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٢١٧

ملخص البحث:

      يواجه العراق وضعًا غذائيا حرجا ، يتلخص يف تزايد الطلب عىل املنتجات 
األمهية  وتراجع   ، العاملية  األسواق  يف  أسعارها  ارتفاع  مع  تزامنًا   ، الغذائية 
نقص  مشكلة  تفاقم  َثمَّ  من   ، االقتصادي  اهليكل  يف  الزراعي  للقطاع  النسبية 
االنتاج  لرفد عجز  اخلارجية  املصادر  الغذائية وتزايد االعتامد عىل  االمدادات 
انخفاض نسبة مسامهة  ، زد عىل ذلك  املتزايد  املحيل  الطلب  الزراعي وتأمني 
الزراعة يف الناتج املحيل اإلمجايل وانخفاض نصيب الفرد منها ، وظهور فجوة 
غذائية آخذة يف االزدياد وقد بلغت ذروهتا يف وقتنا املعارص ، حتى َغدا متويل 
استرياد األغذية عبئا كبرًيا يثقل امليزانية العامة للدولة ، ويذهب بجزء كبري من 
الدخل القومي إىل األسواق اخلارجية لتلبية احلاجة إىل املواد الغذائية األساسية 
، ونتيجة لذلك شكلت معدالت التدهور هتديدا لالكتفاء الذايت يف جمال األمن 

الغذائي بوصفه أحد العنارص األساسية لألمن الوطني العراقي 
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Abstract 
     Iraq confronts a critical  food state as there is a wave of increasing 
prices in the global markets casting the country under a serious 
problem which reduces the importance of the agriculture sector 
in the country  . Thus the growing reliance on external products 
to feed the population and the decline of the percentage area of 
agriculture result in the deterioration of the value of agricultural 
output and the per capita income of the person . There emerges a 
food gap increasing from the beginning of the nineties of the last 
century to the present ، reaching its height, that is why the food 
importing becomes  a heavy burden on the national state budgets 
and drains a significant portion of national income in the foreign 
markets to meet the growing need to the food. In conclusion ، the 
rates of degradation becomes a threat to self-sufficiency in the food 
security representing one of the essential components of national 
security. 
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مقدمـة :

املناسب بكميات  الغذاء  اعتقد االنسان - وهو احلق-  أن حصوله عىل        
كافية امرٌ رضوري لدوام حياته ودوام بقائه عىل سطح املعمورة ، وليس اعتقاده 
هذا بجديد أو عارضًا انام هو امرٌ فطري ُجبلت النفس البرشية عليه ، حتى ان 
مقدمتها  ويف  اخلالئق  اصناف  بني  التالزم  بان  تأمل  أو  التفات  وبأدنى  اجلزم 
االنسان بوصفه أكملها وسيدها وبني طلبه الغذاء وسعيه احلثيث لتأمينه تالزمٌ 
َبنيٌ ال شك وال شبهة فيه ، من هنا فقد أوَلت الديانات الساموية الغذاء وسبله 
بالغ اهتاممها فرشعته وقننت ُسبله ودأبت عىل تربية االفراد واملجتمعات عىل 
انتاجه واستداَمته وآليات كسبه والتكسب به فقننت ادخاره والتحكم يف انتاجه 

وآليات تسويقه واملتاجرة فيه .

     ومع التطورات السياسية واالقتصادية واالجتامعية الطارئة ، َنحا تأمني الغذاء 
منًحى جديدًا وبأبعاد امتدت طوليا مع تلك التطورات ، فُعدَّ االمن الغذائي 
واحدا من أهم املهددات اخلارجية ألمن املجتمعات املعارصة وسيادهتا، بسبب 
ما له من أثرٍ وتناسب طردي مع انعدام االمن املجتمعي ، فانعدامه سبب مبارش 
ومجيعها  السلبية  واالجتامعية  االقتصادية  الظواهر  وانتشار  اجلريمة  تفيش  يف 
بال  يؤدي  االجتامعي  االمن  انعدام  فإن  املقابل  ويف   ، االجتامعي  االمن  هتدد 
واملنتجني  للمستثمرين  طاردًا  املجتمع  ويصبح  واالنتاج  الغذاء  لنقص  شك 
وربام اىل توقف االنتاج بصورة كاملة كام هو احلال يف كثري من مناطق االزمات 

واحلروب يف العامل .
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اوالً :- مشكلة البحث  

      تتلخص مشكلة البحث بسؤالني احدمها رئيس يبتني البحث عليه ، واآلخر 
ثانوي ينحل اىل   عدة اسئلة تشكل اجابتها مقدمة لإلجابة عن التساؤل الرئيس 

، ومها بنحو من الرتتيب يرتتبان : - 

ما املبادئ التصورية ملفهوم االمن الغذائي وما اوضاع ومؤرشات قطاع الزراعة 
يف العراق بوصفه واحًدا من اهم املرتكزات الرضورية الالزمة لتحقيقه ؟

 –  2006 من  للمدة  العراقي  الغذائي  لألمن  الكمية  احليوية  املؤرشات  ما 
2016؟ 

ثانيًا : - فرضية البحث

     بناًء عىل ما  رصد ولوحظ من أحداث سياسية وأمنية وما يقاسيه العراق من 
تدهور        

 شمل خمتلف القطاعات االقتصادية سيام الرئيسة منها فإننا نفرتض :- 

يعاين العراق تدهورًا خطريًا يف قطاع الزراعة َبدت آثاره السلبية واضحة يف تدين 
االنتاج الزراعي املحيل ما أحدث عجزًا غذائيًا مطردًا طول االعوام السابقة . 

أحدثها  غذائية  لفجوة  نتيجة  الغذائي  االمن  انعدام  من  حالة  العراق  يواجه 
عدم كفاية االنتاج املحيل عىل تلبية متطلبات االستهالك املحيل املتزامن والنمو 

املطرد للسكان .
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ثالثًا :- أمهية البحث

     تتجىل امهية البحث ببعدين رئيسني : اوالً يف كشفه عن واقع االمن الغذائي 
فاعليته  ، للوقوف عىل مدى  الشك  يقبل  – 2016 وبام ال  للمدة من 2006 
سياسية  آثار  من  عليه  يرتتب  ما  ثمَّ  من  فيه  الضعف  ومكامن  القوة  ونقاط 
واقتصادية واجتامعية : وثانيًا يف بحثه واحدا من أكثر املوضوعات صلة بحياة 

االنسان واشدها رضورة لقوام نفسه ودوام بقائها .

