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جمهورية العراق 
الجفاف يف املناطق الشاملية للبالد   

 أبرز النقاط
أثر الجفاف يف املناطق البعلية الواقعة يف البقاع الشاملية للبالد.  ½

إخفاق واسع النطاق للمحاصيل يف محافظة نينوى وتدين اإلنتاج إىل النصف يف إقليم كردستان العراق.    ½

قد يفيض تراجع إنتاج الحبوب تبعاً للتوقعات إىل خسارة الدخل وارتفاع حاد يف أسعار األعالف مع زيادة  ½
الحاجة إىل االسترياد. 

الشكل 1:   العراق - تقويم املحاصيل

األغذية  بشأن  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  والزراعة/  األغذية  منظمة  املصدر: 
والزراعة

* محصول غذايئ رئيس

1  “دراسة حول سلسلة القيمة الزراعية يف العراق تشمل التمر والعنب والطامطم والقمح": 

كام هي الحال يف كثري من بلدان املنطقة، يعترب القمح 
والشعري محصولني اسرتاتيجيني بالنسبة لألمن الغذايئ يف 

العراق. ويسعى هذا البلد جاهداً إىل زيادة إنتاجه املحيل 
من هذين املحصولني إىل أقىص حد ممكن بهدف الحّد 
من اعتامده عىل الواردات. كام يتم دعم إنتاج الحبوب 
من خالل برامج توزيع املستلزمات وتقديم أسعار رشاء 
مضمونة، تفوق يف العادة أسعار الحبوب عىل املستوى 

الدويل. وبالنسبة للقمح، الذي يعد املحصول الحبي الرئيس 
يف البلد، يتم طحن معظم كمياته لصنع الدقيق الذي يُوزّع 

– إىل جانب سلع غذائية أخرى – عىل األرس عن طريق 
نظام التوزيع العام )بطاقات التموين(. ومبوجب دراسة 
سلسلة القيمة التي طلبتها منظمة األغذية والزراعة يف 

العراق عام 2020، جاء أن نحو 70 يف املائة من محصول 
القمح يُزرع يف أراٍض مروية تعطي غالالً تشكل 75 يف 

املائة من اإلنتاج الوطني، بينام تزرع النسبة املتبقية بعالً، 
ما يجعل اإلنتاج عرضة لتقلبات الهطوالت املطرية.1 

يغطي القطاع الفرعي للزراعة البعلية ثالث محافظات هي 
دهوك وأربيل والسليامنية )نحو 40 يف املائة من املساحة( 

ضمن إقليم كردستان العراق، إضافة إىل محافظات نينوى 
)املناطق الشاملية( وكركوك وصالح الدين يف املنطقة 

الوسطى )60 يف املائة(. أما موسم الزراعة الشتوية فيمتد من 
أكتوبر/ترشين األول ونوفمرب/ترشين الثاين إىل أبريل/نيسان 
ومايو/أيار، ويوصف هذا املوسم بكميات هطوالت سنوية 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ WFP-0000125470.pdf
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000125470.pdf
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 الشكل 2:   العراق - حصة إنتاج القمح والشعري لكل محافظة
)املعدل قبل عام 2013، نسبة مئوية)

املصدر: تحذير خاص رقم 332 صادر عن النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة بتاريخ 25 يونيو/حزيران http://www.fao.org/3/i3898e/i3898e.pdf - 2014. متوافق مع خارطة األمم املتحدة لعام 2020.

ملحوظة: متثل األرقام النسبة املئوية لحصة كل محافظة من إجاميل اإلنتاج الوطني.

إخالء مسؤولية: إن الحدود واألسامء واملسميات املستخدمة عىل هذه الخارطة ال تعرب بأي شكل من األشكال عن رأي منظمة األغذية والزراعة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها، كام ال تعرب عن 
رأي املنظمة بشأن ترسيم حدودها وتخومها.

تراكمية ترتاوح من 250 مم إىل أكرث من 000 1 مم، حيث 
تتزايد هذه الكميات كلام اتجهنا من الجنوب إىل الشامل، 
وتتباين من عام إىل آخر من حيث توزعها املكاين والزماين. 

