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وعلىاألمةعلىالشدیدالخطرذات،المعاصرةالمشكالتأهممنلعل

فيتتجلىالتي،الغذاءمشكلةواألمنيوالسیاسيواالقتصادياالجتماعيكیانها
استیرادعلىواالعتماد،واإلسالميالعربيالعالمفيالغذائیةالمنتجاتنقص

مالیةمبالغوٕانفاق،األساسیةهاحاجاتلسدالمتقدمةالبلدانمنمنهاكبیرةكمیات
.علیهاكبیرة

درجتوقد،حيكائنعنهایستغنيالالتيالحیاةضروراتمنضرورةوالغذاء
إلىأوأمهثديإلىوالدتهمنذیتجهمولودفكل،الغذاءطلبعلىكلهاالكائنات

منهتتغذىيالذوالطعامالماءحیثإلىجذورهاتمتدوالشجرةأخرىغذائیةوسیلة
السعيعلىالقدرةوأعطاهاألرضهذهواسكنهاإلنسانوجلعزاهللاخلقأنومنذ

لكي،الغذاءمناحتیاجاتهتأمینإلىدائمبشكلویسعىیعملوهوواالنتشار
شرًطاالغذاءتوفرأصبحوحتى،ذاتهعلىواإلبقاءوالدیمومةالعیشمنیتمكن
.واالستقرارلألمنالزًما

 
اهمیة قصوى من الغذاء به یحظىان اهمیة هذا الموضوع تتجلى في مدى ما 

وذلك لكونه احد المتطلبات الرئیسیة الیومیة لالفراد في المجتمع ، والذي یعتبر حاجة 
.ماسة لكافة الشرائح واالعمار اضافة الى اهمیة تحقیق االمن الغذائي 

 
یهدف البحث كمحاولة علمیة متواضعة لتسلیط الضوء على واقع التعامل مع حق 
االنسان في الحصول على الغذاء الكافي ومفهوم وطبیعة االمن الغذائي ووسائل 

تحقیقه في العراق 



 
تتمثل اشكالیة البحث في عدد من التساؤالت منها 

الكافي یحضى  باالهتمام الدولي بشكل یوازي هل ان حق االنسان في الغذاء -1
.اهمیة هذا الحق 

هل ان اشكالیة االمن الغذائي تتوقف على توفیر الدولة للسلع الغذائیة -2
.الفرادها

ماهي الصعوبات والتحدیات التي تواجه محاولة تحقیق االمن الغذائي في -3
العراق

 
، ثالث من خالل تقسیم البحث الىهتناول، سیتم لدراسة هذا الموضوع

ثالث یتم تقسیم المبحث الى ولدراسته، مفهوم الحق في الغذاءیتناول المبحث األول
، تعریف الحق في الغذاء، ویبین الثاني تعریف الغذاءیناقش األولمطالب

اما المبحث . یخصص الثالث لبیان موقع الحق في الغذاء في المواثیق الدولیة و 
ویقسم الى ثالثة مطالب، یتناول المطلب فیخصص الشكالیة االمن الغذائيالثاني
والثالث ركائز االمن الغذائي ، ویخصص الثاني لبیان مفهوم االمن الغذائي االول 
اما المبحث الثالث فیخصص لموقف . خصائص االمن الغذائي وانواعه یناقش 

قسم الى ثالث مطالب یتناول المطلب العراق من الحق في الغذاء واالمن الغذائي وی
االول موقف العراق دولیا ویخصص الثاني لموقف العراق داخلیا والثالث یناقش 

.وسائل تحقیق االمن الغذائي

وأخیرا نود إن نبین إن جهدنا هذا شانه شان أي جهد علمي آخر ، ال یصل 
عملنا هذا عسى إن نقترب إلى حد الكمال ، إذ إن الكمال هللا وحده وحسبنا نجتهد في

.من الهدف الذي نصبو إلیه 



  


للتعرف على مفهوم حق االنسان في الغذاء ومفهوم االمن الغذائي البد بدایة 
:من  التطرق الى مفهوم الغذاء وكاالتي 

 
 

نى الغذاء لغة ومعناه اصطالحاً معیتناول هذا المطلب

: 
،)i(والشرابالطعاممنوقوامهالجسمنماءبهیكونماعلىلغةً الغذاءیطلق

منشيءعلىیدلصحیحأصلالمعتلوالحرفوالذالالغین: فارسوقال ابن
.)ii(والشرابالطعاموهو،الغذاءوالمأكلالمأكل،

:

حیث،والنموالحیاةعلىلإلبقاءالفمطریقعنتؤخذموادهو:الغذاء
یتعاطاهماهو، أو)iii(منها التالفوتعوضاألنسجةبالطاقة وتبنيالجسمتمد

علىتبقيالتيهو الطاقة، او)iv(یجددهاأوطاقتهبهلیستعیدیومًیااإلنسان
.)v(والحیویةالبدنیةاألنشطةلتنفیذالالزمةالقوةباإلنسانوتمد،حًیااإلنسان

وقد،حيكائنعنهایستغنيالالتيالحیاةضروراتمنضرورةوالغذاء
أوأمهثديإلىوالدتهمنذیتجهمولودفكل،الغذاءطلبعلىكلهادرجت الكائنات

تتغذىالذيوالطعامالماءحیثإلىجذورهاتمتدوالشجرةغذائیة أخرىوسیلةإلى
.منه



السعي علىالقدرةوأعطاهاألرضهذهواسكنهاإلنسانوجلعزاهللاخلقأنومنذ
لكي،الغذاءمناحتیاجاتهتأمینإلىدائمبشكلویسعىیعملوهوواالنتشار

شرًطاالغذاءتوفرأصبحوحتى،ذاتهعلىواإلبقاءالعیش والدیمومةمنیتمكن
.)vi(واالستقرارلألمنالزًما

ال شك أن كل إنسان یدرك أن للطعام أهمیته في الحیاة من كل النواحي و 
فمن الناحیة البیولوجیة . البیولوجیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واألمنیة 

فالطعام هو مصدر الطاقة التي یحتاجها اإلنسان للحركة ، كذلك فإن الجسم یستمد 
أهمیة اقتصادیة ، فبجانب كونه مصدرًا للطاقة ه لكما أن . بنیته وقوته من الطعام 

توفر الطعام یساعد على استمرار حركة اذ ان التي تمكن من اإلنتاج وحركة اإلنتاج
إن توفر  الطعام المنتج محلیا یوفر للدولة الموارد المالیة كما اإلنتاج االقتصادي 

