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 :امللخص
ما تم االهتمام بها وتخصيص اإلمكانات المادية والبشرية   أن منظومة األمن الغذائي في أي بلد بإمكانها تحقيق االكتفاء الذاتي للدولة ،إذا  

للمستوطنات الصناعية كي تقوم بعملها بشكلها الصحيح، وتوجيه االستثمارات الخاصة النتشال الضعيفة منها حتى تصبح أقوى وتعمل بشكل 
كوك من المحافظات الرائدة في الصناعات الغذائية والتي  وتعد محافظة كر .متكامل مما يقلل من آفة االستيراد وتسترد الصناعات الغذائية عافيتها

التحتية. ورغم السمة الصناعية الغالبة على هذه  المحافظة  هي الصناعة    اصابها ما أصاب الصناعة العراقية من ضعف  وتفكك لبناها 
قائمة في هذه المحافظة وعلى دورها في تحقيق األمن  النفطية، إال أن الباحثة ستحاول في بحثها هذا الى القاء الضوء على الصناعات الغذائية ال

 الغذائي للمحافظة  والعراق.
Abstract 

The system of  the foods secuirty  in any  country  could fulfill the self- sufficiency  for any state  if 

only  when humans and materails capabilities directed for the industrial settlements to carry out its work 

in a correct way, to direct  the investments as to stregthen the weak state to become a strong one and to 

work  in an integration way to diminish the import  and finally  to revive the foods industries.  

  Kirkuk governorate  is considered  one of the  pioneer governorates  in the foods industry  , but has 

been inflected  and deteriorated just like other  Iraqi foods industries in term of weakness  and 

disconnection  in its infrastructures .  

 Despite  the  dominant aspect of this governorate  which is the oil industry ,  but the researcher  will try  in 

this research  to shed  light on  the foods industries  in this governorate  and its roles  in achieving  the 

foods secuirty  for  this governorate and for Iraq.  

 املقدمة
إن الغذاء هو أساس حياة اإلنسان وإن لم يكن قادًرا على توفيره ودعم ذاته حتى يحققه لنفسه ولمن يعول فلسوف يصبح عرضة ألن تدوسه 

دولة    األقدام وتلوكه المجتمعات، وعلى غرار ذلك فإن الشعب الذي ال يملك غذاؤه فليس له حق الحرية في االختيار وتقرير المصير والعراق
ويلة غنية بمقدراتها التي وهبها هللا إياها لكنها مبتاله بما يعرقل مسيرة االكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات كما يجب ويحقق خطط التنمية ط

األجل في ظل الظروف المحيطة، ومن هنا كان البد من أن نلقي الضوء على الوضع الحالي للصناعات الغذائية وتحديد دورها في تحقيق 
ك  الكتفاء الذاتي للدولة.وقد تم تناول ذلك من خالل إلقاء الضوء على الوضع الفعلي للصناعات الغذائية في محافظة كركوك وتوقع مستقبل تلا

الصناعات مع التعرض لمقومات التوطن الصناعي التي أدت للتوزيع الجغرافي الحالي لها، كما أن البحث عرج على تطبيق كل السبل الممكنة 
ليل إحصائيات الصناعات الغذائية في كركوك وواقع الصناعة الغذائية في الدولة ككل، وتم استخالص الوضع القائم األمن الغذائي في  في تح

العراق من خالل التطبيق الذي تم عرضه لعرض المطلوب من خالل هذا العرض لحل مشكلة الفجوة الغذائية الحالية في الدولة من خالل تفعيل  
 ت الغذائية بشكل جدي وحقيقي من جديد.دور الصناعا
 مشكلة البحث 

إن الغذاء هو مبتغى اإلنسان األول ليعيش وألن العراق يجسد ضعف األمن الغذائي في ضوء األحداث الكثيرة الناجمة عن وجود مشكالت 
داخلية وخارجية ومراحل من االحتالل كل هذا أدى إلى وجود فجوة كبيرة في األمن الغذائي للعراق، ومن هنا كانت الحاجة ماسة ألن نقوم 

الحالي للصناعات الغذائية في العراق من خالل دراسة لحالة محافظة كركوك والتي تعد من المحافظات التي تشكل الصناعة بها    بدراسة الوضع
نسبة كبيرة من النشاط االقتصادي في محاولة للوصول إلى تصور لحل مشكلة األمن الغذائي في العراق من خالل رصد مشكالت الصناعة  

 ة النقص الحاد في الغذاء في العراق عامة وكركوك بصفة خاصة  الغذائية وتطويرها لمواجه
 أهداف البحث

يهدف البحث إلى الوقوف على أسباب نقص األمن الغذائي في العراق من خالل حالة محافظة كركوك كجزء من الحالة العامة للصناعات  
 في الدولة وإيجاد حلول منطقية ومنهجية لمشكلة األمن الغذائي في العراق لتحقيق وفرة غذائية للمواطن رغم األحداث التي تغمر العراق.  الغذائية

 أهمية البحث
حتى يتم    تزيد أهمية البحث في ضوء إعادة تطوير المنظومة الصناعية بما يعيد هيكلتها لمواجهة التحديات الخاصة باألمن الغذائي العراقي،

 .يؤمن أمن غذائي حقيقياالكتفاء ذاتًيا بما و تحقيق االستقالل التام عن الدول األخرى 
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 منهج البحث 
بحثية، منهم المنهج  المناهج  من ال  العديدتم انتهاج كل األساليب العلمية في تحليل الواقع الحالي للصناعات الغذائية في كركوك من خالل  

 الصناعات الغذائية باألرقام في كركوك. توضيحنة به االستقرائي والذي تم االستعا
 ج الضمنية خلف أرقام التوطن الصناعي في كركوك للصناعات الغذائية.ئالمنهج االستنتاجي وصواًل للنتا

 المنهج التحليلي لشرح األرقام والمالبسات الخاصة بواقع الصناعات الغذائية في العراق تطبيًقا على كركوك. 
 واملكاني ملوضوع البحث البعد الزماني

( والتي تحدد موقع محافظة كركوك بالنسبة للعراق، وهي إحدى محافظات الشمال 1يمكن تحديد البعد المكاني للبحث من خالل الخريطة )
بيل  يحددها من الشمال  والشمال الغربي ار درجة شماالً      34  -36جنوًبا، وبين خطوط طول        45  - 44العراقي في نطاق دوائر عرض   

 .  ونينوى ومن الشرق السليمانية ومن الجنوب والجنوب الغربي كركوك وصالح الدين
لدراسة عوامل التوطن الصناعي الحالي، مع   2019:2018فقد تم استخدام بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء المنشورة لعام  أما البعد الزماني

  - 2012مقارنات نوعية تفيد في توضيح الواقع الصناعي لمنطقة البحث للفترة من  االعتماد على بيانات مشابهة من الدراسات السابقة لعمل  
2018 . 

 األقسام اإلدارية حملافظة كركوك ومساحتها:
كيلومتر مربع، وتنقسم إدارًيا إلى أربع أقضية وبدورهم يشملوا نحو ستة عشر    10359تقع كركوك في شمال العراق وتغطي مساحة تقدر بنحو  

 ( إلى ذلك.  1( وخريطة الموقع )   1شير الجدول ) ناحية، هذا وي
 الموقع الجغرافي واألقسام اإلدارية لمحافظة كركوك  ( 1خريطة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لتحلاص المكاني والوظيفي للخدمات التجارية والجانب األيمر لمدينة كركوك، ريددددالة ، االمصدددددر: محمد عيددددماناص  سددددر نا ددددر الج ور  
 .2016جامعة تكريت، كلية األداب، ،ماجيستار

 األقسام اإلدارية ومسا ة كص قسم في محافظة كركوك (1)جدول 
 2المسا ة كم  القضاء والنا ية 

 388 مركز قضاء كركوك

 598 مركز قضاء الدبس

 1195 مركز قضاء داقوق
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 652 مركز قضاء احلوجية

 698 ناحية ليالن

 831 ناحية شوان

 645 ناحية سركران

 651 ناحية قره هنجري

 605 ناحية الزاب

 411 ناحية التون كوبري

 141 ناحية امللتقى

 303 ناحية ياجيي

 512 ناحية العباسي

 289 ناحية تازة

 1255 ناحية الرشاد

 977 ناحية الرياض

 

و يعد محمد جايم، نمذجة خرائط الكارتوكرام لكميات عنتاج القمح في محافظة كركوك، مجلة مداد   المصدر: نجاب ن دالر مر محمود
 .2019اآلداب، ندد المؤتمرات، 

 مفهوم الصنااعت الغذائية:  
وارتقى درجاتها؛ إن الصناعات الغذائية ليست مجرد صناعة تحويلية لها وزنها وقيمتها في المجتمع بل هي أحد العلوم التي وصل إليها األنسان  

إن وذهبت الباحثة مع تعريف للصناعات الغذائية وهو:"    لذا تتعدد التعريفات التي من شانها ان توضح ما وراء هذا المفهوم بشكل علمي
امات  الصناعات الغذائية هي إجراء تحويل لمادة خام لتصبح على هيئة أخرى من خالل تغيير شيء معين فيها كالشكل أو الحجم أو بإضافة خ

 . ( 38، ص1998الش الو ، ".) أولية أو مصنعة أخرى عليها بطريقة ميكانيكية سواء كان هذا بواسطة ماكنات صناعية أو بواسطة العمالة
 أنواع الصنااعت الغذائية: 

والمنتجات الحيوانية إلى غذاء لإلنسان الصناعات الغذائية تشمل تحويل كل أنواع الخامات األولية ونصف المصنعة من المحاصيل الزراعية  
فواكه  من  تعليب  ، الالمشروبات من عصائر ومياه غازية ومياه معدنية  ،اللحوم والطيور  ،  األلبان ومشتقاتها  ،السكر)  ومن هذه الصناعات:

ل نبات أو حيوان ويستغله اإلنسان  ذا فإن الصناعات الغذائية يدخل فيها كل مقومات الغذاء الذي ينتج سواء من خال(.لالتمور ،التبغ، وخضر
 .(3، ص1983) ج ر،  . بتحويله لصالح تأمين متطلباته لكي يستمد تغذيته وليحافظ على حياته

 تصنيف الصناعة الغذائية يف العراق: 
 (ISICم المتحدةتدخل الصناعات الغذائية حسب التصنيف العالمي للصناعة ضمن الصناعات الكبيرة )التحويلية( والتي ضمنها تصنيف األم

International Standard Industrial Classification  )،  والتبغ والمشروبات  الغذائية  المواد  بينها صناعة  )السماك   وقد ضم من 
م إدراجها من خالل وزارة التخطيط ت، كما تعد الصناعات الغذائية فرع من فروع الصناعات التحويلية والتي  (89-84، ص1987،التميمي،

 ضمن الصناعات الكبيرة التي تم تصنيفها كذلك من خالل مجموعة معيار رأس المال وعدد العمالة المتوفرين لنوع الصناعة فكان التقسيم 
 :(424، ص2017) محسر ، :كاالتي

