمن الغذايئ والتغذية
يف العراق

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

لألمــن الغــذايئ ()FSC؛ ( )2صياغــة االســراتيجية القطريــة لألمــن
 .1.3الخلفية
الغــذايئ؛ ( )3تطويــر نظــام إنــذار مبكــر لالسـراتيجية الوطنيــة؛ و )4
تتألــف السياســات واالس ـراتيجيات التــي تركــز عــى تعزيــز األمــن تعزيــز األمــن الزراعــي لتحقيــق االكتفــاء الــذايت.
الغــذايئ ومعالجــة ســوء التغذيــة يف الع ـراق مــن برامــج الحــد مــن
الفقــر وبرامــج املســاعدة الغذائيــة املبــارشة وبرامــج التدريــب االس ـراتيجية القطريــة للتخفيــف مــن الفقــر  .2022-2018أطلقــت
املهنــي وبرامــج الصحــة والتغذيــة املتكاملــة لألمهــات واألطفــال .هــذه االســراتيجية يف ينايــر  2018تحــت رعايــة وزارة التخطيــط
يتــم التكليــف بهــذه الربامــج يف إطــار وزارات معينــة تتضمــن وزارة وبدعــم مــن اللجنــة العليــا الســراتيجية التخفيــف مــن الفقــر
التخطيــط ،ووزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ،ووزارة التجــارة ،والبنــك الــدويل ،وتســتند هــذه االســراتيجية إىل ســابقتها (-2012
ووزارة الصحــة ،ووزارة الزراعــة وغريهــا مــن الــوزارات .ويســتعرض  )2015وتقــدم خارطــة طريــق لتدخــات محــددة عــى مختلــف
هــذا الفصــل الفجــوات الرئيســية يف الربامــج الحاليــة مقارنــة املســتويات ،مبــا يف ذلــك توصيــات لاللتزامــات املاليــة .ويبلــغ إجــايل
امليزانيــة املقــدر لتنفيــذ اإلج ـراءات املخطــط لهــا  3.3مليــار دوالر
باألهــداف الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة .2
أمريــي ،مــع توقعــات بالحصــول عــى  2مليــار دوالر أمريــي مــن
املنــح الدوليــة.

 .2.3اإلطار املؤسيس

هنــاك ثــاث اسـراتيجيات وطنيــة لديهــا مخططــات وبرامــج مهمــة  .3.3السياســة واالســتجابة الربنامجيــة لألمــن الغــذايئ
تتعلــق باألمــن الغــذايئ والتغــذوي :االسـراتيجية القطريــة للتغذيــة ،والتغذيــة يف العــراق

االســراتيجية القطريــة لألمــن الغــذايئ واالســراتيجية القطريــة
للتخفيــف مــن الفقــر.

 .1.3.3السياســة واالســتجابة الربنامجيــة للركيــزة  :1تحســن
االســراتيجية القطريــة للتغذيــة  .2021-2012تــم تطويــر هــذه أدوات شــبكة األمــان

االسـراتيجية بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ومركــز األبحــاث الغذائيــة
والعديــد مــن الــوزارات املعنيــة بدعــم مــن منظمــة الصحــة العامليــة
ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ( .)UNICEFويتمثــل الهــدف
مــن االس ـراتيجية يف تحســن الحالــة التغذويــة للســكان عــى مــدى
الحيــاة .وتركــز االسـراتيجية عــى خمســة مجــاالت ذات أولويــة)1( :
ســوء التغذيــة؛  )2املعــادن والفيتامينــات .ج) الســمنة واألمــراض
غــر التقليديــة )4( .األمــن الغــذايئ؛ و  )5ســامة الغــذاء .وتتمثــل
التوصيــات الرئيســية لهــذه االسـراتيجية يف تعزيــز تخصيــص املــوارد
املاليــة والبرشيــة ملعالجــة العــبء الثنــايئ للتغذيــة؛ وتعزيــز أنظمــة
املراقبــة ورصــد مــدى التقــدم املحــرز يف تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة؛ وتعزيــز مامرســات النظافــة العامــة.
االســراتيجية القطريــة لألمــن الغــذايئ .تأسســت اللجنــة الوطنيــة
لألمــن الغــذايئ ( )FSCيف عــام  .2017تحــت رعايــة وزارة الزراعــة،
شــاركت  18منظمــة ووزارة ،مبــا يف ذلــك وزارة التجــارة ووزارة املــوارد
املائيــة ووزارة الصحــة ووزارة التخطيــط ،باإلضافــة إىل منظمة األغذية
والزراعــة ،وتهــدف هــذه اللجنــة إىل تحديــث اســراتيجية األمــن
الغــذايئ يف العـراق ومواصلــة تطويرهــا .وتتســم هــذه االسـراتيجية،
والتــي تعتــر ذات أولويــة عاليــة بالنســبة للحكومــة ،بــأن لديهــا
خارطــة طريــق ترتكــز عــى أربــع نقــاط )1 :تعزيــز اللجنــة الوطنيــة
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لقــد تــم اقـراح وتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن املقرتحــات املحــددة
منــذ نهايــة حــرب عــام  ،2003وذلــك بهــدف مراجعة وإصــاح أدوات
شــبكة األمــان ،مبــا يف ذلــك نظــام البطاقــة التموينيــة ( .)PDSولقــد
فشــلت املحاولــة األوىل ،والتــي دعــت إىل إصــاح أو إنهــاء نظــام
البطاقــة التموينيــة ( )PDSبعــد عــام  ،2003يف التأثــر عــى الــرأي
العــام ضــد النظــام .ويف ذلــك الوقــت ،قدمــت مقرتحــات أخــرى لتحل
محــل حصــة نظــام البطاقــة التموينيــة مــع بديــل نقــدي ليتــم توفريه
لــأرس املســتفيدة مــن النظــام .ويف عــام  ،2005أنشــأت الحكومــة
لجنــة وزاريــة للنظــر يف اســتبدال حصــة نظــام البطاقــة التموينيــة
بالتحويــل النقــدي ،مــا يقلــل مــن عــدد العنــارص مــع االحتفــاظ
بأولئــك الذيــن لديهــم أعــى قيمــة ســواء مــن الناحيــة النقديــة أو
الغذائيــة .بينــا دعــا بديــل آخــر ،أطلقتــه وزارة التجــارة (،)MoT
إىل اســتبعاد موظفــي القطــاع العــام الذيــن تجــاوزت مرتباتهــم
الشــهرية مبلــغ  1.5مليــون دينــار عراقــي ( 1,262دوالر أمريــي)
مــن قامئــة املســتفيدين .غــر أن ذلــك مل يكــن مهـ ًـا ،حيــث أنــه أثــر
عــى أقــل مــن  1باملائــة مــن املســتفيدين .ويف عــام  ،2009وضعــت
لجنــة أخــرى ،برئاســة األمــن العــام ملجلــس الــوزراء ،توصيــات مــن
أجــل )1( :اســتهداف الفقـراء؛ ( )2تعديــل ســلة األغذيــة إىل خمســة
عنــارص أساســية فقــط؛ ( )3الحفــاظ عــى إدارة مركزيــة لنظــام
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البطاقــة التموينيــة ،ولكــن مــع زيــادة دور اإلدارة املحليــة فيــا بعــد املــوارد الطبيعيــة ،وخاصــة امليــاه والرتبــة ،مــن خــال اســتثامرات
يف جميــع العمليــات .يف عــام  ،2017أطلقــت وزارة التجــارة مبــادرة أفضــل يف تنميــة األرايض ،وإعــادة التأهيــل ،واالســتصالح ،والــري
تجريبيــة جديــدة تركــز بشــكل رئيــي عــى تحســن كفــاءة نظــام والبــزل.
البطاقــة التموينيــة وخفــض التكاليــف التــي تشــمل حــوايل 34000
أرسة يف النجــف عــن طريــق إدخــال بطاقــات إلكرتونيــة .وتتــم إدارة تعمــل الحكومــة العراقيــة بشــكل جيــد فيــا يتعلــق بتطويــر خطــط
التجربــة مــن قبــل القطــاع الخــاص ولكــن تحــت ســيطرة وزارة التنميــة الوطنيــة الزراعيــة ( .)NDPsوقــد أخــذت الرؤية التــي تبنتها
خطــة التنميــة القطريــة ( )2022 - 2018بعــن االعتبــار ،عــى ســبيل
التجــارة ،ووف ًقــا ملوظفــي وزارة التجــارة ،تبــدو املبــادرة واعــدة.
املثــال ،الســات املختلفــة لتعزيــز اإلنتاجيــة مــن خــال مجموعــة
يف الع ـراق ،اســتهدفت برامــج وتدخــات شــبكة األمــان االجتامعــي متنوعــة مــن االســتثامرات .وتقــرح خطــة التنميــة القطريــة:
تحســن القــدرات عــى كســب الدخــل وتراكــم رأس املــال البــري.
ويف عــام  ،2005أنشــأت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة شــبكة •وضــع سياســة اســتثامرية للرتكيــز عــى البنيــة التحتيــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة واســتصالح األرايض والبحــوث
الحاميــة االجتامعيــة لتكــون مبثابــة آليــة إلعــادة توزيــع الدخــل عــى
والتحســينات الوراثيــة للنباتــات والــروة الحيوانيــة والخدمــات
الفقـراء .ومــع ذلــك ،رسعــان مــا أصبحــت الشــبكة عرضــة للتطبيــق
الزراعيــة والبيطريــة ،والحفــاظ عــى التنــوع الحيــوي مــن
غــر العــادل أو غــر الســليم ملعايــر اختيــار املســتفيدين ،األمــر الــذي
خــال إنشــاء مناطــق محميــة ومــا يصاحبهــا مــن تنميــة ريفيــة
أدى إىل اســتبعاد العديــد مــن الفق ـراء.
متكاملــة.
ويف عــام  ،2014قــام العــراق بتعطيــل قانــون الرعايــة االجتامعيــة
رقــم  ،126والــذي كان ســاري املفعــول منــذ عــام  ،1980كــا قــام •دعــم اســتثامرات القطــاع الخــاص مــن خــال تطويــر أســواق
ماليــة كافيــة وسياســات ائتامنيــة ،وإنشــاء مؤسســات مشــركة
ـمول رقــم  ،11والــذي
بتفعيــل قانــون الحاميــة االجتامعيــة األكــر شـ ً
بــن القطاعــن العــام والخــاص ،ومرافــق البنيــة التحتيــة
يوفــر نطاقًــا أوســع ومؤسســات أكــر اســتقرا ًرا ،وقــد أثبــت أنــه ميثــل
واملســاعدة الفنيــة.
بوابــة إلحــداث ثــورة يف نظــام الحاميــة االجتامعيــة يف العـراق .لقــد
تأثــر نطــاق القانــون الجديــد بنظــم الحاميــة االجتامعيــة الناجحــة
يف البلــدان املتقدمــة وتجنــب األخطــاء التــي وقعــت فيهــا تجــارب •لفــت االنتبــاه إىل املشــاكل املتعلقــة بالحقــوق املائيــة الدوليــة
والتوزيــع الداخــي للميــاه ،وإدخــال طــرق الــري الحديثــة،
الحاميــة االجتامعيــة الســابقة يف العـراق .وهــو يســتهدف العائــات
وإعــادة تأهيــل وصيانــة البنيــة التحتيــة للــري والبــزل.
واألفــراد العراقيــن وكذلــك الرعايــا األجانــب املقيمــن يف العــراق
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر ،وإذا لــزم األمــر ،فإنــه يســمح
بإعــادة تعريــف الفئــات املســتهدفة دون الحاجــة إىل الخضــوع •تشــجيع خريجــي الكليــات واملعاهــد الزراعيــة وكليــات الطــب
البيطــري واملــدارس املهنيــة الزراعيــة عــى تأســيس الــركات
لســلطة ترشيعيــة.
واملؤسســات الزراعيــة لخلــق فــرص عمــل يف املناطــق الريفيــة،
مســتفيدين يف ذلــك مــن القانــون رقــم .2013/24

 .2.3.3السياســة واالســتجابة الربنامجيــة للركيــزة  :2تعزيــز
اإلنتــاج الزراعــي املســتدام
•إنشــاء جمعيــات محليــة لصغــار املزارعــن أو جمعيــات تعاونيــة

إن تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي مــن خــال الزيــادة املســتدامة لإلنتاجيــة
تعتــر مســألة بالغــة التعقيــد وتعتمــد عــى العديــد مــن العوامــل،
مبــا يف ذلــك الخصائــص الفنيــة والسياســية واملؤسســية وغريهــا مــن
الخصائــص الهيكليــة ألنظمــة اإلنتــاج الزراعــي الوطنيــة .وســيتطلب
األمــر برامــج وطنيــة شــاملة تضــم مجموعــات متامســكة ومنســقة
عــى نحــو جيــد مــن االســتثامرات املختلفــة لتحســن اإلنتاجيــة
وتعزيــز اإلنتــاج املحــي بصــورة أكــر .وينبغــي أن تتضمــن
هــذه االســتثامرات النظــر يف )1( :الفعاليــة الســوقية للمدخــات
واملخرجــات؛ ( )2االســتثامرات يف توفــر الســلع العامــة املرتبطــة
بشــكل مبــارش وغــر مبــارش بتحســن الوصــول إىل األســواق وادامــة
سالســل القيمــة؛ ( )3القــدرات املؤسســية (مبــا يف ذلــك اإلدارة) مــن
أجــل تطويــر الربامــج وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييــم أثرهــا؛ ( )4حاميــة

زراعيــة لتوفــر خدمــات اإلرشــاد الزراعــي ،مثــل التســويق
والتمويــل واســتخدامات امليــاه والصيانــة وامليكنــة الزراعيــة
واملخــازن والتخزيــن البــارد والنقــل يف املجتمعــات الريفيــة.

•وضــع برامــج تدريبيــة للفالحــن الفقــراء بشــأن التقنيــات
الزراعيــة وتقنيــات الــري املســتجيبة للتغــر املناخــي.

 .3.3.3السياســة واالســتجابة الربنامجيــة للركيــزة  :3معالجــة
العــبء الثنــايئ لســوء التغذيــة
ويف محاولــة لتحســن الحالــة التغذويــة والصحيــة للشــعب العراقــي
البالــغ تعــداده  39,7مليــون نســمة ،فــإن اســراتيجية التغذيــة
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بــوزارة الصحــة للفــرة  2020-2012تضــع رؤيــة وخطــة عــى مــدار
عــر ســنوات لتحســن الحالــة التغذويــة لجميــع العراقيــن ،وخاصــة
األطفــال .وتهــدف إىل تحديــد إطــار عمــل ميكــن مــن خاللــه تعبئــة
املــوارد الفنيــة والبرشيــة واملاليــة الحاليــة لضــان تحســن الحالــة
الصحيــة والتغذويــة لجميــع العراقيــن تحس ـ ًنا كب ـ ًرا.
وتشــمل األهــداف الرئيســية للرؤيــة مــا يــي )1( :مراجعــة وتحديــث
السياســات واالسـراتيجيات والترشيعــات الوطنيــة؛ ( )2إنشــاء تعليــم
مهنــي تغــذوي يف املــدارس والجامعــات؛ ( )3الحــد من انتشــار الهزال
والتقــزم بــن األطفــال دون ســن الخامســة؛  )4الحــد مــن انتشــار
الســمنة بــن جميــع الفئــات العمريــة؛  )5تعزيــز الصحــة الغذائيــة
وتقديــم املشــورة ألفـراد املجتمــع؛ الحــد مــن انتشــار نقــص املعــادن
والفيتامينــات؛ ( )7تعزيــز توفــر الغــذاء اآلمــن لجميــع الفئــات
العمريــة؛  )8تطويــر واعتــاد خطــط الرصــد والتقييــم واملراقبــة.

•خطة التنمية القطرية للفرتة 2022-2018
•االسرتاتيجية القطرية للشباب للفرتة 2020-2013
•تقرير التنمية البرشية الوطنية ( )NHDRلعام 2014
أساســا واعـ ًدا لتعزيــز قــدرة الشــباب
وقــد وفــرت هــذه السياســات ً
يف العــراق ،وال ســيام الشــباب املهمــش ،وذلــك يف محاولــة لتغيــر
دور الحكومــة إىل دور ب ّنــاء يــدرك أهميــة متكــن الشــباب .ومــع
ذلــك ،ال تــزال معــدالت البطالــة املرتفعــة واملســتويات املنخفضــة
للوظائــف الالئقــة تعــرض الكثــر مــن الشــباب لخطــر الوقــوع يف
دوامــة العنــف (كرامــر .)2011 ،وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن ارتفــاع
معــدل البطالــة لــدى الشــباب املتعلمــن يــرز مــدى الحاجــة إىل
إعــادة التفكــر يف الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــم التعليــم ،بحيــث
يوفــر أيضً ــا مهــارات إنشــاء املرشوعــات الصغــرة.

تشــتمل السياســة التغذويــة واألحــكام الترشيعيــة اإلضافيــة يف
كل مــن املديريــة العامــة للتعليــم املهنــي ( )GDVEبــوزارة
تعتــر ً
العــراق عــى مــا يــي:
الرتبيــة ،ومؤسســة التعليــم الفنــي ،ووزارة العمــل والشــؤون
•التنفيــذ الوطنــي للمدونــة الدوليــة لتســويق بدائــل حليــب األم االجتامعيــة ( )MOLSAهــي الهيئــات األساســية املســؤولة عــن
قطــاع التعليــم والتدريــب الفنــي واملهنــي ( )TVETيف العــراق.
(.)2014
وتعتــر املديريــة العامــة للتعليــم املهنــي ( )GDVEهــي املســؤولة
عــن املــدارس املهنيــة ،وتقديــم التدريــب واملعــدات للمــدارس
•حامية األمومة ،االتفاقية .)2011( 183
الثانويــة ،حتــى الصــف  ،12يف حــن أن مؤسســة التعليــم الفنــي
التابعــة لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي هــي املســؤولة
•ترشيعات تقوية القمح (.)2015
عــن التعليــم الفنــي يف املســتويات األعــى .إن مديريــة التوظيــف
•نقــص التغذيــة املذكــور يف خطــط التنميــة الوطنيــة والتدريــب بــوزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة هــي املســؤولة
عــن تنفيــذ التدريــب والتعليــم اإلضــايف للعاطلــن عــن العمــل مــن
واســراتيجيات النمــو االقتصــادي (.)2022-2018
الشــباب والبالغــن .ولديهــا إمكانيــة الوصــول إىل مراكــز املهــارات
•زيــادة التغذيــة املذكــورة يف خطــط التنميــة الوطنيــة والنمــو التــي تقــدم تدريــب غــر رســمي يف املــدارس الثانويــة حتــى الصــف
الثــاين عــر ،وذلــك بخــاف نظــام التعليــم الرســمي التابــع لــوزارة
االقتصــادي (.)2022-2018
الرتبيــة .وتشــمل التدابــر اإلضافيــة التــي اعتمدتهــا الحكومــة اعتــاد
عقــود مؤقتــة تهــدف إىل خفــض معــدالت البطالــة .وباإلضافــة إىل
 .4.3.3السياســة واالســتجابة الربنامجيــة للركيــزة  :4زيــادة ذلــك ،فــإن العـراق لديــه سياســة وأحــكام خاصــة بالعمــل تتضمــن:

فــرص العمــل ،وخاصــة بــن الشــباب والنســاء

وبالنســبة لجميــع الفتيــان والفتيــات العراقيــن ،فــإن الحــق يف العمل
وتكافــؤ الفــرص واملشــاركة يف األنشــطة االجتامعيــة والسياســية هــي
مكونــات أساســية لعمليــة التنميــة .وقــد تــم التأكيــد عــى هــذا
الحــق يف املــادة  22مــن الدســتور العراقــي لعــام  .2005كــا ركــزت
الجهــود الوطنيــة العراقيــة للتغلــب عــى البطالــة لــدى الشــباب
عــى تعزيــز فــرص العمــل واالســتجابة للتحديــات املتعلقــة بتنميــة
الشــباب مــن خــال:
•سياسة التوظيف الوطنية للفرتة 2014 - 2010
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•قانــون العمــل العراقــي (مــروع) ،الــذي اعتمــد عــى املســتوى
الوطنــي يف عــام  ،2015يف أعقــاب سياســة التوظيــف الوطنيــة
لعــام .2011
•إطارعمــل املســاعدة الفنيــة املتفــق عليــه بــن منظمــة العمــل
الدوليــة ( )ILOووزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة بالع ـراق
( ،)MOLSAوالــذي يركــز عــى خلــق فــرص العمــل مــن خــال
تنميــة القطــاع الخــاص ،وتوســيع نطــاق تغطيــة الضــان
االجتامعــي ،وحريــة تكويــن الجمعيــات ،والحــوار االجتامعــي،
وتنفيــذ سياســة التوظيــف الوطنيــة ،والدراســات االكتواريــة
وتطبيــق معايــر العمــل الدوليــة.

المراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية في العراق تشرين االول 2018

 .5.3.3السياســة واالســتجابة الربنامجيــة للركيــزة  :5إصــاح العــبء الثــايث لســوء التغذيــة ،وزيــادة فــرص العمــل ،وخاصــة بــن
الشــباب والنســاء ،وإصــاح سياســات التســويق ،والتجــارة والتســعري.
سياســات التســويق والتجــارة والتســعري
تتعلــق السياســات التجاريــة للســلع الزراعيــة بــاألدوات الســوقية
وغــر الســوقية ،والتــي تُســتخدم لتنظيــم أســواق األغذيــة .ويجــب
أن تكــون أســواق املــواد الغذائيــة عاليــة الكفــاءة والشــفافية ،مــع
التحكــم الفعــال يف تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة .حيــث ميكــن
أن تــؤدي الزيــادة الطفيفــة يف الــواردات أو الصــادرات ،أو األحــوال
الجويــة الجيــدة أو الســيئة عــى نحــو غــر عــادي إىل تغـرات جذرية
يف األســعار ( .)1999 ،Dawkinsولقــد حاولــت الحكومــات توفــر
التأمــن ضــد التقلبــات الســعرية الحــادة املتعلقــة بالعوامــل البيئيــة
التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا ،واالبتــكارات التكنولوجيــة والسياســية،
وغريهــا مــن أســباب اإلمــداد غــر املتكافــئ .تعتــر مخصصــات
األرايض ،وضوابــط االســترياد والتصديــر ،وإدارة اإلمــدادات ،والحــدود
الدنيــا لألســعار يف العــادة مــن أنــواع التدابــر التــي تتخذهــا
الحكومــات للحفــاظ عــى األســعار يف نطــاق مقبــول .كــا يعتــر
تخزيــن االحتياطيــات وســيلة فعالــة أخــرى لتقليــص العــرض والطلب
وتقلبــات األســعار.
تظــل وزارة التجــارة ( )MoTالالعــب الرئيــي يف أســواق الســلع
الزراعيــة يف العراق .حيث أنها املســتورد الرئييس للســلع االسـراتيجية
الرئيســية ،مثــل القمــح واألرز والزيــت النبــايت والبقــول ،والتــي ال
تـزال متثــل الــواردات الرئيســية للبلــد .تحتكــر وزارة التجــارة اســترياد
بعــض هــذه املنتجــات عــى الرغــم مــن الحقيقــة القائلــة بــأن ســوق
االســترياد مفتــوح ملشــاركة القطــاع الخــاص .وميكــن أن يتســبب ذلــك
يف تشــوهات محليــة عندمــا تقــدم وزارة التجــارة إعانــات للتخزيــن
والتوزيــع املحــي ،مــن خــال نظــام البطاقــة التموينيــة ،األمــر
الــذي يــؤدي بــدوره إىل انخفــاض األســعار يف األســواق املحليــة ،وال
يحفــز عــى اســتريادها مــن قبــل القطــاع الخــاص .عــى الرغــم مــن
أن الحكومــة تــدرك جي ـ ًدا هــذه املشــكلة ،إال أن أســواقها مل تفتــح
بشــكل كامــل لصالــح التجــارة الحــرة ،مــا يؤثــر بصــورة مبــارشة
وغــر مبــارشة عــى كل مــن املنتجــن واملســتهلكني .ولقــد خلــق
الدعــم الكبــر الــذي تقدمــه الحكومــة لألســواق االســتهالكية تحي ـ ًزا
عــى مســتوى اإلنتــاج.

 .4.3فجوات يف السياسة واالستجابات الربنامجية
عــى الرغــم مــن تعــدد السياســات والربامــج املختلفــة التــي يجــري
تنفيذهــا ،فــإن أهــداف األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف البلــد مل تتحقــق
بعــد بســبب الطبيعــة املتجزئــة للنهــج ،وعــدم كفايــة التنســيق بــن
املؤسســات ،وعــدم وجــود موضــوع مركــزي .يحتــوي هــدف التنميــة
املســتدامة  2عــى سلســلة مــن املكونــات املرتابطــة ،والتــي تشــمل
تحســن أدوات شــبكات األمــان (نظــام البطاقــة التموينيــة وشــبكة
األمــان االجتامعــي) ،وتعزيــز اإلنتــاج الزراعــي املســتدام ،ومعالجــة

 .1.4.3فجوات عامة يف السياسة واالستجابات الربنامجية
عــدم كفايــة املــوارد التــي تدعــم األمــن الغــذايئ والتغــذوي .وعــى
الرغــم مــن أن الربامــج املحــددة تلفــت االهتــام املرجــو مــن
صانعــي القــرار وأصحــاب املصلحــة املعنيــن ،فــإن املــوارد (مبــا يف
ذلــك التمويــل واملــوارد البرشيــة) التــي تهــدف إىل دعــم التنفيــذ
الفعــال لربنامجــي األمــن الغــذايئ والتغــذوي ال تــزال غــر كافيــة.
يتــوزع التمويــل بشــكل ضئيــل مــن حيــث الربامــج وعــر الجغرافيــا.
وحتــى داخــل الربامــج ،فــإن التمويــل يبــدو وكأنــه موجــه نحــو
القضايــا األمنيــة ،مــع تخصيــص أمــوال محــدودة لربامــج اإلنفــاق
عــى التنميــة ،مثــل الصحــة والتعليــم.
املؤسســات غــر الفعالــة يف توفــر األمــن الغــذايئ والتغــذوي .لقــد
وجــدت املراجعــة االســراتيجية للقضــاء عــى الجــوع  ZHSRأن
السياســات الحاليــة التــي تدعــم األمــن الغــذايئ والتغــذوي يف العـراق
كافيــة لتمكــن الع ـراق مــن تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة .2
ومــع ذلــك ،يظــل التنفيــذ ضعي ًفــا ،وعندمــا يتــم التنفيــذ ،تختلــف
املامرســة يف أرض الواقــع عــا هــو موضــح يف السياســات .ويرجــع
ذلــك إىل تخفيــض التمويــل خــال العقــد املــايض وعــدم وجــود
نظــام فعــال للرصــد والتقييــم يتــم إعــداده مبــؤرشات واضحــة لرصــد
وتقييــم التقــدم املحــرز يف هــذه الربامــج.

 .2.4.3فجوات خاصة يف السياسة واالستجابات الربنامجية
 .1.2.4.3فجوات يف تحسني أدوات شبكة األمان
مثــة فجــوة كبــرة بــن متطلبــات الحاميــة االجتامعيــة وقــدرة
الدولــة عــى الوفــاء بهــا .ومــع التوســعات الســكانية يف العـراق عــر
الخطــوط الدميغرافيــة واالقتصاديــة والسياســية ،تظــل مؤسســات
الحاميــة االجتامعيــة ذات قــدرة محــدودة عــى االســتجابة ملثــل
هــذه الزيــادات.
•ويواجــه نظــام الحاميــة االجتامعيــة يف العــراق تحديــا فيــا
يخــص قدرتــه عــى التوســع الــرأيس ،مــن خــال زيــادة عــدد
الســكان املســتهدفني ،وكذلــك أفق ًيــا ،مــن خــال زيــادة املخاطــر
التــي تغطيهــا برامــج الحاميــة االجتامعيــة.
•ويعتــر الع ـراق مقي ـ ًدا نتيجــة لعــدم وجــود سياســات وآليــات
واضحــة تضمــن إرشاك العــال يف القطــاع الخــاص .وال يخضــع
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القطــاع الخــاص يف تنظيمــه لقوانــن الحامية االجتامعيــة الحالية
وال يـزال يتهــرب مــن التزاماتــه املاليــة كجــزء مــن النظــام.
•لقــد أدى افتقــار العــراق إىل اســراتيجية وطنيــة للحاميــة
االجتامعيــة إىل وجــود فجــوة يف تلبيــة احتياجــات ســكانه يف
املناطــق الريفيــة ،حيــث يســود الفقــر وســوء التغذيــة.
•تســتخدم مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة يف العـراق حاليًا أنظمة
تخزيــن تقليديــة ،حيــث يتــم تخزيــن البيانــات يدويًا واســتخدام
أســاء األفــراد كمعــرف أســايس .هــذا املســتوى املــردي مــن
الحوســبة يزيــد فقــط مــن احتامليــة الخطــأ البــري.

 .2.2.4.3فجوات يف تعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام
مــن حيــث تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي املســتدام ،مــن الــروري إدراك
الفجــوات بــن السياســات املطلوبــة واالســتجابات الربنامجيــة.
•مثــة فجــوات كبــرة يف الســلع الزراعيــة مــن حيــث اإلنتاجيــة
وذلــك باملقارنــة باإلنتاجيــة املحتملــة.
•لقــد عــاىن القطــاع الزراعــي مــن أرضار وخســائر بالغــة ،مــع
وجــود أرضار يف األدوات واملكننــة الزراعيــة والبيــوت الزجاجيــة
املســتخدمة يف الزراعــة املغطــاة ومرافــق التخزيــن الزراعيــة.
•وعــادة مــا يكــون أداء قطــاع البــذور ضعيفًــا ،بســبب ســوء
أنــواع البــذور ،وضعــف نظــام توزيــع البــذور ،وســيادة النظــام
غــر الرســمي للبــذور.
•وقــد كُلفــت املؤسســات الضعيفــة وغــر الفعالــة بإدخــال أو
تنســيق سياســات منســقة بشــكل أفضــل بــن اإلدارات املعنيــة،
الزراعيــة منهــا وغــر الزراعيــة ،ودعم تطويــر منظــات املزارعني
املناســبة وغريهــا مــن اإلجـراءات الراميــة إىل تكامــل األســواق.
•تتسم أنظمة اإلمداد وتقديم الخدمات بكونها غري فعالة.
•إنخفــاض االســتثامر يف املناطــق التــي تعتمــد عــى األمطــار،
حيــث يتــم إنتــاج معظــم املحاصيــل.
•توجــد مســتويات مرتفعــة مــن خســائر مــا بعــد الحصــاد يف
جميــع سالســل الســلع الرئيســية.

•إن قطاعــات الفاكهــة والخــروات لديهــا إمكانــات كبــرة ملزيــد
مــن التطويــر .وميكــن للبلــد االعتــاد عــى أســواق الفاكهــة
والخــروات ،وعــى اإلنتــاج املحــي ملواصلــة وضــع هــذه
القطاعــات يف املكانــة التــي متكنهــا مــن املســاهمة يف األمــن
الغــذايئ داخــل البلــد ،مــع االســتفادة منهــا أيضً ــا كقطاعــات
ذات قيمــة مضافــة عاليــة وموجهــة تجاريًــا.
• كام أن هناك غياب لنظام شامل إلدارة املياه وخطة رئيسية للامء.
• ال يلقــى اإلنتــاج الحيــواين لــكل مــن اللحــوم واأللبــان القــدر
الــكايف مــن الدعــم ،بالرغــم مــن قدرتــه عــى زيــادة دخــل
املزارعــنوتحســنأمنهــمالغــذايئوتغذيتهــميفنهايــةاملطــاف.

