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عــى مــدى فتــرة الســتة أشــهر التــي تــم تحليلهــا وتغطيتهــا فــي هــذا التقريــر ، شــهد العــراق اضطرابــات كبيــرة. باإلضافــة إىل 
آثــار الوبــاء ، مــع ارتفــاع الحــاالت بشــكل عــام فــي العــراق – وهــو اآلن فــي الموجــة الثالثــة مــن اإلصابــات - وتأثيــر انخفــاض 
قيمــة الدينــار العراقــي فــي كانــون األول / ديســمبر 2020 ، وانخفــاض نســبة هطــول األمطــار الموســمية عــن المعــدل المعتــاد ، 
كل ذلــك كان لــه األثــر عــى األمــن الغذائــي للعائلــة العراقيــة. كمــا ان معــدل هطــول األمطــار وتوافــر الميــاه هــذا العــام يعتبــر 

ثانــي أدنــى مســتوى تــم تســجيله منــذ 40 عاًمــا.

ــتقر.  ــر مس ــزال غي ــع ال ي ــي، إال أن الوض ــام الماض ــي الع ــه ف ــت علي ــا كان ــة بم ــط مقارن ــعار النف ــاش أس ــن انتع ــم م ــى الرغ وع
ويتأثــر بالعــرض والطلــب مــن األســواق الرئيســية فــي جميــع أنحــاء العالــم ، حيــث تكافــح الــدول الموجــات الثانيــة والثالثــة 
الفتاكــة للوبــاء. وال يــزال التحــدي قائًمــا فــي التوفيــق بيــن العجــز الكبيــر الــذي تعانــي منــه الحكومــة والوفــاء بالوعــود الــواردة 
فــي الوثيقــة البيضــاء ، مــع تقديــم الدعــم الكافــي لألســر والمزارعيــن المحتاجيــن ، للحفــاظ عــى األمــن الغذائــي عــى المــدى 
الطويــل وضمــان عــدم تــرك او اهمــال أي شــخص فــي مرحلــة التهديــد الثالثــي التــي تشــمل: الوبــاء ، األســعار وســوء هطــول 

األمطــار. وال تــزال هنــاك حاجــة إىل إصــالح كبيــر لنظــام الحمايــة االجتماعيــة.

ــل  ــك عــى المحاصي ــر ذل ــي عــن المســتوى الطبيعــي ، وأث ــاه إىل انخفــاض معــدل نمــو الغطــاء النبات وقــد تســبب نقــص المي
ــرات األوليــة الصــادرة عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة ، فــان انتــاج القمــح ســينخفض بنســبة 70٪ مــع  ــا للتقدي الزراعيــة. و وفًق
انخفــاض إنتــاج الشــعير بنســبة ضئيلــة بحلــول نهايــة الموســم. باإلضافــة إىل أن المزارعيــن يواجهــون تحديــات فــي الوصــول إىل 
األســواق بســبب القيــود غيــر المنتظمــة المفروضــة عــى الحركــة ، وارتفــاع أســعار العلــف وتكاليــف إنتــاج الســلع و الخدمــات 

)المدخــالت(. ، كمــا ان انخفــاض هطــول األمطــار لــه تأثيــر ســلبي عــى األســر الضعيفــة والهشــة. 

ــوى  ــي نين ــي محافظت ــتهلك. وف ــبة للمس ــًا بالنس ــجلت ارتفاع ــد س ــعار ق ــل ، إال أن األس ــت تعم ــواق مازال ــم أن األس ــى الرغ ع
وصــالح الديــن ، وهمــا األكثــر تضــررا مــن انخفــاض معــدل هطــول األمطــار ، بلغــت مســتويات االســتهالك الغذائــي غيــر الكافــي 
واســتخدام اســتراتيجيات المواجهــة والتكيــف الســلبية ضعــف متوســط المعــدل الوطنــي. تحتــاج الحكومــة ومجتمــع التنميــة 

اإلنســانية إىل االســتجابة بســرعة لضمــان تخفيــف التأثيــر عــى األســر الضعيفــة والمحتاجــة.
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أعــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( ، وبرنامــج األغذيــة العالمــي ، والبنــك الدولــي 
ــر  ــر حــول تأثي ــة فــي العــراق )إيفــاد( هــذا التقري ــة الزراعي ــي للتنمي ــدوق الدول ، والصن
كوفيــد -19 عــى األمــن الغذائــي فــي العــراق. كمــا ســاهمت المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
ومركــز التجــارة العالمــي )ITC( واالتحــاد النقــدي فــي العــراق )CCI( ببيانــات وتحليــالت 

ذات قيمــة كبيــرة لهــذا التقريــر.

وبتوجيــه وإشــراف كل مــن الدكتــور صــالح الحــاج حســن )مــن منظمــة الفــاو( وعلــي 
ــي(  ــة العالم ــج األغذي ــو )برنام ــف بوت ــي( وآص ــة العالم ــج األغذي ــن برنام ــي )م رزا قريش
وأليســاندرا غاربيــرو )مــن منظمــة إيفــاد( وتيــم روبرتســون )مــن البنــك الدولــي( ، قــام 
ــر وهــم : هــادي فتــح  ــة بإعــداد هــذا التقري ــراء مــن كل وكال فريــق أساســي مــن الخب
اللــه )البنــك الدولــي / الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة( ، فــؤاد رضــا )برنامــج األغذيــة 
العالمــي( ، شــارون رابــوز )برنامــج األغذيــة العالمــي( ، رينيــه فردويــن )منظمــة األغذيــة 
والزراعــة( ، هلمــت نجــم )منظمــة األغذيــة والزراعــة(. يتقــدم الفريــق بشــكر خــاص 
عــى الــرؤى التــي قدمهــا خالــد شــالش )مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة( ، وأســيل عبــد 
ــد  ــامان أحم ــاو( ، وس ــالل )الف ــامي ب ــاو( ، وس ــال زاده )الف ــاروق م ــاو( ، وف ــد )الف الحمي
ــد  ــة العالمــي( ، وأحمــد عب ــواف عــالوي )برنامــج األغذي ــة العالمــي( ، ون )برنامــج األغذي

ــة العالمــي(. اللطيــف )برنامــج األغذي

شكر خاص مقدم لــ يارا هشام عبد الرازق عى دعمها في إعداد التصميم.

للتواصل:

الدكتــور صــالح الحــاج حســن، ممثــل منظمــة االغذيــة و الزراعــة التابعــة لالمــم 
المتحــدة )فــاو(

salah.elhajjhassan@fao.org
 

علي رزا قريشي، ممثل برنامج االغذية العالمي
ally-raza.qureshi@wfp.org

الدكتــورة اليســاندرا جاربيــرو, الخبيــرة االقتصاديــة الرئيســية فــي الصنــدوق الدولــي 
للتنميــة الزراعيــة )إيفــاد(, شــعبة الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا وأوروبا. 

a.garbero@ifad.org

تيموثي د. روبيرتسون، الممارسات الغذائية و الزراعية، البنك الدولي
trobertson@worldbank.org
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%4$3"012 ,/ .-",+* ()' &%$#"! - التي تؤثر بشكل رئيسي عى الزراعة البعلية في المنطقة الشمالية

55A9 BC6553. D55,<9 :55ECFG"@? &<(55=&> &%$;-55: 9&%55.18"7 &%6+4#4#55* لمتابعــة ورصــد المحاصيــل االســتراتيجية وكذلــك • 
ــوارد  ــل ووزارة الم ــل وزارة النق ــة )مث ــوزارات المعني ــل ال ــن قب ــع م ــى أرض الواق ــا ع ــتخدامها وإنتاجيته ــاه واس ــر المي تواف
المائيــة ووزارة الزراعــة( ومراكــز البحــوث،  والشــركاء الدولييــن. ينبغــي لهــذه المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 

هــذه الخدمــات ان تقــوم بمســاعده الحكومــة فــي الحفــاظ عــى مخــزون الحبــوب االســتراتيجي الكافــي أو تعزيــزه.

ــة •  ــاعدة الفوري ــم المس ــوظ، وتقدي ــاف الملح ــتجابة للجف ــيلة لالس H"55IJ%& <"55KL 0155M N55. O55#I864% *55FP D55Q9 كوس
ــه  ــتعداد ل ــاخ واالس ــر المن ــط بتغي ــاف المرتب ــن الجف ــة م ــة للوقاي ــر إضافي ــاذ تدابي ــي اتخ ــر ف ــن، والنظ ــكان المتضرري للس

ــط. ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم ــاره ع ــن آث ــف م والتخفي

&D55A&9 R"55F) S5529 T:554% *55#6+6%& *55#U;%& DE<"55V. ?55#WXG 0Y"552Z9 <"$[655A - الســدود والقنــوات وخطــوط أنابيــب النقــل • 
ومحطــات الضــخ التــي تــم تدميرهــا فــي وقــت ســابق عــى ايــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )داعــش( ؛

4P[ 29/ 2"\ حول الجفاف والتثقيف والتوعية حول االستخدام الفعال واألمثل للمياه واهمية الحفاظ عليها.• 

ــة التــي يمكــن أن •  55E"$+%& \"55`) ab55cZ* &_^6$"2#55* لضمــان عــدم تــرك او اهمــال أي شــخص دون دعــم خــالل المرحل
ــا فــي العــراق. ــاء كوفيــد – 19 تحدي ــر مراحــل وب تكــون أكث

توصيات تتعلق 
 *A"#3%"d .!

١. توصيات تتعلق  بالسياسة
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إنتاج محاصيل أكثر مرونة وقابلية للتكيف

ــج •  ــار برام ــي إط ــل 2021/2022 ، ف ــم المحاصي ــات( لموس ــلع والخدم ــة )الس ــالت الزراعي ــي المدخ ــن ف ــاعدة المزارعي مس
ــر األمــد( ؛ ــق القســائم )وهــو حــل قصي ــة عــن طري ــة الطارئ المعون

إدخال المزيد من أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والتركيز عى السلع الزراعية المتنوعة.• 
تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين لتحديث المعدات )الري( وأنظمة تخزين المياه / الممارسات اإلدارية.• 
تزويــد المزارعيــن بأنظمــة ري اضافيــة لمواجهــة تأثيــر انخفــاض معــدالت هطــول األمطــار ونــدرة الميــاه فــي المناطــق التــي • 

تعتمــد عــى األمطــار - بــدءًا بالمحاصيــل الصيفيــة؛
االســتثمار بجديــة فــي التقديــم والتأقلــم مــع الممارســات الزراعيــة الجيــدة والزراعــة الذكيــة مناخيــًا، بمــا فــي ذلــك تنميــة • 

قــدرات مقدمــي الخدمــات المحلييــن.

2. توصيات برامجيه

تربية الماشية
ــاعدة •  ــج المس ــار برام ــي إط ــية ، ف ــة الماش ــات( لتغذي ــلع والخدم ــالت )الس ــر المدخ ــي توفي ــية ف ــاب الماش ــاعدة أصح مس

الطارئــة عــن طريــق القســائم ، وتعزيــز المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة وارشــادات الطــوارئ المتعلقــة بالماشــية )LEGS( ؛

ــالف •  ــالت االع ــع مكم ــة وتوزي ــالف الصيفي ــجيع األع ــالل تش ــن خ ــك م ــالف وذل ــعار األع ــاع أس ــر ارتف ــن تأثي ــف م التخفي
ــي: ــا يل ــم م ــق تقدي ــن طري ــك ع ــي، وذل ــي والمراع ــروف الرع ــا ظ ــوء فيه ــي تس ــق الت ــي المناط ــيما ف الس

األعالف الصيفية المروية مثل عشب الذرة الرفيعة السوداني. وعى غرار ما ورد في أعاله، تزويد      
مربي الماشية المختارين بأنظمة ري اضافية لمواجهة والتعامل مع تأثير انخفاض معدالت هطول     

األمطــار ونــدرة المياه في المناطــق التي تعتمد عى األمطار ؛   
دبس السكر كمكمل استراتيجي لألعالف في الجفاف.     

كتل األعالف متعددة التغذية كمكمل غذائي استراتيجي لتحسين مناطق الرعي والمراعي الفقيرة.   