 دينار عراقي. 100000وهي التي تضم أكثر من ثالثين عامل وتقوم برأس مال تعدى : الصنانة ك ارة الحجم .1
  100.000والتي يقتصر عدد العمال بها من عشر إلى قرب الثالثين عامل فقط، وتعمل برأس مال يصل إلى  :الصنانة متويطة الحجم .2

 دينار عراقي. 
دينار لكنها مهمشة   100.000عمال فقط وتعمل برأس مال ال يصل إلى    10مالة بها إلى  ويصل عدد الع:   نانات مر الحجم الصغار .3

ومن هنا فقد تم التعامل مع الصناعات الغذائية كصناعة تحويلية كبيرة واندرجت   في االقتصاد العراقي بسبب ثمن الدينار العراقي وقيمته.
 ورأس المال المخصص لها.  بياناتها في العراق تحت هذا التصنيف من حيث عدد العمالة

يف الغذائية  حيثية    دتع  كركوك   الصنااعت  لها  والتي  كركوك  محافظة  في  جًدا  المهمة  الصناعات  من  الغذائية   الصناعات 
 (. 1، ص2013الجنابي، الشمر ، :)كبيرة في الدخل القومي حسب مردود الصناعة في المحافظات العراقية بالكامل؛ حيث أنها
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الصناعة الغذائية لمحاصيل زراعية ولحوم تدخل في إنتاج العديد من السلع الغذائية؛ وتلك الخامة المهمة متوفرة في محافظة  تحتاج   ✓
لسلع  كركوك بشكل واسع نظًرا لتوفر المساحات الزراعية واألعداد المتوفرة من الثروة الحيوانية التي تمد القطاع الصناعي بمستلزمات إنتاج ا

 الغذائية. 
دة المنتج الغذائي المقدم من مصانع ومعامل األغذية في كركوك يجعل اإلقبال على منتجاتها كبير، وبالتالي الحاجة لعمالة أكثر جو  ✓

 لتوفير المطلوب.
 واقع الصناعات الغذائية يف كركوك املبحث األول

أقصى استغالل ممكن لكل الخامات حوله، ومن هنا    إن األنسان يحيا باحًثا عن الغذاء في كل شيء حوله لذا كانت الحاجة ألن يتم تحقيق 
 . جاءت الفكرة في الصناعات الغذائية التي تعتمد على تحويل المادة الخام إلى غذاء مصنع ليساهم بشكل فاعل في األمن الغذائي للدولة

 الصناعات الغذائية وأهميتها النسبية يف حمافظة كركوك املطلب األول
قتصادي ألي دولة البد من أن نقوم بتطبيق مجموعة من المقاييس العالمية على إحصائيات تلك الصناعة لمعرفة  لكي نستطيع فهم الكيان اال

ما هو الوضع الحالي لها وهل هي متركزة في مناطق معينة أم أن هناك تشتت بالتوزيع؛ والوقوف على مكانتها بالنسبة للمحيط بها والدولة  
، وتلك المؤشرات  2019-2016الغذائي المحلي، وسوف نقدم هذه المؤشرات بشكل مقارن خالل الفترة من  ككل ومدى جدواها في تغطية األمن  

 هي:
 . عدد المنشآت العاملة في هذه الصناعة- 2.  عدد األيدي العاملة المتوفرة في تلك الصناعات -1
 . نسبة القيمة المضافة لها -5.نصف مصنعة قيمة الخامات المستخدمة من خامات أولية وخامات -4. قيمة المنتج النهائي للصناعة  -3

 ( الجدول  المستلزمات  2نالحظ من خالل  المنشآت والعاملين واألجور وقيمة  الكبيرة في كركوك حسب عدد  الصناعات  بتطور  ( والخاص 
 ما يلي:  2019-2016الصناعية للفترة من 

 2019-2016والعاملار واألجور وقيمة المستلزمات للمدة مر تطور الصنانات الك ارة في كركوك  سب ندد المنشآت  ( 2جدول )
عدد منشآت  كركوك

 الصناعة

أجور العمالة  عدد العاملني

 باأللف

قيمة االنتاج 

 السلعي

قيمة املستلزمات 

 بااللف

2016 24 4,508 74,214,665 30,477,996 2,453,791,120 

2017 32 5,263 78,486,246 5,6605,4193 157,783,503 

2018 31 5,306 855,113,200 41,5418,576 244,195,177 

2019 32 5,477 12,753,776 527,555,078 31,0985,786 

 (.2019-2016جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركز  لإل صاء، بيانات )المصدر: 
والتي من بينها الصآآآآآآناعات الغذائية تطور عددي بسآآآآآآيط خالل الفترة   ) التحويلية(أن هناك تطور في عدد المنشآآآآآآآت الصآآآآآآناعية الكبيرة   •

بنحو    2019و2017فقد كان أعلى عدد للمنشآآت الصآناعية في عامي   الزمنية التي خصآصآناها لمعرفة اتجاه الصآناعات الكبيرة في كركوك،
منشآآآآآآأة ويعزى هذا أن قيمة التكلفة الخاصآآآآآآة    24بنحو    2016ي حين أن أقل عدد للمنشآآآآآآآت الصآآآآآآناعية كان عام  منشآآآآآآآه في كركوك، ف  32

 بمستلزمات المنتج السلعي التي كانت كبيرة جًدا في هذا الوقت مما جعل كركوك طاردة لتوطن الصناعات الكبيرة فيها في هذا العام.
ألف دينار في   855,113,200 عامل وقد سآآآآآآآآآجلت أجورهم  5306 بنحو  2018  سآآآآآآآآآجل عدد العاملين أعلى معدالته في كركوك عام •

ألف دينآار، وتاله عآام     78,486,246  نحووالآذين كآانآت أجورهم   2017عآامآل في عآام   5263حين بلغ عآدد العآاملين في المرتبآة الثآانيآة  
تبة األخيرة جاء عدد عمال المصآآآآآآآآآآآآانع الكبيرة ألف دينار،  وفي المر    74,214,665عامل كانت معدالت أجورهم نحو   4508بنحو    2016
 ألف دينار عراقي.  12,753,776بإجمالي أجور نحو 2019في   5477بنحو  

  2019و  2018و  2017كما نالحظ من خالل الجدول ارتفاع قيمة تكلفة المسآآآآآآآآآتلزمات التي تدخل في الصآآآآآآآآآناعات التحويلية في عام   •
أعالهم على اإلطالق   2017ألف دينار عراقي ولكن تعد سآآآآنة   31,0985,786،   244,195,177  ،   157,783,503  على التوالي بنحو

في قيمة المنتج وتكلفته النهائية في حين سآآآجلت قيمة المسآآآتلزمات الخاصآآآة بالصآآآناعة من مواد خام ومواد نصآآآف مصآآآنعة أعلى مرتبتها في 
كآان عآام   تألف دينآار ولعآل أقلهم في تكلفآة المسآآآآآآآآآآآآآآتلزمآا  31,0985,786  2019ألف دينآار ويليهآا عآام  (   2,453,791,120(  2016عآام  

 ألف دينار. 244195177كان  2018، في حين أن قيمة مستلزمات الصناعة عام 157783503بنحو  2017
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نجآد أن االختالف الطييف في أعآداد  2019  -2016   من خالل العرض السآآآآآآآآآآآآآآآابق لمقآارنآة أعآداد المنشآآآآآآآآآآآآآآآآت التحويليآة في كركوك ل عوام
 صحبه اختالف بين كافة القيم األخرى وهذا أمر معتاد عليه في االقتصاد العراقي. المنشآت

 األهمية النسبية للصنااعت الغذائية يف كركوك:
البد لنا أن نعرف أهمية الصآآآآآآآآآآآآناعات الغذائية بين الصآآآآآآآآآآآآناعات التحويلية األخرى في كركوك وحتى نقوم بدراسآآآآآآآآآآآآة التطور النسآآآآآآآآآآآآبي ألهمية 

في المحافظة، وقد اسآتخدمنا قياس تركز الصآناعات الغذائية في كركوك عبر فترة زمنية محددة من خالل دراسآة مرتكزات الصآناعات الغذائية  
الصآآآناعات التحويلية وخاصآآآة الغذائية التي تؤشآآآر لتركزها في المحافظة أو عدم تركزها، فال يمكن أن ندرس صآآآناعة ما بمعزل عن مكوناتها 

 ال تقوم الصناعة إال بتوفرها:األساسية. وهم أربع مرتكزات 
 مر  اث ندد المنشآت .1

تعطينا صآآآآآورة تقريبية عن   2018-2012إن اختالف عدد المنشآآآآآآت الخاصآآآآآة بالصآآآآآناعات الغذائية داخل المحافظة خالل فترة المقارنة من 
الوضآآآآآآع الغذائي للمحافظة والذي يعكسآآآآآآه توطن الصآآآآآآناعات الغذائية بها من جانب، ويعكس سآآآآآآياسآآآآآآات الدولة التوجيهية لتوطن الصآآآآآآناعات 

 ( : 1( وشكل) 3يظهر هذا من خالل الجدول )الغذائية من جانب أخر، و 
 2018-2012االهمية النسبية للصنااعت الغذائية يف كركوك للصنااعت االخرى حسب عدد املنشآت خالل  (3) جدول 

 األهمية النسبية % 2018 % 2016 % 2014 % 2012 الصناعات

الصناعات  

 الغذائية

 23 48 22 46 23 45 25 45 46 

الصناعات 

 األخرى

25 52 26 54 28 55 30 55 54 

 10 100 55 100 51 100 48 100 48 اجملموع

 

املصددر  ممد اال  مارب مشدلا العيسداوي األبعاد التنموية للمنشدآت الصدناعية اليفبرية يف ماركة كركوكع جامعة 

 )وحسابات الباحثة(2020دكتوراةعاألنبار كلية الرتبية للعلوم اإلنسانيةع 

 2018-2012( االهمية النسبية للصنااعت الغذائية يف كركوك للصنااعت االخرى حسب عدد املنشآت خالل  1شلك ) 
 
 
 
 
 
 

 (.3المصدر: جدول)                  
الصآآناعات األخرى الكيميائية والنفطية  سآآجلت األهمية النسآآبية لتوطن الصآآناعات كركوك من حيث تطور عدد المنشآآآت أعلى نسآآبة عن   -

من األهمية النسآآآبية في التركز من حيث المنشآآآآت   %54واألخشآآآاب والنسآآآيج، والصآآآناعات اإلنشآآآائية؛ حيث اسآآآتقرت الصآآآناعات الغذائية عند  
كيميائية خاصآة وأن سآياسآة التي تطور عددها عن مجموع الصآناعات األخرى بفارق بسآيط، غير أنها أتت في المرتبة الثانية بعد الصآناعات ال

