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الملخص التنفيذي 

تســتمر زيــادة عــدد حــاالت فايــروس كورونــا المســتجد فــي العــراق، حيــث تــم تســجيل 231،177 حالــة اصابــة حتــى 31 مــن 
ــود  ــزال القي ــاة. وال ت ــة وف ــا 6٫959 حال ــران، وصاحبه ــهر حزي ــة بش ــً مقارن ــاف تقريب ــس أضع ــا خم ــادة قدره ــهر آب بزي ش
ــال  ــى العم ــا عل ــش وخصوص ــبل العي ــى س ــب عل ــو متعاق ــر بنح ــروس تؤث ــواء الفي ــدف احت ــة به ــى الحرك ــة عل المفروض
الذيــن يعملــون بأجــر يومــي أو العاملــون بأجــر زهيــد، ممــا يعــرض مشــاريع االعمــال والمنشــآت الصغيــرة و المتوســطة 

الحجــم للخطــر ، بمــا فــي ذلــك تلــك العاملــة فــي قطــاع األغذيــة والزراعــة.  

وعلــى صعيــد العالــم، ســاهمت إجــراءات الحــد مــن تفشــي كوفيــد-19 فــي تباطــؤ االقتصــاد ممــا اثــر ســلبا علــى اســعار 
النفــط. بــدأت اســعار النفــط بالتعافــي نســبيا منــذ شــهر نيســان، ومــع ذلــك فــان العــراق بحاجــة الــى زيــادة فــي ســعر 
برميــل النفــط الــى مســتوى 58 دوالر أمريكــي علــى األقــل ليســتطيع االيفــاء بالتزاماتــه نحــو االجــور والرواتــب التقاعديــة. 
فــي ظــل المنــاخ االقتصــادي الحالــي وبســبب اعتمــاد إيــرادات الدولــة العراقــة علــى النفــط، مــن المتوقــع أن يرتفــع عجــز 

الموازنــة إلــى 19٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول نهايــة عــام 2020 ، مقارنــة بنحــو 4٪ فــي عــام 2019.

يتذبــذب عــدد العوائــل التــي التملــك مــا يكفــي لتســتهلكه مــن الطعــام خــال الشــهرين المنصرميــن بســبب تحســن 
مســتويات االســتهاك خــال فتــرة العطــل اإلســامية ويعــزى ذلــك الــى زيــادة فــي التصــدق والعطــاءات الخيريــة. فبعــد 
ــتوى  ــذروة بمس ــى ال ــام ال ــن الطع ــتهلكه م ــي لتس ــا يكف ــك م ــي ال تمل ــل الت ــدد العوائ ــع ع ــر، ارتف ــد الفط ــاالت عي احتف
ــد  ــال عي ــى 7٪  خ ــام ال ــتهاك للطع ــرة االس ــل الفقي ــبة العوائ ــت نس ــا  انخفض ــخص(. بينم ــون ش ــوز )3،5 ملي ــي تم 9٪ ف
االضحــى فــي آب، ولكــن هــذه النســبة اخــذت باالرتفــاع منــذ ذلــك الحيــن. وباالضافــة الــى ذلــك، فــان مــا يقــرب مــن 5،3 
مليــون شــخص يلجــأون الــى إســتراتيجيات تصــدي ســلبية لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة، وهــي زيــادة طفيفــة عــن نســبة 

12٪ المذكــورة فــي العــدد األول مــن هــذا التقريــر.

ــاص ؛  ــاع الخ ــي القط ــش ف ــب العي ــادر كس ــرر مص ــبب تض ــذاء بس ــى الغ ــول عل ــاكل الحص ــتمرار مش ــل اس ــن المحتم وم
حيــث افــادت اكثــر مــن 90٪ مــن الشــركات والمنشــات المتوســطة والصغيــرة الحجــم  فــي قطــاع الزراعــة والغــذاء 
بأنهــا تأثــرت بشــكل شــديد أو متوســط بســبب الجائحــة. ولمواجهــة  انخفــاض  االيــرادات، قامــت اكثــر مــن 50٪ مــن هــذه 
ــم  ــاف قدرته ــم واضع ــادر دخله ــض مص ــى تقوي ــا ادى ال ــم، مم ــض مرتباته ــا او تخفي ــريح كوادره ــا بتس ــاريع ام المش
ــررة  ــل المتض ــم العوائ ــراءات لدع ــن اإلج ــدد م ــة ع ــذت الحكوم ــذا اتخ ــتجابة له ــة. واس ــم الغذائي ــة احتياجاته ــى تلبي عل
كبرنامــج المنحــة. ولكــن رغــم ذلــك، فــان ميزانيــة الدولــة المثقلــة بــدأت فعــا بالتاثيــر علــى برامــج الحمايــة االجتماعيــة 
ومــن ضمنهــا نظــام الحصــة التموينيــة. لقــد ادت الوفــرة باالنتــاج المحلــي الــى ســد النقــص فــي مخــزون القمــح لنظــام 

ــة، لكــن نقــص األمــوال أعــاق شــراء وزارة التجــارة للزيــت النباتــي والســكر لغالبيــة األســر. الحصــة التمويني

اســتمر توفــر الغــذاء علــى نحــو مســتقر بســبب إســتقرار تجــارة الغــذاء الدوليــة باالضافــة إلــى االنتــاج المحلــي الجيــد. كمــا 
تحســن اداء اســواق المــواد الغذائيــة وكذلــك قــدرة العوائــل علــى الوصــول الــى الغــذاء مقارنــة بشــهر نيســان بعــد بــدء 
تفشــي الوبــاء رغــم اســتمرار القلــق بشــأن اســتقرار االســعار. ولــم تشــهد اســعار الســلع الغذائيــة االساســية اي تغيــرات 
ملحوظــة. اال ان اســعار الخضــروات وخصوصــا الطماطــم تذبذبــت كثيــرا خــال االشــهر القليلــة الماضيــة. وعلــى الرغــم 
مــن اســتمرار الحكومــة فــي فــرض حظــر علــى إســتيراد 24 منتــج زراعــي بمــا يشــمل الخضــراوات للحــد مــن المنافســة 
االجنبيــة خــال ذروة الموســم ولدعــم اســعار  المنتــج المحلــي فــان التقييــد علــى الحركــة مــا بيــن المحافظــات واإلنتــاج 
الســنوي الجيــد نتــج عنــه هبــوط كبيــر فــي االســعار فــي المحافظــات ذات االنتــاج الزراعــي نتيجــة زيــادة العــرض فيهــا عــن 

حاجــة اســواقها المحليــة. 

ــن  ــة يمك ــذه االزم ــار ان ه ــن االعتب ــذ بعي ــا ياخ ــد-19 بينم ــر كوفي ــف تأثي ــط لتخفي ــات وضواب ــر سياس ــذا التقري ــخص ه يش
ــادة  ــي واع ــن الغذائ ــر لألم ــذار المبك ــام االن ــي نظ ــتثمار ف ــتيراد واالس ــادر االس ــع مص ــاح. إن تنوي ــز لإلص ــتغل كحاف ان تس
هيكلــة سياســية الحمايــة االجتماعيــة يمكــن ان يعــزز مــن مرونــة النظــام الغذائــي والزراعــي فــي العــراق فــي مواجهــة 
الصدمــات الحاليــة والمســتقبلية. ويعــد هــذا الوقــت الــذي يتــم فيــه فــرض اجــراءات التباعــد الجســدي وقــت مناســب 
إلدخــال االبتــكار الرقمــي لتحســين االمــن الغذائــي فــي العــراق. إن الحكومــة العراقيــة ملتزمــة بتحســين البيئــة الرقميــة 
فــي العــراق مــن خــال تبنــي سياســات تمكيــن وتدريــب القــوى العاملــة واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الازمــة، ومــع ذلــك 
فــان التقــدم بطــيء ويتطلــب جهــودًا مركــزة. مــع وجــود شــريحة خاصــة تركــز علــى فــرص التحــول الرقمــي علــى طــول 
سلســلة التوريــد الغذائــي فــان هــذا التقريــر يســتعرض الوضــع الحالــي للنظــام البيئــي الرقمــي في العــراق ويحــدد التقرير 

االبتــكارات علــى طــول سلســلة القيمــة الغذائيــة والزراعيــة والتــي تــم إدخالهــا بنجــاح فــي العــراق والمنطقــة والعالــم.
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ــك  ــي )WFP( والبن ــذاء العالم ــج الغ ــذاء )FAO( وبرنام ــة والغ ــة الزراع ــت منظم قام
ــر  ــذا التقري ــداد ه ــي اع ــارك ف ــة بالتش ــة الزراعي ــي للتنمي ــدوق الدول ــي والصن الدول
ــراق  ــي الع ــتدامته ف ــذاء وأس ــول للغ ــة الوص ــذاء وامكاني ــر الغ ــع توف ــة وتتب لمراقب
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التطــورات االقليميــة والعالميــة. وســاهمت ايضــا منظمــة 
الهجــرة الدوليــة )IOM( ومركــز التجــارة الدولــي واالتحــاد النقــدي فــي العــراق 
ــور  ــه الدكت ــت توجي ــر. تح ــذا التقري ــة له ــات مهم ــات وتحلي ــر بيان ــي توفي )CCI( ف
 )WFP( وعاســف بوتــو )WFP( وعبــد الرحمــن ميغــاج )FAO( صــاح الحــاج حســن
وعبــد الكريــم ســما )IFAD( وتيــم روبرتســون )البنــك الدولــي( قــام فريــق اساســي 
مــن الخبــراء مــن كل وكالــة بالمســاهمة فــي توفيــر البيانــات والتحليــل فــي هــذا 
ــوز )WFP( رينــي  ــر: هــادي فتــح اهلل )WBG/IFAD( فــواد رازا )WFP( شــارون راب التقري
ــوري  ــم خ ــارت )FAO( وناظ ــارة بارنه ــا )FAO( س ــكا توثوف ــن )FAO( موني فيرديوج
)FAO(. ويخــص الفريــق بالشــكر  االيضاحــات مــن خالــد شــاش )FAO( اســيل عبــد 
 )WFP( وســامان احمــد )FAO( وســامي بــال )FAO( فــاروق مــازادا )FAO( الحميــد
ونــواف عــاوي )WFP( وبشــار الحمامــي )WFP( وارمايــن يورغينلمــك )البنــك الدولي( 

وايفــا هاســنير )البنــك الدولــي( وفاطمــة الزهــراء ياســين اغــان )البنــك الدولــي(. 

الشكر والتقدير أيضً الى يسرا عبد الحميد لدعمها في تصميم هذا التقرير.

شكر وتقدير

للتواصل:

الدكتــور صــاح الحــاج حســن، ممثــل منظمــة االغذيــة و الزراعــة التابعــة 
لامــم المتحــدة )فــاو(

salah.elhajjhassan@fao.org
 

)ايفــاد( الزراعيــة  للتنميــة  الدولــي  الصنــدوق  ممثــل  احمــد،  طــارق 
t.ahmed@ifad.org

 
عبد الرحمن ميجاج، ممثل برنامج االغذية العالمي

abdirahman.meygag@wfp.org
 

تيموثي د. روبيرتسون، الممارسات الغذائية و الزراعية، البنك الدولي
trobertson@worldbank.org
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توصيات 
السياسة 

تركز وتنوع مصادر التوريد

ــران  ــا واي يأتــي مــا يقــرب الثلثــان مــن االســتيرادات الغذائيــة للعــراق مــن اربــع دول فــي المنطقــة وهــي االمــارات العربيــة المتحــدة وتركي
ــلة  ــات سلس ــه اضطراب ــي وج ــة ف ــون ضعيف ــراق تك ــي الع ــة ف ــة الغذائي ــل القيم ــان ساس ــن ف ــن الموردي ــدالء م ــاب الب ــي غي ــوريا. وف وس
التوريــد فــي مــن بلــدان المنشــأ. وعلــى الرغــم مــن ان هــذه البلــدان لــم تفــرض اي قيــود جديــدة علــى التصديــر منــذ التدابيــر األوليــة لبــدء 
الجائحــة، فــان هنــاك خطــورة كبيــرة الحتمــال اختيــار هــذه البلــدان المصــدرة  الــى  تطبيــق سياســات تجــارة الغــذاء لتضمــن وجــود تجهيزات 
كافيــة الســواقها المحليــة. وعليــه، فعلــى العــراق ان ياخــذ بنظــر االعتبــار تنويــع مصــادر التوريــد وان يســتمر باالســتثمار فــي االنتــاج المحلــي 

لتقليــل المخاطــر مــن التغيــرات المفاجئــة فــي سياســات تصديــر الغــذاء لــدى شــركاء التجــارة.

تحسين حركة االمدادات الغذائية عبر الحدود وداخليًا

علــى الرغــم مــن أن هنــاك أدلــة وثوابــت علــى أن إســتثناءات الحركــة التــي منحــت للمزارعيــن والعامليــن فــي الزراعــة وناقلــي المنتجــات 
ــزال هنــاك عقبــات مــا زالــت  ــا بالغــذاء فــي البــاد ؛ ومــع ذلــك ، ال ت الزراعيــة وأعضــاء آخريــن فــي القطــاع الزراعــي قــد ضمنــت إمــداًدا ثابًت
تظهــر. حيــث أن هنــاك مســتويان لهــذه العقبــات، حيــث يبلــغ إن التنقــل داخــل البلــد ال يــزال يمثــل مشــكلة علــى صعيديــن اثنيــن: )1( مــرور 
ــة  ــة لزراع ــق االصولي ــون الوثائ ــن ال يملك ــن الذي ــن المزارعي ــرة م ــريحة كبي ــن ش ــد يتضم ــي بل ــات ؛ و )2( ف ــر المحافظ ــة عب ــات الزراعي المنتج
االرض او اســتغالها )مثــل حــاالت وضــع اليــد والتجــاوز( يفتقــر العــددي مــن المنتجــون إلــى التســجيل / الوثائــق المطلوبــة الجتيــاز نقــاط 
ــل  ــهيل تنق ــي تس ــألتين ف ــن المس ــة هاتي ــاعد معالج ــن أن تس ــوق. يمك ــى الس ــم إل ــل منتجاته ــم ونق ــى مزارعه ــول ال ــش والوص التفتي

المنتجــات فــي البلــد لتقليــل مخاطــر هــدر الطعــام والخســارة الماليــة واالقتصاديــة ، باإلضافــة إلــى زيــادة توافــر الغــذاء بشــكل عــام.

االستثمار في الرصد المتعدد التخصصات وأنظمة اإلنذار المبكر الوطنية لألغذية والزراعة

إن عــدم اليقيــن الحالــي والمعرفــة المحــدودة بآثــار كوفيــد-19 تســلط الضــوء علــى الحاجــة لبــذل جهــود كبيــرة لتحســين مــدى ونطــاق 
ــع  ــة جمي ــات المطلوب ــم المعلوم ــي نظ ــة. تغط ــة الغذائي ــي و األنظم ــن الغذائ ــول األم ــا ح ــم جمعه ــي ت ــات الت ــودة البيان ــم وج وحج
ــة  ــوق ، والصح ــف الس ــعار ، ووظائ ــارة ، واألس ــاه ، والتج ــة ، والمي ــروة الحيواني ــي ، والث ــاج الزراع ــك اإلنت ــي ذل ــا ف ــي ، بم ــن الغذائ ــب األم جوان
والتغذيــة. ولكــن ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التعــاون بيــن الحكومــة والمنظمــات الدوليــة ، وكذلــك بيــن الــوزارات نفســها ، لتطويــر 
نظــام وطنــي لإلنــذار المبكــر يجمــع بانتظــام مجموعــات البيانــات الرئيســية حــول العــرض والطلــب اإلجمالــي للغــذاء فــي العــراق مــن 
أجــل التحليــل المتعمــق وتوصيــات السياســة . كمــا يجــب إيــاء اهتمــام خــاص لتأثيــر كوفيــد-19 علــى البنيــة التحتيــة الحيويــة والخدمــات 

والوظائــف الســاندة والجهــات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة األخــرى فــي قطــاع األغذيــة الزراعيــة.