زيــادة ســعة الخــزن لألحــواض الطبيعيــة لتمديــد فتــرة اســتخدامها ، وإنشــاء خزانــات ميــاه ســطحية جديــدة لتحســين مــوارد • 
الرعــي فــي المراعي.

توصيات   ".
*#J.&:d

-

-

-
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        عــى الرغــم مــن أن عــدد اإلصابــات الجديــدة بلــغ ذروتــه ثــم 
ــر ،  ــرة الســتة أشــهر التــي يغطيهــا هــذا التقري انخفــض خــالل فت
ــات المرتبطــة بـــ  ــي أعــى عــدد مــن الوفي إال أن العــراق ســجل ثان
ــات  ــادة فــي عــدد اإلصاب ــم تســجيل زي ــد فــي المنطقــة وت بكوفي
خــالل شــباط / فبرايــر 2021 مــع انتشــار متغيــرات كوفيــد - 19 فــي 

العــراق.

ارتفــع مؤشــر األســعار العالميــة للســلع الزراعيــة ارتفاعــا حــادا 
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر وهــو اآلن اعــى بنســبة  
30٪ عــن مســتواه فــي كانــون الثانــي / ينايــر 2020 ) مــع بدايــة الوبــاء 
تقريبــا(. وكانــت توقعــات البنك الدولي ألســواق الســلع األساســية 
ــة  ــلع الزراعي ــعار الس ــط أس ــع متوس ــان أن يرتف ــل / نيس ــي أبري ف
ــام 2020 ،  ــي ع ــه ف ــت علي ــا كان ــة بم ــام 2021 مقارن ــي ع ــو 14٪ ف بنح
ــة بتوقعــات تشــرين  ــر مقارن ــر تصاعــدي كبي وهــذا يشــكل  تغيي
اول /  أكتوبــر 2020. وكان مؤشــر أســعار الســلع الزراعيــة قــد ارتفــع 
بنســبة 9٪ تقريًبــا فــي الربــع األول مــن عــام 2021 )المنتهــي فــي آذار 
ــع نفســه مــن عــام  ــه فــي الرب ــة بمــا كان علي / مــارس 2021( مقارن
2020 ، باإلضافــة إىل االرتفــاع فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2020. وكان 
المتوســط فــي آذار / مــارس 2021 أعــى بنســبة 20٪ عمــا كان عليــه 
قبــل عــام فــي آذار / مــارس 2020. وبشــكل عــام، كان هنــاك نمــط 

فــي الزيــادات.

٣. السياق االجتماعي- االقتصادي2. السياق االقتصادي و االجتماعي 

الســياق االجتماعــي  3.
TY"55g6k_&-
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934 678 5: مؤشرات أسعار المحاصيل الزراعية والحبوب

ارتفــع مؤشــر أســعار المــواد الغذائيــة بشــكل أكبــر عــى مدى 
ــا عــن  األشــهر الســتة ، حيــث كان االرتفــاع بنســبة 30٪ تقريًب
مســتواه فــي آذار / مــارس 2020. وفــي الوقــت نفســه ، ظلــت 
أســعار المــواد الغذائيــة صامــدة خــالل المرحلــة األوىل مــن 
الوبــاء ، لكنهــا اتبعــت منــذ ذلــك الحيــن االتجــاه التصاعــدي 
ــة االساســية. ان نقــص اإلمــدادات  ألســعار الســلع الصناعي
لبعــض الســلع الغذائيــة، وخاصــة الــذرة وفــول الصويــا ؛ 
والطلــب المتزايــد عــى الحبــوب كســلع علفيــة مــن الصيــن 
؛ إضافــة اىل انخفــاض قيمــة الــدوالر األمريكــي أدى ذلــك 
إىل ارتفــاع األســعار. وشــهدت الحبــوب أكبــر زيــادة لألســعار 
وذلــك بســبب انخفــاض اإلنتــاج، تليهــا الزيــوت النباتيــة. وقــد 
حققــت أســعار المشــروبات مكاســب متواضعــة، وظلــت 
أســعار المــواد الخــام مســتقرة بشــكل عــام. و تنشــأ المخاطر 
الغذائيــة  المــواد  التــي تهــدد توقعــات أســعار  الرئيســية 
مــن: ارتفــاع أســعار النفــط، والشــكوك وعــدم اليقيــن عــى 
 ، األمريكــي(  الــدوالر  )وخاصــة  الكلــي  االقتصــاد  صعيــد 

ــادة تكاليــف الشــحن. وزي
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 أدى مزيــج مــن االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط والهبــوط الكبيــر فــي اإلنتــاج إىل انخفــاض بنســبة 40٪ فــي صادرات 
النفــط )وبالتالــي اإليــرادات الماليــة( فــي عــام 2020. وعــى الرغــم مــن بعــض التعويضــات الناتجة مــن انخفــاض الواردات 
، فقــد تأرجــح رصيــد الحســاب الجــاري الخارجــي  مــن فائــض بلــغ 0.5٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2019 إىل 
عجــز بنســبة 15.2٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2020. وتتركــز صــادرات العــراق ، التــي بلغــت ذروتهــا عنــد 88.9 
مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2019 والتــي يشــكل النفــط نحــو 96٪  منهــا، فــي وجهتيــن رئيســيتين - تمثــالن نحــو ٪60 
ــا فــي اســتخدام النفــط:  ــد - 19 وشــهدت انخفاًضــا مؤقًت ــر بجائحــة كوفي مــن صــادرات العــراق. وكال الوجهتيــن تأث
الصيــن ، التــي لــم ينتعــش طلبهــا عــى النفــط اال فــي نهايــة عــام 2020 وحتــى عــام 2021 بعــد أن تمكنــت مــن كبــح الوبــاء 

؛ والهنــد: التــي عانــت مــن موجــة وبــاء قاتلــة بــدأت فــي شــباط / فبرايــر 2021 )انظــر الشــكل 2 والشــكل 3(. 

كمــا ال يــزال العــراق يعتمــد اعتمــادا كبيــرا عــى عــدد قليــل مــن البلــدان فــي وارداتــه ، ال ســيما فــي قطــاع األغذيــة 
الزراعيــة )الشــكل 4(. وال تــزال تركيــا الشــريك التجــاري الرئيســي لألغذيــة الزراعيــة للعــراق )الشــركاء التجاريــون 
ــات  ــد أي تفاصيــل او بيان ــم يتــم تحدي ــران ، لكــن ل ــة الزراعيــة هــم ســوريا وإي المهمــون اآلخــرون فــي مجــال األغذي
عنهمــا مــن خــالل البيانــات الرســمية المبلــغ عنهــا(. ومــن المتوقــع أن تصــل واردات القمــح العراقــي لهــذا العــام إىل 1.7 
مليــون طــن ، يتوقــع أن يأتــي معظمهــا مــن تركيــا عــى شــكل حبــوب ومنتجــات مطحونــة )دقيــق( ، والتــي تمثــل نحــو 
85٪ مــن الــواردات إىل العــراق. امــا بالنســبة للــرز ، يعتمــد العــراق بشــكل كبيــر عــى الهنــد فــي المقــام األول )92٪ مــن 
اجمالــي واردات الــرز فــي عــام 2020( ، ممــا يشــكل تهديــًدا كبيــًرا لعــام 2021 حيــث تتعامــل الهنــد مــع الموجــة الثانيــة مــن 
الوبــاء والمخاطــر المتزايــدة النعــدام األمــن الغذائــي. وبصــورة مماثلــة يعتمــد العــراق فــي وارداتــه مــن اللحــوم عــى 
تركيــا )49٪( والهنــد )23٪( والبرازيــل )19٪( لــكل مــن اللحــوم الحمــراء والبيضــاء. وقــد تعرضــت جميــع هــذه الــدول 

الثــالث لموجــات ثانيــة شــديدة مــن كوفيــد - 19.

٣. السياق االجتماعي- االقتصادي2. السياق االقتصادي و االجتماعي ٣. السياق االجتماعي- االقتصادي

934 678 :: وجهات التصدير في العراق بحسب الحجم
)Chatham House(  المصدر: استنادا إىل البيانات المتاحة في عام 20١9 من
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نمو صادرات العراق إىل شريك > 
نمو واردات الشريك من العالم 

نمو صادرات العراق إىل شريك < 
نمو واردات الشريك من العالم 

آفاق تنوع السوق لمنتج يصدره 
العراق في عام 2020

يتناسب حجم الفقاعة مع الحصة في 
الواردات العالمية للبلدان الشريكة للمنتج 

المحدد 

934 678 ;:  آفاق تنوع السوق لجميع المنتجات التي قام العراق بتصديرها في عام 2020

2-حصة الدول الشريكة في صادرات العراق ٪2020
0١6

ن 
بيــ

م 
الــ

لع
ن ا

مــ
ة 

يك
شــر

 ال
ول

ــد
 ال

ت
دا

وار
 لــ

وي
ســن

 ال
ــو

نم
ال

٪2
02

0

 آفاق تنوع السوق لجميع المنتجات التي قام العراق بتصديرها في عام 2020

نمو صادرات العراق إىل شريك > 
نمو واردات الشريك من العالم 

نمو صادرات العراق إىل شريك < 
نمو واردات الشريك من العالم 

آفاق تنوع السوق لمنتج يصدره 
العراق في عام 2020

يتناسب حجم الفقاعة مع الحصة في 
الواردات العالمية للبلدان الشريكة للمنتج 

المحدد 

-2
0١6

ن 
بيــ

م 
الــ

لع
ن ا

مــ
ة 

يك
شــر

 ال
ول

ــد
 ال

ت
دا

وار
 لــ

وي
ســن

 ال
ــو

نم
ال

٪2
02

0

احتمال تنوع الموردين لمنتج من قبل العراق في عام 2020
المنتج: مجموع كل المنتجات
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٣. السياق االجتماعي- االقتصادي

ــادي  ــي واالقتص ــف االجتماع ــة والضع ــت الهشاش تفاقم
ــاء واالنخفــاض الحــاد فــي  فــي العــراق بشــدة بســبب الوب
ــة  ــات االجتماعي ــع االضطراب ــن م ــط ، بالتزام ــدات النف عائ
وقــد  السياســي.  االســتقرار  وعــدم  النطــاق  الواســعة 
كشــف الوبــاء كوفيــد - 19 عــن مســتوى النظــام الصحــي 
المتوتــر اصــال فــي العــراق وكذلــك االقتصــاد العــام ، 
للحكومــة غيــر مســتدام  المالــي  الوضــع  حيــث أصبــح 
مــع انخفــاض عائــدات النفــط بشــكل حــاد إىل المســتوى 
الــذي بالــكاد يغطــي األجــور الضخمــة للحكومــة وفواتيــر 
ــج  ــي للنات ــو االجمال ــص النم ــة. وتقل ــات التقاعدي المعاش
المحلــي الحقيقــي فــي عــام 2020 بنســبة 11٪ ، ممــا يعكــس 
ــر  ــاج النفــط وانقطــاع النشــاط االقتصــادي غي تقلــص إنت
النفطــي ، وســط اتســاع حــاد فــي االختــالالت الماليــة 
والخارجيــة. أدى االنخفــاض الحــاد فــي عائــدات النفــط إىل 
توســيع العجــز المالــي والحســاب الجــاري الخارجــي إىل ٪20 
ــع  ــي. توق ــى التوال ــي وع ــج المحل ــي النات ــن اجمال و 16٪ م
ــغ معــدل النمــو فــي  ــي )IMF( أن يبل ــدوق النقــد الدول صن
ــام 2021 اىل ٪1.1 ،  ــي ع ــي ف ــي الحقيق ــج المحل ــي النات اجمال
مــع نمــو أســعار المســتهلكين بنســبة 9.4٪ ، وهــو أعــى 

ــام 2003. ــذ ع ــدل من مع

أصبــح اإلنفــاق الحكومــي متزمتــًا عــى نحــو متزايــد، كمــا 
حيــث   ، سياســًيا  صعبــة  الماليــة  التعديــالت  أصبحــت 
تضخمــت الرواتــب الحكوميــة إىل مــا يقــدر بـــنحو 24٪ مــن 

اجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2020 - وهــي واحــدة مــن أعــى المعــدالت فــي العالــم. فقــد ادت سياســات التوظيــف 
ــادرة. ولــم يتمكــن القطــاع الخــاص غيــر  العامــة اىل فصــل تخصيــص مــوارد العمــل عــن اإلنتاجيــة وكبــح روح المب
النفطــي، والســيما قطــاع األغذيــة الزراعيــة ، مــن مواجهــة الوبــاء خصوصــا مــع قلــة فــرص الحصــول عــى االئتمــان ، 
وعــدم وجــود البنيــة التحتيــة المناســبة ، وتأخــر الحكوميــة فــي دفــع مســتحقات المزارعيــن الذيــن باعــوا إنتاجهــم إىل 

الشــركات المملوكــة للدولــة فــي إطــار خطــة دعــم القمــح والشــعير.