 العراق منذ القرن الماضي اتجهت للصناعات النفطية والتصديرية أكثر من الصناعات التي تهم الشأن المحلي كالغذائية.
 مر  اث ندد العاملار: .2

محافظة كركوك وفًقا ( والخاص بتطور األهمية النسآآآآآآآبية للصآآآآآآآناعات الغذائية بالنسآآآآآآآبة للصآآآآآآآناعات األخرى في 4ومن خالل كل من الجدول )
، والشآآآكل الخاص باألهمية النسآآآبية للصآآآناعات الغذائية في كركوك نتعرف على  2018-2012لمؤشآآآر التوطن الصآآآناعي عدد العاملين للفترة 

 مكانة الصناعات الغذائية في كركوك بالنسبة للصناعات األخرى:
، بينما كانت أقل نسآآآبة %8.9تحويلية األخرى في كركوك بنحو  أعلى نسآآآبة للصآآآناعات الغذائية بالنسآآآبة للصآآآناعات ال  2014سآآآجل عام   •

عامل،    27227؛ حيث نالحظ أن مجموع عدد العاملين في الصآناعات التحويلية في محافظة كركوك كان نحو2012للصآناعات الغذائية عام  
في الصآآآناعة في المحافظة، بينما كانت نسآآآبة   من إجمالي العاملين  %6.4وقد بلغت نسآآآبة العاملين في الصآآآناعات الغذائية لنفس العام حوالي  

,  ةاألهمية النسبي
,  ةاألهمية النسبي46%

54%

الصناعات الغذائية الصناعات األخرى
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، وهذا يشآآآآآآير إلى االهتمام الكبير من الدولة بالصآآآآآآناعات األخرى التصآآآآآآديرية واالسآآآآآآتهالكية  %93.6العاملين في الصآآآآآآناعات األخرى حوالي  
ضآآآآآآغوط الخارجية على العراق واسآآآآآآتمرار ال  2003األخرى التي تحقق أرباح أكثر في ضآآآآآآوء المشآآآآآآكالت الناجمة عن نتائج االحتالل منذ عام  

عالوة على االسآآآآآآآآآتمرار في سآآآآآآآآآياسآآآآآآآآآة االنفتاح باالسآآآآآآآآآتيراد وإهمال اإلنتاج الداخلي للصآآآآآآآآآناعات الغذائية المهمة، ومن هنا اتجهت العمالة إلى  
 الصناعات الرائجة على مستوى الدولة.

للصنانات األخرى في محافظة كركوك وفًقا لمؤشر التوطر الصناني ندد تطور األهمية النس ية للصنانات الغذائية بالنسبة  ( 4جدول ) 
 2018-2012األيد  العاملة للفترة 

 األهمية النسبية % 2018 % 2016 % 2014 % 2012 الصناعات

 7,8 8,6 1962 7,3 1608 8,9 1756 6,4 1755  الصناعات الغذائية 

 92,2 91,5 20928 92,7 20344 91,1 18147 93,6 25472 الصناعات األخرى

 100 99 22890 100 21952 100 19903 100 27227 اجملموع

 

 (.2018-2012مجهورية العراقع وزارة التخطيطع اجلهاز املركزي لألحصاءع نتائج األحصاء الصناعي للمدة )   -1  املصدر

 دراسة ميدانية. -2

 2018-2012كركوك للصنااعت االخرى حسب عدد األيدي العاملة خاللاالهمية النسبية للصنااعت الغذائية يف   ( 2شلك ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.4المصدر : جدول)               
فقط من إجمالي مجموع    %7,3من جهة أخرى أشارت األهمية النسبية للصناعات الغذائية في كركوك حسب عدد األيدي العاملة أنها شكلت نحو    -

، وذلك يرجع للسياسات الحكومية الضحلة في اتجاه تنمية  %92,2كركوك، في حين أن الصناعات األخرى كانت  الصناعات التحويلية في  
ة  الصناعات التحويلية األخرى على حساب الصناعات التي تؤمن الغذاء للمواطن بخالف نقص المواد األولية والمستلزمات واالستثمارات الموجه

 لهذه الصناعة المهمة.
ظهر لنا من الجدول السابق اختالف عدد العاملين عبر الفترة الزمنية المختارة للمقارنة بين توطن الصناعات  ر العاملار:. مر  اث أجو 3

الغذائية وغيرها من الصناعات التحويلية في كركوك، وقد صحب هذا االختالف تباين حجمي في نسب األجور التي يتم صرفها للعمالة ويتضح 
 ( والخاص بتطور أجور العاملين في التركز الصناعي في كركوك ، وهذا االختالف يعزى إلى: 5)  لنا هذا من خالل الجدول

كنة الصناعية وجه االستثمارات الصناعية نحو كلفة األجهزة واألدوات الصناعية أكثر من دفع أجور للعمالة التي تم تقليصها ادخول الم •
 بالتبعية.

الصناعات الغذائية التوجه العام في التركيز على الصناعات الكيميائية والصناعات األخرى التي تعطي واكب انخفاض أجور العاملين في   •
  ي أكثر منه استهالكي، وكذلك التركيز على الصناعات النفطية بشكل أكبر من كل األنظمة الحاكمة المتوالية على العراق.ر منتج تصدي

أنواع   • بين  ل جور  النسبية  األهمية  بلغت  للفترة كما  كركوك  في  التحويلية   الصناعات 
 %2,9بينما قيست األهمية النسبية لتوطن الصناعات الغذائية في المحافظة نحو    %97,1( نحو    3في الرسم البياني )    2018-2012من  

 س صحيح.  من إجمالي الصناعات التحويلية بالمحافظة، وهذا شأن يرتبط بعدد العاملين فكلما زاد العدد زادت األجور والعك
 (   5) جدول 

ةالصناعات الغذائي

الصناعات 
طالكيمياوية والنف

صناعات انشائية

صناعات نسيج صناعة االخشاب

الصناعات الغذائية الصناعات الكيمياوية والنفط

صناعات انشائية صناعات نسيج
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تطور األهمية النس ية للصنانات الغذائية بالنسبة للصنانات األخرى في محافظة كركوك وفًقا لمؤشر التوطر الصناني   سب األجور  
 2018-2012للفترة 

 

 األهمية النسبية 2018 % 2016 % 2014 % 2012 الصناعات

 

الصناعات 

 الغذائية

9039496 2,7 8971304 3,6 8558115 3,5 9539741 2,9 

الصناعات 

 األخرى

326640400 97,3 241571900 0 239415200 96,5 324397400 97,1 

 100 333937141 100 247973315 100 250543204 100 335679896 اجملموع

 (.2018-2012: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركز  لأل صاء، نتائج األ صاء الصناني للمدة ) -1المصدر:       
 دراية مادانية. -3

 2018-2012(األهمية النس ية للصنانات الغذائية بالنسبة للصنانات األخرى في محافظة كركوك  سب األجور للفترة 3شكص)

 . (  5الجدول رقم)   :المصدر                  
 مر  اث القيمة المضافة: .3

من  إن قيمة المنتج الصآآآناعي تتحدد بمقدار ما يقدمه كدخل في الناتج القومي للدولة ويمكننا تبين تطور األهمية النسآآآبية للصآآآناعات الغذائية
 (:6خالل مؤشر القيمة المضافة من السلع المنتجة بشكل نهائي من خالل الجدول )

(تطور األهمية النس ية للصنانات الغذائية بالنسبة للصنانات األخرى في محافظة كركوك وفًقا لمؤشر التوطر الصناني     6جدول ) 
 2018-2012 سب القيمة المضافة للفترة 

األهمية  2018 % 2016 % 2014 % 2012 الصناعات

 النسبية

الصناعات  

 الغذائية

844386483 41,5 523466151 34,1 597003351 37,8 80064496 36,1 

الصناعات 

 األخرى

1188358157 58,5 1009755114 68,9 983576238 62,2 1291099286 63,9 

 100 1871163782 100 1580597589 100 1533221265 100 2032744640 اجملموع

 (.2018-2012مجهورية العراقع وزارة التخطيطع اجلهاز املركزي لألحصاءع نتائج األحصاء الصناعي للمدة )   -1  املصدر      

 2018-2012خالل ( االهمية النس ية للصنانات الغذائية في كركوك للصنانات االخرى  سب القيمة المضافة  4شكص )
 
 
 
 
 
 
 

الصناعات 
%36, الغذائية

الصناعات 
%64, األخرى

الصناعات الغذائية الصناعات األخرى

,  ةالصناعات الغذائي
3%

,  الصناعات األخرى
97%

الصناعات الغذائية الصناعات األخرى
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 .(6الجدول )  :المصدر                      
نالحظ من خالل الجدول والشآكل أن هناك قيمة اقتصآادية وتنموية كبيرة للصآناعات الغذائية في كركوك  من بين الصآناعات األخرى المتوطنة  -

،وهذا  االختالف يعزى إلى أن هذه   %36بينما سآآآآآآآآجلت بقية الصآآآآآآآآناعات األخرى نحو   %64فيها؛ حيث أن معدل األهمية النسآآآآآآآآبية لها كان 
ناصآآر توطن متوفرة في المحافظة جعلت منها صآآناعة مسآآتقلة ومتكاملة ولها عرض وطلب ومنافذ لبيع المنتجات الخاصآآة بها  الصآآناعة لها ع

دون مشآآاكل، بينما هناك تعثر ما في الصآآناعات األخرى فقلت القيمة المضآآافة لها، كما أن الصآآناعات األخرى تتطلب مواد أولية تحتاج لنقل 
 تكلفة عالية عن المنتجات الغذائية كصناعة مهمة واحتياجاتها سهلة التوفير. ومواصالت وتكنيك تصنيع ذي

 التقسيم اهليكلي الصناعات الغذائية يف حمافظة كركوك املطلب الثاني
ك بعد أن قمنا بعمل عرض شآامل لمؤشآرات تركز الصآناعات الغذائية في كركوك ؛ كان البد من أن نقوم بدراسآة الصآناعات الغذائية في كركو 

لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآلصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاعآآآآآآآآآآآآآآآآآآآة؛  الآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآآآآآآآآآآائآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي  الآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآآآآآآآآآآآآآتآآآآآآآآآآآآآآآآآآآج  نآآآآآآآآآآآآآآآآآآآوع  حسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآب   تآآآآآآآآآآآآآآآآآآآفصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاًل 
 حتى نقوم بإدراك األمر برمته ونحدد التصنيف الفرعي للصناعات الغذائية المتركزة في كركوك والوقوف 

 2018التوزيع الجغرافي للصنانات الغذائية في كركوك وفًقا لمرتكزات الصنانة للعام (  7جدول ) 
نوع 