.ارج البالدخمن التي قد تضطر في حالة شح الطعام إلنفاقها في استیراده 

.عامةأما من الناحیة االجتماعیة فتوفر الطعام یساعد في االستقرار 
ستقرار األسر وترابطها یعني استقرار المجتمع ، ومعلوم أن المجتمع كلما كان اف

أیضا كلما تفكك المجتمع وتشتت أفراد األسرة، . مستقرًا زاد ترابطه وتماسكه وتكافله
ما أن توفر الطعام یشجع االستقرار االجتماعي وب. أمرهاوهان ضعفت األسرة

االستقرار السیاسي، من األحوالواالستقرار األسري فإن هذا االستقرار یعني في كثیر
األمر الذي كثیرًا ،یؤدي إلى المجاعات) الفجوات الغذائیة (إذ إن النقص الغذائي

كذلك فان . ار السیاسيما یتسبب في االضطرابات والثورات الشعبیة مما یهدد االستقر 
من النقص الغذائي، خاصة في العقود الحالیة ، صار یؤدي إلى التدخل األجنبي 

تحت غطاء منظمة األمم المتحدة ) الدول الغربیة(الدول ذات النفوذ العالمي قبل
وهذا التدخل بالطبع له . حقوق اإلنسان حمایةةوذلك لتقدیم طعام اإلغاثة ، مدعی

بل إن هذا التدخل صار یتم عنوة دون موافقة . السیاسیة واألمنیة مساوئه ومخاطره



سلب علیه یمكن القول إن النقص الغذائي یمكن أن یقود إلى .  وقبول الدولة المعنیة
.)vii()تهدید سیادة الدولة(حریة القرار السیاسي 

 

 
 

الحصول المستمر على الموارد فيخص الغذاء هو حق كل شفيان الحق 
من الغذاء أو اكتسابه أو شرائه ، لیس فقط للوقایة من الجوع ىما یكفالالزمة إلنتاج 

من حقوق أساسيحق شيء، وهو قبل كل )viii(، بل ایضا لضمان الصحة والرفاه
العالمي لحقوق اإلعالنقد جاء ذكره في فالدوليالقانون فياالنسان مكرس 

والذي والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ،اإلنسان
من هذا 1ف/11فطبقًا للمادة . یعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق

بحق كل شخص في مستوى معیشي كاف لـه وألسرته تقر الدول األطراف(( العهد
قه في تحسین متواصل والكساء، والمأوى وبحیوفر ما یفي بحاجتهم من الغـذاء،

تدابیر أكثر (( بأن 2ف/11طبقًا للمادة و ایضاتعترفكما))لظروفه المعیشیة
استعجاًال وٕالحاحًا قد تلزم لتأمین الحق األساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذیة

وحق اإلنسان في الغذاء الكافي یتسم بأهمیة حاسمة بالنسبة للتمتع بجمیع . )) 
على التعاون الدولي واتخاذ اإلجراءات الالزمة هذه المادة أّكدت كما. الحقوق 

لتحسین وسائل اإلنتاج وحفظ وتوزیع األغذیة واالنتفاع الكلي من المعرفة الفنیة 
والعملیة وبنشر المعرفة بمبادئ التغذیة وتنمیة النظم الزراعیة أو إصالحها، من أجل 

وقد اثبت مؤتمر القمة ، )ix(م تبعًا للحاجةتأمین توزیع عادل للمؤن الغذائیة في العال
أنه مركز محوري في عملیة إلقاء الضوء علي 1996العالمي لألغذیة الذي عقد في 

قضیة حق اإلنسان في الحصول على الغذاء ودفع هذه القضیة إلى موقع الصدارة
المتحدةاألمممفوضیةمن1996لعاملألغذیةالعالميالقمةمؤتمرطلبفقد .
التوابعومنالغذاء؛فيللحقالقانونيالمضمونتحدیداإلنسانلحقوقلسامیةا



الكافيالغذاءفيالحقبشأندولیةسلوكمدونةمشروعع وضالمؤتمرلذلكاألخرى
أولویةبشأنوالعملالمعلوماتشبكةبهقامتالذيللجهدثمرةوتلك المدونة كانت

لنفسه،اإلنسانتغذیةبحقمعنیةمنظمة، وهي اإلنسانلحقوقولیةالدالغذاء
فيتضم وهى، بألمانیاومقرها هایدلبرغ ، )x(والتغذیةللغذاءالعالميوالتحالف

، بلدا حول العالم 50أكثر من فيعضوا منتشرون 650عضویتها كأفراد حوالى 
، وتتمتع بمركز دینيأو سیاسيولیس لها أي انتماء ، للربح فال تهدوهى مؤسسة 

، ورغم الفترة 1999وقد تمتعت بعضویتها فى العام ، ستشارى لدى االمم المتحدة ا
الحق فى الغذاء القریبة لعضویتها اال أنها قد أستطاعت أخیرا بالدفع بالعالم لتبنى

، 2008أجیز من قبل الجمعیة العامة لالمم المتحدة فى دیسمبر اذ كحق أصیل 
یارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق االقتصادیة وما تبعه من اجازة للبروتوكول االخت

واالجتماعیة والثقافیة للحقوق االنسان، وأصبح یتساوى فى المرتبة مع كافة الحقوق 
.)xi(المدنیة والسیاسیة لحقوق االنسان

الغذاء اذ اشارت فيلحقتعریف االمدونةمشروعمن)3(ة المادتتضمنو 
،طفالً أوإمرأةأورجالً انكآسواءشخص،لكلتتوافرأنوجوبعنيی(هالى ان
الغذاءعلىللحصولاالقتصادیةأوالمادیةالسبلاآلخرین،معاإلشتراكأوبمفرده
فيالكافي

الكرامةمعتتمشىبوسائللشرائهالمالئمةللمواردقاعدةاستخدامأواألوقاتجمیع
المعیشيالمستوىفيلحقامنمتمیزجزءهوالكافيالغذاءفيوالحق.اإلنسانیة
)xii(.)المالئم

فهو منشق من العهد الدولى الخاص الحق فى الغذاء الكافى مصطلح و 
وقد عرفته اللجنة المعنیة بالحقوق ، بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

من العهد اذ اشار الى ) 12(االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في تعلیقها العام رقم 
كون لكل رجل وامرأة وطفل، بمفرده أو یمن الحق في الغذاء الكافي عندما یتأ( انه