تحويل ضغوط المالية العامة إلى إصالح في السياسة

ــودة  ــة الموج ــة الهيكلي ــات االقتصادي ــى التحدي ــي عل ــط اضاف ــى ضغ ــط إل ــى النف ــب عل ــاض الطل ــط وانخف ــعار النف ــاض أس ــؤدي انخف ي
مســبًقا فــي العــراق ، مثــل تلــك التــي تواجههــا برامــج الدعــم والحمايــة االجتماعيــة الحاليــة. بينمــا تكافــح الحكومــة كوفيــد-19 وتأثيراتــه، 
فإنهــا ال يمكنهــا الحفــاظ علــى برامــج الدعــم الشــاملة الحاليــة. تحتــاج الحكومــة إلــى توحيــد المــوارد الماليــة الشــحيحة لتحقيــق أفضــل 
اســتهداف للفئــات الضعيفــة والذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي. علــى ســبيل المثــال، لــدى العــراق فرصــة لتحويــل نظــام الحصــة 

التموينيــة وهــو برنامــج االعانــة الرئيســي وإعــادة توجيــه المدخــرات إلــى التنميــة المســتدامة ، مثــل دعــم تنميــة القطــاع الخــاص.

)SMEs( تمكين المنشآت الصناعية الزراعية - الغذائية الصغيرة والمتوسطة

العمــل علــى تشــجيع الحكومــة علــى استكشــاف التدابيــر التــي تمّكــن المنشــآت الصناعيــة الزراعيــة - الغذائيــة الصغيــرة والمتوســطة 
التكيــف مــع كوفيــد-19 واالســتعداد بشــكل أفضــل للصدمــات المســتقبلية بصفتهــا معامــل تجيمــع وجهــات فاعلــة ضمــن سلســلة 
القيمــة الغذائيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ستســمح إعانــات عمــال األجــور المؤقتــة أو اإليقــاف الضريبــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
ــر القطاعــات التــي  ــرادات. يجــب أن تســتهدف هــذه التدابي باالحتفــاظ بالعامليــن أو توظيــف كادر إضافــي علــى الرغــم مــن انخفــاض اإلي
تتطلــب عمالــة عاليــة وتوفــر وظائــف للنســاء والشــباب )بمــا فــي ذلــك خدمــات الطعــام والمطاعــم(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن دعــم 
ــدة علــى المشــاريع لصناعيــة  ــة ، ســيعود بالفائ ــة ، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمدخــات الزراعيــة والمنتجــات الغذائي حركــة التجــارة الداخلي

ــطة. ــرة والمتوس ــة الصغي ــة - الغذائي الزراعي
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تطوير تسجيل خاص ببرامج الحماية االجتماعية

يتــم تشــغيل العديــد مــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة مــن قبــل وزارات مختلفــة وجهــات فاعلــة فــي التنميــة؛ ومــع ذلــك فــان هــذه البرامــج 
غيــر متراصفــة مــع بعضهــا البعــض. قــد تفــرط هــذه البرامــج فــي خدمــة بعــض المواطنيــن، بينمــا ال تخــدم اآلخريــن او تخدمهــم اقــل 
ــات  ــدة بيان ــى قاع ــة إل ــاك حاج ــا. هن ــذه القضاي ــد-19 ه ــن كوفي ــة ع ــة الناجم ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــرزت التحدي ــد أب ــب. ولق ــا يج مم
العــادة احيــاء نظــام الحمايــة االجتماعيــة وضمــان تدفــق المعلومــات وتوافقهــا عبــر مســتودعات شــبكة بيانــات آمنــة متعــددة لتحســين 

الرصــد وتخصيــص المــوارد واالســتهداف.

دمج حساسية الصراع في االستجابة

يجــب علــى الحكومــة والجهــات الفاعلــة اإلنمائيــة واإلنســانية زيــادة االهتمــام بالعاقــة بيــن األمــن الغذائــي والنــزاع والتماســك االجتماعي، 
ــين  ــد لتحس ــة للرص ــاء األولوي ــب إعط ــل. يج ــش بالفع ــع ه ــي وض ــزاع ف ــرك للن ــد-19 كمح ــل كوفي ــة أن يعم ــى إمكاني ــر إل ــيما بالنظ ال س
ــي  ــتويين المجتمع ــى المس ــة  عل ــات االجتماعي ــراع والعاق ــي والص ــن الغذائ ــى األم ــد-19 عل ــر كوفي ــف يؤث ــة كي ــة لمعرف ــدة األدل قاع
والوطنــي. يجــب أن تركــز المراقبــة علــى الشــفافية والمســاءلة والتواصــل بيــن التدخــات، وكيفيــة تأثيــر الوضــع الديناميكــي علــى 
محــركات الصــراع والجهــات الفاعلــة وديناميكيــات الســلطة. يمكــن بعــد ذلــك ترجمــة النتائــج  إلــى اســتجابات ذات صلــة ومائمــة للنــزاع ، 
بنــاًء علــى األصــوات المحليــة. ســتعمل الــدروس المســتفادة مــن الجائحــة مــن حيــث مخاطــر وديناميكيــات حساســية النــزاع علــى تحســين 

ــتقبلية. ــات المس ــتجابة للصدم االس

التخفيف من انتقال كوفيد-19 مدفوعة بالتجارة الدولية والمحلية

يجــب تدريــب األفــراد العامليــن علــى المناطــق الحدوديــة ومعابــر التفتيــش الداخليــة علــى تدابيــر التخفيــف مــن كوفيــد-19 وتزويدهــم 
بمعــدات واقيــة كأفضــل الممارســات. مــع اســتمرار تطبيــق تدابيــر الســيطرة علــى انتقــال المــرض عبــر الحــدود ونقــاط العبــور بيــن 
المحافظــات، فقــد تكــون أيًضــا بمثابــة محفــز للحكومــة لاســتثمار فــي تتبــع  المســار وتحديــث معاييــر الجــودة وتنميــة القــدرات إلدارة 

ــر. المخاط

إطالق العنان للبيئة الرقمية لمواجهة كوفيد-19 وتحويل الزراعة

ــاص  ــاع الخ ــوكاالت والقط ــات وال ــماح للحكوم ــى للس ــت مض ــن أي وق ــة م ــر أهمي ــة أكث ــول الرقمي ــت الحل ــد-19 ، أصبح ــوء كوفي ــي ض ف
بتكييــف عملياتهــم مــع »الوضــع الطبيعــي الجديــد« ال ســيما متطلبــات التباعــد الجســدي و قيــود الحركــة. يخفــف اعتمــاد هــذه األدوات 
ــي  ــة ف ــات الرقمي ــى التقني ــدود إل ــول المح ــؤدي الوص ــد ي ــتقبلية. ق ــات المس ــد الصدم ــة ض ــن المرون ــا يحس ــد-19 ، كم ــر كوفي ــن تأثي م
المناطــق الريفيــة إلــى توســيع الفجــوة الرقميــة وعــدم المســاواة إذا كان أصحــاب الحيــازات الصغيــرة غيــر قادريــن علــى االســتفادة مــن 
هــذه االبتــكارات بســبب محدوديــة االتصــال ، والتكلفــة العاليــة ، و / أو احتياجــات المهــارات المتخصصــة. يتطلــب تســخير القــوة الرقميــة 
أن تســتثمر الحكومــة ليــس فقــط فــي البنيــة التحتيــة األساســية التــي تمكــن مــن التحويــل الرقمــي، ولكــن لتوفيــر بيئــات تمكينيــة تســمح 
بالتبنــي مــن المســتوى الشــعبي إلــى المســتوى الحكومــي ، ممــا يســمح باالســتراتيجية الرقميــة لخفــض تكاليــف المعامــات وإزالــة عــدم 

تناســق المعلومــات.
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اللحوم منجات األلبان

السياق االقتصادي  
واالجتماعي 

.2

أ ـ أسعار السلع العالمية

الصعيديــن  علــى  الصلــة  ذات  التطــورات  الجــزء  هــذا  يصــف 
العالمــي والوطنــي التــي حدثــت منــذ إصــدار التقريــر مــن نيســان 
إلــى حزيــران، والــذي ُنشــر فــي 2 تمــوز 2020 وال تــزال ســارية إلــى حــد 

ــر. ــذا التقري ــر ه ــة نش ــر لغاي كبي

أدى انهيــار الطلــب إلــى تراجــع أســعار النفــط حيــث اســتمر العالــم 
انتشــار  الحتــواء  بإجــراءات  مدفوًعــا  االقتصــادي  التباطــؤ  فــي 
كوفيــد-19 وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور تحديــات ماليــة للبلــدان 
األجنبيــة  للعملــة  رئيســي  كمصــدر  النفــط  علــى  تعتمــد  التــي 
ــة  ــعار الطاق ــاع أس ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــراق. وعل ــل الع ــل مث والدخ
بنســبة 5٫5٪ فــي آب مدعومــا بارتفــاع أســعار النفــط الخــام بنســبة 
3٫1٪ ، بقــي مؤشــر الطاقــة أقــل بكثيــر مــن مســتويات نهايــة عــام 
ــغ 21  ــض ليبل ــى الحضي ــام إل ــط الخ ــعر النف ــط س ــل متوس 2019. وص
دوالًرا أمريكًيــا فــي نيســان 2020 ، ثــم انتعــش تدريجيــً إلــى 43٫4 
دوالًرا أمريكًيــا فــي آب. )فــي عــام 2019 ، بلــغ متوســط أســعار النفــط 

الخــام 61٫34 دوالًرا أمريكًيــا للبرميــل(1.  

وايــار،  الثانــي  كانــون  بيــن  االنخفــاض  مــن  أشــهر  خمســة  بعــد 
علــى  الثالــث  للشــهر  العالميــة  الغذائيــة  المــواد  أســعار  ارتفعــت 

ــة  ــة والزراع ــة األغذي ــر2 منظم ــط مؤش ــغ متوس ــة. بل ــوب ثابت ــعار الحب ــت أس ــا بقي ــة. بينم ــوت النباتي ــكر والزي ــا الس ــي آب يتصدره ــي ف التوال
96٫1 نقطــة فــي آب.  )FPI؛  1 ألســعار الغــذاء )الشــكل 

بقيــت أســعار القمــح ثابتــة مــع تغيــر طفيــف مــن شــهر آلخــر، حيــث ســجل القمــح زيــادة قدرهــا 2٪ مقارنــة بشــهر تمــوز 2019 علــى الرغــم 
مــن ضعــف الــدوالر األمريكــي وتباطــؤ النشــاط التجــاري ومخــاوف اإلنتــاج فــي االتحــاد األوروبي ومنطقــة البحــر األســود واألرجنتيــن. ارتفعت 
ــام  ــادة االهتم ــا وزي ــي أوروب ــة ف ــاج المنخفض ــات اإلنت ــدأت توقع ــث ب ــف ، حي ــكل طفي ــح، وإن كان بش ــواق القم ــي أس ــادرات ف ــعار الص أس
بالشــراء فــي دفــع األســعار نحــو نهايــة الشــهر. ارتفعــت أســعار الــذرة البيضــاء والشــعير والــذرة الصفــراء واألرز أكثــر مــن غيرهــا مــن بيــن 
الحبــوب الرئيســية. ارتفعــت أســعار الــذرة البيضــاء بشــكل ملحــوظ للشــهر الثانــي علــى التوالــي، بزيــادة بلغــت 8٫7٪ عــن تمــوز و 33٫4٪ فــوق 
مســتويات آب 2019 ويرجــع ذلــك فــي الغالــب إلــى الطلــب القــوي علــى الــواردات مــن الصيــن. كمــا زادت أســعار الشــعير بقــوة، حيــث زادت 
بنســبة 3٫2٪ بوتيــرة شــهرية ممــا يعكــس وتيــرة أســرع فــي الصــادرات مــن األرجنتيــن إلــى الصيــن. أدت المخــاوف بشــأن توقعــات اإلنتــاج فــي 
الواليــات المتحــدة بعــد األضــرار التــي لحقــت بالمحاصيــل فــي واليــة أيــوا إلــى ارتفــاع أســعار الــذرة بنســبة 2٫2٪ فــي آب. كمــا ارتفعــت أســعار 

األرز العالميــة، بعــد شــهرين مــن االنخفاضــات المتتاليــة، مدعومــة بقلــة التوافــر الموســمي وزيــادة الطلــب األفريقــي. 

ب  ـ التجارة العالمية والثنائية

لقــد أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى عــدد كبيــر مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك كبــار مصــدري المنتجــات الغذائيــة. حيــث تظهــر 
قاعــدة بيانــات3  البنــك الدولــي أن أكثــر البلــدان تضــرًرا مــن كوفيــد-19 هــي أيًضــا ال 50 بلــدا مصــدرا  التــي تعلــو قائمــة أكثــر البلــدان المصــدرة 
فــي المتوســط 66٪ مــن اإلمــدادات الغذائيــة فــي العالــم. وتتــراوح مســاهمتها مــن الصــادرات العالميــة مــن نســبة 38٪ فــي المحاصيــل 
المنبهــة )مثــل البــن والشــاي( إلــى أكثــر مــن 75٪ فــي الزيــوت النباتيــة والحيوانيــة والفواكــه الطازجــة واللحــوم )الشــكل 3(. يعتبــر االتحــاد 
األوروبــي وتركيــا وكنــدا وأســتراليا مــن بيــن أكبــر 10 اقتصــادات متأثــرة بهــذه الجائحــة ، كمــا أنهــا مــن أكبــر مصــدري األغذيــة إلــى العــراق 
فهــي تمثــل 91٪ مــن صــادرات العالــم مــن الشــوفان، وحوالــي 65٪ مــن الشــيلم المــزروع والشــعير وأكثــر مــن 40٪ مــن القمــح و خليــط القمــح 
ــد ، وهــي أيًضــا شــريك تجــاري مباشــر للعــراق، توفــر 24٪ مــن صــادرات األرز فــي العالــم. يواصــل البنــك الدولــي مراقبــة  مــع شــيلم. تايان

العاقــة بيــن حــاالت كوفيــد-19 وحــل تحديــات اإلمــدادات الغذائيــة بالنظــر إلــى الترابــط بيــن أســواق الغــذاء العالميــة4.  