 الصناعة

عدد   القضاء 

 العاملني

أجور العاملني   % 

 الف دينار

القيمة   %

 املضارة

 الف دينار

األهمية   %

 النسبية

 2 0,1 711741 3 219141 2 48 قضاء كركوك احني

  2,2 997332 3 288000 3 60 قضاء احلوجية أعالف

 عصائر
حدي  كدوك  كدر ضددددداء  ق

صدددنداعي ناحيدة التون 

 كوبري

450 23 180000 19 306184189 52,8 32 

حدي  أيس كريم كدوك  كدر ضددددداء  ق

 صناعي

40 2 280000 3 1788750 0,3 2 

مشروبات 

 غازية
حدي  كدوك  كدر ضددددداء  ق

 صناعي

341 17 1432200 15 20562110 3,5 12 

ماء 

 كركوك حي صناعي وعصائر

50 3 240000 3 458123 0,1 2 

مشروبات 

 كركوك حي صناعي غازية

100 5 96000 10 13084269 2,3 6 

مشروبات 

 كركوك حي صشاعي غازية

120 6 100000 10 5548872 1 6 

مشروبات 

 كركوك حي صناعي غازية

65 3 380000 4 1691808893 29 12 

مشروبات 

 كركوك حي صناعي غازية

90 4 3800000 4 6992684 17 4 

 2,8 3,4 19774327 3 270000 2 50 كركوك حي صناعي املياه

مياه 

 كركوك حي صناعي معدنية

60 2 300000 3 

 

24647240 4,2 3 

 جنب
حدي  كدوك  كدر ضددددداء  ق

صدددنداعي ناحيدة التون 

 كوبري

50 2 138000 2 962880 0,2 1,4 

 ألبان
حدي  كدوك  كدر ضددددداء  ق

صدددنداعي ناحيدة التون 

 كوبري

40 2 168000 2 962880 0,2 1,4 

 1,39 0,1 962880 3 168000 2 42 كركوك حي صناعي احني

 1,41 0,2 540713 2 158400 2 33 كركوك حي صناعي احني

 1 0,2 538723 1 110000 2 30 كركوك حي صناعي احني

 1 0,2 945677 1 100000 2 36 كركوك حي صناعي احني
 1 0 281164 1 10000 2 37 كركوك حي صناعي احني
 1 0,1 348949 1 115000 2 34 كركوك حي صناعي احني
 1 0,1 276829 1 100000 2 33 صناعيكركوك حي  احني
 1 0 276829 1 225000 2 32 كركوك حي صناعي احني
 1 0,1 406641 1 12000 2 35 كركوك حي صناعي احني
 2 0,2 998567 3 290000 3 56 قضاء احلوجية الذرة

  1962 100 9539741 100 580064496 100 100 



   

         

 ودورها يف حتقيق االمن الغذائي العراقي كركوكالصناعات الغذائية)التحويلية( يف   

  

  

 2018(التوزيع الجغرافي للصنانات الغذائية المتوطنة في كركوك لعام   2خريطة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شآآآآآآآآآآآآآآركآآآآآة كركوك   .1
شآآآآآآآآآآآركة   -2   للطحين

 شركة الصديق طحن حبوب -3 فاروق طحن حبوب
 شركة الضالل لطحن الحبوب-6 شركة مطاحن بابا كركر -5 شركة عراقنا طحن حبوب -4
 شركة الزاب للطحين -9 الحميدية للطحينشركة  -8  شركة التأميم للطحين -7
 .الشركة العراقية للبذور والحنطة -11  شركة الميثاق للطحين -10

وبالرغم من تعدد الشآركات والمعامل الغذائية في كركوك إال أن تركز المؤشآرات األسآاسآية للصآناعات الغذائية كان من نصآيب ثالث 
من حيث كل   %58نجي وحوض كوثر والتأميم، وقد تميزوا بأهمية نسآآآبية حوالي  منشآآآآت فقط متخصآآآصآآآين في المشآآآروبات الغازية وهم كرو 

شآآآآآآيء العمالة واألجور والقيمة المضآآآآآآافة، وهذا يرجع ألن هذه الصآآآآآآناعة لها سآآآآآآوق محلي واسآآآآآآع وأنها دائمة االحتياج للعمالة وبالتالي فقيمة 
 المنتج النهائي لها ذي حيثية في االقتصاد العراقي بصفة عامة.

 املطلب اثلالث 
 عوامل اتلوطن للصنااعت الغذائية يف كركوك 

بآآآآآآآالصآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآاعآآآآآآآة   مآآآرتآآآبآآآط  اقآآآتصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآادي  نشآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاط  أو  مآآآآآآآا  صآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآاعآآآآآآآة  لآآآقآآآيآآآآآآآام  مآآآعآآآيآآآن  مآآآكآآآآآآآان  اخآآآتآآآيآآآآآآآار  يآآآتآآآم   حآآآيآآآنآآآمآآآآآآآا 
فالبد من توفر دراسآآآآآآة مخططيه شآآآآآآاملة لعناصآآآآآآر القوة والضآآآآآآعف في هذا المكان؛ بما ينعكس على الصآآآآآآناعة المراد تركزها، على أن تكون 

الآآآآآآآآآآآآقآآآآآآآآآآآآوة تسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمآآآآآآآآآآآآ  عآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآآآآآآاصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآر  جآآآآآآآآآآآآاذبآآآآآآآآآآآآيآآآآآآآآآآآآة  ولآآآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآآآا  أكآآآآآآآآآآآآثآآآآآآآآآآآآر  الصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآآآآآآاعآآآآآآآآآآآة    حمآآآآآآآآآآآآتآآآآآآآآآآآآوفآآآآآآآآآآآآرة   بآآآآآآآآآآآآتآآآآآآآآآآآآركآآآآآآآآآآآآز 
ا  جآآغآآرا آآيآآآآآآآً والآآمآآوضآآآآآآآآآآآآآآآع  بآآآآآآآالآآمآآوقآآع  الآآخآآآآآآآاصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآة  الآآمآآكآآآآآآآانآآيآآآآآآآة  الآآمآآمآآيآآزات  مآآن  إنآآجآآآآآآآاحآآهآآآآآآآا  عآآلآآى  يآآعآآمآآآآآآآل  بآآمآآآآآآآا  احآآتآآيآآآآآآآاجآآآآآآآاتآآهآآآآآآآا   وتآآوفآآر 

 .(104، ص1981شريف وآخرون، )  ونفعًيا
، 1985 ددددالح، ) صآآآآآناعاتاللذا فهناك مجموعة من العوامل التي تعتبر من محددات التوطن الصآآآآآناعي في أي مكان تقوم عليه  

، علًما بأنه ليست كل األقاليم واحدة في توفر تلك المقومات وكي نصل إلى تصور كامل عن تواجد الصناعات الغذائية في كركوك (292ص
 اجات األساسية التي يجب أن تتوفر لتلك الصناعة  يما يلي حيث تنقسم هذه المقومات عادة إلى:وأسباب هذا يجب أن ندرس االحتي

 المقومات الط يعية: :أواًل 
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وهي عبارة عن اإلمكانات المكانية التي تميز المكان الذي تتركز  يه الصآآآآآآآآآآناعات الغذائية داخل كركوك وليس لإلنسآآآآآآآآآآان دخل في 
امل على منطقة الدراسآة لتحديد العوامل الطبيعية والبشآرية الخاصآة بتوطن الصآناعات الغذائية بها لكي نلم وجودها، لذا يجب تطبيق هذه العو 

 بأبعاد الصناعات الغذائية ككل في محافظة كركوك، و يما يلي عرض شامل لهم:
وقمنا بتحديد الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك بالنسآآآآآآآآبة لدولة العراق ولكن من المهم أن نعرف ما هي تأثيرات  سآآآآآآآآبقالموقع الجغرافي: .1

الموقع على توطن الصآآناعة بصآآفة عامة والغذائية بصآآفة خاصآآة في تلك المحافظة؛ ومن جهة الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك فإنها تتمتع 
ورة التي شآآآآآآآكلت لها ظهير تجاري لتصآآآآآآآريف المنتجات النهائية للمصآآآآآآآانع الغذائية وإمداد مناسآآآآآآآب بموقع متصآآآآآآآل بعدد من المحافظات المجا

التميمي )  بمسآآآآآتلزمات الصآآآآآناعة من خالل مجموعة من الطرق البرية ، أما خصآآآآآائص الموضآآآآآع والتي منها المنام والسآآآآآطح والموارد المائية
 .(24، ص1985،
بعناصآآآآآرها المناخية في جوف المنطقة  تؤثروالذي يجعلها بين منطقتين مداريتين    عراقكي للإن محافظة كركوك تتأثر بالموقع الفلالمناخ .2

، 2014الج ور ، .) فتحدد شآآآآآآآآآآكل الطقس اليومي لها والذي بدوره يحدد توطن الصآآآآآآآآآآناعات التي تتناسآآآآآآآآآآب مع المنام المحيط والموجود بها
إذ أن الهدف الرئيسآآآآي من الصآآآآناعات الغذائية هو الحفاغ على الغذاء بتحويله بيد أن الصآآآآناعات الغذائية تختلف اختالًفا كليا وجزئًيا؛  (3ص

إلى منتج طويل العمر سآآآهل االسآآآتخدام؛ لذا فإن هناك تناسآآآب عكسآآآي بين درجات الحرارة وطول عمر الغذاء سآآآواء أكان مصآآآنًعا أو ال الن 
رتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فكلما زادت الحرارة كلما سآآرع هذا من  الغذاء له حسآآاسآآية شآآديدة لتغير درجات الحرارة  بكتيريا الطعام تنشآآط با

 فساد الطعام أو الغذاء ولو كان مواد أولية لتصنيعه.
 2018متويطات درجات الحرارة والرطوبة واألمطار في محطة كركوك المناخية  (  8جدول ) 

 سرعة الرياح  كمية االمطار  الراوبة%  متوسط احلرارة  األشهر

 1,1 74,7 70,9 5,9 كانون الثاني

 1,7 54,5 66,9 11 شباط

 1,8 44,6 25,3 15,3 آذار

 1,9 38,9 48 20,2 نيسان

 2 13,9 34,8 27,8 ايار

 2,3 0,1 24,4 33,8 حزيران

 1,9 0,2 24,1 36,9 متوز

 1,9 0,1 26,1 36,8 آب

 1,6 0,8 29,9 31,5 ايلول

 1,7 11,2 39,2 25,5 تشرين األول

 1,3 39,4 55 16,7 تشرين الثاني

 1,2 52,9 46,6 11,6 كانون األول

 1,7 331,3 46,6 23,75 املعدل الشهري

 2018المصدر: بيانات محطة كركوك المناخية، بيانات غار منشورة 
 2018المناخية متويطات درجات الحرارة والرطوبة واألمطار في محطة كركوك (   5شكص ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (8المصدر: جدول)
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 (امتداد واد  النفط في محافظة كركوك والجريان السطحي  3خريطة ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

لحوض واد  النفط بايدددتخدام التقنيات الجغرا ية المعا دددرة، مجلة كركوك،    المصددددر: أ مد محمد  دددالح العز ، التقايم الجاومورفولوجي
   2013د20، ندد8المجلد

