
 

 

 خبر صحف  

ي العراق
 
اتيجيات التنمية المستدامة لتحويل قطاعي الطماطم والدواجن ف  اسبر

اتيجيات  عبد ال ( أطلق معالي وزير الزراعة محمد  2022تموز / يوليو    7)بغداد ،    ، نيابة عن حكومة العراق ، استر
ً
ي رسميا كريم الخفاج 

ي البالد )التنمية المستدامة للدواجن 
 
 (. 2026-2022والطماطم ف

ي السوق المحلية. تمتلك سالسل القيمة  
 
ي االرتفاع ، ال سيما ف

 
إن طلب المستهلكي   عىل الدواجن ومنتجات الطماطم العراقية آخذ ف

اد متوقًعا يزيد عن   ال القطاعي    . عالوة عىل ذلك ، يبذل ك 2025مليار دوالر أمريكي مجتمعي   بحلول عام    1.7هذه مًعا طلب استت 

ة لتطوير سالسل القيمة وإضافة القيمة والتسويق.   إمكانات كبت 

 

ي ، والنمو الشامل ،  
ي تحقيق أهداف التنمية الوطنية لألمن الغذائ 

 
ي سالسل القيمة هذه ف

 
يساهم تعزيز القدرة التنافسية للعراق ف

التجارة الدول ا لمركز 
ً
ي قطاع األعمال  ITCية )وخلق فرص العمل ، ال سيما للنساء والشباب. وفق

 
( ، يمكن أن تؤدي اإلصالحات ف

ي سيناريو نمو معتدل بحلول عام 170الزراعية إل توفت  أكتر من  
 
 . 2030 ألف وظيفة إضافية ف

 

ي العراق مجموعة متنوعة من المعوقات. يتعي    
ة ، تشهد سالسل قيمة الدواجن والطماطم ف  عىل الرغم من هذه اإلمكانات الكبت 

ع الجهات الفاعلة الرئيسية عىل طول سالسل القيمة العمل مًعا لمواجهة التحديات ، مثل االتصال الضعيف باألسواق  عىل جمي

التنافس مع المنتجات المستوردة ، ورفع مستوى عروضها واالتصال باألسواق  وبيئة األعمال الصعبة ، وتقييد قدرة القطاع عىل 

 المجزية. 

واالستفاد القيود  هذه  المستدامة  لمعالجة  التنمية  اتيجيات  استر الزراعة  وزارة  طورت   ، المتنامية  المحلية  السوق  إمكانات  من  ة 

كاء التنمية وبالتالي ، لتحسي   القدرة التنافسية للمزارعي   وصغار  
للدواجن والطماطم لتوجيه جهود الحكومة والقطاع الخاص وشر

 . ي هذين القطاعي  
. والمؤسسات المتوسطة ف   المزارعي  

لنهج تشاركي عقد خالله أكتر من   اتيجيات وتتويًجا  الرسمي لالستر التنفيذ  ي بغداد مرحلة 
الصناعة    400يمثل اإلطالق ف  من قادة 

ي اآلراء بشأن قضايا التنافسية  
 وممثىلي القطاع العام مشاورات للتوصل إل توافق ف 

ة والمزارعي   العراقية وأصحاب األعمال الصغت 

واالعتبارات   المصانع  القطاعية  إمداد  وسالسل  اإلنتاج  لمواقع  بتقييمات  االجتماعات  هذه  كملت 
ُ
واست أنشطة.  و  اتيجية  االستر

أبحاث   عىل  ا 
ً
أيض اتيجيات  اإلستر وتعتمد  السوق.  ي 

ف  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  الصناعة  اء  مع خت  ثنائية  مقابالت  إل  باإلضافة 

ة والمتوسطة ، باإلضافة إل آالف المستهلكي    واستطالعات مكثفة أجريت خاللها مقابالت مع مئات ا  كات الصغت  لمزارعي   والشر

 .  العراقيي  

 

 مقتبسات 

اتيجيات تتماشر مع أولويات الحكومة. إنها تكمل جهود وزارة الزراعة لدعم سالسل قيمة الدواجن والطماطم ، وتطوير  " االستر

ي العراق وتعزيز قدرات  
ي البالدالصناعات الغذائية الزراعية ف 

كريم  عبد المحمد  االستاذ معالي ." تصنيع وتسويق األغذية ف 

ي وزير الزراعة  ي العراق. الخفاجر
 
 ف

ي  "
اتيجيات ومواصلة النهوض بقطاعي الزراعة واألغذية الزراعية ف  ي إجراءات ملموسة نحو تنفيذ هذه االستر يتخذ االتحاد األوروئ 

ي  ".العراق لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل  باربرا إيجر ، رئيس قسم التعاون ، وفد االتحاد األوروبر

 

 

 



 

ي  
 
ف التنمية  كاء  المزارعي   وشر الخاص ومجموعات  للقطاع  مة  الملتر  والمشاركة  العراق  بقيادة حكومة  الدولية  التجارة  مركز  “يشيد 

اتيجيات. من المهم االنتقال إل إجراءات ملموسة اآلن. مركز التجارة ال دولية عىل استعداد لمواصلة مرافقة العراق  تصميم هذه االستر

اتيجيات ".  نامج القطري ، مركز التجارة الدولية  خالل مرحلة تنفيذ اإلستر  إريك بوتشوت ، رئيس البر

 

 معلومات 

ك ومنسق بي   العديد من الوكاالت الدولية ،   اتيجيات هو جهد مشتر يجري بالفعل تنفيذ العديد من األنشطة الحيوية. تنفيذ اإلستر

ي ذلك منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ، و 
 
،    Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)بما ف

بية والعلم والثقافة )اليونسكو( ،  ILO، ومنظمة العمل الدولية )  (IOMوالمنظمة الدولية للهجرة ) ( ، و منظمة األمم المتحدة للتر

ي وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.  ي لالتحاد األوروئ  نامج   بما يتماشر مع النهج الت 

وع مركز التجارة الدولي  
اتيجيات كجزء من مشر سلسلة القيمة الزراعية والغذائية وتحسي   السياسة التجارية  "تعزيز تم تطوير االستر

العراق" ي 
 
تبلغ قيمته  SAAVI)  ف الذي  وع  المشر ي ، يهدف  بتمويل من االتحاد األوروئ  النمو    22.5(.  ي 

 
المساهمة ف مليون يورو إل 

 الشامل وخلق فرص العمل للمواطني   العراقيي   ، وخاصة الشباب. 

 

 عن مركز التجارة الدولية 

كة بي   منظمة التجارة العالمية )www.intracen.orgركز التجارة الدولية ) م ( ، وهو  UN( واألمم المتحدة )WTO( هو وكالة مشتر

ة والمتوسطة ) كات الصغت  ي تعزيز النمو والتنمية  SMEsمكرس بالكامل لدعم تطوير وتدويل الشر
(. تتمثل مهمة مركز التجارة الدولية ف 

ي    الشاملة والمستدامة من
التجارة الدولية هو وكالة مقيمة لألمم المتحدة ف  التجارية الدولية. مركز  التجارة وتطوير األعمال  خالل 

ي جنيف ، سويشا. 
 العراق ومقرها ف 

 

 عالمي اال تواصل نقاط ال

ي العراق
ي ف   بعثة االتحاد األوروئ 

 مسؤول الصحافة واإلعالم -الصادق العديىلي 

adilee@eeas.europa.eu-alsadiq.al 

 مركز التجارة الدولية

 وقاص رفيق ، مسؤول إعالم 

wrafique@intracen.org 
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