ــارة  ــة التج ــارة(-94 لمنظم ــة والتج ــات الجمركي ــام للتعريف ــاق الع ــات GATTT-94)االتف ــة الج ــن اتفاقي ــرة م ــة عش ــادة الحادي ــا للم وفق
العالميــة، فرضــت بعــض البلــدان حظــرا مؤقتــا علــى الصــادرات الغذائيــة فــي المراحــل األولــى مــن انتشــار الجائحــة لضمــان إمــدادات ثابتــة 
ــة  ــأن الزراع ــة بش ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــب اتفاقي ــر. تتطل ــذه التدابي ــة ه ــع غالبي ــم رف ــك ، ت ــع ذل ــكل 2(5 ؛ وم ــي )الش ــوقها المحل لس
ــار األمــن الغذائــي العالمــي عنــد التفكيــر فــي مثــل هــذه القيــود المؤقتــة علــى الصــادرات لتجنــب حــدوث  أن تأخــذ البلــدان بعيــن االعتب
اضطرابــات فــي اإلمــدادات الغذائيــة.6 ولــم تعلــن تركيــا وإيــران، والتــي تعتبــر مــن أكبــر مــوردي المــواد الغذائيــة للعــراق، عــن أي تغييــرات 

فــي سياســات تجــارة المــواد الغذائيــة؛ حيــث انتهــى التقييــد الوحيــد المتبقــي لتركيــا )الحــد مــن صــادرات الليمــون( فــي 31 آب.
أغلقــت الحكومــة العراقيــة بشــكل مؤقــت الحــدود مــع إيــران والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية فــي منتصــف شــهر اذار، متحديــة 
سلســلة التوريــد للعثــور علــى مصــادر بديلــة لبعــض المــواد الغذائيــة المعينــة. وضعــت اإلغاقــات ضغطــا إضافيــا علــى المعابــر الحدوديــة 
التــي ظلــت مفتوحــة مثــل إبراهيــم خليــل )بيــن إقليــم كردســتان وتركيــا( وطريبيــل )العــراق واألردن( ومينــاء أم قصــر فــي الجنــوب. كانــت 
هــذه المعابــر تعمــل بكامــل طاقتهــا؛ ومــع ذلــك ، تــم فــرض تدابيــر صارمــة الحتــواء انتشــار كوفيــد-19، ممــا يــؤدي إلــى اســتمرار الطوابيــر 
الطويلةللناقــات وأوقــات نقــل أطــول. علــى ســبيل المثــال، لــم ُيســمح للشــاحنات التركيــة واألردنيــة بدخــول العــراق، األمــر الــذي يتطلــب 
إرســاء شــاحنة إلــى أخــرى اي تفريــغ الحمولــة مــن شــاحنة ووضعهــا فــي شــاحنة اخــرى. بــدأت المعابــر الحدوديــة األخرى فــي اآلونــة األخيرة 
بفتــح أبوابهــا أمــام اإلمــدادات الغذائيــة والطبيــة. وبحلــول نهايــة شــهر تمــوز، فتحــت خمــس نقــاط عبــور حدوديــة مــع إيــران إضافــة إلــى 

منافــذ حدوديــة مــع الكويــت والســعودية.

جــرت صــادرات المــواد الغذائيــة مــن العــراق دون وقــوع حــوادث، لكــن العــراق اســتمر فــي فــرض قيــود االســتيراد علــى بعــض المنتجــات 
الغذائيــة والزراعيــة فــي محاولــة لحمايــة األســعار خــال فتــرات اإلنتــاج المحلــي المرتفــع، بمــا فــي ذلــك الدجــاج المجمــد والبيــض الطــازج 

واألســماك وأنــواع معينــة مــن الخضــار والفواكــه تزامنــً مــع تقويــم اإلنتــاج فــي العــراق. حيــث يشــمل الحظــر حالًيــا 24 منتجــً.

شــكل رقــم 1: مؤشــر أســعار الغــذاء )FPI( حيــث )i( هــو إجمالــي مؤشــر أســعار الغــذاء حســب الشــهر مــن 2016 إلــى 2020 و )ii( هــو مؤشــر أســعار الغــذاء حســب الســلعة 
األساســية مــن آب 2019 إلــى تمــوز 2020. يقيــس مؤشــر أســعار الغــذاء التغيــر الشــهري فــي األســعار الدوليــة لـــسلة مــن الســلع الغذائيــة، مرجحــة بمتوســط حصــص الصــادرات 

لــكل مجموعــة مــن 2014 إلــى 2016.

قبل سنةقبل شهرقبل اسبوعاعتبارا من 1 أيلول 2020
)HRW ، 2 247229218190 القمح )الواليات المتحدة رقم

n.a.541499449 أرز )تاياندي 100٪ ب(
161157142156الذرة )الواليات المتحدة رقم 2 ، أصفر(

الجدول 1: عروض أسعار حبوب التصدير األسبوعية حتى 1 أيلول 2020 دوالر اميركي/طن )المصدر: منظمة األغذية والزراعة(
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82.8% 17.2%

81.8% 18.2%

78.2% 21.8%

73.3% 26.7%

69.6% 30.4%

65.9% 34.1%

64.8% 35.2%

63.4% 36.6%

58.3% 41.7%

51.8% 48.2%

38.3% 61.7%

أ ـ أسعار السلع العالمية

علــى الرغــم مــن االنتعاش البطــيء في أســعار النفــط العالمية 
منــذ نيســان، بقــي الوضــع المالــي والنقــدي فــي البــاد غيــر 
مســتقر بســبب عــدم اليقيــن بشــأن ســرعة التعافــي العالمــي، 
والعجــز الــذي نشــأ فــي وقــت انخفــاض أســعار النفــط. تشــكل 
ــة. أدى  ــرادات الدول ــي إي ــن إجمال ــي 90٪ م ــط حوال ــدات النف عائ
انهيــار أســعار النفــط الدوليــة إلــى جانــب االضطرابات السياســية 
ــة  ــة والنقدي ــد األدوات المالي ــى تقيي ــتمرة إل ــة المس واالجتماعي
ومواجهــة  الماليــة  االلتزامــات  لتنفيــذ  للحكومــة  المتاحــة 
التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة ، بمــا فــي ذلــك 

ــد-19. ــتجابة لكوفي االس

واصــل العراقيــون احتجاجهــم علــى ســوء الخدمــات  ، بمــا فــي 
ذلــك انقطــاع التيــار الكهربائــي خــال موجــة الحرالصيفيــة ، 
اضافــة الــى قلــة فــرص العمــل7 واجهــت إصاحــات مؤسســات 
القطــاع العــام والدولــة تحديــات بســبب كوفيــد-19؛ ومــع 
إدارة  ســوء  فــي  تحقيقــات  بإجــراء  الحكومــة  أمــرت  ذلــك، 
ــن  ــلة م ــن سلس ــت ع ــاء وأعلن ــل وزارة الكهرب ــن قب ــل م محتم

االجــراءات المحفــزة لإلســتجابة لطلبــات المواطنيــن.

ومــع االســتمرار فــي العمــل بــدون ميزانيــة رســمية منــذ بدايــة 
العــام، وفــي ظــل غيــاب تدابيــر التدعيــم االقتصــادي المخطــط 
لهــا واإلصاحــات ، مــن المتوقــع أن يرتفــع عجــز الموازنــة إلى ٪19 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول نهايــة عــام 2020 مقارنــة 
بنحــو 4٪ فــي عــام 2019. مــن المتوقــع أن تواجــه الحكومــة 
فجــوة تمويليــة حــادة يمكــن أن تؤجــل مشــاريع البنيــة التحتيــة 
وتعــرض  كوفيــد-19  بعــد  التعافــي  إجــراءات  مــن  وتحــد 
أجــور موظفــي القطــاع العــام والمتقاعديــن للخطــر. ومــن 
المتوقــع أن يتــم تمويــل الفجــوة مــن قبــل احتياطيــات البنــك 
المركــزي العراقــي والمصــارف المملوكــة للدولــة، باإلضافــة 
ــع  ــة. وم ــة المحلي ــوك الخاص ــن البن ــي م ــراض المحل ــى االقت إل
ذلــك، ال يــزال الوضــع المالــي غيــر مســتقر فــي ظــل المنــاخ 

ــي. ــادي الحال االقتص

الشــكل 2: القيــود المفروضــة علــى الزراعــة والصــادرات الغذائيــة بعــد جائحــة كوفيــد-19. فرضــت 31 ســلطة قضائيــة ضوابــط تصديــر بعــدد   49 منــذ بدايــة عــام 2020 )تــم 
التحديــث فــي 7 آب ؛ المصــدر: إنــذار التجــارة العالميــة، معهــد الجامعــة األوروبيــة، البنــك الدولــي(.

الشــكل 3: االســتيرادات العالميــة مــن ال 50 دولــة األكثــر تضــررا مــن كوفيــد-19 اعتبــاًرا مــن آب 2020 )المصــدر: Espitia et al. )2020( ، "قاعدة بيانــات حول التدفقات والسياســات 
التجاريــة لـــ كوفيد-19" البنــك الدولي(.

ب ـ اإلعانات والحماية االجتماعية

ــبكات  ــة، إال أن ش ــلة القيم ــن سلس ــزاء م ــم أج ــي دع ــرى، ف ــوزارات األخ ــن ال ــن بي ــارة، م ــة ووزارة التج ــتمرار وزارة الزراع ــن اس ــم م ــى الرغ عل
األمــان االجتماعــي تــرزح تحــت ضغــط الماليــة العامــة. يواجــه نظــام التوزيــع العــام )الحصةالتموينيــة( - ســلة الغــذاء الموزعــة علــى جميــع 
ــع، علــى الرغــم مــن اختــاف  العراقييــن وتديرهــا وزارة التجــارة - تحديــات شــديدة لضمــان التوزيــع المتســق لســلع الســلة الغذائيــة األرب
ــم  ــذا الموس ــي ه ــح المحل ــن القم ــن م ــون ط ــن 5٫1 ملي ــرب م ــا يق ــً م ــارة محلي ــترت وزارة التج ــة. 8 اش ــة الجغرافي ــب المنطق ــر حس التواف
ــع  ــارة الدف ــدأت وزارة التج ــط. ب ــد فق ــهر واح ــدة ش ــر لم ــك بتأخي ــن، و ذل ــن والموزعي ــن المطاح ــبكتها م ــر ش ــق عب ــع الدقي ــت بتوزي وقام
لبعــض المزارعيــن مقابــل القمــح الــذي تــم تســويقه فــي عــام 2020، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكمــل بعــد مدفوعــات مشــتريات العــام 
ــرًا لتســويق القمــح، حيــث يتجــاوز  ــً كبي ــزال الضغــط المالــي علــى الميزانيــة الحكوميــة يمثــل تحدي الســابق فــي بعــض المحافظــات. ال ي
الحــد األدنــى لســعر الشــراء الحكومــي أســعار الســوق. كمــا أدى نقــص األمــوال إلــى الحــد مــن قــدرة وزارة التجــارة علــى شــراء ســلع أخــرى 

يوفرهــا نظــام الحصــة التموينيــة )مثــل الســكر والزيــوت النباتيــة(.

ــن  ــرة والمهجري ــت وزارة الهج ــص. وزع ــاس مخص ــى أس ــد-19 عل ــتجابة لكوفي ــدة اس ــة جدي ــة اجتماعي ــط حماي ــة خط ــت الحكوم قدم
)MoMD(  مــا يقــرب مــن 250،000 حزمــة إغاثــة علــى النازحيــن داخليــً فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي تمــوز، بمــا فــي ذلــك 104،551 ســلة غذائيــة. 
كمــا وزعــت حكومــة إقليــم كردســتان 11٫7 مليــون دوالر أمريكــي )14 مليــار دينــار عراقي( علــى 140،000 أســرة ضعيفة فــي دهوك والســليمانية 

وأربيــل بعــد عيــد األضحــى، حيــث تلقــت كل أســرة دفعــة لمــرة واحــدة بقيمــة 100،000 دينــار عراقــي.
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الواردات العالمية من 50 دولة األكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد بقية العالم
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أ ـ انتاج الغذاء

ــران الحصــاد الشــتوي لمحصولــي القمــح والشــعير، وهمــا أهــم محصولــي حبــوب فــي العــراق. اســتمر شــراء الحبــوب  اختتــم فــي حزي
ــوزارة  ــة ل ــوب التابع ــارة الحب ــة لتج ــركة العام ــتقبلت الش ــهر آب. اس ــل ش ــى أوائ ــماًلا حت ــات ش ــض المحافظ ــي بع ــوز، وف ــهر تم ــوال ش ط
التجــارة أكثــر مــن خمســة ماييــن طــن مــن القمــح فــي المســتودعات )الســايلوات( الحكوميــة، منهــا 88٪ صنفــت علــى أنهــا عاليــة الجــودة 
)مــن الدرجــة األولــى(. فــي إقليــم كوردســتان، حصلــت المســتودعات الحكوميــة علــى مخصصــات كاملــة تبلــغ 390 ألــف طــن وبحســب 
حكومــة إقليــم كردســتان، فقــد قــدر إنتــاج القمــح فــي عــام 2020 بنحــو 2٫43 مليــون طــن، لذلــك تــم بيــع الباقــي فــي الســوق المحلــي أو 

تخزينــه.

بينمــا يســتمر موســم الزراعــة الصيفــي والــذي تشــمل محاصيلــه الرئيســية األرز المــروى والــذرة والقطــن والخضــروات والفواكــه بمــا فــي 
ذلــك التمــور. وافقــت وزارة الزراعــة ووزارة المــوارد المائيــة فــي شــهر نيســان 2020، علــى الخطــة الزراعيــة الوطنيــة لصيــف 2020 والتــي حــددت 
المناطــق التــي يمكــن للمزارعيــن فيهــا زراعــة محاصيــل معينــة. حيــث تــوازن الخطــة الزراعيــة الوطنيــة بيــن االحتياجــات المحليــة ومتطلبات 
ــال  ــن خ ــة م ــاع الخط ــى اتب ــن عل ــز المزارعي ــا يحف ــري( مم ــى ال ــد عل ــف المعتم ــم الصي ــة لموس ــة )خاص ــوارد المائي ــر الم ــتيراد وتواف االس
تقديــم المدخــات المدعومــة وفــرص التســويق. أمــا بالنســبة لموســم صيــف 2020، فقــد ســمحت الخطــة الزراعيــة الوطنيــة للمزارعيــن 
ــى  ــة عل ــة الزراع ــرت وزارة الزراع ــة. وحظ ــاه الجوفي ــوارد المي ــى م ــد عل ــن أن تعتم ــط يمك ــارًا فق ــا 129172 هكت ــارًا ، منه ــة 662632 هكت بزراع
طــول حــدود األهــوار والســهول الفيضيــة فــي محافظــات البصــرة وديالــى وذي قــار وواســط لحمايــة النظــم البيئيــة الهشــة. 9 يعتبــر األرز 
والــذرة مــن المحاصيــل الصيفيــة المهيمنــة فــي إقليــم كوردســتان، حيــث زرع 6971 هكتــارًا و 6229 هكتــارًا علــى التوالــي فــي المحافظــات 
ــي  ــاج ف ــة اإلنت ــز غالبي ــع ترك ــي، م ــى التوال ــذرة عل ــن األرز وال ــري م ــن مت ــة 22،311 و 53،800 ط ــت المنطق ــي، أنتج ــام الماض ــي الع ــاث. وف الث

دهــوك وأربيــل.