 السطح .3
إن محافظة كركوك من المحافظات العراقية التي يختلف مفهوم مظاهر السآآآآآآآآآآطح بها عن بقية المحافظات بدرجة كبيرة؛ إذ أنها تحظى بوادي 

 :(11، ص2013العز ، ) النفط في مساحة فلكية
 درجة 44.24.24بين خطوط طول  ✓
 .من الشرق  35.38.44:35.0.6.10بين دوائر عرض  ✓
يتميز سآآآآطح محافظة كركوك بأنه شآآآآبه مسآآآآطح ألنه يضآآآآم أطياف متنوعة من مظاهر السآآآآطح المهمة والتي تعد امتداد لسآآآآطح العراق  -

سآآآهول وامتداد للحدود العراقية اإليرانية بشآآآكل عام، فنجد أن هذا السآآآطح مؤهل لقيام المصآآآانع الغذائية كأبنية من جهة وارتباط المكان بوجود 
ينقسددددددم السددددددطح في كركوك ل ال  ة للجريان السآآآآآآآآآطحي في المنطقة الناجم عن األنهار المتفرعة عن دجلة والفرات. يضآآآآآآآآآيه ترسآآآآآآآآآبت نتيج

حيث تكونت منطقة سآآآآهلية تدعى سآآآآهل كركوك تمتد من جنوب جبال كإني دومإلن    التالل والمرتفعاتو الهضآآآآبة  و :السآآآآهول الييضآآآآية مناطق
تدعم الصآآآناعات الغذائية و يقطعها حوض نهر الزاب مشآآآكاًل منطقه خصآآآبة للزراعة،   ويمتد السآآآهل بشآآآكل مسآآآطح بما يسآآآمح بوجود زراعات

ومن هنا أثر هذا التنوع السآآآآآطحي في السآآآآآماح  (11، ص1972العزاو ، )    كما ان الهضآآآآآبة الوسآآآآآطى تشآآآآآكل ارتفاع طييف وتتخللها أودية
مرتبطة بوجود مناطق خصآآبة تسآآمع بزراعة المواد األولية النباتية ل نشآآطة الصآآناعية بالقيام في نواحي المحافظة خاصآآة الصآآناعة الغذائية ال

 وقيام مناطق لتربية حيوانات تدخل منتجاتها في تلك الصناعات. 
ونهر  تتمتع كركوك بالجريان السطحي والجوفي فيها بشكل كبير؛ إذ أنه يمر بها عدد من األنهار كنهري العظيم والزاب: الموارد المائية .4

ديالي والسآآآآليمانية في أكثر من اتجاه، وتأتي مياه   الخاصآآآآة وبعضآآآآهم انهار رافديه لنهر دجلة وأنهار حدودية تفصآآآآل بين كركوك ومحافظات  
هذا النهر من مرتفعات الشآآآمال والشآآآمال الشآآآرقي للمحافظة وتمد المنطقة بالمياه التي تحتاجها خاصآآآة في الشآآآتاء، ومن األنهار األخرى نهر 

 وإن.سر 
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 الجريان السطحي والمياه الجو ية في محافظة كركوك(  4خريطة ) 

 ، العراق شمال كركوك، لمحافظة وهادروكيميائية وجاولوجيةر هاد درايةالمصدر: قيس جايم يعود، 
 .2009، نام 1ندد ،  5مجلة الجاولوجيا والتعدير العراقية، مجلد  

مياه ترتبط المياه عادة بقيام الصناعات الغذائية التي تتطلب الحصول على المياه في العديد من مراحلها وتتطلب قيام الطواحين على جريان ال
والشآالالت الصآغيرة المتوفرة في النهر؛ لذا فإن هذا العامل متوفر بشآكل واضآح كركيزة من ركائز التوطن الصآناعي وعنصآر جذب كبير، كما 

بئر ارتوازي أمكن اسآآآآآآآآآآآآآآتغاللآه في    400هنآاك ميآاه جو يآة في الطبقآات الجو يآة للمنطقآة كمآا في الخريطآة والتي توضآآآآآآآآآآآآآآح وجود أكثر من  ان 
الزراعة والمياه المسآتخدمة في الصآناعة.من خالل العرض السآابق نصآل إلى أن الخصآائص الموقعية والموضآعية لمحافظة كركوك أهلت ألن 

 ائية الكفيلة بدعم الكفاية الغذائية للدولة.تقوم بها الصناعات الغذ
وهي العوامل التي تعتمد على اإلنسآآان الذي يسآآهم في تركز الصآآناعات الغذائية وقيامها ونجاحها والعمل بها وصآآواًل ثانًيا المقومات البشدرية:

صآآة المقومات البشآآرية هي الخدمات التي تعمل لتصآآريف المنتج النهائي وإيصآآاله للمسآآتهلك وتوفير منافذ البيع المناسآآبة لتلك المنتجات، خال
 على قيام الصناعة ونجاحها في صورتها النهائية، ومن هذه العوامل المهمة:

فر مواد أولية تدار على أسآآآاسآآآها الصآآآناعة لتتحول لمنتج نهائي سآآآهل االسآآآتخدام من قبل اال تقوم الصآآآناعة الغذائية دون تو :.المواد األولية1
المشآآآآآتري من المواطنين فهي من العوامل المهمة جدا لتركز الصآآآآآناعات في مكان ما؛ فهي أسآآآآآاس المنتج النهائي وقامت الصآآآآآناعة الغذائية 

ا من أجل تحويلها لمنتج  ) شدددريف خامات حيوانية/  خامات نباتية:رة فضآآآآلى، كما أنها قد تكون هل االسآآآآتخدام وعمره طويل وبصآآآآو سآآآآأسآآآآاسآآآآً
 (62وآخرون،ص 

 2017(المسا ة المزرونة في محافظة كركوك الواقعي منها والمتوقع ايتغالله مستق الً  9جدول ) 
املساحة   احملاركة

 اليفلية/ دومن

نسبة من  

 اجملموع

املساحة  

الصاحلة 

 للزراعة

نسبة املساحة  

الصاحلة 

 للزراعة

املساحة  

 املزروعة رعليًا

نسبة املساحة  

 املزروعة%

 6,7 430807 10,4 1883040 2,4 3871600  كركوك 

 100 6432433 100 18142800 100 158191200 اجملموع 

 2017الزراعية املصدر  وزارة الزراعة مديرية اإلحصاء/ املساحة الصاحلة للزراعة املصدر قسم اخلرائط البيئية 

،ومن المتعارف (  51، ص1984) فضيل،  ولهذا يجب أن يقوم مديري العملية الصناعية بتهيئة ما أمكن لتقوم الصناعة على أكمل وجه
عليه أن الصناعات الغذائية تتطلب مجموعة من المواد األولية ومواد نصف مصنعة ولعل في هذه المواد ما يحتاج لإلنفاق كي يتشكل ويتكون  

األغلفة ومواد    كاستنباط البذور والفصائل النباتية واستصالح األراضي لتوفير مواد أولية نباتية صالحة للمشروع الغذائي وكذلك القيام بتوفير
التعليب وكل هذا يحتاج لرأس مال وكلفة كبيرة؛.يظهر لنا من خالل جدول المساحات الكلية للمناطق الزراعية في المحافظة أن هناك حوالي  
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ي  فقط من إجمالي مساحة األراض 6.7احة مزروعة في كركوك من المساحة الكلية للعراق في حين أن الفعلي من كركوك حوالي  سم 2.4% م
الصالحة للزراعة، وهذا غير كافي لإلنتاج الغذائي خاصة مع تركز الصناعات القائمة على الحبوب والفواكه والخضر لذا فقد أصبحت كركوك  

 . نطية ، زامص) منطقة تركز لصناعات أخرى غير زراعية بالدرجة األولى
الطاقة هي منبع العمل والحركة واإلنتاج في كل المجاالت وال يتم االستغناء عنها في أي عمل يحتاج لتحريك أالت أو    إنالوقود والطاقة .2

أهم عنصر جذب لتركز الصناعة في  و أجهزة إلنتاج شيء ما؛ لذا فهي من عوامل التوطن الصناعي المهمة ومن محددات الموقع الصناعي  
، 2004الشريفي،  )  ائية يعد هذا العنصر غير فاعل بشكل كبير في جذب الصناعة للتركز في أي مكانمكان ما، وبالنسبة للصناعات الغذ

؛ حيث أن الصناعات الغذائية تحتاج اليد العاملة بشكل أكبر وتعتمد على التواجد السكاني وفتح األسواق أكثر من االهتمام بتوفر أنواع  (  95ص
في محافظة كركوك تتمتع بوفرة الطاقة الكهربائية التي تدعم الصناعة جًدا ومع هذا فقد تعرضت من الطاقة والوقود.غير أن مصانع الغذاء  

الغذائية في كركوك كغيرها من األماكن في العراق للتضرر من جراء االحتالل بعد عام   الغذائية   2003الصناعات  وهنا فقدت الصناعات 
وافع التنمية الصناعية ألي مشروع إنتاجي.كما أن هناك محطات بنيوية في كركوك  عنصر مهم من مقومات اإلنتاج الصناعي والذي يعد من د

  تمدها بالمطلوب من الكهرباء بخالف أن كركوك أصاًل محافظة نفطية فالغاز الطبيعي الناجم عن أبار البترول متوفر فيها وهذا كان البديل 
لحق بمنظومة الكهرباء في المحافظات، لكنه بديل غير موفر بل مكلف جًدا  األمثل عن الكهرباء وقت التقنين الحكومي لتالفي الضرر الذي  

قة  فقد حلت السياسات التقنية مشكلة الكهرباء وزادت العبء على المصانع في كلفة مزيدة للغاز الطبيعي رغم توفره، ومن هنا أصبح مصدر الطا 
 طارد للصناعات رغم توفره.

