
                                                                    

ي جنوب العراق 
 
وع استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية الزراعية ف  مشر

  )البرصة وميسان وذي قار (

 

   ةسالسل القيمو  لمزارعي   التقييم احتياجات الدراسة الميدانية نتائج  تقديم 

وة الحيوانية ي  عم  المحاصيلو  للثر
 
حة لمنظمة الفاو ف التدخالت المقثر

 ذي قار-ميسان -البرصة محافظات 

 

  :21/08/2021 العراق   - البرصةمكتب منظمة الفاو/ 

 

ي ا 
 
ورشة عمل خاصة بتقديم نتائج الدراسة الميدانية لمسوحات    البرصة   نظمت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( بمكتبها ف

ي محافظات  
 
ي المناطق المستهدفة ف

 
حة للتنفيذ ف حيث شارك  ذي قار -ميسان -البرصة  سالسل القيمة والتدخالت المقثر

ي اعمال هذه الورشه
 
ي المحافظات المستهدفة ف

 
وع ف    .مدراء الزراعة و فريق عمل المشر

وع   هدفي العراقمشر ي جنوب 
 
الزراعية ف الغذائية  النظم  ي والمنفذ  استعادة وتعزيز صمود  األوروب  الممول من االتحاد 

)مديريا الزراعة  ووزارة  الفاو  بي    قار-ميسان-البرصةزراعة    تبالتعاون  أصحاب  ال   (ذي  من  الفقراء  المزارعي    تمكي   

ي 
 
ة واألرس الريفية المعدمة ف لتقوية دخل  الزراعية    اإلنتاج واإلنتاجيةمن تحسي      تهدفةالمسالمناطق    الحيازات الصغث 

 المزارعي   وقدرتهم عىل خلق فرص عمل. 

 

ي لسالسل القيمة للمزارعي     عدة اسابيع    منظمة الفاو كانت وعىل مدار 
ي    الكوادر االرشادية ث  ع  قد نظمت مسح ميداب 

والتر

تحديد    :بهدف.  ضاء ق 18 نقرية م  530  عىل  نموزعو   مزارع الذين يمارسون أنشطة زراعية وحيوانية  15739شملت عدد  

ورية وتنظيهما حسب حاجة المزارعي   واختيار معايث   سالسل اإلنتاج الزراعي الهامة و تحديد أولويات التدخالت الرص 

وع ب ة     عادلة وشفافة النتقاء المزارعي   المؤهلي   لالستفادة من المشر ة أو غث  مبارسر  طريقة مبارسر

     

 



 

اء   ي قاعدة بيانات خاصة أعدت لهذا الغرض. البيانات تم تحليلها بصورة أولية من قبل خث 
 
كل األستبيانات تم تفريغها ف

ي ورشة عمل يوم التحقق من النتائج األولية وبعددوليي   لسالسل القيمة  
 
الكوادر    و ضمت  21/08/2021  عرضت ف

 للتحقق من مطابقتها للواقع. الفنية الزراعية من كل المديريات المستهدفة وذلك  

وة الحيوانية  ةسالسل القيمو النتائج الرئيسية لتقييم االحتياجات   ي    للثر
 
ي  وا,البرصة وميسان وذي قارف

هم التحديات التر

ي الجنوب
 
وة الحيوانية ف  : يواجهها منتجو الثر

ي المناطق  •
 
يد الحليب مع صعوبة تسويق الحليب ف الريفية النائية مع نسبة مرتفعة  عدم وجود مراكز لجمع وتث 

 للفاقد لمنتجات الحليب واأللبان بشكل رئيسي خالل فصل الصيف

لي  •
 لمنتجات الحليب التقليدية )لالستهالك العائىلي وللبيع (  التصنيع المث  

ي ظروف غث  صحية
 
 بطرق بدائية وف

 سوء التغذية: نقص األعالف وسوء الجودة وارتفاع أسعار األعالف •

: اما  ي
 فيما يخص االستبيان لقطاع النخيل ومحاصيل الخرص  فقد بي   االستبيان اهم التحديات وعىل النحو االبر

 وخاصة الطماطة والنخيل لمعظم المحاصيل في وحدة المساحة االنتاجية  انخفاض •

االرتكازية وخاصة  واالفتقار الى البنى  وعمليات ما بعد الحصادضعف واضح في الية التسويق للمنتجات الزراعية  •

   الخدمات التسويقية و المخازن المبردة

عدم التوسع باساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط والري   وبات في الري من حيث جودة المياه وتوفرها صعو •

 دارة المياه على مستوى المزرعة باالضافة الى ضعف ا بالرش

  الزراعة النسيجيةنتاج الشتالت وخاصة لمحاصيل الخضر وللنخيل باستخدام إلني التكنولوجيا الحديثة ضعف في تب •

 لدى الفالحين   الحاجة إلى تنمية القدرات وزيادة الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة •

ي وقفت عىل المشاكل المشاركون   أكد وقد 
ي  عىل مصداقية النتائج النهائية للدراسة التر

 
ي تجابه المزارعي   ف

والتحديات التر

التفصيلية   البلد والمنطقة عىل وجه التحديد وبناًء عليها تم مناقشة وأعتماد قوائم األنشطة  ي 
 
القائمة ف الظروف  ظل 

ستحقق  ي 
والتر وأعتمادها  تحديدها  وتم  ين  المبارسر للمستفيدين  األختيار  وط  رسر أيضا  ناقشوا  المشاركون  للتدخالت. 

ي  وتحسي   مصادر الدخل. سالسل القيمة ا
ي  تعزيز الصمود الريف 

 
 لفاعلة للمزارعي   وتسهم ف

ي   تمت إدارت الورشة
 
كما   .العراقبالكامل من قبل الدكتور صالح الحاج حسن المثل المقيم لمنظمة األغذية والزراعة ف

اءتم التقديم ألعمال الورشة من قبل     الشاذلي كيولي  الدكتورو  د خميس اقن الدكتوري    الدول الخث 

 