ويف شهر أبريل/نيسان، يبدأ حصاد الحبوب يف املنطقة 
الجنوبية للبالد، ويتدرج شامالً. 

يظهر الشكل 2 نسبة إنتاج القمح والشعري يف املناطق 
البعلية واملروية بحسب كل محافظة قبل عام 2013. 

ويُذكر أن الظروف األمنية املرتبطة بوجود عصابات داعش  
االرهابية منعت الجهاز املركزي لإلحصاء من إصدار 

إحصائيات زراعية تتعلق باملساحة والغالل وإجاميل اإلنتاج 
يف محافظة نينوى بني عامي 2015و2018. ومحافظة 

نينوى، املعروف بأنها تنتج ما يربو عىل مليون طن من 
القمح والشعري خالل العام الخرّي، اسهمت قبل عام 

2013 مبعدالت اكرث من 20 و 38 يف املائة يف انتاج القمح 
والشعري من اجاميل انتاج البلد، مبا يف ذلك إقليم كردستان 

العراق. وعقب تحرير املنطقة من داعش عام 2017، 
بقيت حصة القمح من محافظة نينوى عند نسبة تراوحت 

من 19-22 يف املائة، إال أنه جاء يف تقارير الجهاز املركزي 
لإلحصاء )التي ال تشمل بياناته إقليم كردستان العراق( أن 

نسبة الشعري وصلت إىل نحو 80 يف املائة. 

قررت وزارة التجارة اإلبقاء عىل أسعار مشرتيات القمح 
للموسم 2021 بنفس أسعار املوسم 2020، التي ترتوح 

من 000 420 إىل000 560 دينار عراقي للطن، بحسب 
الوطنية مقابل  العملة  قيمة  أما تخفيض  النوعية. 

الدوالر األمرييك بنحو 22 يف املائة خالل ديسمرب/كانون 
األول 2020 فقد أدى إىل خفض سعر الرصف الرسمي 

من 182 1 دينار عراقي للدوالر األمرييك إىل 450 1 
دينار عراقي للدوالر األمرييك، وخفضت األسعار وفق 
مكافئ الدوالر األمرييك إىل 290-385 دوالراً أمريكياً 

للطن، يف حني سجل سعر القمح املرجعي عىل املستوى 
الدويل 314 دوالراً أمريكياً للطن خالل األسبوع الثاين 

من مايو/أيار 2021.

انحباس األمطار هدد املحاصيل الشتوية يف املناطق 
البعلية شامل البالد

للموسم  الغزيرة  املطرية  الهطوالت  أوىل  ساعدت 
نوفمرب/ترشين  يف  البالد  مناطق  مختلف  تلقتها  التي 
التي  البذور،  2020 عىل تسهيل أنشطة زراعة  الثاين 

األول، حيث  ديسمرب/كانون  منتصف  استكملت يف 
البداية. ويف  كانت آفاق املحصول مبرشة نسبياً يف 

تحتاج  التي  العراق  من  والجنوبية  الوسطى  املناطق 
املحاصيل فيهام إىل ري تكمييل، تقّدم املوسم يف ظل 
ظروف مؤاتية بصورة معقولة إىل حد ما، بينام كان 

االرتياح بحسب  يبعث عىل  الحبوب   تطور محاصيل 
االقامر  امللتقطة عرب  الصور  املعتمدة عىل  التقارير 

األرض )ساتل(.  لرصد  االصطناعية 

   إنتاج القمح   
(من الحصة %)

   إنتاج الشعري   
(من الحصة %)

http://www.fao.org/3/i3898e/i3898e.pdf
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  الشكل 3:   العراق – الهطوالت املطرية التقديرية الرتاكمية يف مناطق زراعة املحاصيل ضمن محافظات مختارة
(مم)

أربيل نينوى

دهوك السليامنية

املطرية  للهطوالت  كان  للبالد،  الشاملية  املناطق  ويف 
محافظة  شهدتها  التي  الكافية  غري  بكمياتها  املتفرقة 
دهوك  محافظة  املناطق شامل  بعض  وكذلك  نينوى 
تأثري  الدين  وصالح  والسليامنية  أربيل  ومحافظات 

بالدرجة  البعلية  الشتوية  الحبوب  ظروف  يف  ملحوظ 
انخفاضاً  اإلنتاج  أن يشهد  املتوقع  وبات من  األوىل، 

نرى  أعاله،  أرشنا  وكام  الفائت.  بالعام  قياساً  ملحوظاً 
السنوات  إجراء مقارنات مع  املجدي  أنه من غري 
املعلومات  استكامل  لعدم  نظراً  األخرية  الخمس 
املطرية  الهطوالت   3 الشكل  يوضح  اإلحصائية. 