رابعًا :- هيكلية البحث

الرضورة  اقتضت  املختلفة  بحيثياته  واإلحاطة  البحث  تغطية  أجل  من       
مبحثني:- 

اهم  بحث  ثمَّ  من   ، الغذائي  االمن  ملفهوم  التصورية  املبادئ  بيان  يف   : االول 
وزيادة  للزراعة  املتاحة  باإلمكانات  واملتمثلة  حتقيقه  يف  املسامهة  املرتكزات 

االنتاج ومتوسط نصيب الفرد منهام . 

الثاين : يف بيان املؤرشات الكمية لألمن الغذائي العراقي للمدة املبحوثة ولكال 
شقي االنتاج الزراعي النبايت واحليواين عىل السواء .  

املبحث االول : وفيه   

اوالً : املبادئ التصورية ملفهوم االمن الغذائي

       األمن لغة ضد اخلوف ، فيدل عىل عموم الشعور بالطمأنينة واحلامية وغريمها 
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مما هو ضد اخلوف فيقال أمن فالن أي اطمأن ومل خيف )1(. 

والرشاب  الطعام  من  وقوامه  اجلسم  نامء  به  يكون  ما  فتعني  الغذاء  مفردة  أما 
ومجعه أغذية ، وهو أحد االسس التي عليها بنيان احلياة وقوامها عىل االرض 
أنواعها  بمختلف  احلية  للكائنات  احليوية  الوظائف  مجيع  ترتكز  ،وعليه 

وصنوفها )2( .                                                                       

وعليه فان مجعهام يف اصطالح واحد بإضافة االمن اىل الغذاء مع تباينهام باملفهوم 
ُيراد منه االضافة املعنوية بقصد ختصيص معنى االمن وتضييق دائرته وحرصه 

بالغذائي دون غريه .

      ويف القران الكريم وردت مفردة األمن يف آياتٍ كثرية ، تدل مجيعها عىل 
معنى واحد مساوٍ ملعناها اللغوي ومرادف له وهو الشعور باالطمئنان وعدم 
اخلوف ، أما ما يرادف الغذاء كالطعام او ما يدرأ اجلوع فُأريد به مطلق سبل 
العيش والرزق ، ويمكن القول بإمكان عموم االطالق فيهام وعدم انحصاره 

ببعض انواعهام دون بعض)3(.

      وربام كان للعطف بينهام يف غري آيةٍ من القران الكريم داللة غري خافية عىل 
حتققهام معا ولزوم احدمها اآلخر أو عىل مطلق اجلمع بينهام .

      ومنذ ان تنبه روبرت توماس مالثوس R .T. Malthus عام 1798م يف 
 an essay on the principles of( كتابه الشهري مقال عن مبدأ االنسان
population( الذي َنظر فيه لوجود فارق باطراد دائم بني الزيادة السكانية 

وبني نمو املوارد الطبيعية ، فالزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية يف حني يتبع 
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من  واحد  قرن  بحدود  ان  ذلك  ومعنى   ، عددية  متوالية  الطبيعية  املوارد  نمو 
الزمان يمكن ان يتضاعف عدد السكان اثنتني وثالثني مرة ويف الوقت نفسه ال 
يتضاعف نمو الغذاء سوى ست مرات فقط )4(. التفَت العامل اىل وجود مشكلة 
وتعددت  االفكار  لدرئها  فصيغت   ، العامل  يف  والسكان  االغذية  حول  حقيقة 
اآلراء حول مفهوم األمن الغذائي ، لعل امهها وأكثرها شهرة وتداوالً ، تعريف 
ويف  الناس  جلميع  يتاح  »عندما  بانه   1996 عام  لألغذية  العاملي  القمة  مؤمتر 
مجيع األوقات الوصول إىل ما يكفي من غذاء مغذ للحفاظ عىل حياة صحية 

ونشطة« )5(.

" ضامن حصول  بانه  املتحدة  التابعة لألمم  وتعريف منظمة االغذية والزراعة 
مجيع االفراد ويف مجيع االوقات عىل كفايتهم من الغذاء الذي جيمع بني النوعية 
اجليدة والسالمة ، كي يعيشوا حياة نشطة موفورة الصحة وال يتأتى ذلك اال 

بتوفر امدادات غذائية مستقرة تكون متاحة ماديا واقتصاديا للجميع« )6(.

     واحلقيقة ان التعريفني كليهام يشرتكان يف اهنام حيددان ثالثة عنارص اساسية 
استقرارها  أو  واستمرارها   ، الغذائية  االمدادات  توفري   : هي  الغذائي  لألمن 
بالكمية  منها  احتياجاهتم  وتأمني  اليها  الوصول  عىل  االفراد  قدرة  وضامن   ،
الغذائية من أجل  الغذائية وتفضيالهتم  التي تلبي احتياجاهتم  الكافية واآلمنة 

حياة نشطة وصحية .

االمن   انعدام  وهو  ضده  أن  يفهم  الغذائي  األمن  مفهومي  مقايسة  ومن       
الغذائي : ما هو إال عدم احلصول عىل ما يكفي من الغذاء أو احتاملية انخفاض   
االستهالك الفعيل من الغذاء يف أي سنة دون مستوى احلد األدنى من املتطلبات 

اليومية لألغذية )7(. 
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     ويف كيفية قياس كال املفهومني ، أعني األمن وعدمه تستخدم بعض املعايري 
التغذوية ترجع يف جوهرها وحقيقتها اىل انعدام او اخرتاق احد العنارص الثالثة 
املشرتكة السابقة ، وهي من الناحية العملية تقاس بمؤرشين مها : مؤرش اسايس 
يكشف عن مدى كفاية االنتاج املحيل من الغذاء ملواجهة متطلبات االستهالك 
عىل املستوى املحيل ، اال وهو مؤرش الفجوة الغذائية وُيعلم من طريق قياسها 
بمقدار الفرق بني امجايل االحتياجات الغذائية وبني كمية االنتاج املحيل  وزيادة 
بينهام دليل عىل عدم قدرة الدولة عىل الوفاء باحتياجات مواطنيها من  الفرق 

الغذاء )8(. 

