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 مستخلص:ال

اهتماماً واسعاً من قبل الدول والمنظمات الدولية  األمن الغذائييحظى موضوع تحقيق   

وخاصة منظمة االغذية والزراعة الدولية لما له من اهمية بالغة تتعلق بتوفير الطعام بالكمية 

 .امهم بمختلف النشاطات االقتصاديةقيوالنوعية المناسبة للناس من اجل 

ومن اجل تحقيق ذلك الهدف البد من اتخاذ سياسة فعالة في مجال تخصيص الموارد   

وتوزيعها بين االستهالك واالستثمار وتنشيط الطلب الخارجي وفي كال الجانبين العرض والطلب 

 النمو االقتصادي.الكلي للتأثير على المتغيرات االقتصادية الكلية الضرورية لعملية 

فقد كان  ،األمن الغذائيوكانت سياسة تخصيص الموارد في العراق غير فعالة في تحقيق   

كما كان هناك خلالً واضحاً في  واالستثمار،هناك خلالً واضحاً في توزيع الموارد بين االستهالك 

األمن كلة تحقيق االمر الذي ادى الى استمرار مش الكلي،جانب مساهمة االستيرادات في العرض 

وعلى الرغم من توفر مقومات تحقيقه مما يتطلب  العلمية،بالشكل االمثل ووفق المعايير  الغذائي

 وضع ستراتيجية فعالة للتنمية الزراعية والريفية الشاملة للوصول الى هذا الهدف.

 تخصيص الموارد. ،األمن الغذائي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

  The issue of food security has received wide attention from countries and 

international organizations, especially the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) because it is very important to provide food in quantity and 

quality suitable for people to carry out various economic activities. 

  To achieve that objective, an effective resource allocation and allocation policy 

must be adopted between consumption and investment External demand and on both 

sides the overall supply and demand to influence the macroeconomic variables 

necessary for economic growth, There was also a clear imbalance in the contribution of 

imports to the overall supply. 
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  Iraq's resource allocation policy was ineffective in achieving food security,  

there was a clear imbalance in the distribution of resources between consumption and 

investment. Which led to the continuation of the problem of achieving food security in 

the best form and according to scientific standards. And despite the availability of its 

components, which requires the development, of an effective strategy for agricultural 

and rural development to reach this goal. 

Keyword: Food security, Resource allocation. 
 

 المقدمة

معدنية وزراعية  وثروات طبيعيةمن عناصر انتاج  موارد وفيرةان العراق يمتلك  ال شك  

في االنتاج السيما الزراعي وبالتالي هناك امكانية كبيرة في تحقيق  وبشرية توفر له ميزة نسبية

بد من اال انه ال الشرط الكافيللناس. وقد يعني ذلك توفر شرط ضروري لتحقيق  األمن الغذائي

استخدام سياسات اقتصادية كفؤة تستطيع استثمار عناصر االنتاج الوفيرة بكفاءة وبمعايير علمية 

ومن هذه السياسات تخصيص الموارد واستخدامها بكفاءة وبالشكل االمثل للتأثير على  اقتصادية.

واالستثمار المتغيرات االقتصادية الضرورية لعملية النمو االقتصادي والتي تتمثل باالستهالك 

واالنفاق الحكومي والصادرات والتي تمثل بمجموعها جانب الطلب الكلي في االقتصاد وهي ايضا 

طرف التوازن االقتصادي الكلي  أحدالمحددات الرئيسية للنمو االقتصادي واالستخدام كما انها تمثل 

من  عالجتها.دية البد من محيث ان اي خلل في اي عنصر من عناصرها سوف يخلق مشكلة اقتصا

هنا تم اختيار هذا الموضوع كونه يتعلق بالمستوى المعيشي للناس ورفاهيتهم من جانب وكذلك 

بموضوع حيوي هو كفاءة االداء االقتصادي للدولة لتحقيق التوازن االقتصادي والنمو من جانب 

 اخر.