ضمن جماعته، القدرة على الحصول في كل لحظة، مادیًا واقتصادیًا، على غذاء 
انطلق المقرر الخاص من هذا وقد ). ، أو على وسائل تأمین هذا الغذاءكافٍ 

انه الحق في الحصول على (طي للحق في الغذاء التعریف التاليالتعریف لیع
الغذاء في صورة دوریة، دائمة وحرة، سواء مباشرة أو غیر مباشرة بواسطة الشراء 
بالمال، على أن یكون هذا الغذاء مناسبًا وكافیًا، كمیًا ونوعیًا، ویتوافق مع التقالید 
الثقافیة للشعب الذي ینتمي إلیه المستهلك، ویؤمن له حیاة نفسیة وجسدیة، فردیة 

هذا التعریف ینطوى على . )xiii()ن القلق تتصف بالرضا والكرامةوجماعیة، خالیة م
. جمیع العناصر المعیاریة

وعلیه فان اعمال الحق في الغذاء الكافي یتحقق اذا اتصف هذا الحق 
:بالصفتین االتیتین

ولهذه الصفة اهمیة خاصة فیما یتصل بالحق في الغذاء النها  : الكفایة -1
ر االعتبار في تحدید ما اذا كانت انواع معینة من االغذیة تؤخذ في نظ

. او النظم الغذائیة المتاحة یمكن ان تعتبر في ظروف معینة هي االنسب 
ووصف الكفایة یتحدد الى مدى بعید باالوضاع االجتماعیة واالقتصادیة 

.والثقافیة والمناخیة والبیئیة وغیرها من االوضاع السائدة 
هذه الصفة تنطوي على امكانیة الحصول على الغذاء و : االستدامة -2

اي توفر الغذاء وامكان .حاضرا والجیال المستقبل على حد سواء 
.الحصول علیه في االجل الطویل 

لمضمون االساسي للحق في الغذاء الكافي في تقدم یمكن القول ان ااومم
یة االحتیاجات التغذویة المعیار الدولي یعني توفر الغذاء بكمیة ونوعیة تكفیان لتلب

.لألفراد، وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبوال في سیاق ثقافي معین 




 

یعد الحق في الغذاء الكافي من الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة التي ورد 
لخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في النص علیها صراحة في العهد الدولي ا

منه وهو یعني حق جمیع الناس في ان یكونوا قادرین على اطعام ) 11(المادة 
، اذ انه یرتبط ارتبطا ال انفصام فیه ) بكرامة ( انفسهم بأنفسهم بإمكاناتهم الخاصة 

االقتصادیة بالكرامة المتاصلة في االنسان ، وهذا ما اكدته اللجنة المعنیة بالحقوق 
، وهو حق الغنى عنه للتمتع بحقوق )xiv()12(واالجتماعیة والثقافیة في تعلیقها رقم

االنسان االخرى المكرسة في الشرعة الدولیة لحقوق االنسان ، كما ال یمكن باي 
. حال من االحوال فصل هذا الحق عن العدالة االجتماعیة 

عهد الدولي الخاص الحق في الغذاء المناسب على الولم یقتصر ضمان
بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وانما نصت علیه طائفة من االعالنات 

:والمواثیق والصكوك الدولیة ونذكر منها 
منه الى انه ) 25/1(، اذ اشار في المادة )xv(االعالن العالمي لحقوق االنسان -1

له وألسرته ، لكل شخص الحق في مستوى معاشي یكفي لضمان الصحة والرفاه 
...)وخاصة على صعید االكل والملبس 

اذ اكدت المادة 1955القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء الصادرة في عام -2
توفر االدارة لكل سجین في الساعات المعتادة وجبة طعام ( منها على ان ) 20(

ة ذات قیمة غذائیة كافیة للحفاظ على صحته وقواه ، ویجب ان تكون جید
.)xvi()النوعیة وحسنة االعداد والتقدیم 

اذ اشارت . 1979اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لعام -3
الى انه تكفل الدول االطراف للمراءة خدمات مناسبة فیما یتعلق ) 12/2(المادة 

بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة ، موفرة لها خدمات مجانیة عند االقتضاء 
.)xvii(وكذلك تغذیة كافیة اثناء الحمل والرضاعة

منها الى مكافحة ) ج/24/2(اذ اشارت المادة 1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام -4
االمراض وسوء التغذیة حتى في اطار الرعایة الصحیة االولیة ، عن طریق امور 



منها تطبیق التكنولوجیا المتاحة بسهولة وعن طریق توفیر االغذیة المغذیة 
لكافیة ومیاه الشرب النقیة ، اخذة في اعتبارها اخطار تلوث البیئة ا

)xviii(.ومخاطرها

االضافي االول الملحق باتفاقیة جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا لالبرتوكو -5
على حضر تجویع المدنیین ) 54/1(المنازعات المسلحة الدولیة في المادة 

من نفس المادة مهاجمة او كأسلوب من اسالیب الحرب كما منعت الفقرة الثانیة 
تدمیر او نقل او تعطیل االعیان والمواد التي الغنى عنها لبقاء السكان المدنیین 
ومثالها المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجها والمحاصیل والماشیة 
ومرافق میاه الشرب وشبكاتها واشغال الري ، اذا كان القصد من ذلك تجویع 

صم لقیمتها الحیویة مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجویع المدنیین او الخ
)xix(.المدنیین او حملهم على النزوح او الي باعث اخر 

البرتوكول االضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا -6
اذ اشارت الى انه یحظر ) 14(في المادة المنازعات المسلحة وغیر الدولیة 

كاسلوب من اسالیب القتال ، ومن ثم یحظر ، توصال لذلك ، تجویع المدنیین
مهاجمة او تدمیر او نقل او تعطیل االعیان والمواد التي الغنى عنها لبقاء 
السكان المدنیین على قید الحیاة ومثالها المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي 

)xx(.اشغال الري تنتجها والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتها و 

ویفرض الحق في الغذاء الكافي ثالث التزامات على عاتق الدول االطراف 
.وهي االلتزام بالحمایة واالحترام واالعمال 

ویقصد التزام الدولة باحترام السبیل المتوفر للحصول على : االلتزام باالحترام -1
.الغذاء المناسب 