فــي عــام 2020 ، عانــت الحكومــة مــن عجــز فــي الميزانيــة بلــغ نحــو 20٪ ، بعــد فائــض صغيــر فــي عــام 2019. و بعد اســتنفاذ 
مدخراتهــا الخاصــة ومواجهــة قيــود تمويليــة شــديدة، قامــت الحكومــة بتأخيــر دفــع الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة 
ــي  ــض البرلمان ــد أدى التفوي ــام 2021. لق ــل ع ــام 2020 وأوائ ــالل ع ــب خ ــت المناس ــي الوق ــة ف ــون الخارجي ــة الدي وخدم
المحــدود لالقتــراض الحكومــي إىل تراكــم أكثــر مــن 6٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي لديــون محليــة )داخليــة( وخارجيــة 
إضافيــة، ممــا رفــع إجمالــي مجمــوع الديــون إىل 8.2٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. تــم تمويــل معظــم العجــز المتبقــي 
عــن طريــق االقتــراض مــن البنــك المركــزي بنســبة 13 ٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي. ارتفعــت الديــون الحكوميــة مــن 
47٪ إىل 83٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي خــالل عــام 2020 ، عــى الرغــم مــن أن نحــو 9 نقــاط مئويــة مــن هــذه الزيــادة 

تعكــس إعــادة تقييــم رصيــد الديــون الخارجيــة بســعر الصــرف الجديــد.

فــي تشــرين األول / أكتوبــر 2020 ، كشــفت الحكومــة النقــاب عــن الوثيقة البيضــاء لإلصالح االقتصــادي ، والتي حددت 
أولويــات اإلصــالح العامــة للحكومــة. وتضمنــت خطــة اإلصــالح حزمــة مــن اإلصالحــات للحــد مــن االختــالالت الماليــة 
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الداخليــة والخارجيــة وتعزيــز شــبكة األمــان االجتماعــي. تضمنــت خطــة اإلصــالح التــي أقرهــا البرلمــان مجموعــة مــن 
إجــراءات وتدابيــر ضبــط األوضــاع الماليــة تتمثــل بــ: 

التعليق الرمزي لألجور والعالوات والمخصصات والمعاشات التقاعدية الحكومية ؛. 1
التعليق الرمزي للتوظيف.. 2
إلغاء إعفاء المخصصات الحكومية من ضريبة الرواتب.. 3
زيادة السعر المحلي للنفط الخام ألكثر من ثالثة أضعاف لخفض الدعم الضمني للوقود ؛. 4
ــغ ومبيعــات الســيارات . 5 ــادة فــي المكــوس والضرائــب المفروضــة عــى مبيعــات المشــروبات الكحوليــة والتب زي

ومراكــز التســوق ؛ و
تدابيــر ضريبــة الدخــل الشــخصي، بمــا فــي ذلــك زيــادة ضريبــة الرواتــب التصاعديــة عــى األجــور والمخصصــات . 6

ــات  ــتحقاقات خدم ــد واس ــتحقاقات التقاع ــى اس ــبة 10٪ ع ــت بنس ــة ثاب ــدل ضريب ــة، ومع ــات التقاعدي والمعاش
نهايــة العــام.

وفــي الوقــت نفســه ، اقترحــت الحكومــة زيــادة قدرهــا 2.5 تريليــون دينــار عراقــي, أي )79٪( مــن ميزانيــة التحويــالت 
ــار  ــادل 0.5 ملي ــا يع ــي )م ــار عراق ــار دين ــغ 725 ملي ــت مبل ــة وخصص ــة والضعيف ــات الهش ــتهدفة للفئ ــة المس النقدي
ــزي  ــك المرك ــن البن ــك ، أعل ــوازاة ذل ــي م ــد - 19. وف ــاء كوفي ــق بوب ــي المتعل ــي اإلضاف ــاق الصح ــي( لإلنف دوالر أمريك
العراقــي )CBI( عــن تخفيــض ســعر صــرف الدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر بنســبة 22.7٪ فــي كانــون األول /ديســمبر 
2020 ، وذلــك لتضييــق الخلــل الخارجــي وتخفيــف الضغــوط عــن االحتياطيــات ، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل المســاعدة 
عــى تحســين التــوازن المالــي وتقليــل الحاجــة للتمويــل النقــدي للميزانيــة ، ولكــن مــع زيــادة أســعار المــواد الغذائيــة 

ــبة 25 ٪ اىل ٪40. بنس

ومــع ذلــك، ارتفعــت القــروض غيــر المنفــذة والتــي تــم االبــالغ عنهــا فــي البنــوك التــي تمتلكهــا الدولــة إىل 12٪ اعتبــاًرا 
ــن  ــا م ــون أساًس ــي تتك ــام 2019 ، والت ــة ع ــي نهاي ــة ف ــت علي ــا كان ــن م ــبة 10٪ ع ــام 2020 ، بنس ــن ع ــي م ــع الثان ــن الرب م
القــروض المقدمــة للمزارعيــن. ومــن المرجــح أن تكــون هــذه األرقــام أقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة، ألنهــا ال تعكــس 
القــروض المقدمــة إىل الكيانــات العامــة والتــي لهــا ضمانــات حكوميــة غيــر مبــررة ، ال ســيما شــركات األغذيــة الزراعيــة 
التــي تمتلكهــا الدولــة والتــي كانــت قائمــة عــى أســاس الفاتــورة ، حيــث تــم تحــدي الســيولة الحكوميــة فــي عــام 2020.

انخفــض النشــاط االقتصــادي بشــكل حــاد فــي عــام 2020 وأوائــل عــام 2021 بعــد تخفيــض قيمــة العملــة. أدت تدابيــر 
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الســنوي  األســاس  عــى   ٪3.5 بنســبة  مقــدرًا  انخفــاض  بعــد 
ــو  ــل النم ــع أن يص ــن المتوق ــام 2020، م ــي ع ــي ف ــاد العالم لالقتص
 .2021 عــام  فــي  الســنوي  األســاس  عــى   ٪5.5 إىل  االقتصــادي 
ومــع ذلــك، ال يــزال هــذا محفوًفــا بالشــكوك بمــا فــي ذلــك ، عــى 
ــرات  كوفيــد – 19 وســرعة  ــال ال الحصــر, انتشــار متغي ســبيل المث
نشــر اللقــاح عــى الصعيــد العالمــي. باإلضافــة إىل ذلــك، فــان 
مســتويات الديــون الســيادية فــي العديــد مــن المناطــق، وضغــوط 
التضخــم، واســتجابات البنــوك المركزيــة هــي عوامــل رئيســية 
ــب  ــع الطل ــع أن يرتف ــن المتوق ــك، م ــرات أوب ــا لتقدي ــا. و وفًق أيًض
ــل /  ــون برمي ــدار 6.0 ملي ــام 2021 ، بمق ــي ع ــط ف ــى النف ــي ع العالم
يــوم ، إىل متوســط قــدره 96.5 مليــون برميــل / يــوم. أســهم تباطــؤ 
التحســينات فــي التنقــل، وسياســات التباعــد االجتماعــي، والتوجــه 
ــلبي  ــكل س ــر بش ــد، بالتأثي ــن بع ــل ع ــي والعم ــم المنزل ــو التعلي نح
ألداء الطلــب عــى النفــط فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي شــباط 
/ فبرايــر. ومــع ذلــك، مــع انتعــاش وتعافــي االقتصــاد العالمــي 
وزيــادة الطلــب العالمــي، اســتمرت أســعار النفــط فــي االرتفــاع عــى 

ــة. ــتة الماضي ــهر الس ــدى األش م

تكســاس  غــرب  خــام 
لمتوســط   ا
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4<<93 78<<6 =: أســعار البرميــل الواحــد عــى مــدى ســنة واحــدة خــالل 
جائحــة كوفيــد – 19.

4<<93 78<<6 ?: ارتفــع إنتــاج النفــط الخــام فــي العــراق إىل ٣,920 الــف برميــل يوميــا فــي أبريل/نيســان مــن ٣,600 الــف برميــل يوميــا فــي ســبتمبر/أيلول 
مــن العــام الماضــي.

كمــا ورد فــي التقاريــر الســابقة ، ال يــزال العــراق يعانــي مــن اقتصــاد ضعيــف التنــّوع ، حيــث يعتمــد بنســبة 98٪ عــى 
الدخــل األجنبــي مــن صــادرات النفــط. ارتفعــت أســعار النفــط الثقيــل فــي البصــرة مــن 36.12 دوالًرا أمريكًيــا للبرميــل 
فــي 2 تشــرين الثانــي / نوفمبــر إىل أعــى مســتوياتها عنــد 67.57 دوالًرا أمريكًيــا للبرميــل فــي 8 آذار / مــارس - مســجلة 
ــابقة ،  ــتة الس ــهر الس ــي األش ــرة األوىل ف ــعر للم ــض الس ــارس ، انخف ــهر آذار / م ــالل ش ــا. خ ــبة 87٪ تقريًب ــادة بنس زي
ــرى  ــرة أخ ــه م ــعر انتعاش ــتعاد الس ــارس. و اس ــول 24 آذار / م ــل بحل ــا للبرمي ــض إىل 59.21 دوالًرا أمريكًي ــث انخف حي
فــي نيســان/ أبريــل ، حيــث وصــل الســعر إىل 63.79 دوالًرا أمريكًيــا للبرميــل بحلــول 30 نيســان / أبريــل. كمــا تراجعــت 
أســعار النفــط الخــام الفوريــة للمــرة األوىل منــذ ســتة أشــهر. ال يــزال الوضــع غيــر مســتقر. وقــد قــدّر البنــك المركــزي 
ــث ارتفعــت تكلفــة الغــذاء فــي  ــو 2021 ، حي ــار / ماي العراقــي ان معــدل التضخــم فــي العــراق ارتفــع إىل 5.6٪ فــي أي

العــراق بنســبة 4.1٪ مقارنــة بشــهر أيــار / مايــو نفســه مــن عــام 2020.
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االحتــواء المرتبطــة بالوبــاء وانقطــاع الســفر وتعطــل التجــارة الدوليــة إىل خفــض اجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي 
غيــر النفطــي بنســبة 8٪ فــي عــام 2020. وفــي الوقــت نفســه ، انخفــض إنتــاج النفــط بنحــو 13٪ بســبب التزامــات أوبــك 
+. نتيجــة لذلــك ، مــن المحتمــل أن يكــون إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي قــد انخفــض بنســبة 11٪ ، فــي حيــن أدى 

ضعــف الطلــب المحلــي إىل إبقــاء التضخــم منخفًضــا عنــد 1٪ فــي عــام 2020.