 .3.2.4.3فجوات يف معالجة العبء الثنايئ لسوء التغذية
•تعالــج التدخــات الزراعيــة الخاصــة بالتغذيــة قضايــا األمــن
الغــذايئ واملــوارد الكافيــة ،والتــي تعتــر محــددات أساســية
لســوء التغذيــة والتنميــة عــى مســتوى األرسة واملجتمــع ،وعــى
وجــه الخصــوص ،فإنهــا تؤثــر عــى النســاء ومقدمــي الرعايــة.
ومثــة مجــال كبــر لتعزيــز هــذه التدخــات .وقــد يكــون لتأثريهــا
اإليجــايب عــى الحالــة االجتامعيــة للمــرأة ومتكينهــا تأثــر إيجــايب
عــى تغذيــة األرسة واملجتمــع.
•ويجــب عــى املــدارس أن تــويل مزي ـ ًدا مــن االهتــام ألهميــة
النظــام الغــذايئ والتغذيــة .وعــى وجــه الخصــوص ،مثــة حاجــة
إىل اســتثامرات كبــرة لتشــجيع املــدارس أن تصبــح مبثابــة نقطــة
إدخــال لتوفــر االحتياجــات األساســية لكافــة األطفــال العراقيــن،
مبــا يف ذلــك حصولهــم عــى التغذيــة املناســبة والنظافــة العامــة
والرعايــة الصحيــة.
•وميكــن لربامــج التوعيــة التغذويــة والسياســة الوطنيــة التــي
تعــزز اإلعــان االجتامعــي ألهميــة العــادات التغذويــة الصحيــة
أن تزيــد مــن فهــم الفائــدة مــن تنــاول املنتجــات املوســمية
واملنتجــات املنتجــة محليًــا ،والقيــام باألنشــطة البدنيــة.
•ســيكون نظــام الرصــد والتقييــم ( )M & Eمفيــ ًدا للغايــة يف
قيــاس تأثــر خطــط الوجبــات املدرســية وضــان إح ـراز تقــدم
نحــو تحســن التغذيــة.

 .4.2.4.3فجــوات يف زيــادة فــرص العمــل ،وخاصــة فيــا بــن
•تتناقــص األرايض الخصبــة الصالحــة للزراعــة -حيــث انخفضــت الشــباب والنســاء
مــن  12باملائــة يف عــام  2005إىل  7باملائــة يف عــام .2012
•لقــد أدى اعتــاد سياســات قصــرة األجــل للتخفيــف مــن حــدة

34

المراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية في العراق تشرين االول 2018

•وغيــاب الحاميــة واألمــن لعمــل املــرأة واســتبعاد لــدور املــرأة
يف مجــال الزراعــة بشــكل كبــر.

الفقــر مــن خــال اســتيعاب بعــض العاطلــن عــن العمــل يف
وظائــف هامشــية بــدوام جــزيئ إىل وجــود أشــخاص شــبه
كل مــن العمــل دوام جــزيئ والعمــل املؤقــت
عاطلــن .كــا أن ً
عــادة مــا يرتبــط بأجــور متدنيــة وفــرص تدريــب أو آفــاق
 .5.2.4.3فجــوات يف إصــاح سياســات التســويق ،والتجــارة
مهنيــة محــدودة.
•تالحــظ البطالــة يف املقــام األول ضمــن الفئــات غــر املتعلمــة.
فكلــا ارتفــع املســتوى التعليمــي ،زادت احتامليــة الحصــول إىل
وظيفــة مضمونــة بــدوام كامــل.
•مثــة نقــص يف إطــار العمــل املؤســي الــازم لتحديــد وتنظيــم
وضــان تنســيق التدخــات والربامــج التدريبيــة.
•مثــة فجــوة كبــرة بــن احتياجــات ســوق العمــل وكيفيــة
معالجــة معالجــة مؤسســات التعليــم والتدريــب الفنــي
واملهنــدي ( )TVETلهــذه املطالــب بالطريقــة التــي مــن
شــأنها تدريــب العــال ال ُجــدد.
•هنــاك فجــو قامئــة عــى النــوع األجتامعي بني الجنســن

والتســعري

•عــى الرغــم مــن اإلمكانيــات املرتفعــة نســبيًا ،فــإن
اإلنتــاج الزراعــي للعــراق محــدود بســبب عــدم كفــاءة
آليــات الســوق الداخليــة التــي تأثــرت بفشــل الســوق،
مثــل تقلــب أســعار الســلع الزراعيــة األساســية ،وتضخــم
الــواردات ،وسالســل القيمــة الغــر فعالــة ،ونقــص فــرص
العمــل.
•ال تــزال هنــاك فجــوات بــن املامرســات الجيــدة للسياســات
التجاريــة واالســتجابات الربامجيــة.
•تفتقــر األســواق إىل الشــفافية وتنفيــذ التوزيــع العــادل
للقيمــة .
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الفصـــــل  .4فجــــوات يف االستجـــابة لألمن الغــذايئ والتغــذية
عــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا ،كــا ورد يف
العنــر  ،2-2فإنــه ال ي ـزال مثــة عــدد مــن املخــاوف الكــرى فيــا
يتعلــق باألمــن الغــذايئ والتغذيــة .لذلــك ،فحتــى يتســنى تحقيــق
هــدف التنميــة املســتدامة  ،2تعتــزم حكومــة العــراق الــروع يف
اتخــاذ عــدد مــن اإلج ـراءات يف خمســة مجــاالت هــي )1( :تحســن
أدوات شــبكات األمــان )2( ،تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي املســتدام)3( ،
معالجــة العــبء الثــايث لســوء التغذيــة )4( ،زيــادة فــرص العمــل،
وخاصــة بــن الشــباب والنســاء ،و ( )5إصــاح سياســات التســويق
والتجــارة والتســعري .ويف هــذا الســياق ،يقــدم هــذا الفصــل تحليـ ًـا
شــامل يتنــاول االتجاهــات الســابقة ،والحالــة والقضايــا الراهنــة،
ً
واألولويــات ،واالحتياجــات املاليــة لــكل واحــد مــن هــذه اإلجـراءات
للفــرة املقبلــة ،كــا يقــدم توصيــات عمــل محــددة لــكل منهــا.

يـزال يتطلــب املزيــد مــن التحســينات مــن حيــث املراقبــة والقيــادة
والتحــي باملســؤولية وتحديــد األولويــات .ولقــد لعــب نظــام البطاقــة
التموينيــة  ))PDSدو ًرا حاســا يف العقــود الثالثــة املاضيــة ،وذلــك من
خــال توصيــل الغــذاء والوقــود إىل األرس والدفــع بالغــذاء يف األســواق
املحليــة .ومنــذ عــام  ،2012ســاعد نظــام البطاقــة التموينيــة الع ـراق
 ،2007MARKETعندمــا مل
SEGMENTATIONكــا يف عــام
عــى تجنــب حــدوث أزمــة إنســانية،
يكــن لــدى مليــون شــخص مــن النازحــن داخليًــا يف الع ـراق مصــدر
رزق واعتمــدوا عــى نظــام البطاقــة التموينيــة يف الحصــول عــى
األغذيــة والوقــود .واليــوم ،يتغــر الوضــع يف العـراق ،وتقــوم الحكومــة
بتطويــر رؤيــة جديــدة إلدارة نظــام البطاقــة التموينيــة ،حيــث تهدف
هــذه الرؤيــة الجديــدة إىل جعــل نظــام البطاقــة التموينيــة أكــر
فعاليــة وكفــاءة .ويف هــذا الســياق ،يتوجــب عــى الحكومــة إعــادة
تقييــم وظيفتهــا الحاليــة واتخــاذ ق ـرارات بشــأن مســتقبلها.
5.9

 .1.4الـــركيـــــزة  :1تحســـني أدوات شبـــكة األمـــان
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 .1.1.4الخــــــلفية

وباإلضافــة إىل نظــام البطاقــة التموينيــة (( ،PDSفــإن برنامــج شــبكة
األمــان االجتامعــي الوطنــي (- )SSNوالــذي تديــره وزارة العمــل
والشــؤون االجتامعيــة  -قــد وفــر دعـ ًـا للدخــل ملــا يقــرب مــن 1.1
مليــون أرسة .وهــؤالء هــم يف األســاس عائــات فقــرة وأولئــك الذيــن
يســتوفون معايــر معينــة ،مثــل وجــود إعاقــة .وبالرغــم مــن الــدور
الهــام الــذي تــم تخصيصــه لشــبكة األمــان االجتامعــي ( )SSNيف
االسـراتيجية القطريــة للتخفيــف مــن الفقــر ( ،)NPRSفــإن األمــر ال
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وفقًــا ملراجعــة الدراســات الســابقة واملشــاورات مــع الــوزارات
الرئيســية ،يتضــح أن نظــام األنتقــال االجتامعــي يف الع ـراق ال يعالــج
انعــدام األمــن الغــذايئ .ويهــدف نظــام البطاقــة التموينيــة إىل
تغطيــة جميــع الســكان تقريبًــا ولكنــه يواجــه عــدد مــن التحديــات،
مثــل ارتفــاع التكاليــف اللوجيســتية وتكاليــف التشــغيل الالزمــة
لتوصيــل املــواد الغذائيــة .كــا أنــه يواجــه تحديًــا بشــأن االختالفــات
واإلنخفاضــات الكبــرة يف التمويــل .كــا انخفضــت ميزانيتــه مــن
 5.9مليــار دوالر يف عــام  2008إىل  3.6مليــار دوالر يف عــام ،2009
وارتفعــت إىل  4مليــارات دوالر يف عــام  2011وبلغــت  1.6مليــار
دوالر أمريــي يف عــام  ،2017وهــو مــا ميثــل أقــل مــن  4باملائــة مــن
النفقــات التشــغيلية الســنوية للميزانيــة االتحاديــة .وعــى الرغــم
مــن أن قيــود امليزانيــة عــى نظــام البطاقــة التموينيــة أدت إىل عــدم
القــدرة عــى الوفــاء بااللتزامــات ،إال أنهــا خلقــت أيضً ــا رغبــة قويــة يف
جعــل النظــام أكــر فعاليــة وكفــاءة مــن خــال تحســن االســتهداف.
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 .2.1.4االتجاهات السابقة
يف حــن أن نظــام البطاقــة التموينيــة يقدم بال شــك وظيفة مهمــة ،إال أنه
يســتهلك حصــة كبــرة مــن املـوارد الحكومية .ووجــدة مراجعــة للنفقات
العامــة أجــراه البنــك الــدويل يف عــام  2014أن حصــة نظــام البطاقــة
التموينيــة قــد بلغــت  11.2باملائــة مــن إجــايل اإلنفــاق الحكومــي و
 6.1باملائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وهــو مــا يعتــر مرتف ًعــا للغايــة.
ووجــد أيضــا أن نظــام البطاقــة التموينيــة اســتمر يف مواجهــة التحديــات،
مبــا يف ذلــك التكاليف اللوجيســتية العاليــة والتغريات الكبــرة يف التمويل.
ولقــد أدت القيــود املفروضــة عــى ميزانيــة نظــام البطاقــة التموينيــة إىل
عــدم القــدرة عــى الوفــاء بااللتزامــات  -توفــر الحصــة الغذائيــة لجميــع
العراقيــن خــال العــام بأكملــه .وقــد لوحــظ هــذا جليًا خــال عــام 2017
عندمــا مل يتــم توزيــع العديــد مــن الســلع ،مثــل األرز والزيــت والســكر،
طـوال العــام (امللحــق  :2الشــكل .)1
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 .3.1.4القضايا والحالة الراهنة

الجغـرايف ،وشــدد عــى األخصائيــن االجتامعيــن كونهــم هــم املحــرك
وراء التحقــق مــن الفقــراء .والواقــع أن املعيــار الوحيــد هــو أن
النــاس يعيشــون تحــت خــط الفقــر -الــذي يُعــرف بـــ  5دوالرات
أمريكيــة يف اليــوم أو  150دوال ًرا أمريكيًــا يف الشــهر .لذلــك ،ومبــا أن
الحــد األدىن لألجــور يف الع ـراق هــو  350،000دينــار عراقــي شــهريًا
( 280دوال ًرا أمريك ًيــا)  ،تقــوم وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل كل
عــام مبراجعــة وتحديــث قوائــم املســتفيدين .ويتــم ذلــك يف إطــار
االســتجابة للقانــون الصــادر يف عــام .2014

يف الوقــت الحــارض ،يواجــه نظــام البطاقــة التموينيــة العديــد مــن
التحديــات فيــا يتعلــق بنوعيــة وكميــة الســلع ،وعــدم كفــاءة
النظــام ،والوصــول املحــدود يف بعــض األحيــان إىل الســكان بســبب
انعــدام األمــن .ويف حــن أن نظــام البطاقــة التموينيــة يقــدم بــا
شــك وظيفــة مهمــة ،إال أنــه يســتهلك حصــة كبــرة للغايــة مــن
املــوارد الحكوميــة بتكلفــة ال ميكــن تحملهــا .حيــث تبلــغ مخصصــات
نظــام البطاقــة التموينيــة الســنوية حال ًيــا  1.7باملائــة مــن اإليـرادات
الحكوميــة .ومــع ذلــك ،إذا انخفضــت أســعار النفــط إىل مســتويات
 ،2016-2015فــإن الحفــاظ عــى نظــام البطاقــة التموينيــة ســيحتاج  .4.1.4االحتياجات واألولويات
إىل أكــر مــن  30باملائــة مــن اإلي ـرادات الحكوميــة.
يشــر تقييــم نظــام البطاقــة التموينيــة إىل أنــه عــى الرغــم مــن
ومنــذ إنشــاء نظــام البطاقــة التموينيــة يف عــام  ،1988فقــد وصــل إىل فوائــده ،فإنــه يلعــب دو ًرا محــدو ًدا يف حيــاة غــر الفق ـراء ،كــا أن
الفقـراء وكذلــك غــر الفقـراء .فبالنســبة للمواطــن العراقــي العــادي ،عــدد األشــخاص الذيــن يعتمــدون عــى خدماتــه آخــذ يف االنخفــاض.
فقــد عمــل نظــام البطاقــة التموينيــة عــى زيــادة القــدرة الرشائيــة غــر أن القيــادة العراقيــة تعــرف األهميــة السياســية لنظــام البطاقــة
بنحــو الثلــث .وبالنســبة للفئــات التــي تعتــر عــادة فقــرة ،مثــل التموينيــة ،ومــن الصعــب التنبــؤ بحــدوث أيــة تغ ـرات جذريــة يف
العــال الزراعيــن ،فــإن الزيــادة يف القــوة الرشائيــة تصــل إىل  50النظــام نظ ـ ًرا لفعاليتــه يف الوصــول إىل األف ـراد األكــر فق ـ ًرا وزيــادة
باملائــة .نظـ ًرا إلتســاع شــعبية نظــام البطاقــة التموينية بــن العراقيني ،قوتهــم الرشائيــة بنســبة  50باملائــة تقريبًــا .ويقــدر برنامــج األغذيــة
فقــد اختــارت جميــع الحكومــات منــذ تأســيس نظــام البطاقــة العاملــي أن حــوايل  25باملائــة مــن الســكان يعتمــدون بشــكل
التموينيــة عــدم التالعــب بالنظــام والحفــاظ عــى التزاماتهــا ببطاقات كبــر عــى نظــام البطاقــة التموينيــة ،وأن  35إىل  40باملائــة منهــم
التمويــن عــى الرغــم مــن عــدم اتســاق النظــام وعــدم كفاءتــه عــى يعتمــدون جزئ ًيــا عــى النظــام (التحليــل الشــامل لألمــن الغــذايئ
مــر الســنني .ولقــد وجــد مــن خــال أحــد التقديـرات (البنــك الــدويل ،والفئــات الهشــة .)2016 ،تلعــب األســواق التجاريــة يف الع ـراق دو ًرا
 )2007أن األمــر يكلــف  6.30دوال ًرا أمريكيًــا لتحويــل غــذاء بقيمــة يتزايــد تدريجيًــا يف توفــر الغــذاء ،وبالتــايل تقلــل مــن الــدور الــذي
 1دوالر أمريــي مــن خــال نظــام البطاقــة التموينيــة ،وعــى الرغــم يلعبــه نظــام البطاقــة التموينيــة يف الســيطرة عــى أســعار الســوق.
مــن أن العديــد مــن الدراســات الوطنيــة والدوليــة تشــر إىل أن نظــام كــا أشــار التقييــم إىل أن نظــام البطاقــة التموينيــة ميثــل إشــكالية
البطاقــة التموينيــة أصبــح أقــل اتســاقًا وكفــاءة نتيجــة لالنخفــاض ألنــه يشــوه أســواق الغــذاء باإلضافــة إىل تراجعــه الشــديد نتيجــة
بنســبة  70باملائــة يف مخصصــات امليزانيــة يف العقــد بــن عامــي  2008لالفتقــار إىل آليــات االســتهداف .والنتيجــة هــي أن نظــام البطاقــة
و .2017وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن ضعــف اإلدارة قــد تزامــن مــع التموينيــة يشــكل عــبء عــى ميزانيــة الحكومــة دون املســاهمة يف
تخفيــض امليزانيــة وســاهم يف منــع الربنامــج مــن تحقيــق إمكاناتــه .تحقيــق األمــن الغــذايئ .إذن ،مــا الــذي يجــب أن يفعلــه الساســة
ومثــة حاجــة حقيقيــة التخــاذ إجـراءات جــادة ملراجعــة كيفيــة عمــل بشــأن نظــام البطاقــة التموينيــة؟
نظــام البطاقــة التموينيــة وأي الفئــات املســتهدفة منــه.
لقــد عــزز تقييــم مختلــف الخيــارات املقرتحــة أو املنفــذة خــال
توفــر شــبكة األمــان االجتامعــي بالعـراق ( ،)SSNوالخاضعة لســيطرة العقديــن األخرييــن صحــة توصيــات اللجنــة العليــا إلصــاح نظــام
وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ( ،)MOLSAتحويــات نقديــة البطاقــة التموينيــة  -مــن أجــل ان يقتــر تدريجيــا ليغطــي رشائــح
بنــا ًء عــى نظــام اســتهداف االختبــار بالوكالــة -تصــل إىل  1.1مليــون املجتمــع العراقــي األكــر فقـرا .ومــع ذلــك ،يظــل الســؤال هــو كيــفأرسة ( 6ماليــن شــخص) ،مــع وجــود  700000آخريــن عــى قامئــة نضمــن األمــن الغــذايئ والرفاهيــة ألفقــر الســكان العراقيــن يف عهــد
االنتظــار .ولقــد كانــت ميزانيــة عــام  1.2- 2017مليــار دوالر أمريــي إصــاح نظــام البطاقــة التموينيــة؟
ثابتــة ملــدة  5ســنوات .ويف أبريــل  ،2014عندمــا بــدأ رسيــان قانــونالحاميــة االجتامعيــة رقــم  ،11تــم إنشــاء لجنــة الحاميــة االجتامعيــة عــى الرغــم مــن أن جميــع األرس الفقــرة تســتفيد إىل حــد كبــر
إلدارة املســاعدات االجتامعيــة يف العـراق .وقــد قــام القانــون الجديــد مــن نظــام البطاقــة التموينيــة ،إال أن طبيعتــه العامــة تجعلــه مكل ًفــا
يف جوهــره باإلحــال محــل االســتهداف الطبقــي غــر الفعــال ،وأســس للغايــة وغــر فعــال ،كــا أن الحجــم الكبــر للربنامــج يضيــف عقبــات
لفكــرة أن الفقــر هــو املعيــار الرئيــي لألهليــة للحصــول عــى جديــدة أمــام القطاعــن الزراعــي والتجــاري .وتشــر نتائــج قاعــدة
مســاعدات الحــوالت النقديــة واملســاعدة االجتامعيــة الشــاملة .ومــا بيانــات شــبكة املعرفــة العراقيــة( )2011 ،IKNإىل أن شــبكة األمــان
يعــد أكــر كفــاءة هــو أنــه اعتمــد وســيلة اختبــار الوكيل واالســتهداف االجتامعــي املســتهدفة بصــورة قاطعــة يف الســابق كانــت غــر فعالــة
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يف اســتهداف أفقــر أف ـراد املجتمــع العراقــي .ونتيجــة لذلــك ،فقــد
أدركــت الحكومــة الحاجــة امللحــة إلصــاح شــبكة األمــان االجتامعــي
الخاصــة بهــا لتصبــح أكــر فعاليــة يف اســتهداف الفق ـراء وتخفيــف
املخاطــر املســتقبلية املرتبطــة بزيــادة األســعار .وقــد تــم إنجــاز
مراجعــة معايــر اختيــار املســتفيدين واآلليــات املســتخدمة للوصــول
إىل الفئــات املســتهدفة وإرشاكهــا مــن خــال تنفيــذ قانــون الحاميــة
االجتامعيــة رقــم .11
ويف عــام  ،2009تــم إنشــاء لجنــة رفيعــة املســتوى للنظــر يف إصــاح
نظــام البطاقــة التموينيــة برئاســة األمــن العــام ملجلــس الــوزراء ،وقــد
وضعــت اللجنــة عــد ًدا مــن التوصيــات )1( :اســتهداف نظــام البطاقــة
التموينيــة للفقـراء؛ ( )2تعديل ســلة األغذية إىل خمس ســلع أساســية
فقــط؛ ( )3الحفــاظ عــى إدارة مركزيــة لنظــام البطاقــة التموينيــة
( )PDSمــع زيــادة دور اإلدارات املحليــة يف جميــع العمليــات.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻟﯾﺎ ﻹﺻﻼح نظــام البطاقــة التموينيــة ()PDS
أوﺻت ﺑدﻣﺞ ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن نظــام البطاقــة التموينيــة ( )PDSﺿﻣن
ﺷﺑﮐﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ( )SSNﮐﺧطــوة ﻧﺣو تحســن االﺳﺗﮭداف ،ﻓﺈن
ذﻟك ﯾﺳﺗﻟزم أن تكــون ﻋﻣﻟﯾﺔ إﺻﻼح نظــام البطاقــة التموينيــة ()PDS
مصحوبــة بإصــاح ﺷﺑﮐﺔ األمــان االجتامعــي (.)SSN

 .5.1.4االحتياجات املالية للفرتة 2022 – 2019
إن تحويــل نظــام البطاقــة التموينيــة مــن نظــام غــر مســتهدف إىل
نظــام مســتهدف ،إىل جانــب الحساســيات االجتامعيــة والسياســية
املتأصلــة فيــه ،ســيمثل تحديــات حقيقيــة .وســيتطلب األمــر حملــة
إعالميــة فعالــة للغايــة لتحفيــز حــوار عــام نشــط حــول مســتقبل
شــبكات األمــان يف العــراق ،مــع التأكيــد الواجــب عــى الفكــرة
القائلــة بــأن هــذه التحــوالت تهــدف يف املقــام األول إىل تلبيــة
احتياجــات الفقـراء و  /أو الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذايئ.
وقــد تكــون مثــة حاجــة ماســة إىل الخــرة الفنيــة الخارجيــة والدعــم
الخارجــي لتمكــن وتزويــد املجتمعــات باملناهــج والطــرق واألدوات
التشــاركية لتســهيل عمليــة االســتهداف.

ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الظــروف ســتدعو إىل بنــاء برنامــج تحويــل
فعــال ال يســتهدف ســوى الفقــراء  -يقــدر بـــ  22.5باملائــة مــن
مجمــوع الســكان العراقيــن  -وتنفيــذه مــن عــام  .2019ومــن
املتوقــع أن يتــم تنفيــذ ثالثــة إجــراءات أو ســيناريوهات مرجحــة
بتنفيــذ هــذا الربنامــج لعــام  )1( :2019الحفــاظ عــى نفــس املســتوى
مــن امليزانيــة املخصصــة لنظــام البطاقــة التموينيــة ( )PDSيف عــام
2017؛ ( )2توفــر حصــص غذائيــة تشــتمل عــى ســلع غذائيــة أكــر
مثــل تلــك التــي اقرتحهــا برنامــج األغذيــة العاملــي لألمــم املتحــدة
(( WFPوالتــي تبلــغ قيمتهــا  17دوالر أمريــي؛ ( )3رفــع كفــاءة
نظــام التوصيــل مــن خــال التغيـرات املؤسســية التــي مــن املتوقــع
أن تتضمــن زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص .وباف ـراض معقــول أن
مســتوى الفقــر ســوف يتــم تخفيضــه بشــكل تدريجــي يف الســنوات
الخمــس القادمــة  -مــن  22.5باملائــة يف  2018إىل  12.5باملائــة يف
عــام  - 2022ومــع وجــود حصــة متوينيــة بقيمــة  17دوالر أمريــي،
فــإن ميزانيــة برنامــج التوزيــع العــام الحاليــة ميكــن أن تغطــي 78.9
باملائــة مــن جملــة الفقـراء يف عــام  86.5 ،2018باملئــة يف عــام 2019
و  96.5باملئــة يف عــام  ، 2020وبدايــة مــن عــام  ،2021ســتتم تغطيــة
كافــة الفقـراء مــن خــال نفــس امليزانيــة املخصصــة لنظــام البطاقــة
التموينيــة .ولذلــك ،ميكــن توفــر ميزانيــة صغــرة خــال الســنوات
الثــاث األوىل مــن تنفيــذ الربنامــج لتغطيــة جميــع الفقـراء (امللحــق
 :2نظــام البطاقــة التموينيــة الــذي يســتهدف الفق ـراء فقــط).
يف حــن أن الســيناريو األول يعتمــد عــى التخفيــض التدريجــي ملعدل
الفقــر ،فــإن الســيناريو الثــاين يشــر إىل مســتوى ثابــت مــن هــذا
املعــدل يبلــغ  22.5باملائــة مــن مجمــل الســكان يف الســنوات الخمس
القادمــة .ويف إطــار هــذا الســيناريو ،ســترتاوح نســبة تغطيــة الفقـراء
بــن  78.9باملائــة يف عــام  2018و 71.3باملائــة يف عــام  .2022األمــر
الــذي يتطلــب بالتبعيــة ميزانيــة إضافيــة لتغطيــة جميــع الفقــراء
املســتهدفني ،والتــي قــد تــراوح بــن  0.38مليــار دوالر أمريــي يف
عــام  2018و  0.57مليــار دوالر أمريــي يف عــام  .2022ولذلــك ،ويف
إطــار الســيناريو الثــاين ،واســتنا ًدا إىل ثبــات مســتوى ميزانيــة نظــام
البطاقــة التموينيــة وثبــات مســتوى حصــة الفق ـراء ( 22.5باملائــة)
خــال الفــرة  ،2022-2018يشــر التحليــل إىل أن القيمــة املثــى
لســلة األغذيــة ال ينبغــي أن تكــون أقــل مــن  12دوال ًرا أمريك ًيــا.
مقبــول بصــورة أكــر باملقارنــة مــع املبلــغ الحــايل،
ً
ويعتــر ذلــك
املقــ ّدر بـــ  7دوالرات أمريكيــة ،وســيغطي أيضً ــا جميــع الفقــراء
املســتهدفني مبيزانيــة ثابتــة .والخالصــة ،ميكــن القــول بــأن اســتهداف
نظــام البطاقــة التموينيــة املثــايل للفقـراء يبــدو جديـ ًرا باالستكشــاف
يف الحالــة العراقيــة ،وذلــك بالنظــر إىل النتائــج املشــجعة التــي تــم
الحصــول عليهــا مــن خــال تقييــم إمكانــات نظــام االســتهداف،
والتــي تعتــر جيــدة نســب ًيا لحصــة الفوائــد املتوقــع أن تذهــب إىل
األف ـراد األكــر فق ـ ًرا.

يتضــح مــن خيــارات امليزانيــة االفرتاضيــة إلصــاح نظــام البطاقــة
التموينيــة ( ))PDSاملعــروض يف امللحــق  )2أن إجــايل املــوارد املاليــة
التــي يحتاجهــا البلــد للدعــم الغــذايئ يعتمــد عــى اســتمرار العمــل
بنظــام البطاقــة التموينيــة ( )PDSالحــايل خــال عــام  ،2018ثــم
رفــع الدعــم الغــذايئ لنحــو  30باملائــة مــن الســكان يف عــام 2019
و  30باملائــة أخــرى مــن الســكان يف عــام  - 2020ويف هــذه الحالــة
ســيتم تخفيــض الســكان املســتهدفني إىل الفئــات الضعيفــة فقــط.
وتشــر النــاذج البديلــة (أيضً ــا يف امللحــق  )2إىل أن تنفيــذ الخيــارات
املقرتحــة لــن يكــون فعــالً نظــ ًرا ألن برنامــج التوزيــع العــام ال
وأخ ـ ًرا ،يدعــو الســيناريو الثالــث إىل إنشــاء شــبكة ســامة غذائيــة
يســتهدف الفئــات األفقــر.
فعالــة وكفــؤة للفقــراء .وهــذا مــن شــأنه أن يدمــج برامــج نظــام
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البطاقــة التموينيــة وشــبكة األمــان االجتامعــي يف نظــام يســتند  .2.4الـــركيــــزة  :2تعـــزيز اإلنتــاج الزراعـي املستدام

بصــورة أساســية إىل القســائم ،ويســتهدف الفق ـراء .وتــرد مجموعــة
اإلجــراءات الخاصــة بتنفيــذ نتائــج هــذا الســيناريو يف امللحــق  .1.2.4 :2الخلفية
تحســن أدوات شــبكات األمــان.
يعتــر القطــاع الزراعــي يف العـراق صغــر نســب ًيا باملقارنــة بالقطاعات
االقتصاديــة األخــرى ،ولكنــه ال يــزال بالــغ األهميــة مــن املنظــور
االجتامعــي والتوظيفــي .وقــد أدى النمــو الســكاين ،إىل جانــب
 .6.1.4توصيات إجرائية خاصة
الحاجــة إىل إنتــاج املزيــد مــن الغــذاء مــن قاعــدة مــوارد محــدودة
•اســتهداف التحويــات النقديــة للفقــراء واألرس األكــر ومتناقصــة مــن األرايض وامليــاه ،إىل تنامــي الضغــوط والتحديــات
مــن أجــل زيــادة املحاصيــل والحفــاظ عــى نظــم إنتــاج األغذيــة يف
ضعفًــا.
العـراق .فالنظــم الزراعيــة عاليــة اإلنتاجيــة واملســتدامة ســيكون لهــا
•النظــر يف الســات الغذائيــة البديلــة لنظــام البطاقــة آثــار إيجابيــة مــن حيــث األمــن الغــذايئ والتغــذوي مبــرور الوقــت،
التموينيــة والتــي تكــون أكــر فعاليــة يف معالجــة األمــن ولكنهــا تتطلــب أيضً ــا اســتثامرات عامــة اســراتيجية فيــا يتعلــق
الغــذايئ والتغــذوي ،وتأخــذ بعــن االعتبــار العــادات بتعزيــز فعاليــة املدخــات واملخرجــات الســوقية وتوفــر الســلع
االســتهالكية واملنتجــات املحليــة ،وتجمــع بــن الســلع العامــة وحاميــة املــوارد الطبيعيــة.
والتحويــات النقديــة يف حالــة الســلع غــر األساســية
مثــل الزيــوت النباتيــة.

