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السياق
يواجه العراق العديد من التحديات أمام اإلدارة المستدامة للموارد في البالد. يشكل كل من عدم كفاية الطاقة اإلنتاجية لألغذية ومحدودية المياه

والطاقة تهديدات خطيرة الستقرار العراق وازدهاره. يزيد كل من: الممارسات الزراعية القديمة وغير المستدامة، تغير المناخ، االعتماد عىل واردات

الطاقة والغذاء، والصراع المستمر من صعوبة تلبية العراق للطلبات المتزايدة لمواطنيه من حيث الغذاء والطاقة والمياه. يتيح دعم االبتكارات

 المحلية في مجاالت المياه والطاقة والغذاء فرصاً لمعالجة هذه المسائل عىل نحو مستدام، مما يسهم في تحقيق المزيد من الرخاء واالستقرار
  واألمن الغذائي للشعب العراقي. ا

تعزيز االبتكارات في مجاالت المياه والطاقة والغذاء في العراق 
من خالل قدرته عىل إدخال االبتكار والتكنولوجيات الجديدة عىل السوق، يتصدر القطاع الخاص عملية التصدي للعديد من التحديات التي يواجهها

العراق. ومع ذلك، فهي تحتاج إىل موارد إضافية لمواصلة نموها وتسريعه. من خالل دعم السخي للوكالة االمريكية للتنمية الدولية، يساعد مركز

االبتكار اإلقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا  الشركات والمؤسسات (والذين يُطلق عليهم اسم المبتكرون) في العراق من أجل إنتاج الغذاء مع

استخدام كميات أقل من المياه واستخدام أعىل للطاقة النظيفة. يعمل المركز مع المستثمرين والشركاء عىل توسيع نطاق . المنشآت التي لها أثر

بيئي واجتماعي ذات الصلة بالمياه والطاقة والغذاء. ي

 

الدعم المالي، والدعم التقني، والمضاهاة بين االستثمارات

سيستطيع المبتكرون من خالل برنامج تحدي المياه والطاقة من أجل الغذاء في العراق اآلن أن يحصلوا عىل الدعم المالي، والدعم التقني،

والمضاهاة بين االستثمارات الالزمة لجعل إنتاج األغذية والزراعة أكثر استدامة وإنتاجية. يتعين عىل المشاريع المدعومة أن تلتزم بمعايير صارمة

بيئية واجتماعية وإدارية، وأن تخلق تأثيرات إيجابية عىل البيئة، وأن تسعى إىل تحقيق المساواة بين الجنسين واالدماج، وأن تضمن حصول
الجميع عىل الغذاء بشكل آمن. ي

اهداف نداء االبتكار من أجل العراق

بالتعاون مع المبتكرين والمستثمرين والشركاء في العراق، يهدف برنامج المياه والطاقة من أجل الغذاء إىل ما يلي

١- زيادة إنتاج األغذية محليا وتقليل االعتماد عىل الواردات والممارسات الضارة عىل طول سلسلة القيمة في القطاع الزراعي العراقي من خالل

استخدام أكثر استدامة وكفاءة للمياه و/أو الطاقة. ا

٢- رفع مستوى دخل النساء والرجال الذين يعملون في الزراعة و/أو المنتجات الغذائية المستهلكة سواء في المناطق الريفية أو الحضرية فيجميع 

أنحاء البلد (سواء مستهلكين أو عاملين في الزراعة. س

٣- تنمية وتوسيع الحلول التي يقدمها المبتكرون من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء بشكل مستدام. ل 

٤- تعزيز المرونة المناخية والبيئية والتنوع البيولوجي من خالل اإلدارة المستدامة والشاملة للموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية في العراق. ي

مركز االبتكار اإلقليمي في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا  - مسار العراق

نبذة عن المشروع 

 دعم الشركات التي تتخذ من العراق مقراً لها والتي تعمل عىل توفير حلول أكثر استدامة للمياه أو الطاقة  
العراق 

 ١.٥ مليون دوالر أمريكي
تموز ٢.٢١ - كانون ثاني ٢٠٢٣ 

مركز االبتكار االقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا 



What We Offer 

للشركاء

يجري مركز االبتكار اإلقليمي حواراً مستمراً مع الجهات المؤسسية والمالية الفاعلة الرئيسية في العراق وخارجه، ويعزز إمكانات االبتكارات في