ــات النهائيــة حتــى اآلن ،  لكــن تشــير دراســة حديثــة أجراهــا البنــك الدولــي ووزارة  عــى الرغــم مــن عــدم توفــر البيان
التخطيــط ومنظمــة اليونيســيف إىل أن االزمــة الحاليــة تدفــع نحــو 4.5 مليــون عراقــي )12٪ مــن الســكان( إىل براثــن 

الفقــر، ممــا أدى إىل ارتفــاع معــدل الفقــر إىل ٪32.
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٣. السياق االجتماعي- االقتصادي٣. السياق االجتماعي- االقتصادي

ــاء.  ــار الوب ــل انتش ــرة قب ــة والفقي ــات الهش ــى الفئ ــب ع ــر متناس ــكل غي ــر بش ــد أث ــاء ق ــي أن الوب ــك الدول ــدر البن يق
كمــا أثــرت األزمــة عــى الرفــاه االقتصــادي للعائلــة العراقيــة، إضافــة اىل ضغــوط البطالــة خاصــة بيــن العمــال غيــر 
الرســميين والعامليــن فــي القطــاع الخــاص. ظلــت البطالــة أعــى بأكثــر مــن 10 نقــاط مئويــة عــن مســتواها مــا قبــل 
الجائحــة. وكان التأثيــر شــديدًا بشــكل خــاص بيــن العامليــن فــي المحافظــات الشــمالية ، التــي كانــت تعانــي اصــال من 
ارتفــاع معــدالت الفقــر ، وارتفــاع معــدل عــدد النســاء العامــالت. و بعــد االرتفــاع فــي جميــع المجــاالت خــالل عمليــات 
اإلغــالق األوليــة، انخفــض معــدل البطالــة تدريجًيــا بيــن الرجــال، لكنــه ظــل مســتقًرا بمعــدل 15 نقطــة مئويــة أعــى 

مــن مســتوى مــا قبــل الجائحــة لــكل مــن النســاء والســكان فــي 
المحافظــات الشــمالية.

ان العامليــن فــي القطــاع الخــاص غيــر الرســمي هــم مجموعــة 
تأثــرت بشــكل خــاص أثنــاء الجائحــة. وفــي حيــن أن غالبيــة 
ــون إىل العمــل فــي القطــاع العــام  ــراًء يميل ــر ث ــن األكث العراقيي
تهيمــن  الغالــب  فــي  الرســمي  غيــر  الخــاص  القطــاع  فــإن   ،
عليــه الشــريحة األفقــر مــن القــوة العاملــة. مقارنــة بـــ 87٪ مــن 
موظفــي القطــاع العــام فــي فتــرة مــا قبــل الجائحــة ، كان 66-

67٪ فقــط مــن عمــال القطــاع الخــاص فــي فتــرة مــا قبــل الوبــاء 
ــاد أو  قادريــن عــى االحتفــاظ بوظائفهــم ، إمــا بالعمــل كالمعت

ــدة. ــالق العدي ــرات اإلغ ــالل فت ــل خ ــاعات العم ــض س بتخفي

وقــد أثــر الحيــز المالــي المحــدود عــى التحويــالت ، بمــا فــي ذلــك 
نظــام التوزيــع العام للحصــص الغذائيــة )PDS( ، حيث انخفضت 
بأكثــر مــن 8 نقــاط  التحويــالت  التــي تتلقــى  العائلــة  حصــة 
ــاعدات  ــدام المس ــرة وانع ــل األس ــدان دخ ــد أدى فق ــة. وق مئوي

ــادة التعــرض النعــدام األمــن الغذائــي ــة إىل زي االجتماعي

إن االرتفــاع المتوقــع فــي معــدالت الفقــر نتيجــة لوبــاء كوفيــد 
ــض  ــاب تخفي ــي أعق ــم ف ــي التضخ ــة ف ــادة المتوقع - 19 ، والزي
الحمايــة  امــام توفيــر  ، يضــع أهميــة كبيــرة  ســعر الصــرف 

الكافيــة لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا. وفــي الوقــت الحالــي ، يوفــر نظــام التحويــالت النقديــة المســتهدف فــي 
العــراق الدعــم لمــا يقــارب 1.4 مليــون أســرة عراقيــة ، ولكــن بســبب نقــص التمويــل ، تــم اســتثناء أكثــر مــن نصــف 

ــة تقــع تحــت خــط الفقــر. مليــون أســرة إضافي

ــز شــبكات األمــان االجتماعــي. مــن  ــرة عــى تعزي ــة كبي ــاء تلقــي بأهمي ــة الناجمــة عــن الوب ــات االقتصادي ان التداعي
ــد  ــة ، وق ــًا وهشاش ــر ضعف ــات األكث ــى الفئ ــر ع ــكل اكب ــل بش ــف والعم ــل والوظائ ــدان الدخ ــر فق ــع أن يؤث المتوق
ــة  ــي ووزارة التخطيــط واليونيســيف. إن نظــام الرعاي ــك الدول يرتفــع معــدل الفقــر فــي العــراق وفقــًا لتوقعــات البن
االجتماعيــة الحالــي فــي العــراق مجــزأ وغيــر فعــال. وينقســم جوهــر النظــام بيــن برنامــج التحويــالت النقديــة ونظــام 
الحصــص الغذائيــة )الحصــة التموينيــة( )PDS( ونظــام المعاشــات التقاعديــة. ويتــم اســتكمال هــذه االعانــات 

ــد. ــر مســتهدف بشــكل جي ــف وغي ــاء ، وكالهمــا مكل ــف أشــكال الدعــم األخــرى ، وأبرزهــا الوقــود والكهرب بمختل

تــم تحســين االســتهداف فــي إطــار برنامــج التحويــالت النقديــة. وهــو أكبــر مكــون فــي برنامــج التحويــالت االجتماعــي 
، حيــث يشــكل نحــو 1.6٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2020. وعــى النقيــض مــن ذلــك ، فــإن نظــام الحصــص 
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الغذائيــة )الحصــة التموينيــة( لنظــام التوزيــع العــام مكلــف وغيــر مســتهدف فــي الغالــب. وهــذا النظــام هــو نظامــًا 
موروًثــا مــن الفتــرة التــي فرضــت فيهــا عقوبــات األمــم المتحــدة قيــوًدا عــى الــواردات الغذائيــة ، ويوفــر نظــام التوزيــع 
العــام بطاقــات تموينيــة )حصــة تموينيــة( بكميــات محــددة مــن الطحيــن والــرز والزيــت والســكر لــكل عائلــة اعتمــاًدا 
ــكان.  ــن الس ــو 95٪ م ــي نح ــة ، تغط ــون عام ــكاد تك ــة ت ــة التمويني ــتالم البطاق ــة الس ــرة. واألهلي ــم االس ــى حج ع
وباإلضافــة إىل ضعــف االســتهداف، تتطلــب مكونــات الســلة الغذائيــة مراجعــة لتلبيــة احتياجــات األســرة عــى نحــو 
أفضــل. وشــّكل نظــام التوزيــع العــام 0.5٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2020. ويعمــل برنامــج األغذيــة العالمــي 
حالًيــا مــع وزارة التجــارة لرقمنــة نظــام التوزيــع العــام ، لتحســين الكفــاءة وتوفيــر األمــوال وبالتالــي تعزيــز االمكانيــات 

لتحديــد األولويــات، بحيــث تحصــل العوائــل المناســبة عــى الحصــص الغذائيــة المناســبة فــي الوقــت المناســب.

كمــا فــرض االنخفــاض الحــاد فــي عائــدات النفــط ضغوًطــا هائلــة عــى اإلنفــاق الحكومــي المؤيــد للنمــو والمؤيــد 
ــع العــام ، حيــث  للفقــراء. وأثــرت الشــروط الماليــة المشــددة عــى الدعــم والتحويــالت ، بمــا فــي ذلــك نظــام التوزي

انخفضــت حصــة العوائــل التــي تتلقــى التحويــالت بأكثــر مــن 8 نقــاط مئويــة.

الحكومــة  عنهــا  دافعــت  التــي  الرئيســية  السياســة 
ــم  ــة. ت ــات االقتصادي ــاء لإلصالح ــة البيض ــي الوثيق ه
ــزء  ــان كج ــن البرلم ــب م ــى طل ــاًء ع ــة بن ــدار الوثيق إص
مــن قانــون االقتــراض الطــارئ فــي حزيــران / يونيــو 
ــم تقديمهــا إىل البرلمــان فــي تشــرين األول /  2020 ، وت
أكتوبــر 2020 ووافــق عليهــا مجلــس الــوزراء. لقــد حــددت 
2021 وتحــرك  لعــام  الماليــة  الميزانيــة  مالمــح خطــة 
البنــك المركــزي العراقــي لخفــض قيمــة العملــة. تقــدم 
ــة  ــباب الجذري ــًا لألس ــًا صريح ــاء تقييم ــة البيض الوثيق
 ، العــراق  فــي  الحاليــة  الكلــي  االقتصــاد  الختــالالت 
ويســلط الضــوء ، مــن بيــن عوامــل أخــرى ، عــى الزيــادة 
ــة  ــر المزاحم ــام ، وتأثي ــاع الع ــب القط ــي روات ــادة ف الح
المؤسســات  وضعــف   ، الخــاص  القطــاع  لنشــاط 

ــة. المالي

وتركــز  النطــاق  واســعة  المقترحــة  اإلصالحــات  ان 
بشــكل كبيــر عــى المــدى المتوســط. وهــي تؤكــد عــى 
ضمــان االســتدامة الماليــة وخمــس ركائــز رئيســية 

ــي :  ه
 إعادة تأهيل القطاع المالي.• 
ــا •  ــة بم ــة للدول ــاج المملوك ــات اإلنت ــالح قطاع  إص

ــارة. ــة والتج ــة الزراعي ــك األغذي ــي ذل ف
 تحسين البنية التحتية الرئيسية ، بما في ذلك إدارة المياه ونظم الري وإصالح األراضي ؛• 
 تعزيز توفير وتقديم الخدمات العامة والمساعدة االجتماعية ، مع إصالح خاص لنظام التوزيع العام ؛ و• 
 تعزيز الحوكمة والبيئة القانونية.• 

تحــدد الوثيقــة البيضــاء هدًفــا طموًحــا يتمثــل فــي خفــض العجــز المالــي مــن 20٪ إىل 3٪ مــن اجمالــي الناتــج المحلــي 



21 20

فــي غضــون ثــالث ســنوات. تركــز التدابيــر الماليــة عى ترشــيد اإلنفاق وزيــادة اإليــرادات وتعزيــز اإلدارة الماليــة العامة. 
ــي الناتــج المحلــي إىل  ــد ، تخفيــض فاتــورة األجــور العامــة - مــن 25٪ مــن اجمال وتتــوق الوثيقــة, عــى وجــه التحدي
12.5٪ فــي غضــون ثــالث ســنوات - مــن خــالل فــرض قيــود عــى الوظائــف )العمالــة( الجديــدة ، وخفــض التحويــالت 

إىل الشــركات المملوكــة للدولــة واإلعانــات الحكوميــة ، فضــاًل عــن إصــالح نظــام المعاشــات التقاعديــة.   

إلعــادة تأهيــل القطــاع المالــي، تشــير الوثيقــة اىل إمكانيــة إعــادة رســملة البنــوك المملوكــة للدولــة وتســريع الجهود 
إلدخــال األنظمــة المصرفيــة األساســية. كمــا تقتــرح الوثيقــة اإللغــاء التدريجــي للدعــم المالــي للمؤسســات المملوكة 
للدولــة، وقانــون إلعــادة هيكلتهــا وتحويلهــا إىل شــركات خاصــة، وبرنامــج األشــغال العامــة للمســاعدة في اســتيعاب 

حــاالت الزيــادة فــي ســوق العمل.

٣. السياق االجتماعي- االقتصادي
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٤. توفير الغذاء و استقراره

توفير الغذاء4.
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ــم  ــالل الموس ــي خ ــر الكاف ــع وغي ــار المتقط ــول األمط ــع أن هط ــن المتوق ــالد ، م ــن الب ــمالية م ــام الش ــي األقس ف
ــالح  ــليمانية وص ــل والس ــوك وأربي ــرق ده ــمال ش ــن ش ــزاء م ــك أج ــوى ، وكذل ــة نين ــي محافظ ــي )2020-2021( ف الزراع
الديــن ، ســيؤثر عــى إنتــاج الحبــوب البعليــة الشــتوية بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالعــام الســابق. فــي األقســام الوســطى 
ــه بشــكل معقــول  ــي ، ســار الموســم فــي ظــل ظــروف مؤاتي ــري التكميل ــب ال ــي تتطل ــالد ، والت ــة مــن الب والجنوبي
وتنميــة محاصيــل الحبــوب. امــا عــى المســتوى اإلقليمــي ، فقــد أدى انخفــاض معــدل هطــول األمطــار إىل تفاقــم 

ــرات القائمــة حــول إدارة المــوارد المائيــة. التوت

وفــي نينــوى ، مــن المتوقــع أن تفشــل الحبــوب الشــتوية فــي المناطــق البعليــة )الممطــرة(, وقــد لجــأ بعــض المزارعين 
بالفعــل إىل حــرث حقولهــم ، وقــرروا تــرك المحاصيــل المتقزمــة )المتوقفــة عــن النمــو( ألغــراض الرعــي ، أو القيــام 
بتأجيرهــا لمربــي الماشــية الســترداد بعــض التكاليــف عــى األقــل. ومــن المتوقــع أن يكــون محصــول القمــح أقــل 
ــم  ــن ت ــف ط ــن 850 أل ــن 50٪ ع ــد ع ــبة تزي ــل بنس ــام 2020 ، وأق ــي ع ــاده ف ــم حص ــن ت ــون ط ــن 1.4 ملي ــبة 70٪ م بنس
حصــاده فــي عــام 2019. وتتوقــع ســلطات إقليــم كردســتان أن يعــادل محصــول القمــح لديهــم نصــف كميــة الحصــاد 
االســتثنائي فــي العــام الماضــي، بانخفــاض عــن 1.5 مليــون طــن إىل 750 ألــف طــن فــي عــام 2021. كمــا فشــل محصــول 
الشــعير لعــام 2021 فشــال ذريعــا، ومــن المتوقــع أن يكــون اإلنتــاج للشــعير عنــد مســتوى 11,510 طًنــا ، وهــو أمــر ضئيــل 

عنــد مقارنتــه بـــ 1.36 مليــون طــن تــم حصــاده فــي العــام الســابق.