 .2.2.4االتجاهات يف املايض

•تعزيــز نظــام املعلومــات املطلــوب لرتشــيد التحويــات
االجتامعيــة ودعــم الفقــراء املحتاجــن واملســتضعفني .اإلنتــاج .لقــد كانــت مســتويات اإلنتاجيــة للســلع الزراعيــة املنتجــة
يف العــراق منخفضــة للغايــة مقارنــة باملعــدالت العامليــة .وكمثــال
•التمييــز بــن املســتفيدين الدامئــن مــن الرعايــة عــى ذلــك ،فــإن إنتاجيــات الحبــوب املجمعــة يف العـراق هــي األدىن
االجتامعيــة املســجلني يف شــبكة األمــان االجتامعــي باملقارنــة بكافــة بلــدان الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ()MENA
 ))SSNواملســتفيدين املؤقتــن الذيــن يعانــون مــن (امللحــق  :2الشــكل  ،)2كــا أنهــا أقــل بكثــر مــن إنتاجيــة الحبــوب
الفقــر الحــاد بســبب البطالــة أو ظــروف مؤقتــة أخــرى .يف الهنــد وإثيوبيــا .ويف الوقــت ذاتــه ،كان املعــدل املتزايــد ملــؤرش
اإلنتــاج الغــذايئ يف الع ـراق بــن عامــي  2004و  2014مــن بــن أدىن
•دمــج برامــج نظــام البطاقــة التموينيــة  ))PDSوشــبكة املعــدالت يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا (امللحــق :2
األمــان االجتامعــي ( )SSNيف نظــام يســتند بصــورة الشــكل  ،)2يف حــن أن إنتاجيــة الحبــوب يف العـراق قــد زادت بشــكل
أساســية إىل القســائم ،ويســتهدف الفقــراء عــن طريــق متســق خــال هــذا العقــد ،عــى الرغــم مــن تذبذبهــا مــن عــام آلخــر
(امللحــق  :2الشــكل  .)3وميكــن مالحظــة نفــس االتجــاه والتقلبــات
اتخــاذ إجــراءات محــددة ،مبــا يف ذلــك:
بالنســبة للســلع الرئيســية األخــرى ،مبــا يف ذلــك محاصيــل البطاطــس
ــعادة تحديد حزمة الدعم الغذايئ لجعلها مناسبة من
والطامطــم .غــر أن محاصيــل األرز والــذرة ،والتــي يتــم ريهــا يف
الناحية التغذوية.
الغالــب ،قــد أبــدت اتجا ًهــا مرتاج ًعــا بــن عامــي  2013و .2016
ــإعداد أو تحديث قوائم األرس املستهدفة املسجلة يف
اســتغالل األرايض .مل يتغــر اســتغالل األرايض يف العــراق تقريبــا
وزارة العمل والشؤون االجتامعية ( )MOLSAمع
بــن عامــي  2004و ( 2016امللحــق  :2الشــكل  .)4فقــد تراوحــت
أنظمة املراجعة الدورية واملراجعات.
مســاحات القمــح املرويــة ســنويًا بــن  0.7و  1مليــون هكتــار ،يف
حــن تراوحــت مســاحات الشــعري املرويــة ،التــي تتطلــب كميــات
ــإعداد التصميم التفصييل وخطة التنفيذ ملخطط النقد
أقــل مــن امليــاه وأكــر تحمـ ًـا مللوحــة الرتبــة ،بــن  0.4و  0.8مليــون
أو القسائم.
هكتــار .ووفقًــا لإلحصــاءات العراقيــة ،فقــد تزايــدت املســاحة
املزروعــة خــال العقــد املــايض ،مــا وفــر حاجــ ًزا ضــد مشــكلة
ــإنشاء وحدة للرصد والتقييم ذات أهداف واضحة
الجفــاف الدوريــة ،ولكــن يف نفــس الوقــت زاد مــن الضغــوط
ومؤرشات أداء قابلة للقياس الكمي.
املتعلقــة بالــري عــى املــوارد املائيــة املحــدودة .ولقــد أدى انخفــاض
العوائــد إىل جانــب انخفــاض أســعار املنتجــات (نتيجــة النخفــاض
أســعار املســتهلك املدعومــة إىل حــد كبــر) إىل وجــود هوامــش ربــح
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املزارعــن .وجــد  Lucaniو  )2012 ( Saadeأنــه ال توجــد أي حوافــز
لالســتثامر يف صناعــات التجهيــز الزراعــي أو سالســل القيمــة بســبب
النظــام اإلداري والتنظيمــي املعقــد والقديــم ،إىل جانــب القصــور
الكبــر للــوكاالت العامــة املســؤولة عــن الخدمــات االستشــارية
والفنيــة ،وعــدم إنتظــام السياســات الســعرية ،وشــبكات التســويق
غــر الفعالــة ،ونــدرة املعلومــات املتعلقــة بالســوق ،وإجــراءات
التصديــر  /االســترياد املعقــدة والتــي تســتغرق وقتًــا طويـ ًـا.

صغــرة ودخــل هامــي للمزارعــن ،األمــر الــذي ميكــن ترجمتــه إىل
انخفــاض إنتاجيــة العاملــة الزراعيــة .يســتخدم املزارعــون الحــد األدىن
مــن املدخــات ،مثــل األســمدة ومبيــدات اآلفــات ،ومييلــون إىل تقليل
تكاليــف التشــغيل املتعلقــة بتجهيــز األرايض ،والزراعــة ،وإزالــة
الحشــائش الضــارة والحصــاد ( Lucaniو  .)2012 ،Saadeيف حالــة
العمــل املعتــاد ،عندمــا ال يتــم إج ـراء اســتثامرات كبــرة يف تحســن
اإلنتاجيــة ،فــإن التوقعــات املســتقبلية للمســتويات اإلنتاجيــة املبنيــة
عــى االتجاهــات التاريخيــة تشــر إىل أنــه مــن املتوقــع أن تنخفــض
إنتاجيــة الســلع الزراعيــة الرئيســية يف العـراق وفقًا الســتغالل األرايض وقــد ســاعدت برامــج العمــل املجتمعيــة يف العــراق املجتمعــات
املحليــة عــى تحديــد االحتياجــات املحليــة وتحديــد أولوياتهــا ،وتــم
بحلــول عــام ( 2025امللحــق  :2الشــكل .)5
إنشــاء «فــرق إعــار املحافظــات» لتقديــم املســاعدة الفنيــة لدعــم
مؤسســات التمويــل األصغــر ،وبرامــج األعــال الزراعيــة ،وسالســل
القيمــة واألســواق ،وتســويق املنتجــات الزراعيــة .وتعمــل هــذه
 .3.2.4القضايا والحالة الراهنة
الفــرق يف  8مــن  18محافظــة ( Lucaniو  )2012،Saadeوتحتــاج إىل
إنتاجيــة املحاصيــل .لقــد وضعــت اســراتيجيات وبرامــج زراعيــة متديدهــا لتشــمل املحافظــات األخــرى للبــاد.
وطنيــة يف العـراق للمســاعدة يف ســد الفجــوات يف إنتاجيــة املحاصيل
االســراتيجية وضــان توفــر املــوارد (البرشيــة واملاليــة) للربامــج ادامــة نظــم اإلنتــاج الزراعــي .ويتعلــق أحــد العوامــل الهامــة األخرى
الزراعيــة .ويف إطــار خطــة التنميــة القطريــة للفــرة  ،2022-2018املحــددة إلنتاجيــة نظــم اإلنتــاج الزراعــي يف العـراق بتوفــر وجــودة
وترتبــط أحــد السياســات الهامــة ذات الصلــة بتعزيــز اإلنتاج بتحســن املــوارد الطبيعيــة (خاصــة امليــاه واألرايض) ،فضـ ًـا عــن إدارة هــذه
كفــاءة اســتخدام امليــاه وإدارتهــا ،ودعــم مدخــات اإلنتــاج لتعزيــز املــوارد .وكــا هــو مبــن يف امللحــق  :2الشــكل  4وكــا تــم عرضــه يف
العنــر  ،3.4.2.2فقــد تعرضــت األرايض الزراعيــة يف الع ـراق ملزيــد
زيــادة اإلنتــاج الزراعــي.
مــن التقلــص ،مــع  7باملائــة فقــط مــن إجــايل األرايض التــي تعتــر
ويف نفــس الوقــت ،تهــدف الرؤيــة التــي تتبناهــا خطــة التنميــة مســاحة صالحــة للزراعــة يف عــام  ،2012وذلــك مقارنة بـــ 12باملائة يف
القطريــة ( )NDPللقطــاع الريفــي إىل :تحقيــق األمــن الغــذايئ؛ عــام  .2005كــا انخفضــت األرايض الزراعيــة مــن  21النســبة املئويــة
تحســن إدارة األرايض واملــوارد املائيــة مــن خــال اعتــاد التقنيــات مــن إجــايل مســاحة العـراق يف عــام  2005إىل  17.6يف املائــة فقــط
الحديثــة؛ تحفيــز االســتثامرات األجنبيــة والخاصــة يف الزراعــة؛ يف عــام  .2012وبالتــوازي مــع التحســن البطــيء يف أســعار الحبــوب،
تنويــع االقتصــاد العراقــي؛ تنويــع دخــل املزارعــن؛ تنويــع النشــاط فقــد انخفضــت األرايض املزروعــة بالحبــوب أيضــا  -مــن  3.9مليــون
االقتصــادي يف املناطــق الريفيــة بحيــث يكــون يف صــورة أنشــطة يف عــام  2005إىل  2.0مليــون يف عــام  .2012وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن
مكملــة للزراعــة ،مــا يولــد قيمــة مضافــة جديــدة؛ إنشــاء رشكات األرايض الزراعيــة الدامئــة تتناقــص بشــكل طفيــف يف البــاد.
تأمــن زراعيــة؛ تطويــر البنيــة التحتيــة الزراعيــة؛ تشــجيع تصديــر
التمــور والفاكهــة؛ ومعالجــة قضيــة الفقــر الريفــي .ولتحقيــق هــذه كذلــك فــإن ملوحــة الرتبــة يف العـراق أكــر انتشــا ًرا ورمبــا أكــر حــدة
األهــداف ،فقــد اقرتحــت خطــة التنميــة القطريــة مجموعــة مــن مــن أي تقييــات ســابقة متــت اإلشــارة إليهــا ،حيــث تتــرر كافــة
االســتثامرات املكرســة الســتصالح األرايض وتطويــر البنيــة التحتيــة األرايض تقري ًبــا بامللوحــة ( .)2013 ، .Evans et alوجديــر بالذكــر أن
االقتصاديــة وتحســن األداء الــورايث وتطويــر األســواق املاليــة وإنشــاء مثــة مســاحة كبــرة مــن األرايض الزراعيــة الصالحــة للزراعــة ت ُفقــد
حاميــة مؤقتــة ألســواق املدخــات واملخرجــات ،وطــرق التوســع ســنويًا بســبب امللوحــة .كــا تؤثــر امللوحــة أيضً ــا عــى مســتويات
الحديثــة وغريهــا .تبلــغ املخصصــات املقرتحــة للقطــاع الزراعــي يف إنتاجيــة امليــاه التــي ال تـزال منخفضــة جـ ًدا بســبب تدهــور البنيــة
إطــار خطــة التنميــة القطريــة  5.9مليــار دوالر أمريــي عــى مــدى التحتيــة للــري والبــزل .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن إنخفــاض كفــاءة
خمــس ســنوات ،أي مــا يعــادل  3.4باملائــة مــن إجــايل مخصصــات اســتخدام امليــاه يــؤدي إىل متلــح الرتبــة ،حيــث ال يــزرع املزارعــون يف
املناطــق املتــررة بامللوحــة ســوى حــوايل  30باملائــة مــن أراضيهــم
خطــة التنميــة القطريــة لجميــع القطاعــات.
ويحققــون فقــط حــوايل  50باملائــة مــن اإلنتاجيــة املتوقعــة (Evans
سالســل القيمــة .يتــم اســترياد العديــد مــن الســلع الغذائيــة الهامــة  .)2013 ، .et alووفقًــا لنفــس املصــدر ،فــإن مســتويات امللوحــة
وتســويقها محل ًيــا يف العـراق مــن خــال وزارة التجــارة ( ،)MoTمــع الحاليــة تتســبب يف إهــدار  300مليــون دوالر أمريــي ســنويًا ،مــا
فرصــا هائلــة يف حــال وجــود إمكانيــة لتفعيــل اإلدارة
ارتفــاع مســتويات دعــم أســعار املســتهلكني مــن خــال التخزيــن يوضــح أن مثــة ً
اللوجســتي والنقــل .وهــذا يــؤدي إىل انخفــاض أســعار الســوق املناســبة ملشــكلة امللوحــة هــذه .ويف الواقــع ،قامــت وزارة املــوارد
للعديــد مــن هــذه الســلع ،مــا يــؤدي بــدوره إىل عــدم تشــجيع املائيــة منــذ عــام  2005بإجـراء العديــد مــن التنقيحــات للسياســات
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املائيــة الســابقة ،ولتحليــل التغـرات الالزمــة للســيطرة عــى امللوحــة
وتحســن مخططــات الــري يف جميــع أنحــاء البــاد (،.Telleria et al
.)2012

•اإلجــراء  :2تعزيــز البحــوث واإلرشــاد والقــدرات التنظيميــة
للمؤسســات الوطنيــة واملحليــة
•اإلجــراء  :3تحســن األســواق وسالســل القيمــة لتحســن ربــط
املزارعــن باألســواق وتشــجيع إنتــاج املحاصيــل ذات القيمــة
العاليــة

خاصا بالنســبة
الــرر والخســارة الزراعيــة .ويعتــر هــذا البعــد بعـ ًدا ً
للع ـراق وقطاعــه الزراعــي .وقــد قــام تنظيــم الدولــة اإلســامية يف
الع ـراق والشــام ( )ISILبتصعيــد األنشــطة املســلحة يف صيــف عــام
 2014يف وقــت حاســم بشــكل خــاص يف التقويــم الزراعــي ،مــا كبــد •اإلجراء  :4حامية البقاع الخطرة بيئيًا
القطــاع الزراعــي خســائر فادحــة .وفقــا ملنظمــة األغذيــة والزراعــة
( ، )2018فــإن األبحــاث التــي أجريــت يف مــارس  2016أفــادت بــأن •اإلجــراء  :5تحســن اإلمــداد باالئتــان للمزارعــن مــن أجــل
توفــر املدخــات واآلالت واملعــدات والبنــاء
الع ـراق قــد فقــد  40باملائــة مــن اإلنتــاج الزراعــي منــذ أن بــدأت
داعــش يف احتــال بعــض املناطــق الزراعيــة األكــر أهميــة يف عــام
الهــدف  :3إنشــاء وحــدة مراقبــة ملتابعــة مــدى التقــدم يف تحقيــق
 ،2014مــع اســتمرار األرضار الناجمــة عــن هــذا الن ـزاع املســلح.
هــدف التنميــة املســتدامة .2
اإلج ـراء  :1إنشــاء وحــدة مراقبــة يف وزارة الزراعــة بغــرض تجميــع
 .4.2.4االحتياجات واألولويات
وتصنيــف البيانــات حــول التقــدم نحــو تحقيــق هــدف التنميــة
وبالنظــر إىل أن قطــاع الزراعــة -وهــو قطــاع حيــوي القتصــاد العـراق املســتدامة  .2وســيتم تقاســم هــذه البيانــات والتحليــات مــع
وقــد مثــل ثــاين أكــر مســاهم يف الناتــج املحــي اإلجــايل للبلــد  -قــد وزارة التخطيــط ،املســؤولة عــن التقــدم العــام يف أهــداف التنميــة
تكبــد أرضار بســبب النـزاع ،فإنــه ينبغــي الرتكيــز عــى ثالثــة أهــداف املســتدامة.
رئيســية بهــذه الركيــزة .يتــم عــرض هــذه األهــداف وركائزهــا أدنــاه
كــا يــي.

 .5.2.4االحتياجات املالية للفرتة 2022 – 2019

الهــدف  :1إعــادة إحيــاء نظــم اإلنتــاج الزراعــي يف املناطــق املترضرة
يشــر تقييــم أويل للتمويــل املطلوب لتنفيــذ اإلجـراءات ذات األولوية
مــن النزاع
املختلفــة لتعزيــز األمــن الغــذايئ يف العـراق مــن خــال إنتــاج زراعــي
مــن خــال برنامــج خــاص مدتــه ثــاث ســنوات إلحيــاء الزراعــة يف أكــر إنتاجيــة وادامــة إىل أن متوســط التكلفــة االســتثامرية الســنوية
ســيكون حــوايل  1.2مليــار دوالر أمريــي (امللحــق  :2الجــدول .)3
املناطــق املتــررة مــن الن ـزاع:
كــا وجــد أن متوســط التكلفــة الســنوية املتكــررة لتنفيــذ هــذه
•اإلجـراء  :1إصــاح أنظمــة الــري الرئيســية والثانويــة يف املناطــق اإلج ـراءات ســيكون  72مليــون دوالر أمريــي.
املتــررة مــن النـزاع

•اإلجـراء  :2إصــاح وإعــادة تأهيــل املبــاين والهيــاكل الواقعــة يف  .6.2.4توصيات إجرائية خاصة
املـزارع

وبالنظــر إىل األرضار والخســائر الهائلــة التــي لحقــت بالقطــاع بســبب
النزاعــات املســلحة لداعــش ،فــإن مثــة حاجــة ماســة إىل إعــادة إحيــاء
•اإلجراء  :3تقديم الدعم الالزم الستئناف اإلنتاج
األنشــطة الزراعيــة وســبل املعيشــة يف جميــع أنحــاء الع ـراق ككل،
الهــدف  :2إنشــاء نظــم اإلنتــاج الزراعــي التــي تتســم بارتفــاع وخاصــة بالنســبة للمناطــق األكــر تــر ًرا ،وبالنظــر إىل الــدور الــذي
اإلنتاجيــة والذكيــة مناخ ًيــا واملرنــة .ويتمثــل محــور الرتكيــز تلعبــه الزراعــة يف ســبل املعيشــة لســكان الريــف ،ميكــن القيــام
الرئيــي يف هــذا الهــدف يف تنفيــذ مجموعــة متكاملــة مــن الربامــج بذلــك مــن خــال (منظمــة األغذيــة والزراعــة:)2018 ،
واإلجـراءات الراميــة إىل زيــادة اإلنتاجيــة وفــرص العمــل والدخــول يف
مجــال الزراعــة واألنشــطة ذات الصلــة عــى مــدى خمــس ســنوات• :دعــم التدخــات القامئــة عــى النقــد وتحســن ســبل حصــول
املزارعــن عــى االئتــان والقــروض.
•اإلجراء  :1إعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتحديثها
•توزيع البذور واألسمدة واملبيدات بصورة مبارشة.
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•إصــاح شــبكات الــري التالفــة ،وتوفــر أنظمــة ري مؤقتــة يف
صــورة آبــار جديــدة ،ومتديــد أنابيــب توصيــل امليــاه.

ﻋﻦ أي وقــت آﺧﺮ ﻲﻓ دورة اﻟﺤﻴﺎة.

كل مــن تغذيــة الطفــل ومنــوه البــدين ورفاهيتــه بصــورة
يرتبــط ً
متكاملــة .وبالتــايل فــإن التغذيــة غــر الســليمة خــال األيــام األلــف
•استئناف الخدمات البيطرية الطارئة والوصول إىل األسواق.
األوىل مــن عمــر الطفــل -أي مــن الحمــل حتــى ســن الثانيــة -ســوف
•إعــادة تأهيــل وإنشــاء نقــاط امليــاه املخصصــة للمــوايش ،تؤثــر بشــكل خطــر عــى النمــو البــدين واإلدرايك للطفــل .وتظهــر
األبحــاث أنــه عنــد األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهم بــن  60-0شــه ًرا،
وتحســن املراعــي وتهجــن املــوايش.
فــإن إحــدى العواقــب الرئيســية لنقــص التغذيــة تتمثــل يف التقــزم،
•إعــادة بنــاء الهيــاكل املاديــة مثــل األســواق والطــرق الفرعيــة عــى املســتويني الذهنــي والبــدين ،بينــا يف حالــة األطفــال الذيــن
ومرافــق التخزيــن (مبــا يف ذلــك التخزيــن البــارد) وضــان تزيــد أعامرهــم عــن  5أعــوام ،قــد يؤثــر ذلــك تأث ـ ًرا خط ـ ًرا عــى
مــدى تركيزهــم وقدرتهــم عــى التعلــم (منظمــة الصحــة العامليــة،
خدمــات النقــل الوظيفــي.
 2015أ).
•دعــم آليــات أفضــل ملراقبــة الجــودة يف املدخــات وتجــار
املدخــات غــر املرخصــن.
•تحســن األمــن الغــذايئ مــن خــال االســتثامرات اإلنتاجيــة
املناســبة مــن أجــل تحســن املســتويات اإلنتاجيــة املنخفضــة،
مــع تحديــث التقنيــات الزراعيــة ونقــل السياســات واملؤسســات
كجــزء مــن اســتثامرات األمــن الغــذايئ يف العـراق .ويجــب تنفيــذ
االســتثامرات الــواردة يف العنــر  4.2.5ومراقبتهــا للحصــول عــى
عوائــد عاليــة مــن حيــث منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الزراعــي.

 .3.4الركيزة  :3معالجة العبء الثنايئ لسوء التغذية
 .1.3.4الخلفية
تواجــه األرس التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ اآلثــار الســلبية
الرتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة يف ظــل دخولهــا الفعليــة .وميكــن
لهــذا أن يغــر مــن نوعيــة وجباتهــم الغذائيــة ويقلــل مــن كميــة
الطعــام املســتهلكة .ويف العـراق ،تبلــغ أعــار  50باملائــة من الســكان
دون  21عــام .وجديــر بالذكــر أن مثــة انتشــار لفقــر الــدم فضـ ًـا عــن
النقــص الشــديد يف الحديــد وفيتامــن (أ) يف األطفــال يف ســن املدرســة
( 12-6ســنة) والنســاء غــر الحوامــل يف ســن اإلنجــاب ( 49-15ســنة)
(التقريــر املســحي لتقييــم املعــادن والفيتامينــات واالســتجابة لهــا
(( .)2012 ،MNARولعــل هــذا هــو الحاجــز الحــرج أمــام تعلــم
األطفــال ألن:
•نقــص التغذيــة يحــد من قــدرة األطفــال عــى الرتكيــز واالحتفاظ
مبــا تعلموه يف املدرســة.

 .2.3.4االتجاهات السابقة

زيــادة الــوزن والســمنة ،وهــي قضايــا تؤثــر بشــكل رئيــي عــى
البالغــن يف الع ـراق ،وتشــكل عوامــل خطــورة رئيســية لعــدد مــن
األمــراض املزمنــة ،مبــا يف ذلــك مــرض الســكري وأمــراض القلــب
واألوعيــة الدمويــة والرسطــان .وتبــن مراجعــة الدراســات الحاليــة
أن األســباب الرئيســية قــد ترتبــط بعوامــل منــط الحيــاة ،مبــا يف
ذلــك العــادات الغذائيــة الســيئة ،وقلــة النشــاط ومنــط الحيــاة
الــذي يتطلــب قــدرا قليــل مــن الحركــة بــن البالغــن العراقيــن .ويف
عــام  ،2008بلغــت نســبة انتشــار الســمنة يف العــراق  22باملائــة
بالنســبة للرجــال و  36.2باملائــة للنســاء (منظمــة الصحــة العامليــة
 2015 ،ب) .ومــن ناحيــة أخــرى ،تواجــه الرشائــح األشــد فقــ ًرا يف
املجتمــع خطـ ًرا أكــر مــن نقــص املعــادن والفيتامينــات ،ألنهــا متيــل
إىل اســتهالك املــواد الغذائيــة األرخــص ســع ًرا .وتعتــر املغذيــات
الدقيقــة ،والتــي تتضمــن الفيتامينــات واملعــادن ،بالغــة األهميــة
لنمــو اإلنســان وتطــوره ،حيــث تلعــب دو ًرا رئيس ـ ًيا يف الوقايــة مــن
األمـراض واإلعاقــات .وقــد يــؤدي عــدم الوصــول إىل التــوازن الصحيــح
بــن العنــارص الغذائيــة إىل تدهــور الصحــة وتقلــص القــدرة عــى
العمــل والقــدرة العقليــة ألكــر الفئــات ضع ًفــا بالعـراق .ومتيــل األرس
ذات الدخــل املنخفــض واألرس الريفيــة إىل اســتهالك أقــل للطاقــة
فضــا عــن انخفــاض تنــوع النظــام الغــذايئ .وبالتــايل،
ً
الغذائيــة،
فإنهــا تواجــه مخاطــر أعــى تتعلــق بنقــص املعــادن والفيتامينــات.
وعــى وجــه الخصــوص ،قــد يعــاين األطفــال املتــررون مــن نقــاط
ضعــف خاصــة بالعمــر ،مــا يؤثــر عــى قدرتهــم عــى تســخري كامــل
قدراتهــم.

•يقــل احتــال بقــاء األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة  .3.3.4القضايا والحالة الراهنة
يف املدرســة.

برامــج الوجبــات املدرســية يف العـراق .تــم تنفيــذ أنشــطة الوجبــات
•ﺗﺰداد االﺣﺘﻴﺎﺟﺎت مــن املغذيــات ﺧﻼل ﻓﺮﺘة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واملراهقــة املدرســية يف الع ـراق يف عــام  2010مــن قبــل وزارة الرتبيــة التعليــم
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( )MOEوبرنامــج األغذيــة العاملــي حتــى تعليقهــا يف عــام 2014
(امللحــق  :2الشــكل  .)8وقــد جــرت املبــادرات الســابقة بأشــكال
مختلفــة ،مبــا يف ذلــك توفــر الوجبــات داخــل املدرســة باإلضافــة إىل
توزيــع البســكويت عــايل الطاقــة عــى الطــاب .عــى الرغــم مــن
بعــض اآلثــار اإليجابيــة األوليــة عىل الحضــور باملــدارس ،إال أن الجهود
الســابقة لتزويــد الطــاب العراقيــن بوجبــة صحيــة قــد أُعيقــت
بســبب القصــور يف التمويــل ،ومحدوديــة القــدرة وامللكيــة املؤسســية
مــن قبــل وزارة الرتبيــة ،فضـ ًـا عــن عــدم وجــود اسـراتيجية تســليم
مناســبة .وقــد كان لتعليــق أنشــطة وجبــات الطعــام املدرســية تأثــر
ســلبي عــى نتائــج ومفاهيــم الربنامــج .لقــد ســاهم التحــول الالحــق
لربنامــج األغذيــة العاملــي مــن الدعــم العينــي وإىل التدخــات النقدية
يف توطيــد موقــف الربنامــج القــوي يف قطــاع املســاعدات النقديــة يف
العـراق .ومــن هــذا املنطلــق ،يتوجــب إجـراء مزيــد مــن املناقشــات
وتوثيــق التعــاون بــن الــوزارات املعنيــة واملجتمعــات املحليــة
ومنتجــي األغذيــة مــن أجــل تصميــم وإطــاق مبــادرات مخصصــة
للوجبــات املدرســية يف العـراق والتغلــب عــى القيــود .وﺳﯾﺷﻣل ذﻟك
أﯾﺿﺎ التنســيق الفعــال الــذي ﯾدﻋم اﻟرواﺑط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﻣن
أﺟل وﺿﻊ اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻲﻓ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻷﮐﺑر .وﻲﻓ اﻟوﻗت اﻟراھــن ،ﯾﺷﺗرك ﺑرﻧﺎﻣﺞ الغــذاء العاملــي ﻣﻊ وزارة
اﻟﺗرﺑﯾﺔ والتعليــم ﻟﺗﻘدﯾم وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻷطﻔﺎل
اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌودون إﻟﯽ اﻟﻣدارس ﻲﻓ ﻏرب اﻟﻣوﺻل ﻲﻓ
ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوى.

والفيتامينــات لــدى األطفــال؟
•مــا هــو الــدور األوســع الــذي يجــب أن تلعبــه التغذيــة والنظــام
الغــذايئ يف املــدارس ،مــن أجــل إث ـراء حيــاة األطفــال والنســاء
واملجتمــع بشــكل عــام ،وتــرك إرث لحيــاة صحيــة مســتقبلية؟

 .4.3.4االحتياجات واألولويات
إن توفــر الوجبــات الغذائيــة املغذيــة حســب العمــر يســاهم يف
تحقيــق الوعــد بـــ «أال نــدع أحـ ًدا يتخلــف عــن الركــب» ،مبــا يتامىش
مــع خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ( 2030األمــم املتحــدة.)2016 ،
ويف إطــار الركيــزة  :3معالجــة العــبء الثــايث لســوء التغذيــة ،يجــب
معالجــة هدفــن:
الهــدف  :1تحســن الحالــة التغذويــة للمجموعــات الضعيفــة
واملعرضــة للخطــر .وتتمثــل الحاجــة الرئيســية فيــا يتعلــق بهــذا
الهــدف يف تنفيــذ برنامــج خــاص مدتــه ثــاث ســنوات لضــان توفــر
التغذيــة الجيــدة للفئــات الضعيفــة املتــررة مــن النــزاع .ميكــن
تنفيــذ ذلــك مــن خــال اإلجــراءات التاليــة.
اإلجراء  :1توفري وجبات مدرسية يف املناطق املترضرة من النزاع.

وتتنــاول التدخــات الخاصــة بالتغذيــة األمــن الغــذايئ وكفايــة اإلجراء  :2توفري مكمالت غذائية للنساء الحوامل واملرضعات والرضع.
املــوارد والحصــول عــى الخدمــات الصحيــة ،والتــي تعتــر املحــددات
األساســية لســوء التغذيــة والتنميــة عــى مســتوى األرسة واملجتمعــات الهــدف  :2تحســن الحالــة التغذويــة لجميــع العراقيــن مــن خــال
املحليــة ،وخاصــة تلــك التــي تؤثــر عــى النســاء ومقدمــي الرعايــة .الرتويــج لعــادات األكل الصحيــة .يســتدعي هــذا الهــدف إطــاق
وﻣﻦ اﻤﻟﻌﺮوف أن هــذه التدخــات ﺗﺘﻀﻤﻦ أهــداف وإﺟﺮاءات برنامــج تغذيــة مدرســية عــى مســتوى الدولــة ،وبنــاء الوعــي بأمنــاط
محــددة تتعلــق بالتغذيــة .وتشــر األدلــة إىل أن الوضــع االجتامعــي الحيــاة الصحيــة ،مــن خــال اإلج ـراءات التاليــة.
للمــرأة ومتكينهــا مــن خــال زيــادة الوصول إىل املــوارد والتحكــم فيها
قــد يكــون لــه أثــر إيجــايب عــى تغذيتهــا وعــى تغذيــة أطفالهــا اإلجراء  :1إنشاء برنامج التغذية املدرسية مبا يف ذلك:
( .)2018 ،Ruelوتشــر دراســات أخــرى إىل أن زيــادة دخــل املــرأة
ــتجديــد مرافــق تنــاول الطعــام والحصــول عــى ميــاه
وحــده لــن يكــون لــه ســوى آثــار متواضعــة عــى تغذيــة األطفــال
الــرب ومرافــق الــرف الصحــي الكافيــة.
إال إذا كان مصحوبًــا بتحســن التعليــم والحصــول عــى الخدمــات
الصحيــة .وبصــورة عامــة ،فقــد ثبــت أن هــذه األنــواع مــن الربامــج
ــإدخــال التعليــم الخــاص بالتغذيــة ومنــط الحيــاة
املتكاملــة ناجحــة للغايــة يف تعزيــز التنــوع اإلنتاجــي ،مبــا يف ذلــك
الصحيــة يف املناهــج الدراســية.
املحاصيــل الغنيــة باملعــادن والفيتامينــات أو املحاصيــل املحصنــة
حيويًــا ومنتجــات األلبــان وتربيــة الحيوانــات الصغــرة ،وكلهــا ميكــن
ــإدخال الحدائق املدرسية.
أن تحســن إنتــاج واســتهالك الســلع املســتهدفة .وهنــاك أيضــا بعــض
األدلــة عــى أن مثــل هــذه التحســينات قــد تــؤدي إىل زيــادة يف
ــإنشاء وحدات املراقبة والتفتيش.
التنــوع الغــذايئ يف األرسة ويف بعــض األحيــان مســتويات األم والطفــل
( .)2018 ،Ruelويف هــذا اإلطــار ،ستســاعد املبــادرة املقرتحــة يف •اإلج ـراء  :2إطــاق حملــة توعيــة عــى مســتوى البــاد تشــمل
اإلجابــة عــى أســئلة البحــث التاليــة:
وســائل اإلعــام الوطنيــة فيــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات حــول
كيفيــة تحســن الغــذاء الجيــد للصحــة.
•كيــف ميكننــا مكافحــة ســوء التغذيــة ونقــص املعــادن
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وقــد يســاعد اعتــاد برامــج كافيــة للوجبــات املدرســية عــى تحســن محل ًيــا وبعي ـ ًدا عــن املعونــة الغذائيــة باســتثناء األزمــات اإلنســانية،
فضل عــن تعزيــز رفاهيتهــم وحالتهم تقــوم البلــدان يف جميــع أنحــاء العــامل بإنتــاج أطــر تنظيميــة أقــوى
حصــول األطفــال عــى التعليــمً ،
باإلضافــة إىل اآلليــات الخاصــة بالتقريــر املــايل.
التغذويــة .ولــي تكــون هــذه الربامــج مســتدامة ،يجب أن:
•يتم تأسيسها وصيانتها عىل املستوى الوطني.

