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تدعو منظمة االغذیة والزراعة لألمم المتحدة في العراق  

ملیون عراقي من خالل برنامج االنعاش  1.6الى تمویل عاجل لمساعدة 
الصمود والقدرة على  

2018-2019  
 

لةحخب  لل ئك ب كآل ب هئكرذئع ب ئآلغدي ل لمط ذ ئكعذئفˇ  لئ ة ئكخهكى حهك ئعئخب ئع ذ ئكقهي ل أة ل ب ئمعقئخ  زا لمئ  –ا
زئعخب  –ئكفئه  ل لهيك عئجك ك م عذئفى 1.6غى ئكعذئف ةخعه ئكو ة لكيه  

 

ملیون عراقي في مناطق ریفیة،  12یعیش حوالي : 2018شباط / فبرایر  12الكویت،-بغداد
ن ثلث سكان العراق، ویعتمدون على الزراعة في معیشتهم. وان تنمیة هذه المجتمعات ویشكلو 

ال تتم اال من خالل أعادة تأهیل القطاع الزراعي الذي تضرر بشكل كبیر نتیجة ألعمال داعش 
في مناطق واسعة منه، وهو امر مهم في تعافي البالد وازدهارها على المدى الطویل بعد 

ولتحقیق ذلك، وضعت منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) سنوات من النزاع. 
 1.6برنامجًا واسع النطاق للمساعدة في اعادة تأهیل شبكات الري والخدمات البیطریة لمساعدة 

 .2019-2018ملیون مواطن یعیشون في هذه المناطق خالل عامي 
  



اجبر العنف المزارعین في مناطق العراق الشمالیة والشمالیة الغربیة على هجر مزارعهم لقد 
% من انتاجه 40وتدمیر وٕالحاق الضرر بمحاصیلهم، وتشیر التقدیرات الى ان العراق خسر 

الزراعي خالل االربع سنوات الماضیة التي سیطر فیها داعش على مساحات واسعة من 
وتدمیر للبنیة التحتیة ومصادر المیاه واالنتاج الزراعي اضافة  االرض. كما لحق ضرر كبیر

الى نهب المعدات الزراعیة والبذور والمحاصیل والغالل المخزنة والحیوانات الداجنة. وبسبب 
النزاع وما نتج عنه من انتشار مخلفاته من العبوات غیر المنفجرة في مساحات واسعة من 

قدرة المزارعین العراقیین على تجهیز أراضیهم استعدادا  االراضي الزراعیة، فقد تسبب بعدم
للمواسم الزراعیة القادمة االمر الذي ادى الى عدم القدرة على انتاج وتوفیر الغذاء وارتفاع 

 اسعار المواد الغذائیة في االسواق.
 

، ومع اعالن العراق النصر على داعش وتدمیر بنیته، فمن الضروري 2017في نهایة العام 
ادة احیاء القطاع الزراعي الذي یعتبر ثاني أكبر مورد للناتج المحلي االجمالي للبالد بهدف اع

 تحسین انتاج الغذاء والقدرة على الصمود وتعافي سكان االریاف في العراق. 
 

والقدرة قال السید فاضل الزعبي ممثل منظمة الفاو في العراق انه لغایات تنفیذ برنامج االنعاش 
، فأننا ندعو الى تمویل عاجل لمشاریع الفاو في العراق 2019و 2018على الصمود للعامین 

ملیون مواطن یعیشون في المناطق المتضررة. كما وأشار الى ان هذه المشاریع  1.6لمساعدة 
القطاع الزراعي ومصادر المیاه، واعادة  ستمكن الفاو مع شركائها المساعدة في اعادة تأهیل

نشیط المجتمعات المحلیة من خالل مكونین اثنین؛ بحیث یشمل االول على ثالثة محاور ت
تتمثل في إصالح شبكات الري ومحطات معالجة المیاه ومحطات الضخ، اضافة الى  اساسیة

إصالح مرافق الخزن والتجهیز، وكذاك الوقایة من أمراض المحاصیل والثروة الحیوانیة. بینما 
ي على إعادة تنشیط المجتمعات المحلیة من خالل تقدیم المساعدات النقدیة یركز المكون الثان

متعددة األغراض، والمدخالت الزراعیة والنقد مقابل العمل للمزارعین العائدین، وٕاعادة تأهیل 
 البنیة األساسیة الزراعیة والمرافق البیطریة، وأصول الموارد المائیة وتقدیم الخدمات البیطریة.
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