بحلــول نهايــة نيســان / أبريــل، كان قــد تــم حصــاد القمــح فــي جنــوب ووســط البــالد – والــذي عــادة مــا تتــم زراعتــه 
بمســاعدة الــري التكميلــي. اســتمر حصــاد القمــح بشــكل رئيســي فــي المناطــق الشــمالية فــي شــهر أيــار / مايــو. ان 
ــاع  ــل ، ارتف ــدان الدخ ــي: فق ــام 2021 ه ــي ع ــط ف ــدل دون المتوس ــوب بمع ــاج الحب ــة إلنت ــة المتوقع ــار االقتصادي اآلث
أســعار االعــالف مــن الشــعير وغيرهــا مــن منتجــات علــف الماشــية لمنتجــي الثــروة الحيوانيــة ؛ وارتفــاع متطلبــات 

االســتيراد لمفــردات ســلة األغذيــة المرتبطــة بنظــام التوزيــع العــام ) بالحصــة التموينيــة( .

وفــي إطــار مشــروع يتــم تمويلــه مــن االتحــاد األوروبــي، تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة بتوســيع دعمهــا لمنتجــي 
الماشــية واأللبــان والــذي يشــمل:

زراعــة محاصيــل االعــالف التــي تــم إدخالهــا حديًثــا – مثــل البرســيم والعشــب الســوداني ، مــع بــذور عاليــة الجــودة . 1
, وقــد تــم توزيعهــا بالفعــل  وتمــت زراعتهــا مــن قبــل المزارعيــن ؛
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تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة بتقييــم تأثيــر كوفيــد – 19 بانتظــام عــى 
جانــب العــرض فــي النظــام الغذائــي، وذلــك مــن خــالل إجــراء مســوحات 
ــالت  ــن وأصحــاب الماشــية، وإجــراء مقاب ــة مــع المزارعي ــة وعائلي منزلي
 ،)MoA( مــع كبــار المســؤولين فــي وزارة الزراعــة )KIIs( المخبــر الرئيســي
ــة. وقــد قامــت  ومســؤولي اإلرشــاد الزراعــي وبائعــي المدخــالت الزراعي
ــي  ــات، ف ــذه البيان ــع ه ــن لجم ــراء جولتي ــة بإج ــة والزراع ــة األغذي منظم
ديســمبر / كانــون األول 2020 - ينايــر / كانــون الثانــي 2021 ، واألخــرى خــالل 

فبرايــر/ شــباط - آذار / مــارس 2021.

ــة  ــة زراعي ــع أقضي ــل أرب ــع محافظــات تمث ــالت فــي أرب ــم أجــراء المقاب ت
بيئيــة متميــزة فــي العــراق ، وهــي الشــمال )نينــوى( وإقليــم كردســتان 
إجــراء  تــم  إجمــااًل،  )ميســان(.  )ديــاىل( والجنــوب  )دهــوك( والوســط 
المقابــالت مــع 960 أســرة زراعيــة )تعمــل فــي الزراعــة واإلنتــاج الحيوانــي( 

ــن. ــالل الجولتي خ

أفــاد غالبيــة المســتجيبين مــن بيــن المزارعيــن أنهــم واجهــوا صعوبــات 
فــي إنتــاج محاصيلهــم. فــي كانــون األول / ديســمبر 2020 ولغايــة  كانــون 
الثانــي / ينايــر2021 ، كانــت الصعوبــة األكثــر شــيوًعا هــي عــدم الحصــول 

عــى األســمدة أو المبيــدات. كمــا واجــه 25٪ مــن عــدد المســتجيبين صعوبــة فــي الحصــول عــى البــذور. وأفــادوا أن 
الحكومــة لــم توفــر األســمدة والمبيــدات والبــذور فــي الوقــت المحــدد لموســم الزراعــة ، وبالتالــي اضطــر المزارعــون 
لشــرائها مــن األســواق بأســعار أعــى وجــودة أقــل ، ألنهــا غيــر معتمــدة فــي العــراق. باإلضافــة إىل ذلك ، فــإن انخفاض 
ــمبر 2020  ــون األول / ديس ــي كان ــدث ف ــذي ح ــي ال ــدوالر األمريك ــل ال ــي مقاب ــار العراق ــبة 22٪ للدين ــة بنس ــة العمل قيم
قــد أثــر ســلًبا عــى المزارعيــن ، حيــث اعتــادوا شــراء المدخــالت المســتوردة بالــدوالر األمريكــي ، فــي حيــن أن جميــع 

مبيعاتهــم تكــون بالدينــار العراقــي.

كمــا اعتبــرت الميــاه عائقــا رئيســيا للمزارعيــن حيــث شــهدوا انخفاضــا لمعــدل هطــول األمطــار ، وهــو مــا يمثــل تحدًيا 
صعبــا خصوصــا وان جــزًءا كبيــًرا مــن إنتــاج المحاصيــل فــي االقســام الشــمالية وإقليــم كردســتان )KR( يعتمــد عــى 

ميــاه األمطــار )القمــح والشــعير(. و نتيجــة لذلــك ، قــد يتحمــل المزارعــون تكاليــف إضافيــة للــري.

ــر و آذار/ مــارس 2021 ، تمــت إضافــة ســؤال إىل االســتطالع: مــا إذا كان المزارعــون يواجهــون أي  فــي شــباط / فبراي
صعوبــة فــي الحصــول عــى البــذور. أفــاد نحــو 49٪ مــن المســتجيبين أنهــم واجهــوا مثــل هــذه الصعوبــات بســبب 

ارتفــاع أســعار البــذور وانخفــاض جودتهــا، وعــدم كفايــة إمــدادات البــذور، وعــدم كفايــة دخــل األســرة.

٤. توفير الغذاء و استقراره ٤. توفير الغذاء و استقراره
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934 678@: الصعوبات التي واجهها المزارعون تــم توزيــع مرشــات ثابتــة عــى 70 مــن صغــار منتجــي الثــروة الحيوانيــة / العائديــن فــي نينــوى ، للتخفيــف مــن . 2
تأثيــر انخفــاض معــدل هطــول األمطــار ، وزيــادة إنتــاج األعــالف الخضــراء وتوافــر العلــف خــالل فصــل الصيــف 

؛ و
ــتخدام . 3 ــاس االس ــى أس ــة ع ــن للتغذي ــن جديدتي ــة تقنيتي ــة والزراع ــة األغذي ــت منظم ــع ، أدخل ــاق واس ــى نط ع

األفضــل لمــوارد األعــالف المحليــة وهــي: دبــس الســكر وكتــل العلــف كمكمــالت غذائيــة اســتراتيجية. ُتظهــر 
ــًرا بالتوســع لدعــم المزارعيــن مــن الفئــات الهشــة فــي المناطــق المتضــررة. هــذه التدخــالت وعــًدا كبي
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كانــت الصعوبــات الرئيســية التــي الحظهــا المزارعــون فــي نينــوى وديــاىل هــي نقــص الميــاه ، بينمــا تــم ذكــر الحصــول 
عــى األســمدة أو المبيــدات فــي ميســان ودهــوك بشــكل متكــرر )الشــكل 8(. كمــا اعُتبــر الحصول عــى البــذور والمياه 
أمــًرا صعًبــا بالنســبة للمحافظــات األربــع. ومــع ذلــك ، كانــت المشــكلة الرئيســية للمزارعيــن فــي شــباط/ فبرايــر - آذار/ 

مــارس 2021 هــي نقــص الميــاه ، بســبب انخفــاض معــدل هطــول األمطــار خــالل موســم المحاصيــل 2021.

المســتجيبون الذيــن شــملهم االســتطالع والذيــن شــاركوا فــي اإلنتــاج الحيوانــي قامــوا بتربيــة األغنــام واألبقــار 
والماعــز والدواجــن بشــكل رئيســي. أفــاد منتجــو الماشــية أنهــم واجهــوا عــدًدا مــن الصعوبــات فــي تربيــة حيواناتهــم 
ــات  ــن صعوب ــتجيبين ع ــن المس ــو 82٪ م ــاد نح ــات. أف ــع البيان ــي جم ــن جولت ــة بي ــات طفيف ــة اختالف ــم مالحظ ، وت
فــي الحصــول عــى العلــف الحيوانــي بســبب ارتفــاع أســعار األعــالف ، وأفــاد 41٪ عــن صعوبــات فــي الحصــول عــى 
الخدمــات والمدخــالت البيطريــة بســبب محدوديــة إمــدادات العــالج فــي المراكــز البيطريــة )الشــكل 9(. وهــذا يعنــي 
أن المزارعيــن اضطــروا إىل شــراء األدويــة مــن الســوق التــي ُينظــر إليهــا عــى أنهــا منخفضــة الجــودة. أفــاد نحــو 19 ٪ 
منهــم عــن صعوبــات فــي الحصــول عــى الميــاه ، و واجــه 19 ٪  صعوبــات أخــرى مثــل أمــراض الحيوانــات وعوائــق بيــع 
المنتجــات )بســبب القيــود المفروضــة عــى الحركــة مــن جــراء كوفيــد - 19(. كمــا أشــار منتجــو الثــروة الحيوانيــة إىل 
انخفــاض قيمــة الدينــار العراقــي باعتبــاره تحــدي وصعوبــة  ، حيــث تســبب ذلــك فــي زيــادة أســعار األعالف المســتوردة.