وﺗﺷﻣل اﻻﺗﺟﺎھﺎت املستجدة دو ًرا أﻗوى ﻟﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻲﻓ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،
وزﯾﺎدة اﻻﻋﺗراف ﺑدور ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذﻟك اﻟﻧﺳﺎء ،ﻲﻓ إﻧﺗﺎج
اﻟﻐذاء وإﻋداده .وســركز التدخــات الشــاملة واملتكاملــة املقرتحــة
عــى االبتــكار والتنســيق الفعــال بــن األط ـراف املعنيــن الرئيســيني،
والتــي بدورهــا ينبغــي أن تســهم يف جعــل البيئــات التعليميــة أكــر
أمانًــا مــع تحســن مرافــق الــرف الصحــي والحصــول عــى ميــاه
الــرب.

•اســتهداف املناطــق الريفيــة والحرضيــة عــى الســواء لــإرساع
مــن تتبــع نتائــج هــدف التنميــة املســتدامة .2

ويعتمــد ذلــك عــى دراســات الحالــة الناجحــة يف النطاقــات
الجغرافيــة املختلفــة ،مبــا يف ذلــك الربازيــل وكينيــا وجنــوب إفريقيــا
( .)2016 ، .Drake et alومــن األمثلــة األخــرى املامثلــة مــن منطقــة
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا برنامــج «املطبــخ الصحــي» يف
األردن ،حيــث توســعت برامــج الوجبــات املدرســية لتوفــر فــرص
دخــل للنســاء ،وتونــس ،حيــث يتــم تنفيــذ برامــج تجريبيــة للطعــام
مــن خــال تشــجيع االرتبــاط مــع اإلنتــاج الزراعــي املحيل واســتخدام
املنتجــات املحليــة يف قوائــم الطعــام املدرســية (برنامــج األغذيــة
العاملــي 2016 ،ب) .وسيشــجع ذلــك عــى التحــاق الطــاب باملــدارس
وحضورهــم بهــا ،كــا يســاهم يف زيــادة اســتمرار بقــاء الفتيــات
املراهقــات يف املــدارس .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن املبــادرة املقرتحــة
ســتعزز التوعيــة التغذويــة والعــادات الغذائيــة األفضل ،وتشــجع عىل
تنويــع اإلنتــاج مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى املحاصيــل املحليــة.
كــا أن املشــاركة املجتمعيــة ســوف تعمــل عــى تعزيــز ادامــة هــذا
الربنامــج .وســتتضمن هــذه املبــادرة اإلج ـراءات التاليــة.

•جعل املشاركة املجتمعية ذات مغزى.
•الربط بالقطاع الزراعي املحيل.
•استهداف الفئات الضعيفة.

,سيســاعد هــذا النهــج املتكامــل يف بنــاء ســوق محــي أكــر ادامــة
مــن خــال تثقيــف املجتمعــات املحليــة باألهميــة الغذائيــة لتنــاول
املنتجــات املوســمية واملحليــة.

 .5.3.4االحتياجات املالية للفرتة 2022 – 2019

تتطلــب اإلجــراءات األربعــة املقرتحــة يف إطــار الهدفــن  1و 2
واملوضحــة يف العنــر  4.3.4اســتثام ًرا ســنويًا قــدره  14.1مليون دوالر
أمريــي ومتوســط ميزانيــة ســنوية متكــررة تبلــغ حــوايل  281مليــون
دوالر أمريــي (امللحــق  :2الجــدول  .)4وكــا هــو موضــح يف امللحــق
 :2الجــدول  ،4فــإن بعــض اإلجــراءات ( 1و  )2املرتبطــة بالهــدف
 :1تحســن الحالــة التغذويــة للمجموعــات الضعيفــة واملعرضــة
للخطــر ،تتطلــب برنام ًجــا مبدئ ًيــا مدتــه ثــاث ســنوات بينــا تتطلــب اإلجراء  :1مستوى املدرسة
اإلج ـراءات الخاصــة بربامــج التغذيــة املدرســية دورة اســتثامر مدتهــا
خمســة أعــوام .ولقــد اســتخدم هيــكل التكلفــة ميزانيــة معروفــة مــن •ســتبدأ برامــج الوجبــات املدرســية مبرحلــة تجريبيــة تشــمل
املــدارس التــي لديهــا أعــى نســبة مــن األطفــال املســتحقني
مــروع قائــم داخــل البلــد أو مــروع عاملــي ،ويــويص بتقديــر خــط
للحصــول عــى وجبــات مدرســية مجانيــة .وســيتم اختيــار
األســاس األويل بنــا ًء عــى املرافــق القامئــة واإلجـراءات املتضافــرة مــن
املــدارس االبتدائيــة مــن خــال تطويــر عمليــة لربامــج الحــد مــن
الجهــات الفاعلــة األخــرى .وتهــدف اإلج ـراءات املقرتحــة إىل العمــل
الضعــف عــى املســتويني الريفــي والحــري.
كمبــادرات تجريبيــة لتكــون قابلــة للتوســع مــع اعتبــارات مناســبة
خاصــة بــكل ســياق .غــر أنــه ﻣن املهــم أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺄﮐﯾد ﻋﻟﯽ أن اﻟﺗرﮐﯾز
ﻋﻟﯽ اﻟﻧظــم اﻟﺗﻌﻟﯾﻣﯾﺔ ﺳوف ﯾﺿﻣن ﺗﮐﺎﻟﯾف ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل أقــل واﺳﺗداﻣﺔ •ســيتم تجديــد مبــاين املــدارس االبتدائيــة .وســيتم تجهيــز هــذه
األبنيــة املســتهدفة باملبــادرة بقاعــات للطعــام وحدائق مدرســية
أطــول.
ومرافــق رصف صحــي مراعيــة العتبــارات الجنــس مــع إمكانيــة
الوصــول إىل ميــاه الــرب.

 .6.3.4توصيات إجرائية خاصة

يبــدو أن الربامــج األكــر ادامــة واململوكــة للحكومــة هي تلــك الربامج
املصممــة واملنفــذة كليًــا مــن قبــل قطاعــات التعليــم والصحــة
والزراعــة .ومتاشـ ًيا مــع تحــول النمــوذج نحــو توريــد الغــذاء وإنتاجــه
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•ســيتم إدخــال التعليــم التغــذوي ،ونهــج دليــل الهــرم الغــذايئ1
وموضوعــات البســتنة املدرســية إىل املــدارس ،وتكييفهــا وفقًــا
لعمــر الطــاب.
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والصحة العامة
اإلجراء  :2مستوى الوزارة -وزارات الرتبية
MARKET
SEGMENTATION
•ســيتم إطــاق حملــة توعيــة بالبلــد ،كــا ستســاهم وســائل
اإلعــام الوطنيــة يف تبــادل املعلومــات حــول كيفيــة تحســن
الغــذاء الجيــد للصحــة والنتائــج التعليميــة للطــاب.
•ســتتم مراقبــة الوجبــات املدرســية لتحديــد مــا إذا كان التقــدم
قــد تــم إحـرازه .وســتتخذ الحكومــة إجـراءات أساســية يف بدايــة
الربنامــج ،وتجــري عمليــات تفتيــش بإنتظــام لضــان معايــر
الجــودة وجمــع البيانــات بانتظــام حــول الجــودة الغذائيــة
للغــذاء مقابــل رفاهيــة األطفــال والتحصيــل التعليمــي.

MARKETــق الحرضيــة،
SEGMENTATIONالعراقيــن يف املناط
واليــوم يعيــش  69.9باملئــة مــن
بينــا تعيــش نســبة أخــرى تبلــغ  30باملائــة يف املناطــق الريفيــة،
وهــي تشــمل الفئــات األكــر ضع ًفــا .يعتــر العــراق واحــد مــن
أكــر الــدول شــبابا عــى مســتوى العــامل ،حيــث مــا يقــرب مــن
نصــف ســكان العــراق دون ســن  21ســنة .كــا أن معــدل
البطالــة الوطنــي يف العــراق يبلــغ  12.7باملائــة ،مــع وجــود 7
باملائــة مــن الذكــور و  13باملائــة مــن اإلنــاث مــن العاطلــن عــن
العمــل .ومــن بــن هــؤالء املوظّفــن ،يعمــل  40باملئــة يف وظائــف
حكوميــة يف حــن أن الباقــي يعملــون يف القطــاع الخــاص (األمــم
املتحــدة.)2015 ،

اإلجراء  :3مستوى السياسة
•ســتقوم الحكومــة بإج ـراء مشــاورات عامــة للتأكــد مــن منــح
أصحــاب املصلحــة الرئيســيني  -مبــن فيهــم الطــاب  -الفرصــة
ليقولــوا كلمتهــم بشــأن اتجــاه السياســة.
•ســيتم اقــراح دمــج عنــر التوعيــة التغذويــة يف املناهــج
الدراســية الوطنيــة.
Iraqis
Population
املدرســية
ruralــةinباملطاعــم
 areasالخاص
•ســيتم إطــاق املبــادئ التوجيهيــة

Iraqis
Population
صحيــة
urbanقامئinــة مدرســية
areasلتوفــر
التــي تقــدم املتطلبــات الالزمــة

مناســبة ألعــار الطــاب .ويشــمل ذلــك الرتويــج الســتهالك
اللحــوم والدواجــن واألســاك الغنيــة بالزيــوت والفواكــه
والخــراوات عاليــة الجــودة والخبــز والحبــوب األخــرى
والبطاطــس ،واســتبعاد املرشوبــات املضــاف إليهــا الســكر
أوالرقائــق أو الشــوكوالته أو الحلويــات يف الوجبــات املدرســية.
كــا يجــب وضــع معايــر للجــودة املتعلقــة بصحــة ونظافــة
املوظفــن  ،والنظافــة العامــة ،وحفــظ األغذيــة ،والتســليم،
والتخزيــن ،والعــرض والتعبئــة والتغليــف ،ويلتــزم بهــا مــوردو
األغذيــة واملزارعــون املحليــون.

Iraqis Population in rural
areasالزراعية
العراقيني باملناطق

Iraqis Population in urban areas
العراقيني باملدينة

 .2.4.4االتجاهات السابقة
لقــد تأثــر القطــاع الزراعــي بالعــراق تأثــ ًرا عميقًــا بالنزاعــات
والتغيــرات الناتجــة يف القيــادة وإدارة األرايض .فقــد فقــدت
األصــول والســلع الزراعيــة عندمــا أجــر املزارعــون عــى الهجــرة،
وغــروا قطــاع عملهــم.
تاركــن وراءهــم أســباب رزقهــم الزراعيــة ّ
وحيــث أن فــرص العمــل مقابــل أجــر ،مبــا يف ذلــك الوظائــف يف
البنــاء والحكومــة ،أصبحــت خيــا ًرا أكــر شــيو ًعا ،فقــد انخفــض عــدد
األشــخاص املشــاركني يف اإلنتــاج الزراعــي (.)2016 ،GOAL

 .4.4الركيــزة  :4زيــادة فــرص العمــل ،وخاصــة فيــا بــن
 .3.4.4القضايا والحالة الراهنة
الشــباب والنســاء
يتــم عــرض قضايــا التوظيــف ،عــى رأس األجنــدة العراقيــة ،حيــث
 .1.4.4الخلفية
تخــرج بالنتيجــة  1الس ـراتيجية التخفيــف مــن الفقــر يف الع ـراق يف
يرتبــط التوظيــف ،باعتبــاره جانبًــا رئيســيًا مــن جوانــب ( 2022-2018اس ـراتيجية التخفيــف مــن الفقــر .)2017 ،ويف إطــار
هــذه املراجعــة ،باتجاهــات التحــر والفقــر يف املناطــق النتيجــة  ،1يشــمل مجــال العمــل األول الحاجــة إىل تطويــر املشــاريع
الزراعيــة واألعــال التجاريــة يف املناطــق الريفيــة ،بــد ًءا بتعليــم جيــل
الريفيــة بالعــراق.
الهرم الغذايئ هو الدليل األسايس الذي يساعد عىل وضع نظام غذايئ صحي وفقًا ملتطلبات الجسم .الشــباب يف املــدارس .ولعــل هــذا لضــان أن القانــون رقــم ،2013/24
ويف عام  ،1992أصبح الهرم الغذايئ هو الدليل األكرث فائدة وتأث ًريا يف التاريخ .وقد اعترب نه ًجا غذائيًا بشــأن تنظيــم إيجــار األرايض الزراعيــة وامتــاك الحــق يف التــرف
للخريجــن واألطبــاء البيطريــن ،ميكــن أن يــأيت بثــاره .ومــع ذلــك،
كامل لكفاية العنارص الغذائية واعتدالها من أجل نرش الوعي باألمناط الغذائية الجديدة.
ً
1
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فــإن التعليــم العراقــي عــى جميــع املســتويات تعوقــه املناهــج
املتقادمــة ،وطــرق التدريــس غــر الكافيــة والبنيــة التحتيــة الضعيفــة.
وإىل جانــب محدوديــة التزامــات الدولــة يف مجــال التعليــم ،فــإن
مســتوى محــو األميــة منخفــض بشــكل عــام ،وخاصــة يف املناطــق
الريفيــة حيــث تؤثــر األميــة عــى  25باملائــة مــن الســكان مقارنــة
بنســبة  14باملائــة مــن األميــة يف املناطــق الحرضيــة (األمــم املتحــدة،
.)2015
•كيــف ميكــن للزراعــة أن تصبــح عمــا تجاريــا جذابًــا ،وتخفــض
البطالــة وتــزود النــاس -النســاء والشــباب عــى وجــه الخصــوص
 بعمــل الئــق ومـ ِـرض؟

 .4.4.4االحتياجات واألولويات

خمســية قدرهــا  77مليــون دوالر أمريــي .وكــا هــو مفصــل
يف امللحــق  :2الجــدول  ،5فإنــه يتــم تخصيــص  89.6باملائــة مــن
امليزانيــة لالســتثامر ،بينــا تغطــي البقيــة التكاليــف املتكــررة.
ويتــم تخصيــص تكاليــف االســتثامر بشــكل رئيــي خــال الســنوات
الخمــس .كــا يعتمــد هيــكل التكلفــة عــى املبــادرات الســابقة التــي
تســتهدف التوظيــف ،وال ســيام مــن خــال التدريــب املهنــي بقيــادة
وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ( .)MOLSAإن الهــدف مــن
اإلجـراءات املقرتحــة هــو القيــام مببــادرات رائــدة يف إطــار اإلجـراءات
وامليزانيــة األوســع نطاقًــا يف وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة
مــن أجــل تعزيــز النهــج املبتكــرة .ويجــب أن تخضــع اإلجــراءات
التجريبيــة لتحليــل كامــل لنقــاط القــوة والضعــف ،وذلــك مــن أجــل
تقديــم املالحظــات للمؤسســات الوطنيــة  ،وتخصيصهــا للســياقات
املحليــة.

إن الهــدف الرئيــي للركيــزة  :4زيــادة فــرص العمــل ،وخاصــة بــن  .6.4.4توصيات إجرائية خاصة

الشــباب والنســاء ،هــو تحســن الوصــول لفــرص العمــل  ،يف كل مــن
املناطــق الريفيــة والحرضيــة .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تــم اقــراح
برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يهــدف إىل خلــق فــرص عمــل أكــر
للشــباب والنســاء واملزارعــن أصحــاب الحيــازات الصغــرة يف املناطــق
الريفيــة والحرضيــة عــى حــد ســواء .ويتــم اق ـراح إجراءيــن لتنفيــذ
الربنامــج.
•اإلجـراء  :1توفــر التدريــب املهنــي والفنــي قصــر األجل للشــباب
والنســاء واملزارعــن مــن أصحــاب الحيــازات الصغــرة يف املناطــق
الريفيــة والحرضيــة مــن خالل جملــة أمــور منها إنشــاء حاضنات
األعــال (وهــي منظــات تقــدم مجموعــة مــن املــوارد للرشكات
الناشــئة واألعــال التجاريــة الزراعيــة يف مراحلهــا املبكــرة) ،مبــا يف
ذلــك الوحــدات املتنقلــة للمناطــق الريفية.
•اإلجــراء  :2وضــع دورات تدريبيــة متوســطة األجــل (مدتهــا
ســنتان) يف التدريــب الفنــي واملــايل وإدارة األعــال يف كليــات
منتخبــة لفنيــي ومديــري املـزارع ،وإنشــاء منــح دراســية لـــعدد
 200طالــب يف الســنة.
•اإلجـراء  :3إنشــاء صنــدوق لالســتثامر الزراعــي والريفــي .حيــث
يدعــم الصنــدوق إنشــاء رشكات صغــرة ومتوســطة ذات صلــة
باألنشــطة داخــل وخــارج املزرعــة ،مبــا يف ذلــك :إنتــاج محاصيــل
تجاريــة ذات قيمــة عاليــة؛ وحــدات تأجــر املعــدات واآلالت
وأنشــطة التجهيــز والنقــل والتعبئــة ،ويف املناطــق الحرضيــة أيضً ــا.

 .5.4.4االحتياجات املالية للفرتة 2022 – 2019
ســتتطلب اإلجــراءات الثالثــة الــواردة يف العنــر  4.4.4ميزانيــة
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تركــز هــذه التوصيــة بصــورة أساســية عــى بنــاء التعــايف ملــا بعــد
األزمــات ،املرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا مببــادرة «الغــذاء الصحــي يف
املدرســة الصحيــة» ،كــا هــو موضــح يف الركيــزة  ،3والتــي تتنــاول
العــبء الثــايث لســوء التغذيــة يف تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة
 .2وســوف يتــم اســتخدام نهــج زراعــي خــاص بالتغذيــة ﻛﻤﻨﺼة
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺘﻴﺎن
توصيــل للتدخــات املصممــة
ً
واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻤﻟﺮاهقــن .ويف الواقــع ،ستســاعد هــذه املبــادرة عــى
زيــادة قــدرات صغــار منتجــي األغذيــة وتعزيــز مهــارات الشــباب
والنســاء مــن خــال أنشــطة التدريــب املهنــي .وســوف يتعــن
تحديــد اسـراتيجيات مختلفــة ومواءمتهــا مــن أجــل اعتامدهــا عــى
املســتويني الحــري والريفــي ،مــع االع ـراف بــأن العاملــة ،ال ســيام
يف املناطــق الحرضيــة ،تتطلــب مشــاركة القطاعــات غــر الزراعيــة.
وبالتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة ووزارة الرتبيــة،
ســيتم تطويــر وحــدات متنقلــة لجعــل التعليــم والتدريــب املهنيــن
أكــر ســهولة لســكان الريــف يف العــراق مــن خــال اإلجــراءات
التاليــة.
اإلجراء  :1املستوى املجتمعي
•إﻧﺸﺎء وتجهيــز مرافــق طبــخ تديرهــا اﻟﻨﺴﺎء املســتهدفات ﻣﻦ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﺮﻀﻳﺔ ﻋﻰﻠ حــد ســواء ،واللــوايت تدربــن ﻲﻓ
املــدارس ﻹدارة املطاعــم.
•تعزيــز العيــادات الصحيــة وتوعيــة النســاء بتغذيــة األم والطفــل،
ال ســيام يف املناطــق األكــر تــر ًرا.
•تعزيــز إنتــاج املزارعــن املحليــن وإنشــاء سالســل توريــد محليــة
لـراء الســلع األساســية لخدمــات الوجبــات املدرســية.
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•إنشــاء تعاونيــات محليــة ومنظــات لصغــار املزارعــن بهــدف نتائــج مختلفــة اعتــا ًدا عــى الحالــة الفرديــة (،Christopher
توفــر الخدمــات الزراعيــة مثــل التســويق والتمويــل املــايل  .)2003وبالتــايل ،فهنــاك حاجــة للنظــر يف السياســات التجاريــة
بنظــرة متعــددة القطاعــات ،ألن التغــرات يف سياســات التجــارة
واســتغالل امليــاه وامليكنــة والنقــل.
الزراعيــة مــن شــأنها أن تؤثــر عــى القطاعــات التــي تتجــاوز الزراعــة
والعكــس صحيــح.
اإلجراء  :2مستوى الوزارة
•التدريــب املهنــي عــى أساســيات الطهــي والغــذاء املــدريس
وإدارة األعــال الغذائيــة والدعــم الفنــي للنســاء املســتهدفات،
مبــا يف ذلــك النســاء اللــوايت ينتمــن إىل الفئــات املحرومــة
والالجئــات.

كــا ســتؤدي التغـرات يف السياســات التجاريــة إىل حــدوث تغـرات
جغرافيــة واجتامعيــة غــر مبــارشة ( ،)2002 ،Stevensمــا يؤثــر عىل
فئــات الســكان االجتامعيــة واالقتصاديــة الحاليــة بدرجــات مختلفــة.
ونتيجــة لكافــة هــذه األســباب ،فــإن النظــر بعنايــة يف السياســات
التجاريــة القامئــة واملتغــرة وآثارهــا الخاصــة عــى األمــن الغــذايئ
سيشــكل العنــر الرئيــي ألي تحليــل وطنــي لألمــن الغــذايئ .إن
حالــة العــراق معــرة للغايــة فيــا يتعلــق بالعالقــة بــن التجــارة
واألمــن الغــذايئ .فرسعــان مــا انتقــل الع ـراق مــن وضــع ســلطوي
إىل شــكل متقــدم مــن الليرباليــة ،والــذي كان لــه ،باإلضافــة إىل عــدم
االســتقرار الســيايس والتهديــد اإلرهــايب ،آثــار هامــة عــى أمنــاط
اإلمــدادات الغذائيــة املحليــة .وباإلضافــة إىل تحليــل هــذه اآلثــار،
تهــدف هــذه املراجعــة إىل تصويــر أهــم السياســات التجاريــة التــي
تؤثــر عــى مــؤرشات «األمــن الغــذايئ» ،وتحديــد املســارات التــي تــم
مــن خاللهــا توجيــه هــذه التأث ـرات.

•تشــجيع خريجــي املعاهــد والكليــات الزراعيــة والبيطريــة عــى
إقامــة مشــاريع زراعيــة ورشكات توفــر فــرص عمــل وتســتفيد
مــن القانــون رقــم  2013/24الــذي يدعــو إىل تشــجيع ريــادة
األعــال الشــبابية مــن خــال مبــادرات حاضنــة األعــال.

را صغــ ًرا ولكنــه حيــوي يف
ميثــل القطــاع الزراعــي للعــراق عنــ ً
االقتصــاد العراقــي .وعــى مــدى العقــود العديــدة املاضيــة ،تأثــر دور
الزراعــة يف االقتصــاد بشــدة بتــورط العـراق يف النزاعــات العســكرية
وبدرجــات متفاوتــة بالجهــود الحكوميــة املبذولــة لتعزيــز و  /أو
الســيطرة عــى اإلنتــاج الزراعــي .قبــل «عــر النفــط» ،كان القطــاع
الزراعــي يف العـراق هــو أهــم مســاهم يف اقتصــاد البلــد .ومــع تطــور
قطــاع النفــط يف الثالثينــات ( ،)2004 ، Schnepfارتفعــت عائــدات
النفــط ،وانتقــل العراقيــون مــن مزارعهــم إىل املــدن ،وتضــاءل اإلنتــاج
الزراعــي بالتــوازي مــع النمــو الســكاين الرسيــع .وبحلــول عــام ،1960
تجــاوز الطلــب عــى األغذيــة اإلمــدادات الغذائيــة ،مــا زاد مــن
اعتــاد البلــد عــى الــواردات الغذائيــة (2004 ، Schnepf؛ Gibson
 ،)2012 ،.et alوبحلــول عــام  ،1980كان العــراق يســتورد نصــف
إمداداتــه الغذائيــة .بحلــول عــام  ،2002تــم اســترياد مــا بــن  80و
 100باملائــة مــن املــواد الغذائيــة األساســية  -القمــح واألرز والســكر
والزيــت النبــايت والوجبــات الربوتينيــة  .)2004 ، Schenpf( -ولقــد
أدى هــذا إىل قيــام الحكومــة العراقيــة مبراجعــة سياســة إنتــاج القمح
والرتكيــز عــى املحاصيــل ذات الدخــل املرتفــع مثــل التمــور وغريهــا
مــن الفواكــه والخــروات.

•توجيــه التدريــب املهنــي والدعــم الفنــي للمزارعــن الفــراء
مــن أصحــاب الحيــازات الصغــرة مبــا يف ذلــك العامــات يف
مجــال التوعيــة الزراعيــة ،وتنميــة قدراتهــم ومهاراتهــم بشــأن
التكنولوجيــات الذكيــة مناخيًــا ،ونظــم الزراعــة ،واســتغالل
امليــاه ،وزيــادة اإلنتــاج واملبيعــات الزراعيــة.
اإلجراء  :3مستوى السياسة

•تطويــر برنامــج التأهيــل والتدريــب املهنــي عــى أساســيات
الطهــي ،وتقديــم الطعــام للمــدارس وإدارة األعــال الغذائيــة
مــع االعتــاد الرســمي مــن هيئــة الفحــص.
 .2.5.4االتجاهات السابقة

 .5.4الركيــزة  :5إصــاح سياســات التســويق ،والتجــارة
والتســعري
 .1.5.4الخلفية

إن السياســات التجاريــة واإلنحرافــات املتولــدة لهــا آثــار مبــارشة
وغــر مبــارشة عــى األمــن الغــذايئ ،ومــن ثــم فمــن األهميــة مبــكان
أن يتــم تقييمهــا .ويتــم قيــاس اإلنحرافــات التجاريــة مــن خــال
معــدالت املســاعدة املقــدرة والقامئــة عــى مقارنــات أســعار الســلع
املحليــة مــع أســعار الســوق العامليــة الخاليــة مــن اإلنحرافــات
( .)2007 ،Nelson and Argwings-Kodhekعــى الرغــم مــن
تنفيــذ السياســات التجاريــة عــى املســتوى الوطنــي ،إال أنهــا تؤثــر
أيضً ــا عــى األمــن الغــذايئ الفــردي .ومــع ذلــك ،ســيتم توجيــه
تأثــر السياســات التجاريــة عــى املســتوى الفــردي دامئًــا مــن خــال ولقــد اتســمت السياســة الزراعيــة الســائدة يف العـراق بــإرصار الدولة
الهيــاكل االجتامعيــة واالقتصاديــة واملؤسســية املحليــة التــي ســتنتج عــى مراقبــة ودعــم أســعار املدخــات الزراعيــة وتوزيــع املنتجــات،
المراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية في العراق تشرين االول 2018
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فضـ ًـا عــن دعــم أســعار اإلنتــاج للمحاصيــل االس ـراتيجية (Lucani
 .)2012 ،and Saadeيف عــام  ،1979أدخلــت حكومــة الع ـراق ،مــن
خــال املنظمــة العامــة للتســويق الزراعــي ( ،)GOAMسياســات
تســويقية يف البــاد تهــدف إىل تثبيــت دخــل املــزارع ،وتقديــم
الدعــم لإلنتــاج الزراعــي ،وحاميــة املســتهلكني مــن خــال اســتقرار
األســواق الزراعيــة ( . .)2007 ، Harbiوأُدخلــت أســعار مضمونــة،
ومرافــق تخزيــن عامــة للســلع الغذائيــة ،وأســواق الجملــة العامــة،
التــي أنشــئت يف الع ـراق يف ذلــك الوقــت ،بالتــوازي مــع سياســات
زراعيــة أخــرى تتعلــق يف معظمهــا بربامــج الدعــم الخاصــة باألســعار
واملدخــال الزراعيــة والغذائيــة.
ولقــد كانــت األهــداف املعلنــة لهــذه السياســات هــي حاميــة
املنتجــن واملســتهلكني الفق ـراء مــن االحتــكار واملنافســة األجنبيــة.
تــم دعــم سياســات التســويق هــذه مــن خــال سياســات االئتــان
بــن عامــي  1973و  ،1979والتــي اســتفاد منهــا بشــكل رئيــي
منتجــي الخــراوات ( .)2012 ، .Telleria et alولقــد أثــر انخــراط
العـراق يف النزاعــات املســلحة  ،بدايــة مــن الحــرب العراقيــة اإليرانيــة
 ،1988-1980تأثــ ًرا شــدي ًدا عــى األمــن الغــذايئ للبلــد .وخــال
هــذه الفــرة ،توســعت املســاحة املحصــودة يف الع ـراق ،كــا تزايــد
اإلنتــاج ملعظــم املحاصيــل ،عــى الرغــم مــن توجيــه العاملــة واملــوارد
نحــو املجهــود الحــريب ( .)2004 ، Schnepfوحتــى التســعينات ،مل
تحقــق سياســات االكتفــاء الــذايت يف العــراق أهدافهــا ،يف حــن أن
النمــو الســكاين الرسيــع املقــرن مبحدوديــة األرايض الصالحــة للزراعة،
واإلنتاجيــة الزراعيــة الراكــدة بشــكل عــام ،قــد زاد بشــكل ثابــت مــن
االعتــاد عــى الــواردات لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة املحليــة.
منــذ  1980وحتــى ( 1989قبــل حــرب الخليــج عــام  ،)1991كان
العــراق وجهــة رئيســية للمنتجــات الزراعيــة للواليــات املتحــدة
وميكنــه رشاء كميــات كبــرة مــن الســلع الزراعيــة األمريكيــة مــن
خــال ائتــان التصديــر التابــع لــوزارة الزراعــة األمريكيــة .وبعــد
حــرب الخليــج ،بــن عامــي  1990و  ،2003أدت عقوبــات األمــم
املتحــدة ،التــي تــم تنفيذهــا يف أغســطس  ،1990إىل إنشــاء برنامــج
تقنــن غــذايئ يف إطــار نظــام البطاقــة التموينيــة الــذي ال يــزال
قيــد االســتخدام ..ويف التســعينيات ،تــم إيقــاف ائتــان التصديــر
لــوزارة الزراعــة األمريكيــة للعـراق وكانــت تجــارة الواليــات املتحــدة
الزراعيــة مــع العــراق عنــد أدىن مســتوياتها .ونتيجــة لذلــك ،فقــد
كل مــن
اتخــذت الحكومــة املركزيــة العديــد مــن الخطــوات لزيــادة ً
املنتجــات املحليــة ومراقبتهــا ،والتدخــل مــن خــال احتــكار تســويق
جميــع الحبــوب ومحاصيــل البــذور الزيتيــة ،والتحكــم يف أســعار
الســوق للســلع الزراعيــة األخــرى.
ويف عــام  ،2007بــدأ العــراق مبــادرة زراعيــة ملــدة عــر ســنوات
اســتهدفت االكتفــاء الــذايت يف الغــذاء األســايس (القمــح) مــن خــال
التعــاون بــن القطاعــن العــام والخــاص .حيــث تشــجع املبــادرة
القطــاع الخــاص مــن خــال تقديــم دعــم للمدخــات باإلضافــة إىل
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دعــم األســعار لبعــض املــواد الغذائيــة األساســية (2007 ،Woertz؛
 .)2012 ،Lucani and Saadeوقــد شــجعت املبــادرة عــى تشــكيل
رابطــات املزارعــن واعتمــدت عــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص
ونظــام جديــد لتعاقــدات األرايض ميكــن مبوجبــه تخصيــص مزارعــن
جــدد لــأرايض مــن خــال عقــود محــددة مــع الدولــة رشيطــة
أن يســتخدموها يف اإلنتــاج الزراعــي .وتــم إنشــاء صنــدوق متويــل
خــاص لتقديــم قــروض صغــرة بأســعار فائــدة تفضيليــة لتشــجيع
األرس الزراعيــة الفقــرة وصغــار املزارعــن ورجــال األعــال عــى
بــدء مشــاريع منتجــة ومــدرة للدخــل يف املناطــق الريفيــة .وقــد
اســتخدمت هــذه األمــوال يف املقــام األول لدعــم املدخــات وكذلــك
دعــم أســعار املحاصيــل االسـراتيجية الرئيســية مثــل القمــح والشــعري
واألرز والــذرة والتمــر .كــا يتــم توفــر التمويــل لســتة صناديــق
خاصــة تقــدم قروضً ــا صغــرة بــدون فائــدة لتشــجيع األرس الزراعيــة
الفقــرة وصغــار املزارعــن ورجــال األعــال عــى البــدء يف مشــاريع
منتجــة ومــدرة للدخــل يف املناطــق الريفيــة .ووف ًقــا لــوزارة الزراعــة،
فقــد رصف مــن هــذه الصناديــق أكــر مــن  800مليــار دينــار عراقــي
(حــوايل  570مليــون دوالر أمريــي) منــذ عــام  ،2008مــع تجــاوز
معــدل الســداد  95باملائــة (منظمــة األغذيــة والزراعــة.)2012 ،