ــر.  ــر كبي ــن أي تأخي ــاغ ع ــم اإلب ــم يت ــتجد ول ــا المس ــروس كورون ــة في ــن جائح ــم م ــى الرغ ــراض عل ــات واألم ــد اآلف ــات ض ــتمرت الحم اس
ســجلت دائــرة وقايــة المزروعاتبــوزارة الزراعــة تفشــي اآلفــات الموســمية المحليــة خــال شــهري حزيــران وتمــوز واســتجاب لهــا، بمــا فــي 
ذلــك آفــات النخيــل وعــث الغبــار والقــوارض وآفــات الطماطــم وذبــاب الياســمين وذبــاب الخــوخ. وبســبب نجــاح الحمــات توقفــت غالبيــة 
هــذه العمليــات فــي شــهر تمــوز. ولكــن اســتمرت عمليــات مكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء فــي البصــرة وضــد القــوارض فــي محافظتي 
الديوانيــة والنجــف. فــي اآلونــة األخيــرة، بــدات دائــرة وقايــة المزروعــات أيًضــا بحملــة ضــد حفــار ســاق الــذرة في جميــع أنحــاء العراق باســتثناء 
محافظــات البصــرة وذي قــار وكربــاء. وبهــدف حمايــة الثــروة الحيوانيــة، تواصــل دائــرة البيطــرة فــي وزارة الزراعــة تنفيــذ حمــات التطعيــم 

المجانيــة ضــد مــرض الحمــى القاعيــة فــي المناطــق المســتهدفة.

قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بتقييــم تأثيــر كوفيــد-19 علــى المنتجيــن والخدمــات الحكوميــة مــن خــال إجــراء مقابــات مــع افضــل 
مــن يملــك المعلومــات )مصــادر المعلومــات الرئيســية( مــن المســؤولين الحكومييــن والمســؤولين اإلرشــاديين.10 أفــاد مســؤولون 
حكوميــون أن كوفيــد-19 أثــر علــى مجموعــة متنوعــة مــن المنتجيــن والجهــات الفاعلــة فــي الســوق. فــي أحــدى المقابــات، تــم تحديــد 
المزارعيــن غيــر المســجلين علــى أنهــم مجموعــة هشــة ألنهــم غيــر مؤهلــون عــادة للحصــول علــى إعانــات حكوميــة أو إعفــاءات حكومية 
كالتــي تســمح للمزارعيــن المســجلين بالعمــل والتنقــل علــى الرغــم مــن حظــر التجــول. اســتمرت المســاعدات الزراعيــة بحســب مصــادر 
المعلومــات مــن المقابــات فــي تســع محافظــات. كان لــدى المزارعيــن وصــول أقــل إلــى المعلومــات والدعــم الفنــي أثنــاء الجائحــة. كمــا 

تحــدث مســؤول حكومــي فــي بابــل كيــف أن تقليــل ســاعات العمــل زاد مــن صعوبــة إيصــال قــرارات الحكومــة مــع المزارعيــن.

ــية  ــات األساس ــادر المعلوم ــزت مص ــراق، رك ــوب الع ــي جن ــة لكوفيد-19ف ــات مختلف ــة تحدي ــروة الحيواني ــل والث ــو المحاصي ــه منتج واج
علــى افتقــار منتجــي المحاصيــل إلــى الوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى المدخــات الزراعيــة، مثــل بــذور الخضــروات واألســمدة ومبيــدات 
اآلفــات. كان الوصــول إلــى األســواق يمثــل  تحــٍد أيضــً. ومــع ذلــك ، زاد اإلنتــاج فــي أربيــل والمثنــى علــى الرغــم مــن أن التســويق بقــي العقبــة 
الرئيســية أمــام توليــد الدخــل. بالنســبة لمربــي الماشــية، تضمنــت التحديــات صعوبــة الحصــول علــى العلــف فــي دهــوك وكركــوك. ولــم 
ــول  ــن الوص ــاة م ــن الرع ــم يتمك ــوك، فل ــار وكرك ــى واألنب ــي ديال ــا ف ــة. أم ــود الحرك ــبب قي ــوق بس ــى الس ــول إل ــن الوص ــرون م ــن آخ يتمك
إلــى المراعــي الطبيعيــة لرعــي ماشــيتهم. ذكــر جميــع ضبــاط اإلرشــاد أن أصحــاب الماشــية واجهــوا صعوبــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات 

البيطريــة ، إمــا جزئيــً أو كليــً.

علــى الرغــم مــن التبايــن بيــن القطاعــات، وجــد المســؤولون الحكوميــون أن تراجــع طلــب المســتهلك قــد أدى إلــى ضغــط  وبالتالــي هبــوط 
ــات  ــاث محافظ ــي ث ــررا ف ــات تض ــر القطاع ــه أكث ــى أن ــن عل ــاع الدواج ــد قط ــم تحدي ــد ت ــائر. وق ــن الخس ــدد م ــى ع ــعار وأدى إل ــي األس ف
وخاصــة فــي القادســية حيــث انخفــض ســعر الدجــاج إلــى 1400 دينــار للكيلوغــرام بينمــا بقيــت تكلفــة اإلنتــاج عنــد 2،050 دينــار للكيلوغــرام. 
وطبقــً لبيانــات أســعار برنامــج األغذيــة العالمــي، فــإن متوســط أســعار لحــوم الدجــاج فــي ســوق القادســية الرئيســي يبلــغ 3000 دينــار عراقي 
للكيلــو. بنــاًء علــى هــذه النتائــج، توقــع المســؤولون الحكوميــون أن المزارعيــن ســيحتاجون بشــكل عاجــل إلــى الوصــول إلــى المدخــات 
والوصــول إلــى األســواق والدعــم المالــي علــى مــدى األشــهر الثاثــة المقبلــة. كشــفت مؤشــرات مصــادر المعلومــات الرئيســية أن القــدرة 
علــى الوصــول إلــى األراضــي والثــروة الحيوانيــة والوصــول إلــى المعلومــات والوصــول إلــى الميــاه كانــت مــن االهتمامــات األساســية التــي 

ينبغــي مراقبتهــا ومعالجتهــا عــن كثــب.

ــة  ــق الريفي ــى المناط ــة إل ــن المدين ــراد م ــرة األف ــي هج ــاد ف ــاك ازدي ــون أن هن ــؤولون الحكومي ــظ المس ــة، الح ــي الجائح ــة تفش ــذ بداي من
خاصــة فــي كركــوك وديالــى ربمــا لتجنــب التجمعــات واالزدحــام. وقــد عــزا العديــد مــن المدليــن بالبيانــات بــأن الزيــادة فــي اإلنتــاج الزراعــي 
ــب  ــظ اغل ــم ياح ــاج، ل ــادة اإلنت ــكان وزي ــركات الس ــن تح ــم م ــى الرغ ــة. عل ــطة الزراعي ــتأنفت األنش ــي اس ــرة الت ــر المهاج ــى األس ــود إل تع
المســؤولون الحكوميــون زيــادة فــي الصــراع االجتماعــي أو الخافــات حــول الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة. أفــاد مســؤول إرشــادي واحــد 
فقــط أنــه منــذ فــرض القيــود علــى الحركــة، حدثــت خافــات و / أو نزاعــات حــول الوصــول إلــى األرض والميــاه. علــى الرغــم مــن أنهــا حدثــت 

قبــل الجائحــة إال أنهــا كانــت نــادرة الحــدوث.

ــى  ــاق عل ــعة النط ــرات واس ــه تأثي ــون ل ــن أن يك ــه يمك ــول علي ــه والحص ــل تكلفت ــى تحم ــدرة عل ــذاء والق ــر الغ ــر تواف ــإن تأثي ــك، ف ــع ذل وم
العاقــات بيــن المجتمعــات وداخلهــا وينبغــي رصدهــا عــن قــرب. يمكــن أن يــؤدي انعــدام األمــن الغذائــي إلــى تأجيــج التوتــرات أو زيــادة 
االضطرابــات االجتماعيــة. فــي الوقــت الحالــي، مــن الصعــب تحديــد التأثيــر الحقيقــي لكوفيــد-19 علــى التماســك االجتماعــي فــي العــراق 
لكــن النتائــج المســجلة فــي بلــدان أخــرى تشــير إلــى أن دورة انعــدام األمــن الغذائــي وخطــر الصــراع يمكــن أن تــزداد فــي ســياقات معينــة 
ــتجابة  ــن االس ــتفيدين م ــار المس ــتهداف واختي ــة باالس ــم المتعلق ــغب والمظال ــال الش ــب وأعم ــر النه ــمل المخاط ــة. تش ــبب الجائح بس
ــر مرتبطــة  لكوفيــد-19، والتصــورات الســلبية تجــاه الحكومــة والــوكاالت المنفــذة. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للجماعــات المســلحة الغي
بالدولــة أن تســتغل االهتمــام الحكومــي المنصــرف نحــو أمــور مهمــة أو تحــاول تحويــل مــوارد المســاعدات لتحقيــق مكاســبها الخاصــة. 

كمــا يمكــن أن يصبــح ارتفــاع معــدالت البطالــة وعــدم المســاواة عامــًا دافعــً لانضمــام إلــى الجماعــات المســلحة.

Photo/ Emilienne Malfatto
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slant column density of NO2 and the total air mass factor) is used and the unit of measurement is Molecules per meter
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أ ـ  االستيرادات واالحتياطات الغذائية

ــار  أصبــح العــراق يعتمــد بشــكل متزايــد علــى االســتيرادات الغذائيــة لتلبيــة الطلــب المحلــي. حيــث زادت االســتيرادات الغذائيــة مــن 2 ملي
دوالر أمريكــي إلــى 11 مليــار دوالر )مــن 19 إلــى 21٪ مــن إجمالــي االســتيرادات( بيــن عامــي 1985 و 2017، مدفوعــة بالنمــو الســكاني 11.  علــى الرغــم 
ــتراتيجية12.   ــة االس ــه الغذائي ــز احتياطيات ــح لتعزي ــراق القم ــتورد الع ــح أن يس ــن المرج ــام 2020، مف ــح لع ــح الناج ــول القم ــاد محص ــن حص م
ــاج  ــاوز اإلنت ــث تج ــتوي حي ــعير الش ــن الش ــن م ــف ط ــر 900 أل ــيتم تصدي ــه س ــواب أن ــس الن ــي مجل ــة ف ــة الزراع ــت لجن ــرى، أعلن ــة أخ ــن جه م

ــة13.  ــات المحلي االحتياج

اســتمر اســتيراد وتصديــر المدخــات والمنتجــات والمــواد الغذائيــة الزراعيــة علــى الرغــم مــن اإلغــاق بســبب كوفيــد-19؛ ومــع ذلــك، فقــد 
ــاعات  ــض س ــدودة وخف ــة المح ــر الحدودي ــى المعاب ــة إل ــة. باإلضاف ــة الماضي ــهر القليل ــال األش ــلبً خ ــة س ــد الوطني ــل التوري ــرت ساس تأث
العمــل الحكوميــة، قــد تســتمر ثاثــة عوامــل أخــرى فــي التأثيــر علــى سلســلة اإلمــداد الغذائــي، بمــا فــي ذلــك سلســلة إمــدادات اإلغاثــة 
ــات الجويــة المســتمرة بيــن المناطــق الحدوديــة التركيــة / اإليرانيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان مــن مخاطــر  اإلنســانية. أوال، زادت الضرب
سلســلة التجهيــز واربــاك التجــارة؛ ومــع ذلــك، حتــى كتابــة هــذا التقريــر، لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي تأثيــر مباشــر.ثانيا، تواصــل وزارة الزراعــة فــرض 
قيــود اســتيراد علــى بعــض المــواد الغذائيــة، باإلضافــة إلــى تقييــد حركــة هــذه الســلع بيــن إقليــم كوردســتان وبقيــة االجــزاء الفيدراليــة 
مــن العــراق. واصلــت الحكومــة الفيدراليــة وحكومــة إقليــم كوردســتان المفاوضــات إلدخــال آليــة لمراقبــة المعابــر الحدوديــة فــي إقليــم 
كوردســتان، وهــي جــزء مــن مناهــج مركزيــة لتوحيــد إجــراءات االســتيراد. ثالًثــا ، فــي محاولــة لمكافحــة الفســاد، نشــرت الحكومــة قــوات 

األمــن فــي 14 معبــرًا حدوديــً. الجيــش العراقــي مســؤول اآلن عــن المعابــر14.

الحصول على
الغذاء واستقراره

.4

أ ـ  وجهات نظر العمل والعمالة في قطاع األغذية والزراعة

ــز  ــي تركي ــة العالم ــج األغذي ــل برنام ــة. حل ــز الحضري ــول المراك ــيما ح ــاد ال س ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــً ف ــادي تدريجي ــاط االقتص ــتؤنف النش اس
المســتويات الشــهرية المتوســطة لثانــي أكســيد النيتروجيــن )NO2( المســتمدة مــن صــور األقمــار الصناعيــة. يعتبــر ثانــي أكســيد 
ــة.  ــة الحيوي ــراق الكتل ــي واحت ــوري الصناع ــود األحف ــدًا الوق ــرية، وتحدي ــطة البش ــة باألنش ــة المرتبط ــزرة الهام ــازات الن ــن الغ ــن م النيتروجي
لوحظــت تركيــزات أعلــى مــن ملوثــات الهــواء فــي تمــوز بالمقارنــة مــع عمليــات اإلغــاق الصارمــة فــي شــهر نيســان، خاصــة حــول المناطــق 
الحضريــة مثــل بغــداد والبصــرة وأربيــل ونينــوى وكربــاء والنجــف ممــا يشــير إلــى أن األســواق واألنشــطة االقتصاديــة قــد بــدأت بالتعافــي 

علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تصــل الــى مســتويات مــا قبــل كوفيــد-19 )الشــكل 4(.

وفًقــا لدراســة أجرتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومركــز التجــارة الدوليــة15 ، أفــادت 91٪ مــن الشــركات الصغيــرة 
ــى  ــا إل ــك أساًس ــع ذل ــة، ويرج ــديد بالجائح ــدل أو ش ــكل معت ــرت بش ــة تأث ــا التجاري ــة أن عملياته ــة والزراع ــاع األغذي ــي قط ــطة ف والمتوس
اإلغــاق المؤقــت )83٪(، انخفــاض الخدمــات اللوجســتية )33٪( وعــدم دفــع العمــاء فواتيرهــم )23٪(. ذكــرت 53٪ مــن الشــركات أن لديهــا 
ــت  ــك، خفض ــتجابة لذل ــة. واس ــة منخفض ــات محلي ــهدت مبيع ــا ش ــت أنه ــً، و 75٪ قال ــات محلي ــى المنتج ــول عل ــي الحص ــكات ف مش
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العمالــة بشــكل مؤقــت، بمــا فــي ذلــك عــدم دفــع الرواتــب )31٪(، واالســتغناء عــن الموظفيــن بشــكل 
دائــم )13٪(. تأثــر الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء بتخفيــض عــدد الموظفيــن؛ ومــع ذلــك، كانــت الفجــوة بيــن الجنســين فــي قطــاع األغذيــة 
والزراعــة واســعة بالفعــل. أفــاد 57٪ مــن الشــركات أنهــا معرضــة لخطــر اإلغــاق الدائــم، و 24٪ فــي غضــون ثاثــة أشــهر أو أقــل و 33٪ فــي 
ســتة أشــهر أو أكثــر. حــددت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التدابيــر الحكوميــة التــي مــن شــأنها أن تســاعدها فــي التعامــل مــع أزمــة 
فيــروس كورونــا، وشــملت االقتراحــات إعفــاءات16  إغــاق لقطاعــات معينــة )68٪(، ودعــم اإليجــار )51٪( ودعــم األفــراد العامليــن لحســابهم 

الخــاص )44٪(. فــي الواقــع، ســتدعم إعفــاءات اإلغــاق لبعــض القطاعــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل كبيــر.