ــهرين  ــالل الش ــض خ ــد انخف ــرة ق ــل األس ــوا أن دخ ــم تبين ــتجيبون أنه ــر المس ــات ، ذك ــع البيان ــن لجم ــالل الجولتي خ
ــت األســباب الرئيســية لهــذا االنخفــاض فــي الدخــل  ــة بالوقــت نفســه مــن العــام الماضــي. وكان ــن ، مقارن الماضيي
هــي: القيــود المفروضــة بســبب كوفيــد -19 )47٪( ، فقــدان فــرص العمــل )25٪( ، ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج )19٪( ، ارتفــاع 
أســعار المــواد الغذائيــة والســلع االساســية )17٪( ، ارتفــاع أســعار المدخــالت الزراعيــة )15٪(. ( ، وانخفــاض قيمــة 
العملــة )14٪( ، ونقــص الميــاه )12٪(. وقــد شــعر العوائــل بشــكل خــاص بتأثيــر تخفيــض قيمــة العملــة خــالل جولــة 
ــم  ــالل موس ــم خ ــدوا إنتاجه ــم فق ــل أنه ــون بالفع ــر المزارع ــك، ذك ــى ذل ــالوة ع ــارس 2021. ع ــباط/فبراير - آذار/م ش

ــار. ــول األمط ــدل هط ــاض مع ــبب انخف 2021/2020 بس

عــى الرغــم مــن أن العوائــل أفــادت ببيــع نســبة مماثلــة مــن 
ــي المســح، فــان  ــا جولت ــة بالعــام الســابق فــي كلت إنتاجهــا مقارن
51٪ مــن المشــاركين قالــوا أنهــم واجهــوا صعوبــات فــي بيــع 
منتجاتهــم. مــن بيــن أولئــك الذيــن واجهــوا صعوبــات ، ذكــر ٪77 
منهــم أن أســعار المحليــة للمنتجــات كانــت أقــل بكثيــر ، و ٪66 
وجــدوا أن الطلــب كان أقــل مــن المعتــاد ، وذكــر 23٪ أن تكلفــة 
النقــل كانــت أعــى مــن المعتــاد. وفــي الوقــت نفســه ، أشــار ٪39 
ــات أخــرى" ، مثــل عــدم دفــع الحكومــة للمســتحقات  إىل "صعوب
الماليــة فــي الوقــت المحــدد ، أو االفتقــار إىل اماكــن التخزيــن 
لحفــظ المنتجــات الزراعيــة )الشــكل 10(. ويمكــن ان يفســر اقتــران 
انخفــاض األســعار وانخفــاض الطلــب وارتفــاع تكاليــف النقــل 
وعــدم دفــع الحكوميــة للتكاليــف ســببًا جزئيــا فــي ان غالبيــة 

ــر فــي الدخــل. ــن ابلغــوا عــن انخفــاض كبي المزارعي
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صعوبة الوصول إىل علف الحيوانات  82%

41%

19%

19%

12%
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صعوبة الوصول إىل الخدمات والمدخالت البيطرية

صعوبة في الحصول عى الماء 

صعوبة الوصول إىل المراعي 

ال علي االطالق

أخرى )يرجى تحديدها(

هل واجهت صعوبات في تربية حيواناتك خالل الشهر الماضي؟ 
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تكلفة النقل أعى من المعتاد

الطلب أقل من المعتاد

لم يعد التجار المعتادون يأتون لشراء اإلنتاج بعد اآلن

ــوق  ــة أو الس ــود الحرك ــوق )قي ــد إىل الس ــول المقي الوص
ــة( المغلق

35%

66%
25%

15%
5%

66%
39%

77%

22%
23%

7%
3%

ما هي الصعوبات الرئيسية؟

بيــع  فــي محاولــة  هــل واجهــت صعوبــات 
الماضــي؟ الشــهر  منتجــك 
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آخري

نعم،الكثير من الصعوبات
نعم ، بعض الصعوبات

ال ، ال توجد صعوبات

ال ينطبق

األسعار منخفضة للغاية

تــم ســؤال العوائــل الزراعيــة والمســؤولين اإلرشــاديين عمــا إذا كان قــد حــدث أي خالفــات او نزاعــات فــي منطقتهــم 
منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد - 19. وتــم توضيــح االمــر للمســتجيبين أن هــذه قــد تكــون خالفــات أو جــداالت بيــن األفــراد 
والعوائــل والمجتمعــات المحليــة، ومــا إىل ذلــك ، وليــس بالضــرورة أن يكــون ذلــك عنيفــًا. ووفًقــا لالســتطالع، ذكــر 
74 ٪ مــن العوائــل المســتجيبة أن الخالفــات أو النزاعــات حــول الوصــول إىل المــوارد الطبيعيــة لــم تحــدث منــذ بدايــة 
ــاه ،  ــول إىل المي ــبب الوص ــات بس ــات أو خالف ــوا نزاع ــم واجه ــتجيبين انه ــن المس ــال 16٪ م ــد - 19. وق ــة كوفي جائح
وذكــر 14٪ مــن المســتجيبين حــدث ذلــك بســبب إمكانيــة الوصــول اىل األراضــي ، و 2٪  بســبب إمكانيــة الوصــول إىل 
المراعــي )الشــكل 11(. ومــع ذلــك ، أفــاد 66٪ مــن موظفــي اإلرشــاد بعــدم وجــود نــزاع أو صــراع بســبب الوصــول إىل 

المــوارد الطبيعيــة ، وأفــاد 17٪ فقــط أن الوصــول إىل األراضــي يمثــل مشــكلة.

38%
20%

31%
10%



29 28

تــم تطبيــق مؤشــر إســتراتيجية المواجهــة والتكيــف القائــم عــى ســبل كســب العيــش )LCSI( فــي الجولــة األخيــرة 
مــن جمــع البيانــات فــي شــباط / فبرايــر - آذار / مــارس 2021 لقيــاس تجربــة العائلــة مــع ضغــوط ســبل كســب العيــش 
ونفــاد األصــول. كانــت أهــم اســتراتيجيات التكيــف مــع ســبل كســب العيــش التــي اعتمدتهــا معظــم العوائــل التــي 
شــملتها الدراســة هــي: "خفــض اإلنفــاق عــى المدخــالت" )55٪( ، "شــراء االغذيــة باآلجــل / التســليف" )54٪( ، و 
"انفــاق واســتهالك المدخــرات" )54٪(. إجمــااًل، باعــت 40٪ مــن العوائــل الزراعيــة األصــول االنتاجيــة، كمــا هــو مبيــن 
فــي الشــكل 12. أشــارت النتائــج إىل أن معظــم العوائــل فــي محافظــة ديــاىل قــد طبقــت اســتراتيجيات التكيــف، تليهــا 

نينــوى وميســان ودهــوك.

تــم إجــراء 175 مقابلــة مــن مقابــالت المخبــر الرئيســي مــع مســؤولي اإلرشــاد فــي وزارة الزراعة فــي جميــع المحافظات، 
فــي كلتــا الجولتيــن فــي )29 مقابلــة فــي جولــة كانــون األول / ديســمبر – كانــون الثانــي / ينايــر( و ) 146 مقابلــة فــي 
جولــة شــباط / فبرايــر- آذار / مــارس 2021(. ذكــر معظــم المســتجيبين أن عملهــم قــد تأثــر بالوبــاء، لكنهم كانــوا قادرين 
عــى تقديــم الدعــم اإلرشــادي للمزارعيــن الذيــن ال تتــاح لهــم ســوى فــرص محــدودة للحصــول عــى الخدمــات. وأكــد 
المســؤولون اإلرشــاديون أن القضايــا الرئيســية التــي تواجــه المزارعيــن تتمثــل فــي عــدم توفيــر اإلمــدادات الكافيــة 
مــن قبــل دوائــر الزراعــة، مثــل البــذور والمبيــدات واألســمدة واآلالت. كمــا شــكل ارتفــاع تكلفــة المرّشــات تحدًيــا ، إىل 
جانــب ارتفــاع أســعار الســوق للمدخــالت بســبب انخفــاض قيمــة الدينــار العراقــي ، وعــدم دفــع الحكومــة المســتحقات 
الماليــة ممــا أثــر عــى خطــط المزارعيــن لزراعــة المحاصيــل فــي الموســم المقبــل. كمــا أفــادوا أن المســالخ كانــت 
تعمــل بشــكل طبيعــي. كانــت المشــكلة الرئيســية التــي تمــت مواجهتهــا فــي عــام 2021 هــي آثــار انخفــاض معــدل 
هطــول األمطــار ونقــص الميــاه ، ال ســيما فــي االقســام الشــمالية والوســطى مــن العــراق ، فضــاًل عــن اســتمرار تأثيــر 

الوبــاء كوفيــد - 19. 

ــار المســؤولين الحكومييــن ، فــي كلتــا الجولتيــن لجمــع البيانــات.  وفــي وزارة الزراعــة، تــم أجــراء 47 مقابلــة مــع كب
وذكــر المســتجيبون أن الحكومــة شــاركت القــرارات واإلعالنــات مــع المزارعيــن عبــر موقــع الــوزارة الرســمي وعبــر كادر 
اإلرشــاد فــي جميــع المديريــات والنواحــي وكذلــك عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والواتســاب. باإلضافــة إىل ذلــك ، 
أفــاد كبــار الموظفيــن الحكومييــن أن أكثــر احتياجــات المزارعيــن إلحاًحــا للموســم التالــي كانــت الحصــول عــى الدعــم 
المالــي ، والحصــول عــى المدخــالت )البــذور واألعــالف والمزيــد( ، والوصــول إىل أراضيهم / مواشــيهم ، والوصول إىل 

المعلومــات واألســواق. وهــذا يؤكــد المواضيــع الرئيســية التــي شــرحها مســؤولو االرشــاد والمزارعــون بالتفصيــل.

ــد  ــالل البري ــن خ ــة م ــالت الزراعي ــي المدخ ــع بائع ــي م ــر الرئيس ــالت المخب ــراء 29 مقاب ــم اج ــن ، ت ــا الجولتي ــي كلت ف
اإللكترونــي. واجــه البائعــون عــدًدا مــن التحديــات فــي فترتــي االســتطالع. ذكــرت الغالبيــة أن مســتويات مبيعاتهــا 
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منــذ كوفيــد -19 ، هــل حدثــت نزاعــات أو نزاعــات حــول الوصــول 
إىل المــوارد الطبيعيــة؟ )مســح المزارعيــن( 

رفض االجابة 
ال اعرف 

اخرى 
الوصول إىل المراعي 

الوصول إىل الماء 
الوصول إىل األرض 

ال يوجد صراع او منازعات
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حالة طوارئ

٤. توفير الغذاء و استقراره

ــة  ــاد غالبي ــي. أف ــام الماض ــن الع ــا م ــرة ذاته ــة بالفت ــتطالع ، مقارن ــابقة لالس ــهرين الس ــرة الش ــالل فت ــت خ انخفض
ــا إىل  ــك جزئًي ــادة فــي تكاليــف المــواد والتشــغيل. ربمــا أدى ذل ــع ، وزي ــات فــي نقــل البضائ البائعيــن بوجــود صعوب
زيــادة التكاليــف بالنســبة للمســتهلك ، حيــث أفــاد معظــم البائعيــن أنهــم رفعــوا أســعارهم إمــا إىل حــد مــا أو بشــكل 
ــد  ــر ، وق ــل( أكث ــان )باآلج ــق االئتم ــن طري ــراء ع ــون الش ــوا يطلب ــالء كان ــا أن العم ــن أيًض ــة البائعي ــاد غالبي ــر. أف كبي
ســمح بعــض البائعيــن بالشــراء باالئتمــان بشــكل متكــرر ، ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة فــي حجــم الديــون. وقــد توقــع 
معظــم البائعيــن أنهــم ســيواجهون صعوبــات فــي تشــغيل أعمالهــم فــي األشــهر المقبلــة ، بســبب نقــص العــرض ، 
ويتوقعــون اســتمرار االرتفــاع فــي األســعار. وقــد أبلــغ 88٪ مــن البائعيــن الزراعييــن عــن زيــادات فــي أســعار الســلع أو 
البضائــع ، وكان  أحــد األســباب هــو تخفيــض قيمــة العملــة فــي كانــون األول / ديســمبر 2020. وقــد ظهــر تأثيــر ذلــك 

بشــكل رئيســي فــي نتائــج جولــة شــباط/ فبرايــر -آذار / مــارس.

Photographer : Chedli Kayouli
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الوصول الــي الغذاء 5.
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بينمــا يواجــه العــراق الموجــة الثالثــة مــن الوبــاء ، ظــل وضــع األمــن الغذائــي متقلًبــا خــالل فتــرة الســتة أشــهر التــي 
يغطيهــا التقريــر. يواصــل نظــام رصــد الجــوع التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي متابعــة حالــة األمــن الغذائــي عــن كثب.

مــع االنخفــاض الهائــل فــي أســعار النفــط والقيــود التــي تحددهــا منظمــة أوبــك عــى صــادرات النفــط ، عانــت البــالد 
ــا ، كانــت الحكومــة تكافــح حتــى لدفــع الرواتــب واســتحقاقات  مــن عجــز مالــي مرتفــع خــالل عــام 2020. وكمــا ذكرن
التقاعــد ، وفــي 19 كانــون األول / ديســمبر ، و للحــد مــن الضغــط عــى الماليــة العامــة ، أعلــن البنــك المركــزي العراقــي 
عــن تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي. وكانــت هــذه هــي المــرة األوىل التــي تنخفض فيهــا قيمة الدينــار العراقــي مقابل 
الــدوالر األمريكــي منــذ حــرب العــراق فــي عــام 2003. لوحــظ ارتفــاع فــوري فــي نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
نقــص فــي اســتهالك الغــذاء فــي األســبوع الــذي أعقــب قــرار تخفيــض قيمــة العملــة. كمــا ارتفــع ســعر ســلة الغــذاء 
ــة للشــراء الشــهري(   ــة العائلي ــة للمــواد الغذائي ــة )CBT(1  )وهــي الســلة النموذجي ــالت النقدي القائمــة عــى للتحوي
بنســبة 14٪. عــى الرغــم مــن اســتقرار األســعار ، إال أنهــا وصلــت إىل مســتوى جديــد مــن االرتفــاع، ممــا أثــر عــى األمــن 
الغذائــي للعوائــل مــن الفئــات الهشــة وخاصــة النازحيــن والعائديــن والالجئيــن والمجتمعــات العراقيــة المضيفــة 

الهشــة. 