 .3.5.4القضايا والحالة الراهنة
ويف إطــار خطــة التنميــة القطريــة ( ،)2014-2010قــررت الحكومــة
إصــاح نظــام البطاقــة التموينيــة مــن خــال تقليــل عدد املســتفيدين
واســتهداف أفقــر أفــراد املجتمــع فقــط .كــا يهــدف اإلصــاح إىل
رفــع األســعار املحليــة ،وبالتــايل توفــر املزيــد مــن الفــرص للقطــاع
الخــاص .وتســتمر نفــس االس ـراتيجية مــع خطــة التنميــة القطريــة
األخــرة ( .)2022-2018ويف أيامنــا هــذه ،ال تــزال وزارة التجــارة
العراقيــة هــي املســتورد الرئيــي للســلع االســراتيجية الرئيســية،
مثــل القمــح واألرز والزيــت النبــايت والبقوليــات  -وهــي الســلع التــي
لهــا أكــر قيمــة واردات ،كــا هــو موضــح يف امللحــق  :1الجــدول
 .6وتحتكــر وزارة التجــارة اســترياد هــذه املنتجــات رغــم انفتــاح
ســوق االســترياد عــى القطــاع الخــاص .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن
اإلنحرافــات املحليــة تنتــج عــن دعــم وزارة التجــارة للتخزيــن املحــي
وتوزيــع هــذه املنتجــات مــن خــال نظــام البطاقــة التموينيــة  -األمــر
الــذي يعمــل عــى تخفيــض األســعار يف األســواق املحليــة وال يحفــز
اســتريادها مــن قبــل القطــاع الخــاص .كــا أن التوزيع الواســع النطاق
لألغذيــة املدعومــة ال يشــجع عــى تطويــر الزراعــة التنافســية يف
القطــاع الخــاص واألســواق الشــفافة ،وهــو يعمــل أيضً ــا ضــد تنويــع
النظــم اإلنتاجيــة لصغــار املزارعــن (.)2012 ،Lucani and Saade
وميكــن تلخيــص القضايــا الحاليــة التاليــة ،يف إطــار الركيــزة  :5إصــاح
سياســات التســويق والتجــارة والتســعري ،عــى النحــو التــايل.
•الــواردات .تعتــر مســتويات الــواردات الغذائيــة يف العــراق
عاليــة للغايــة وتنمــو برسعــة .وقــد ارتفــع مــؤرش قيمة الــواردات
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الزراعيــة مــن  100يف  2006-2004إىل  293يف عــام  ،2013مــا وسياســات التســعري والتســويق املحليــة املتعلقــة بالزراعــة .وتقــرح
يشــر إىل زيــادة تبلــغ حــوايل  300باملائــة مــن قيمــة الســلع هــذه املراجعــة اإلجــراءات التاليــة يف إطــار املوضــوع العــام
الغذائيــة املســتوردة .كــا زادت قيــم الــواردات القامئــة عــى للسياســات التجاريــة واألمــن الغــذايئ.
أســعار عــام  2005مــن  2.6مليــار دوالر يف عــام  2005إىل 3.4
مليــار دوالر يف عــام  .2013وال يــزال االعتــاد عــى الــواردات •اإلجــراء  :1إنشــاء فريــق عمــل لتطويــر اســراتيجية تجاريــة
شــاملة للمنتجــات الزراعيــة واقــراح تغيــرات مــع تقييــم
مرتفعــا بالنســبة ملعظــم الســلع الزراعيــة االس ـراتيجية.
تأثريهــا.
•اإلنتــاج الزراعــي .عــى الرغــم مــن إمكانــات اإلنتــاج العاليــة
نســب ًيا ،فــإن اإلنتــاج الزراعــي الفعــي محــدود ،ويرجــع ذلــك •اإلجــراء  :2إنشــاء فريــق عمــل ملراجعــة سياســات التســويق
والتســعري املتعلقــة بالزراعــة واق ـراح تغي ـرات لتشــجيع إنتــاج
جزئ ًيــا إىل أن آليــات الســوق الداخليــة غــر فعالــة بســبب
أكــر فعاليــة وتعزيــز تكامــل الســوق ،داخــل العــراق ومــع
إخفاقــات الســوق ،وتضخــم الــواردات ،وسالســل القيمــة الغــر
بلــدان املنطقــة.
فعالــة ،ونقــص فــرص العمــل.
•تجــارة الســوق .إن األســواق العراقيــة ليســت منفتحــة متا ًمــا
عــى منافــع التجــارة الحــرة التــي لهــا تأث ـرات مبــارشة وغــر
مبــارشة عــى كل مــن املنتجــن واملســتهلكني .ولقــد حظيــت
األســواق االســتهالكية بدعــم كبــر مــن الحكومــة ،مــا أدى إىل
وجــود انحيــاز عــى املســتوى اإلنتاجــي.
•سالســل القيمــة .إن سياســات الســوق التــي تفضــل تكامــل
الخاصــة بهــم
سالســل القيمــة
األســواق لصغــار املزارعــن يف
MARKET
SEGMENTATION
والســاح بارتفــاع أســعار املنتجــن لســلة أوســع مــن الســلع
الزراعيــة ســتكون بالتأكيــد حاف ـ ًزا فعــالً لزيــادة االســتثامرات
الخاصــة الراميــة إىل تحســن اإلنتاجيــة والســاح باإلتجــاه نحــو
املحاصيــل ذات القيمــة املضافــة العاليــة .
•دعــم ســعر املســتهلك .تخفيــض اإلعانــات املوجهــة لســعر
املســتهلك واســتهدافها عــى نحــو أفضــل ســيؤدي إىل زيــادة
مشــاركة القطــاع الخــاص يف اســترياد األغذيــة ،وتحســن إنتقــال
األســعار بــن األســواق الدوليــة والوطنيــة ،األمــر الــذي ميكــن
بــدوره أن يكــون حافــ ًزا جيــ ًدا لإلنتــاج.
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•اإلجـراء  :3إنشــاء آليــات لتحســن اســتهداف اإلعانــات ،وخاصــة
لصغــار املزارعــن إلنتــاج محاصيــل ذات قيمــة عاليــة والزراعــة
الذكيــة مناخيًــا.

 .5.5.4االحتياجات املالية للفرتة 202 – 2019
ويوفــر توزيــع االحتياجــات املاليــة لالســتثامرات مبوجــب الركيــزة
تقييــا متهيديًــا
 ،5كــا هــو مبــن يف امللحــق  :2الجــدول ،7
ً
لالحتياجــات املاليــة الالزمــة لتنفيــذ اإلج ـراءات  1و  2و  3وتعزيــز
األمــن الغــذايئ يف العــراق مــن خــال سياســات تجاريــة محســنة
وأفضــل اســتهدافًا .إن تكاليــف هــذا املكــون  -الــذي يهــدف إىل
إنشــاء نظــام تجــاري وتســويقي وتســعريي يشــجع اإلنتــاج الزراعــي
بكفــاءة ومبــا يتــاىش مــع امليــزة النســبية للعـراق  -ليســت عاليــة،
ألن معظمهــا مكــرس إلنشــاء آليــات لتحســن اســتهداف اإلعانــات،
ال ســيام لصغــار املزارعــن إلنتــاج املحاصيــل ذات القيمــة العاليــة
والزراعــة الذكيــة مناخ ًيــا .ويبلــغ إجــايل االســتثامرات يف إطــار هــذا
الربنامــج حــوايل  9ماليــن دوالر أمريــي ،عــى مــدى ثــاث ســنوات،
أو حــوايل  3ماليــن دوالر أمريــي ســنويًا .وســيتم توزيــع املبلــغ
اإلجــايل بــن إجـراءات االســتثامر الرئيســية الثالثــة املشــار إليهــا يف
امللحــق  :2الجــدول .7

 .6.5.4توصيات إجرائية خاصة

تحتــاج اســراتيجية زراعيــة واحــدة يف العــراق إىل معالجــة
دعــم املســتهلك ،ومشــاركة القطــاع الخــاص يف اســترياد
 .4.5.4االحتياجات واألولويات
الغــذاء ،واســتغالل األرايض ومســاحات املحاصيــل، ،
ومســتويات اإلنتاجيــة ،واإلنحرافــات يف أســعار املنتجــن،
إن الهــدف مــن الركيــزة  5هــو إنشــاء نظــام تجــاري وتســويقي وهــي كلهــا عنــارص مرتابطــة بعضهــا ببعــض .ويوجــد لــدى
وتســعريي يشــجع اإلنتــاج الزراعــي بكفــاءة تتــاىش مــع امليــزة العــراق بالفعــل إســراتيجية شــاملة تتمثــل يف خطــة التنميــة
النســبية للعـراق .وهــذا يشــمل مراجعــة سياســات التجــارة الدوليــة ،القطريــة للعــام  ،2020 - 2018والتــي متيــل إىل ســد أجــزاء
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مــن الفجــوات اإلنتاجيــة .يف خطــة التنميــة القطريــة هــذه
 ،تركــز اإلســراتيجية القطريــة عــى تنفيــذ الخطــط التاليــة.

•وضــع اس ـراتيجية تجاريــة شــاملة للمنتجــات الزراعيــة حيــث
تتمتــع البــاد بامليــزة نســبية.

•تعبئــة املــوارد والخــرات لتطويــر اســراتيجية سياســية
شــاملة تشــمل االســتثامرات الفنيــة الجاريــة ألغــراض
تطويــر الــري واألرايض وغريهــا مــن البنيــة التحتيــة.

•مراجعــة سياســات التســويق والتســعري املتعلقــة بالزراعــة
واقــراح التغيــرات الالزمــة لتشــجيع اإلنتــاج األكــر كفــاءة
وتعزيــز تكامــل األســواق ،مبــا يف ذلــك مــع دول املنطقــة.

•تنســيق الربامــج الوطنيــة لضــان االســتثامرات املشــركة
التوافقيــة مــن خــال اإلجــراءات والسياســات الســوقية
وغــر الســوقية .وهــذا يتطلــب ثالثــة إجــراءات محــددة:

•وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وآﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦﻴ اﺳﺘﻬﺪاف اﻹﻋﺎﻧﺎت،
وﺧﺎﺻﺔ لصغــار اﻤﻟﺰارﻋﻦﻴ ﻹﻧﺘﺎج اﻤﻟﺤﺎﺻﻴﻞ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ الذكيــة مناخ ًيــا.
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الفصـــــل  .5توصيــــات لتحســـــني األمـــن الغـــــذايئ والتغــــذية

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

يعــرض هــذا الفصــل التوصيــات ويحــدد خارطــة طريــق للمــي  .3.5توصيات إجرائية عامة

قد ًمــا .ويتمثــل محــور النقــاش الرئيــي لهــذه املراجعــة ا يف أهميــة
مواءمــة السياســات ملعالجــة العوامــل الفوريــة والكامنــة املحــددة
لألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف العـراق .وســيتطلب ذلــك تحقيــق هدف
شــامل ومتفــق عليــه يركــز عــى العمــل املــدروس عــر القطاعــات
املختلفــة .إن العمــل باتجــاه هــذه السياســة املرتابطــة واملتامســكة
والربمجــة املطلوبــة يثــر تحديًــا حقيقيًــا لحكومــة الع ـراق.

 .1.5معالجــة التحديــات الرئيســية :السياســة الكليــة
واملتســقة لألمــن الغــذايئ والتغــذوي

وكــا أكدنــا ،فــإن تحقيــق أهــداف «تحــدي القضــاء عــى الجــوع»
ســيتطلب أكــر بكثــر مــن قطــاع واحــد  -مثــل الزراعــة ،التعليــم،
الصحــة والتنميــة االجتامعيــة  -لتنفيــذ التدخــات بصــورة منفصلــة.
وتســتند توصيــات السياســة واالســراتيجية التاليــة إىل قــدر كبــر
مــن املعلومــات ووجهــات النظــر التوافقيــة التــي تــم جمعهــا مــن
مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب املصلحــة املشــاركني يف عمليــة
التشــاور املكثفــة ،كــا تــم تحليلهــا باســتخدام أحــدث املعلومــات
البحثيــة املتاحــة .وتقــدم هــذه املراجعــة االســراتيجية خمــس
توصيــات رئيســية كمجــاالت ذات أولويــة مــع اسـراتيجيات محــددة
لتحقيــق األهــداف الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة .2

التحــدي الرئيــي الــذي يواجــه الع ـراق هــو وضــع سياســة شــاملة
لألمــن الغــذايئ والتغــذوي واس ـراتيجية للقضــاء عــى الجــوع ،مــن
شــأنها تعزيــز وتوحيــد التدخــات ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ  .1.3.5توصيــات للركيــزة  :1تحســن أدوات شــبكة األمــان
والتغــذوي .وســيتطلب التعامــل مــع الدوافــع املعقــدة والفاعلــة االجتامعــي
حال ًيــا بالع ـراق النعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي مجموعــة مــن
السياســات الواضحــة والكافيــة والربامــج ذات الصلــة املتســقة •معالجــة الثغــرات ونقــاط الضعــف الرئيســية يف أنظمــة
الحاميــة االجتامعيــة الحاليــة وبرامــج شــبكات األمــان
والتــي تعــزز وتكمــل بعضهــا البعــض ،وبالتــايل تســاهم يف األهــداف
الحاليــة لضــان اســتهداف الفئــات األشــد فقــ ًرا واألكــر
والنتائــج املشــركة.
ضعفًــا ،وخاصــة النســاء واألطفــال واملســنني ،وتحســن
التنســيق املؤســي.

 .2.5تأســيس آليــة تنســيق بــن كافــة األطـراف املعنيــة:
•اعتــاد نظــم معلومــات الحاميــة االجتامعيــة الرقميــة
إدارة القضــاء عــى الجــوع

ســيتم تحقيــق أفضــل النتائــج ،مــن حيــث التنفيــذ الفعــال،
عندمــا تكــون تدخــات السياســة متامشــية بشــكل جيــد
مــع الدوافــع السياســية ،وهنــاك تنســيق يف تنفيــذ هــذه
السياســة املعقــدة واملتعــددة األبعــاد مــن جانــب الجهــات
الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،مبــا يف ذلــك األمــم
املتحــدة ،البنــك الــدويل ،املجتمــع املــدين ،املنظــات غــر
الحكوميــة والقطــاع الخــاص .إن وجــود آليــة تنســيق
مؤسســية وشــاملة مناســبة  -مدعومــة بإطــار ترشيعــي
قــوي  -ســيضمن أن أهــداف السياســة تتناولهــا مختلــف
القطاعــات وأن التنفيــذ يتــم بطريقــة سلســة للغايــة وقابلــة
للمســاءلة .وســيتطلب ذلــك تعزيــز القــدرات املؤسســية
التــي ميكــن أن تســهم يف تحقيــق درجــة أعــى مــن التامســك
والتنســيق بــن جميــع الجهــات الفاعلــة.
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اآلمنــة وضــان شــمولية ودقــة قواعــد البيانــات الخاصــة
بالفئــات الضعيفــة يف العــراق.

•إجــراء مســح شــامل لجميــع مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة
الرســمية وغــر الرســمية لتحديــد :مــا إذا كانــت تعمــل أم
ال؛ مواقعهــا الجغرافيــة؛ وعــدد األشــخاص الذيــن ميكنهــا
الوصــول إليهــم وتقديــم الخدمــات لهــم.
•تنويــع مصــادر التمويــل وذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،مــن
خــال تخصيــص جــزء ثابــت مــن إيــرادات النفــط لشــبكة
األمــان االجتامعــي.
•تعزيــز ال ـراكات بــن منظــات املجتمــع املــدين ومنظــات
الحاميــة االجتامعيــة مــن أجــل تحســن آليــات االســتهداف
وتوســيع قاعــدة التغطيــة.
•تحســن أداء اســتهداف شــبكة األمــان االجتامعــي ،وزيــادة
الربامــج داخــل شــبكة األمــان التــي تكــون أكــر فعاليــة يف
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معالجــة الحرمــان مــن األغذيــة والفقــر ،مثــل إدخــال رشوط
مرتبطــة بالنتائــج التعليميــة والصحيــة أو اســتكامل التحويــل
النقــدي بالســلع الغذائيــة عاليــة التغذيــة.

•تطويــر أنظمــة البــذور اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻤﻟﺘﻨﻮﻋﺔ واﻤﻟﺘﻜﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻋﻰﻠ
ﺧﺼﻮﺻا اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﺮﻴ ،واﻟﺘﻲ ﻤﻳﻜﻦ أن
ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻷداء اﻟﻮراﻲﺛ،
ً
ﺗﺴﺎﻋﺪ يف ﺗﻔﺎدي ﺗﺄﺛﺮﻴات التغــر املناخــي أو التغلــب ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ســيؤدي دمــج نظــام البطاقــة التموينيــة وشــبكة األمــان االجتامعــي،
مــن خــال تعزيــز املعلومــات وتبــادل البيانــات ،إىل متكــن نظــام
البطاقــة التموينيــة مــن اســتهداف الفئــات األكــر فقــ ًرا ،وميكــن
توجيــه جــزء مــن املدخــرات التــي يتــم توفريهــا مــن تخفيــض
نفقــات نظــام البطاقــة التموينيــة لتغطيــة تكاليــف شــبكة األمــان
االجتامعــي املتزايــدة .كــا ســيؤدي ذلــك إىل زيــادة كفــاءة النفقــات
العامــة ونســبة النفقــات اإلجامليــة التــي يتــم توجيههــا بالفعــل إىل
املســتفيدين.

•ﺗﺤﺴﻦﻴ أنظمــة األغذيــة وذلــك ،ﻋﻰﻠ ﺳﺒﻴﻞ اﻤﻟﺜﺎل ،مــن خــال
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻐﻴﺮﻴ ســلوك املســتهلك نحــو النظــم الغذائيــة اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وحوكمــة قطاعــات اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،والقــدرة
اإلجامليــة عــى توفــر الغــذاء للفئــات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺴﺘﻬﻠﻜﻦﻴ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ أكــر الفئــات ضعف ـاً يف مجــال التغذيــة.

 .2.3.5توصيــات للركيــزة  :2تعزيــز اإلنتــاج الزراعــي
املســتدام

•تحديــد ووضــع أولويــات االحتياجــات املحليــة ودعم فــرق إعادة
اإلعــار اإلقليميــة التــي تــم وضعهــا لتقديــم املســاعدة الفنيــة
لدعــم مؤسســات التمويــل الصغــرى ،وبرامــج األعــال الزراعيــة،
وسالســل القيمــة واألســواق ،وتســويق املنتجــات الزراعيــة مــع
الرتكيــز بشــكل خــاص عــى قطــاع الــروة الحيوانيــة.

•إعطــاء األولويــة لتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للتكيــف مــع املنــاخ .3.3.5 ،توصيــات للركيــزة  :3معالجــة العــبء الثــايث لســوء
وبنــاء القــدرة عــى املرونــة للمجتمعــات ،والتأهــب لحــاالت التغذيــة

الطــوارئ ،ومبــادرات تنويــع مصــادر العيــش ،مــا سيحســن
القــدرة عــى تحمــل الجفــاف الطبيعــي املتكــرر وتأثــرات تشــر الدراســات الخاصــة بســياقات جغرافيــة مختلفــة ،مبــا يف ذلــك
الربازيــل وكينيــا وجنــوب إفريقيــا ( )2016 ، .Drake et alوأمثلــة
التغــر املناخــي.
مــن منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا (برنامــج األغذيــة
•اعتــاد نهــج زراعــي مســتدام متســق ملواجهــة التحديــات العاملــي ،)2016 ،إىل أن أكــر الربامــج الحكوميــة ادامــة هــي تلــك
املصممــة واملنفــذة كل ًيــا بواســطة قطاعــات التعليــم والصحــة
الجوهريــة واملناخيــة الخطــرة املقبلــة.
والتعليــم والتدريــب الفنــي واملهنــي.
•وضــع إطــار شــامل للسياســات مــن أجــل اإلدارة املســتدامة
ملــوارد امليــاه ،وتحســن القــدرات املؤسســية لتخطيــط وإدارة •تعزيــز نهــج الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لخلــق
مشــاركة أكــر فعاليــة ،وخاصــة لتحســن التفضيــات الغذائيــة
املــوارد املائيــة ،وتحســن كفــاءة اســتخدام امليــاه وزيــادة فعاليــة
الصحيــة ،واســتهالك األغذيــة املحــي واملوســمي ،وسالســل
البنيــة التحتيــة الحاليــة للميــاه.
التوريــد الفعالــة واملســتقرة .ســوف يتطلــب تحقيــق ذلــك
اســتثامرات متواصلــة.
•ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻲﻓ إدارة امللوحــة ،واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﻲﺿ،
ونظــم اﻟﺮي والبــزل ،وتوفــر تدخــات مربحــة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ تطويــر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ والبحــوث •ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗﺣول اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻧﺣو اﻟﺗورﯾد اﻟﻣﺣﻲﻟ
وإﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء وﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎت
واإلمــدادات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻲﻓ الوقــت الــذي يتــم ﻓﻴﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .وقــد أدى هــذا التحــول إىل قيــام البلــدان يف جميــع
إﻋﺎﻧﺎت دعــم اﻷﺳﻌﺎر واملدخــات.
أنحــاء العــامل بإدخــال أطــر تنظيميــة أقــوى باإلضافــة إىل آليــات
اإلبــاغ املــايل .وﺗﺷﻣل اﻻﺗﺟﺎھﺎت املســتجدة دو ًرا أﻗوى ﻟﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
•إحيــاء األنشــطة الزراعيــة وســبل املعيشــة عــر املناطــق األكــر
ﻲﻓ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻻﻋﺗراف ﺑدور ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن،
تــر ًرا وتدمـ ًرا مــن خــال التدخــل الرسيــع واملركّز ،مثــل إصالح
ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذﻟك اﻟﻧﺳﺎء ،ﻲﻓ إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء وإﻋداده .كــا أنــه يســتفيد
أنظمــة الــري التالفــة وتوفــر أنظمــة ري مؤقتــة يف شــكل آبــار
أيضــا مــن دمــج عنــر التعليــم التغــذوي يف املناهــج الدراســية
جديــدة وأنابيــب ممتــدة لنقــل امليــاه.
الوطنيــة باملســتوى االبتــدايئ وإعــادة صياغــة نظــم الوجبــات
•تنويــع املحاصيــل مــع الرتكيــز عــى املحاصيــل ذات الدخــل
املدرســية املخصصــة .إن وضــع املــدارس كنقطــة دخــول لتوفــر
املرتفــع مثــل التمــور والفاكهــة والخــروات ،وإدخــال
االحتياجــات األساســية لجميــع األطفــال العراقيــن ،مثــل الوصول
تكنولوجيــات جديــدة ،مثــل تقنيــات توفــر امليــاه وأصنــاف
إىل نظــام غــذايئ صحــي وميــاه الــرب ،ومرافق الــرف الصحي
املحاصيــل املقاومــة للجفــاف ،مــن أجــل قطــاع أكــر إنتاجيــة.
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املالمئــة والرعايــة الصحيــة ،ســيزيد أيضــا مــن مســتوى التدخالت  .5.3.5توصيــات للركيــزة  :5إصــاح سياســات التســويق،
الزراعيــة الحساســة للتغذيــة التــي تهــدف إىل تحســن التغذيــة والتجــارة والتســعري

لكافــة الفئــات العمريــة ،وخاصــة الرضــع واألطفــال الصغــار،
مبــا يف ذلــك الحــد مــن ســوء التغذيــة الحــاد وإدارتــه ،ونقــص
الفيتامينــات واملعــادن.
•ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اإلجــراءات
الحكوميــة للحصــول عــى البيانــات األوليــة منــذ البدايــة ،
وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت تفتيــش املنتظمــة ﻟﻀﺎﻤن ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺠﻮدة وﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻮدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ يف مقابــل
رﻓﺎهيــة اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ الــدرايس لهــم .وســيؤدي ذلــك إىل
تحســن اســتخدام املــؤرشات املتفــق عليهــا واإلبــاغ عنهــا لرصــد
التقــدم املحــرز يف تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة .2

 .4.3.5توصيــات للركيــزة  :4زيــادة فــرص العمــل ،وخاصــة
فيــا بــن الشــباب والنســاء
•زيــادة االســتثامر يف التعاونيــات وحاضنــات األعــال التجاريــة
لزيــادة فــرص العمــل ،مــع الرتكيــز بوجــه خــاص عــى املناطــق
الريفيــة لتنويــع خدماتهــا وأنشــطتها املتكاملــة التــي تشــمل
النســاء.
•وضــع دورات تدريبيــة متوســطة األجــل ( 2 - 1عــام) يف
التدريــب عــى اإلدارة الفنيــة واملاليــة والتجاريــة يف كليــات
منتخبــة لفنيــي ومديــري املــزارع.
•تعزيــز ودعــم منــو األعــال .الحتضــان األعــال ،يجــب
عــى الحكومــة إعــادة النظــر يف نظــام االئتــان  /القــروض،
وينبغــي إجــراء تحليــل أفضــل حــول امليــزة النســبية إلنشــاء
أنشــطة معينــة يف املناطــق الريفيــة أو الحرضيــة .يجــب أن
يكــون التــوازن بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة متامش ـيًا مــع
تطويــر البنيــة التحتيــة املخطــط مــن قبــل مختلــف الــوزارات
واملحافظــات.
•ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ قطرية ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻤﻟﻬﻨﻲ،
ﻣﻦ أﺟﻞ دمــج أحــدث اﻤﻟﻌﺎرف والبحــوث ،والتمكــن ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ
متطلبــات ســوق اﻟﻌﻤﻞ ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﺮﻀﻳﺔ ﻋﻰﻠ حــد
ســواء.

•تطويــر احتياطــي غــذايئ اس ـراتيجي وطنــي خــاص للمحاصيــل
االســراتيجية لضــان توفــر الغــذاء وضــان مخزونــات
احتياطيــة مــن الســلع األساســية لتحقيــق اســتقرار األســعار
الــازم لالســتهالك األمثــل واألمــن الغــذايئ .وســتعمل سياســة
املخــزون االســراتيجي هــذه عــى حاميــة الرشيحــة الفقــرة
مــن الســكان أمــام أســواق الســلع شــديدة التقلــب .كــا ســتويل
خاصــا للقمــح الــذي يهيمــن عــى النظــام الغــذايئ
اهتام ًمــا ً
العــادي لســكان العــراق ويخضــع للتغــرات املناخيــة.
•ضــان أن تتســم أســواق األغذيــة بالكفــاءة والشــفافية ،مــع
التحكــم الفعــال يف تضخــم أســعار الغــذاء .إن ضوابــط االســترياد
والتصديــر ،وإدارة اإلمــدادات ،ورشائــح األســعار هــي أنــواع
التدابــر التــي تتخذهــا الحكومــات عــادة للحفــاظ عــى األســعار
يف الحــدود املقبولــة.
•اســتعادة األســواق الزراعيــة لجعــل سالســل القيمــة تعمــل مــرة
أخــرى.
•ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ الســوق ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات إدارﻳﺔ وتنظيمية ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،
وﻲﻓ الوقــت ﻧﻔﺴﻪ ،الحــد مــن إنحرافــات الســوق نتيجــة لدعــم
اســتهالك الغــذاء.
•الــروع يف ترشــيد التدخــل الحكومــي يف أســعار الســلع الزراعية،
بالتــوازي مــع تحريــر أســواق األســمدة واملدخــات األخرى.
•إجـراء دراســة شــاملة عــن قطــاع القمــح مــن أجــل تقييــم مــدى
ربحيتــه املســتدامة وفهــم إىل أي مــدى ميكــن تحرير تجــارة هذا
القطــاع يف الســوق ،والتحقيــق يف ميــزة التحــول إىل محاصيــل
ذات إنتاجيــة أعــى ومــدرة للدخــل ،مثــل :التمــور والفواكــه
والخــروات .وكث ـ ًرا مــا أدت السياســات الحاليــة التــي تهــدف
إىل دعــم منتجــي القمــح إىل عــدم الكفــاءة وانخفــاض اإلنتــاج.
وميثــل ســعر الــراء الحــايل انخفاضً ــا حــا ًدا يف األســعار يف
الســنوات األخــرة وقــد يــؤدي إىل انخفــاض املســاحة املزروعــة
يف الســنوات القادمــة .ومــن املرجــح أن ميثــل انخفــاض أســعار
النفــط العامليــة وتكلفــة إعــادة البنــاء الجاريــة للع ـراق عائقــا
آخــر أمــام دعــم قطــاع الزراعــة يف الع ـراق.