 تحقيقه بد ان يحظىهو جزء من االمن االقتصادي الشامل للدولة وال األمن الغذائي ة البحث:اهمي

سياسات اقتصادية في الجانب الكلي كما انه يعكس المستوى المعيشي  تطبيقباهمية عالية عند 

النشاط عناصر االنتاج يعتبر غاية ووسيلة  أحدوالرفاهية للناس حيث ان االنسان الذي هو 

 .االقتصادي

ية وتخصيص فعال ان توفر عناصر االنتاج ضروري التخاذ سياسات اقتصاد مشكلة البحث:

قد يؤدي الى مشاكل  األمن الغذائيوبخالفه فان اي تقصير في تحقيق  األمن الغذائيللموارد لتحقيق 

 اجتماعية واضطرابات الحصر لها قد تزعزع االمن المجتمعي بكامله.

ومدى فاعلية تخصيص  2151-2111في العراق للفترة  األمن الغذائيدراسة واقع  الهدف البحث:

 .األمن الغذائيد لتحقيق الموار

 األمن الغذائيان تخصيص الموارد بشكل فعال وكفؤء عامل اساسي في تحقيق  فرضية البحث:

 .االقتصاد الوطنيواالمن االقتصادي وبالتالي التوازن االقتصادي الكلي في 

كمي في البحث واستخدام ادوات التحليل ال ستقرائيتم االعتماد على المنهج اال منهجية البحث:

لالجابة على تساؤل هل ان سياسة تخصيص الموارد التحليل االقتصادي الكلي  إطاروالوصفي في 

 للعراق. األمن الغذائيفي تحقيق  وكفؤةفي العراق كانت بالشكل االمثل 

 تضمنت خطة البحث المحاور االتية: خطة البحث:

 جزء من االمن االقتصادي الشامل. الذي يعتبر األمن الغذائيتحديد المفاهيم وبخاصة مفهوم  .اولا 
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من حيث االستهالك واالنتاج ومعدالت  2151-2111في العراق للفترة  األمن الغذائيواقع  .ثانياا 

 نموها وحصة الفرد الواحد منها

تخصيص الموارد والذي يمكن ان يطلق عليها مصطلح استخدام الموارد وتوزيعها مابين  .ثالثاا 

كلية كاالستهالك واالستثمار واالنفاق الحكومي والصادرات هذه العناصر المتغيرات االقتصادية ال

التي تشكل بمجموعها الطلب الكلي في االقتصاد مع التركيز على الجانب الغذائي في كل عنصر 

 منها لتنسجم مع اهداف البحث.
 

 في العراق األمن الغذائيمفهوم وواقع المبحث الول: 

 تحديد المفاهيم. أولا 

ه ــوتطبيقات ،يةــساسألات اـاالحتياج ينـوالتحصن وتأمي الطمأنينة ـن يعنـمألا من القتصاد::. ال5

مفهوم االمن يرتبط  وأصبحواالمن الثقافي واالمن المائي وغيرها.  األمن الغذائيومدلوالته عديدة ك

كما . (566: 2151 الونداوي،االمثل ومفاهيم التنمية الشاملة ) اقتصادية مثل االستخدام بمبادئ

ويعرف االمن  ادي جزء من االمن القومي الشامل.ذهب بعض الباحثين الى اعتبار االمن االقتص

االقتصادي بانه قدرة االقتصاد على توفير الكثير مما يحتاجه المجتمع من السلع والخدمات 

ت بما لالستهالك واالستثمار وكذلك للصادرات التي تعتبر مصدر ضروري لتمويل االستيرادا

وقد يكون مفهوم االمن  (.15 :5222 ،ت متزايدة من االعتماد على النفس )صايغيؤدي الى قدرا

النمو الحقيق المتوازن. فهو بالتأكيد يتضمن مفاهيم جزئية االقتصادي بمعنى التنمية الشاملة او 

تصادية مؤثرة وامن الطاقة وبالتالي فهو يرتبط بمتغيرات اق األمن الغذائيمن المائي وألاخرى كا

كالسكان واالستهالك واالستثمار واستخدامها بالشكل االمثل وبكفاءة لتحقيق اهداف االقتصاد الكلي 

 في النمو واالستقرار واالستخدام الكامل والتي تشكل عنصرا مهما في قوة الدولة.