كان مــن المتوقــع حــدوث انخفــاض فــي عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص االســتهالك خــالل شــهر رمضــان 
ــي  ــام ف ــكل ع ــذاء بش ــتهالك الغ ــتوى اس ــن مس ــكل 11(. يتحس ــوع )الش ــة الج ــام مراقب ــده نظ ــذي رص ــارك ، وال المب
ــرة  ــر الفقي ــع األس ــة م ــم االغذي ــزكاة( وتقاس ــات )ال ــادة الصدق ــبب زي ــان بس ــهر رمض ــالل ش ــالمية خ ــدان اإلس البل
ــون عــى اســتهالك  ــر أن 4.7٪ مــن االشــخاص ال يحصل ــم تقدي ــل / نيســان ، ت ــة شــهر أبري ــول نهاي والمحتاجــة. بحل
ــرة ، كان 8.5٪ مــن األشــخاص يســتخدمون اســتراتيجيات التكيــف القائمــة عــى  كاف مــن الغــذاء. فــي هــذه الفت
الغــذاء عنــد مســتويات األزمــات أو مســتويات أعــى منهــا. كانــت نســبة االعتمــاد عــى الغــذاء األقــل تكلفــة )٪34.5( 
ــر اســتراتيجيات التكيــف شــيوًعا واســتخدامًا. أفــاد نحــو 17٪ مــن المســتجيبين  واقتــراض الطعــام )27.4٪( مــن أكث
بوجــود تحديــات فــي الوصــول إىل األســواق فــي نيســان /أبريــل ، بينمــا أفــاد نحــو 26.6٪ ممــن يحتاجــون إىل الوصــول 
إىل مراكــز الخدمــات الصحيــة بوجــود تحديــات ، بســبب نقــص األمــوال ، أو بســبب بعــد المســافة إىل مركــز الخدمــات.

٥. الوصول الي الغذاء و استقراره

9%

7%

5%

2%

0%

X)YZ() [B/,W) #1&\T ]^@ >. F*8&51 >1Y() _&`%a( #1*b'() #VS-() :5;678 934

1 
N

ov
’ 2

0

11
N

ov
’ 2

0

21
 N

ov
’ 2

0

1 
D

ec
’ 2

0

11
 D

ec
’ 2

0

21
 D

ec
’ 2

0

31
 D

ec
’ 2

0

10
 Ja

n’
 2

1

20
 Ja

n’
 2

1

30
 Ja

n’
 2

1 

9 
Fe

b’
21

 

19
 F

eb
’ 2

1

1 
M

ar
’ 2

1

11
 M

ar
’ 2

1

21
 M

ar
’ 2

1

31
 M

ar
’ 2

1

10
 A

pr
’ 2

1

20
 A

pr
’ 2

1



33 32

قــدر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء مؤشــر أســعار المســتهلك )CPI( عنــد 110.40 نقطــة بشــكل مســتمر لمــدة ثالثة أشــهر - 
مــن آذار /مــارس إىل أيــار / مايــو. وتشــمل أهــم مكونــات ســلة مؤشــر أســعار المســتهلك الســكن والميــاه والكهربــاء 
والغــاز المســتخدم للطهــي )بنســبة 31.3٪ مــن إجمالــي الــوزن( واألغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة )بإجمالــي ٪30.1(. 
وتمثــل المواصــالت 11.1 ٪ ، والمالبــس واألحذيــة 7.3٪ ، واللــوازم واألجهــزة المنزليــة ، والصيانــة بإجمالي 6.4٪. يشــمل 
المؤشــر أيًضــا الخدمــات والســلع المتنوعــة )3.9٪( ، واالتصــاالت )2.9٪( ، والصحــة )2.3 ٪ ( ، والترفيــه والثقافــة )٪1.6( 
ــاًرا مــن  ــغ )0.7 ٪(. وقاعــدة المؤشــر هــي 100، اعتب ، والمطاعــم )1.4٪( ، والتعليــم )1 ٪ ( ، والمشــروبات الكحوليــة. والتب
عــام 2007. ارتفعــت تكلفــة الغــذاء فــي العــراق بنســبة 4.1 ٪ فــي أيــار / مايــو مــن عــام 2021 مقارنــة بالشــهر نفســه فــي 

عــام 2020.

٥. الوصول الي الغذاء و استقراره٥. الوصول الي الغذاء و استقراره

الســوق  وظائــف  مؤشــر  تجميــع  تــم 
مجموعــة  إىل  بالنظــر   ،  rMFI( المخفــض 
بيانــات  مــن  العوامــل(2  مــن  محــدودة 
ــة  ــج األغذي ــي برنام ــوع ف ــة الج ــام مراقب نظ
العالمــي فــي كانــون األول / ديســمبر ، بعــد 
ــار العراقــي  أن كشــف تخفيــض قيمــة الدين
ــي  ــلًبا ف ــرت س ــد تأث ــوق ق ــف الس أن وظائ
ــالد  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــواق وف ــع األس جمي
)الشــكل 14( أقــل(. وارتفعــت أســعار المــواد 
تأثــرت  كمــا   ، الغذائيــة  وغيــر  الغذائيــة 
نحــو ٪46  أفــاد  باألســعار.  التنبــؤ  إمكانيــة 
مــن تجــار التجزئــة المســتجيبين بانخفــاض 

مبيعاتهــم. متوســط 
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مــع تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي ، ارتفعــت 
وخاصــة   ، الرئيســية  الغذائيــة  الســلع  أســعار 
كبيــر.  ارتفاعــا   ، المســتوردة  الغذائيــة  المــواد 
ولوحــظ أعــى تبايــن فــي ســعر الســلة الغذائيــة 
فــي بغــداد ، بينمــا وجــد أن ســوق الســليمانية 
هــو األقــل تأثــرًا. وكانــت الزيــوت النباتيــة هــي 
الســلعة األكثــر تأثــرًا: فقــد تجــاوزت الزيــادة فــي 
الماضيــة.  الســتة  األشــهر  خــالل   ٪70 األســعار 
يعكــس هــذا أيًضــا ارتفــاع األســعار العالميــة 

النباتيــة. للزيــوت 

:*#@&=t%& *43%& <"fAl
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6.قسم خاص

6. قسم خاص 

اتســم موســم هطــول األمطــار 2021/2020 بظــروف دون المتوســط ، خاصــة فــي المحافظــات الشــمالية للعــراق. وقــد 
شــهدت معظــم أنحــاء البــالد مثــل هــذه الظــروف خــالل الفتــرة مــن تشــرين ثانــي / نوفمبــر 2020 إىل كانــون ثانــي / 

ينايــر 2021 )الشــكل 16 ، خريطــة الجانــب االيســر(.

ــع  ــن الوض ــن( ، تحس ــب االيم ــة الجان ــكل 16 ، الخريط ــل 2021 )الش ــان / أبري ــر إىل نيس ــباط / فبراي ــن ش ــرة م ــي الفت ف
فــي األجــزاء الوســطى مــن البــالد ، مــع هطــول األمطــار فــوق المعــدل الطبيعــي ، معظمهــا فــي محافظتــي ديــاىل 

وواســط.

ــالد -  ــن الب ــمالية م ــزاء الش ــتمرت األج ــل ، اس ــي المقاب ف
ــل  ــدالت أق ــي مع ــي تلق ــة - ف ــة البعلي ــز الزراع ــث تترك حي
مــن المتوســط لهطــول األمطــار: ال ســيما فــي محافظــات 

نينــوى ودهــوك وأربيــل )غــرب أربيــل(.

وتؤكــد النظــرة الموســمية للفتــرة الممتــدة مــن تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر 2020 إىل نيســان / أبريــل 2021 )الشــكل 17( 
ــار  ــول األمط ــدل هط ــر ان مع ــي تظه ــاط ، الت ــذه األنم ه
دون المتوســط فــي األجــزاء الشــمالية مــن البــالد: نينــوى 
ــالح  ــمال ص ــوك وش ــرب كرك ــل وغ ــرب أربي ــوك وغ وده
الديــن. كان هطــول األمطــار يصــل إىل 40٪ أقــل مــن 
المعــدل الطبيعــي. وقــد أدى ذلــك عى األرجح إىل مســاحة 
مزروعــة أقــل مــن المتوســط ، وفشــل المحاصيــل ، ومــن 
ــن  ــي الثني ــد النهائ ــى العائ ــار ع ــا آث ــون له ــح أن يك المرج
: القمــح  مــن المحاصيــل الشــتوية البعليــة الرئيســية 

والشــعير.

شكل رقم١6: فهرس مؤشر االختالف المعياري للغطاء النباتي )النسبة المئوية للمعدل( في 3 أشهر المنتهية في 30 أبريل 2021
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االختــالف  مؤشــر  فهــرس   :١٧ رقــم  شــكل 
المئويــة  )النســبة  النباتــي  للغطــاء  المعيــاري 
للمعــدل( فــي 7 أشــهر المنتهيــة فــي 30 أبريــل 2021

شكل رقم  ١٨: فهرس مؤشر االختالف المعياري للغطاء النباتي )النسبة المئوية للمعدل( في 3 أشهر المنتهية في 30 أبريل 2021

 5A 678 934

 :B 678 934

كان النقــص فــي هطــول األمطــار فــي 
 / شــباط  الموســم  مــن  الثانــي  الجــزء 
فبرايــر – نيســان / أبريــل 2021 قويــًا بشــكل 
خــاص فــي بعــض مناطــق محافظتــي 
هطــول  كان  حيــث   ، ودهــوك  نينــوى 
هــو  أشــهر  لثالثــة  التراكمــي  األمطــار 
ثانــي وثالــث أدنــى مســتوى مســجل منــذ 

)الشــكل 18 الخريطــة(. 40 عاًمــا 

تتداخــل هــذه الفتــرة مــع بعــض مراحــل المحاصيــل الحرجــة: )اإلخضــار( التبرعــم ، اإلزهــار ، تعبئــة الحبــوب – انظــر 
اىل تقويــم المحاصيــل فــي الشــكل 18. وبالتالــي يمكــن أن يكــون للظــروف الجافــة تأثيــرات ســلبية قويــة عــى نمــو 

المحاصيــل وإنتاجهــا.

توضــح خريطــة تنميــة الغطــاء النباتــي )الشــكل 19( بعــض المناطــق ذات الظــروف دون المتوســط فــي األجــزاء 
الشــمالية مــن البــالد: شــمال نينــوى  وجنــوب مدينــة أربيــل ، وجنــوب غــرب محافظــة الســليمانية. وتظهــر المناطــق 
ــالد )عــى ســبيل  ــك فــي بعــض المناطــق فــي شــمال الب ــب ظروفــا أعــى مــن المتوســط ، وكذل ــة فــي الغال المروي

ــة مــن كركــوك(. ــرة القريب ــة الكبي ــال المنطقــة المروي المث
قــد يكــون مقــدار األمطــار الموســمية التــي هطلــت فــي حــوض نهــر دجلــة والفــرات مصــدرا للقلق منــذ تشــرين األول/  
أكتوبــر 2021. وتوضــح خارطــة األرض فــي أدنــاه )متوســط هطــول األمطــار التراكمــي فــي حــوض دجلــة والفــرات( أن 
ــر  ــم 2007 - 2008 األكث ــر(. وكان موس ــط األحم ــا )الخ ــالل 40 عاًم ــًا خ ــم جفاف ــر المواس ــي أكث ــو ثان ــي ه ــم الحال الموس

جفافــًا )الخــط األخضــر(، عندمــا حدثــت واحــدة مــن أســوأ موجــات الجفــاف فــي البــالد.
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و بالنظــر إىل أن الطلــب عــى الميــاه ألغــراض الــري ســينمو فــي األشــهر القادمــة ، خارجــا مــن موســم هطــول األمطــار 
اىل داخــل موســم الجفــاف ، فمــن الضــروري المراقبــة عــن كثــب نمــو الغطــاء النباتــي فــي المناطــق المرويــة، وتقييــم 

بعــض اآلثــار المحتملــة بســبب انخفــاض توافــر الميــاه ألغــراض الــري.

