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 ملخص تنفيذي

استخاتيجية االمؽ الغحائي ىي استخاتيجية وطشية تدعى لتشغيؼ متظمبات تحقيق اىجاف االمؽ 
الغحائي في العخاق، ولتدييل عسل الجيات القظاعية لؾضع الخظط التشفيحية التفريمية، كل 
حدب اختراصو ومدؤولياتو، وإلعجاد ىحه االستخاتيجية تؼ تذكيل المجشة الؾطشية لألمؽ الغحائي 

، بخئاسة وزيخ الدراعة وعزؾية مسثمي وزارات)الدراعة، 7112( لدشة 11) الجيؾاني رقؼ مخباأل
، ثؼ ُتبع باألمخ (، الرحة، البيئة، مدتذارية االمؽ الؾطشيالتجارة، السؾارد السائية، التخظيط

الحي اضاف لمجيات السذار الييا آنفا )وزارة الرشاعة  7171( لدشة 27الجيؾاني رقؼ )
وتتطثل اىدافيا في ضطان تهافر ، 7101، وتتبشى االستخاتيجية رؤية تستج لغاية عام (والسعادن

 .الغذاء، االستطرارية في إمدادات الغذاء، ضطان الحصهل عمى الغذاء، جهدة الغذاء

-7177التقخيخ استشادا إلى االستخاتيجية الؾطشية لألمؽ الغحائي في العخاق)ىحا وتست كتابة 
7101). 
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 املفهىم العام لألمن الغذائي -اوال

االمؽ الغحائي مفيؾم مخن ومتظؾر عبخ الدمؽ، ويعكذ ىحا التظؾر التعقيج الستخاكؼ في مختمف 
مجاالت الحياة االجتساعية واالقترادية، والدياسات العامة، وفي ىحا اإلطار فقج اعتسج السؤتسخ 

االمن الغذائي ىه الحالة ي ىحا السجال:" التعخيف االكثخ شسؾال ف 7111العالسي لألغحية لعام 
التي يكهن عظدىا لجطيع الظاس في جطيع االوقات، اإلمكانية الطادية واالجتطاعية واالقتصادية 
لمحصهل عمى  غذاء كاف ومأمهن ومغذي يمبي احتياجاتيم وتفضيالتيم الغذائية، من اجل 

 ". حياة نشطة وصحية

يتطتع جطيع الظاس في جطيع االوقات  الغحائي بانو:"االمؽ  وعخفت مشغسة الرحة العالسية
 " بإمكانية الحصهل عمى ما يكفي من الغذاء لحياة نشطة وصحية

ضطان تهفر الغذاء اآلمن، الصحي والكافي وعخفت االستخاتيجية الؾطشية االمؽ الغحائي بانو:" 
االساسية بصهرة مستطرة لجطيع رعايا الدولة بالكطية والظهعية الالزمتين لمهفاء باحتياجاتيم 

 ". ومظتظطة، ويطكن الحصهل عميو في الظروف االعتيادية واالزمات

 

 األمن الغذائياسرتاتيجية اركان منهجية و -ثانيا

  -تتسثل اركان االمؽ الغحائي في التالي:

 تؾافخ وكفاية اإلمجادات الغحائية لتغظية احتياجات الدكان. -1

 الحرؾل عمى الغحاء بالظخق الستاحة السعخوفة.الؾصؾل او القجرة عمى  -7

االنتفاع، وقجرة االفخاد عمى استيالك نغام غحائي متؾازن صحي ومغحي يتشاسب مع  -0
 احتياجاتيؼ وتدتؾعبيا بالكامل.