 ومنها: األمن الغذائيوضعت تعاريف عديدة لتحديد مفهوم  :الغذائياألمن . 5

مدعاة يعني توفر مخزون احتياطي عالمي من المواد الغذائية االساسية يكون  الغذائي األمن  

ويعرف ايضاً انه قدرة  (.7 :2156 ،رار توفر مواد لالستهالك الغذائي )افداستمالى  لالطمئنان

نى من تلك االحتياجات بشكل دأوضمان حد  ألفرادهالمجتمع على توفر احتياجات التغذية االساسية 

ويعرف ايضاً بانه )تأمين حصول افراد المجتمع على مايلزم  (.571 :2156 ،ظم )البغداديمنت

لغذائهم من احتياجات غذائية اساسية يحددها علم التغذية والمواد النباتية والحيوانية اوكليهما مع 

اد االفرمن تلك االحتياجات بالكم والكيف الضروري الستمرار حياة هؤالء  أدنىضمان توفير حد 

وضوحاً من التعاريف  أكثرويعتبر هذا التعريف  (.33 :5221 ،حشيشفي حدود دخولهم المتاحة )

السابقة النه تضمن الجانب النوعي من الغذاء الى الجانب الكمي والذي يتحدد من خالل علم التغذية 

ى كمية الذي يستطيع تحديد احتياجات الفرد من الغذاء بشكل علمي وصحي وفق معيار اليقتصر عل

 الغذاء التي يجب ضمان توفيرها.

 الغذائي وهما: لألمنوهناك من يميز بين مفهومين   

ق االكتفاء الذاتي لدولة معينة او مجموعة من ـه تحقيـويقصد ب المطلق )الكلي(: األمن الغذائي . أ

ن الدول الدول المتعاضدة الحتياجاتها من الغذاء من انتاجها المحلي ويقع ضمن هذه المجموعة م

ه هي اقصى مراحل االكتفاء الذاتي تلك التي تزيد صادراتها الزراعية عن استيراداتها وهذ

 (.14 ،2151 ،)الشمري
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وفق المفهوم المحدد فيعني )وصول دولة معينة  األمن الغذائياما  الغذائي: لألمنهوم المحدد المف .ب

ن طريق االنتاج المحلي رغم انها تستورد الى مراحل سد احتياجاتها من المواد االساسية الغذائية ع

 بعضاً من المواد الغذائية االخرى التي التخضع اسواقها العالمية لدرجة عالية من االحتكار.

هو توفر الغذاء لجميع افراد المجتمع  االمم المتحدةحسب تعريف منظمة  األمن الغذائيو  

 ونشطةمستمرة من اجل حياة صحية  بالكمية والنوعية الالزمين للوفاء باحتياجاتهم بصورة

 .(211 :2151 ،الشمري)

ان توفر الغذاء لجميع افراد المجتمع يجب ان يكون في صلب اهتمام واضعي السياسة   

االقتصادية في الجانب الكلي في االقتصاد بطرفي معادلة التوازن االقتصادي العرض والطلب 

من جانب العرض سواء اكان ذلك عن طريق االنتاج الكليين اي ان مسألة توفير الغذاء يجب ان تتم 

المحلي ام عن طريق االستيراد وكذلك من جانب الطلب عند التخطيط لتخصيص الموارد بين 

 االستخدامات الكلية الرئيسية االستهالك واالستثمار واالنفاق الحكومي والصادرات.