ومؤرش متوسط استهالك الفرد من الغذاء )املتطلبات اليومية( وهو احلد االدنى 
لألغذية  الفعيل  االستهالك  انخفاض  واحتاملية  للفرد  احلرارية  السعرات  من 
دون مستوى احلد االدنى من املتطلبات اليومية ، علاًم ان احلد األدنى من الطاقة 
العاملية  الصحة  منظمة  حددته  حسبام  الفرد  جسم  وزن  عىل  للحفاظ  الالزمة 
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة هو 2350 سعرة حرارية للشخص 

الواحد يف اليوم الواحد )9(. 

      أما مؤرش االكتفاء الذايت والتبعية الغذائية فهام أكثر داللة عىل قدرة االنتاج 
املحيل ومدى اخرتاق االمن الغذائي لدولة ما ، وهل تعاين تبعية غذائية للخارج 

قد تؤثر يف حريتها واستقالل قرارها السيايس واثر ذلك يف أمنها الوطني . 

ثانيًا : املرتكزات األساسية املسامهة يف حتقيق االمن الغذائي   

      تعتمد مؤرشات االمن الغذائي أو انعدامه اعتامًدا مبارًشا عىل العنارص املشار 



م.م. جواد صالح مهدي

٢٢٥

الدولة  يف  الزراعية  األرايض  مساحة  عىل  تعتمد  وهي   ، اوالً  املفهوم  يف  اليها 
ومتوسط  الذايت  االكتفاء  وحتقيق  املحيل  الطلب  تامني  وإمكاناهتا  وقدراهتا 
نصيب الفرد منها ، لذا سنرشع ببحثها فيام خيص الدولة العراقية لتكون مقدمة 

لبحث مؤرشات االمن الغذائي :

      تصل مساحة األرايض الزراعية يف العراق إىل )44،459،400( مليون/
املتوسط  يكون  وعليه   ، الدولة  مساحة  إمجايل  من   %26 يعادل  ما  أي   ، دونم 
العام لنصيب الفرد منها نحو )1،350( دونم/فرد للمدة 2006 – 2016م 
بني   )%82،3( إىل  تصنف  إذ   ، اجلودة  من  واحدة  درجة  عىل  ليست  ومجيعها 
حمدودة  قابلية  ذات  أراض   )%17،7( وإىل   ، اجلودة  ومتوسطة  وجيدة  ممتازة 
استصالحها  بعد  الذايت  االكتفاء  وحتقيق  االنتاج  لزيادة  استثامرها  يمكن   ،
 ، لالستثامر  قابال  اسرتاتيجيا  رصيدا  عدها  يمكن  منتجة  أراضٍ  إىل  وحتويلها 
وتصنف ثانيا بحسب طريقة اإلرواء إىل اراضٍ ديمية تقدر بـ)22،159،400( 
مليون/دونم أو ما يعادل 49،8% من االرايض الزراعية ، وإىل اراضٍ مروية 

تقدر بـ)22،300،000( مليون/دونم أو ما يعادل 50،2%  منها )10(.

     وتتأكد حيوية خصائص االرايض الزراعية يف العراق ومدى فاعليتها عند 
، وال  العريب  الوطن  الزراعية يف  األرايض  العام خلصائص  باملتوسط  مقارنتها 
اذا ما علمنا ان املتوسط العام لنسبة األرايض الصاحلة للزراعة  ريب يف ذلك 
يف الوطن العريب ترتاوح بني )3% - 25%( من إمجايل مساحته اجلغرافية ، وان 
املروية منها  بـ)0،68( دونم/فرد وان نسبة األرايض  الفرد منها يقدر  نصيب 

تبلغ نحو)15،9%( من امجايل املساحة الزراعية فيه )11(. 
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الشك  يقبل  ال  وبام  حيوية  مؤرشات  من  تقدم  ما  داللة  من  الرغم  وعىل       
عىل ان العراق يزخر بموارد زراعية طبيعية هائلة ، مع ما يتمتع به من طاقات 
االنتاج  وزيادة  الزراعة وتطويرها  له ممارسة  تتيح  اقتصادية  وإمكانات  برشية 
يؤكد  املعارص  الواقع  إن  إال   . الغذائي  االمن  من  عالية  مستويات  وحتقيق 
اآلونة  يف  خطريا  وتدهورا  مستمرا  تراجعا  يشهد  العراق  يف  الزراعة  قطاع  أن 
األخرية ، وبحسب بيانات اجلدول رقم )1( و داللة الشكل رقم )1( ، َبَدت 
آثار هذا الرتاجع واضحة يف تدين مساحة األرايض املزروعة عىل نحو الفعلية اىل 
)10.201.846( أي ما تعادل نسبته )23.11% ( فقط بالقياس إىل إمجايل 
األرايض الصاحلة للزراعة يف الدولة كمتوسط للمدة  2006– 201. بعد ان 
كانت نحو )14.653.710( أو ما تعادل نسبته )28%( منها كمتوسط للمدة  

.)12( 2005 – 2002

وإذا تراجعت مساحه االرايض الزراعية تراجع متوسط نصيب الفرد منها من 
)0.59( اىل )0.16( عىل الرتتيب للمدتني املشار اليهام . وتدنت ايضا مسامهتها 
يف الناتج املحيل اإلمجايل للدولة ، إذ تراجعت بحسب األسعار األساسية اجلارية 
التي خلت قبل عام 2006 ومنُذ عام 2002  من )8.9%( كمتوسط للسنني 
– 2016 ، وليتدنى باملثل متوسط  إىل )4.6%( فقط كمتوسط للمدة 2006 

نصيب الفرد من الناتج الزراعي االمجايل ايضا اىل )4.6( للمدة نفسها .  

      أما القوى العاملة يف قطاع الزراعة)*( فقد تراوحت نسبتهم بني )13.6 
– 13.5( بالقياس إىل إمجايل القوى العاملة يف الدولة ، وهم يشكلون )%14( 
فقط من سكان االرياف يف العراق  وداللة ذلك ان قطاع الزراعة يف العراق يعد 
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نشاطا طاردا  للمستثمرين والعاملني معا ، نتيجة لرتاكم العديد من املشكالت 
وغياب التخطيط وضعف دور الدولة يف ادارة هذا القطاع احليوي وتنميته ، 
العمل يف  البطالة وبني  الزراعة بني  العمل يف  بقيتهم عن  ما تسبب يف عزوف 
االعامل  يف  منهم  وقليل  والداخلية  الدفاع  وزاريت  ضمن  احلكومية  الوظائف 

املدنية األخرى .