مختارة.  محافظات  يف  التقديرية  الرتاكمية 

بالرغم من وفرة الهطوالت خالل يناير/كانون الثاين 
2021 و التي خففت بصورة مؤقتة من نقص رطوبة 
الرتبة يف بعض املناطق، إال أن ظروف الجفاف التي 

فاقت العادة استمرت عىل مدى شهري فرباير/شباط 
ومارس/آذار، باستثناء املناطق الغربية التي تلقت بعض 

الهطوالت املطرية. وغياب الهطوالت املطرية ذات 
األهمية الحاسمة إلنقاذ املحاصيل خالل مارس/آذار 

ومطلع أبريل/نيسان. ويف مايو/أيار، أدى ارتفاع درجات 
الحرارة بشكل كبري )35-40 درجة مئوية( إىل خفٍض آخر 

آلفاق غالل الحبوب الشتوية املتدنية أصالً يف املناطق 
املترضرة بالجفاف )الشكل 4(. 
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شهر وخالل عرشة أيام شهر وخالل عرشة أيام

شهر وخالل عرشة أيامشهر وخالل عرشة أيام

 http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang+en&codde=IRQ املصدر: ساتل رصد األرض، النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة

http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=IRQ.
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 الشكل 4:   العراق - الشذوذ يف املؤرش املعياري الختالف الغطاء النبايت
)أبريل/نيسان 2021، يف املائة)
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أسفر انحباس األمطار عن تأزم التوتر اإلقليمي املرتبط 
بإدارة موارد املياه. فنهرا دجلة والفرات، وهام النهران 

الرئيسان يف املنطقة واملصدر األسايس ملياه الري، ينبعان 
من هضبة األناضول يف تركيا ويتدفقان عرب عدة بلدان 

)نهر الفرات(. وهنالك توقعات بانخفاض منسوب املياه 
املتدفقة إىل العراق نتيجة إنشاء سدود أعىل املجرى خارج 

األرايض العراقية. كام زادت البلدان الواقعة أعىل املجرى 
عمليات استخدام املياه لتلبية احتياجاتها املتزايدة بفعل 

النمو السكاين وما يرتبط بهذا النمو من زيادة يف استهالك 
املياه.

غالباً ما تكون البنى التحتية املخصصة للري بنى قدمية حيثام 
وجدت، وتغيب عنها كفاءة استخدام املياه. ويُذكر أن أسعار 

قطع تبديل شبكات الري ارتفعت بنسبة من 10-20 يف 
املائة منذ بداية املوسم الزراعي الراهن. أما الزيادة يف أسعار 
املرشات وغريها من ملحقات شبكات الري فتعزى بالدرجة 
األوىل إىل الطلب القوي عليها من جانب املزارعني أصحاب 

املوارد املالية الكافية لرشاء قطع غيار شبكات الري. كام 
كان لتخفيض قيمة العملة مقابل الدوالر األمرييك بأكرث من 

20 يف املائة خالل ديسمرب/كانون األول 2020 إسهام أيضاً 
يف ارتفاع األسعار، إذ أن معظم قطع شبكات الري مستورد 

من خارج البالد. بصورة عامة، يشتيك السواد األعظم من 
املزارعني من ارتفاع أسعار املستلزمات الزراعية يف األسواق 

املحلية، وعىل رأسها ارتفاع أسعار البذور واألسمدة ومبيدات 
اآلفات الزراعية، ناهيك عن شكواهم من تدين جودتها. 

صحيح أن حاالت اإلغالق املفروضة بسبب تفيش جائحة 
كوفيد-19 مل تكن ذات تأثري ملحوظ عىل مستوى تحركات 

العامل نظراً ملنح استثناءات للعاملني يف قطاع الزراعة، إال 
أنها قيدت توريد املستلزمات وأعاقت نقل املنتجات الزراعية 

بني املحافظات وعرب النقاط الحدودية.