 في العراق األمن الغذائيواقع . ثانياا 

في العراق البد من نظرة مختصرة الى االمكانات والمقومات  من الغذائياألقبل تناول واقع   

 .األمن الغذائيالتي يمتلكها العراق والتي يمكن استثمارها لتحقيق 

 :األمن الغذائيمقومات تحقيق  همأ. 0

الى  5221مليون نسمة عام  57.2( يالحظ ازدياد عدد سكان العراق من 5) من الجدول السكان:  .أ

عدد سكان الريف من ويالحظ ازدياد  % 2.2اي بمعدل نمو سنوي  2157مليون نسمة عام  37.7

مليون  55.6من اجمالي السكان الى  %31.3حيث يشكل نسبة  5221مليون نسمة عام  1.3%

 .%2.2حافظ على نسبة من اجمالي السكان وبمعدل نمو سنوي  حيث 2157نسمة عام 

مليون نسمة  24.3الى  5221مليون نسمة عام  52.2فيما ازداد عدد سكان الحضر من   

 تقريباً. %71السكان ايضاً وحافظ على نسبة من اجمالي  %2.2وبمعدل نمو سنوي  2157عام 

وهذا مؤشر على عدم حدوث تغيرات في بنية السكان في الريف الذي يمكن ان يكون عامالً مهماً 

 في تحقيق تغيرات كمية ونوعية في القطاع الزراعي.

 مما يعد عامالً سلبياً في تحقيق التنمية االقتصادية في القطاع الزراعي.

 (نسمة ألف) 2157-5221 للمدة( عدد السكان في العراق 5جدول )ال

 السنة
عدد سكان 

 الريف

عدد سكان 

 الحضر
 الجمالي

نسبة عدد سكان الريف % 

 من عدد السكان الجمالي

نسبة عدد سكان الحضر من 

 جمالي %عدد السكان ال

5221 13117 52251 57157 31.3 42.7 

2111 7622 54312 23211 35.1 42.1 

2111 2115 52221 27374 35.2 42.2% 

2151 2122 25376 31242 35 42 

2157 55623 24314 37722 31.2 42.7 
معدل النمو 

 السنوي
2.2% 2.2% 2.2%   

 (.F.A.O. Statistical year book, 2017: )المصدر

 حسب الصيغة الرياضية  انتم استخراج معدل النمو السنوي من قبل الباحث  
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 :أن حيث

rمعدل النمو السنوي : 

Ytعدد السكان في اخر الفترة : 

Yoعدد السكان في اول الفترة : 

tالزمن : 
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 (نسمة ألف) 2157-5221 للمدة( عدد السكان في العراق 5شكل )ال

االرض عنصر من عناصر االنتاج اليمكن ان تتم اي عملية انتاج من دونها من ناحية علم  ر::ال. ب

بصورة خاصة. فقد بلغت مساحة االراضي  األمن الغذائياالقتصاد بصورة عامة ومن ناحية تحقيق 

ثم  5225مليون هكتار عام  2.431ارتفعت الى  5245 مليون هكتار عام 2.211الزراعية 

وكانت مساحة االراضي القابلة للزراعة قد بلغت  2154مليون هكتار عام  2.311اصبحت 

مليون هكتار  1ثم  5225مليون هكتار عام  1.611واصبحت  5245مليون هكتار عام  6.411

ومن الواضح انه لم يحصل اي تطور ملموس على مساحة االراضي القابلة للزراعة  .2154عام 

شر سلبي على عدم استخدام االرض وهو عنصر مهم جدا من وهذا مؤ 5225بل تراجعت بعد عام 

 .األمن الغذائيومن مقومات  .األمن الغذائيعناصر االنتاج في ستراتيجية تحقيق 

 هكتار( ألف) 2154-5245للمدة ( مساحة االراضي الزراعية 2) جدولال

 السنة
القابلة الر: 

 للزراعة

اراضي مخصصة 

 الثابتة للمحاصيل

اراضي 

 مراعي

 لمجموعا

 الراضي الزراعية()