جدول رقم )1( األمهية النسبية لقطاع الزراعة يف العراق للمدة 2006 – 2016م

املساحة املزروعة الســنة
(بالدونم)

نسبة املساحة 
املزروعة 

اىل املساحة 
الصاحلة 
للزراعة %

متوسط 
نصيب 

الفرد من 
االرايض 
املزروعة

دونم / فرد 

نسبة 
مسامهة 
الزراعة 
بالناتج 
املحيل 

االمجايل % 

حجم 
 القو
العاملة 

%

۲۰۰٦۱۱٫۰۸۷٫٦۰۰٪۲٥۰٫۲٤٥٫۷۱۳٫٦
۲۰۰۷۱۱٫۱٦۷٫٦۰۰٪۲٥٫۳۰٫۲٤٥٫۹۱۳٫٥
۲۰۰۸۱۱٫۱٦۱٫٦۰۰٪۲٥٫۳۰٫۲۲٤٫۳۱۳٫٥
۲۰۰۹۱۰٫٥۳٦٫۰۰۰٪۲۳٫۹۰٫۱۲٥٫۲۱۳٫٥
۲۰۱۰۱۰٫٦۸۲٫۲۰۰٪۲٤٫۲۰٫۱۳٦٫۰۱۳٫٥
۲۰۱۱۱۰٫۷۹۲٫۲۰۰٪۲٤٫٥۰٫۱۲٤٫۱۱۳٫٥
۲۰۱۲۱۰٫۷٤۰٫۲۱۰٪۲٤٫٤۰٫۱۲٤٫۰۱۳٫٥
۲۰۱۳۱۰٫۷٦٤٫۱۰۰٪۲٤٫٤۰٫۱۲۳٫۹۱۳٫٥
۲۰۱٤۸٫٤۲۹٫٦۰۰٪۱۹٫۱۰٫۱٥٤٫۱۱۳٫٥
۲۰۱٥۸٫٤۲۹٫٦۰۰٪۱۹٫۱۰٫۱٤٤٫۱۱۳٫٥
۲۰۱٦۸٫٤۲۹٫٦۰۰٪۱۹٫۰۰٫۱٤٤٫۰۱۳٫٥

۲۳٫۱۱۰٫۱٦٤٫٦۱۳٫٥٪۱۰٫۲۰۱٫۸٤٦املتوسط 

املصدر: عمل الباحث باالعتامد عىل 
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1 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 
، جملد 28، اخلرطوم ، 2008، جدول )2 ،3 ،4 ،7( ، ص5 – 7 – 8 – 11 .

2 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 
، جملد 30، اخلرطوم ، 2010، جدول )2 ،3 ،4 ،7( ، ص5 – 7 – 8 – 11.

3 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 
، جملد 34، اخلرطوم ، 2014، جدول )2 ،3 ،4 ،7( ، ص4 – 6 – 7 – 10 .

4 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية 
، جملد 36، اخلرطوم ، 2016، جدول )2 ،3 ،4 ،7( ، ص5 – 7 – 8 – 11 .

 شكل رقم )1( األمهية النسبية لقطاع الزراعة يف العراق للمدة 2006 – 2016م

املصدر : عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول )1( 
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  املبحث الثاين :-    

     للوقوف عىل حجم التأثري الذي َخلفه الرتاجع يف اداء القطاع الزراعي عىل 
مدى احليوية الغذائية يف العراق )أوضاع األمن الغذائي فيه( ، سنرشع بتحليل 
لالستهالك  منه  واملتاح  واحليواين  النبايت  شقيه  بكال  املحيل  الزراعي  الناتج 

ومتوسط نصيب الفرد منهام : -

اوالً : االنتاج النبايت 

     لإلنتاج النبايت أمهية غرُي خافية بالنسبة لعموم االنتاج الزراعي يف العراق ، 
سواء من حيث االنتاج إذ يشكل ثلثي الناتج الزراعي ، أو من حيث اعتباره 
املصدر الرئيس لغذاء االنسان أو للشق الثاين من االنتاج الزراعي )احليواين( ، 
فضاًل عن انه املادة االولية االساسية لأللياف النباتية التي تقوم عليها مجلة من 

الصناعات املحلية )13(. 

انتاجا  العراق  متنح  ان  شأهنا  من  التي  واملزايا  الفرص  مجيع  من  الرغم  وعىل 
الفصول  متتاز بوجود ظاهرة  متعددا بسبب موقعه يف عروض معتدلة  زراعيا 
األربعة ، مع مدة نمو طويلة متتد عىل مدار السنة ساعدت من يمتهنون الزراعة 
فيه عىل ممارسة نشاط زراعي متنوع طول العام ، ومن ثم القدرة واملرونة عىل 
انتاج جمموعات حمصولية عديدة لعل أمهها وأوسعها انتشارا حماصيل احلبوب 
االمن  عنارص  من  اساسيا  عنرصا  باعتبارها   ، اسرتاتيجية   حماصيل  بوصفها 
حماصيل  عىل  زيادة   ، املعارصة  الدولية  السياسية  يف  بعدا  منحها  ما  الغذائي 
أن  .إال  وغريها  واأللياف  والدرنات  والفواكه  كاخلرض  اليومي  االستهالك 
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الرتاجع املستمر يف املساحة املزروعة بالفعل ترَك اثره يف تراجع الناتج الزراعي 
وتراجع انتاجية الدونم الواحد من الغلة الزراعية نتيجة االمهال املطرد ألكثر 

من عقدٍ من الزمان .

      من َثَم فان مؤرشات االمن الغذائي لإلنتاج النبايت تظهر جانبا من التفاوت 
وعدم االستقرار يف انتاج املحاصيل الزراعية تبعه تذبذب يف كمية االستريادات 
الغذائية ، فمن خالل حتليل بيانات اجلدول رقم )2( وداللة الشكل رقم )2( 
ادناه عام 2009 وبني نمو  الزراعي بني تراجع بلغ  الناتج  نستقرئ تذبذبًا يف 
الصادرات وتراجع واضح يف  نمو مماثل يف  بعد ذلك ولغاية عام 2016 مع 

الواردات بلغ ادناه عام 2015 .