ولة باتخاذ تدابیر تضمن عدم حرمان ویقصد به التزام الد: االلتزام بالحمایة -2
.االفراد من الحصول على الغذاء المناسب 



ویقصد به التزام الدولة بان توفر سبل وصول الناس الى : االلتزام باإلعمال -3
وسائل وموارد ضمان مقومات معیشتهم وان توفر الحق في الغذاء الكافي 

)xxi(.جة عن ارادتهماكلما عجز الفرد او الجماعة عن التمتع به ألسباب خار 

 
 

 
 

ال یقل األمن الغذائي في األهمیة عن األمن السیاسي لذلك تحاول الدول 
جاهدة لتوفیر األمن الغذائي باالعتماد على المصادر الداخلیة واالستعانة بالخارج 

شكالیة االمن الغذائي سیتم تقسیم وللتعرف على موضوع ا.لسد الناقص الحاصل 
:هذا المبحث الى ثالث مطالب وكاالتي 

 
 


لدراسة موضوع األمن الغذائي ومعرفة مفاهیمه یقتضي األمر التطرق إلى 

وبصورة ، إذ یوجد هنالك عدة تعاریف لهذه الكلمة، )األمن(اللغوي لكلمة المعنى
أي بعبارة ، في المعجمات اللغویة بمعنى االطمئنان والحمایة) مناأل(عامة یرد 

إیجاد الحمایة لكیان الدولة وهیبتها السیاسیة وأراضیها وحدودها وشعبها ، أخرى
وثرواتها القومیة ضد أي كیان أو عدوان مباشر أم غیر مباشر من الخارج أم من 

.)xxii(ریاواقتصادیا كان أم عسك، الداخل سیاسیا كان أم معنویا



ولتوفیر هذه الحمایة یتوجب أوال وقبل كل شيء تامین االحتیاجات األساسیة 
لذلك یعد ، ویأتي الغذاء في مقدمة االحتیاجات األساسیة للسكان، ألفراد ذلك البلد

.األمن الغذائي أساس األمن الوطني والقومي االقتصادي والسیاسي واالجتماعي

فهنالك ، الغذائي وتباینت األفكار في تحدید معناهوقد اختلفت تعاریف األمن 
مصطلح یشیر إلى اقتراب أفراد المجتمع من ( بأنه من عرف األمن الغذائي

.)xxiii()متطلباتهم الغذائیة في الزمن الذي یحتاجونه لنشاطاتهم اإلنتاجیة والحیاتیة

الغذائي ة فقد عرفت األمن أما منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحد
ضمان حصول كل األفراد وفي كل األوقات على كفایتهم من الغذاء الذي (بأنه 

وال ، لكي یعیشوا حیاة نشطة موفورة الصحة، یجمع بین النوعیة الجیدة والسالمة
یتأتى ذلك إال بتوفر إمدادات غذائیة مستقرة تكون متاحة مادیا واقتصادیا 

.)xxiv()للجمیع

قدرة األقطار التي تواجه نقصا في الغذاء (بأنه كما ُعرف األمن الغذائي 
أو األقالیم أو العوائل داخل تلك األقطار على تلبیة المستویات المحددة لالستهالك 

.)xxv()على أساس سنوي

-:من التعاریف السابقة یتبین أن هناك عنصرین أساسین لألمن الغذائي هما

مجتمع بصورة مستمرة فراد الضرورة توفیر االحتیاجات والمتطلبات الغذائیة أل-1
.المناسب وبالكمیة والنوعیة المناسبةتوفي الوق

-الدولة(ضرورة تحقیق األمن الغذائي على ثالثة مستویات أو أصعدة وهي -2
فمثال قد تكون احتیاجات أو متطلبات الغذاء مستقرة للبلد ككل ، )األسرة-اإلقلیم

).األقالیم أو األسر(السكان لكنها تكون غیر مستقرة لشرائح واسعة من



ویتضح من تحلیل واستعراض هذه التعاریف لمفهوم األمن الغذائي أنها 
جزئیة حیث إنها تركز على جانب أو أكثر من جوانب هذا المفهوم دون النظرة 

.الشمولیة له

ورد حسب ما، نشیر لتعریف مفهوم االمن الغذائى ، وكمدخل الكمال الصورة 
الذى تم اجازته من قبل الموتمر العالمى لقمة االمن الغذائى فهو یعنيبأعالن روما 

االمكانیة المادیة واالجتماعیة ، فى كل االوقات ، ان تتوافر لجمیع الناس ( 
واالقتصادیة للحصول على غذاء كاف مأمون ومغذ لتلبیة احتیاجاتهم التغذویة 

والركائز االربع لالمن ) .الصحة وأفضلیاتهم الغذائیة للتمتع بحیاة موفورة النشاط و 
وامكانات الحصول علیها ، واستقرار االمدادات منها ، توافر االغذیة : الغذائى هى 

)xxvi(.والبعد التغذوى الیتجزأ من مفهوم االمن الغذائى . واستخدامها ، 

والتغذیةالغذاءإشكاالتلحلمتكاملمنهجتعزیزفيیساعدالذيوالمفهوم
كلفيالناسكلحصول(وهوالدوليالبنكطرحهالغذائي الذيمناألمفهومهو

الغذاءوفرةهيالجوهریةوعناصره،نشطة وسلیمةلحیاةكافٍ غذاءعلىاألوقات
.)xxvii()تحصیلهعلىوالقدرة

كل الظروف والمعاییر الضروریة (كما عرفته المنظمة العالمیة للصحة بانه 
لضمان ان –صنیع وتخزین وتوزیع واعداد الغذاء خالل عملیات انتاج وت–الالزمة 

.)xxviii()یكون الغذاء امنا وموثوقا به وصحیا ومالئما لالستهالك االدمي



 
 

،وفـــرة الغـــذاء :ویرتكـــز مفهـــوم األمـــن الغـــذائي علـــى أربعـــة محـــاور رئیســـیة هـــي 
وجـود السـلع الغذائیـة فـي السـوق مـن ، والغـذاء اآل، والقدرة على الحصول على الغذاء 

بشكل دائم

 تتجسد المرحلة االولى في توفیر السلع الغذائیة اي ان
االهتمام كان ینصب على الكم الن الطلب یفوق العرض الغذائي دون النظر الى 

م السكاني ، جودته النه یقارن بین ما یجب توفره من كمیة الغذاء مقارنة بالحج
وتقاس هذه المرحلة بقدرة كافة األفراد في المجتمع على تدبیر احتیاجاتهم من الغذاء 
وفق إمكاناتهم المادیة، وأیضا وفق ما یتبع من السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة 