غالباً ما تكون املحاصيل التي تدر أرباحاً أكرب كالبطاطا 
والخرضوات ومحاصيل األشجار املثمرة محاصيل مروية، 

وبالتايل هي مل تتأثر بالجفاف خالل موسم الشتاء. أما 
أحوال الطقس تبعاً للتنبؤات لغاية نهاية يونيو/حزيران 

2021 فتبقى غري مؤاتية مع احتامل استمرار ظروف 
الجفاف، ما يزيد بالتايل من املخاوف حيال األشهر القادمة 

من حيث الكتلة الحيوية للمراعي وتوفري املياه للري 
وسقاية الحيوانات. من جانبها، وعدت وزارة املوارد املائية 
بتزويد املزارعني بالحصص الرضورية املقننة من املياه لري 

املحاصيل الصيفية. 

وردت يف التقارير حاالت تفٍش موسمي فقط آلفات 
وأمراض أصابت املحاصيل يف املناطق األكرث ترضراً 

بالجفاف. ففي أبريل/نيسان، هبت رياح جنوبية عاتية غري 
معتادة استمرت لعدة أيام حاملة معها أرساباً من بالغات 

الجراد الصحراوي وصغاره من شامل العربية السعودية إىل 
محافظة األنبار. ويف ذات الشهر، متت معاملة نحو 140 
هكتاراً باملبيدات عىل امتداد وادي الفرات بالقرب من 

قضايئ راوة والقائم القريبتني من الحدود مع الجمهورية 
العربية السورية. 

إخفاق املحاصيل عىل نطاق واسع يف معظم أنحاء 
محافظة نينوى 

ترضرت محاصيل محافظة نينوى، املحافظة األكرب إنتاجاً 
للحبوب عىل مستوى البلد، ترضراً كبرياً بفعل الجفاف. 
ووفقاً للمعلومات الواردة من الجهاز املركزي لإلحصاء، 

تغطي الزراعة البعلية يف املحافظة ما يزيد عىل 85 يف املائة 
من املساحة املخصصة للقمح، بينام تغطي كامل مساحة 
الشعري. وقد أخفقت الحبوب الشتوية يف املناطق البعلية 

بشكل كامل، ما دفع املزارعني إىل حرث حقولهم تارة، أو إىل 
ترك املحاصيل املتقزمة لرعي الحيوانات فيها، أو إىل تأجريها 
للمزارعني مريب الحيوانات مبا ميكنهم عىل األقل من تغطية 
يشء من التكاليف. أما أسعار تأجري حقول القمح والشعري 
البعلية إىل منتجي األغنام لرعي قطعانهم فيها فرتاوحت 

بحسب التقارير بني 000 10 دينار عراقي و000 30 دينار 
عراقي للدونم )ما يعادل 28-84 دوالراً أمريكياً للهكتار، علامً 

أن الدونم الواحد يساوي 0.25 هكتار(. 

ويف محافظة نينوى، كان من بني مساحة الحبوب 
الشتوية املنتظر حصادها بدءاً من مايو/أيار 2021 نحو 

 االختالف مع املعدل طويل
األجل

طبيعي

مفقود

املصدر: ساتل رصد األرض، النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة 
 http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang+en&codde=IRQ

مالحظة: يعتمد حساب املؤرش عىل بيانات مقياس الكثافة اإلشعاعية املتقدم شديد التباين باستخدام 
.METOP سواتل

إخالء مسؤولية: إن الحدود واألسامء واملسميات املستخدمة عىل هذه الخارطة ال تعرب بأي شكل من 
األشكال عن رأي منظمة األغذية والزراعة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطاتها، 

كام ال تعرب عن رأي املنظمة بشأن ترسيم حدودها وتخومها.

http://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=IRQ.
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3.80 مليون دونم )000 950 هكتار( مزروعة بالقمح، 

و2.97 مليون دونم )000 740 هكتار( مزروعة بالشعري. 
وكانت املساحة املزروعة بالقمح أكرب بشكل ملحوظ 

بالسنتني املاضيتني، حيث تخطت مساحة القمح  قياساً 
بشكل طفيف 000 400 هكتار عام 2019، بينام سجلت 

000 675 هكتار خالل 2020. لكن باملقابل، سجلت 
زراعة الشعري تراجعاً قياساً مبساحة نحو 000 910 هكتار 

عام 2020 و000 760 هكتار عام 2019. 