     إذ شهد املتاح لالستهالك املحيل من احلاصالت النباتية تراجعًا مطردا منذ 
ألف  بـ)10659.92(  تقدر   وبكمية   2010 عام  ادناه  بلغ   ، 2007م  عام 
طن وبمتوسط سنوي للمدة املبحوثة بلغت كميته )13448.10( ألف طن 
تراجع  إىل  أدى  ما  سابقا  املتاح  عن   )%4.47( بنسبة  كان  الرتاجع  إن  أي   ،
املتوسط السنوي ملا حيصل عليه الفرد العراقي من الغذاء النبايت للمدة املبحوثة 
 )648.24( كان  أن  بعد  الواحد  كغم/للفرد   )383.78( إىل   2006 عام 
بـ)40.79%( عام  تقدر  تراجع  بنسبة  اي   ، للعام 2006  الواحد  كغم/للفرد 
الفرد عىل مستوى  لنصيب  العام  املتوسط  اقل من  النسبة  ، وهذه  عليه  كانت 
الواحد للمدة نفسها وعليه فان  بـ)820.34( كغم/للفرد  العامل والذي قدر 
نسبته  ما  أو  بـ)436.5(كغم  العاملي  املتوسط  عن  تقل  العراقي  الفرد  حصة 

        .)%53.2(
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      ويؤكُد تدين االنتاج النبايت يف العراق من جهة وتراجع إمكانية الدولة يف 
تامني احتياجات سكاهنا الرضورية من الغذاء النبايت من جهة أخرى مؤرشات 
Self-( الذايت)**(  االكتفاء  فمؤرش   )3( رقم  شكل   ، الغذائي  االمن 
 )%77.89( العراق  حالِة  يف  قيمته  بلغت  الذي   )sufficiency index
كمتوسط  للمدة املبحوثة ، يؤكد أن العراَق ينتج ما يكفي تقريبا )78%( من 
جمموع سكانه ويف ذلك داللة واضحة عىل وجود عجز غذائي يف االنتاج بنسبة 
واللجوء  املحيل  االستهالك  تغطيه  عىل  الدولة  قدرة  انعدام  ثم  ومن   )%22(
اىل االستريادات اخلارجية لتغطية العجز املتحقق ،صاحب ذلك العجز فجوة 
غذائية )***( متوسط مؤرشها )32.01%( أو ما جمموعه )82572.93( 
بلغت كميته )7506.69(ألف  ، وبمعدل فجوة غذائية لكل سنة  ألف طن 
الغذائي  العجز  فيه عن  الشك  اىل  بام ال جمال  تعُرب  الغذائية  الفجوة  طن . ألن 
مدى  لقياس  معيار  فهي  لذا  واملصدر،  املستورد  واالنتاج  املحيل  االنتاج  بني 
تبعية الدولة للخارج يف جمال الغذاء ،  فالعراق يشهد تبعيًة للخارج)****( 
متوسط مؤرشها )21.87%( أي ان العراق يعتمد عىل اخلارج يف تامني تقريبا 
سنوي  تزايد  يف  هذا  اعتامده  ان  وطاملا   . النبايت  للغذاء  احتياجاته  من   )%22(
فانه يؤرش عبئًا عىل اوضاعه االقتصادية ألنه يستنزف أكثر من )4.46( مليار 
دوالر بزيادة مطردة للواردات الغذائية بالنسبة للصادرات تقدر بـ)9%( سنويا.
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-2006( للمدة  العراق  يف  النبايت  لإلنتاج  احليوية  املؤرشات   )2( رقم  جدول 
2016(م

السنة

اإلنتاج المحلي  
/ إلف طن

الصادرات 
/ إلف طن

الواردات / 
إلف طن

المتاح 
لالستھالك /

إلف طن

متوسط 
نصیب 

الفرد كغم/
فرد

مؤشر 
التبعیة 
الغذائیة

٪

مؤشر 
االكتفاء 
الذاتي 

%

مؤشر 
الفجوة 
الغذائیة

%
2006۱۱۲٤۸٫۲۲٦٫۰۳۷٤٥٤٫٦٥۱۸٦۷٦٫۸۲٦٤۸٫۲٤۳۹٫۹۱٦۰٫۲۲٦٦٫۲۷
2007۹٤۷٤٫۸۳۳٦٫٤۹۳۷۹٦۱۳۲۳٤٫۳٤٤٤٥٫۸٥۲۸٫٦۸۷۱٫٥٤۰٫۰٦
2008۷٤۱۸٫۰۲٤۰٫۸۸٥٤۷۲٫٥٤۱۲۸٤۹٫٦۸٤۰۲٫۸٥٤۲٫٥۸٥۷٫۷۳۷۳٫۷۷
2009۷۳۹۸٫۲٦٤۰٫۸۸٥٤۷۲٫٥٤۱۲۸۲۹٫۹۲٤۰٥٫۱٦٤۲٫۹٥٥۷٫٦٦۷۳٫۹۷
2010۹۲۳۳٫۱٤۱۱۰٫۲۸۱٥۳۷٫۰٦۱۰٦٥۹٫۹۲۳۲۸٫۱۰۱٤٫٤۸٦۱٦٫٦٤
2011۹۸۲۳٫۳۳۱۱۰٫۲۸۱٥۳۷٫۰٦۱۱۲٥۰٫۱۱۳۳۷٫٤٥۱۳٫٦٦۷۸٫۳۱۱٥٫٦٤
2012۱۰۱٥٦٫۱۱۱۱٫۰۱۸۱۱۱۱۸٥٦٫۰۱۳٤٦٫٥۹۱٥٫۳۸٥٫٦۱۷٫۸
2013۱۱۹۱۰٫٥٦۱۱۰٫۲۸۱۷۹۱٫۷۱۳٥۹۱٫۳٥۳۹۹٫۷۳۱۳٫۲۸۷٫٦۱٥٫۰
2014۱۱۸۸٦٫٤٥۱۱۰٫۲۸۱٥۸٦٫۷٥۱۳۳٦۲٫۹۲۳۷۱٫۱٦۱۱٫۹۸۸،۹۱۳٫٥
2015۱۳٥۷۸٫٤۹۱۱۰٫۳۱۲٥۳٫۰۳۱٤۷۲۱٫۲۲٤۰۸٫۹۱۸٫٥۹۲٫۲۹٫۰
2016۱۳٥۷۸٫٤۹۱۱۰٫٥۱٤۱۹٫۸۹۱٤۸۹٦٫۸۸۳۹۲٫۰۰۹٫٥۹۱٫۱۱۰٫٥

٤۰۷٫۸۲۲۱٫۸۷۷۷٫۸۹۳۲٫۰۱ ۱۰٥۱۸٫۷۱۸۳٫۳۸۳۰۱۲٫۰۲۱۳٤٤۸٫۱۰المتوسط  

املصدر: عمل الباحث باالعتامد عىل 

1 - مجهورية العراق وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء ، املجموعة 
اإلحصائية السنوية ، تقديرات سكان العراق لعدة سنوات ، جمموعة جداول 

، بيانات منشورة .