التي تالیةتبدا المرحلة الوعندما تتحقق هذه المرحلة ،والبرامج والتدابیر ذات العالقة
)xxix(.رؤیتها الى النوعیة الغذائیة توسع

  : ویقصد بهذه المرحلة ان تكون اسعار
المواد الغذائیة في متناول الجمیع اي التقلیل من الفوارق التي یعبر عنها بالدخل 

فیض الفردي ، وهذا یعني اما رفع اجور العمال من الطبقتین الوسطى والدنیا او تخ
اسعار السلع وهذا یرجع الى مجموعة من القرارات واالجراءات السیاسیة التي تدخل 

)xxx(.في اطار الشطر الخاص بالدولة في عملیة االمن الغذائي 



بعد ذلك تبدا مرحلة توجیه االهتمام من طرف الدولة للنظر الى الجودة والنوعیة 
الغذائیة وهنا بدا التفكیر في حاجیات الغذائیة او الموازنة بین الكم والكیف في السلع 

)xxxi(.الجسم الغذائیة الضروریة لقیام الفرد بكل نشاطاته بشكل معتدل 

 : في هذه المرحلة یبدا التركیز على االبعاد الصحیة للسلع
ویتمثل في االعتبارات المتعلقة بالنوعیة الغذائیة او ما یعرف بامان الغذاء 

على توفیر ) الدولة(، وتقاس بقدرة المجتمع ن سالمة الغذاءفات التي تضموالمواص
اإلمدادت الكافیة من الغذاء لسكانها سواء من إنتاجها المحلي أو من األسواق 

.الخارجیة
 یتمثل في و هذه المرحلة

السابقة عبر مختلف الفترات الزمنیة دون االستدامة والتواصل للركائر الثالثة
.التعرض للتقلبات أو األزمات

 
 

یتمیز االمن الغذائي بعدد من الخصائص واالنواع و للتعرف علیها سیتم 
:التطرق الى الموضوع كاالتي

الغذائياالمنخصائص/اوالً 

الحاجاتلتلبیةكافغذاءوٕاستیرادوتخزیننتاجاإلعلىالقدرةوهو:األكتفاء-1
.كلهاالبشریةللجماعاتالغذائیة

والضغوطالعالمیةالسوقلتقلباتاألنكشافیقللالذي:الذاتياألستقالل-2
.السیاسیة



الغذاءإلىالوصولفيوغیرهاوالدوریةالموسمیةالتبایناتتكونبأن:الثبات-3
األدنىحدهافي

.الزمنعبروالتحسنبالحمایةالبیئيالنسقیتمتعبأن:األستمراریة-4
علىالبشریةالجماعاتكلتحصلأناألدنىحدهافيوتعني:العدالة-5

.الكافيالغذاء
الخصائصمنأكثرأوبواحدةیتمتعالالذيالغذائيالنسقفإنهذاعلىوبناء

.الغذائياألمنأنعداموضععنهسینجمأعالهالمذكورةالخمس

االمنلتحقیقالمتوفرةاالمكانیاتعلىالوقوفهوالدراسةلمحاورالتطرقمنوالبد
الغذائياالمنیتحققلمهذاكلورغموالعلمیةوالمادیةالبشریةواالمكانیاتالغذائي
منالغذائياالمنتحقیقمنالفرقومعرفة.ومعالجتهااالسبابعلىللوقوف
.عدمه

الغذائيانوع االمن / ثانیا 

. ونسبي،مطلق، الغذائيلألمنمستویینبینالتمییزیمكن

یعادلبماالواحدةالدولةداخلالغذاءإنتاجیعني:المطلقالغذائياألمن-1
الكاملالذاتيلالكتفاءمرادفالمستوىوهذاالمحلي،الطلبیفوقأو

التحدیدهذامثلأنالواضحومن.الذاتيالغذائيباألمنأیضاویعرف
غیرأنهإلىإضافةكثیرةانتقاداتلهتوجهالغذائيلألمنالواسعالمطلق
مناالستفادةإمكانیةالمعنيالقطرأوالدولةعلىیفوتأنهكماواقعي،
المزایاواستغاللالعملوتقسیمالتخصصعلىالقائمةالدولیةالتجارة
)xxxii(.النسبیة

علىالدولمنمجموعةأوماولةدقدرةیعني:النسبيالغذائياألمن-2
ماقطرقدرةبأنهأیضاویعّرف.جزئیاأوكلیاالغذائیةوالموادالسلعتوفیر



منمجتمعاتهمأومجتمعهماحتیاجاتتوفیرعلىأقطارمجموعةأو
تلكمناألدنىالحدوضمانجزئیاأوكلیااألساسیةالغذائیةالسلع

.)xxxiii(بانتظاماالحتیاجات
بالضرورةیعنيالالنسبيالغذائياألمنمفهومفإنالسابقالتعریفهذاعلىوبناء
االحتیاجاتهذهتوفیرأساسابهیقصدبلاألساسیة،الغذائیةاالحتیاجاتكلإنتاج
نسبیةبمیزةالمعنیةاألقطارأوالمعنيالقطرفیهایتمتعأخرىمنتجاتخاللمن

جاتها هذه قادرة على التنافس مع المنتجات وان تكون منت.األخرىاألقطارعلى
االجنبیة بحیث تتمكن من تصدیر هذه المنتجات وتحقیق قدر من العمالت االجنبیة 

، )xxxiv(یمكنها من استیراد المواد الغذائیة التي ال تتوافر لها میزة نسبیة في انتاجها 
اآلخرینمعتعاونبالالغذاءتأمینیعنيالغذائيلألمنالنسبيالمفهومفإنوبالتالي

.