اعتربت محاصيل الحبوب املزروعة يف حقول مروية 
)باملرشات بالدرجة األوىل( جديرة بالحصاد. ويف مطلع 

أبريل/نيسان 2021، توقعت مديرية الزراعة أن يصل إنتاج 
2021 إىل 000 475 طن، إال أنه أعيد النظر بهذه الكمية، 

ليتم تخفيضها يف مايو/أيار إىل 000 394 طن. وبهذا 
املستوى، سيكون حصاد القمح عام 2021 أدىن بأكرث من 
70 يف املائة من كمية 1.4 مليون طن التي تم حصادها 

عام 2020، وأدىن بأكرث من 50 يف املائة من كمية 000 850 
طن التي تم حصادها عام 2019. أما محصول الشعري لعام 

2021 فقد أخفق بالكامل، حيث من املتوقع أن يكون 
إنتاج هذا العام مهمالً بكمية 510 11 طن، مرتاجعاً عن 

كمية الحصاد التي بلغت 1.36 مليون طن عام 2020، 
وكمية 1.3 مليون طن عام 2019. 

انخفاض اإلنتاج يف إقليم كردستان العراق 
يعرف إقليم كردستان العراق كمنطقة تنعم بفائض إنتاج 
الحبوب. ومن إجاميل مساحة األرايض الصالحة للزراعة يف 
اإلقليم البالغة 1.6 مليون هكتار، هنالك نحو 80 يف املائة 

منها أراض بعلية و20 يف املائة مروية، إال أنها ال تروى 
بالطريقة األكفأ غالباً. وتعتمد نظم الري الصغرية عىل 

ثالث خزانات للمياه )سدود دهوك ودوكان ودربانديخان 

بسعة تخزينية إجاملية تصل إىل 200 12 مرت مكعب(، 
كام تعتمد عىل موارد املياه الجوفية أيضاً. إذ تستخرج 
املياه املخصصة للري من آبار ارتوازية ضحلة وعميقة 
عىل السواء. ويُذكر أن منسوب املياه الجوفية انخفض 

بشكل مخيف خالل العقود األخرية بسبب تعاقب موجات 
الجفاف عىل املنطقة وانخفاض كميات الهطوالت املطرية 

)الجدول 1، الشكل 5(. 

وفيام يتعلق بحصاد عام 2021، ُزرعت نسبة 56 يف املائة 
من إجاميل مساحة األرايض الصالحة للزراعة )أي أكرث 
من 000 896 هكتار( بالقمح، منها نسبة 83 يف املائة 

زراعة مروية، و17 يف املائة بعلية. بينام تخطت املساحة 
املزروعة بالشعري بشكل طفيف نسبة مثانية يف املائة )أي 
000 134 هكتار(. صحيح أنه ال تتوافر معلومات رسمية 

بشأن الزراعات عام 2019 )للحصاد عام 2020(، إال 
أن الصور امللتقطة باالستشعار عن بعد تظهر انخفاض 
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 الجدول 1:   العراق - العراق – عمق املياه الجوفية
)م)

الفرق ربيع 2021 2000 االختالف

أربيل 250–200 400–300 150–100

السليامنية 50 100 50

دهوك 150 250–200 100–50

املصدر: Rudaw.net – مدير املياه الجويف يف أربيل، 2021.  
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 الشكل 5:   العراق - عمق املياه الجوفية
  21/2020)

املصدر: وزارة الزراعة واملوارد املائية، حكومة إقليم كردستان، إقليم كردستان العراق، ,2021 .

املساحة املزرعة بالحبوب عام 2020 )للحصاد عام 
2021( قياساً باملوسم 20/2019. 