ناعة فاالستثمار يقوم على توفر رأس المال ومراحل اإلنتاج الصناعي تحتاج لتكاليف كثيرة إن المال هو أساس إقامة أي صرأس المال .4
 بخاصة أن الصناعات الغذائية تحتاج إلى:

 مواد نصف مصنعة للتغليف والتعليب وخالفه   -2مواد أولية الزمة للصناعة   -1
 أيدي عاملة لتدير كل هذه المنظومة   -4وسائل نقل إليصال المنتج لمنافذ البيع -3

، فمكونات الصناعة  (  98-97، ص1988الصفار،  )  كما ان رأس المال ييسر من مشاكل الصناعات في العادة فيوفي ما ندر ويحل ما تعسر
م حكومي فاعل وهنا يمكنا أن نشير إلى سياسات الدولة التي تدعم  في هذا النوع من الصناعات التحويلية في حد ذاته أمر مكلف وبحاجة لدع

( والخاص بعدد المنشآت الصناعية في محافظة كركوك حسب القطاع خالل    10التوطن الصناعي أو تعرقله؛ حيث أننا بالنظر إلى جدول )  
ة بصورة عامة في المحافظة بيد أن أعداد المنشآت  نجد اآلتي:نالحظ سيطرة القطاع الخاص على عدد المنشآت الصناعي   2019- 2016األعوام 

 الحكومية والعامة أقل كثيًرا عنها وإن دل ذلك فإنما يدل على أن: 
هناك تشجيع حكومي لقيام الصناعات ذات االستثمار الخاص في محافظة كركوك وهذا ينطبق على الصناعات الغذائية من بين الصناعات  •

  2006لعام    13الدولة شجعت على توطن الصناعات التي تنتمي للقطاع الخاص ومنها قانون رقم  األخرى؛ حيث أن هناك تشريعات في  
 ( .80، ص2009الحسني، ) والداعم لالستثمار األجنبي والوطني في العراق بشكل عام

 2019-2016(ندد المنشآت الصناعية في محافظة كركوك  سب القطاع خالل األنوام10جدول )
السنوا

 ت

القطا

 ع

عدد 

املنش

 آت

السن

 ة

القطا

 ع

عدد 

املنش

 آت

الس

 نة

القطا

 ع

عدد 

املنش

 آت

الس

 نة

القطا

 ع

عدد 

املنش

 آت

2016 

حيفوم

 ي

2 

2017 

حيفوم

 ي

4 

2018 

حيفوم

 ي

4 

2019 

حيفوم

 ي

2 

 30 خاص 27 خاص 28 خاص 22 خاص

اجملمو

 ع

اجملمو 24

 ع

اجملمو 32

 ع

اجملمو 31

 ع

32 

 . الصنانة ، الجهاز المركز  لإل صاء، قطاع2019-2016للسنوات  التراكمي الك ارة الصناعية المنشآتالمصدر: ع صاء 
هناك دعم مادي للصناعات الخاصة بشكل ما دفع المستثمرين باإلسراع للتركز الصناعي لمنشآتهم في محافظة كركوك ومركزها التجاري  •

 قضاء كركوك تحديًدا.
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المنشآآآآآآآآت الصآآآآآآآناعية الحكومية للقطاع الخاص دفع بالمسآآآآآآآتثمرين لالسآآآآآآآتحواذ عليها وتحويلها لقطاع خاص  االتجاه نحو تحويل مسآآآآآآآار  •
 متمركز في المحافظة.

 2020الهرم السكاني للعراق لعام (  6شكص ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.populationpyramid.net/arالمصدر: موقع 
 :السكان واأليد  العاملة -1

م إن السآآآآآآكان في أي دولة أو مكان هم المسآآآآآآئولون أواًل على الجذب االقتصآآآآآآادي للمشآآآآآآاريع التنموية فمنهم الدعم باأليدي العاملة وبالمال وله
 الناتج األخير من تلك المشآاريع؛ وهذا التحليل ينطبق على توطن الصآناعات الغذائية التي تقوم على وجود أيدي عاملة تدير الصآناعة وتعمل

  إخراج المنتج النهائي كما ان السكان هم الموجه األول الحتياجات السوق.وألن هناك صعوبة في تحديد الرقم الفعلي لتعداد السكان الحاليفي  
، وعلى التقديرات السآآكانية للمحافظة من خالل بيانات 2020في المحافظة فقد تم االعتماد على بيانات البنك الدولي في تعداد سآآكان العراق 

بلغت   2019ز اإلحصآآاء ومن كل هذا ويتضآآح لنا من دراسآآة سآآكان كركوك ان عدد السآآكان في المحافظة حسآآب تقديرات السآآكان للعام جها
مليون نسآآآآآآآآآآمة حسآآآآآآآآآآب بيانات مجموعة البنك الدولي، سآآآآآآآآآآجل الحضآآآآآآآآآآر منهم   40.222.503مليون نسآآآآآآآآآآمة من حوالي    1,639,953نحو 
أي أن عدد الحضآر يفوق عدد الريفيين وهذا مؤشآر على التغير   427,743في كركوك نحو  نسآمة بينما كان عدد الريفيين    1,212,210نحو

 في الكثافة السكانية نتيجة الهجرة الداخلية في المحافظة.
 2019(تقديرات يكان العراق  سب المحافظة والتحضر والنوع لسنة   11جدول ) 

 البيان

 عدد السيفان عدد السيفان

 اجملموع

 أناث  ذكور  ريف حضر

 1,636,953 814,404 825,549 427,743 1,212,210 كركوك

 39,127,889 19,359,565 19,768,324 11,789,884 27,338,005 العراق 

 2019تقديرات السيفان يف العراق  -التخطيط اجلهاز املركزي لإلحصاءاملصدر  وزارة 

 2018(توزيع يكان محافظة كركوك  وك افتهم  سب التقسيم اإلدار  للمحافظة للعام   12جدول )  
كثارة توزيع    % من املساحة مساحة القضاء % عدد السيفان  القضاء

السيفان ليفل كم
2 

قضاء 

 كركوك

1068202 68,62 3600 33,76 264 

قضاء  

 داقوق

285,716 18,35 1681 15,76 62 

قضاء  

 احلوجية

92655 5,92 3,151 29,55 79 

قضاء 

 الدبس

110045 7,007 2232 20,93 54 

 459 %100 10664 %100 1556618 اجملموع

https://www.populationpyramid.net/ar
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أما من جهة التوزيع الجغرافي لعدد السكان حسب 2018العراق)كركوك( املصدر  وزارة التخطيط جهاز اإلحصاءع اجملموعة اإلحصائية لسيفان احملاركات يف 
حسب   ( توزيع سكان محافظة كركوك حسب وكثافتهم   12القضاء داخل محافظة كركوك  يظهر لنا من خالل الجدول رقم يظهر لنا جدول )  

التقسيم اإلداري في المحافظة وفًقا لبيانات الجدول عام  ( التي توضح كثافة السكان حسب    4التقسيم اإلداري للمحافظة للعام  وخريطة )   
 ، فنجد أن:  2018

تتدرج األقسام اإلدارية داخل المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان حيث نجد أن قضاء كركوك سجل أعلى عدد سكان ومساحة   •
شارة إلى أن عامل السكان وتوفر األيدي العاملة كبير في  وكثافة السكان في هذا القضاء متوافقة في االرتفاع مع نسبة المساحة، وهذا يعطي إ
 قضاء كركوك وبالتالي يزداد توفر السوق والطلب على الصناعات الغذائية بالتبعية.

مليون نسمة في حين أنه أقل األقسام اإلدارية مساحة    285716بينما كان قضاء داقوق بالمرتبة الثانية من حيث عدد السكان بنحو   •
به  داخل محافظ  السكان  الكثافة    76ة كركوك مساحة، وتبغ كثافة  بعد قضاء كركوك من حيث  الثانية  المرتبة  نسمة/ كيلومتر مربع وهذه 

من المساحة فقط وهذا ال يدل على أن عامل السكان قوي كمؤشر للتوطن الصناعي    % 15.7السكانية، لكن هذه الكثافة السكانية تغطي حوالي  
 المنطقة من كركوك. والتنمية الصناعية في تلك

 2018(التوزيع الجغرافي للك افة السكانية داخص محافظة كركوك للعام   4خريطة )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .( 12بيانات الجدول )المصدر:       
المرتبة الثالثة بعد كركوك متر مربع فهو بذلك في   2232بالمرتبة الثالثة من حيث عدد السآآآكان كان قضآآآاء الدبس والذي بلغت مسآآآاحته نحو  •

 نسمة/ كيلومتر مربع.54تقريًبا من مساحته الكلية في كثافة سكانية قدرت بنحو  %20والحويجة إال أن كثافة السكان لم تغطي أكثر من 
قضآاء وبكثافة سآكانية نسآمة بينما كان في المكانة الثانية بعد كركوك من المسآاحة الكلية لل  92655بالمرتبة األخيرة سآجل قضآاء الحويجة نحو   •

 من المساحة بما يجعلها في المرتبة التالية لقضاء كركوك. %29نسمة/ كيلومتر مربع بنسبة تركز سكاني كبيرة نسبًيا تقارب  79تقدر بنحو  
 (  5خريطة )  

 شبكة الطرق داخص محافظة كركوك
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المصددر: جمال  امد رشداد الدليمي وم.م يديف مزهر  مد الجمالي ، التوزيع المكاني لشدبكة الطرق ال رية وأثرها نلم المسدا ة واإلنتاج 
 2020، 52الزراني النباتي في محافظة كركوك، مجلة الفنون واألدب ونلوم اإلنسانيات واالجتماع، ندد  

عدد السآآكان داخل األقضآآية الخمس للمحافظة وأن هذا التوزيع المسآآاحي يقابله توزيع خالصآآة األمر أن هناك توزيع غير متسآآاوي بين  •
ا في الكثافة السآآكانية مما يترتب عليه ضآآعف في مؤشآآر عدد السآآكان للتوطن الصآآناعي في كركوك نظًرا لقلة التناسآآب بين  غير متكافئ أيضآآً

 عدد السكان والمساحة.
ألهمية بمكان ألن تؤخذ في االعتبار عند توطن الصآناعة في أي مكان؛ نظًرا ألن الصآناعات  تعد وسآائل النقل والمواصآالت من ا:النقص -2

الغذائية تحتاج مواد أولية ومواد نصآآآف مصآآآنعة البد من أن تتوفر بوسآآآائل نقل سآآآهلة ورخيصآآآة الثمن حتى تقل تكلفة اإلنتاج من جهة وحتى 
وصآآول المنتجات النهائية ألسآآواق مناسآآبة لبيعها بسآآهولة ودون تكلفة إضآآا ية أمر مهم كما ان   يمكن توفير مسآآتلزمات اإلنتاج من جهة أخرى 

في التكلفة النهائية للمنتج بما يحقق ربح وعائد في الدخل المحلي ويسآآآبب تصآآآريف للمنتجات بشآآآكل سآآآريع وفاعل؛ لذا فكركوك تتمتع بشآآآبكة 
داعم للحركة اليومية واالقتصآآآآآآادية للمواد األولية وللمنتجات، هذا وتشآآآآآآير  من الطرق البرية تربطها بكافة المحافظات بخالف خط سآآآآآآكة حديد

( إلى شآآآآآبكة الطرق داخل محافظة كركوك التي تقلل المسآآآآآافة وتجعل المحافظات المحيطة سآآآآآوق واسآآآآآعة المجال لبيع منتجات   5الخريطة ) 
 الصناعات الغذائية المتوطنة فيها.