وهناك من میز بین نوعین من الالامن الغذائي وهما الالامن الغذائي المزمن 
والالامن الغذائي العابر ، فیعرف االول بانه یتحقق اذا كان الغذاء غیر كافي بشكل 
مستمر بسبب العجز الدائم عن تحصیل غذاء كاف ، اما الثاني فیعرف بانه انحدار 

ؤقت في قدرة االسرة على تحصیل الغذاء الكافي وكال النوعین یركز على وضع م
)xxxv(.االسرة واالفراد بدال من التركیز على التجمعات االقتصادیة الشاملة 

 
 



 
 

من فترات مظلمة اتسمت بانتهاكات جسیمة ان العراق ونتیجة لما مر به 
لحقوق االنسان العراقي بصفة عامة وحقه في الغذاء بصفة خاصة جعل سمة الفقر 
وتردي االوضاع المعیشیة هي الصفة السائدة في واقع المجتمع العراقي ولفترات 

ك طویلة ، وبالرغم من ارتفاع دخل الفرد العراقي في السنوات االخیرة لكن الزال هنا
شریحة الیمكن االستهانة بحجمها من المجتمع العراقي تعاني اقسى حاالت الفقر 
بالرغم من امتالك العراق كل مقومات تحقیق الرفاه االقتصادي و فیما یلي بیان 

.لموقفه من هذه المسالة دولیا وداخلیا

 
 
بدأ الشمولیة والترابط بین حقوق ان التمتع بالحق في الغذاء یبدأ مع اقرار م

االنسان ، اذ ان هنالك حتمیة قانونیة تبین مدى ارتباط هذا الحق بشكل ال انفصام 
فیه لعدد من حقوق االنسان االخرى من بینها الحق في التعلیم والرعایة الصحیة 

. وغیرها من الحقوق 



ناظمة للحق في ولقد تناول القانون الدولي جملة من االتفاقیات والقواعد ال
الغذاء حیث اشار الى ذلك االعالن العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واالتفاقیة الدولیة لمناهضة جمیع اشكال 

ولدى التطرق الى موقف العراق من تلك . التمییز ضد المراة واتفاقیة حقوق الطفل 
مة للحق في الغذاء نجد انه صادق على تلك المواثیق مع التحفظ على المواثیق الناظ

:بعض احكامها وذلك على النحو االتي 

فیما یتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة -1
فقد صادق العراق على 1966والذي تبنته الجمعیة العامة لالمم المتحدة عام 

ال ینطوي العهدهذا علن العراق أن تصدیقه على أوقد 1971هذا العهد عام 
.على االعتراف بإسرائیل أو الدخول في أیة عالقات معها

والتي تبنتها ) سیداو( اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المراة -2
فقد صادق العراق على تلك 1979الجمعیة العامة لالمم المتحدة في 

وتتعلق الفقرة )7، 6/ف2(التحفظ على المادة مع1986االتفاقیة عام 
السادسة بالتزام الدول األطراف باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتعدیل أو إلغاء 
القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییزًا ضد المرأة، 

الوطنیة التى بینما تتعلق الفقرة السابعة بإلغاء جمیع أحكام قوانین العقوبات
، وتتعلق الفقرة األولى )2، 1/ف9(وعلى المادة. تشكل تمییزًا ضد المرأة

بحق المرأة المتساوي في اكتساب جنسیتها واالحتفاظ بها وتغییرها، بینما 
وعلى المادة . تتعلق الثانیة بحق المرأة المتساوي فیما یتعلق بجنسیة أطفالها

تمییز ضد المرأة فى كافة األمور المتعلقة التي تتعلق بالقضاء على ال، )16(
بالزواج والعالقات األسریة؛ حیث اشترط عدم تعارضها مع أحكام الشریعة 

التي تتعلق بطرق حل النزاعات بین ، )1/ف29(وكذلك المادة . اإلسالمیة
.الدول األطراف بشأن تطبیق االتفاقیة أو تفسیرها



1989یة العامة لالمم المتحدة في عام اتفاقیة حقوق الطفل والتي تبنتها الجمع-3
14(المادةمع التحفظ على1994فقد صادق العراق على هذه االتفاقیة عام 

ل في الفكر واالعتقاد التي تتعلق بالتزام الدول األطراف بحق الطف، )1/ف
)xxxvi(.إن السماح للطفل بتغییر دینه یتعارض مع الشریعة اإلسالمیةاذوالدین، 

 


 
وزارة الزراعة العراقیة هي المعنیة بالدرجة األساسیة بهذا الملف الخطیر ان 
اندة بشقیه النباتي والحیواني بالتعاون مع الوزارات السانتاجهالغذاء و من توفیر 

وتشیر،لعاليالتعلیم ا،المالیة،التجارة، الصناعة،األخرى مثل الموارد المائیة
اإلحصائیات والدراسات الرسمیة في العراق الى ان أكثر من سبعة مالیین عراقي 
یعیشون تحت خط الفقر في البالد رغم ان زیادة حجم صادرات العراق من النفط الى 

.ملیونین ونصف الملیون برمیل یومیا

تحقق حق االنسان في الغذاء الكافي منتهك في العراق وغیر موهذا یعني ان 
ء توزیع للثروة وفساد و وجود سبسبب ،ان الدستور العراقي قد كفل ذلكبالرغم من 

شرائحیبدو أنها تحتكر من قبل ، اذلموارد البلد النزیهي وغیرواستغالل غیر منطق
ى ، وبالتالي هذا یعني تدهور االمن الغذائي في معینة وتحرم باقي الشرائح األخر 

ورد ، اذید ألمن وسالمة البلد ویعرقل مسیرة البناء والتطوروهو في رأینا تهدالعراق، 



ضمان حصول اإلنسان على الحد األدنى لألمم المتحدة في الئحة حقوق اإلنسان
)xxxvii(.من الغذاء وتوفیر المسكن والملبس

:

:بالنقاط التالیةیمكن إجمال أسباب تدهور األمن الغذائي في العراق

الحروب والصراعات العسكریة المسلحة التي خاضها العراق واستنزفت -1
موارده وقدراته ودمرت بنیته التحتیة، واالحتالل األنكلو ـ أمریكي للعراق 

.وتبعاته
عدم وجود خطط واضحة قابلة للتنفیذ، وقصور وعجز السیاسات -2

.الحكومیة المتعاقبة، وسوء اإلدارة، والفساد
.تدهور القطاع الزراعي وحال الفالح وتراجع إنتاجیة األراضي الزراعیة-3
.تخلف الصناعة وعدم االهتمام بالصناعات الغذائیة-4
نقص واردات العراق المائیة بسبب قیام دول الجوار بإنشاء سدود تخزینیة -5

على نهري الفرات ودجلة، مما قلل من حصة العراق المائیة التي تعتمد 
.زراعة كلیًا باعتبارها زراعة مرویةعلیها ال