كان شح الهطوالت املطرية هائالً السيام يف املناطق الجنوبية 
والغربية من إقليم كردستان العراق، بينام شهدت املناطق 

الشاملية والرشقية ظروفاً رطبة أفضل. ووفقاً ملا جاء عن 
سلطات إقليم كردستان العراق، من املتوقع أن يصل إنتاج 
محصول القمح عام 2021 إىل 000 750 طن، ليكون بهذه 

الكمية أدىن بنسبة 50 يف املائة عن كمية الحصاد غري 
املسبوقة عام 2020. 

االنخفاض  عن  الناجمة  االقتصادية  التأثريات 
املتوقع يف إنتاج الحبوب عن املعدل عام 2021  

خسارة الدخل  ½
تعتمد نسبة كبرية من املزارعني عىل مبيعات 

الحبوب كمصدر رئيس للدخل لديهم. وعىل اعتبار 

أن موسم 20/2019 كان موسامً مؤاتياً نسبياً، لرمبا 
استطاع بعض املزارعني تخزين ما يكفيهم للكفاف 

واالستعداد ملوسم 22/2021. إال أن الكثري من 
املزارعني أعربوا عن قلقهم حيال تأخر عمليات 

دفع مستحقاتهم مقابل كميات القمح التي قاموا 
بتسليمها إىل صوامع وزارة التجارة عام 2020. ولعل 

من شأن خسارة الدخل املتوقعة بسبب تراجع 
مبيعات الحبوب الشتوية أن تدفع باتجاه اعتامد 
اسرتاتيجيات تأقلم سلبية قد تجازف باالستعداد 

للموسم الزراعي 22/2021.

زيادة أسعار األعالف عىل منتجي الحيوانات   ½
تعتمد الحيوانات عىل محاصيل الحبوب املحصودة 
وتبنها وكذلك عىل رعي بقايا تلك املحاصيل ، بعد 
الحصاد. وخالل منتصف شهر أبريل/نيسان 2021، 

أي عندما تأكد إخفاق املحصول عىل نطاق واسع يف 
املناطق الشاملية، قفزت أسعار األعالف مبعدل أرسع 

من وترية الزيادة املربرة موسمياً. ووصلت أسعار 

حتى أبريل/نيسان 2021)

املعدل

أربيلالسليامنيةدهوك
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حبوب الشعري إىل قرابة ضعف قيمها بني فرباير/شباط 
وأبريل/نيسان، مرتفعة من 000 230 دينار عراقي إىل 
000 400 دينار عراقي للطن، بينام زادت أسعار التنب 

باملتوسط من 500 1 دينار عراقي إىل 000 2 دينار 
عراقي للكيس بوزن 15 كغ عام 2020 وإىل 000 3 

دينار عراقي منتصف أبريل/نيسان 2021. 

من املحتمل أن يلجأ العديد من املزارعني إىل تقليص 
أعداد قطعانهم وبيع بعض الحيوانات لتحسني السيولة 

النقدية لديهم والتمكن من إطعام باقي الحيوانات. 
وهذا التخفيف يف عدد الرؤوس من شأنه التسبب يف 
ضغط يؤدي إىل تراجع أسعار الحيوانات الحية. كام 

بدأ عدد كبري من مريب الحيوانات االنتقال إىل املناطق 
الغربية والشاملية من نينوى وإىل مناطق داخل 

كردستان بحثاً عن املراعي. 

ارتفاع  ½ يواجه  التموين)  (بطاقات  العام  التوزيع  نظام 
الحاجة إىل االسترياد  

يتعني عىل نظام التوزيع العام استرياد كميات من القمح 
إثر تدين إنتاج هذا املحصول عىل املستوى املحيل عام 

2021، وكذلك تفاقم عزوف املزارعني عن بيع منتجاتهم 
إىل صوامع وزارة التجارة بعد حديث عن عدم دفع 

مستحقاتهم لقاء مبيعات محصول 2020 الذي قاموا 
بتسليمه إىل الحكومة. صحيح أن الحكومة عادة ما تقدم 
أسعاراً أعىل من أسعار السوق، إال أنه نظراً لنقص القمح 
بصفة عامة، قد ال يكون الفارق بني سعر السوق وسعر 

الحكومة كبرياً بحسبام جرت عليه العادة. أضف إىل ذلك 
أن الجهات الرشائية غري الحكومية تسدد دفعاتها املالية 

يف وقتها املحدد. ورغم التحسن الطفيف يف أسعار النفط 
الخام، إال أن تغطية تكاليف زيادة الحاجة إىل االسترياد 

قد يشكل تحدياً أمام املوازنة الوطنية.   