2 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 30، اخلرطوم ، 2010، جدول )303 ،304 ،305( .

3 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 32 ، اخلرطوم ، 2012، جدول ) 303 ، 304 ،305 ( .
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الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب   ، الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة   -  4
 277،  276،  275،  271( جدول   ،2015  ، اخلرطوم   ،34 جملد   ، العربية 

. )280 ،279، ،278،

الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب   ، الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة   -  5
العربية ، جملد 35، اخلرطوم ، 2014، جدول )269 ،274 ،275 ،276 ، 277 

. )280،279،278،

الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب   ، الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة   -  6
العربية ، جملد 36، ال خرطوم ، 2016، جدول )304 ،305( .

شكل )2( املؤرشات احليوية لإلنتاج النبايت يف العراق للمدة )2006-2016(م

املصدر : عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول )2( .



م.م. جواد صالح مهدي

٢٣٤

        شكل )3( مؤرشات االمن الغذائي لإلنتاج النبايت يف العراق للمدة )2006-2016(م

   املصدر : عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول )2( .

ثانيا : اإلنتاج احليواين 

يف  النبايت  لإلنتاج  واملكمل  احليوي  الزراعي  الناتج  جزُء  احليوانية  الثروة       
حتقيق األمن الغذائي ويف نمو الناتج القومي اإلمجايل ، غري غافلني عن إمكانات 
تنميتها والعنرص البرشي ذي اللياقات اخلاصة ، وتعدد البيئات الطبيعية املناسبة 
ألف   )12.093( قدرت  متنوعة  حيوانية  ثروة  امتالك  للعراق  أتاحت  التي 
رأس بحسب املسح الوطني للثروة احليوانية لعام 2008م ، يف اشارة إىل وجود 
زيادة يف اعدادها قدرت بـ)3.975( ألف رأس عام كانت عليه عام 2001م 
، اذ قدرت آنذاك بـ)8.118( ألف رأس ، أي أهنا ازدادت بنسبة )33%( عام 
كانت عليه آنذاك ، وعليه فقد ارتفع متوسط حصة الفرد الواحد منها إىل)0،4( 

رأس/فرد/2008م بعد أن كان )0،3( رأس/فرد/2001م )14(.



م.م. جواد صالح مهدي

٢٣٥

     وبمقتىض البحث يمكننا استقراء واقع األمن الغذائي لإلنتاج احليواين من 
اكدا وجود  اللذين   )4( رقم  الشكل  )3( ودالئل  رقم  اجلدول  بيانات  حتليل 
زيادة يف كمية املتاح لالستهالك املحيل من املنتجات احليوانية بعد عام 2006 

وبمتوسط سنوي يقدر بـ)1112.48( ألف طن .

     وُتعزى هذه الزيادة إىل الزيادة املطردة يف االنتاج احليواين املحيل ، وهو مؤرش 
جيد يؤكد نمو الناتج احليواين للمدة املبحوثة . 

جدول رقم )3( املؤرشات احليوية لإلنتاج احليواين يف العراق للمدة )2006 
- 2016(م

السنة

اإلنتاج المحلي 
/ إلف طن

الصادرات 
إلف طن

الواردات 
إلف طن

جملة المتاح 
لالستھالك 

إلف طن

متوسط 
نصیب 
الفرد 
كم/فرد

مؤشر 
التبعیة 
الغذائیة

٪

مؤشر 
االكتفاء 
الذاتي

%

مؤشر 
الفجوة 
الغذائیة

%

۲۰۰٦٥۱۲٫۰٤-۱۹۰٫۲۸۷۰۲٫۳۲۲٤٫۳٦۲۷٫۰۹۷۲٫۹۰۳۷٫۱٦
۲۰۰۷٥۱۷٫۰۹-۲۹۱٫۱۷۸۰۸٫۲٦۲۷٫۲۲۳٦۳٦٫۹٥٦٫۲۸
۲۰۰۸٥۳٤٫۰٤-٤۳۲٫٤۹۹٦٦٫٥۳۳۰٫۲۸٤٤٫۷۲٥٥٫۷۲۸۰٫۹۰

۲۰۰۹٥۲۲٫۹۱-٤۳۷٫۹٤۹٦۰٫۸٥۲۹٫۹۰٤٥٫٥۲٥٤٫۳۷۸۳٫۷۱
۲۰۱۰٥۰٥٫۲٦-۷۱٤٫۸٥۱۲۲۰٫۱۱۳۷٫٥٥٥۸٫٥۳٤۱٫۳۹٤۱٫۳
۲۰۱۱٥٥۱٫۹-٦۸۹٫٦۱۲٤۱٫٥  ۳۷٫۲۲ ٥٥٫٥٤٤٫٥۱۲٤٫۹
۲۰۱۲٦۲۷٦-٫٤٥۸۸٫٦٥۱۳۱٦٫۱۳۹٫٤۷ ٥۲٫۳٤۷٫۷۱۰۹٫۸
۲۰۱۳٦۷۹٫۳۸-٦۸٦٫۳۳۱۳٦٥٫۷۱۳۹٫٥٦٥۰٫۲٤۹٫۷۱۰۱٫۰
۲۰۱٤٦٤٤٫۰۷۱٫۱۷٤۹۹٫۹۸۱۱٤۲٫۸۸۳۱٫۷۲٤۳٫۷٥٦٫٤۷۷٫٦
۲۰۱٥۷۲۹٫۳۱۰٫۸٦٤۹۸٫۳٦۱۲۲٦٫۸۱۳۳٫۰۸٤۰٫٦٥۹٫٥٦۸٫۳
۲۰۱٦۷۸۸٫٥٦۰٫۷۸٤۹۸٫٤٦۱۲۸٦٫۲٤۳۳٫۸٤۳۸٫۷٦۱٫۳٦۳٫۲

۷٦٫۷٤  ٦۰۱٫۰۹۰٫۲٥٥۱۱٫٦٤۱۱۱۲٫٤۸۳۳٫۱۱٤٤٫۸۰٥۲٫۷٦المتوسط 

املصدر: عمل الباحث باالعتامد عىل 



م.م. جواد صالح مهدي

٢٣٦

1 - مجهورية العراق وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء ، املجموعة 
اإلحصائية السنوية ، تقديرات سكان العراق لعدة سنوات ، جمموعة جداول 

، بيانات منشورة .