ــى  ــد-19 عل ــروس كوفي ــر في ــم تأثي ــاد  لفه ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــن ف ــع البائعي ــت م ــر اإلنترن ــًحا عب ــة مس ــة والزراع ــة األغذي ــرت منظم أج
األعمــال التجاريــة الزراعيــة ووصــول المزارعيــن إلــى المدخــات.17  ذكــر غالبيــة البائعيــن أن عملياتهــم اســتمرت علــى الرغــم مــن الجائحــة. 
عــرض 71٪ مــن البائعيــن نفــس مجموعــة المنتجــات مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي؛ ومــع ذلــك ، أبلــغ 91 ٪ عــن صعوبــات فــي 
ــرح  ــتقرة )58٪(، وص ــت مس ــت أو ظل ــف انخفض ــن أن التكالي ــن البائعي ــد م ــاد العدي ــم. أف ــر مورديه ــى تغيي ــم إل ــع واضطراره ــل البضائ نق
45٪ أن أســعارهم ازدادت. تحــول الطلــب أيضــا حيــث شــهد 83٪ مــن البائعيــن انخفاًضــا متوســًطا إلــى قوًيــا فــي المبيعــات خــال الشــهر 
الماضــي. الحــظ البائعــون أيًضــا أن طلــب العميــل قــد تغيــر )93٪(، مــع انخفــاض فــي عــدد العمــاء وكميــة المنتجــات المشــتراة وتغيــر فــي 
أنــواع المنتجــات المشــتراة وزيــادة تفضيــل المنتجــات األرخــص. كمــا ذكــر حوالــي 73٪ أن العمــاء قامــوا بشــراء القليــل أو الكثيــر عــن طريــق 

االئتمــان. كان غالبيــة البائعيــن علــى اســتعداد لتقديــم هــذه الخدمــة للحفــاظ علــى قاعــدة عمائهــم.

الشكل 4:  تركيز ثاني أكسيد النيتروجين )NO2( في نيسان وحزيران 2020 كمؤشر بديل للنشاط االقتصادي )المصدر: برنامج األغذية العالمي(.



17 16

10

8

6

4

2

0

403020100

A. التصنيف B. الوفرة

ــن، إال أن  ــي للمزارعي ــدد رئيس ــل مح ــات كعام ــى المدخ ــول إل ــددت الوص ــد ح ــية ق ــة الرئيس ــات الحكومي ــن أن المعلوم ــم م ــى الرغ عل
هــذه النتائــج تشــير إلــى أنــه اكثــر درجــة هــو عــدم القــدرة علــى تحمــل تكاليــف المدخــات، بــداًل مــن أغــاق بائعــي المدخــات ، أو القــدرة 
علــى توفيــر الســلع الضروريــة. ومــع ذلــك، قــد يتطــور هــذا األمــر؛ فلــم يكــن 41 ٪ مــن بائعــي المنتجــات الزراعيــة متأكديــن ممــا إذا كانــوا 
ســيحتاجون إلــى تغييــر أســعارهم، أو مــا إذا كان لديهــم إمــدادات كافيــة للشــهر المقبــل. توقع غالبيــة البائعيــن )45٪( مواجهــة صعوبات 
أكبــر فــي تشــغيل أعمالهــم فــي الشــهر المقبــل. ولــم تتوقــع العديــد مــن الشــركات الزراعيــة االضطــرار إلــى إغــاق أعمالهــا فــي األشــهر 

الثاثــة المقبلــة؛ ومــع ذلــك، وقــد كان حوالــي 32٪ منهــم غيــر متيقنيــن و 21٪ اعتقــدوا أن إغاقهــم الوشــيك محتمــل.

ركــز نظــام رصــد الجــوع التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي )المعــروف ســابًقا باســم نظــام  mVAM( علــى تجــار األغذيــة بالتجزئــة علــى وجــه 
التحديــد. شــهد حوالــي 40٪ ممــن اجابــو مــن تجــار األغذيــة بالتجزئــة انخفاًضــا فــي المبيعــات بســبب كوفيــد-19 بينمــا أبلــغ 45٪ عــن عــدم 
وجــود تغييــر )الشــكل 7(. أبلــغ 15٪ فقــط عــن زيــادة فــي المبيعــات. ســجل معظــم تجــار التجزئــة مــن محافظــات البصــرة ودهــوك والمثنى 
والســليمانية انخفاًضــا فــي المبيعــات، بينمــا ســجل معظــم تجــار التجزئــة فــي األنبــار ارتفاعــً فــي المبيعــات. كانــت تدابيــر التخفيــف مــن 
ــة  ــود الحرك ــن قي ــاغ ع ــم اإلب ــة. ت ــداء األقنع ــى ارت ــع عل ــجيع الجمي ــاء وتش ــن للعم ــم اليدي ــر معق ــي توفي ــيوًعا ه ــر ش ــد-19 األكث كوفي

باعتبارهــا التحــدي األكبــر  فــي حيــن أشــار البعــض أيضــً إلــى انخفــاض الطلــب ومشــاكل الســيولة.

علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، أظهــر مؤشــر وظائــف الســوق عبــر األجهــزة المحمولــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي )mMFI( أن وظائــف 
ــزة  ــر األجه ــوق عب ــف الس ــر وظائ ــات مؤش ــة بيان ــد مقارن ــاد. عن ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــن ف ــة تتحس ــواد الغذائي ــة للم ــار التجزئ ــوق لتج الس
المحمولــة فــي نيســان )الجولــة األولــى( مــع بيانــات تمــوز )الجولــة الســابعة(، فقــد تحســنت النتائــج اإلجماليــة فــي جميــع المحافظــات 
لمؤشــر وظائــف الســوق عبــر األجهــزة المحمولــة )الشــكل 5(. وكانــت األســعار هــي األكثــر تقلبــً مــن بيــن جميــع أبعــاد الســوق، خاصــة فــي 

كركــوك )الشــكل 6(.

الشــكل 5:  درجــات مؤشــر وظائــف الســوق عبــر األجهــزة المحمولــة حســب المحافظــة: مؤشــر 
يحلــل أربعــة أبعــاد للســوق )مجموعــة متنوعــة مــن الســلع األساســية والســعر والتوافــر والمرونــة( 
بنــاًء علــى اســتطاعات الــرأي عبــر الهاتــف مــع تجــار التجزئــة ويقيــم كل ُبعــد بمعــدل مــن 0 إلــى 10، 

حيــث يمثــل الرقــم 10 اداء وظيفــي عالــي.

الشكل 6:  درجات مؤشر وظائف السوق عبر األجهزة المحمولة لكل محافظة ، مقسمة إلى كل من الركائز األربع: التنوع المتعدد والتوافر  واألسعار  والمرونة.
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ــراق  ــاء الع ــع أنح ــي جمي ــوز ف ــهر تم ــال ش ــواق خ ــجلت األس ــة: س المرون
كانــت  األســواق  أن  إلــى  يشــير  ممــا   )10 مــن   10( مثاليــة  مرونــة  درجــات 
تســتجيب لاحتياجــات. أفــاد تجــار التجزئــة الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــم 
يمتلكــون مخزونــات كافيــة تكفــي لمــدة أســبوع واحــد علــى األقــل 
وكانــوا واثقيــن أيضــً مــن تجديــد مخزونهــم فــي غضــون أســبوع واحــد 

ــة. ــد الحاج عن

نظــر  وجهــة  مســح  تنفيــذ   )CCI( العــراق  فــي  النقــد  اتحــاد  واصــل 
ــن  ــرى م ــوحات األخ ــًا المس ــوق )BeneMark( مكم ــي الس ــتفيد ف المس
خــال التركيــز علــى تصــورات األســر لألســواق فــي المناطــق المتأثــرة 
 160 بتقييــم  أســبوعين  كل  العــراق  فــي  النقــد  اتحــاد  يقــوم  بالصــراع. 
ــار  أســرة بالوصــول إلــى 10 أســر لــكل قضــاء فــي خمــس محافظــات )األنب
، ديالــى ، كركــوك ، نينــوى ، صــاح الديــن(. يقــدم المســح مقطًعــا عرضًيــا 
لألســر الهشــة اجتماعًيــا واقتصادًيــا فــي األقضيــة، ويقــدم نتائــج إرشــادية 
ــران و 3 آب  ــن 1 حزي ــات بي ــرت البيان ــة. أظه ــن الجائح ــة ع ــرات الناجم للتغي
ــا  ــت كم ــر ظل ــل األس ــن قب ــراؤها م ــم ش ــي ت ــيوًعا الت ــر ش ــلع األكث أن الس
هــي فــي الشــهرين الســابقين - الزيــت النباتــي واألرز والمحاليــل المطهــرة 
والمنظفــات والصابــون. أبلــغ 60٪ مــن األســر عــن زيــادة فــي ســعر ســلعة 
واحــدة أو أكثــر مقارنــة بأســعار مــا قبــل كوفيــد-19 وهــو انخفــاض بنســبة 
ــه  ــي من ــص تعان ــدو أن النق ــل، يب ــابقين. وبالمث ــهرين الس ــة بالش 10٪ مقارن
ــن  ــه 34٪ م ــا مجموع ــبة 14٪( أي م ــاض بنس ــر )انخف ــن األس ــل م ــبة أق نس
المســتجيبين. ظلــت الســلع التــي تتعــرض الــى النقــص فــي أغلــب األحيــان 
كمــا هــي - المطهــرات والمنظفــات واألرز والزيــت النباتــي والعــدس. 
أبلغــت 4٪ مــن األســر فــي المتوســط عــن إغــاق متاجرهــا المحليــة خــال 
ــي  ــق الت ــي المناط ــون ف ــن يعيش ــراد الذي ــبة لألف ــهرين. بالنس ــن الش هذي
تــم فيهــا إغــاق المتاجــر المحليــة، لــم يتمكــن 17٪ مــن الوصــول إلــى 
متجــر آخــر مفتــوح. وبالتالــي، تشــير نتائــج مســح كل مــن مؤشــر وظائــف 
ــواق  ــى أن األس ــتفيدة إل ــوق المس ــة والس ــزة المحمول ــر األجه ــوق عب الس
ــاك  ــزال هن ــك، ال ت ــع ذل ــة؛ وم ــة الماضي ــهر القليل ــال األش ــنت خ ــد تحس ق
حاجــة إلــى جمــع البيانــات الدقيقــة لتحديــد األماكــن التــي ال تــزال قضايــا 

ــق. ــدر قل ــد مص ــه تع ــول الي ــذاء أو الوص ــاءة الغ ــدم كف ع
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التشــكيات متعــددة القطاعــات: تحســنت درجــة التصنيــف متعــدد القطاعــات فــي العــراق فــي جميــع أنحــاء البــاد مقارنــة بشــهر نيســان. 
وبالتالــي، يتمتــع النــاس بخيــار الحصــول علــى مجموعــة متنوعــة مــن المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة. يشــير هــذا أيضــً إلــى عــودة األنشــطة 

االقتصاديــة وفتــح أســواق تحمــل مــواد غيــر أساســية )الشــكل 7(.

األســعار: أظهــر تحليــل مؤشــر وظائــف الســوق عبــر األجهــزة المحمولــة لبيانــات الجولــة الســابعة أن األســواق فــي كركــوك ســجلت أدنــى 
درجــة ســعر )2٫3(. وســجلت كل مــن واســط والقادســية وأربيــل وبابــل وذي قــار وميســان ونينــوى الدرجــة القصــوى 10. وشــهدت األســواق 
ــم  ــة ل ــار التجزئ ــعار. تج ــب األس ــو تقل ــي ه ــرك الرئيس ــان. كان المح ــي نيس ــا ف ــة بدرجاته ــرا مقارن ــلبيا كبي ــرا س ــف تغي ــوك والنج ــي ده ف

يتمكنــوا مــن التنبــؤ بأســعار الســلع لألســبوع التالــي )الشــكل 9(.
ــد  ــير ُبع ــران. يش ــان وحزي ــي نيس ــة ف ــكل محافظ ــددة ل ــز المتع ــات الركائ ــكل 7:  درج الش
التصنيــف متعــدد القطاعــات إلــى الســلع األساســية التــي يمكــن شــراؤها فــي الســوق 
ومقــدار الخيــارات المتاحــة. تشــمل فئــات الســلع األساســية الطعــام والمــأوى والمســتلزمات 
ــة. ــة الصحي ــة والرعاي ــي والنظاف ــرف الصح ــة والص ــرب اآلمن ــاه الش ــية ومي ــة األساس المنزلي

الشــكل 9:  ركيــزة الســعر لــكل محافظــة، مقارنــة بيــن درجــات نيســان وتمــوز. يقيــس ُبعــد 
الســعر لمؤشــر وظائــف ســوق األجهــزة المحمولــة ســمتين أساســيتين لركيــزة الســعر ، أي 
االتجــاه / المســتوى والتقلــب / االســتقرار. األول مرتبــط بتغيــر الســعر )كيــف تغيــرت األســعار 
مقارنــة بالشــهر الســابق( والثانــي يرتبــط بإمكانيــة التنبــؤ )إذا كان بإمــكان تجــار التجزئــة 

توقــع أســعار الســلع التــي يبيعونهــا ، لألســبوع التالــي(.

الشــكل 8:  أبعــاد التوافــر لــكل محافظــة مقارنــة بيــن شــهري نيســان وتمــوز. يشــير عمــود 
ــا إذا  ــم م ــوم بتقيي ــة. يق ــات كافي ــوق بكمي ــي الس ــلع ف ــادي للس ــود الم ــى الوج ــر إل التواف

كانــت بعــض المنتجــات نــادرة أو مــن المحتمــل أن تصبــح أكثــر نــدرة علــى المــدى القصيــر.

التوفــر: كان متوســط درجــة التوفــر فــي جميــع المحافظــات 10 باســتثناء كركــوك حيــث كانــت درجــة التوافــر 8٫3 خــال الجولــة 7 )األســبوع 
الرابــع مــن تمــوز(. ومــن ثــم فــإن توافــر المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة فــي األســواق كان جيــًدا فــي جميــع أنحــاء البــاد )الشــكل 8(.
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وحدة الوزنالكمية لكل عائلة

سلة االمن الغذائي

كيلو10العدس

لتر4٫55الزيت النباتي

كيلو15األرز

كيلو5السكر

كيلو5البرغل

كيلو0٫75الملح

كيلو30دقيق القمح

سلة النظافة

حزمة1منظفات الغسيل

حزمة4الفوط الصحية

قطعة1الشامبو

قطعة6الصابون

قطعة3فرشاة اسنان للكبار

قطعة3فرشاة اسنان لاطفال

قطعة1معجون االسنان

رزمة1اكياس النفايات

110,000

82,500

55,000

27,500

Food Basket SMEB

ب ـ اتجاهات اسعار الغذاء

لــم يشــهد متوســط أســعار الســلع األساســية فــي تمــوز أي تغيــر كبيــر شــهرًيا علــى المســتوى الوطنــي. ومــع ذلــك، ارتفعــت أســعار األرز 
بنســبة 14٪ مقارنــة بشــهر تمــوز مــن العــام الماضــي. لوحظــت أهــم التغيــرات الســنوية فــي أســعار األرز فــي المثنــى )مــن 1000 دينــار إلــى 1750 
دينــار للكيلوغــرام(، والقادســية )1،292 دينــار عراقــي إلــى 1،750 دينــار عراقــي للكيلوغــرام( وميســان )1،500 إلــى 2،000 دينــار عراقــي للكيلوغرام(.