األغذية  والتجارة ملنظمة  األسواق  والزراعة ضمن شعبة  األغذية  املبكر بشأن  العاملي لإلعالم واإلنذار  النظام  قبل  التقرير من  أعد هذا 
والزراعة. وتركز هذه املستجدات عىل الظروف الشاذة اآلخذة بالتطور بهدف إصدار إنذار مبكر حيالها، فضالً عن تقديم آخر املعلومات 
املفصلة بإسهاب أكرب قياساً مبا يرد يف تقارير منتظمة أخرى تصدر عن النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر حول حالة األمن الغذايئ يف 
البلدان، وذلك عىل املستويني الوطني ودون الوطني. وال يجب اعتبار أي من املعلومات الواردة يف هذا التقرير كبيانات تعرب عن آراء 

حكومية. 

https://www.fao.org/giews/ar/ :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين للنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عىل الرابط

ميكن توجيه تساؤالتكم إىل: 

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر بشأن األغذية والزراعة

األسواق والتجارة - التنمية االقتصادية واالجتامعية  

GIEWS1@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
 روما، إيطاليا 

أعد النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة قامئة بالعناوين الربيدية بغرض نرش تقاريره. لالشرتاك يرجى تقديم 
http://newsletters.fao.org/k/Fao/markets_and_trade_english_giews_world :استامرة التسجيل من خالل الرابط التايل

CB5144AR/1/06.21 

 املسميات املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرض املواد الواردة فيه ال تعرب عن أي رأي كان خاص مبنظمة األغذية والزراعة لألمم
 املتحدة )املنظمة( بشأن الوضع القانوين أو اإلمنايئ ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها

 وتخومها. وال تعني اإلشارة إىل رشكات أو منتجات محددة ملصنعني، سواء كانت مشمولة برباءات االخرتاع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية
  املنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مامثل مل يرد ذكرها.

إن وجهات النظر املُعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها.

© منظمة األغذية والزراعة، 2021

بعض الحقوق محفوظة. هذا املُصنَّف متاح وفقا لرشوط الرتخيص العام للمشاع اإلبداعي نسب املصنف - غري تجاري - املشاركة باملثل 3.0 لفائدة 
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar). املنظامت الحكومية الدولية

 مبوجب أحكام هذا الرتخيص، ميكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غري تجارية، برشط التنويه مبصدر العمل عىل نحو مناسب.
 ويف أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن املنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. وال يسمح

 باستخدام شعار املنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا مبوجب نفس ترخيص املشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء
 ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء املسؤولية التايل باإلضافة إىل التنويه املطلوب: »مل يتم إنشاء هذه الرتجمة من قبل منظمة
 األغذية والزراعة لألمم املتحدة. واملنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الرتجمة. وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة[ األصلية هي

  الطبعة املعتمدة.

املادة 8 الوساطة والتحكيم كام هو وارد يف  التي ال ميكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق  الرتخيص  الناشئة مبوجب  النزاعات   تتم تسوية 
الخاصة الوساطة  بها يف قواعد  املعمول  الوساطة  الرتخيص. وتتمثل قواعد  باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك يف هذا  الرتخيص،   من 

التحكيم الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا  لقواعد  للملكية  العاملية   باملنظمة 
.)UNCITRAL( الخاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

 مواد الطرف الثالث.  يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث، مثل الجداول، واألشكال،
 والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والنرش. وتقع

 تبعة املطالبات الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده.

 املبيعات، والحقوق، والرتخيص. ميكن االطالع عىل منتجات املنظمة اإلعالمية عىل املوقع الشبيك للمنظمة (http://www.fao.org/publication/ar) وميكن
.www.fao.org/contact-us/licence-request :وينبغي تقديم طلبات االستخدام التجاري عن طريق   .publications-sales@fao.org رشاؤها من  خالل 
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