6. قسم خاص  6. قسم خاص 
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ــك، يوضــح مســتوى تطــور نمــو الغطــاء  عــالوة عــى ذل
النباتــي اختالًفــا صارًخــا عنــد هطــول األمطــار بيــن عامــي 
2020 و 2021. ويظهــر الشــكل 20 صــوًرا عاليــة الدقــة لتطــور 
نمــو الغطــاء النباتــي )باللــون األحمــر( فــي محافظــة نينوى 
ــة  ــهر نفس ــوك للش ــرة ده ــن بحي ــة م ــة قريب ــي منطق ، ف
ــول  ــاحة الحق ــح أن مس ــن الواض ــام 2020 و 2021. م ــي ع ف
المزروعــة أقــل فــي عــام 2021 مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل 

عــام واحــد فقــط.

وبالمثــل ، ُتظهــر الصــور عاليــة الدقــة فــي الشــكل 21 
تطــور نمــو الغطــاء النباتــي )باللــون األحمــر( فــي منطقــة 
مزروعــة فــي نينــوى ، للشــهر نفســة فــي عامــي 2020 و 2021 
، ويصــور كيــف يتــم زراعــة عــدًدا قليــاًل فقــط مــن الحقول 

- المجهــزة بأنظمــة الــري المركزيــة - فــي عــام 2021.
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كشــف نظــام رصــد الجــوع التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي أنــه خــالل شــهر أيــار / مايــو ، كان نحــو 8٪ مــن ســكان 
محافظتــي نينــوى وكركــوك يعانــون مــن عــدم كفايــة االســتهالك. )كان المتوســط الوطنــي لشــهر أيــار / مايــو مــا 
يقــارب النصــف ، بنســبة 4٪(. يســتخدم نحــو 13٪ مــن النــاس اســتراتيجيات تأقلــم وتكيــف ســلبية فــي نينــوى – فــي 
حيــن ان المعــدل الوطنــي هــو 7.5٪. وتــم تســجيل أعــى زيــادة شــهرية فــي ســعر الســلة الغذائيــة فــي نينــوى )٪6.8(  
ــر  ــل الهشــة قــد تأث ــي للعوائ ــل. وقــد يكــون األمــن الغذائ ــن )8.9٪( خــالل شــهر نيســان / ابري ــم فــي صــالح الدي ث

بالفعــل بشــكل ســلبي بســبب نقــص الميــاه فــي مناطقهــم.

 :5 678 934

6. قسم خاص 

وقــد تأثــرت المناطــق المرويــة فــي نينــوى، والســليمانية 
ــاج  ــابًقا ، وكان إنت ــا س ــا ذكرن ــل. كم ــن وأربي ــالح الدي وص
الشــعير هــو األكثــر تضــرًرا ، مــع تقديــر منظمــة األغذيــة 
والزراعــة أنــه ســيكون هنــاك أكثــر مــن 70٪ انخفــاض فــي 
إنتــاج القمــح ، بينمــا ســيتم فقــدان محصــول الشــعير 
فــي نينــوى إىل حــد كبيــر  )< 99٪(. وتشــير التقديــرات إىل 
حــدوث انخفــاض بنســبة 50٪ فــي إنتــاج القمــح فــي إقليــم 
كردســتان. تقلصــت مســاحات مناطــق الرعــي والمراعــي 
الشــعير  حقــول  الماشــية  وتســتخدم   ، كبيــر  بشــكل 
المهجــورة. وارتفعــت أســعار العلــف الحيوانــي ، وبالتالــي 
ازدادت المخاطــر المحتملــة إلزالــة المخــزون وانخفــاض 

ــات. ــعار الحيوان أس

.7*$G"8%&
قــدم هــذا التقريــر أدلــة قويــة وســليمة عــن العوامــل التــي تؤثــر عــى حالــة العــرض والطلــب الغذائيــة الراهنــة فــي 

العــراق.

عــى صعيــد اإلمــدادات الغذائيــة ، ال تــزال القيــود المفروضــة بســبب كوفيــد -19 تحــد مــن التنقــل عبــر المحافظــات 
وكذلــك عــى النشــاط التجــاري و المتاجــرة. انتعشــت أســعار النفــط الخــام فــي الغالــب إىل مســتويات مــا قبــل انتشــار 
الجائحــة )فــي وقــت النشــر(. وهــذا يســمح للحكومــة العراقيــة بدفــع المزيــد مــن االلتزامات الخاصــة برواتــب الحكومة 
ــالت  ــد المدخ ــار توري ــه تج ــه ، يواج ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــات الزراعي ــالت والمخرج ــم المدخ ــد ودع ــات التقاع ومعاش
ــان كنتيجــة النخفــاض قيمــة  ــر مــن االحي ــة المســتوردة فــي كثي ــادات فــي أســعار المدخــالت الزراعي والمزارعــون زي
الدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر األمريكــي بنســبة 22٪ فــي كانــون األول / ديســمبر 2020. وبينمــا يتعيــن دفــع تكاليــف 
المدخــالت بالــدوالر األمريكــي ، يتــم اســتيفاء مبالــغ المبيعــات بالدينــار العراقــي. . وقــد حــدث انخفــاض يمكــن التنبــؤ 
بــه فــي األســعار التــي تدفعهــا الحكومــة للمزارعيــن بينمــا أســعار الدعــم المضمونــة للحبــوب )بالدينــار العراقــي( لــم 

يتــم تعديلهــا بعــد انخفــاض قيمــة العملــة.

فــي اإلنتــاج ، فــان انخفــاض معــدل هطــول األمطــار في موســم المحاصيــل الرئيســي 2020-2021  قد أثر عــى محصولي 
القمــح والشــعير )البعليــة فقــط( فــي نينــوى وإقليــم كردســتان ، وأدى إىل انخفــاض مناطــق الرعــي المتاحــة للماشــية. 
وقــد أدى هــذا األخيــر إىل زيــادة محاصيــل العلــف وارتفــاع فــي أســعار العلــف الحيوانــي. ومــن دواعــي القلــق الشــديد 
االنخفــاض فــي الميــاه الســطحية )البحيــرات والســدود( الــذي لوحــظ هــذا العــام بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة وزيــادة 
الحاجــة إىل الــري التكميلــي. وهــذا يتطلــب مراقبــة دقيقــة لجميــع مصــادر الميــاه للموســم الزراعــي القــادم 22-2021 ، 

ألنــه إذا اســتمر نقــص الميــاه ، فقــد يتأثــر إنتــاج المحاصيــل المرويــة أيًضــا.

ــو تعافــت أســعار  ــى ل ــر عــى االقتصــاد حت ــد - 19 تؤث ــزال جائحــة كوفي ــة ، ال ت ــب عــى االغذي ــد الطل امــا عــى صعي
النفــط فــي الغالــب إىل مســتويات مــا قبــل الوبــاء فــي وقــت النشــر. ال تــزال مســتويات البطالــة أعــى مــن ذي قبــل ، 
وتمامــا مثــل المنتجيــن ، يشــعر المســتهلكون بالتأثيــر الســلبي مــن انخفــاض قيمــة الدينــار العراقــي مقابــل الــدوالر 
بنســبة 22٪. ارتفــع ســعر ســلة الغــذاء القائمــة عــى التحويــالت النقديــة CBT - الســلة النموذجيــة للمــواد الغذائيــة 
العائليــة للشــراء الشــهري - بنســبة 14٪. عــى الرغــم مــن األســعار قــد اســتقرت ، إال أنهــا وصلــت إىل مســتوى جديــد 
مــن االرتفــاع، ممــا أثــر عــى األمــن الغذائــي للعوائــل مــن الفئــات الهشــة  ، وخاصــة النازحيــن والعائديــن والالجئيــن 

والمجتمعــات المضيفــة العراقيــة الهشــة والضعيفــة.

بعــد تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي ، تأثــرت وظائــف الســوق ســلًبا فــي جميــع األســواق وفــي جميــع أنحــاء البــالد. 
ــار  ــن تج ــد م ــغ العدي ــعار. أبل ــؤ باألس ــة التنب ــرت إمكاني ــا تأث ــة ، كم ــر الغذائي ــة وغي ــواد الغذائي ــعار الم ــت أس وارتفع
التجزئــة عــن انخفــاض فــي متوســط مبيعاتهــم. واألمــر األكثــر إثــارة للقلــق هــو أنــه مــن بيــن المحافظــات المتضــررة 
مــن النقــص الحالــي فــي الميــاه ، كان نحــو 8٪ مــن ســكان نينــوى وكركــوك يعانــون مــن اســتهالك غيــر كاٍف. وهــذه 
النســبة تقتــرب مــن ضعــف المعــدل الوطنــي. يســتخدم نحــو 13٪ مــن الســكان فــي نينــوى اســتراتيجيات تأقلم ســلبية 
- بينمــا يبلــغ المعــدل الوطنــي 7.5٪. وتــم تســجيل أعــى زيــادة شــهرية فــي ســعر الســلة الغذائيــة فــي المحافظتيــن 

المتضررتيــن نينــوى وصــالح الديــن خــالل شــهر نيســان / ابريــل.
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لقــد تأثــر بشــدة اعتمــاد العــراق عــى عائــدات النفــط الخــام لدعــم ســكانه وتغذيتهــم خــالل جائحــة كوفيــد - 19 وأدى 
إىل العديــد مــن المصاعــب الســيما بيــن الفئــات األكثــر ضعفــًا وهشاشــة. فــي حيــن أن الصعوبــات االقتصاديــة التــي 
تواجههــا الحكومــة قــد تتراجــع بســبب انتعــاش أســعار النفــط الخــام، فمــن الواضــح إن تأثيــر زيــادة نــدرة الميــاه فــي 
جميــع أنحــاء البــالد )واالقليــم( محســوس بشــكل واضــح. لذلــك ، ســيكون مــن المناســب للبــالد أن تبــدأ اآلن إلجــراء 
التغييــرات واالســتثمارات المطلوبــة لنظامهــا الغذائــي الشــامل ، مــن أجــل إدارة أفضــل لمســتقبل يتســم بارتفــاع 
درجــات الحــرارة ، والظواهــر الجويــة الشــديدة والمتطرفــة ، ونــدرة الميــاه ، وتدهــور خصوبــة األراضــي بســبب زيــادة 

الملوحــة وتزايــد عــدد الســكان.

D^&:$%&
ــة  ــر 2100 ســعرة حراري ــة متنوعــة لتوفي ــة CBT مــواد غذائي 1. تتضمــن ســلة الغــذاء القائمــة عــى للتحويــالت النقدي

للفــرد شــهرًيا.

ــوق  ــم الس ــات "تقيي ــم عملي ــي )MFI( بدع ــة العالم ــج األغذي ــع لبرنام ــوق التاب ــي للس ــر األداء الوظيف ــوم مؤش 2. يق
ــن 0 إىل 10  ــاس م ــى مقي ــد. ع ــى النق ــة ع ــاعدات القائم ــات المس ــوق" لعملي ــة الس ــد حال ــر" و "رص ــد المخاط وتحدي
ــة  ــأن طريق ــتنيرة بش ــرارات مس ــاذ ق ــي اتخ ــاعدة ف ــوق ، للمس ــة للس ــاد مختلف ــعة أبع ــة تس ــة الكامل ــل الحزم ، تحل
النقــل والكشــف عــن التغييــرات فــي وظائــف الســوق بمــرور الوقــت. وتقــوم النســخة المختصــرة مــن مؤشــر وظائــف 

الســوق للتقييــم عبــر الهاتــف بتحليــل أربعــة مــن هــذه األبعــاد )تخطــي أبعــاد المراقبــة(.



42