تشــير التقاريــر األخيــرة إلــى أن إنتــاج المحاصيــل الصيفيــة كان وفيــرًا هــذا الموســم. وأكــدت الحكومــة علــى أهميــة فــرض حظــر االســتيراد 
الحالــي و / أو التعريفــات الجمركيــة علــى المنتجــات الزراعيــة المنتجــة محليــً. علــى الرغــم مــن هــذه السياســات التمكينيــة، فقــد تذبذبــت 
أســعار الخضــار علــى مــدى الشــهرين الماضييــن. علــى الرغــم مــن أن التقلبــات الموســمية فــي األســعار هــي أمــر طبيعــي، فقــد أدى تقييــد 

الحركــة بيــن المحافظــات إلــى انخفــاض كبيــر فــي األســعار فــي المحافظــات المنتجــة وزيــادة األســعار فــي المحافظــات المســتهلكة.

علــى ســبيل المثــال، انخفــض متوســط أســعار البصــل شــهريً بنســبة 15٪ فــي تمــوز. وكانــت األســعار أقــل بنســبة 51٪ مقارنــة بمــا كانــت عليــه 
قبــل ثاثــة أشــهر. ولوحــظ أهــم انخفــاض شــهري فــي أســعار البصــل فــي الســليمانية حيــث انخفــض ســعر البصــل مــن 1500 دينــار عراقــي 
للكيلوغــرام فــي حزيــران إلــى 1050 دينــار للكيلوغــرام فــي تمــوز. وشــهدت نينــوى )مــن 413 دينــارا الــى 250 دينــارا للكيلوغــرام(، والنجــف )750 
دينــارا الــى 550 دينــارا للكيلوغــرام( واالنبــار )750 الــى 550 دينــارا للكيلوغــرام( انخفاضــا ملحوظــا. فــي حيــن رأت صــاح الديــن زيــادة بنســبة 
33٪ شــهريً فــي أســعار البصــل )مــن 563 دينــارًا إلــى 750 دينــارًا للكيلوغــرام(. انخفــض متوســط أســعار البطاطــس بنســبة 39٪ مقارنــة بمــا 
كان عليــه قبــل ثاثــة أشــهر. كان متوســط االنخفــاض الشــهري 13٪. وكان أهــم انخفــاض فــي أســعار البطاطــس فــي دهــوك )مــن 938 

دينــار إلــى 500 دينــار للكيلوغــرام( والنجــف )750 إلــى 550 دينــار للكيلوغــرام(.

شــهدت الطماطــم انخفاًضــا بنســبة 54٪ فــي متوســط الســعر مقارنــًة باألشــهر الثاثــة الماضيــة حيــث كان االنخفــاض الشــهري بنســبة 
15٪ تقريبــً. كانــت أهــم االنخفاضــات الشــهرية فــي أربيــل )مــن 563 إلــى 250 دينــار عراقــي للكيلوغــرام(، دهــوك )1000 إلــى 500 دينــار عراقــي 
للكيلوغــرام(، نينــوى )388 إلــى 220 دينــار عراقــي للكيلوغــرام( والنجــف )500 إلــى 350 دينــار عراقــي للكيلوغــرام(. مــن ناحيــة أخــرى ، شــهدت 
بغــداد وديالــى زيــادة فــي األســعار بنســبة 25٪ شــهرًيا )375 إلــى 500 دينــار عراقــي للكيلوغــرام( فــي كا المحافظتيــن. كانــت هــذه 
الظاهــرة واضحــة بيــن منتجــي الطماطــم فــي أربيــل. فــي أوائــل تمــوز، انخفــض ســعر الطماطــم فــي أربيــل إلــى 100 دينــار للكيلوغــرام، 
ــو.  ــاًرا للكيل ــام 2019، 747 دين ــم لع ــعر الطماط ــي لس ــط وطن ــى متوس ــغ أدن ــة، بل ــً. وبالمقارن ــم احتجاج ــر محصوله ــون بتدمي ورد المزارع
يعــزى انخفــاض األســعار إلــى القيــود المفروضــة علــى الحركــة بيــن المحافظــات التــي منعــت نقــل الطماطــم إلــى األســواق ذات األســعار 
ــاج الرئيســية. ردًا علــى ذلــك، أعلنــت حكومــة إقليــم كوردســتان عــن خطــط إلعــادة فتــح  المرتفعــة، وتشــبع األســواق فــي مناطــق اإلنت

مصنــع لمعالجــة معجــون الطماطــم لتحويــل الطماطــم الزائــدة عــن الســوق وضمــان أن يتمكــن المزارعــون مــن تحقيــق ربــح.

)SMEB(  الجدول4:  مكونات سلة إنفاق الحد األدنى للعيش

ــة  ــلة أغذي ــة بس ــة( مقارن ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــي والمي ــن الغذائ ــش )SMEB: األم ــى للعي ــد األدن ــاق الح ــلة إنف ــكل 10:  س الش
.)CBT( ــد ــى النق ــة عل ــات القائم التحوي

ــر  ــر أكث ــكل 10(. التغيي ــوز )الش ــي تم ــط ف ــبة 1٪ فق ــران بنس ــهر حزي ــة بش ــش )SMEB( مقارن ــى للعي ــد األدن ــاق الح ــلة إنف ــة س ــت قيم ارتفع
ــي. ــام الماض ــن الع ــوز م ــع تم ــة م ــا )9٪( بالمقارن وضوح

23 تموز 23 تشرين الثاني 23 أيلول23 تشرين األول24 كانون الثاني 24 أيار 24 تموز

Photo/ Emilienne Malfatto
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أ ـ استهالك الغذاء في االسرة

اســتمر نظــام رصــد الجــوع )HMS( التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي جمــع البيانــات حــول األمــن الغذائــي لألســر وتوفيــر األدلــة الازمــة 
التخــاذ القــرار وتخطيــط السياســات. ُيشــار إلــى عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن عــدم كفايــة اســتهاك الغــذاء، كمــا تــم حســابه بنــاًء 
ــي  ــوظ ف ــكل ملح ــذاء بش ــتهاك الغ ــجل اس ــن س ــراق ، تحس ــي الع ــذاء )FCS( . ف ــتهاك الغ ــجل اس ــم س ــام، باس ــبعة أي ــر س ــى مؤش عل
مناســبتين دينيتيــن، عيــد الفطــر وعيــد األضحــى، وهــو تحســن مرتبــط بزيــادة العطــاء الخيــري. ينخــرط المســلمون فــي األعمــال الخيريــة 
الســنوية المعروفــة باســم الــزكاة خــال شــهر رمضــان المبــارك الــذي ينتهــي بعيــد الفطــر. ُيتوقــع تقليدًيــا مــن األثريــاء أن يتقاســموا ٪2٫5 
مــن جميــع أصولهــم مــع الفقــراء كل عــام مــع حــدوث غالبيــة العطــاء خــال هــذا الوقــت. كمــا زاد اســتهاك اللحــوم بيــن الطبقــات 
الفقيــرة خــال عيــد األضحــى حيــث يتــم عــادة تقديــم ثلــث لحــوم الحيوانــات المقدمــة كقربــان لألشــخاص المســتضعفين. خــال فتــرة 
حظــر التجــول فــي شــهر نيســان، كان 7٪ مــن الســكان اليســتهلكون كميــات كافيــة مــن الغــذاء ، وانخفضــت هــذه النســبة إلــى 5٪ بحلــول 

نهايــة شــهر أيــار.
بعــد احتفــاالت عيــد الفطــر ، ارتفعــت هــذه النســبة إلــى 9٫3٪ خــال األســبوع األول مــن شــهر تمــوز، لكنهــا انخفضــت إلــى حوالــي 7٪ خــال 
عيــد األضحــى فــي شــهر آب قبــل أن ترتفــع مــرة أخــرى )الشــكل 11(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تســجيل حوالــي 1٫5٪ مــن األشــخاص بعــدم 
ــن  ــة هاتي ــط HMS بدق ــام 2016. تلتق ــي ع ــف )CFSVA( ف ــي والضع ــن الغذائ ــامل لألم ــل الش ــال التحلي ــذاء خ ــتهاك الغ ــي اس ــة ف كفاي
الظاهرتيــن المشــهورتين ، ممــا يزيــد الثقــة فــي إمكانيــة اســتخدام نظــام رصــد الجــوع كنظــام إنــذار مبكــر لألمــن الغذائــي فــي العــراق.

أفــاد نحــو 13٫7٪ مــن المســتجيبين والذيــن يمثلــون حوالي 5٫3 مليون شــخص باســتخدام اســتراتيجيات التأقلم الســلبية لتلبيــة احتياجاتهم 
الغذائيــة فــي 9 آب.18 كمــا كشــف نظــام رصــد الجــوع التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي أن حوالــي 26٫6٪ مــن الســكان يواجهــون تحديــات 
فــي الوصــول إلــى الســوق ومحــات البقالــة ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى قيــود الحركــة أو مخــاوف مــن اإلصابــة. كان هــذا الرقــم ســابقً فــي 
ــة  ــات الصحي ــى الخدم ــول إل ــن الوص ــل تحس ــن. وبالمث ــذاء تتحس ــى الغ ــادي إل ــول الم ــة الوص ــروف وإمكاني ــدو أن الظ ــذا يب ــو 36٪، ل ــار ه اي
حيــث أفــاد 26٫5٪ مــن األشــخاص بوجــود تحديــات فــي الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى نقــص األمــوال أو القيــود 

المفروضــة علــى الحركــة، فــي حيــن كانــت نســبة مــن أبلــغ فــي 18 ايــار عــن تحديــات فــي الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة هــي  ٪33٫3. 

أثــرت تدابيــر التخفيــف مــن كوفيــد-19 مثــل حظــر التجــول واإلغــاق ســلًبا علــى فــرص العمــل للعمــال الذيــن يكســبون قوتهــم يوميــا 
ــى  ــول إل ــر للوص ــر مباش ــو تدبي ــارة )ToT( ه ــددات التج ــل. ان مح ــب الدخ ــى كس ــم عل ــي قدرته ــض، وبالتال ــل المنخف ــال ذوي الدخ والعم
ــر ماهــر مــن ســلعة معينــة. ُتعــد االتجاهــات الزمنيــة لمحــددات التجــارة  ــر المقــدار الــذي يمكــن أن يشــتريه أجــر عامــل غي الغــذاء وتقدي
ــح  ــق القم ــعار دقي ــاعدت أس ــام. س ــراء الطع ــى ش ــدرة عل ــاض الق ــن انخف ــون م ــة يعان ــات الهش ــت الفئ ــد إذا كان ــل جي ــر بدي ــة مؤش بمثاب
المســتقرة فــي الحفــاظ علــى شــروط التجــارة؛ ومــع ذلــك، أثــرت نفقــات الصحــة والنظافــة اإلضافيــة علــى قــدرة الشــخص علــى شــراء مــا 
يكفــي مــن الطعــام ألســرته. يوضــح الرســم البيانــي أن شــروط التجــارة بقيــت مســتقرة نســبيً علــى مــدار األشــهر الثاثــة الماضيــة؛ ومــع 
ذلــك ، لــم تصــل إلــى مســتويات مــا قبــل كوفيــد-19 )الشــكل 12(. يمكــن لألجــر اليومــي للعامــل الغيــر الماهــر شــراء 31 كيلــو غــرام مــن 
دقيــق القمــح قبــل كوفيــد-19؛ ومــع ذلــك ، فقــد انخفــض هــذا إلــى 27 كيلــو غــرام. وكان أكبــر انخفــاض فــي كركــوك )41٪( وصــاح الديــن 

.)٪20(

الشــكل 11:  العــدد التقديــري لألشــخاص الذيــن لديهــم ســجات غيــر كافيــة الســتهاك الغــذاء كمــا وفرهــا  نظــام رصــد الجــوع التابــع لبرنامــج األغذيــة العالمــي بيــن نيســان 
– آب لعــام 2020. 

الشكل 12: شروط التجارة لدقيق القمح  التي تحسب كمية القمح التي يمكن أن يشتريها أجر عامل غير ماهر )بالكيلوغرام(.
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قيم االقتصاد الرقمي )0 - 10(

متوسط الشرق االوسط وشمال افريقيا 
GCC باستثناء

متوسط الشرق االوسط 
وشمال افريقيا العراق الركائز

4٫17 5٫01 3٫83 البنية التحتية الرقمية

4٫81 5٫44 4٫08 المنصات الرقمية

4٫39 5٫34 3٫47 الخدمات المالية الرقمية

3٫55 4٫18 2٫95 ريادة االعمال الرقمية

3٫94 4٫68 2٫83 المهارات الرقمية

االبتكار الرقمي   
لألمن الغذائي

.5

يمكــن اإلشــارة إلــى االبتــكار الرقمــي فــي القطــاع الزراعــي قــد يكــون الثــورة الزراعيــة القادمــة. تنتشــر تقنيــات الهواتــف المحمولــة 
وخدمــات االستشــعار عــن بعــد والحوســبة الموزعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ويمكنهــا تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة وتقليــل عــدم تناســق 
المعلومــات وعــدم كفــاءة الســوق وتقليــل تكاليــف المعامــات وتبســيط ساســل التوريــد. إذا تــم تعزيــز االبتــكار الرقمــي بفاعليــة، يمكــن 
أن يجعــل قطــاع األغذيــة الزراعيــة أكثــر كفــاءة وشــمولية واســتدامة بيئيــة مــن خــال جمــع وتحليــل ونقــل البيانــات حــول أنظمــة األغذيــة 

الزراعيــة وربــط أصحــاب المصلحــة المعنييــن آنيــ19ً. 

ــاع  ــوكاالت والقط ــات وال ــماح للحكوم ــى للس ــت مض ــن أي وق ــة م ــر أهمي ــد-19 أكث ــرات كوفي ــوء تأثي ــي ض ــة ف ــول الرقمي ــت الحل أصبح
ــاعد  ــن أن يس ــة. يمك ــود الحرك ــدي وقي ــد الجس ــات التباع ــيما متطلب ــد"، ال س ــي الجدي ــع الطبيع ــع "الوض ــم م ــف عملياته ــاص بتكيي الخ
اعتمــاد هــذه األدوات اآلن فــي تقليــل تأثيــر كوفيــد-19، وكذلــك تحســين المرونــة فــي مواجهــة الصدمــات المســتقبلية. إن االســتثمار فــي 

التحــول الرقمــي للعــراق ســيمكن البــاد مــن التعافــي بشــكل أســرع مــن الجائحــة وتحقيــق أهــداف طويلــة األمــد لهــذا القطــاع.