 يف حتقيق األمن الغذائي العراقيدور الصناعات الغذائية  املبحث الثالث
 إن العراق يرزح تحت عبء كبير منذ نهاية القرن الماضآآآآي وحتى األن في سآآآآبيل تأمين الغذاء للمواطن بسآآآآالمة وأمان وفائدة كبيرة له إال أن

نتآاج الغآذائي في  ، حيآث أن توفير الغآذاء للمواطن يتطلآب مراحآل كثيرة من اإل(  200، ص2016) ابراهيم،  هآذه المهمآة بآاتآت مسآآآآآآآآآآآآآآتحيلآة
المصآانع وحتى يصآل إليه بكفاءة، وألن هناك مسآببات عديدة أدت لوجود هوة في المسآتوى الغذائي داخل الدولة كان البد من أن نقوم بدراسآة 

 األسباب والمالبسات التي أدت لتلك األزمة.
 حتديات األمن الغذائي يف العراق واحلصار االقتصادي املطلب األول
المسآآآآآتدامة للصآآآآآناعة تعتبر ظهير خدمي لإلنسآآآآآان تعمل على تواجده وجذبه للسآآآآآكن في مكان ما؛ لذا كان االهتمام بالبعد التنموي إن التنمية 

هناك العديد من مسآببات العجز الغذائي في العراق والتي بحاجة إلى ،   (23، ص2014) الداوود ، لتحقيق االمن الغذائي أمر مهم للسآكان
تتالية وإعادة تأهيل لكل المنظومة المؤسآآآآآآآسآآآآآآآية لمواجهة تلك التحديات، هذا ويمكن تقسآآآآآآآيم االضآآآآآآآطرابات التي مر بها نظرة من الحكومات الم

ل العراق وأثرت في قيام وتوطن الصآآآآآناعات الغذائية بشآآآآآكل كبير فسآآآآآنجد أنها منذ الحرب العراقية اإليرانية مروًرا بحرب الخليج وحتى االحتال
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في العراق واألثار التخريبية في الدولة وتركت االقتصآآآآآآآاد بحاجة لقوة إلحيائه   (داعش)  الهجمات االرهابيةإلى   ، وصآآآآآآآواًل 2003األمريكي عام  
 من جديد، كل هذا وقف حاجًزا أمام توطن وقيام الصناعات الغذائية في.

 أسباب العجز الغذايئ يف العراق:
ا إال أن األمن الغذائي في العراق غير متحقق رغم توطن الصآآناعات الغذائية في العراق وتوفر كافة ركائز التنمية الصآآناعية لهذا النوع تحديدً 

وتام وذلك ألسآآآآآآباب عديدة  دائمكما ان هناك معوقات إلكمال منظومة األمن الغذائي في الدولة أثرت على تمام عمليات توفير الغذاء بشآآآآآآكل 
 ومنها:

يلقي بظالله على كل نواحي الحياة في إن أي دولة تقوم بوضآآآآآآآآع خطة للتنمية االقتصآآآآآآآآادية بعيدة المدى ولكن نجاح الخطة أو فشآآآآآآآآلها   -
، وهذا الفشآآل ناجم عن تتابع  (65الشددمر ، ، ص)  الدولة؛ لذا فإن فشآآل الخطط التنموية سآآبب مباشآآر في الفجوة الغذائية الحادثة في العراق

قي وتوفير الغذاء بشآآآآآآآآآآكل دائم الحكومات على الدولة بشآآآآآآآآآآكل متتالي بما ال يمكن من تنفيذ المخطط الهيكلي المنوط به دعم االقتصآآآآآآآآآآاد العرا
وهناك إحصآآآآآآائيات بسآآآآآآيطة تثبت تورط العراق في مشآآآآآآكالت كبيرة ناجمة عن فتح اسآآآآآآتيراد الغذاء وخلل    (  57ص،2020فتح هللا،  ) وسآآآآآآليم

 :(101، ص2018ذه ي وآخرون،  المنظومة الغذائية في الدولة 
  2016مليون طفل في عام    10.1لدى العراق نسآآآآآآآآآبة كبيرة من األطفال الذين يعانون نقص التغذية بشآآآآآآآآآكل كبير يصآآآآآآآآآل عددهم نحو  -

 .(53ص، 2018)ذه ي وآخرون،  عوًضا عن األمراض المصاحبة لنقص الغذاء من أمراض نقص المناعة واالنيميا وخالفه
لم تعد المنظومة االقتصآآآآآآآآآادية في الدولة والتي تعتمد في سآآآآآآآآآداد احتياجات المواطن الغذائية عن طريق االسآآآآآآآآآتيراد من أن تقوم بتحقيق  -

ألبان و   %15.6األرز  و   %80,9الزيوت و   %99,8السآآآآآآآآآآآآآآكر   الخارج ومكمالته فالحكومة تقوم باسآآآآآآآآآآآآآآتيراد: االكتفاء الذاتي من الغذاء الوارد من
50.3% 

وقد ُانهكت المؤسآآآسآآآات  ،  2003فشآآآل المنظومة المؤسآآآسآآآية للدولة في إدارة األزمات المتعاقبة على العراق من االحتالل األمريكي من   -
المجاورة  الحكومية الهشآة واسآتشآرى فيها الفسآاد الذي أفشآل كافة محاوالت إدراك التنمية االقتصآادية الجوفاء في ظل اسآتغالل الدول الصآناعية 

الآآآآآآآآآآعآآآآآآآآآآراق عآآآآآآآآآآلآآآآآآآآآآى  الآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآش  الآآآآآآآآآآغآآآآآآآآآآذائآآآآآآآآآآي  األمآآآآآآآآآآن  بآآآآآآآآآآورقآآآآآآآآآآة  السآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيآآآآآآآآآآاسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي  بآآآآآآآآآآالضآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآغآآآآآآآآآآط  األزمآآآآآآآآآآات   لآآآآآآآآآآتآآآآآآآآآآلآآآآآآآآآآك 
 (.20-2، ص2009) الشمر ، 

دد السآكان خالل العقود األخيرة بما ال يواكب المنظومة التكنولوجية القديمة أو وجود سآياسآات خاصآة لتنمية الغذاء مما التزايد المطرد لع -
 أذكى تفكك المنظومة الغذائية فلم تستطع مواجهة هذا العدد المتزايد من السكان بشكل كامل فأصح هناك خلخلة غذائية واضحة.

رات الصآآآناعية نحو الصآآآناعات التصآآآديرية والنفطية على حسآآآاب الصآآآناعات الغذائية منذ السآآآبعينات كان لزيادة توجيه الدولة لالسآآآتثما .1
الآآآآآآآغآآآآآآآذائآآآآآآآي؛   والآآآآآآآتصآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنآآآآآآآيآآآآآآآع  الآآآآآآآوطآآآآآآآنآآآآآآآيآآآآآآآة  لآآآآآآآلسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآوق  قآآآآآآآويآآآآآآآة  ضآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآربآآآآآآآة  االسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآتآآآآآآآيآآآآآآآراد  بآآآآآآآاب  فآآآآآآآتآآآآآآآح  مآآآآآآآع  )  بآآآآآآآالآآآآآآآتآآآآآآآوازي 

 (//:rawabetcenter.com/archives/118006https،خلاص
قصآآآآور دور التنمية الزراعية في تغذية الصآآآآناعات الغذائية بالمواد األولية النباتية المهمة لقيام الصآآآآناعات الغذائية وذلك يسآآآآبب خفوت  -

 في دور الصناعات الغذائية في توفير الغذاء بكفاءة وجودة بشكل دائم، 
لغذائي المحلي وفتح أسآواق محلية لتصآريف المنتجات الغذائية أو توفير مخصآصآات لدعم مشآاريع  ضآعف التشآريعات الداعمة للتصآنيع ا -

 .(16النجفي،د.ت، ص) الصناعات الغذائية الخاصة بشكل يعمل على تفعيل النشاط الصناعي المعتمد على تصنيع الغذاء
 اسرتاتيجية األمن الغذائي العراقي املطلب الثاني

الدول التي قررت أن يكون هدفها األمن الغذائي للمواطن؛ حيث أن هذا القرار ينتهج إنهاء أي جوع في الدولة وتمكين كل انضآآآآآآآآم العراق إلى  
ذا  سبل االمن الغذائي، من خالل الحرص على التنمية الزراعية كاستراتيجية اتخذتها لحكومة في سبيل إقرار أمن المواطن الغذائي، وقد كان ه

العراق دولة لها نصآيب من  من األسآس التي من بينها إقرار تأمين الغذاء بكل أنواعه للمواطنين وتأمين اسآتمرارية ذلك ف  االنضآمام له مجموعة
 التنمية لكنه غير كاف؛ حيث نجد:

ر متغير، وال إن مؤشرات التقدم التنموي في الدولة تنبئنا بأنه يقف عند سفح الثبات فال يعلو وال يكفي المواطنين فهناك دخل قوي لكنه غي ✓
 يمكن ان تتقدم به الدولة أو تخطو خطوات واضحة نحو األمن الغذائي.

https://rawabetcenter.com/archives/118006
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سآآآآنوًيا حيث قام العراق بمحاوالت عديدة كي تتم   %4سآآآآجل مؤشآآآآر نصآآآآيب المواطن من الدخل القومي في العراق بشآآآآكل ثابت ما يقارب   ✓
ائي الكافي للمواطن، وتم فرض سآآياسآآات جديدة منذ االحتالل األمريكي عملية التنمية الغذائية لكل النواحي االقتصآآادية التي تحقق األمن الغذ

 .للعراق، لكن بائت كل المحاوالت التي تم التخطيط لها من خالل خطط التنمية المنشورة والمتعارف عليها بالفشل 
كما ان الصآآآآآآآآآآناعات الغذائية الموجودة بالعراق وعلى مسآآآآآآآآآآتوى المحافظات قليلة العدد وغير كا ية لما يجب أن تكون عليه الصآآآآآآآآآآناعات   ➢

( اللذان يضآآمان معدالت النمو السآآنوي للصآآناعات الكبيرة 14( و)  13الغذائية الواعدة التي تكفي المجتمع، ونلحظ هذا من خالل الجداول )  
 ويظهر من هذا الجدول: 2019مؤشرات التوطن الصناعي لعام في العراق حسب 

 2019-2016(معدل النمو السنو  لعدد المنشآت الصناعية الك ارة وندد وأجور العاملار في العراق للفترة بار  13جدول )  
شددآت  السنوات عدد من

 الصناعة

عددل النمو   م

 السنوي%

عددددددددددددددد 

 العاملني

عدددل الندمدو  مد

 السنوي%

عدددل الندمدو  العمالةأجور  مد

 السنوي%

2016 586  - 117020  - 1220420  - 

2017 574 1,03 - 114497  1255094 1,39 - 

2018 627 4,51 115986 0,65 1,306,191 2,02 

2019 670 3,37 135629 8,14 1554000 9,07 

 )من حساب الباحثة( 2019-2016العراق املصدر  وزارة التخطيط جهاز اإلحصاءع اجملموعة السنوية يف              

 2019- 2016النمو السنو  لقيمة اإلنتاج السلعي والمستلزمات والقيمة المضافة للصنانات الك ارة في العراق للفترة بار  (معدل 14جدول )  
قيمة   السنوات