2 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 30، اخلرطوم ، 2010، جدول )303 ،304 ،305( .

3 - املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 32 ، اخلرطوم ، 2012، جدول ) 303 ، 304 ،305 ( .

4 -  املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 34، اخلرطوم ، 2014، جدول )281 ،284 ،285 ،286( .

5 -  املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 35، اخلرطوم ، 2015، جدول )280 ،283 ،284 ،285( .

6 -  املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية 
العربية ، جملد 36، اخلرطوم ، 2016، جدول )304 ،305( .

شكل )4( املؤرشات احليوية لإلنتاج احليواين يف العراق للمدة )2006-2016(م

 املصدر : عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول )3( .



م.م. جواد صالح مهدي

٢٣٧

     وباملثل فقد شهد متوسط نصيب الفرد العراقي من مجلة املنتجات احليوانية 
نموًا ملحوظًا بعد عام 2006 بلغ أقصاه عامي 2012 و2013 وبأعىل كمية 
اهنا اعىل زيادة  الكمية مع  بـ)39.47 و39.56/ كغم/فرد( وهذه  سجلت 
مسجلة إال أهنا اقل من املتوسط العاملي للمدة نفسها والذي قدر بنحو )149/
من  فقط   )%26.5( إال  يمثل  ال  العراقي  الفرد  نصيب  إن  أي  كغم/فرد( 

املتوسط العاملي لنصيب الفرد للمدة نفسها )15(.  

     خالفًا لذلك فقد أكدت مؤرشات األمن الغذائي للمدة 2006 – 2016 
ضعفًا وتدنيًا واضحًا يف الناتج احليواين يف العراق ، ومن ثم عجز الدولة عن 
تامني احتياجات سكاهنا الرضورية من الغذاء احليواين ، ومعنى ذلك ان الناتج 
احليواين واملتاح منه لالستهالك وان شهد نموًا ملحوظا كام حققناه فيام تقدم ، 
اال ان ذلك النمو مل يرتِق اىل احلد الذي يوازي الزيادة السكانية للمدة نفسها 

انظر الشكل رقم )5( .

     إن مؤرشات االمن الغذائي لإلنتاج احليواين يف العراق يمكن ان ُتظهر جانبا 
سلبيا ال ريب فيه يف مدة البحث ، ذلك ان متوسط قيمة مؤرش االكتفاء الذايت 
بلغ نحو)52.76( ، بمعنى إن العراق ينتج من الغذاء احليواين ما يكفي تقريبًا 
)53%( من امجايل السكان فيه ، أما أدنى مؤرش للمدة نفسها فقد بلغت قيمته 
)36.9%( وذلك يف عام 2007 إذ أنتج العراق حينها ما يكفي تقريبا لـ)%37( 

فقط من امجايل السكان فيه . 

     أما الباقي فقد اعتمد يف تأمينه عىل األسواق اخلارجية ، صاحب هذا العجز 
تبعية  عنها  ونتجت   )%76.74( حوايل  مؤرشها  قيمة  بلغت  غذائية  فجوة 



م.م. جواد صالح مهدي

٢٣٨

غذائية للخارج بلغ مؤرشها )44.80%( للمدة املبحوثة .

     وبناًء عىل احلقائق املشار اليها يمكننا القول ان العراقي يعاين تدهورًا واضحًا 
عجز  اىل  احلال  بطبيعة  ادى  واحليواين(  )النبايت  شقيه  وبكال  الزراعة  قطاع  يف 
االنتاج الزراعي عن النمو بمعدل يتناسب تناسبا طرديا والطلب املتزايد عىل 
إشباع  الدولة عن  ثم عجز  املطردة   ومن  السكانية  الزيادة  الناتج عن  الغذاء 
حاجات سكاهنا الرضورية من الغذاء بام يكفل هلم أمنا غذائيا يكافئ املستوى 
العاملي ، إذ بلغ متوسط نصيب الفرد من االنتاج الزراعي بشقيه )440.93( 
الزراعي  االنتاج  بشقيه  العاملي  املتوسط  دون  املتوسط  وهذا   ، كغم/سنة 
املذكورين آنفًا بنحو)528.31( كغم/سنة ، أي ان نسبة ما حيصل عليه الفرد 
املستوى  عىل  الفرد  حصة  من  فقط   )%45.49( يساوي  الغذاء  من  العراقي 

العاملي . 

ومعنى ذلك أن العراق يعيش حالة من انعدام األمن الغذائي نتيجة انخفاض 
املتطلبات  الغذاء عن احلد األدنى من مستوى  الفعيل من  مستوى االستهالك 
اليومية ، ومع تناسب انتاج العراق للغذاء عكسيًا مع نمو السكان فيه ، يبدو ان 
النشاط الزراعي يشكل حتديًا كبريًا يقتيض رضورة أن َتعَمد الدولة اىل أن تزيد 
أو يعادل  بام يفوق  أفقيا أو عموديا  إنتاجها املحيل من األغذية عىل حدٍ سواء 
نمو الطلب املحيل ، وهذا املستوى مرادف لالكتفاء الذايت الكامل أو ما يعرف 
بـ)األمن الغذائي الذايت( وهو أعىل املستويات املنشودة لألمن الغذائي يف العامل.

اىل مجلة  الغذائي  االمن  انعدام  اننا وبضميمة مشكلة  اىل  اإلشارة        وجتدر 
املشاكل االقتصادية والصحية التي يعانيها العراق مؤخرا يمكن القول ان هناك 



م.م. جواد صالح مهدي

٢٣٩

خطرا وشيكا يتهدد الطبقة الفقرية خاصة مع اتساعها بسبب التآكل املستمر يف 
الطبقة الوسطى من املجتمع العراقي .