5245 6411 511 6511 2211 

5225 1611 231 6111 2431 

2111 6511 211 6111 2311 

2111 1211 521 6111 2321 

2151 6111 221 6111 2221 

2154 1111 311 6111 2311 

    % 1.53- 2154-5225معدل النمو 

 (.F.A.O. Statistical year book, 2017: )المصدر
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( مساحة االراضي القابلة للزراعة واالراضي المخصصة للمحاصيل الثابتة واراض 2شكل )ال

 (2154-5245) للمدةالمراعي 

 (ha) متر مربع ويرمز له 511111مالحظة: الهكتار =

 دونم 51 =                      

 فدان 2.325= 

 آكر 26751632 =

 قدم مربع 517432= 

 :العراقفي  األمن الغذائيواقع  .2

في العراق سنتناول بعض المؤشرات الضرورية للتوصل  األمن الغذائيللتعرف على واقع   

الى اجابة عن التساؤل هل ان الغذاء قد تم توفيرة بالكمية والنوعية لجميع االفراد بصورة مستمرة 

 ومنتظمة وحسب المقاييس العالمية؟

( يتضح ان هناك نقص في 3) من مالحظة الجدول عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية:. أ

مليون نسمة  4.7الذين يعانون من نقص التغذية  توفير الغذاء بشكل كبير فقد بلغ عدد السكان

من مجموع السكان ارتفع العدد الى  %22.3ويشكل نسبة  2115-5222كمتوسط للسنوات الثالثة 

من مجموع السكان  %27.7وهي تشكل نسبة  2157-2151ون نسمة كمتوسط لالعوام ملي 51.3

ن النسب انخفضت أمن ربع سكان العراق يعانون من نقص الغذاء على الرغم من  أكثروهذا يعني 

 قليالً.

 (مليون نسمة( عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية )3جدول )ال

 ة%النسبة المئوي عدد السكان السنوات

5222-2115 4.7 22.3 

2113-2111 7.2 27.6 

2112-2151 2.1 24.7 

2151-2157 51.3 27.7 

 (.F.A.O. Statistical year book, 2017: )المصدر
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سعرة حرارية في  35بلغ نصيب الفرد من امدادات الغذاء : ةنصيب الفرد من المدادات الغذائي. ب

سعرة في اليوم عام  63لكنها انخفضت الى  2112 سعرة عام 42ارتفعت الى  2111اليوم عام 

سعرة في اليوم  14ثم عادت فارتفعت الى  2114سعرة في اليوم عام  35ثم انخفضت الى  2116

 .2153سعرة في اليوم عام  27ثم انخفضت الى  2112عام 

وهذا يدل بشكل واضح ان توفر الغذاء بشكل صحي وعلمي لجميع االفراد لم يكن بالشكل   

فمن غير المعقول ان يحصل الفرد العراقي على  األمن الغذائييتناسب مع تعريف  واللمطلوب ا

 وفي ظل حصار اقتصادي عالمي شامل. 2113قبل عام  أكثرامدادات غذائية 

بلغ متوسط نصيب الفرد من قيمة انتاج الغذاء للسنوات  نصيب الفرد من قيمة النتاج الغذائي: .ج

دوالر كمتوسط  517دوالر وبلغ  512( 2114-2116ار الثابتة )( وباالسع5222-2115)

وعلى الرغم من هذا االرتفاع في نصيب الفرد من قيمة االنتاج الغذائي ( 2112-2111للسنوات )

 اال انه لم يكن له دوراً في زيادة نصيبه من االمدادات الغذائية.