انخفاض دخل المواطن وعدم كفایة الرواتب واألجور لتأمین االحتیاجات -6
األساسیة من المواد الغذائیة في حالة تأخر توزیع الحصة التموینیة، 
اإلضافة إلى فقدان المعیل في كثیر من األسر التي أصبحت تعیلها 

.حدیثاً لنازحة أو الموطنةاالنساء واألسر
.االعتماد على المساعدات الخارجیة وما یسمى بالحصص التموینیة-7
االرتفاع العالمي الكبیر، وغیر المسبوق، في أسعار المواد والسلع -8

.الغذائیة، واألزمة المالیة العالمیة
تدهور البیئة ودمارها والتغیر المناخي وأثره في زیادة الجفاف وشح -9

إلخ، وفقدان التنوع البیولوجي للنباتات .. لتصحراألمطار وتملح التربة وا
)xxxviii(.والمحاصیل الزراعیة



 
ونعني كون الغذاء بجمیع إشكاله سلیم وصالح لالستهالك البشري وخال من 

توجد في اذ،جود منظومة وقوانین تنظم ذلكالملوثات بكل إشكالها وهذا یعني و 
لتعلیمات التي تنظم عمل سالمة الغذاء اال أنها لألسف العراق ترسانة من القوانین وا

متناثرة وموزعة على العدید من الوزارات المعنیة بالغذاء بشكل مباشر او غیر مباشر
حسب قانون الصحة العامة الساري المفعول االن تناط مهمة اطالق االغذیة ، و 

لها دور اساسي ولكن هناك وزارات اخرى.رالالستهالك البشري بوزارة الصحة حص
والسیطرة قیاسالجهاز المركزي للو ،االنمائيفي الغذاء وهي وزارة التخطیط والتعاون 

و وزارة الزراعة من خالل محاجرها النوعیة ووزارة البیئة باالضافة الى دور الكمارك
ممثلي وزارة الغذائیة النباتیة او الحیوانیة الىدالزراعیة والبیطریة باحالة الموا

والجهاز كل من الصحةال ثالث عینات الىالصحة في المنافذ لیقوم االخیر بارس
البیئة حیث تقوم الصحة باجراء فحوصات الخلو و س والسیطرة النوعیةاقیالمركزي لل

من الجراثیم والملوثات االخرى والجهاز المركزي یقوم باجراء فحوصات النوعیة 
لخلو من االشعاع وتجمع النتائج الثالث لدى والجودة والبیئة تقوم باجراء فحوصات ا

ان وجود ، االر النهائي بدخول او رفض البضاعة وزارة الصحة لتقوم باعطاء القرا
اكثر من ثالث جهات فیه ضیاع للوقت والجهد والمال باإلضافة الى وجود فرص 

.للفساد واالبتزاز
اغلب نجد ان على ذلك تعدد مصادر القرار والنتائج المترتبةولتالفي اشكالیات 

دول العالم المتقدم أنشئت مؤسسة واحدة تعنى بالغذاء وتكون مستقلة غیر مرتبطة 
في ، كما هو بوزارة لضمان حیادیتها وٕالغاء أیة تأثیرات جانبیة محتملة على عملها

سلطة الغذاء الوطنیة وهناك ایضا مؤسسات خاصة في هذا اذ توجدالسوید
ونیوزلندة وكندا وأحیانا تكون هذه المؤسسات مرتبطة بوزارة الموضوع في استرالیا 

استفادة و ،الزراعة المنتجة للغذاء بشقیه الحیواني والنباتي او تكون دوائر مستقلة



بعض دول الجوار مثل المملكة العربیة السعودیة وأنشئت مؤسسة خاصة بالغذاء 
تجارب ناجحة وممكن والدواء في السعودیة و االردن ومصر وتونس وغیرها وهي 

.االستفادة منها في هذا المجال

تشكیل مؤسسة خاصة وعلیه ولكل ماتقدم نؤید الراي الذي یذهب الى ضرورة
وتكون هذه المؤسسة مستقلة وال تتبع ایة وزارة لضمان استقاللیتها ،)xxxix(بالغذاء

، یة وغیرهامفوضیة االنتخابات او دیوان الرقابة المالأسوة بالهیئات المستقلة مثل
وباإلمكان تكلیف نخبة من القانونین والمشرعین والمعنیین بالغذاء لوضع مسودة 

ویفضل ان تكون المؤسسة هیئة ، الجوارقانون المؤسسة واالستفادة من قوانین دول 
.لهیأة العراقیة للغذاءوتعرف بامستقلة

 
 

یتبین لنا مدى خطورة تدهور األمن الغذائي، مما یوجب تضافر مما سبق 
الجهود لوضع الحلول والمقترحات وتنفیذها ووضعها موضع التطبیق، وفیما یلي 
نوجز بعض المقترحات التي إذا طبقت فإنها لن تساهم في الحد من هذا التدهور 

:)xl(فحسب، بل یمكن أن تحقق األمن واالستقرار الغذائي للعراق، وهي

وضع إستراتیجیة وطنیة حقیقیة للتخفیف من الفقر، ووضعها موضع -1
التنفیذ، وأن یكون لها هیئة علیا مستقلة غیر مسیسة قادرة على 
العمل في مختلف الظروف وخاصة في ظروف الفراغ السیاسي 

.وعدم وجود حكومة
إعادة االعتبار للقطاع الزراعي، وٕایجاد بیئة محفزة لالستثمار في هذا-2

القطاع تتصف بسهولة اإلجراءات ووضوح التشریعات، ووفرة 



المعلومات والمعطیات، وسرعة االتصاالت وأسواق المنتجات 
وعوامل اإلنتاج التنافسیة والبنیة التحتیة الداعمة، وتوجیه 

.االستثمارات إلى فروعه ومجاالته المختلفة، إنتاجًا وتصنیعاً 
راعیة اإلستراتیجیة للتشجیع على تقدیم الدعم والحمایة للمحاصیل الز -3

.زراعتها
تحدیث القوانین، والتخطیط الشامل، ووضع السیاسات الزراعیة -4

.العامة التي تركز على تفعیل وتطویر األنشطة الزراعیة
إدخال التكنولوجیا الحدیثة والتقنیات الزراعیة ونشرها والتدریب على -5

إلنتاج الزراعي من االستفادة منها في الزراعة للنهوض بمستوى ا
خالل مراكز البحث العلمي واإلرشاد الزراعي على أن یتضمن 