•استكشــاف مناهــج تعليميــة بديلــة ،مبــا يف ذلــك اســتخدام
وحــدات التعلــم املتنقلــة ،والتعلــم عــن بعــد ،واإلنرتنــت .4.5 ،التوصيات اإلجرائية العامة
والتلفزيــون ،ووســائل اإلعــام االجتامعيــة والهواتــف املحمولــة
كقنــوات فعالــة للمعرفــة ملعالجــة التفاوتــات بــن الريــف ميكــن تحقيــق القضــاء عــى الجــوع يف العــراق بحلــول عــام
 2030يف حــال مــا إذا تــم تخصيــص املــوارد الكافيــة والسياســات
والحــر.
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واالســتثامرات املناســبة .ســيكون املفتــاح إىل ذلــك هــو وضــع عمليــة للقضاء عىل الجوع.
لتطويــر سياســة شــاملة ومتســقة لألمــن الغــذايئ والتغــذوي عــى
أســاس إجـراءات وتوصيــات محــددة (كــا هــو موضــح يف الفصــل  ،)4وينبغــي أن تقــوم هــذه العمليــة بتحديــد وتصميــم خيــارات أو
وبنــاء ترتيبــات مؤسســية مناســبة للحكــم الفعــال لنظــام األغذيــة ،مبــا مجموعــة سياســات بديلــة ملعالجــة القضايــا الخاصــة بــكل قطــاع أو
يف ذلــك املواءمــة والتنســيق الفعــال للربامــج وتخصيص املــوارد بكفاءة عــى مســتوى االقتصــاد ،وأن تنظــر فيــا إذا كانــت هنــاك ترتيبــات
عــر القطاعــات .وهــذه الخطــوة األوىل ،التــي تيرسهــا اللجنــة التــي مؤسســية مالمئــة للتنفيــذ .ويتمثــل أحــد األنشــطة ذات الصلــة يف
يرأســها األمــن العــام ملجلــس الــوزراء ،هــي عقــد منتــدى متعــدد تقييــم القــدرات الفرديــة والتنظيميــة والنظاميــة املطلوبــة والتمويــل
القطاعــات ومتعــدد أصحــاب املصلحــة إلنشــاء آليــة تنســيق .وبالنظــر املتــاح العتــاد ودعــم خيــارات سياســية مختلفــة .وميكــن دعــم ذلــك
إىل مــا بعــد إنشــاء مثــل هــذا الكيــان ،يجــب أن تركــز االسـراتيجيات مــن خــال تطبيــق عدســة األمــن الغــذايئ والتغــذوي عــى القــدرات
والسياســات املناســبة عــى التحديــات الغذائيــة والتغذويــة بالع ـراق فيــا يتعلــق مبــا يــي :األفــراد (األدوات التحليليــة واملهــارات)
والتــي حددنهــا هــذه املراجعــة .ولتحقيــق ذلــك ،ينبغــي عقــد عمليــة واملنظــات (املوظفــون والبنيــة التحتيــة) والنظــم األوســع (اآلليــات
رفيعــة املســتوى مــن أجــل )1( :مراجعــة الركائــز األساســية الخمســة الشــاملة لعــدة قطاعــات ومنصــات املشــاركة) .واســتنا ًدا إىل هــذه
التــي تــم تحليلهــا وضــان تركيزهــا عــى رؤيــة مشــركة ترتكــز عــى املعلومــات ،ميكــن لصانعــي القــرار اختيــار حزمــة السياســة التــي
أســاس األدلــة الســليمة ،و ( )2االتفــاق عــى الخيــارات االسـراتيجية تعمــل عــى تحســن التأثـرات الصافيــة املتوقعــة ألي إجـراء معــن.
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توصيــــات لتحســـــني األمـــن الغـــــذايئ والتغــــذية

•معالجــة الثغــرات ونقــاط الضعــف
الرئيســية يف أنظمــة الحاميــة
االجتامعيــة الحاليــة.
•اعتــاد نظــم معلومــات الحاميــة
االجتامعيــة الرقميــة اآلمنــة.
•إجــراء مســح شــامل لجميــع
مؤسســات الحاميــة االجتامعيــة
الرســمية وغــر الرســمية.
•تنويع مصادر التمويل.
•تعزيــز الــراكات بــن منظــات
املجتمــع املــدين ومنظــات الحاميــة
االجتامعيــة.
•تحســن أداء اســتهداف شــبكة األمــان
االجتامعــي.

•إعطاء األولوية لتنفيذ الخطة الوطنية
للتكيف مع املناخ.
•اعتامد نهج زراعي مستدام متسق .
•وضع إطار شامل للسياسات من أجل
اإلدارة املستدامة ملوارد املياه.
•ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻲﻓ إدارة اﻤﻟﻠﻮﺣﺔ.
•إحياء األنشطة الزراعية وسبل كسب
العيش.
•تنويع املحاصيل.
•ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺬور اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻤﻟﺘﻨﻮﻋﺔ
واﻤﻟﺘﻜﻴﻔﺔ.
•ﺗﺤﺴﻦﻴ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ.
•تحديد ووضع أولويات االحتياجات املحلية.

•تعزيز نهج الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص.
•ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗﺣول
اﻟﻧﻣوذﺟﻲ.
•ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ.
•زيادة االستثامر يف التعاونيات وحاضنات
األعامل التجارية.
•وضع دورات تدريبية متوسطة األجل (1
  2عام) يف التدريب.•تعزيز ودعم منو األعامل.
•ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ قطرية
ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻤﻟﻬﻨﻲ.
•استكشاف مناهج تعليمية بديلة.

•تطوير احتياطي غذايئ اسرتاتيجي وطني
خاص للمحاصيل االسرتاتيجية.
•ضامن أن تتسم أسواق األغذية بالكفاءة
والشفافية.
•استعادة األسواق الزراعية لجعل سالسل
القيمة تعمل مرة أخرى.
•ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات
إدارﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
•الرشوع يف ترشيد التدخل الحكومي يف
أسعار السلع الزراعية.
•إجراء دراسة شاملة عن قطاع القمح.
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الـمـلــحـق  :1الـــــمــنـهــجـيــة
أهداف البحث

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تساؤالت البحث
مــن أجــل تقديــم توصيــات واقعيــة للتدخــات االســراتيجية
واملجــاالت القابلــة للتنفيــذ لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة 2
وأهدافهــا بطريقــة شــاملة ،يلــزم مشــاركة جميــع الــركاء الرئيســيني.
ولتوجيــه هــذا العمــل بشــكل فعــال ،فــإن البحــث يجيــب إىل ســبعة
أســئلة رئيســية:

متاشـيًا مــع األهــداف الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة ( 2الهــدف
 2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  ،)SDG2كان الهــدف مــن هــذا
املراجعــة االس ـراتيجية هــو توفــر مــؤرشات للقضــاء عــى انعــدام
األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة يف العــراق ،واقــراح الظــروف
التمكينيــة والسياســات واملؤسســات والتكاليــف والقــدرات األخــرى
للمســاعدة يف تحقيــق ذلــك الهــدف .وقــد تــم إجـراء هــذه املراجعــة
االســراتيجية بدعــم مــن حكومــة العــراق والجهــود الرشيكــة 1.1مــا هــي االتجاهــات والدوافــع الرئيســية ومشــكالت انعــدام
األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة يف العــراق؟
لربنامــج األغذيــة العاملــي  /املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف
املناطــق الجافــة ،وذلــك للقضــاء عــى انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء
التغذيــة يف البــاد .ولقــد ســعت املراجعــة لفهــم الوضــع الحــايل 2.2مــا هــي األســباب والتهديــدات الرئيســية التــي تولــد انعــدام
األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة يف العــراق؟
لتنفيــذ هــدف التنميــة املســتدامة  2يف العـراق ،وتحديــد الفجــوات
املعرفيــة ،وتقديــم إشــارة إىل نــوع السياســة والتغ ـرات املؤسســية
واملــوارد الالزمــة لتحقيــق الهــدف بشــكل فعــال .واســتجابة لهــذه 3.3مــا هــي الربامــج القامئــة واألطــر املاليــة والسياســات
واالس ـراتيجيات القانونيــة واملؤسســية التــي تناولــت تحديــات
الجهــود ،فــإن الغــرض مــن البحــث هــو تحقيــق األهــداف العامــة
األغذيــة والتغذيــة؟
والخاصــة التاليــة:
الهــدف العــام :مناقشــة وتوليــف وتحديــد أولويــات اإلجــراءات 4.4مــا هــي الثغــرات الرئيســية يف الربامــج العراقيــة الحاليــة
املتعلقــة باألمــن الغــذايئ والتغــذوي؟
املطلوبــة لســد الفجــوات يف االســتجابة والتعجيــل بالتقــدم نحــو
ضــان األمــن الغــذايئ والتغذيــة املحســنة ،مبــا يتــاىش مــع املجــاالت
5.5مــا هــي املــوارد املوجــودة والقــدرات املؤسســية الوطنيــة
الرئيســية األربعــة يف هــدف التنميــة املســتدامة .2
املكرســة لألهــداف الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة  ،2ومــا
هــي الثغــرات ذات الصلــة؟
األهداف الخاصة:
•إج ـراء تحليــل شــامل للوضــع الحــايل لألمــن الغــذايئ التغذيــة6.6 ،مــا هــي اإلجـراءات والتدخــات ذات األولويــة التــي قــد تكــون
مناســبة لســد هــذه الثغــرات ،وبالتــايل ترسيــع التقــدم نحــو
واالســتدامة الزراعيــة يف مقابــل هــدف التنميــة املســتدامة .2
تحقيــق األمــن الغــذايئ والتغــذوي املســتدامني؟
•اســتعراض السياســات الحاليــة لألمــن الغــذايئ والتغــذوي
واالســتدامة الزراعيــة التــي يجــري دراســتها واالضطــاع بهــا يف 7.7كيــف ميكــن تنفيــذ هــذه التدخــات االســراتيجية والخطــط
القابلــة للتنفيــذ مــن منظــور أصحــاب املصلحــة ،ومــا هــي
العــراق للقضــاء عــى الجــوع.
التكاليــف املتوقعــة؟
•تحديــد تقــدم وإنجــازات سياســات وبرامــج األمــن الغــذايئ
الحاليــة ،ومــدى كفايــة اإلعــداد املؤســي واملــوارد املخصصــة؛
وعــى هــذا األســاس ،تحديــد الثغــرات السياســية واملؤسســية
فضــا عــن املــوارد الالزمــة لتحقيــق األهــداف
ً
املطلوبــة ،
الفرعيــة لهــدف التنميــة املســتدامة  2يف العــراق (واألهــداف
الضمنيــة أو الثابتــة عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي).
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منهجية البحث

جمع البيانات

تتضمن منهجية البحث ما ييل:

تــم جمــع البيانــات واملعلومــات الالزمــة لعمليــة املراجعــة
االســراتيجية باســتخدام أدوات جمــع البيانــات املختلفــة التــي
شــملت التشــاور؛ البحــث النظــري؛ واملقابلــة مــع مقدمــي
املعلومــات الرئيســيني .وقــد تــم إجـراء املشــاورات مــن قبــل فريــق
املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة والــذي قــام
مبقابلــة ومناقشــة القضايــا مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني ،بدعــم
مــن موظفــي برنامــج األغذيــة العاملــي .كــا شــارك يف جمــع البيانــات
ممثلــون مــن املنظــات واملؤسســات التاليــة :وزارة التخطيــط ،وزارة
العمــل والشــؤون االجتامعيــة ،وزارة التجــارة ،وزارة املــوارد املائيــة،
واللجنــة الوطنيــة لألمــن الغــذايئ ( )FSCبرئاســة وزارة الزراعــة
وبدعــم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والبنــك الــدويل .وقــد أيــد
املمثلــون الفنيــون مــرة أخــرى مجــاالت العمــل الرئيســية الخمســة
التــي تــم تحديدهــا وعرضهــا خــال االجتــاع التحقيقــي األول
لحلقــة العمــل (الــذي عقــد يف  5مــارس  ،)2018 ،كــا شــددوا عــى
الحاجــة إىل التغيــر لتحقيــق نتائــج مســتدامة عــى مســتوى أهــداف
التنميــة املســتدامة وخاصــة هــدف التنميــة املســتدامة  .2وتنشــأ
هــذه الحاجــة مــن إثنــن مــن الدوافــع الرئيســية :أ) ســيناريو التمويل
املنخفــض ،األمــر الــذي يــؤدي إىل رضورة زيــادة الكفــاءة مــن خــال
االســتهداف ،ب) الوعــي لتحســن التعــاون بــن املؤسســات املعنيــة.

•املراجعــة النظريــة ومراجعــة املؤلفــات الســتخراج املعلومــات
مــن مختلــف أنــواع الوثائــق املنشــورة وغــر املنشــورة .وشــملت
الوثائــق التقاريــر العلميــة ،والكتــب ،واملقــاالت الصحفيــة،
وورقــات العمــل ،والتقاريــر البحثيــة ،واملنشــورات عــى
شــبكة اإلنرتنــت ،ووثائــق السياســات الوطنيــة ،وأطــر الربامــج
والتقييــات الوطنيــة ،والتقاريــر املاليــة وامليزانيــات ،وتقاريــر
التمويــل ،والتقاريــر الســنوية ،وتقاريــر الرصــد ،ومــداوالت
حلقــات العمــل ،وغريهــا مــن الوثائــق املتعلقــة باألمــن الغــذايئ
والتغــذوي يف العــراق .وقــد تــم جمــع كل مــن املعلومــات
الكميــة والوصفيــة .كــا اســتخدم فريــق البحــث هــذا البحــث
النظــري لتحديــد أهــم املعلومــات التــي ســيتم اســتخدامها يف
التحليــل الــازم للمراجعــة االســراتيجية.

•إجــايل  12مقابلــة متعمقــة مــع الخ ـراء املحليــن واملســؤولني
الحكوميــن وممثــي املجتمــع املــدين وأصحــاب املصلحــة
املعنيــن الذيــن تــم تحديدهــم بالتشــاور مــع برنامــج األغذيــة
العاملــي واملستشــار الفنــي للمــروع (انظــر امللحــق  5لالطــاع
عــى قامئــة باملنظــات التــي ســاهمت يف املقابــات مــع مقدمي
تــم إجـراء بحــث ميــداين يف شــكل حلقــات نقــاش معمــق ()FGD›s
املعلومــات الرئيســيني وحلقــات العمــل التحققيــة).
واملقابــات مــع مقدمــي املعلومــات الرئيســيني ( )KIIsباســتخدام
•ســت ( )6حلقــات نقــاش معمــق ( )FDG’sمــع مســؤولني اســتبيانات شــبه منظمــة .اســتند اختيــار املســتعلمني الرئيســيني إىل
حكوميــن وأكادمييــن واملجتمــع املــدين وأعضــاء لجنــة األمــن البحــث النظــري وشــمل ممثلــن مــن معظــم املنظــات الحكوميــة
وغــر الحكوميــة واألكادمييــة واملجتمعيــة ،الذيــن يعملــون يف
الغــذايئ.
مجــاالت األمــن الغــذايئ والتغذيــة والزراعــة املســتدامة.

الجدول الزمني
تــم إجـراء تحليــل هــذا البحــث والتجميــع وحلقــات العمــل التحققية
خــال الفــرة بــن  7ينايــر  2018و  15أبريــل  .2018وقــد بــدأت
األنشــطة بعــدة جــوالت مــن املناقشــات بــن مختلــف الخـراء الفنيني
مــن برنامــج األغذيــة العاملــي ،واملركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف
املناطــق الجافــة ،ووكاالت األمــم املتحــدة ،والبنــك الــدويل ،والــوزارات
املعنيــة ،إىل جانــب اســتعراض املؤلفــات الحاليــة لجميــع الوثائــق
األساســية والبحــوث ذات الصلــة ،باإلضافــة إىل وثائــق مــن تقاريــر
مامثلــة ذات صلــة بأهــداف التنميــة املســتدامة بوجــه عــام والهــدف
 2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة عــى وجــه الخصــوص ،والتــي
تهــدف إىل تحديــد الركائــز األساســية الالزمــة لتحقيــق الهــدف  2مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة وبالتــايل القضــاء عــى الجــوع ،وتحقيــق
األمــن الغــذايئ وتحســن التغذيــة ،وتعزيــز الزراعــة املســتدامة.
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الـمـلــحـق  :2النتــائـج التـــــجريـبـيـة

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

خيارات إلصالح نظام البطاقة التموينية PDS

الســيناريو أ :االنتقــال مــن النظــام العينــي العــام إىل
نظــام القســيمة العــام

2.2تقــرح املدرســة الثانيــة التحــرك نحــو نظــام دعــم غــذايئ محــدد
مــن خــال اإلعانــات املكملــة للدخــل خــال فــرة انتقاليــة
بعــد مراعــاة العديــد مــن العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة
والسياســية الحاســمة الســتدامته.

•يقلل من تكاليف التوزيع للحكومة.

إن الهــدف النهــايئ لنظــام األمــن الغــذايئ هــو مســاعدة كل مواطــن
يف الحصــول عــى الحــد األدىن مــن التغذيــة اعتــا ًدا عــى قــدرة الفرد الســمة البــارزة لهــذا التغيــر هــي االنتقــال مــن الدعــم العينــي إىل
الخاصــة عــى توفــره .ويرتبــط هــذا باملفهــوم األوســع ملســؤولية نظــام قســيمة أو كوبــون مــع تــرك األمــور األخــرى دون تغيــر.
الدولــة عــن توفــر فــرص دخــل ملواطنيهــا مــا يــؤدي بــدوره إىل
تحقيــق االكتفــاء الــذايت .كــا تتحمــل الدولــة مســؤولية توفــر شــبكة االيجابيات
أمــان للقطاعــات الضعيفــة مــن الســكان الذيــن يعانــون مــن انعــدام
األمــن الغــذايئ حتــى يتمكنــوا مــن تعزيــز دخولهــم مــن خــال •تحويل الدعم الغذايئ إىل نقود بشكل جزيئ.
املشــاركة الفعالــة يف عمليــة النمــو االقتصــادي .وعــى هــذا النحــو،
يجــب أن تقتــر مبــادرات األمــن الغــذايئ التــي ترعاهــا الدولــة عــى •أســهل يف التنفيــذ مــن الدعــم النقــدي يف حــال غيــاب بنيــة
تحتيــة ماليــة جيــدة األداء.
األف ـراد الذيــن ال ميلكــون الدخــل أو غــر ذلــك مــن الوســائل التــي
يوفرونهــا ألنفســهم .ويشــكل هــذان املبــدأان األساســيان األســاس
•ميكــن اعتبــار القســائم الغذائيــة مبثابــة اســتحقاق لــرب األرسة،
إلصــاح نظــام البطاقــة التموينيــة يف الع ـراق.
وهــو مــا قــد يكــون مفيـ ًدا للرعايــة الغذائيــة ألفـراد األرسة.
إلنهــاء النظــام القائــم وإعــادة تأســيس نظــام جديــد لــه رشعيــة
•متكــن املســتفيدين مــن مامرســة خيارهــم يف رشاء املــواد
اجتامعيــة واقتصاديــة ظهــرت مدرســتان فكريتــان:
الغذائيــةواملــواداألساســيةاألخــرىالتــييســمحبهــاالربنامــج.
1.1تدعــو إحــدى املدرســتني إىل اســتبدال الدعــم الغــذايئ العينــي
•منح املستهلكني مجموعة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة.
بالتحويــات النقديــة عــى الفــور.

وعــى هــذا األســاس ،تــم عــرض أربــع ســيناريوهات محتملــة أدنــاه،
حيــث يقــدم كل منهــا مجموعــة مــن القضايــا التــي ســيتعني عــى
واضعــي السياســات النظــر فيهــا قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن مســار
العمــل .يتــم توضيــح التكاليــف املرتبطــة بــكل ســيناريو يف الرســم
البيــاين أدنــاه.

•زيادة فرص القطاع الخاص يف توزيع األغذية بالتجزئة.
•تنشــيط األســواق الحــرة لألغذيــة والقضــاء عــى زعزعــة اســتقرار
األسعار.
•قــد ال تكــون قســائم الطعــام جذابــة مقارنــة بالنقــد فيــا
يتعلــق بالرسقــة واالحتيــال.
•ميكــن أن تســهل القســائم الغذائيــة (املخصصــة للمســتفيدين)
إج ـراءات قانونيــة أكــر فعاليــة ضــد الرسقــة واالحتيــال.

السلبيات
•ال يقلل من الطلب عىل امليزانيات الحكومية.
•ينتهك مبدأ األمن الغذايئ للمحتاجني فقط.
•ﻗد ﯾﮐون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻧﻔﯾذه ﺳرﯾ ًﻌﺎ ﻟﻌدم وﺟود آﻟﯾﺎت ﻟﺗوزﯾﻊ القسائم.
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•قــد ﻳﺴﺘﻐﺮق نظــام اﺳﺮﺘداد القســائم (ﻟﻠﺘﺠﺎر) بعــض الوقــت
لتطويــره.
•إذا كانــت القســائم الغذائيــة تقتــر عــى مجموعــة معينــة
مــن الســلع الغذائيــة ،فســيكون هــذا النظــام هــو نفســه تقريبــا
مثــل نظــام البطاقــة التموينيــة للحصــص التموينيــة الحــايل.

•قد يصبح تزييف القسائم مشكلة.

املخاطر
•ﻗد ﻻ ﺗﺗﻣﮐن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗوزﯾﻊ القســائم
واســردادها بكفــاءة.

املخاطر

الســيناريو ج :يتــم تغيــر التســليم الخــاص بنظــام
•قــد يــؤدي غيــاب آليــات التســليم اآلمــن إىل حرمــان بعــض البطاقــة التموينيــة مــن النــوع العينــي إىل النظــام
املســتلمني.
النقــدي العــام

الســيناريو «ب» :االنتقــال مــن النظــام العينــي العــام إىل
نظــام القســيمة املســتهدف

وتتمثــل الســات األساســية لهــذا النهــج يف اســتبدال ســلة األغذيــة
بالدفــع النقــدي ملبلــغ حــوايل  17دوال ًرا أمريك ًيــا 2بالعملــة املحليــة
لــكل فــرد.

يتمثــل الرتكيــز الرئيــي لهــذا الخيــار يف نقــل الدعــم الغــذايئ االيجابيات

تدريج ًيــا مــن نظــام عــام إىل نظــام مســتهدف باســتخدام قســائم
بــدلً مــن التحويــات العينيــة.

االيجابيات
•ســيتم الوصــول إىل الهــدف النهــايئ مــن خــال عمليــة االســتبعاد
التدريجــي لألشــخاص غــر املســتحقني مــن شــبكة األمــن
الغــذايئ.
•تخفيض كبري يف ميزانية الحكومة.
•االلتزام مببادئ األمن الغذايئ.

•التحويــات النقديــة ال تزعــزع مــن اســتقرار أســعار الســوق؛
وبالتــايل فهــي مواتيــة للتنميــة.
•التحويــات النقديــة تحــرم ســيادة املســتهلك ،حيــث يكــون
للمســتهلكني حريــة اختيــار البضائــع املفضلــة مــن أي بائــع يف
أي مــكان يف البلــد.
•ســتكون التكاليــف اإلداريــة أقــل بســبب عــدم وجــود تكاليــف
توزيــع الغــذاء.
فرصــا لتطويــر الســوق مــن خــال زيــادة مشــاركة
•ســوف يفتــح ً
القطــاع الخــاص يف التســويق والتجــارة واملعالجــة والتخزيــن.

•قــد يكــون أســهل مــن الدعــم النقــدي مــن حيــث التخلــص
التدريجــي منــه يف حــال زيــادة فــرص العمــل.

•زيادة فرص العمل الناجمة عن تطوير السوق.

•ســوف يوفــر جميــع الفوائــد األخــرى مــن  7-1املدرجــة تحــت
الخيــار أ.

•إحيــاء أســعار الســوق الحــرة وتشــجيع تخصيــص املــوارد
بفعاليــة أكــر.

السلبيات

•ســيكون لــه تأثــر مفيــد عــى الزراعــة املحليــة مــن خــال
أســعار الســوق الحــرة.
•زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص يف توزيع التجزئة.

•يتطلــب تقديـرات موثوقــة لدخــل األرسة وتقييــم جيــد للحاجــة
إىل االســتهداف.
•قــد يكــون مــن الصعــب تنفيــذه رسي ًعــا لعــدم وجــود آليــة
توزيــع للقســائم.
•ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق نظام اﺳﺮﺘداد القسائم (ﻟﻠﺘﺠﺎر) بعض الوقت ﻟتطويره.

السلبيات
•ال يقلــل الدعــم النقــدي العــام مــن الطلــب عــى ميزانيــة
الحكومــة مبــا يتجــاوز التوفــر مــن خــال خفــض تكاليــف
التوزيــع.
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•قــد تكــون التحويــات النقديــة تضخميــة  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل الفــرة
األوليــة مــن التحويــات النقديــة عــى نطــاق واســع إىل
املســتهلكني إذا مل تســتطع اإلمــدادات الســوقية تلبيــة الطلــب
الجديــد عــى الطعــام والســلع األخــرى مــن قبــل املســتهلكني.

•للدخل إىل الفئات الضعيفة املستهدفة.
•سوف يوفر جميع الفوائد من  7-1املدرجة تحت الخيار أ.
•ســيكون لــه آثــار مفيــدة للتحويــات النقديــة عــى املســتهلكني
واألســواق والزراعــة ،عــى النحــو املذكــور أعــاه.

•ﺗﺤﺘﺎج التحويــات النقديــة إﻰﻟ ﺁﻟﻴﺎت توصيــل ﺁﻣﻨﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ
وﻣﻨﺘﺮﺸة ﻋﻰﻠ نطــاق واﺳﻊ (البنــوك واملؤسســات اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ) واﻟﺘﻲ
قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول ﻋﻠﻴﻬﺎ عــى اﻤﻟﺪى اﻟﻘﺼﺮﻴ ﻲﻓ
اﻟﻌﺮاق.

•ســيلبي هــدف األمــن الغــذايئ املتمثــل يف مســاعدة الفئــات
الضعيفــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ.

•ﻗد ﯾواﺟﮫ االســتحقاق اﻟﻧﻘدي اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗم إﻧﺷﺎؤه ﻋﻟﯽ اﻟﻣدى
اﻟﻘﺻﯾر ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﮐﺑﯾرة عنــد اســتبعاده ﻲﻓ وﻗت ﻻﺣق.

•ســوف يســتفيد مــن املكاســب الناتجــة عــن الكفــاءة والفوائــد
األخــرى (التــي نوقشــت أعــاه) التــي يوفرهــا االســتهداف.

•قــد ال يتــم اســتخدام التحويــات النقديــة للغــرض املقصــود مــن السلبيات
قبل املســتلمني.

•تقلــل مــن ســيطرة االرس التــي تراســها املــرأة والتــي تهتــم
بالرعايــة التغذويــة ألفــراد األرسة وبخاصــة األطفــال.
•قد يكون النقد أكرث عرضة للرسقة واالحتيال.

•ســتكون اآلثــار غــر املرغــوب فيهــا مامثلــة لتلــك التــي نوقشــت
أعــاه يف إطــار خيــار التحويــات النقديــة الشــاملة؛ ولكــن كونها
خيــا ًرا مســتهدفًا ،فقــد تكــون شــدة التأثـرات أقــل.
•يتطلــب وجــود نظــم تعمــل بشــكل جيــد لتوصيــل النقديــة مــع
توســيع نطــاق الوصــول.

•قــد تشــجع التحويــات النقديــة عــى املزيــد مــن املشــريات
وميكــن أيضــا النظــر إىل الســيناريوهات املوضحــة أعــاه كمراحــل
غــر الغذائيــة.
متميــزة يف التحــول التدريجــي لنظــام البطاقــة التموينيــة .ويف هــذه
املخاطر
الحالــة ،أحــد التحــركات املحتملــة ميكــن أن تكــون مــن الســيناريو
أ (املرحلــة األوىل) إىل الســيناريو ب (املرحلــة الثانيــة) إىل الســيناريو
د (املرحلــة النهائيــة) .ويســتند منطــق هــذا التسلســل إىل رضورة
•قد يرتسخ يف أذهان الجمهور بوصفه حقًا لهم.
وجــود نظــام مــايل فعــال وتحســن فــرص الدخــل قبــل أن يتســنى
وضــع نظــام للتحويــات النقديــة خــال مــن املخاطــر نســب ًيا.
•قد تتعرض األهداف الغذائية للخطر.
•ﻗد ﯾؤدي ﻏﯾﺎب آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﻟﯾم اﻟﻧﻘدي اﻵﻣن إﻟﯽ حرمــان ﺑﻌض التحــرك املحتمــل الثــاين ميكــن أن يكــون مــن الســيناريو أ (املرحلــة
األوىل)  ،إىل الســيناريو ج (املرحلــة الثانيــة) إىل الســيناريو د (املرحلــة
اﻟﻣﺗﻟﻘﯾن ﻣن ﺷﺑﮐﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﻲﺋ.

ســيناريو د :االنتقــال مــن النظــام العينــي العــام إىل
األنظمــة النقديــة املســتهدفة
ســيكون هــذا النهــج متواف ًقــا مــع ارتفــاع نســبة العاملــة وأســعار
الســوق املســتقرة.

النهائيــة) .وميكــن أن يكــون لذلــك ميــزة إذا كان يعتقــد أن النظــام
االجتامعــي االقتصــادي سيســتغرق فــرة أطــول ليســتعيد عافيتــه
ويجــب تقديــم إعانــة غذائيــة شــاملة لفــرة أطــول.

االيجابيات
•يحقق الهدف النهايئ لألمن الغذايئ  -أي التحويالت الفعالة
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2ويســتند هــذا الرقــم إﻰﻟ ﺣﺴﺎب برنامــج األغذيــة الــدويل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ «الســلة الغذائيــة األساســية ﻟﻠﺒﻘﺎء عــى قيــد الحيــاة» .حيــث تحتــوي القيمــة األدىن للســلة الغذائيــة والتــي رصدهــا برنامــج األغذيــة
الــدويل عــى خمــس ســلع غذائيــة .حيــث يتــم تحديــد الكميــات بنــا ًء عــى مقــدار الســعرات الحراريــة الواجــب تناولهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة .الســلع الخمــس هــي دقيــق القمــح ( 6.75كجــم) ،الســكر
( 1كيلــو) ،األرز ( 6.75كجــم) ،الزيــوت النباتيــة (0.9لــر) والعــدس ( 1.8كجــم) .ســلة الطعــام التــي تــم تحليلهــا هــي الحــد األدىن لســلة الغــذاء لــكل أرسة يف الشــهر.
المراجعة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية في العراق تشرين االول 2018

العــراق :خيــارات ترشــيد الدعــم الغــذايئ 2022-2019
(بالــدوالر األمريــي)

2.2لــكل فــرد يف الشــهر حصــة مقدارهــا  7دوالرات أمريكيــة يف عــام
 ،2018مــع أخــذ املخزونــات القادمــة مــن عــام  2017يف اإلعتبــار.

االفرتاضات:

3.3تقدر تكاليف التشغيل بنسبة  ٪10من تكلفة التوزيع العامة.

