
What does the Programme do?

The programme focuses on several value chains 
(including dairy, tomato and poultry) as high- 
potential agri-products for collective action.

The programme is guided by five key pillars that seek to:

This allows a broad focus “from farm to fork” that covers:
Since  2021 the European Union (EU) has funded several international partners 

in Iraq - the Food and Agriculture Organization (FAO), Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the International Organization for 
Migration (IOM), the International Labour Organization (ILO), the International 
Trade Centre (ITC), and the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) - to collaborate under a large Agri-food Business 
Development Programme (AfBDP) that uses a programmatic approach by 
leveraging  each agency’s strengths  to address different weaknesses in the  
private sector and agri-food sector in a coordinated fashion. Central to many of 
the projects in the AfBDP is an agri-food value chain approach that supports 
stabilization and governance, and promotes sustainable job creation.

Partners are fully committed to coordinate their work thematically and 
geographically, exchange information and where possible undertake activities 
together, in order to maximize results and positive impact on the external 
environment services and jobs created.
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A dependence on oil and a non-diversified economy perpetuates 
Iraq’s reliance on the public sector for jobs, and an underdeveloped 
private sector. Rapid population growth, insecurity, increasing fresh 
water scarcity and temperatures are putting a  strain on public and 
private sector employers, including those in the agricultural sector. 
Iraq’s key priorities are therefore to ensure continuous improvements 
in governance, including sustainable management of Iraq’s natural 
resources, support to the creation of fair and sustainable employment 
opportunities and dedicated efforts to build human capital.

The agricultural sector, Iraq’s largest employer in rural areas, 
has suffered from low productivity and neglect. In Iraq today, the yield 
gaps remain significant due, in part, to the effects of conflict, civil strife, 
sanctions, corruption, water scarcity, deteriorated infrastructure, and 
poor agriculture extension capacities, thus decreasing the ability of 
agriculture to compete on the local and global markets. Challenges 
exist throughout the value chain, starting with production but also 
in downstream portion of value chains. There is a high degree of 
variability in agricultural commodity prices, limited market information 
and limited access to financial capital for micro, small and medium 
enterprises (MSMEs). Typically, post-harvest management, such as 
sorting and grading, is practically absent and the lack of proper 
packaging, cold chain infrastructure, storage facilities and processing 
plants increases losses, issues that also apply to other perishable 
commodities. In spite of challenges, the sector presents huge 
untapped potential for employment, particularly by responding to 
needs in the domestic market.

Improve the enabling environment through policy engagement 
and legislation changes facilitating economic reforms, private 
sector engagement, trade and improving working conditions.

Build the capacity of public and private actors and service providers.

Support smallholder farmers and workers to adopt sustainable practices.

Strengthen MSMEs by providing technical and financial support.

Promote agri-business development and network linkages.

Enhancing agricultural 
production and 

sustainable farming 
practices

Introducing 
high-quality, high-tech 

and climate change 
adaptation practices

Building the capacity 
of central stakeholders 
in public and sectoral 

institutions

Enhancing technical and 
employability skills of  

the labour force

Engaging 
private sector

Maximizing 
innovation

Fostering 
productive 
alliances

Mutually reinforcing 
interventions

Linking small and 
vulnerable producers 
with the market and 

government

Leveraging 
private 

investment
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ما الذي يقوم به البرنامج؟

يركز البرنامج عىل العديد من سالسل القيمة (بما في ذلك 

األلبان والطماطة والدواجن) كمنتجات زراعية ذات إمكانات 

عالية للعمل الجماعي.

يستدل  البرنامج بخمس ركائز أساسية تسعى إىل:

وهذا يتيح ذلك تركيزا واسعا "من المزرعة إىل المائدة" يغطي المجاالت التالية:

 - العراق  في  الدوليين  الشركاء  من  العديد  بتمويل   (EU) األوروبي  االتحاد  قام   ،2021 عام  منذ 

كمنظمة األغذية والزراعة (FAO) ، والوكالة األلمانية للتنمية الدولية (GIZ) ، والمنظمة الدولية للهجرة 

(IOM) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO) ، ومركز التجارة الدولية (ITC)، ومنظمة اليونسكو - للتعاون 

خالل  من  برامجيا  نهجا  يتبع  الذي   ، الزراعية  الغذائية  التجارية  األعمال  تطوير  برنامج  إطار  ظل  في 

االستفادة من نقاط القوة لدى كل وكالة من الوكاالت المذكورة لمعالجة مختلف نقاط الضعف في 

الغذائية  القيمة  سلسلة  نهج  ويعتبر  هذا  منسقة.  بطريقة  الزراعية  األغذية  وقطاع  الخاص  القطاع 

المركزية  األمور  من  المستدامة،  العمل  فرص  خلق  ويعزز  والحوكمة،  االستقرار  يدعم  الذي  الزراعية 

للعديد من المشاريع في إطار برنامج تطوير األعمال التجارية الغذائية الزراعية.