 استقخار االمجادات الغحائية مع مخور الؾقت وفي حاالت الظؾارئ. -4
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عجد االبعاد يذسل االفخاد واالسخ والسجتسعات، االمؽ الغحائي مفيؾم متومؽ الججيخ بالحكخ ان 
ويتظمب تحكيقو إقامة روابط وتشديق بيؽ الجيات السخترة مؽ مختمف القظاعات مثل الدراعة 

والرحة والبيئة والتعميؼ، وغيخىا مؽ الجيات ذات العالقة، ولحلػ فإن  والسؾارد السائية والتجارة
 -التالي:مشيجية استخاتيجية االمؽ الغحائي تتحجد ب

الستظمبات وتحجيج التحجيات في إطار االمكانيات الستاحة والسظمؾب انجازه خالل الدقف  -1
 الدمشي السحجد.

 بشاء مشغؾمة قيادة وسيظخة إلنذاء لياكل تشديق ورصج وتقييؼ لالستخاتيجية. -7
 تحجيج مدؤوليات الجيات ذات العالقة باالستخاتيجية. -0
 مع التغييخات السشاخية والبيئية.االخح بشغخ االعتبار اىسية التكيف  -4

 

 اهداف اسرتاتيجية االمن الغذائي والتحديات التي تىاجهها -ثالثا

ضطان حصهل جطيع تشص عمى:"  0202رؤيا متتد لغاية تتبشى استخاتيجية االمؽ الغحائي 
 ".عمى غذاء كاف وآمن وبشكل مستدام 0202أفراد الطجتطع في العراق بحمهل عام 

 -التالي:ك  االسرتاتيجيةاهداف لتظفيذ ىذه الرؤيا تم صياغة و 

 التؾافخ: ضسان تؾافخ الغحاء الكافي لجسيع العخاقييؽ. -1
الحرؾل عمى الغحاء: تحديؽ الؾصؾل االقترادي والسادي إلى الغحاء، ال سيسا   -7

 مؽ قبل الفئات الدكانية الزعيفة والسعخضة النعجام االمؽ الغحائي.
 ضسان إمجادات غحائية مدتقخة مع مخور الؾقت وفي حاالت الظؾارئ.االستسخارية:  -0
جؾدة الغحاء: تذجيع الشغؼ الغحائية الرحية وضسان الحرؾل عمى خجمات السياه  -4

والرخف الرحي لزسان االستخجام الكافي لمغحاء وتعديد التغحية، ال سيسا لمشداء 
 واالطفال.

عمى العجيج مؽ التحجيات التي تؾاجو االمؽ الغحائي ان تشفيح اىجاف االستخاتيجية يتظمب التغمب 
 -في العخاق وىي:
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تحجيات قانؾنية: كعجم مالئسة او تشفيح او تفعيل بعض التذخيعات والقؾانيؽ  -1
 الغحائي. لألمؽوالتعميسات لستظمبات تظؾيخ القظاعات االساسية 

وانخفاض كفاءة تحجيات التشسية الدراعية: كغياب الخظط الستكاممة لتظؾيخ االنتاج،  -7
االنتاج الدراعي، وعجم تؾازن التبادل التجاري بيؽ الرادرات والؾاردات مؽ الدمع 

 والخجمات، وضعف البشى التحتية السظمؾبة في اركان االمؽ الغحائي.
تحجيات السؾارد البذخية: في قظاعي الدراعي والرشاعة مؽ حيث العجد واالىمية  -0

 ؾر.والججية والسيارات التخررية واالج
تحجيات السؾارد السائية: وىي تحجيات خارجية تتسثل في انخفاض االيخادات السائية  -4

مؽ دول السشبع)ايخان وتخكيا(، وتحجيات داخمية كارتفاع ندبة اليجر السائي الكثخ 
 %(، وعاىخة الترحخ، والخعي الجائخ، وضعف التؾجيو.01مؽ )

لدكاني، وارتفاع حجة التفاوت تحجيات ديسغخافية: تتسثل في ارتفاع معجل الشسؾ ا -0
االجتساعي والظبقي بيؽ السحافغات بدبب عجم تبشي سياسات واضحة وشاممة 

 لمتشسية الخيفية.
 