النظــام البيئــي الرقمــي فــي العــراق آخــذ بالتحســن وقــد التزمــت الحكومة باالســتثمار فــي هــذا القطاع. تحــدد منظمــة األغذيــة والزراعة20  
الشــروط التاليــة الازمــة للتحــول الرقمــي: )1( السياســات الداعمــة والتكنولوجيــات المتاحــة والميســورة التكلفــة والقــوى العاملــة الُمدّربــة؛ 
ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــة ووس ــف المحمول ــت والهوات ــتخدام اإلنترن ــل اس ــات مث ــاد التقني ــهل اعتم ــي تس ــة الت ــروف التمكيني و )2( الظ
والمهــارات الرقميــة ودعــم ريــادة األعمــال الزراعيــة وثقافــة االبتــكار. لقــد قطــع العــراق اشــواط واســعة فــي مجــاالت معينــة، بينمــا كان 
ــة  ــي أولوي ــع ه ــي المجتم ــي  ف ــول الرقم ــى أن التح ــة عل ــراق 2030 صراح ــة الع ــص رؤي ــرى. تن ــاالت أخ ــي مج ــب ف ــاق بالرك ــي اللح ــأ ف أبط
وتشــجع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتحقيــق أهدافهــا. كمــا التزمــت الحكومــة علًنــا بالنهــوض باالقتصــاد الرقمــي خــال 
منتــدى 2020 حــول االقتصــاد الرقمــي وتنميــة ريــادة األعمــال فــي المشــرق لضمــان وصــول الســكان إلــى اإلنترنــت عالــي الســرعة ومناســب 
 التكلفــة وتطويــر بنيــة تحتيــة للدفــع الرقمــي قابلــة للتشــغيل البينــي وتقديــم خدمــات حكوميــة عبــر منصــات رقميــة موثوقــة. 21 
مــع تحســن األمــن واالســتقرار بعــد عــام 2017، تمكــن العــراق مــن تركيــب كابــات أليــاف ضوئيــة جديــدة والتــي أدت إلــى نمو عدد مشــتركي 
النطــاق العريــض المتنقــل. فــي عــام 2019، كان مــا يقــرب مــن 96٪ مــن ســكان العــراق مشــتركين فــي خدمــات الهاتــف المحمــول و ٪49 
يســتخدمون بنشــاط اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول.22 حاليــا، تغطــي شــبكات الجيــل الثالــث 93٪ مــن مشــتركي الهاتــف المحمــول فــي 

العــراق.23

علــى الرغــم مــن التــزام الحكومــة بتنميــة االقتصــاد الرقمــي، ال يــزال العــراق متخلًفــا عــن الركــب عــن دول الشــرق األوســط وشــمال افريقيا. 
اســتعرضت المبــادرة التقنيــة للبنــك الدولــي فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا االقتصــاد الرقمــي عبــر دول الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا وقامــت بتقييــم كل دولــة عبــر خمــس ركائــز: البنيــة التحتيــة الرقميــة والمنصــات الرقميــة والخدمــات الماليــة الرقميــة 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــط لمنطق ــدل المتوس ــن المع ــل م ــراق أق ــة. كان أداء الع ــارات الرقمي ــة والمه ــال الرقمي ــادة األعم وري
لجميــع الركائــز. تواجــه المجتمعــات الريفيــة علــى وجــه الخصــوص، عــدم المســاواة وتحديــات فــي الوصــول إلــى التكنولوجيــا واإلنترنــت 
عمومــً. ال تــزال هنــاك فجــوة كبيــرة فــي توســيع شــبكات النطــاق العريــض عاليــة الســرعة لســكان الريــف فــي العــراق. ال تــزال التحديــات 
منتشــرة فــي كل مــكان فــي مجــال أمــن الحاســوب وحمايــة البيانــات واســتبدال العمالــة وإعــادة التعليــم وخطــر خلــق فجــوة رقميــة 
بيــن القطاعــات أو حتــى األفــراد ذوي القــدرات المختلفــة علــى تبنــي تقنيــات جديــدة ممــا يعيــق قــدرة العــراق علــى تحويــل قطــاع األغذيــة 

الزراعيــة.

الجدول5:  أداء االقتصاد الرقمي حسب الركائز. المصدر: المبادرة التقنية للبنك الدولي في دول الشرق االوسط وشمال افريقيا.

ــة  ــر الرقمي ــة وغي ــة الرقمي ــة التحتي ــودة البني ــين ج ــراق تحس ــى الع ــب عل ــامل، يج ــو الش ــان النم ــة وضم ــات الرقمي ــات التقني ــاق إمكان إلط
وإدخــال سياســات ولوائــح تمكينيــة وبنــاء القــدرات البشــرية علــى اســتخدام األدوات الرقميــة وضمــان االســتدامة البيئيــة للتطــورات الرقمية. 
ان الخدمــات العامــة التــي تعمــل علــى تحســين البنيــة التحتيــة بمــا فــي ذلــك ســرعة اتصــال الهاتــف المحمــول واإلنترنــت فــي المناطــق 
الريفيــة وتقليــل التكلفــة علــى المســتخدمين النهائييــن قــد تســهل اعتمــاد التقنيــات الرقميــة فــي قطــاع الزراعــة. يمكــن لاســتثمارات 
التكميليــة، بمــا فــي ذلــك مشــاريع إنشــاء الطــرق والكهربــاء فــي االريــاف، معالجــة القيــود التــي تحــد حاليــً مــن اتصــال المناطــق الريفيــة 

باألســواق والتجهيــز بالطاقــة.

ــتخدام  ــن باس ــات للمزارعي ــة للمدفوع ــاء األولوي ــي إعط ــر ف ــي النظ ــي الحكوم ــم الزراع ــج الدع ــن لبرنام ــات، يمك ــاد التقني ــادة اعتم لزي
التقنيــات الرقميــة مــن أجــل تخصيــص المــوارد النــادرة بكفــاءة أعلــى مثــل اعتمــاد الــري الذكــي وأنظمــة الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول 
أو خدمــات اإلرشــاد الرقمــي. يجــب معالجــة القضايــا الشــاملة مثــل المســاواة بيــن الجنســين )أو الجنــدرة( والعمــر للتأكــد مــن أن إدخــال 
ــًة  ــع للبنــك الدولــي، تســتخدم 72 امــرأة فقــط اإلنترنــت مقارن ــا لتحليــل مرفــق الجنــدرة فــي المشــرق التاب األدوات الرقميــة شــامل. وفًق
بــكل 100 رجــل، وحوالــي 89 امــرأة تســتخدم الهواتــف المحمولــة لــكل 100 رجــل وهــي فجــوة بيــن الجنســين تبلــغ 28 و 11٪ علــى التوالــي. يبلــغ 
معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى الكبــار 43٫7٪ فقــط، مــع معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة بيــن اإلنــاث أقــل بكثيــر مــن معــدالت 
ــادة  ــهيل ري ــات لتس ــتخدام البيان ــة واس ــة الرقمي ــة والخصوصي ــأن الملكي ــات بش ــاد سياس ــً اعتم ــام أيض ــاع الع ــى القط ــب عل ــال. يج الرج

ــتخدمين. ــة المس ــال وحماي األعم

إن أهميــة هــذه اإلجــراءات والحاجــة الملحــة اليهــا أمــران أساســيان فــي ضــوء األزمــة العالميــة الحاليــة واحتياجــات التنميــة المســتدامة. 
ــين  ــل" وتحس ــكل أفض ــاء بش ــادة البن ــد-19 و "إع ــر كوفي ــن تأثي ــف م ــة للتخفي ــات الرقمي ــز التقني ــي وتعزي ــدة لتبن ــة جاه ــعى الحكوم تس
كفــاءة الخدمــات العامــة وخلــق بيئــة تمكينيــة لرقمنــة قطــاع األغذيــة الزراعيــة. يتــم تســليط الضــوء أدنــاه علــى توصيــات لتســهيل التبنــي 
ــول  ــة وح ــراق والمنطق ــن الع ــة م ــب أمثل ــى جان ــة، إل ــة الزراعي ــة الغذائي ــلة القيم ــى سلس ــا عل ــخير آثاره ــة وتس ــات الرقمي ــع للتقني األوس

العالــم.

أ ـ االنتاج الزراعي

تقديــم حوافــز لتبنــي تقنيــات الزراعــة الدقيقــة للمســاعدة فــي زيــادة اإلنتاجيــة ومعالجــة نــدرة الميــاه واإلدارة الغيــر فعالــة 
للمــوارد. يمكــن للتقنيــات الرقميــة تحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة مثــل أنظمــة الــري الذكيــة مــع التســميد المحســن24 
والروبوتــات واالستشــعار عــن بعــد )األقمــار الصناعيــة والطائــرات المســيرة( وأجهــزة االستشــعار وأنظمــة الحلــب والتغذيــة اآلليــة. ســتكون 
اإلدارة الفعالــة للمــوارد الطبيعيــة ذات أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى األثــر المتعاقــب لتغيــر المنــاخ. علــى ســبيل المثــال، تعمــل الزراعــة الدقيقة 
ــاج الزراعــي مــع اســتخدام كميــات أقــل مــن الميــاه والطاقــة واألســمدة والمبيــدات. يــؤدي ذلــك إلــى  علــى تحســين كميــة ونوعيــة اإلنت
تحســين قــدرة المزارعيــن علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــع تقليــل البصمــة البيئيــة. علــى ســبيل المثــال، يســتخدم 400000 مــزارع فــي الهنــد 
ــاه  ــر المي ــري الخاصــة بهــم وبالتالــي توفي ــو غانيــش( للتحكــم فــي مضخــات ال تطبيقــً للهاتــف المحمــول يســمى Nano Ganesh )نان

والطاقــة والوقــت.25

تعمــل هــذه الجهــود الرقميــة بشــكل جيــد جنًبــا إلــى جنــب مــع المبــادرات األخــرى لاســتثمار فــي التقنيــات الحديثــة ، مثــل الــري بالتنقيــط 
وأنظمــة إدارة الميــاه األكثــر فعاليــة والتــي تدعــم اإلنتــاج الزراعــي وســبل العيــش الريفيــة التــي تفاقمــت بســبب تغيــر المنــاخ.

إدخــال األدوات الماليــة الرقميــة وتمكيــن السياســات العامــة مــن تعزيــز الشــمول المالــي، ال ســيما بيــن ســكان الريــف 
والمزارعيــن. يمكــن للتقنيــات الماليــة الرقميــة أن تســاعد المزارعيــن الريفييــن علــى االنضمــام إلــى القطــاع المالــي الرســمي ممــا يزيــد 
أيضــً مــن وصولهــم إلــى أشــكال االئتمــان والقــروض التــي ال يمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل األفــراد "غيــر المتعامليــن مــع البنــوك". يقلــل 
التمويــل الرقمــي أيضــً مــن تكلفــة المعامــات ويشــجع علــى اعتمــاد العقــود الذكيــة وهــي أداة مرنــة لتخفيــف المخاطــر ومنخفضــة 
التكلفــة وآمنــة وقابلــة للتخصيــص للعديــد مــن المخاطــر والمدفوعــات )الكبيــرة والصغيــرة( مــع تكاليــف معامــات هامشــية. يوجــد 
ــل ) AcreAfrica و Arifu و Cellulant و  ــا مث ــرق إفريقي ــن ش ــع م ــة تنب ــة رائع ــع أمثل ــة م ــر الرقمي ــن المخاط ــف م ــن أدوات التخفي ــدد م ع
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ــز التمويــل الرقمــي مــن خــال وضــع سياســات تمكينيــة للمدفوعــات الرقميــة وإنشــاء نظــام دفــع رقمــي قابــل للتشــغيل  يمكــن تعزي
ــري  ــع موف ــة م ــات اإللكتروني ــروج للمدفوع ــي ت ــاالت الت ــركات االتص ــن ش ــط بي ــهيل الرواب ــروري تس ــن الض ــك، م ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف البين
االئتمــان عبــر اإلنترنــت. يعــد اإلطــار المناســب لحمايــة المســتهلك، والشــبكات الرقميــة الموثوقــة، والسياســات المصرفيــة واالتصــاالت التــي 

تدعــم الخدمــات الماليــة الرقميــة، كلهــا مكونــات مهمــة لتطويــر نظــام مدفوعــات رقميــة وظيفــي.

 نقــل المعرفــة الزراعيــة مــن خــالل خدمــات اإلرشــاد اإللكترونــي وتوفيــر طــرق فعالــة مــن حيــث التكلفــة للوصــول إلــى عــدد 
أكبــر مــن المزارعيــن والمســاعدة فــي منــع انتشــار المــرض. يوفــر اإلرشــاد اإللكترونــي وصــواًل مســتهدًفا وآنيــً إلــى المعلومــات حــول 
كيفيــة قيــام المزارعيــن بحــل المشــكات العامــة والخاصــة للغايــة التــي تتــراوح مــن ممارســات الزراعة المســتدامة والحلــول الذكيــة للمناخ 
إلــى الوصــول إلــى األســواق. تعتبــر خدمــات اإلرشــاد الزراعــي التقليديــة وجهــا لوجــه فعالــة، ولكنهــا تتطلــب مــوارد كبيــرة مــن الموظفيــن 
ودعــم مؤسســي. تــم تقويــض نظــام الخدمــات اإلرشــادية فــي العــراق بســبب ســنوات مــن الصــراع ونقــص التمويــل وعلــى الرغــم مــن 
توظيــف كادر ارشــادي فــي جميــع أنحــاء البــاد، فــإن أعدادهــم غيــر كافيــة للتواصــل مــع جميــع المزارعيــن. كمــا حــد كوفيــد-19 مــن 
قــدرة موظفــي اإلرشــاد علــى الوصــول إلــى المزارعيــن وتقديــم المعلومــات المهمــة فــي الوقــت المناســب وذلــك بســبب توصيــات التباعــد 
االجتماعــي والقيــود المفروضــة علــى الحركــة مــن قبــل الحكومــة. وبالتالــي، يمكــن للحلــول الرقميــة أن تمــأل الفجــوة وتوفــر للمزارعيــن 
إمكانيــة الوصــول الفــوري إلــى المعلومــات وتحســين اإلنتاجيــة والدخــل. تشــير التحليــات التلويــة إلــى أن نقــل المعلومــات الزراعيــة مــن 

خــال التقنيــات المتنقلــة يمكــن أن يزيــد الغلــة بنســبة 4٪ واعتمــاد المدخــات الكيميائيــة الزراعيــة الموصــى بهــا بنســبة ٪22.26

يعمــل برنامــج األغذيــة العالمــي فــي العــراق مــع متاجــر المــواد الغذائيــة فــي مخيمــات العائــات النازحــة والاجئــة لقبــول 
ــة  ــرة طويل ــذ فت ــط من ــي يخط ــة العالم ــج األغذي ــول. كان برنام ــف المحم ــق الهات ــن طري ــة" ع ــر النقدي ــدة "غي ــات الجدي المدفوع
لتجربــة المعامــات غيــر النقديــة واالســتفادة مــن الحلــول الموجــودة التــي طورهــا موفــرو الخدمــات الماليــة عبــر الهاتــف 
 Apple Pay, Android( )المحمــول. وكان كوفيــد-19 هــو الحافــز لتســريع المســار التجريبــي. تعــد )آبــل بــي و اندرويــد بــي وامبيســا
Pay and M-PESA( أمثلــة علــى الحلــول الرقميــة غيــر النقديــة التــي تزيــد مــن الشــمول المالــي. امبيســا )M-PESA( فــي كينيــا هو 
نظــام دفــع عبــر الهاتــف المحمــول تــم تقديمــه فــي عــام 2007 ووصــل إلــى 65٪ مــن األســر الكينيــة بحلــول عــام 2009 وانتشــل مــا 
يقــدر بنحــو 2٪ مــن األســر الكينيــة الريفيــة مــن الفقــر. وبالمثــل، فــإن المعامــات غيــر النقديــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي تقلــل مــن 
التعامــل مــع األوراق النقديــة الماديــة وتتجنــب الحــركات غيــر الضروريــة وتزيــد مــن الخيــارات حــول كيفيــة شــراء النــاس للطعــام 

ــادة الشــمول المالــي للنازحيــن والاجئيــن. بهــدف تقليــل مخاطــر التعــرض لكوفيــد-19 مــع زي

هنــاك أمثلــة عديــدة لمنصــات خدمــة اإلرشــاد الرقمــي الفعالــة. فــي شــرق إفريقيــا، لــدى "وي فــارم" ) WeFarm( أكثــر مــن مليوني 
مــزارع منخرطيــن فــي اعمــال زراعيــة صغيــرة يشــاركون فــي منصــة تبــادل المعلومــات فيمــا بينهــم والتــي تربطهــم أيضــً بتجــار 
التجزئــة والعامــات التجاريــة لتنميــة أعمالهــم  )/https://wefarm.co(. فــي الهنــد، "بانتكــس" )Plantix( هــو تطبيــق يســتخدم 
علــى برنامــج WhatsApp يســتخدم الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي لمســاعدة المزارعيــن علــى تشــخيص اآلفــات واألمــراض 
ونقــص المغذيــات بـــ 18 لغــة مختلفــة. إلــى جانــب القطــاع الخــاص والتنمــوي، يقــدم عــدد مــن الحكومــات أيضــً خدمــات رقميــة 
ــة منصــة رقميــة للخدمــات  لمحافظهم/ملفاتهــم. تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة بالتعــاون مــع الحكومــة المصريــة بتجرب
اإلرشــادية تركــز علــى أنظمــة إنتــاج الحمضيــات ونخيــل التمــر والدواجــن باإلضافــة إلــى مكــون خــاص بتغذيــة اإلنســان. بــدأت وزارة 
الزراعــة فــي العــراق بالمثــل فــي االســتثمار فــي تطبيقــات التمديــد الرقمــي وتجريبــه وقــد تلقــت منظمــة الفــاو فــي العــراق مؤخرًا 

تمويــًا لدعــم المبــادرة واالرتقــاء بهــا.