االنتاج 

 السلعي

معدل النمو 

 السنوي%

قيمة  

 املستلزمات

معدل النمو 

 السنوي%

القيمة 

 املضارة

معدل النمو  

 السنوي%

2016 4866859  - 3027024  - 1839835  - 

2017 37474 19,39 3358774 5,33 3578700 39,47 

2018 6410012 3,88 - 3678466 4,65 2731546 12,63 - 

2019 3716000 23,86 - 3825000 1,97 3490000 13,03 

 

 .الباحثة()من حساب  2019-2016املصدر  وزارة التخطيط جهاز اإلحصاءع اجملموعة السنوية يف العراق                

- 2016سجل معدل النمو السنوي لعدد المنشآت الصناعية الكبيرة التحويلية والتي من بينها الصناعات الغذائية في العراق بين عامي   -
الحروب    %1.03- رقم سالب    2017 الصناعية واالقتصادية بشكل عام والذي كان حصاد  للمنظومة  الفعلي  االنهيار  أن  إلى  وهذا يرجع 

  %3.37، %4.51يظهر ناتج تلك المرحلة جلًيا على كل األصعدة، في حين أن معدل النمو زاد  يما بعد ليصل إلى    2014دأ منذ  واالحتالل وب
 في زيادة ال تعد هي العظمى من نوعها بل أنها زيادة بسيطة ما لبثت أن عاودت الهبوط من جديد.  2019وحتى   2017خالل الفترة من 

الًبا وعلى مستوى أعداد العمالة المتوفرة فعلًيا في المصانع الكبيرة في العراق لنفس الفترة نجد أن معدل نمو العمالة واألجور كان أيًضا س  -
، في حين  % 1.39-،    %1.08-؛ حيث أن هناك تناسب بين العمالة ونسبة األجور السنوية كما نوهنا وقد بلغت النسبة  2017- 2016خالل  

في نفس   % 2.02في مقابل أن كانت األجور قد تزايدت بمعدل    %0.65إلى    2018قلت ارتفعت عن السالب قلياًل في عام  لنسبة  أن ذات ا
في قفزة نسبية واكبت  %9.07بمعدل أجور نسبي وصل إلى  2019في  %8.14الفترة، في حين أن معدل نمو العمالة في المصانع بلغ نحو 

أما بالنسبة لمعدل النمو السنوي لقيمة السلع المنتجة وقيمة عجز االقتصادي الواضح مع ارتفاع نسبة العمالة.تضخم الدينار العراقي نتيجة ال
 مستلزماتها الصناعية والقيمة المضافة لها في االقتصاد القومي فنجد:

،  %19.39ومي وقد بلغوا)  أعلى معدالت مئوية في نسب اإلنتاج السلعي والقيمة المضافة للصناعات في الدخل الق  2016سجل عام   -
%( وهذا يعني أن اإلنتاج كان جيًدا لتلك الفترة عن السنوات السابقة في حين أن المستلزمات الفعلية للصناعة بين نصف مصنعة   39.47

 . %5.23وأولية كانت 
صورة واقعية الرتباك  في معدالت سالبة تعطي    %12.63- ،  %3.88-بلغة قيمة المنتجات والقيمة المضافة لها نحو    2018في عام   -

،  %1.97واصلت قيمة المنتجات ارتفاعها بالسالب وقلت قيمة المستلزمات لتصل إلى    2019النشاط الصناعي كالمنظومة كلها، وفي عام  
 في نفس العام.  %13.03وسجلت القيمة المضافة 

عات التحويلية بحاجة إلعادة نظر وهيكلة بما يمكن  من هذا العرض نخلص إلى أن المنظومة الصناعية والمؤسسية في العراق التابعة للصنا
 معه تحقيق األمن الغذائي للسكان من جديد واالستغناء عن الخارج تماًما. 
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 مستقبل الصناعات الغذائية العراقية بني الواقع واملطلوب املطلب الثالث

المحلي وتهميش الصناعات الغذائية تحديًدا والتي كانت قاصرة اتجه االقتصاد المحلي منذ السبعينات نحو االستيراد من الخارج ونبذ اإلنتاج  
المنظومة  الخليج واالحتالل األمريكي وداعش كل هذا جعل  الحصار االقتصادي وتاله حرب  السكر فقط، حتى جاءت فترة  على صناعة 

حيث أن االعتماد على استيراد   (170ص،  53الحياني، ندد )  الصناعية كلها بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد بخاصة الصناعات الغذائية
الغذاء المصنع أو نصف المصنع أم يقضي على الدخل القومي ويشكل عبء على الدولة بداًل من تنشيط القطاع الصناعي المحلي، هذا  

 ، والذي يتضح منه: 2019( واقع الصناعات الغذائية في العراق حسب مؤشرات التوطن الصناعي لعام 15ويظهر الجدول )
 2019واقع الصنانات الغذائية في العراق  سب مؤشرات التوطر الصناني لعام  (  15جدول ) 

 قيمة األجور /الف دينار  عدد األيدي العاملة  عدد املنشآت  الصناعات

 329460 93 1 صناعة استخراج امللا

انتاج وحتضري اللحوم 

 ومنتجاتها

1 125 108800 

 158550 376 3 واخلضرواتصناعة الفواكه 

 21235614 3553 19 صناعة منتجات االلبان

 49739079 7044 160 صناعة احن احلبوب

 1883475 264 1 صناعة السيفر

 164380 42 1 صناعة الشيفوالته

 2108331 323 8 صناعة االغذية

 925700 267 9 صناعة االعالف

صناعة املشروبات 

 واملرابات

31 2931 2514390 

 437800 50 1 صناعة املخابز

 2019المصدر: وزارة التخطيط جهاز اإل صاء، المجمونة اإل صائية للصنانة في العراق 
 2019(الصنانات الغذائية في العراق  سب مؤشر األيد  العاملة لعام 6شكص )

 
 

 (. 15المصدر جدول)
 2019لعام  األجورالغذائية في العراق  سب مؤشر  (الصنانات6شكص )
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 (.15المصدر: جدول)
من خالل الجدول والرسآآم البياني يتبين لنا ان هناك توطن صآآناعي واضآآح في عدد المنشآآآت الصآآناعية للصآآناعات الغذائية في العراق  ✓

المشآروبات الغازية، حيث نجد أن أعلى عدد   ولكن على مسآتوى ثالث صآناعات رئيسآية وهي صآناعة طحن الحبوب ومعامل االلبان وصآناعة
 في المنشآت الصناعية كان من نصيب صناعة طحن الحبوب يليها المشروبات والمرطبات وبعدهم صناعة منتجات األلبان.

ع اسآآآآآآآآآتتبع ذلك التقدم للصآآآآآآآآآناعات الثالث زيادة في عدد العمالة في مصآآآآآآآآآانعهم وارتفاع كبير في أجورهم لنفس الصآآآآآآآآآناعات، وهذا يرج ✓
 الختالف حاجة كل صناعة عن األخرى في كم اليد العاملة وبالتالي كلما زادت العمالة ارتفع رقم األجر السنوي المقرر للمصنع.

من خالل هذا العرض لتوطن الصآناعات الغذائية في العراق عموًما تبينا أن ميزان الصآناعة غير متماثل، وأن التركز الصآناعي قاصآر على 
ما غفل المخططون أن يوطنوا الصآناعات الغذائية المهمة كصآناعات الخضآروات وتعليب الفواكه وصآناعة الخبز واللحوم  صآناعات بسآيطة بين

 والذين تأخرت رتبهم في العمالة والمنشآآت واألجور نسآبة للصآناعات المتقدمة في هذا، وذلك في حد ذاته قصآور في التخطيط واالهتمام بغذاء
 .المواطن

 اخلامتة
تعرضآت الصآناعات الغذائية في العراق لموجات من اإلهمال والتهميش نظًرا لمرور العراق باضآطرابات كثيرة على المسآتوى السآياسآي ضآربت 

وزاد أثاراها في جذور الدولة االقتصآادية واالجتماعية بما طال األمن الغذائي في الدولة ككل بعد أن تفككت المنظومة االقتصآادية والصآناعية  
ه لالسآآآآآآآآآآآآآآتيراد الغآذائي بداًل من دعم االكتفآاء المحلي من الغآذاء، ولحآل تلآك األزمة يجآب أن تقوم الدولة بإعادة هيكلآة قطآاع الصآآآآآآآآآآآآآآنآاعة  التوجآ

الغآائيآة تهيئآة تنمويآة تهآدف إلى توفير الغآذاء بطورة دائمآة وبشآآآآآآآآآآآآآآكآل تآام على أن يكون منتج محلي يحقق االسآآآآآآآآآآآآآآتقالل التآام للآدولآة عن العوز  
 تصنيع العالمية سياسًيا واقتصادًيا على العراق.وضغط دول ال

 املراجع

إبراهيم حربي إبراهيم، سآآآآياسآآآآة األمن الغذائي في العراق التحديات والحلول، مجلة الجامعة التقنية الوسآآآآطى ، معهد التكنولوجيا، بغداد،   .1
 37،2016عدد

  .1981والبحث العلمي، بغداد، إبراهيم شريف وآخرون، جغرا ية الصناعة، وزارة التعليم العالي  .2
اق بين الواقع و تحقيق األمن الغذائي، كلية االقتصآآآآآاد، جامعة ر أحمد صآآآآآبيح عطية و م سآآآآآالم منعم زامل، الصآآآآآناعات الغذائية في الع .3

 واسط 
،  8كركوك، المجلد أحمد محمد صآآالح العزي، التقييم الجيومورفولوجي لحوض وادي النفط باسآآتخدام التقنيات الجغرا ية المعاصآآرة، مجلة .4

 . 2013آ،20عدد
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 مقاالت 

هادي فتح هللا، الصآآآدمات االقتصآآآادية الناجمة عن الجائحة وانهيار األسآآآواق النفطية تكشآآآف النقاب عن الحوكمة الهشآآآة وانعدام األمن  .2
كآآآآآآيآآآآآآر مآآآآآآآالآآآآآآكآآآآآآوم  نآآآآآآركآآآآآآز   ، مآآآآآآقآآآآآآآال  الآآآآآآعآآآآآآراق،  فآآآآآآي  حآآآآآآزيآآآآآآران/يآآآآآآونآآآآآآيآآآآآآو    -الآآآآآآغآآآآآآآذائآآآآآآي  األوسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآط،  لآآآآآآلشآآآآآآآآآآآآآآآآآآآرق  ،  2020كآآآآآآآارنآآآآآآيآآآآآآفآآآآآآي 
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االسآآآآآآآآآآآآآآتراتيجيآآة،    خليآآل، التنميآآة الصآآآآآآآآآآآآآآنآآاعيآآة في العراق خطوات إلى الخلف، مقآآال مركز الروابط للبحوث والآآدراسآآآآآآآآآآآآآآآاتشآآآآآآآآآآآآآآآذى   .3
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