عناصر العرض الكلي في االقتصاد وتشير  أحداالستيرادات كما هو معلوم تمثل استيرادات الغذاء:  .د

 %51قيمة استيرادات الغذاء بلغت نسبتها من اجمالي قيمة الصادرات السلعية من  البيانات الى ان

( ثم 2111-2113كمتوسط سنوي للفترة ) %55( الى 2115-5221كمتوسط سنوي للفترة )

متوسط سنوي للفترة ك %2( ثم بلغت 2112-2111كمتوسط سنوي للفترة ) %2انخفضت الى 

 (2157 ،)منظمة الفاو .(2155-2153)

وهذا يعني ان زيادة الصادرات لم يواكبها زيادة في قيمة استيرادات الغذاء مما يدل على ان   

 فعاالً.رض من االستيرادات لم يكن توفير الغذاء عن طريق زيادة الع

 الجدولمن و ،تاج الزراعي في العراقفي االن ر الرئيستعتبر الحبوب المصد النتاج الزراعي: .ـه

مليون  3.3( نالحظ ان هناك تراجع في مساحة االرض المحصودة من الحبوب حيث كانت 6)

ولكن على الرغم من هذا التراجع  2154مليون هكتار عام  5.3تراجعت الى  5225هكتار عام 

 7224بوب فقد بلغت في مساحة االرض اال انه هناك تطور ملحوظ في انتاجية الهكتار من الح

 35114واصبحت  2151/هكتار عام هكتوجرام 54275فأصبحت  5225هكتار عام غرام/ هكتو

 .2154هكتار عام غرام/

 (2154-5245) للمدة( مساحة االرض المحصودة وانتاجية االرض وانتاج الحبوب 6) جدولال

 السنة
مساحة الر: المحصودة 

 بالحبوب )هكتار(

لحبوب انتاجية الهكتار من ا

 /هكتار(رامجهكتو)
 انتاج الحبوب )طن(

5245 2132332 2112 5267211 

5225 3.362.171 7224 2472413 

2111 2.621.311 3432 216621 

2111 262.131 2625 3712511 

2151 2.171.623 54275 6342323 

2154 5.311422 35114 6162642 

 .(F.A.O. Statistical year book, 2017: )المصدر

 3.7الى  5225مليون طن عام  2.4وقد انعكس ذلك على زيادة االنتاج من الحبوب من   

. ومما يجدر ذكره فان انتاج الحبوب وصل 2154طن عام  مليون 6ثم الى  2111مليون طن عام 
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 ألف 21مليون طن وكانت انتاجية الهكتار الواحد قد تجاوزت  7اذ تجاوز  2156الى ذروته عام 

 كتار ذلك الوقت.هرام/وجهكت

 وما بعده. 2156وربما كان سبب ذلك التراجع هو الحرب على االرهاب عام   

في العراق من جانب العرض يرجع الى  األمن الغذائيومن كل ماتقدم تبين ان القصور في تحقيق 

 عدم فعالية عنصر االستيرادات الغذائية لدعم عنصر االنتاج المحلي.

 األمن الغذائيوارد في تحقيق فاعلية تخصيص الم .ثالثاا 

يتطلب معرفة مكونات  األمن الغذائيان تحليل فاعلية تخصيص الموارد في مجال تحقيق   

( حيث يظهر ان 4) ( و1الناتج المحلي االجمالي من حيث االنفاق وكما يوضحها الجداول )

ترليون دينار  62274االستهالك الذي يعد احد مؤشرات الرفاهية في المجتمع قد ارتفعت قيمته من 

سنوياً وشكل النسبة  %52،2وبمعدل نمو  2151ترليون دينار تقريباً عام  516الى  2111عام 

من الناتج  2151عام  %21.2و  2111عام  %72.5االكبر في عناصر الطلب الكلي اذ بلغت 

النهائي والذي المحلي االجمالي ولكن االستهالك العائلي وهو المؤشر االهم من مكونات االستهالك 

من الناتج المحلي  %15.4حيث بلغت نسبته  األمن الغذائييتعلق بتخصيص الموارد لتحقيق 

وحقق  2151عام  %14.3ثم تراوحت بين انخفاض وارتفاع ووصلت الى  2111االجمالي عام 

غ االنفاق االستهالكي العائلي معدل نمو هو االعلى من بين العناصر االخرى للطلب الكلي اذ بل