1.1مجمــوع الســكان البالــغ  39.76مليــون نســمة يف 4.4 ،2018اســتهداف  ٪ 40 ، ٪ 60 ، ٪ 80و  ٪ 20مــن الســكان يف  2019و
 2020و  2021و  2022عــى التــوايل.
ويفــرض أن يزيــد بنســبة  %2.5ســنويا.
2020
2019
2018
السنوات
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
النوع العام (قيمة سلة الغذاء الحالية  7دوالرات أمريكية)
الخيار  :1نظام التوزيـ ــع
ي
3339840000

3425005920

3512343576

2021
42879861

2022
43973298

3601908324

3693757032

التكلفــة العامــة لنظــام
3
التوزيـ ـ ــع العــام
369375703
360190832
351234357
342500592
333984000
تكاليف التشغيل
4063132735
3962099156
3863577934
3767506512
3673824000
اإلجمال
ي
738751406
1440763330
2107406146
2740004736
3339840000
التوزيـ ـ ــع المســتهدف
لنظــام التوزيـ ـ ــع العــام
مــن 20194
73875140
144076333
210740615
274000474
333984000
تكاليف التشغيل
812626547
1584839663
2318146760
3014005210
3673824000
اإلجمال
ي
/
/
أمريك الفرد الشهر
الخيار  ”2التحول إىل النقد العام البالغ  17دوالر
ي
8970552792
8747491644
8529977256
8317871520
8111040000
متطلب اإلنفاق
897055279
874749164
852997726
831787152
811104000
تكاليف التشغيل
9867608071
9622240808
9382947982
9149658672
8922144000
اإلجمال
ي
ت
أمريك/الفــرد/
الخيــار  :3التخفيــض الســنوي للتغطيــة بنســبة  %20كل عــام مــن  2019وحــى ( 2022النقد/كوبــون بمقــدار  17دوالر
ي
الشــهر)
2022
2021
2020
2019
2018
السنوات
43973298
42879861
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
الســكان المشـ ي ن
20
40
60
80
100
ـمول�
()%
ن
المشمول�
السكان
8794659
17151944
25088168
32619104
39760000
ي
1794110436
3498996576
5117986272
6654297216
8111040000
التكلفة المستهدفة
179411044
349899657
511798627
665429722
811104000
تكاليف التشغيل
الدعــم:
تخفيــض
1973521480
3848896234
5629784899
7319726938
8922144000
2 0 -2 0 -2 0 -2 0 -0
ف
ف
الخيــار  :4التخفيــض الســنوي للتغطيــة بنســبة  %40ي�  ،2019و %20مــن  2020إىل  ،2021و %50ي� ( 2022النقد/كوبــون بمقــدار
ـ� /الفــرد /الشــهر)
 17دوالر أمريـ ي
2022
2021
2020
2019
2018
السنوات
43973298
42879861
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
ن
20
40
40
60
100
ـمول�
الســكان المشـ ي
()%

3لكل فرد يف الشهر حصة مقدارها  7دوالرات أمريكية يف عام  ،2018مع أخذ األسهم القادمة من عام  2017يف اإلعتبار.
4استهداف  ٪ 40 ، ٪ 60 ، ٪ 80و  ٪ 20من السكان يف  2019و  2020و  2021و  2022عىل التوايل.
 5لكافة السكان
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ين
المشمول�
السكان
التكلفة المستهدفة
تكاليف التشغيل
الدعــم:
تخفيــض
5 0 -0 -2 0 -4 0 -0
ف
ف
الخيــار  :5التخفيــض الســنوي للتغطيــة بنســبة  %30ي�  ،2019و %30مــن  2020إىل  ،2021و %50ي� ( 2022النقد/كوبــون بمقــدار
ـ� /الفــرد /الشــهر)
 17دوالر أمريـ ي
2022
2021
2020
2019
2018
السنوات
43973289
42879861
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
ن
20
40
40
70
100
ـمول�
الســكان المشـ ي
()%
ين
المشمول�
السكان
8794659
17151944
16725445
28541716
39760000
1794110436
3498996576
3411990780
5822510064
8111040000
التكلفة المستهدفة
179411044
349899657
341199078
582251006
811104000
تكاليف التشغيل
الدعــم:
تخفيــض
1973521480
3848896234
3753189858
6404761070
8922144000
5 0 -0 -3 0 -3 0 -0
ف
ف
الخيــار  :6التخفيــض الســنوي للتغطيــة بنســبة  %20ي�  ،2019و %40مــن  2020إىل  ،2021و %50ي� ( 2022النقد/كوبــون بمقــدار
ـ� /الفــرد /الشــهر)
 17دوالر أمريـ ي
2022
2021
2020
2019
2018
السنوات
43973298
42879861
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
ن
20
40
40
80
100
ـمول�
الســكان المشـ ي
()%
ن
المشمول�
السكان
8794659
17151944
16725445
32619104
39760000
ي
1794110436
3498996576
3411990780
6654297216
8111040000
التكلفة المستهدفة
179411044
349899657
341199078
665429722
811104000
تكاليف التشغيل
الدعــم:
تخفيــض
1973521480
3848896234
3753189585
7319726938
8922144000
5 0 -0 -4 0 -2 0 -0
39760000
8111040000
811104000
8922144000

24464328
4990722912
499072291
5489795203

16725445
3411990780
341199078
3753389858

17151944
3498996576
349899657
3848896234

8794659
1794110436
179411044
1973521480

خيارات إلصالح نظام البطاقة التموينية مع االستهداف املعزز (يستهدف نظام البطاقة التموينية الفقراء فقط)
يف هذا القسم ،نقدم نتائج نظام يستخدم نفس امليزانية اإلجاملية ولكن يتم تلقي التحويالت النقدية ذات الحجم املتساوي فقط من قبل
األشخاص املصنفني عىل أنهم فقراء باستخدام القيمة اإلجاملية لسلة الغذاء لنظام البطاقة التموينية البالغة  17دوال ًرا أمريكيًا.
تشري اإلحصاءات األخرية إىل أن  ٪22.5من سكان العراق فقراء.
يف فرضيتنا ،نفرتض ما ييل:
•يبلغ إجاميل عدد السكان  39.76مليون نسمة عام  ،2018ويزداد بنسبة  ٪2.5سنويًا.
•ستبقى ميزانية نظام البطاقة التموينية لعام  2017كام هي يف الفرتة  ،2022-2018وتندرج تكاليف التشغيل ( )٪10ضمن امليزانية
املخصصة لنظام البطاقة التموينية.
•تبلغ تكاليف التشغيل حوايل  ٪10من ميزانية نظام البطاقة التموينية
•يتم تحديد جميع العراقيني الفقراء بشكل كامل ويشملهم نظام البطاقة التموينية (عينيًا أو قسائم أو تحويل).
•تبلغ تكلفة سلة األغذية الخاصة بنظام البطاقة التموينية  17دوالر أمرييك (للسيناريو األول والثاين).
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ف
ً ف
تدريجيــا ي� ال فســنوات الخمــس القادمــة ،%12,5 ،%15 ،%17,5 ،%20 ،%22,5 :ي� األعــوام
الســيناريو  :1ســيتناقص معــدل الفقــر
ز
ن
ه ولــن تتغـ يـر (1,6
ـا
ـ
م
ك
ـام
ـ
ع
ال
ـع
ـ
ـ
ـ
ي
التوز
ـام
ـ
ظ
لن
ـة
ـ
ص
المخص
ـة
ـ
ي
ان
2021 ،2020 ،2019 ،2018
الم�
ـتظل
ـ
س
ـ�
ـ
ح
�
،
ـوال
ـ
ت
ال
ـى
ـ
ع
و،2022
ي
ي
ي ي
ي
ـ�)
مليــار دوالر أمريـ ي
2022
2021
2020
2019
2018
السنوات
43973298
42879861
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
%12,5
%15
%17,5
%20
%22,5
 %السكان الفقراء
ين
المستهدف�
السكان الفقراء
5496662
6431979
7317382
8154776
8946000
يز
الم�انيــة المخصصــة لنظــام التوزيـ ـ ــع 1600000000 1600000000 1600000000 1600000000 1600000000
ـ�)
العــام (بالــدوالر األمريـ ي
160000000
160000000
160000000
160000000
األمريك) 160000000
تكاليف التشغيل (بالدوالر
ي
يز
م�انيــة نظــام التوزيـ ـ ــع العــام الموزعــة 1440000000 1440000000 1440000000 1440000000 1440000000
ـ�)
(بالــدوالر األمريـ ي
204
204
204
204
204
التكلفــة العينيــة للســلة الغذائيــة
الخاصــة بنظــام التوزيـ ـ ــع العــام
(قســيمة /تحويــل نقدي)/الفــرد
ـ�
ي
الفق�/العــام (بالــدوالر األمريـ ي
17
17
17
17
17
التكلفــة العينيــة للســلة الغذائيــة
الخاصــة بنظــام التوزيـ ـ ــع العــام
(قســيمة /تحويــل نقدي)/الفــرد
ـ�
ي
الفق�/الشــهر (بالــدوالر األمريـ ي
التكلفــة الكليــة المطلوبــة لتغطيــة 1121319048 1312123716 1492745928 1663574304 1824984000
ـ�)
الســكان الفق ـراء (بالــدوالر األمريـ ي
128,5
109,7
96,5
86,5
78,9
معــدل تغطيــة نظــام التوزيـ ـ ــع العــام
للســكان الفق ـراء ()%
يز
318680952- 12787628452745928
223574304
المطلوبة/المتجــاوزة 384984000
الم�انيــة
لتغطيــة كافــة الســكان الفق ـراء
ـ�)
(بالــدوالر األمريـ ً ي
ف
يز
والم�انيــة المخصصــة لنظــام التوزيـ ـ ــع العــام بــدون تغيـ يـر ي� الســنوات الخمــس القادمــة
الســيناريو  :2يظــل كل مــن معــدق الفقــر()%22,5
ـ�)
( 1,6مليــار دوالر أمريـ ي
2018
السنوات
39760000
الكل للسكان
العدد ي
%22,5
 %السكان الفقراء
ين
المستهدف�
السكان الفقراء
8946000
يز
الم�انيــة المخصصــة لنظــام التوزيـ ـ ــع 1600000000
ـ�)
العــام (بالــدوالر األمريـ ي
األمريك) 160000000
تكاليف التشغيل (بالدوالر
ي
يز
م�انيــة نظــام التوزيـ ـ ــع العــام الموزعــة 1440000000
ـ�)
(بالــدوالر األمريـ ي
204
التكلفــة العينيــة للســلة الغذائيــة
الخاصــة بنظــام التوزيـ ـ ــع العــام
(قســيمة /تحويــل نقدي)/الفــرد
ـ�
ي
الفق�/العــام (بالــدوالر األمريـ ي
17
التكلفــة العينيــة للســلة الغذائيــة
الخاصــة بنظــام التوزيـ ـ ــع العــام
(قســيمة /تحويــل نقدي)/الفــرد
ـ�
ي
الفق�/الشــهر (بالــدوالر األمريـ ي
التكلفــة الكليــة المطلوبــة لتغطيــة 1824984000
ـ�)
الســكان الفق ـراء (بالــدوالر األمريـ ي
78,9
معــدل تغطيــة نظــام التوزيـ ـ ــع العــام
للســكان الفق ـراء ()%

2019
40773880
%22,5
9174123
1600000000

2020
41813614
%22,5
9408063
1600000000

2021
42879861
%22,5
9647969
1600000000

2022
43973298
%22,5
9893992
1600000000

160000000
1440000000

160000000
204

160000000
204

160000000
204

204

204

204

204

17

17

17

17

1871521092

1919244852

1968185676

2018374368

76,9

75,0

73,1

71,3
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يز
المطلوبة/المتجــاوزة
الم�انيــة
لتغطيــة كافــة الســكان الفق ـراء
ـ�)
(بالــدوالر األمريـ ي
ف
السيناريو  :3التكلفة المثىل لحصة نظام التوزيـ ــع العام � حال تغطية كافة السكان الفقراء ي ز
بم�انية نظام التوزيـ ــع العام
ي
ً
ف
يز
تغي� ي� السنوات الخمس القادمة)
(سيظل كل من معدل الفقر ()%22,5
والم�انية المخصصة لنظام التوزيـ ــع العام بدون ي
2022
2021
2020
2019
2018
السنوات
43973298
42879861
41813614
40773880
39760000
الكل للسكان
العدد ي
%22,5
%22,5
%22,5
%22,5
%22,5
 %السكان الفقراء
ن
المستهدف�
السكان الفقراء
9893992
9647969
9408063
9174123
8946000
ي
يز
الم�انيــة المخصصــة لنظــام التوزيـ ـ ــع 1600000000 1600000000 1600000000 1600000000 1600000000
العــام (بالــدوالر األمريـ يـ�)
160000000
160000000
160000000
160000000
األمريك) 160000000
تكاليف التشغيل (بالدوالر
ي
يز
م�انيــة نظــام التوزيـ ـ ــع العــام الموزعــة 1440000000 1440000000 1440000000 1440000000 1440000000
(بالــدوالر األمريـ يـ�)
145,5
149,2
153,0
156,9
160,9
التكلفــة العينيــة للســلة الغذائيــة
الخاصــة بنظــام التوزيـ ـ ــع العــام
(قســيمة /تحويــل نقدي)/الفــرد
الفق�/العــام (بالــدوالر األمريـ يـ�
ي
12,13
12,43
12,75
13,08
13,41
التكلفــة العينيــة للســلة الغذائيــة
الخاصــة بنظــام التوزيــــ ــع العــام
(قســيمة /تحويــل نقدي)/الفــرد
ـ�
ي
الفق�/الشــهر (بالــدوالر األمريـ ي
384984000

431521092

479244852

528185676

578374368

خيار لدمج برنامجي نظام البطاقة التموينية وشبكة األمان االجتامعي يف نظام قائم عىل القسائم بصورة رئيسية
(يستهدف نظام البطاقة التموينية الفقراء فقط)
الر ي ز
ي ن
ك�ة :1
تحس� شبكة السالمة الغذائية
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الهدف

اإلجراء

الهــدف :إنشــاء
شــبكة ســامة
غذائيــة فعالــة
وكفــؤة للفق ـراء.

دمــج برامــج ي نظــام
التوزيـ ـ ــع العــام وشــبكة
ف
ـاع ي�
األمــان االجتمـ ي
نظــام يســتند بصــورة
أساســية إىل القســائم،
ويســتهدف الفق ـراء.
اإلج ـراء  :1إدارة
شــبكة
وتشــغيل
الغذائيــة
الســامة
ا لمعد لــة .

التكاليف
متوسط
متوسط تكاليف
التكاليف
االستثمار
المتكررة
السنوية (مليون
السنوية
أمريك)
دوالر
ي
(مليون
دوالر)

2000

التنفيذ

تعليقات

التكاليــف بنــاء عــى توفـ يـر ســلة
وزارة التجارة
غذائيــة قيمتهــا  16.70دوالر
أمريـ يـ� إىل  %22.5مــن الســكان
وزارة العمــل والشــئون الذيــن يعيشــون تحــت خــط
الفقــر البالــغ  105 000دينــار
ا الجتما عيــة
ع ـر ق
ً
ً
أمريكيــا) ف ي�
دوالرا
ا� (84
ي
الشــهر .وتشــمل أيضــا  ٪10مــن
التكاليــف العامــة.
وزارة التخطيط
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اإلج ـراء  :2إعــداد
قوائــم مســجلة لــأرس
المســتهدفة مــع أنظمــة
الــدوري
للعــرض
و ا لمرا جعــا ت .

اإلج ـراء  :3إعــادة
تحديــد حزمــة دعــم
األغذية لجعلها مناســبة
مــن الناحيــة التغذويــة.

اإلج ـراء :4
إعــداد
خطــة مفصلــة للتصميــم
والتنفيــذ  ،لالنتقــال
ئ
ـز� إىل
الكامــل أو الجـ ي
نظــام النقــد أو القســائم.

اإلجـراء  :5دعــم اإلنتــاج
ـال الجــودة للســلع
عـ ي
ت
المحليــة ال ـ ي يتــم
ش�اؤهــا بواســطة نظــام
التوزيـ ـ ــع العــام الجديــد.
اإلجـراء  :6إنشــاء وحــدة
للرصــد والتقييــم.

اإلجمال
ي

3,5

1,0

1,0

( 1عام)

منظمــات
ا لمــد ن ي�
وزارة التجارة

0,3

المجتمــع

تحديد برنامج النقد أو القسيمة،
مــع األخــذ ف ي� االعتبــار نتائــج
التجربــة األخـ يـرة ال ـت ي أجريــت
ف
ه الســلع
وزارة العمــل والشــئون ي� النجــف؛ ومــا ي
ش
والكميــات المناســبة للــراء؛
ا الجتما عيــة
والمحــات التجاريــة والمتاجــر
وزارة الصحة
المشــاركة ،والتحكــم ف ي� أنظمــة
مراجعــة الشــكاوى والتدقيــق.
تعريــف برنامــج النقــد أو االقســائم
وزارة التخطيط
 ،مــع مراعــاة نتائــج المـ شـروع
وزارة التجارة
التجريـ ب يـ� الــذي اجــري ف ي� النجــف
وزارة العمــل والشــؤون حديثــا؛ مــا الســلع والكميــات
المرغوبــة للـ شـراء ؛ المتاجــر
ا إلجتما عيــة
والمخــازن المشــاركة  ،والتحكــم
ف ي� أنظمــة التدقيــق والنظــر ف ي�
الشــكاوى .
يجــب أن يرتبــط إصــاح نظـ ًـام
وزارة التجارة
التوزيـ ـ ــع العــام ار ً
تباطــا وثيقــا
بالسياســة الزراعيــة ال ـت ي يجــري
ً
حاليــا.
إعدادهــا
وزارة الزراعة

( 1عام)

0.1
( 1عام)

0,2
( 1عام)

1,0

ســجلت وزارة العمــل والشــئون
وزارة التجارة
االجتماعيــة  4ماليـ ي ن
ـ� شــخص.
وزارة العمــل والشــئون وتحتــاج القوائــم إىل إعــادة
ا الجتما عيــة
فتحهــا للمتقدمـ ي ن
ـ� الجــدد الذيــن
يحتاجــون إىل الفحــص والتحقــق.
وزارة التخطيط

1,0

( 1عام)

ســتقوم الوحــدة ف ي� المقــام األول
وزارة التخطيط
برصــد وتقييــم أداء نظــام التوزيـ ـ ــع
وزارة التجارة
العــام الجديد/شــبكة األمــان
رت
ـاع .كمــا س ـ اقب التقــدم
وزارة العمــل والشــئون االجتمـ ي
المحــرز ف ي� أهــداف التنميــة
ا الجتما عيــة
المســتدامة  1.2و ،2.2وتقــدم
تقريـ ًـرا إىل وحــدة مراقبــة الهــدف
ن
ـا� مــن أه ًــداف التنميــة
الثـ ي
وزارة الصحة
المســتدامة كامــا.

2002

( 1عام)
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الـجـــداول ،األشـــــكال والخــــــرائط

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الجدول  .1األهداف الفرعية لهدف التنمية املستدامة 2
رقم

الهدف

األهداف الفرعية

ش
المؤ�ات

1.2

بحلــول عــام  ،2030يجــب القضــاء عــى الجــوع وضمــان حصــول جميــع  1.1.2انتشار نقص التغذية
النــاس ،وال ســيما الفقـراء واألشــخاص المحتاجـ ي ن
ـ� ،بمــا ف ي� ذلــك الرضــع،
ئ
ـذا� المعتــدل أو الشــديد
ـ
غ
ال
ـن
ـ
م
األ
ـدام
ـ
ع
ان
ـار
ـ
ش
انت
2.1.2
ي
عــى أغذيــة آمنــة ومغذيــة وكافيــة عــى مــدار العــام.
ُ
بـ ي ن
ـ� الســكان ،اســتنادا إىل مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن
ئ
ـذا� ()FIES
الغـ ي

2.2

بحلــول عــام  ،2030يتــم إنهــاء جميــع أشــكال ســوء التغذيــة ،بمــا ف ي� ذلــك  1.2.3معــدل انتشــار التقــزم (الطــول بالنســبة للعمــر <
تحقيق األهداف المتفق عليها ً
دوليا ،بحلول عام  ،2025بشأن التقزم  ً 2-االنح ـراف المعيــاري عــن متوســط معايـ يـر نمــو الطفــل
ن
واله ـزال لــدى األطفــال دون ســن الخامســة ،ومعالجــة االحتياجــات وفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة) بـ يـ� األطفــال دون ســن
الخامســة.
التغذويــة للمراهقــات والحوامــل والمرضعــات وكبــار الســن.
 .2.2.2معــدل انتشــار ســوء التغذيــة (الــوزن بالنســبة
للطــول>  2+أو <ً 2-االنح ـراف المعيــاري عــن متوســط
معايـ يـر نمــو الطفــل وفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة) بـ ي ن
ـ�
األطفــال دون ســن الخامســة ،حســب النــوع (اله ـزال
والــوزن الزائــد)

3.2

بحلــول عــام  ،2030تتــم مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ومداخيــل صغــار  1.3.2حجــم اإلنتــاج لــكل وحــدة عمــل حســب الفئــات
ش
ـ� ،والمزارعـ ي ن
منتــج األغذيــة ،وال ســيما النســاء ،والســكان األصليـ ي ن
للم�وعــات الزراعيــة  /الرعويــة  /الحرجيــة
ـ� الحجميــة
ي
ـ� ،والرعــاة ،والصياديــن ،وذلــك مــن خــال تأمـ ي ن
األرسيـ ي ن
ـ� الوصــول اآلمــن
والمتســاوي إىل األرض ،والمــوارد والمدخــات اإلنتاجيــة األخــرى،
والمعرفــة ،والخدمــات الماليــة ،واألســواق وفــرص إلضافــة القيمــة  2.3.2متوســط دخــل صغــار منتــج ي األغذيــة ،حســب
اع.
الجنــس وحالــة األصالــة.
والعمــل غـ يـر الــزر ي

4.2

ئ
ـذا� المســتدامة  1.4.2نســبة المســاحة الزراعيــة تحــت الزراعــة المنتجــة
بحلــول عــام  ،2030يتــم ضمــان أنظمـ تـة اإلنتــاج الغـ ي
وتنفيــذ الممارســات الزراعيــة المرنــة ال ـ ي تزيــد اإلنتاجيــة واإلنتــاج؛ والمســتدامة.
وتســاعد ف ي� الحفــاظ عــى النظــم البيئيــة ،الـت ي تعــزز القــدرة عــى التكيــف
مــع تغـ يـر المنــاخ والظــروف الجويــة القاســية والجفــاف والفيضانــات
يجيــا نوعيــة األرض ت
ـ� تدر ً
وغ�هــا مــن الكــوارث؛ وهــذا يحسـ ي ن
وال�بــة.
ي

5.2

ث
ا� للبــذور ،والنباتــات  1.5.2عــدد المــوارد الوراثيــة النباتيــة والحيوانيــة لألغذيــة
بحلــول عــام  ،2020الحفــاظ عــى التنــوع الــور ي
ف
ال�ية ذات الصلة والزراعــة المضمونــة ي� مرافــق الحفــظ متوســطة أو طويلــة
المزروعة والحيوانات المزرعية والمستأنسة واألنواع ب
بهــا ،وذلــك مــن خــال بنــوك البــذور والنباتــات الـت ي تتــم إدارتهــا وتنويعهــا األجــل
عــى نحــو جيــد عــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،وتعزيــز
الوصــول إىل العدالــة والمشــاركة العادلــة للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدام
المــوارد ًالوراثيــة والمعــارف التقليديــة المرتبطــة بهــا ،عــى النحــو المتفــق  2.5.2نســبة الســاالت المحليــة المصنفــة عــى أنهــا
عليــه دوليــا.
معرضة للخطر أو ليست معرضة للخطر أو عند مستوى
غـ يـر معــروف مــن خطــر االنق ـراض
ف
ف
ش
اع للنفقات الحكومية
زيــادة االســتثمار ،بمــا ي� ذلــك مــن خــال تعزيــز التعــاون الـ ي
ـدول ،ي�  5.2أ 1 .مؤ� التوجيه الزر ي
اع،
البنيــة األساســية الريفيــة ،وخدمــات البحــوث الزراعيــة واإلرشــاد الــزر ي
وتطويــر التكنولوجيــا ،وبنــوك الجينــات النباتيــة والحيوانيــة مــن أجــل
ف
تعزيــز القـ
.
ـدرة اإلنتاجيــة الزراعيــة ي� البلــدان الناميــة ،وال ســيما أقــل  5.2أ ب مجمــوع التدفقــات الرســمية (المســاعدة
البلــدان نمـ ً
.
ا
ـو
اإلنمائيــة الرســمية باإلضافــة إىل التدفقــات الرســمية
اع
األخــرى) إىل القطــاع الــزر ي

 5.2أ
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 5.2ب تصحيــح ومنــع القيــود التجاريــة والتشــوهات ف ي� األســواق الزراعيــة  5.2ب 1 .دعم الصادرات الزراعية
العالميــة ،بمــا ف ي� ذلــك مــن خــال االســتبعاد المتــوازي لجميــع أشــكال
دعـًـم الصــادرات الزراعيــة وجميــع إجـراءات التصديــر ذات األثــر المماثــل،
وفقــا لتفويــض جولــة الدوحــة اإلنمائيــة.
اعتمــاد التدابـ يـر الالزمــة لضمــان األداء الســليم ألســواق الســلع الغذائيــة  5.2ج 1 .ش
مؤ� شذوذات سعر الغذاء
 5.2ج
ومشــتقاتها وتســهيل الوصــول ف ي� الوقــت المناســب إىل المعلومــات
الســوقية ،بمــا ف ي� ذلــك تلــك الخاصــة باالحتياطيــات الغذائيــة ،للمســاعدة
ف ي� الحــد مــن التقلبــات الحــادة ف ي� أســعار األغذيــة.
املصدر :الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة.2015 ،
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الجدول  :2موازين السلع الخاصة مبجموعات األغذية الرئيسية يف العراق2015 ،
العنرص
الحبوب
(اإلجمال)
ي

االعتماد
ت
الذا�
ي
97,31

يز
الم�ان

الواردات

التوافر
لالستهالك

ق

ك

ق

ك

ق

ك

7592,36

348,27

204,36

361,93

274,44

13,66

70,08

القمح والدقيق

99,91

2647,41

114,45

2,41

الذرة

100,00

289,00

0,00

0,00

األرز

84,39

1293,95

225,25

201,95

الشع�
ي

100,00

3297,00

0,00

0,00

128,11

الصادرات

72,49

13,66

اإلنتاج

70,08

7388,00
2645,00
289,00

225,25

1092,00

201,95

3297,00

البطاطس

97,24

1657,30

16,49

46,30

16,49

46,30

البقوليات

50,83

11,67

4,15

5,74

5,04

8,84

(اإلجمال)
ي
ض
الخ�اوات

1629,00
0,89

3,10

5,93

96,09

3287,59

67,64

128,59

67,66

128,61

0,02

0,02

3159,00

84,53

1625,01

82,41

251,31

91,95

288,39

9,54

37,08

1373,70

(اإلجمال)
ي
الفواكه
(اإلجمال)
ي
السكر

0,31

402,65

306,58

401,38

306,58

1,27

401,38

(معدل)
الدهون والزيوت

17,05

126,64

62,02

105,05

62,04

105,07

0,02

0,02

21,59

(اإلجمال)
ي
اللحوم

81,33

381,31

112,41

71,41

113,12

71,54

0,70

0,37

310,13

(اإلجمال)
ي
اللحوم الحمراء

99,74

236,75

2,76

0,62

3,01

0,70

0,25

0,08

236,13

لحوم الدواجن

51,19

144,56

109,66

70,56

110,11

70,84

0,45

0,29

74,00

األسماك

59,96

115,85

64,00

46,38

64,00

46,38

69,47

البيض

35,59

95,18

53,39

61,30

53,45

61,38

0,06

0,07

33,87

الحليــب والمنتجــات
اللبنيــة

49,80

634,17

45,05

318,33

45,15

319,0

0,10

0,73

315,84

اإلجمال
ي

1162,42

1187,42

25

املصدر :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية ،املجلد رقم  ،36الخرطوم ،2016 ،الجدول رقم  ،305الصفحة .312
ملحوظة :القيمة (ق) :مليون دوالر أمرييك
الكمية (ك) 1000 :طن مرتي
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الجدول  :3االحتياجات املالية لتعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام (مليون دوالر أمرييك)
ز

اع المستدام
الر ي
ك�ة  :2تعزيز اإلنتاج الزر ي
اإلجراءات
الهدف

الهــدف  :1تنشــيط
اع ف ي�
نظــم اإلنتــاج الــزر ي
المناطــق المت ـرض رة مــن
ا لــراع .

برنامــج خــاص
ســنتان لتنشــيط
ف� المناطــق المت ـرض
ي
ا لــراع .

مدتــه
الزراعــة
رة مــن

اإلج ـراء  :1إصــاح أنظمــة
الــري الرئيســية والثانويــة
ف ي� المناطــق المت ـرض رة مــن
ا ل ـراع .
اإلج ـراء  :2إصــاح وإعــادة
ن
ـا� والهيــاكل ف ي�
تأهيــل المبـ ي
الم ـزارع.
اإلجـراء  :3دعــم إعــادة بــدء
اإلنتــاج باســتخدام نهــج
سلســلة القيمــة.

التكاليف
متوسط التكاليف
متوسط
المتكررة السنوية
تكاليف
االستثمار
(مليون دوالر)
السنوية
(مليون دوالر
أمريك)
ي

100
( 3أعوام)

50
( 3أعوام)
50
( 3أعوام)

التنفيذ

تعليقات

خــاص
برنامــج
إنشــاء
للمحافظــات المت ـرض رة مــن
ال ـراع ،مثــل األنبــار وديــاىل
وكركــوك ونينــوى وصــاح
ا لد يــن .
وزارة الموارد هيــكل التحويــل والقنــوات
ومحطــات الضــخ العامــة
المائية
الصغـ يـرة والمتوســطة .فــرص
عمــل ريفيــة الئقــة قصـ يـرة
اإلدارات المحلية األجــل مــن خــال النقــد مقابــل
ا لعمــل .
ف
وزارة الزراعة المســاعدة ي� إعــادة بنــاء نظــم
الــري بالمزرعــة ،وحظائــر
الماشــية ،والصــوب الزراعيــة،
اإلدارات المحلية وأحــواض تربيــة األســماك.
وزارة الزراعة توفـ يـر النقــد والمدخــات
(البــذور واألســمدة واألعــاف
واألدوات
الحيوانيــة)
اإلدارات المحلية والمعــدات واآلالت؛ تجديــد
المخــزون مــن الماشــية وتوفـ يـر
خدمــات الصحــة الحيوانيــة
ا ألسا ســية .
خلق وظائف مستدامة.

200

الفرع
اإلجمال
ي
ي

( 3أعوام)
الهــدف  :2إنشــاء نظــم مجموعــة متكاملــة مــن
ث
ال�امــج واإلج ـراءات الراميــة
إنتــاج زر
اع أ كــر إنتاجيــة ب
وذكيــة ي ً
مناخيــا ومرنــة .إىل زيــادة اإلنتاجيــة وفــرص
العمــل والدخــول ف ي� الزراعــة
واألنشــطة ذات الصلــة عــى
مــدى خمــس ســنوات.

اإلج ـراء  :1إعــادة تأهيــل
البنيــة التحتيــة العامــة
و تحد يثهــا .

200

60

( 5أعوام)
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وزارة الزراعة ســيتم إج ـراء التغيـ يـرات
ش
والتنظيميــة
الت�يعيــة
المؤسســية
واإلصالحــات
وزارة الموارد واالســتثمارات ف ي� ســياق
سياســة واس ـرت اتيجية زراعيــة
المائية
جديــدة .يجــب أن تكــون
نــدرة الميــاه عنـ ً
ـرا أساسـ ًـيا ف ي�
صياغــة النظــم الزراعيــة المرنــة
اإلدارات المحلية
ً
مناخيــا.
والذكيــة
وزارة الزراعة تحسـ ي ن
الــري
أنظمــة
ـ�
والــرف القائمــة ومواصلــة
تطويــر المخططــات الحيويــة
والمســتدامة .تحسـ ي ن
ـ� الطــرق
وزارة الموارد
الموصلــة بـ ي ن
ـ� المزرعــة
المائية
والســوق, .ســيصاحب تطويــر
الــري والــرف مناقشــة حــول
تقاســم الميــاه مــع الــدول
وزارة ت
ال�بية
المجــاورة .
والتعليم
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اإلج ـراء  :2تعزيــز البحــوث
والقــدرات
واإلرشــاد
التنظيميــة للمؤسســات
الوطنيــة والمحليــة.

اإلج ـراء  :3تحسـ ي ن
ـ�
األســواق وسالســل القيمــة،
ـ� روابــط المزارعـ ي ن
وتحسـ ي ن
ـ�
باألســواق ،وتشــجيع إنتــاج
المحاصيــل ذات القيمــة
العاليــة .

اإلجـراء  :4تحسـ ي ن
ـ� اإلمــداد
ش
ن
باالئتمــان للمزارعـ يـ� لــراء
واآلالت
المدخــات
والمعــدات ،ولمرافــق البناء.

اإلج ـراء  :5حمايــة النقــاط
الســاخنة البيئيــة.

20

0,5

وزارة الزراعة

ســوف تعمــل جهــود البحــث
واإلرشــاد عــى تعزيــز نظــام
إنتــاج متنــوع مــع ت
ال�كـ ي زـ� عــى
المحاصيــل عاليــة القيمــة
والمعالجــة المحليــة ًوتطويــر
سلســلة القيمــة ،فضــا عــن
تطويــر المحاصيــل وتقنيــات
اإلنتــاج ال ـت ي تتســم بالــذكاء
ً
مناخيــا .كمــا يجــب أن تركــز
األنظمــة التنظيميــة عــى
ضمــان مدخــات الجــودة
للمزارعـ ي ن
ـ� ومنتــج ي الـ ثـروة
الحيوانيــة ،وتوفـ يـر منتجــات
ي ن
ـتهلك�.
آمنــة وصحيــة للمسـ

وزارة الزراعة

ســيتم تعزيــز البنيــة التحتيــة
الســوقية والوجســتية ،بمــا ف ي�
ذلــك مرافــق النقــل والتخزيــن،
عــن طريــق الـ شـراكات العامــة
الخا صــة .

