
 

 

عن فرص لتعزيز سالسل  تكشف وبرنامج األغذية العالمي    و()الفا دراسة جديدة لمنظمة األغذية والزراعة 

 الغذائية في العراق  للمواد ة القيم

)الفاو(    ألغذية والزراعةل ألمم المتحدة ا: أصدرت منظمة ، بغداد 2021آذار )مارس( 

سلسلة  عن وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة اليوم "دراسة  في العراق  

تم اجراء  وقد   ". ي العراق ف  لتمور والعنب والطماطم والقمحاالزراعية للمنتجات القيمة 

  والتدخالت بهدف تحديد االحتياجات  20- 2019 شمل الفترةت  يت ال ة المهممراجعة ال ههذ

والقدرة التنافسية  لقطاع الزراعي في العراق اذات األولوية المرتبطة بإعادة تأهيل 

في سالسل القيمة    تحدياتالسوق وال ترابط عالقات   من خالل تحليل وذلك   مدطويلة األ

 الرئيسية. 

 

قمنا بإعداد "لقد الفاو في العراق  منظمة  ممثل  حسن،قال الدكتور صالح الحاج  و

للقطاع توفر الكثير من األفكار حول عدد من سالسل القيمة المحتملة  دراسة شاملة 

وهذا   مولي نهج شاتباع بحاجة إلى  نجح فإنناإذا أردنا أن ن  لقد أدركنا أننا لالستثمارات.

يتطلب منا النظر في نقاط الضعف عبر سلسلة القيمة بأكملها وإقامة شراكات لتلبية  

ويخلق   للنجاح،أفضل فرص ن هذا سيوفر لنا  من المؤكد أ المختلفة. واالحتياجات 

 (.  مستمرةال/   تدامة المسفرص العمل العديد من 

 

ألسواق  ل تحليل بإجراء(  REACH ريتش )  منظمة  مبادرةمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي جنبًا إلى جنب مع قامت 

لبيانات الثانوية  امكتبية وتحليل  باستخدام مراجعات وذلك  في العراق الجنس   / لنوع عتبارات مراعية الالسلسلة القيمة و )المحلية(  الوطنية 

والعاملة    مع الجهات الفاعلة نرئيسي  اشخاصمع المزارعين ، ومقابالت  مكثفة ال جماعيةال مناقشات الفردية ، والمقابالت الب  المدعمة

 .  قيمةمن سالسل الكل سلسلة ب  خبراءالو

إطالق  و  اإلنتاج،وتحديد المتطلبات في مختلف مراحل دورة   الزراعة،تحسين الخدمات المطلوبة لقطاع  ضرورةوتشمل النتائج 

أهمية تعزيز  على  تسليط الضوءباإلضافة إلى  والتجار،االستثمارات لتحسين الممارسات الزراعية من أجل زيادة اإليرادات للمزارعين 

 ي التسويق والعالمات التجارية والتغليف والمشتريات. التعاون والعمل الجماعي ف

تحسين السوق وإضافة قيمة  المتاحة لفرص ال حددي  هذا التحليل  ان قال ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج: "و

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي  ان . ووالقمح ة التمور والعنب والطماط -إلى هذه األطعمة الرئيسية في العراق  

  ، في االسواق األربعمفردات الغذائية لهذه ال مد قدرة التنافسية طويلة األال يقوموا بدعم المحلية مع الحكومة والشركاء والمجتمعات بالتعاون

 قطاع األغذية.  اجزاء جميع   على والتي سيكون لها آثار إيجابية 

   المناسبة موارد الجديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الحصول على ال فرص ال تحديدالدراسة أيًضا ب توصي كما 

 واستخدامها بشكل أكثر استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي في العراق. 

 

 : التالية قعا متاحة على المودراسة سلسلة القيمة الزراعية في العراق 



http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB2132EN  

http://wfp.org/countries/iraq  

 

For more information, please contact: 

Luna Montgomery, FAO: luna.montgomery@fao.og 
Sharon Rapose, WFP: Sharon.rapose@wfp.org  
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