 .2151-2111بين عامي  سنوياً ما 53.4%

اما اجمالي تكوين رأس المال فكانت نسبته من الناتج المحلي االجمالي هي االقل حيث   

 2151عام  %24.2ثم شهدت تذبذباً في االنخفاض حتى وصلت الى  2111عام  %31.1بلغت 

زيادة معدالت النمو للطلب  سنوياً وهذا ناتج عن %55.1على الرغم من انه شهد نمواً جيداً بلغ 

االستهالكي حيث انه يؤثر ايجابياً على الطلب االستثماري اال ان سياسة تخصيص الموارد كانت 

هي النسبة المتدنية للطلب االستثماري من الناتج المحلي االجمالي. اما صادرات  والدليلغير فعالة 

ياً وحيث ان صادرات السلع والخدمات سنو %6.3السلع والخدمات فقد حققت اقل معدل نمو اذ بلغ 

عن الطاقة االنتاجية للدولة فهذا يعني ان هناك تخلف في هذا القطاع على الرغم من ان معظم تعبر 

صادرات العراق تتكون من النفط الخام كما هو معروف ويؤكد ذلك انخفاض نسبة حصة 

وهذا يؤثر بالتأكيد  2151عام  %32.5الى  2111عام  %76.2الصادرات من الناتج المحلي من 

 .األمن الغذائيعلى تحقيق 

عناصر العرض الكلي في االقتصاد فقد  أحداما استيرادات السلع والخدمات التي تعبر عن   

سنوياً بين عامي  %1.5االخرى من الطلب الكلي اذ بلغ حققت معدل نمو منخفض قياساً بالعناصر 

 .2151و 2111

 أسرعنفاق االستهالكي النهائي وخاصة العائلي ينمو بشكل تقدم يتبين ان اال من كل ما  

من الطاقة االنتاجية )الصادرات( ومن االستيرادات وكال هذين العنصرين يشكالن  وأكبربكثير 

وتلبية الطلب االستهالكي هذا من جهة ومن جهة اخرى  األمن الغذائيعوامل مهمة في تحقيق 

ائي وخاصة العائلي تشكل النسبة االكبر من مكونات الناتج ماتزال نسبة االنفاق االستهالكي النه

المحلي االجمالي مما يشير الى خلل واضح في تخصيص الموارد واستخدامها بالشكل العقالني 

 .األمن الغذائيوالعلمي واالقتصادي لتحقيق اهداف االقتصاد الكلي ونجاحه لتحقيق 

 .األمن الغذائية في تحقيق وباختصار فان سياسة تخصيص الموارد لم تكن فعال
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 الجارية باألسعار( مكونات الناتج المحلي االجمالي حسب االنفاق 1الجدول )

 )مليون دينار عراقي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :المصدر

United Nation, Department of Economic and Social Affais, Statistical Division, 

National Account Statistics, New York 2016. 

 اآلتية: معدالت النمو: استخرجت من قبل الباحثين حسب الصيغة الرياضية

 
 :أن حيث

r معدل النمو : 

Ytالقيمة في اخر الفترة : 

Yoالقيمة في اول الفترة : 

t)الزمن )المدة : 

( 2151-2111( مكونات الناتج المحلي االجمالي حسب االنفاق نسبة مئوية للمدة )4الجدول )
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للمجتمع يجب ان تحظى باهتمام الباحثين واصحاب القرار  األمن الغذائيان دراسة تحقيق : الخاتمة

من مختلف جوانبها من حيث عناصر االنتاج وعملية االنتاج والطلب والعرض وتخصيص الموارد 

 ية الجيدة والصحية للسكان.وغيرها لضمان توفير امدادات كافية وبالنوع

وعلى الرغم من عدم  األمن الغذائيان هذا البحث تناول فاعلية تخصيص الموارد لتحقيق   

البيانات الدقيقة لمكونات الناتج المحلي االجمالي وعناصر الطلب الكلي والعرض الكلي توفر 