:ذلك
.أ ـ نشر تقنیات الري الحدیثة لتقلیل الهدر في استخدام المیاه

ـ نشر تقنیات التكنولوجیا الحیویة إلنتاج البذور المحسنة ب
.واألصناف المبتكرة

داماتها كاألسمدة نشر التقنیات الكیمیائیة والتوعیة الستخ- جـ 
.ومواد مكافحة اآلفات الزراعیة

زیادة وتنویع اإلنتاج الزراعي وٕایجاد أسواق لتصریف المنتجات -6
الزراعیة، داخلیًا وخارجیًا والتعریف بالمنتج المحلي ومزایاه، 

. وتعزیز التصدیر بعد تأمین االكتفاء الذاتي
مكافحة سیاسات ضع ضوابط لالستیراد والرقابة على المستوردات و و -7

.اإلغراق والتهریب
إعفاء المدخالت المستوردة والمستخدمة في إنتاج السلع الزراعیة -8

.التصدیریة
استخدام نظام أسعار صرف متعدد للعمالت، وتحدید سعر صرف -9

منخفض عن السعر السائد لتغطیة مستلزمات اإلنتاج المخصصة 
.للتصدیر من أجل خفض تكالیف اإلنتاج الزراعي



طویر القطاع التجاري وتسهیل اإلجراءات في إنجاز المعامالت ت- 10
خاصة في مجال النقل واالهتمام بالمعلومات التجاریة واستخدامها 
في رسم الخطط وبیان حالة األسواق واألسعار والمنتجات 

.المطلوبة ونظم التجارة والمعاییر التقنیة
االستمرار في م القروض للفالحین بفوائد منخفضة لتمكینهم من تقدی- 11

العمل الزراعي وتطویر مشاریعهم وزیادة اإلنتاج والمنافسة، 
وٕاعفاء المداخیل الزراعیة من الضرائب والرسوم، واإلنفاق بسخاء 

.على البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
تنمیة قدرات العاملین في القطاع الزراعي من خالل التعلیم الزراعي - 12

لمهارات المهنیة أو اإلداریة وبما المتطور واالرتقاء بمستوى ا
یتوافق مع األسالیب التكنولوجیة الحدیثة والتأكید على إدارة 

.المزرعة الحدیثة فضالً 
التركیز على رفع مستویات المهارة والخبرات للمرآة الریفیة العاملة - 13

.كونها عنصرًا فاعًال في العملیة الزراعیة
.لخطط الالزمة لذلكإعادة تأهیل المشاریع اإلروائیة ووضع ا- 14
.إنشاء صندوق للتأمین على المزارعین من الكوارث ونكبات السوق- 15
االهتمام بالثروة الحیوانیة ودعم المربین ووضع القوانین الصارمة - 16

.للمحافظة علیها
نشر برامج التوعیة واإلرشاد في وسائل اإلعالم كافة وعبر شبكات - 17

ألهمیة وضرورة المعلومات واالتصال بقصد توعیة المواطنین 
الحفاظ على الثروات الوطنیة الطبیعیة وخاصة األراضي الزراعیة 
والغابات والمیاه وترشید استخدامها وٕارشادهم إلى أفضل السبل 

.الممكنة في هذا المجال
إن مهمة القضاء على الفقر وتحقیق األمن الغذائي ال تقتصر على - 18

في ذلك، ألن وزارة الزراعة العراقیة فقط، وٕان كانت األساس
األمن الغذائي أكبر وأشمل وأكثر تعقیدًا من اإلنتاج الزراعي أو 



دعم الفالحین أو توفیر المستلزمات المطلوبة للفالحة كمكافحة 
اآلفات والخدمات اإلرشادیة على أهمیتها على الرغم من أنها 
األساس في ذلك؛ بل هي مهمة وطنیة كبرى یجب على جمیع 

.إلنجازها بنجاحالقطاعات العمل معاً 

 
، حق االنسان في الغذاء واشكالیة االمن الغذائيتم دراسة موضوع إنبعد 

.موعة من االستنتاجات والمقترحات نختم ھذا البحث بمج

االستنتاجات/اوال

أن للطعام أهمیته في الحیاة من كل النواحي البیولوجیة لقد الحظنا -1
.لسیاسیة واألمنیةواالجتماعیة واواالقتصادیة

القانون فيمن حقوق االنسان مكرس أساسيحق كما وجدنا انه یمثل -2
اذ ان هنالك حتمیة قانونیة تبین مدى ارتباط هذا الحق بشكل ال الدولي

انفصام فیه لعدد من حقوق االنسان االخرى من بینها الحق في التعلیم 
.والرعایة الصحیة وغیرها من الحقوق 

.ع الغذائي یتمییز بعدد من الخصائص واالنوااالمن ان لقد استنتجنا-3
على المواثیق الناظمة للحق في صادق العراق كما توصلنا الى ان-4

.الغذاء مع التحفظ على بعض احكامها



حق االنسان في الغذاء الكافي منتهك في العراق وغیر ن القد وجدنا -5
ء و وجود سسبب ب،ان الدستور العراقي قد كفل ذلكمتحقق بالرغم من 

.لموارد البلد النزیهتوزیع للثروة وفساد واستغالل غیر منطقي وغیر
توجد في العراق ترسانة من القوانین والتعلیمات التي تنظم عمل سالمة -6

الغذاء اال أنها لألسف متناثرة وموزعة على العدید من الوزارات المعنیة 
.بالغذاء بشكل مباشر او غیر مباشر

رحاتالمقت/ ثانیا

وتكون هذه المؤسسة مستقلة وال ،تشكیل مؤسسة خاصة بالغذاءضرورة-1
مفوضیة تتبع ایة وزارة لضمان استقاللیتها أسوة بالهیئات المستقلة مثل

.االنتخابات او دیوان الرقابة المالیة وغیرها
إدخال التكنولوجیا الحدیثة والتقنیات الزراعیة ونشرها والتدریب على االستفادة -2

نها في الزراعة للنهوض بمستوى اإلنتاج الزراعي من خالل مراكز البحث م
العلمي واإلرشاد الزراعي

نشر برامج التوعیة واإلرشاد في وسائل اإلعالم كافة وعبر شبكات المعلومات -3
واالتصال بقصد توعیة المواطنین ألهمیة وضرورة الحفاظ على الثروات 

راعیة والغابات والمیاه وترشید الوطنیة الطبیعیة وخاصة األراضي الز 
.استخدامها وٕارشادهم إلى أفضل السبل الممكنة في هذا المجال
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