( 5أعوام)
الجامعات

100

1,0

( 5أعوام)
وزارة التجارة

وســيتم توفـ يـر التدريــب
والناقلـ ي ن
وزارة التخطيط للمزارعـ ي ن
ـ�
ـ�،
ـغل المخــازن عــى
ومشـ
التعبئــة ي والتغليــف المناسـ ي ن
ـب�
للمنتجــات .وســيتم مراجعــة
القوانـ ي ن
ـ� واللوائــح المتعلقــة
بالزراعــة ،بمــا ف� ذلــك القوانـ يـ�ن
ي
ض
ا�
المتعلقــة بتســجيل األر ي
والملكيــة والتأجـ يـر  /اإلمتيــاز.
وزارة الزراعة ســيتم تحسـ ي ن
ـ� تدفــق القــروض
قصـ يـرة ومتوســطة وطويلــة
األجــل للمزارعـ ي ن
ـ�  -وســوف
يحصــل كل م ـزارع مــن بـ يـ�ن
وزارة التخطيط
 1,7مليون مزارع عىل قروض
بقيمــة  2000دوالر أمريـ يـ�
البنوك

700
( 5أعوام)

20

5

وزارة الزراعة

( 5أعوام)
وزارة الموارد
المائية

الفرع
اإلجمال
ي
ي

1040

برامــج خاصــة مركــزة لمعالجــة
القضايــا المســتجدة ،مثــل
ض
ا� وفقــدان
تدهــور األر ي
ت
التنــوع الحيــوي وتمليــح ال�بــة
والميــاه .

71

( 5أعوام)
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الهــدف  :3إنشــاء وحــدة
مراقبــة لتتبــع التقــدم ف ي�
الهــدف  2مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة

اإلجمال
ي

إنشــاء وحــدة مراقبــة هــدف
التنميــة المســتدامة  2ف ي�
وزارة الزراعــة.

1

1

( 5أعوام)

1243

وزارة الزراعة ســتقوم وحــدة المراقبــة بجمــع
وتجميع البيانات حول التقدم
المحــرز ف ي� هــدف التنميــة
وزارة التخطيط المســتدامة  .2وســتتم مشــاركة
هــذه البيانــات والتحليــات مــع
وزارة التخطيــط المســؤولة
عــن التقــدم العــام ف ي� أهــداف
التنميــة المســتدامة.

72,0

(5 – 3
أعوام)
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الجدول  :4االحتياجات املالية ملعالجة العبء الثاليث لسوء التغذية
ث
الر ي ز
الثال� لسوء التغذية
ك�ة  :3معالجة العبء
ي
اإلجراءات

الهدف

الهدف :1
ي ن
تحس� الحالة
التغذوية
للمجموعات
المحتاجة
والمعرضة
للخطر.

برنامج خاص
لمدة  3سنوات
لضمان أن
الرصاعات
المت�ض رة من
الرصاع قد
تم تزويدها
بالتغذية
الجيدة.
توف�
اإلجراء  :1ي
وجبات مدرسية
ف ي� المناطق
ض
المت�رة من
الرصاع

التكاليف
متوسط تكاليف متوسط التكاليف
المتكررة السنوية
االستثمار
السنوية (مليون
(مليون دوالر)
أمريك)
دوالر
ي

2

64

( 3أعوام)

التنفيذ

تعليقات

توفـ يـر المكمــات الغذائيــة الـ ت يـ�
توف�هــا لألطفــال الصغــار
ســيتم
ي
والنســاء الحوامــل والمرضعــات
عنــد الحاجــة.

وزارة ت
ال�بية
والتعليم
وزارة الصحة

ســيتم توفـ يـر الوجبــات الغذائيــة
ف ي� المــدارس االبتدائيــة ف ي� الســت
محافظــات األ كـ ثـر ت ـرض ًرا مــع
اســتهداف  200000طفــل.

وزارة العمل
والشئون
االجتماعية
السلطات
المحلية

اإلجراء :2
توف� المكمالت
ي
الغذائية للنساء
الحوامل
والمرضعات
والرضع.

2

50

( 3أعوام)

وزارة الصحة
وزارة العمل
والشئون
االجتماعية

ســيتم توفـ يـر المكمــات ف ي� الســت
محافظــات األ كـ ثـر ت ـرض ًرا مــع
اســتهداف  100.000طفــل وام ـرأة.

السلطات
المحلية
منظمات
ن
المد�
المجتمع
ي

توف�
اإلجراء  :3ي
مجموعات بذور
ض
الخ�اوات
المغذية لألرس
المحتاجة
لزراعتها ف ي�
حدائق الفناء
ف
الخل�.
ي
الفرع
اإلجمال
ي
ي

5

4

وزارة الزراعة

توفـ يـر مجموعــات البــذور والتدريــب
ف ي� الســت محافظــات األ كـ ثـر ت ـرض ًرا
مــع اســتهداف  0.1مليــون أرسة،
معظمهــم مــن النســاء.

119

( 3أعوام)
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الهدف  :2تعزيز إطالق برنامج
الحالة التغذوية التغذية
المدرسية
لجميع
ن
عىل الصعيد
اقي� من
العر ي
الوط�ً ،
ن
جنبا
التغذية
خالل
ي
إىل جنب مع
السليمة
الوع
بناء
وتشجيع
ي
بنمط حياة
العادات
صح
الغذائية
ي
الصحية.
اإلجراء  :1إنشاء
برنامج للتغذية
المدرسية
يتضمن-:

ينطبــق إطــار اإلحتيــاج عــى كال
المسـ ي ن
ـتوي� الري ـف ي والح ـرض ي.

10

160

( 5أعوام)

وزارة ت
ال�بية
والتعليم
وزارة الصحة
وزارة الزراعة

 تجديد مرافقالطعام والوصول
إىل مياه ش
ال�ب
ومرافق الرصف
الصح الكافية،
ي
إضافة التعليم
التغذوي
وتعزيز أنماط
الحياة الصحية
إىل المناهج
الدراسية،

السلطات
المحلية

المــدارس االبتدائيــة ف ي� جميــع
ض
والح�يــة الم ـراد
المناطــق الريفيــة
ـوال  500000طفــل).
تغطيتهــا (حـ ي
المبــادئ التوجيهيــة المصممــة
والمبنيــة عــى إج ـراءات مقاصــف
المــدارس ومعايـ يـر النظافــة العامــة
والجــودة .

إدخال الحدائق
المدرسية،
إنشاء وحدة
للرصد
والتفتيش.
اإلجراء :2
إطالق حملة
توعية عىل
مستوى البلد
تشمل وسائط
اإلعالم الوطنية
بشأن التغذية
والصحة.
الفرع 10,1
اإلجمال
ي
ي
( 5أعوام)
14,3

0,1

2,0

وزارة ت
ال�بية
والتعليم

الحمــات التلفزيونيــة ولوحــات
اإلعالنــات والرســائل اإلذاعيــة
والكتيبــات والنـ شـرات  /البيانــات.

وزارة الصحة

162,0
281,0

( 5 – 3أعوام)
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الجدول  :5االحتياجات املالية لزيادة فرص العمل وخاصة بني الشباب والنساء (باأللف دوالر أمرييك)
ز

ك�ة  :4زيادة فرص العمل وخاصة فيما ي ن
ب� الشباب والنساء
الر ي
اإلجراءات

الهدف
توف�
 :1ي
الوصول
المعزز
لفرص
العمل.

الهدف

التنفيذ

التكاليف
متوسط
متوسط تكاليف
التكاليف
االستثمار
المتكررة
السنوية (مليون
السنوية
أمريك)
دوالر
ي
(مليون دوالر)

ســتعىط األولويــة للمحافظــات األ كـ ثـر
فقـ ًـرا والمناطــق ذات البطالــة العاليــة
بـ ي ن
ـ� الشــباب وحيــث يوجــد عــدد كبـ يـر
مــن “العائديــن”.

ســيتم وضــع برنامــج
مدتــه
مســتهدف
ســنوات
خمــس
لخلــق المزيــد مــن
فــرص العمــل للشــباب
والنســاء والمزارعـ ي ن
ـ�
مــن أصحــاب الحيــازات
ف
الصغـ يـرة ي� المناطــق
�ض
الريفيــة والح يــة عــى
ا لســوا ء .
اإلج ـراء  :1توفـ يـر
التدريــب المهـ ن يـ� والفـ ن يـ�
قصـ يـر األجــل للشــباب
والنســاء ف ي� المناطــق
ض
والح�يــة
الريفيــة
المزارعـ يـ�.ن
وصغــار
حاضنــات
إنشــاء
األعمــال ،بمــا ف ي� ذلــك
المتنقلــة
الوحــدات
الريفيــة.
للمناطــق
اإلج ـراء  :2وضــع دورات
تدريبيــة متوســطة األجــل
(مدتهــا ســنتان) ف ي�
التدريــب عــى اإلدارة
الفنيــة والماليــة والتجاريــة
ف ي� كليــات منتقــاه لفنـ ي يـ�
ومديــري الم ـزارع.

3

3

( 5أعوام)

العمــل
لشــئو ن
جتما عيــة
ت
ال�بيــة
لتعليــم

سـ يـركز التدريــب ف ي� المناطــق الريفيــة عــى
تخزيــن المنتجــات الزراعيــة ومعالجتهــا
يز
وتجه�هــا ،وخاصــة المنتجــات ذات
ف
القيمــة العاليــة .بينمــا ي� المناطــق
ض
الح�يــة سـ يـركز عــى التســويق وتقديــم
الطعــام وأعمــال المطاعــم الغذائيــة.
ســيتم ت
ال�كـ ي زـ� بقــوة عــى إنشــاء وحــدات
جيــدة ً
ماليــا.

العمــل
لشــئو ن
جتما عيــة
ت
ال�بيــة
لتعليــم

ســيتم التدريــب ألولئــك الذيــن لــم يكملــوا
تعليمهــم ف ي� المناطــق الريفيــة وســوف
يركــز التدريــب عــى المهــارات العمليــة
ف ي� إنتــاج المحاصيــل والـ ثـروة الحيوانيــة
وإدارة المزرعــة والمعــدات والــري .بينمــا
الح�يــة ،ســينصب ت
ض
ال�كـ ي زـ�
ف ي� المناطــق
عــى إنشــاء وإدارة عمليــات التصنيــع
ئ
ـذا� والتســويق والمطاعــم .وســيكون
الغـ ي
ز
هنــاك تركـ يـ� قــوي عــى إدارة األعمــال.
وســيكون الطــاب المتخرجــون مؤهلـ ي ن
ـ�
للحصــول عــى قــروض مــن صنــدوق
االســتثمار المق ـرت ح (انظــر اإلج ـراء .)3
ـ� ســيتم تصميمه واعتماده
المنهج الرسـ ي
ت
/
مــن قبــل وزارة ال�بيــة والتعليــم وزارة
الزراعــة.
ســيدعم الصنــدوق إنشــاء مشــاريـ ـ ـع
صغـ يـرة ومتوســطة ذات صلــة باألنشــطة
داخــل وخــارج المزرعــة بمــا ف ي� ذلــك إنتــاج
محاصيــل تجاريــة ذات قيمــة عاليــة؛
ووحــدات تأجـ يـر المعــدات واآلالت
وأنشــطة التجهـ ي زـ� والنقــل والتعبئــة ،بمــا
ض
الح�يــة.
ف ي� ذلــك ف ي� المناطــق

وزارة الزراعة

1
( 5أعوام)

وزارة
و ا
ا ال
وزارة
و ا

كليات الزراعة

منــح دراســية ل ــعدد 200
طالــب ف ي� الســنة.

اإلج ـراء  :3إنشــاء
لالســتثمار
صنــدوق
والري ـف ي .
اع
الــزر ي

وزارة
و ا
ا ال
وزارة
و ا

1

التعليــم
وزارة
ـال والبحــث
العـ ي
ـ�
ـ
ل
ا لع ي

65
( 5أعوام)

4

وزارة المالية
العمــل
وزارة
و ا لشــئو ن
ا ال جتما عيــة
وزارة الزراعة

اإلجمال

69,0

تعليقات

8,0

( 5أعوام)
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الجدول  :6الواردات من السلع الزراعية الرئيسية يف العراق بني  2005و( 2013باأللف دوالر أمرييك)
العنارص
المنتجات الزراعية،
اإلجمال
ي
إجمال الزيوت
ي
النباتية
اللحم البقري
الحبوب
المنتجات اللبنية +
البيض
الفواكه
ض
والخ�اوات
الحليب المجفف
زيت الزيتون،
اإلجمال
ي
ال�تقال+تانج+كليم
ب
لحم الضأن
لحم الدواجن
األرز
إجمال اللحوم
ي
اإلجمال
السكر،
ي
فئ
(مكا� الخام)
النبيذ  +فرموث +
سيم.

2005
3047406

2010
6430318

2011
7149555

2012
7817781

2013
7970893

265665

340619

532310

660937

606283

7585
1044474
189143

58378
1407755
629465

95343
2235248
531139

114681
2226424
626994

143612
2307246
766212

269507

1675264

615253

554703

753494

147100
2421

161363
4648

119537
6293

133312
7203

144400
9239

12957
1068
32797
290154
41713
164136

46455
11047
409221
586720
479229
259700

110447
4927
691542
640038
792391
585931

132462
4969
717515
940730
837918
751242

124979
5365
827156
957321
976975
375497

236

1785

2401

2855

2252
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الجدول  :7االحتياجات املالية إلصالح سياسات التسويق ،والتجارة ،والتسعري (مليون دوالر أمرييك)
ز

ك�ة  :5إصالح سياسات االلتسويق ،والتجارة،
والتسعر
الر ي
ي
اإلجراءات

الهدف  :1إنشــاء
نظــام تجــاري
ق
ي�
و تســو
ي
ـع� ي
و تسـ ي
يشــجع اإلنتــاج
اع الفعــال
الــزر ي
ش
يتمــا�
بمــا
المـ ي زـ�ة
مــع
النســبية للع ـراق
و ا لمســا همة
ف
االسـ تـراتيجية ي�
نظــام التوزيــــ ــع
ا لعــا م .

مراجعة سياسات
التجارة الدولية
والسياسات المحلية
والتسع�
للتسويق
ي
ذات الصلة بالزراعة.

اإلج ـراء  :1إنشــاء
فريــق عمــل لتطويــر
تجاريــة
اس ـرت اتيجية
للمنتجــات
شــاملة
الزراعيــة .حيــث سـ ت
ـيق�ح
التغيـ يـرات
الفريــق
ً
لتأث�هــا
الالزمــة وتقييمــا ي
ا لمحتمــل .
اإلج ـراء  :2إنشــاء فريــق
عمــل لمراجعــة سياســات
ـع�
التســويق
والتسـ ي
بالزراعــة
المتعلقــة
التغيـ يـرات
واق ـرت اح
الالزمــة لتشــجيع اإلنتــاج
األ كـ ثـر كفــاءة وتعزيــز
تكامــل الســوق ،بمــا ف ي�
ذلــك مــع بلــدان أخــرى ف ي�
ا لمنطقــة .
اإلج ـراء  :3إنشــاء آليــات
لتحسـ ي ن
اســتهداف
ـ�
خاصــة
اإلعانــات،
لصغــار المزارعـ ي ن
ـ� وذلــك
إلنتــاج محاصيــل ذات
قيمــة عاليــة ومــن أجــل
ً
مناخيــا.
الزراعــة الذكيــة

اإلجمال
ي

التكاليف
متوسط
متوسط تكاليف
التكاليف
االستثمار
المتكررة
السنوية
السنوية
(مليون دوالر
(مليون دوالر)
أمريك)
ي

-

1
( 3أعوام)

1

التنفيذ

تعليقات

ً
وبناء عىل هذه المراجعات ،ستتم
ف
التغي�ات ي� سياسات
صياغة
ي
والتسع�.
التجارة والتسويق
ي

وزارة التجارة ســتتم مراجعــة تكاليــف وفوائــد
اإلصالحــات التجاريــة ،بمــا ف ي� ذلــك
وزارة التخطيط إج ـراءات الـ شـراء الحاليــة للســلع
وزراة الزراعة الرئيســية المســتوردة ،مــع مراعــاة
القاعــدة الماليــة والمـ ي زـ�ة التنافســية
لإلنتــاج الوطـ ن يـ� عــن الــواردات ونــدرة
المــوارد الطبيعيــة (الميــاه).
وزارة الزراعة ســيتم تقييــم تكاليــف وآثــار وفوائــد
مختلــف اإلعانــات وإج ـراءات
ـع� بهــدف الحــد مــن الضوابــط
وزارة التخطيط التسـ ي
وزارة التجارة وبنــاء قــدرات المؤسســات الحكوميــة
عــى المسـ ي ن
ـ�.
ـتوي� المركــزي واإلقليـ ي

( 3أعوام)

2

1
( 3أعوام)

3,0

وزارة الزراعة ســيتم تطويــر آليــات تســتخدم
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
الحديثــة الســتهداف اإلعانــات
المقدمــة للمزارعـ ي ن
ـ� الفق ـراء وتشــجيع
وزارة التخطيط
ً
الزراعــة الســليمة بيئيــا والذكيــة
منا ً
خيــا .

2,0

( 3أعوام)
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الشكل  .1حصة نظام البطاقة التموينية من ميزانية الحكومة ()%

y = 0.7068x
R² = -1.604

۱.۸٦

۲۰۱۷

۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

اﻟﺳﻧﯾن

۲۰۱۳
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۱.
۰.
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الشكل  .2مؤرش اإلنتاج الغذايئ ومؤرش إنتاجية الحبوب يف العراق باملقارنة
مبجموعة من دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وغريها من البلدان
النامية

ﻟﺑﻧﺎن

ﻟﺑﻧﺎن
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الشكل  .3االتجاهات السابقة إلنتاجيات السلع الزراعية الرئيسية املنتجة يف العراق
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)ھﻛﺗﺎر( 2016

اﻟﺳورﺟم۱۹۱۸٦،

اﻟرز۳۷۷۳۱،

اﻟﺷﻌﯾر۲٥۹۸٥۹،

اﻟطﻣﺎطم۱٤۲۷۹،

الشكل  .4استغالل األرايض يف العراق بني  2004و2016

اﻟﻘﻣﺢ۹۲۰۰۹٦،

اﻟﺳورﺟم

اﻟرز

اﻟطﻣﺎطم

اﻟذرة

اﻟﺷﻌﯾر

اﻟﺑطﺎطﺎ

اﻟﻘﻣﺢ

اﻟذرة٦٦۷۳۸،

اﻟﺑطﺎطﺎ۷۷۷۸،

اﻟﻘﻣﺢ۲٥٤۹۷٥۰،

اﻟﺳورﺟم

اﻟرز

)ھﻛﺗﺎر( 2004
اﻟﺳورﺟم۱۲۰۰۰،

اﻟطﻣﺎطم

اﻟذرة

اﻟطﻣﺎطم٦۷۰۰۰،

اﻟﺑطﺎطﺎ ٥۱۰۰۰،

اﻟﺷﻌﯾر۱۰٦۳۲٥۰،

اﻟذرة۱۳۳۷٥۰،

اﻟرز۱۰۷۰۰۰،

اﻟﺷﻌﯾر

اﻟﺑطﺎطﺎ

اﻟﻘﻣﺢ

الشكل  .5التوقعات اإلنتاجية يف ضوء سيناريو سري األعامل كالعادة (إتجاه تاريخي مستمر) (مع أخذ السيناريو
االقتصادي للتقسيم والنمو السكاين يف االعتبار )SSP

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  5بعض هذه املحاصيل التي تم تقديرها ﻋﻰﻠ أﺳﺎس املحاكاة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻣﻊ األخذ ﻲﻓ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﺮوف ﺗﻐﺮﻴ اﻤﻟﻨﺎخ( 6سيناريوهات
اﻤﻟﻨﺎخ ملسار الرتكيز التمثييل  .7)8.5حيث تفرتض هذه التوقعات أن االستثامرات والظروف السياسية ستظل كام هي يف الوقت الحايل .وبنا ًء
عىل تقديرات املحاصيل املحققة ،فقد قمنا أيضً ا مبحاكاة امليزان التجاري املستقبيل للسلع الزراعية الرئيسية يف العراق (الشكل  ،)6وقد إتضح
أن التوازن التجاري للمحاصيل يف العراق ميكن أن يتفاقم يف املحاصيل الزراعية ولن يتحسن بشكل ملحوظ.

 6باستخدام النموذج الدويل لتحليل السياسات املتعلقة بالسلع الزراعية والتجارة ،وميكن العثور عىل تفاصيل عن النموذج الدويل لتحليل السياسات املتعلقة بالسلع الزراعية والتجارة يف:
Robinson, Sherman; Mason d’Croz, Daniel; Islam, Shahnila; Sulser, Timothy B.; Robertson, Richard D.; Zhu, Tingju; Gueneau, Arthur; Pitois, Gauthier; and
Rosegrant, Mark W. 2015. The International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade (IMPACT): Model description for version 3. IFPRI
Discussion Paper 1483. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI). http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/129825.

 7باستخدام منوذج املناخ HGEM
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الشكل  .6اتجاهات توازن تجارة األغذية يف العراق بنا ًء عىل النمو السكاين واالقتصادي يف ظل سيناريوهات تقسيم
()SSP
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الشكل  .7االتجاهات التاريخية لألرايض الصالحة للزراعة واملناطق املروية فيام بني  1961و2015
ﺣﺻﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ
٦۰
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۳۰
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اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻟﻠري ﻣن
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
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الشكل  .8املستفيدون الفعليون يف مقابل املستفيدون املخطط لهم من الوجبات املدرسية2015 – 2010 ،
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الخريطة  .1خريطة شذوذ النتح التبخري (( )ETaاليسار) توضح مناطق تباين (نقص وزيادة) النتح التبخري من منطقة زراعية والكثافة السكانية املناظرة
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الخريطة  .2خرائط امللوحة وصور األقامر الصناعية توضح ما قبل وبعد مشاريع استصالح األرايض التي تعاين من امللوحة يف منطقة الدجيلة بالعراق

الـمـلــحـق  :3هيكل العملية االستشارية املراجعة
االسرتاتيجية

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

•الداعي الرئييس إىل االجتامعات
سعادة الدكتور /مهدي العالق
•الفريق البحثي
الفريق الفني :املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة – إيكاردا
الدكتور /بوبكر ذهبي  -خبري اقتصاديات املوارد الزراعية  -إيكاردا
الدكتور /أمين فريجة  -خبري اقتصادي زراعي  -إيكاردا
الدكتور /إنريكو بونايويت  -أخصايئ الرصد والتقييم والتعلم  -إيكاردا
الدكتور /تشاندراشيخار م .بريادار  -رئيس وحدة املعلوماتية الجغرافية  -إيكاردا
املستشار االقدم
الدكتور /داوود خان (استشاري – برنامج األغذية العاملي – )WFP
•القادة الرئيسيون (مشاركون من الكيانات املختلفة)
ممثل  -وزارة التجارة
ممثل  -وزارة الزراعة
ممثل  -وزارة املوارد املائية
ممثل  -وزارة العمل والشؤون االجتامعية
ممثل  -وزارة التخطيط
ممثل  -وزارة الصحة
ممثل  -اللجنة الوطنية لألمن الغذايئ
ممثل  -برنامج األغذية العاملي
ممثل  -منظمة األغذية والزراعة
•قامئة املشاركني /املساهمني

حلقة العمل االستهاللية األوىل حول التحقق( 5فرباير )2018
رقم

االسم بالكامل

املسمى الوظيفي

املمثل واملدير القطري

برنامج األغذية العاملي

2
3
4
5

مها أحمد
تشاد ماتينو
أسيف نيازي
راؤل كومبا

(برنامج األغذية العاملي-العراق)
نائب املدير القطري لربنامج األغذية العاملي بالعراق
موظف سياسات الربنامج
رئيس تحليل وتخطيط أوجه الضعف  ،VAMالرصد والتقييم
تحليل وتخطيط أوجه الضعف ،موظف الرصد والتقييم

برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي

6

داوود خان

مستشار اقدم

برنامج األغذية العاملي

1
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سايل هايدوك

املنظمة
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

بوبكر ذهبي
إنريكو بونايويت
صالح بدير
وثيق الراوي
باسم الزيدي
هاين مهدي
رؤى الطايع
أصيل عبد الحميد
منري ثابت
هشان اإلزوين
سندس عباس
مهدي متاد القييس
إبتهال هاشم ثابت
عبد الكريم عبد الله شالل
ماهر حامد جوهان
إلهام جواد
عيل غايل

إيكاردا
خبري اقتصادي كبري يف املوارد الطبيعية
إيكاردا
منسق اإليكاردا
إيكاردا
استشاري
إيكاردا
استشاري
برنامج األغذية العاملي
مرتجم
األمم املتحدة
مرتجم
برنامج األغذية العاملي
مساعد املدير القطري
برنامج األغذية العاملي
املمثل املساعد ملنظمة األغذية والزراعة
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
ممثل الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
مدير مرشوعات
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
مدير مرشوعات
وزير الزراعة
نائب وزير الزراعة
وزير التجارة
مدير عام التخطيط (وزارة التجارة)
وزير العمل والشئون االجتامعية
نائب وزير العمل والشئون االجتامعية
وزير التخطيط
نائب وزير التخطيط
وزير الزراعة
املنسق الوطني للجنة الوطنية لألمن الغذايئ
رئيــس اللجنــة الفنيــة لإلس ـراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر (األمــن وزير الزراعة
الغــذايئ)

حلقة العمل الثانية حول التحقق ( 28مارس )2018
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

االسم بالكامل

املسمى الوظيفي

املنظمة

سايل هايدوك
مها أحمد
أسيف نيازي
سارة الجبوري
باسم الزيدي
داوود خان
بوبكر ذهبي
إنريكو بونايويت
صالح بدير
أصيل عبد الحميد
فاروق الوكيل
منري ثابت
هشام األزوين
حسني عيل سعود

املمثل واملدير القُطري لربنامج األغذية العاملي
نائب املدير القُطري
رئيس تحليل وتخطيط أوجه الضعف ،الرصد والتقييم
مساعد دعم األعامل
مرتجم
مستشار اقدم
خبري اقتصادي كبري يف املوارد الطبيعية
منسق برنامج البحث
استشاري
مساعد برنامج
محلل الربنامج
مدير قُطري
مدير مرشوعات
مستشار وزير الزراعة للرثوة الحيوانية

برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
برنامج األغذية العاملي
إيكاردا
إيكاردا
إيكاردا
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
وزارة الزراعة

محمد خالد محمد فرحان
إلهام جواد
سعد الدين محمد فرحان
إبتهال هاشم
محمد جواد كاظم
ماهر محمد جوهان
عبد الكريم عبد الله شالل
رائيد جابار باهيد
سعد الدين

باحث
املنسق الوطني للجنة الوطنية لألمن الغذايئ
رئيس اخصائيي التغذية
مدير عام قسم التخطيط واملتابعة
مدير تخطيط القطاع الزراعي
نائب وزير التخطيط
نائب وزير العمل والشئون االجتامعية
مكتب نائب األمني
طبيب

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
وزارة الصحة
وزارة التجارة
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وزارة العمل والشئون االجتامعية
وزارة العمل والشئون االجتامعية
وزارة الصحة
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حلقة عمل النهائية حول االستعادة ( 10مايو )2018
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رقم

االسم بالكامل

املسمى الوظيفي

املنظمة

1

سايل هايدوك

املمثل واملدير القطري لربنامج األغذية العاملي

برنامج األغذية العاملي ()WFP

2

مايكل هوجينز

منسق الطوارئ

برنامج األغذية العاملي

3

مارتا ريوديس

نائب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة

4

موسفاري بروسبري

استشاري كبري

5

أسيف نيازي

رئيس تحليل وتخطيط أوجه الضعف ،الرصد والتقييم

بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل العــراق
( )UNAMI
بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل العــراق
( )UNAMI
برنامج األغذية العاملي ()WFP

6

داوود خان

مستشار اقدم

برنامج األغذية العاملي

7

هشام القييس

مدير

برنامج األغذية العاملي

8

سيف سمري

موظف إتصال

برنامج األغذية العاملي

9

هشام األزوين

مدير مرشوعات

الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ()UNDP

10

أصيل عبد الحميد

مساعد برنامج

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ()UNFAO

11

أثري املظفر

مرتجم

12

سعد حاتم محمد

استشاري

بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل العــراق
( )UNAMI
وزارة الزراعة

13

إلهام جواد

املنسق الوطني للجنة الوطنية لألمن الغذايئ

وزارة الزراعة

14

منري ثابت

مدير قطري

الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة

15

رؤى عادل

مساعد برنامج

صندوق األمم املتحدة للطفولة

16

أمني الحلو

موظف برنامج

برنامج األغذية العاملي

17

سامان أحمد

موظف برنامج

برنامج األغذية العاملي

18

بيرت هاوكينز

مديرقطري بصندوق األمم املتحدة للطفولة

صندوق األمم املتحدة للطفولة

19

رمزي نيامن

موظف برنامج

البنك الدويل

20

سعد الدين محمد فرحان

رئيس اخصائيي التغذية

وزارة الصحة

21

ابتهال هاشم

مدير عام قسم التخطيط واملتابعة

وزارة التخطيط

22

محمد جواد كاظم

مديرتخطيط القطاع الزراعي

وزارة التخطيط

23

ماهر محمد جوهان

نائب وزير التخطيط

وزارة التخطيط

24

عبد الكريم عبد الله شالل

نائب وزير العمل والشئون االجتامعية

وزارة العمل والشئون االجتامعية

25

محمد خالد محمد فرحان

باحث

وزارة الزراعة

26

جاسم الفالحي

نائب الوزير

وزارة الصحة

27

سعد الدين

طبيب

وزارة الصحة

28

عيل غايل

مكتب األمانة

وزارة الزراعة
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الـمـلــحـق : 4الرتتيب املؤسيس

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

يستعرض هذا القسم مختلف الهيئات العامة يف العراق املشاركة بصورة مبارشة يف اإلدارة ووضع السياسات لألمن الغذايئ والتغذوي يف البالد.
والقصد من القامئة املوضحة أدناه أن تكون إرشادية وليست شاملة.
1.1الوزارات
•وزارة التجارة ()MoT
•وزارة الزراعة ()MoA
•وزارة املوارد املائية ()MoWR
•وزارة العمل والشؤون االجتامعية ()MOLSA
•وزارة التخطيط ()MoP
•وزارة الصحة ()MoH
•وزارة الرتبية ()MoE
 .2املؤسسات العامة
•جامعة بغداد  -كلية الزراعة
•جامعة واسط  -كلية الزراعة
•جامعة املثنى  -كلية الزراعة
•محافظة املثنى
 .3املؤسسات  /الكيانات األخرى
•اللجنة الوطنية لألمن الغذايئ ()NFSC
•منظمة األغذية والزراعة ()FAO
•برنامج األغذية العاملي ()WFP
•بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل العراق ()UNAMI
•البنك الدويل ()WB
•الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ()UNDP
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الـمـلــحـق : 5املشاركون يف املقابالت وحلقات عمل التحقق
حكومة العراق

وزارة التجارة
وزارة التخطيط
وزارة الزراعة – اللجنة الوطنية لألمن الغذايئ ()NFSC
وزارة املوارد املائية
وزارة العمل والشؤون االجتامعية
وزارة الصحة
وزارة الرتبية
وزارة الزراعة
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األوساط األكادميية

جامعة بغداد  -كلية الزراعة
جامعة واسط  -كلية الزراعة
جامعة املثنى  -كلية الزراعة

برنامج االغذية
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

املجتمع املدين
محافظة املثنى
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World Food Progr amme
United Na�ons
Baghdad, Republic of Iraq
Email: iraq.vamme@ wfp.org
www.wfp.org

برنامح الغذاء العالمي
االمم المتحدة
 بغداد,جمهورية العراق
iraq.vamme@wfp.org : البريد االلكتروني
www.wfp.org :الموقع األلكتروني