وتبادل  الجغرافي،  والموقع  الموضوع  حيث  من  عملهم  بتنسيق  تام  بشكل  الشركاء  يلتزم 

المعلومات، والقيام باألنشطة معا حيثما أمكن ذلك، من أجل تعظيم النتائج والتأثير اإليجابي عىل 

خدمات البيئة الخارجية والوظائف التي تم استحداثها.
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إن االعتماد عىل النفط، واالقتصاد غير المتنوع يديم اعتماد العراق عىل القطاع 

العام في التشغيل، وتخلّف القطاع الخاص. كما أن النمو السكاني السريع، وغياب 

أرباب  إجهاد  إىل  جميعا  تؤدي  الحرارة،  ودرجات  العذبة،  المياه  شّح  وتزايد  األمن، 

العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع الزراعي. 

لذا، فإن األولويات الرئيسية للعراق هي ضمان التحسينات المستمرة في الحوكمة، 

بما في ذلك اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في العراق، ودعم خلق فرص عمل 

عادلة ومستدامة والجهود المكرسة لبناء رأس المال البشري.

عانى القطاع الزراعي، وهو القطاع األكبر من حيث التشغيل في المناطق الريفية 

في العراق، من انخفاض في اإلنتاجية ومن اإلهمال. ففي العراق اليوم، ثمة فجوات 

المستشري،  المطولة، والعقوبات، والفساد  الحروب  نتيجة آلثار  الغالت  كبيرة في 

والجفاف، والبنية التحتية المتدهورة، وضعف اإلرشاد الزراعي، مما يقلل من قدرة 

الزراعة عىل المنافسة عىل المستوى المحلية واألسواق العالمية. فإىل جانب اإلنتاج، 

من  عالية  درجة  فهناك  القيمة.  سالسل  من  األخيرة  المراحل  في  تحديات  توجد 

التباين في أسعار السلع الزراعية، ومعلومات السوق المحدودة، والوصول المحدود 

إىل رأس المال النقدي من قبل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

عادًة ما تكون إدارة ما بعد الحصاد، مثل الفرز والتصنيف، غائبة عمليا، كما أن غياب 

ومعامل  التخزين،  ومرافق  التبريد،  لسلسلة  التحتية  والبنية  المناسب،  التغليف 

المعالجة، من شأنها جميعا أن تزيد الخسائر، وهي قضايا تنطبق أيضا عىل السلع 

األخرى القابلة للتلف. وعىل الرغم من التحديات، يقدم هذا القطاع إمكانات هائلة 

غير مستغلة، ال سيما في السوق المحلية.

تحسين البيئة التمكينية من خالل المشاركة في السياسات والتغييرات التشريعية التي من شأنها 

أن تسّهل اإلصالحات االقتصادية ومشاركة القطاع الخاص والتجارة وتحسين ظروف العمل.

بناء قدرات الفاعلين في القطاعين العام والخاص ومقدمي الخدمات.

دعم صغار المزارعين والعمال لتبني ممارسات مستدامة.

تعزيز المشاريع  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم الدعم الفني والمالي. 

تعزيز تنمية األعمال التجارية الزراعية والروابط الشبكية.

تعزيز اإلنتاج الزراعي 

والممارسات الزراعية 

المستدامة

تقديم ممارسات عالية الجودة 

وعالية التقنية وممارسات التأقلم 

مع التغّير المناخي

بناء قدرات أصحاب المصلحة 

المركزيين في المؤسسات 

العامة والقطاعية

تعزيز المهارات الفنية 

والتشغيلية لدى القوى 

العاملة

إشراك القطاع 

الخاص

تعظيم االبتكار

تعزيز التحالفات 

االنتاجية

التدخالت التي يعزز بعضها 

البعض

ربط المنتجين الصغار 

والضعفاء بالسوق والحكومة

زيادة االستثمار 

الخاص
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