المؤشرات المتعلقة بالمتغيرات وخاصة البيانات المتعلقة باستهالك الغذاء او استيراد الغذاء االان 

االقتصادية الكلية كانت واضحة جداً في ان هناك مشكلة في تخصيص الموارد واستخدامها بالشكل 

االقتصادي االمثل ووفق ستراتيجية اقتصادية تراعي االهداف واالولويات الملحة للمجتمع. وهذا 

األمن اسات السابقة حول موضوع ماينبغي ان يتعدى له الباحثون في المستقبل بعمق الن الدر

 كانت معظمها وعلى االغلب تتناوله من جوانب جزئية وليست كلية. الغذائي

 والتوصيات الستنتاجات

 :الستنتاجات

بكثير من باقي مكونات الناتج المحلي  وأكبر أسرعان االنفاق االستهالكي العائلي ينمو بشكل . 5

 االجمالي.

ولة متمثلة بصادرات السلع والخدمات كانت مختلفة في مواكبة النمو في ان الطاقة االنتاجية للد. 2

 االنفاق االستهالكي العائلي.

استيرادات السلع والخدمات التي تعد عناصر العرض الكلي في المجتمع كانت مختلفة ايضاً بكثير . 3

 عن مواكبة النمو في االنفاق االستهالكي العائلي.

لنمو المتناسب لعناصر الطلب والعرض الكلي تكن فعالة في تحقيق اسياسة تخصيص الموارد لم . 6

 .األمن الغذائيوبالتالي كانت غير فعالة في تحقيق 

 بعيد عن المنال على الرغم من توفر مقومات تحقيقه. األمن الغذائييزال واقع  ما. 1

 :التوصيات

ع سياسة فعالة في تخصيص من خالل وض األمن الغذائيلتحقيق ضرورة وضع ستراتيجية شاملة  .5

الموارد في جانب الطلب الكلي والتركيز على تنمية االستثمار لزيادة الطاقة االنتاجية وخاصة في 

 مجال الغذاء.

االهتمام بتشكيل وحدة احصاء خاصة بالغذاء تكون مسؤولة عن توفير البيانات الالزمة بشكل  .2

ارد وتعديلها حيثما اقتضى االمر في الوقت دوري من اجل اتخاذ قرارات سليمة في تخصيص المو

 المناسب.

وضع سترتيجية تنمية ريفية وزراعية شاملة تهتم بالموارد البشرية كمياً ونوعياً وكذلك باالراضي  .3

 الزراعية وتوسيعها وتحسين انتاجيتها.

 المصادر

 مصادر العربية:ال

 قرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية.الت ،األمن الغذائي(، 2156) ،"البيئة العربية ،افد .5

 ،العراقي وامكانات تحقيقه األمن الغذائيتحليل واقع  (،2156) ،حسين سلمان جاسم ،البغدادي .2

 (.3عدد )ال( 54مجلد )ال ،مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية

 دار الجامعات المصرية. ،األمن الغذائيالدعم السلعي و (،5221) ،عادل احمد ،حشيش .3
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مجلة كلية  ،العراقي األمن الغذائيالتحديات التي تواجه  (،2151) ،رضا عبد الجبار ،الشمري .6

 ذار.آ( 2العدد ) ،جامعة بابل ،ساسيةألالتربية ا

 التنمية العصية من التبعية الى العتماد على النفس في الوطن العربي (،5222) ،يوسف ،صايغ .1

 حزيران. ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،5ط 

العراقي في ظل تأثير  األمن الغذائيالتحديات التي تواجه  (،2151) ،نشأت مجيد حسن ،الونداوي .4

عدد ال ،(4مجلد )ال ،مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،العوامل الداخلية والخارجية والبيئية

(21.) 

 مصادر األجنبية:ال
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