      ولعل عالئم ذلك واضحة يف تفيش ظاهرة أمراض سوء التغذية بني السكان 
املحليني ، إذ قدر عدد املصابني بسوء التغذية الشديد بنحو)742،050( ألف/ 
نسمة ، أي ما نسبته )2،5%( من إمجايل السكان بحسب تقديرات 2007م )16(. 
وقدر عدد املصابني بسوء التغذية املعتدل بـ)1،786،856( ألف/نسمة أو ما 
يعادل )6،02( من إمجايل السكان لذات العام ، واملالحظ أن هناك تفاوتا يف 
العراق  الريفية واحلرضية يف  املناطق  التغذية بني  بأمراض سوء  املصابني  نسبة 
لسوء   ))%6،2( واىل  الشديد  التغذية  لسوء   )%2،2( إىل  نسبتهم  ارتفعت  إذ 
التغذية املعتدل بني سكان الريف يف حني بلغت)1،7%( و)5،3%( عىل التوايل 

بينهام لسكان احلرض)17(.

    شكل )5( مؤرشات االمن الغذائي لإلنتاج احليواين يف العراق للمدة )2006-2016(م

            املصدر : عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول )3( .



م.م. جواد صالح مهدي

٢٤٠

االستنتاجات 

أثارُه  َبَدت  خطريًا  وتدهورًا  مطردًا  تراجعا  العراق  يف  الزراعة  قطاع  يشهد 
واضحة يف تدين نسبة األرايض املزروعة بالفعل اىل )23.11%( فقط من إمجايل 
األرايض الصاحلة للزراعة كمتوسط للمدة  2006 – 2016 ومن ثمَّ تراجع 
املحيل  الناتج  يف  مسامهتها  وتدنت   )0.16( اىل  منها  الفرد  نصيب  متوسط 
اإلمجايل للدولة إىل )4.6%( أي تراجع مطرد ملتوسط نصيب الفرد من الناتج 

الزراعي للمدة املبحوثة .  

انعكس يف تراجع  الزراعي لكال شقيه جانبا سلبيا  اظهرت مؤرشات اإلنتاج 
كمية املتاح لالستهالك املحيل اىل )14560.58( ألف/طن كمتوسط سنوي 
العراقي  الفرد  عليه  حيصل  ما  متوسط  تراجع  إىل  أدى  ما   ، املبحوثة  للمدة 
اال  متثل  ال  النسبة  وهذه  الواحد  كغم/للفرد   )440.93( اىل  الغذاء  من 

)45.49%( من املتوسط العاملي لنصيب الفرد . 

عجزا  يعاين  العراق  ان   ، الزراعي  لإلنتاج  الغذائي  االمن  مؤرشات  اظهرت 
الغذاء  من  الذايت  االكتفاء  مستوى  لتدين  نتيجة   )%29.5( بمعدل  غذائيا 
اللجوء  َثَم  الوطني من  باإلنتاج  املحيل  القدرة عىل تغطية االستهالك  وانعدام 

اىل االستريادات اخلارجية .

متوسط  اىل  الواردات  متوسط  بحسب  غذائية  فجوة  العجز  معدل  صاحب 
الناتج املحيل بلغ مؤرش قيمتها نسبة )31.68%( وبحسبها فالعراق يشهد تبعيًة 
للخارج متوسط مؤرشها )24.19%( أي انه يعتمد يف تامني ثلث احتياجاته 

الغذائية من اخلارج .



م.م. جواد صالح مهدي

٢٤١

التوصيات 

االجدر بالدولة العراقية اتباع منهج متكامل لزيادة االنتاج الزراعي باستصالح 
 ، هلا  املستدامة  واإلدارة   ، منها  املزروعة  تأهيل  وإعادة   ، األرايض  من  املزيد 
وبناء  املزارعني  ودعم   ، ادائها  مستوى  وحتسني  االستثامر  بمشاريع  ورفدها 
قدراهتم تزامنًا مع العمل لتحقيق االمن املائي من أجل تعزيز اإلنتاج الزراعي 
بام يكفل إمدادات غذائية مستمرة للغذاء حتقق الرتابط بني االنتاج وبني االمن 

الغذائي .

تقتيض زيادة املتاح لالستهالك واالرتقاء بمستوى نصيب الفرد منه من الدولة 
الدأب عىل حتقيق نمو يف االنتاج يوازي نمو متطلبات السوق املحلية ، وايضا 
الدأب عىل بناء عالقات اقتصاديه متكافئة تضمن بقاء تدفق الواردات الغذائية 

لتغطيه النقص املحيل .

بمعدل أرسع  الذايت  الزراعي وحتقيق االكتفاء  االنتاج  زيادة  العمل عىل  جيب 
وتقليص   ، احلبوب  حماصيل  يف  سيام  املحيل  االستهالك  متطلبات  نمو  من 
الفجوة الغذائية واحلد من نقص املواد الغذائية األساسية التي من شأهنا تأمني 
احلد االمثل من املتطلبات اليومية للغذاء )2.161( سعرة حرارية للشخص 

الواحد يف اليوم الواحد . 



م.م. جواد صالح مهدي

٢٤٢

حوايش البحث : - 

• نسبة العاملني يف الزراعة = )العاملني بالزراعة / مجلة العاملني يف األنشطة 
االقتصادية عىل مستوى الدولة(×100 

 ، املعرفة اجلامعية  دار  الزراعية ، ط1،  ، اجلغرافيا  الزوكه  : حممد مخيس  ينظر 
اإلسكندرية   2000، ص 79.

•• مؤرش االكتفاء الذايت = إمجايل االنتاج / إمجايل استهالك الغذاء ×100

  - Food Chain Analysis Group Defra ، Food Security and the UK ،United 

Kingdom ، 2006 ، p82. https://www.google.com/webh.

االنتاج  جمموع   / الغذائية  الواردات  )جمموع   = الغذائية  الفجوة  مؤرش   •••
املحيل( × 100

ينظر : رباب عيل مجيل ، التبعية الغذائية العربية واألمن القومي العريب األسباب 
واآلثار   رسالة ماجستري)غري منشورة( كلية العلوم السياسية ، جامعة الرشق 

األوسط ، 2010 ، ص 41 . 

كمية  جمموع  الواردات/  كمية  )جمموع   = للخارج  التبعية  مؤرش   ••••
االستهالك( × 100

ينظر : رباب عيل مجيل ، التبعية الغذائية العربية واألمن القومي العريب األسباب 
واآلثار   رسالة ماجستري)غري منشورة( كلية العلوم السياسية ، جامعة الرشق 

األوسط ، 2010 ، ص 45 .



م.م. جواد صالح مهدي

٢٤٣

هوامش البحث : - 

1 - إبراهيم مصطفى وآخرون ، املعجم الوسيط ، ج1 – 2 ، اسطنبول ، 1989 ، ص28.

2 - املصدر السابق ، ص 646 .
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