مجال المياه والطاقة والغذاء في التصدي لتحديات العراق من خالل االتصال الموجه وزيادة الوعي والدعوة المشتركة لتهيئة بيئة أكثر تمكيناً

للمبتكرين. إذا كنت من الجهات الحكومية أو الفاعلة في القطاع الخاص التي تسعى إىل تحقيق نفس األهداف، تواصل معنا الستكشاف أوجه

التآزر والشراكات المحتملة لدعم المبتكرين المحليين في مجال المياه والطاقة والغذاء في العراق. ي

  من نحن 
سيتم اطالق نداء اإلبتكار من أجل العراق بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، والذي يساعد المبتكرين في العراق عىل الحصول عىل فرص

التمويل والدعم التقني المضاعفة لتحسين أعمالهم، وخلق فرص عمل، وتحديث صناعة األغذية في البلد. ي

 
يتم إدارة المركز االقليمي لالبتكار للشرق االوسط وشمال افريقيا عن طريق اتحاد من المنظمات التي تعمل محلياً في منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا، والتي لها تاريخ طويل من العمل مع بعضها البعض ومع عدد كبير من الشركاء اآلخرين من أجل منطقة أكثر استدامة. يتكون االتحاد من بيرتك
(والتي تقود االتحاد)، و سيواس وكيمونكس مصر والمعهد الدولي إلدارة المياه. ي

  

we4f@berytech.org
تواصل معنا

Water and Energy for Food 

@WE4FGCD

@WaterEnergy4Food

للمبتكرين والرياديين المحليين

هل أنت مبتكر تعمل في العراق ولديك حل مثبت يعالج قضايا المياه و/أو الطاقة من أجل إنتاج غذائي حضري أو ريفي أكثر استدامة؟ هل

تريد توسيع عملك من مئات إىل مئات اآلالف من العمالء ؟ نحن سنساعدك عىل تحقيق طموحك وأهدافك! ي

 
بعد اجتيازك عملية االختيار لبرنامجنا، سوف يتم تعريفك عىل البرنامج والمبتكرين اآلخرين وستحصل عىل الدعم التقني المجاني من بعض

أفضل خبراء تطوير األعمال في مجال الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة. اعتماداً عىل حاجاتك، باستطاعتنا توفير منح أو قروض ميسرة أو

غير ذلك من أشكال الدعم المالي المباشر والذي يصل إىل١٥٠٠٠٠ دوالر أمريكي. باإلضافة إىل ذلك، سيشبكك مركز االبتكار اإلقليمي
بالمستثمرين وفرص االستثمار التي ستساعد عىل مضاعفة تأثيرك في العراق ومنطقة الشرق األوسط. س

يرجى المالحظة أن برنامج المياه والطاقة من أجل الغذاء ليس برنامج احتضان. يجب أن يكون حلك مثبت بالسوق، وأن يكون لديك عملية

إنتاج جارية، وقائمة عمالء، ومبيعات متكررة. ي

للمستثمرين

هل تبحث عن استثمارات تجارية أو دون التجارية والتي تهدف إىل إحداث تأثير في قطاع المياه والطاقة والغذاء في منطقة الشرق األوسط

والشمال األفريقي، ولكنك تواجه صعوبات في العثور عىل مرشحين مناسبين وكفئين؟ هل تعبر االستثمار في المنطقة حالياً خطر؟ تواصل

معنا للحصول عىل مزيد من المعلومات عن المبتكرين المشاركين ببرنامجنا وعن آليات التمويل المبتكرة. يمكننا أن نساعدك في إزالة

المخاطرة باالستثمارات عن طريق مساندة المبتكرين بمنح أو قروض ميسرة أو أدوات مالية أخرى في متناول اليد. باالضافة إىل ذلك، .

يستفيد المستثمرون من عمليات العناية الواجبة المجانية التي نقوم بها ومن المساعدة التقنية الكبيرة التي نقدمها للشركات المشاركة. ي

 ما سنقدمه 