ب ـ تجهيز المنتجات الزراعية

تعزيــز إمكانيــة تتبــع األغذيــة لتحســين صــادرات قطــاع األغذيــة الزراعيــة ومعاييــر ســالمة األغذيــة. يمكــن االســتفادة مــن تقنيــة 
ــجل  ــات س ــع. تقني ــة التتب ــة وإمكاني ــامة األغذي ــز س ــوزع لتعزي ــات الم ــجل المعلوم ــات س ــن تقني ــا م ــن" ) Blockchain( وغيره "بلوكجي
المعلومــات المــوزع هــي قاعــدة بيانــات المركزيــة يتــم مشــاركتها ومزامنتهــا بشــكل جماعــي عبــر جميــع المســتخدمين ممــا يســمح 
ــلة  ــددة. سلس ــة متع ــع جغرافي ــات ومواق ــر كيان ــد عب ــت واح ــي وق ــا ف ــا وتحديثه ــن صحته ــق م ــات والتحق ــدة البيان ــى قاع ــول إل بالوص
ــاع  ــي قط ــددة ف ــات متع ــه تطبيق ــوزع ول ــات الم ــجل المعلوم ــات س ــى تقني ــة عل ــد األمثل ــوي أح ــن" ) Blockchain( ه ــل "بلوكجي الكت
الزراعــة مثــل زيــادة اعتمــاد خطــط تأميــن منخفضــة التكلفــة وتحســين عمليــات تســجيل ملكيــة األراضــي وتبســيط إدارة سلســلة التوريــد 
الزراعــي.27  تــم تقديــم سلســلة الكتل"بلوكجيــن" ) Blockchain( بالفعــل لتحســين إمكانيــة تتبــع المنتــج. كارفــور، وهــو سلســلة ســوبر 
ماركــت فــي فرنســا، تســتخدم سلســلة الكتــل "بلوكجيــن" ) Blockchain( لتزويــد المســتهلكين بمعلومــات مفصلــة عــن الدجــاج اللــذي 
يتــم شــراءه مثــل العاجــات البيطريــة والطــراوة ومقاييــس أخــرى. وبالمثــل، نجحــت األوروغــواي فــي تطويــر نظــام رقمــي للتعقــب لقطــاع 
الثــروة الحيوانيــة لتحســين ســامة األغذيــة وصحــة الحيــوان وإصــدار الشــهادات للمنتجــات. يدمــج نظــام المعلومــات الزراعيــة الوطنــي 
ــى  ــة عل ــة حديث ــي منص ــة ف ــة وطني ــن 32 وكال ــاخ م ــة بالمن ــدة المتعلق ــات الجدي ــة والمعلوم ــوارد الطبيعي ــة وإدارة الم ــة المتفرق الزراع

اإلنترنــت مصممــة خصيصــً لتلبيــة احتياجــات مختلــف المســتخدمين.

ــاعدات  ــة والمس ــات النقدي ــة بالتحوي ــات الخاص ــي إدارة البيان ــة العالم ــج األغذي ــة لبرنام ــكوب( "SCOPE" التابع ــة )س ــم منص تدع
األخــرى المقدمــة للنازحيــن والاجئيــن والعوائــل العائــدة والمجتمعــات المضيفــة. وقــد اتصلــت المنظمــات غيــر الحكوميــة 
وشــركاء األمــم المتحــدة ببرنامــج األغذيــة العالمــي لطلــب اســتخدام نفــس المنصــة، وبالتالــي تجنــب ازدواجيــة العمــل وتبســيط 
نهــج إدارة البيانــات لألشــخاص الذيــن تمــت مســاعدتهم. يواصــل برنامــج األغذيــة العالمــي بنــاء قــدرات الشــركاء وأصحــاب 
المصلحــة الســتخدام "ســكوب" فــي مشــاريعهم الخاصــة وتلبيــة احتياجــات النــاس علــى أفضــل وجــه. لقــد أثبــت نظــام المنصــة 

أنــه رشــيق وقــوي وقابــل للتكيــف كمــا يتضــح مــن اســتخدامه أثنــاء جائحــة كوفيــد-19.  
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ــز التجــارة اإللكترونيــة واألســواق الرقميــة لتجنــب االضطرابــات فــي سالســل القيمــة بســبب الصدمــات الخارجيــة بمــا  تعزي
فــي ذلــك كوفيــد-19، وزيــادة الدخــل فــي المناطــق الريفيــة. يمكــن للتجــارة اإللكترونيــة أن تربــط المنتجيــن مباشــرة بالمســتهلكين 
والقضــاء علــى وســطاء الســوق وتحســين شــفافية األســعار وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة للمنتجيــن الزراعييــن الصغــار والمشــاريع الصغيرة 
 )Pinduoduo Inc.( "ــودودو ــركة "بين ــا ش ــي تديره ــة الت ــة الصيني ــارة اإللكتروني ــة التج ــأت منص ــة،  أنش ــاء الجائح ــم. أثن ــطة الحج والمتوس
قنــاة مبيعــات مخصصــة علــى تطبيقهــا للمزارعيــن عندمــا أغلقــت أســواق البيــع بالجملــة بســبب كوفيــد-19. فــي كينيــا، تعمــل "تويغــا 
فــود") Twiga Foods( علــى ســد الفجــوة بيــن المزارعيــن والبائعيــن. تعمــل منصــة "تويغــا فــود" ) Twiga Foods( وهــي عبــارة عــن منصــة 
تجــارة رقميــة تســتخدم فــي الهاتــف المحمــول مــن شــركة إلــى أخــرى علــى مطابقــة العــرض والطلــب علــى نطــاق صغيــر علــى الفواكــه 
والخضــروات وتقليــص طبقــات الوســطاء ممــا يــؤدي إلــى القضــاء علــى الهــدر وتقليــل أســعار المــواد الغذائيــة للمســتهلكين النهائييــن 

فــي الســوق الشــامل.

تعزيــز البيانــات المفتوحــة وتقويــة ريــادة األعمــال الرقميــة. يمكــن أن تزيــد البيانــات المفتوحــة مــن الشــفافية فــي نظــام الغــذاء 
ــس  ــؤات الطق ــك تنب ــة وكذل ــي والترب ــة لألراض ــة الرقمي ــط الوطني ــتخدام الخرائ ــئة كاس ــة الناش ــركات الزراعي ــة للش ــات الازم ــر البيان وتوف
الزراعــي آنيــً وكذلــك التركيبــة الســكانية للمزارعيــن وبيانــات الســوق. فــي لبنــان، تتيــح قاعــدة بيانــات البوابــة الجغرافيــة المكانيــة 
المفتوحــة الوصــول للمســتخدمين إنشــاء وتنزيــل خرائــط مواضيعيــة توفــر معلومــات عــن التربــة واســتخدام األراضــي والغطــاء األرضــي 
ومســتجمعات الميــاه وأحــداث الكــوارث. يمكــن للقطــاع العــام أيضــً دعــم ريــادة األعمــال الرقميــة مــن خــال تطويــر خدمــات حاضنــة 
ــة الناشــئة  ــة الزراعيــة. يمكــن للشــركات الزراعي ومســرعات تســتهدف الشــركات الناشــئة ومبتكريــن القطــاع الخــاص فــي قطــاع األغذي
عات التكنولوجيــا الزراعيــة فــي  تطويــر ابتــكارات رقميــة جديــدة أو تخصيــص التطبيقــات الرقميــة الناجحــة والموجــودة بدعــم مــن مســرِّ
لبنــان مثــل "حصــاد" فــي لبنــان واألردن علــى التوالــي. بالنســبة للتمويــل، يمكــن للقطــاع العــام استكشــاف طــرق التمويــل المختلــط لتقليــل 

ــا.29 المخاطــر وتســريع تبنــي التكنولوجي

االســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة لمعالجــة فقــد األغذيــة 
وهدرهــا. فقــدان األغذيــة وهدرهــا هــو االنخفــاض فــي الغــذاء علــى 
طــول سلســلة اإلمــداد الغذائــي والتــي كانــت مخصصــة فــي البدايــة 
لاســتهاك البشــري. تحــدث خســارة الغــذاء فــي بدايــة سلســلة 
ــن  ــي حي ــه، ف ــه أو نقل ــام أو تخزين ــاد الطع ــم حص ــا يت ــة عندم القيم
تحــدث نفايــات الطعــام فــي نهايــة سلســلة التوريــد، علــى مســتوى 
بالتجزئــة والمســتهلك. تقــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة أن  البيــع 
ــؤدي  ــا ي ــنويً، مم ــدر س ــد أو ُته ــة ُتفق ــع األغذي ــن جمي ــي 30٪ م حوال
إلــى خســائر تصــل إلــى 400 مليــار دوالر أمريكــي ســنويً. فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، حســبت منظمــة األغذيــة والزراعــة 
ــائر  ــن الخس ــدر30 ، وأن 68٪ م ــد أو ُته ــة ُتفق ــع األغذي ــن جمي أن 10٫8٪ م
تحــدث فــي المراحــل األولــى مــن سلســلة التوريــد، و 32٪ ُتهــدر علــى 
مســتوى المســتهلك. 31 ان لفقــدان األغذيــة وهدرهــا آثــارًا خطيــرة 
ــال  ــن خ ــا م ــن معالجته ــع ويمك ــاد والمجتم ــة واالقتص ــى البيئ عل

ــة. ــات الرقمي التقني

د ـ اإلستهالك

إن إدخــال االبتــكار الرقمــي فــي مجــال الخدمــات والعمليــات العامــة لزيــادة كفــاءة وتحســين شــفافية األنشــطة وتقليــل 
التكاليــف. يمكــن للقطــاع العــام رقمنــة الخدمــات بمــا فــي ذلــك توزيعــات الدعــم والخدمــات اإلرشــادية واالراضــي الممســوحة فــي 
ــدرة  ــة وق ــاءة الحكوم ــن كف ــد م ــا يزي ــت مم ــر اإلنترن ــرة عب ــتونيا متوف ــي إس ــة ف ــات العام ــن الخدم ــال، 99٪ م ــبيل المث ــى س ــف. عل الري
المزارعيــن علــى الوصــول إلــى الخدمــات.28 كمــا قللــت الخدمــات الرقميــة مــن االتصــال الجســدي بيــن العمــال األساســيين، ممــا قلــل مــن 
ــي  ــتخدام األراض ــة اس ــين مراقب ــد لتحس ــن بع ــعار ع ــات االستش ــر تقني ــراق نش ــي الع ــام ف ــاع الع ــن للقط ــد-19. يمك ــال كوفي ــر انتق خط
وأنظمــة اإلنــذار المبكــر )مثــل اآلفــات والطقــس( ومشــاركة هــذه المعلومــات باســتخدام ســجل المــزارع الرقمــي الــذي يمكــن أن يســاعد 

الحكومــة علــى توجيــه الدعــم وتكييــف عمليــات نقــل المعرفــة.

يعمــل برنامــج األغذيــة العالمــي والحكومــة العراقية بشــكل مشــترك 
الحصــة  نظــام  البــاد:  فــي  اجتماعــي  أمــان  شــبكة  أكبــر  إلصــاح 
التموينيــة للحصــص الغذائيــة. صمــم برنامــج األغذيــة العالمــي وأطلق 
 Tamwini" )"My Food" "ــي ــمى "تموين ــة يس ــف الذكي ــا للهوات تطبيًق
Ration"( فــي أوائــل شــهر تمــوز ممــا يمكــن المواطنيــن مــن تحديــث 
معلومــات األســرة بســهولة والتــي تحــدد االســتحقاقات الغذائيــة 
وإجــراء مدفوعــات رقميــة لتلــك االســتحقاقات. ســيتم ربــط  "تموينــي" 
أيًضــا بالهويــة الرقميــة الجديــدة )البطاقــة الموحــدة(. اجتمعــت وزارة 
ــام  ــن نظ ــل لتمكي ــات التكام ــد متطلب ــة لتحدي ــارة ووزارة الداخلي التج
الحصــة التموينيــة مــن التحقــق مــن الهويــة بالمقارنــة مــع نظــام 
الهويــة الوطنيــة الموحــد. فــي الوقــت الحالــي، تمتلــك حوالــي ثاثــة 
ــي  ــدد ليغط ــذا الع ــيزداد ه ــدة وس ــة موح ــة هوي ــرة بطاق ــن أس مايي
جميــع الســكان فــي المســتقبل القريــب. باإلضافــة إلــى التطبيــق، تــم 
تقديــم عمليــة تســجيل بيومتريــة جديــدة لنظــام الحصــة التموينيــة 
االلكترونــي فــي منتصــف عــام 2020 ووصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 53000 
ــر  ــا وف ــن مم ــة العي ــص قزحي ــجلة بفح ــر المس ــت األس ــخص. قام ش
شــكًا مــن أشــكال التعــرف البيومتريــة اآلمنــة. فــي جميــع أنحــاء 
ــا لنظــام الحصــة التموينيــة و 24 وكيــل طعــام  البــاد ، يمتلــك 20 فرًع
ــي  ــة االلكترون ــة التمويني ــام الحص ــغيل نظ ــة لتش ــدات المطلوب المع
العيــن  قزحيــة  مســح  المســجلين  لألفــراد  يمكــن  حيــث  الرقمــي 
واســتام ســلة طعامهــم. علــى الرغــم مــن أن القيــود المفروضــة 
علــى الحركــة بســبب كوفيــد-19 قــد أدت إلــى تباطــؤ كبيــر فــي 
التموينيــة  الحصــة  البيومتريــة واعتمــاد نظــام  القياســات  تســجيل 
االلكترونــي، فــإن "تموينــي" و نظــام الحصــة التموينيــة االلكترونــي 
ــي  ــة ف ــة االجتماعي ــات الحماي ــاح خدم ــيان إلص ــران أساس ــا عنص هم
ــتونيا  ــة إس ــراء أكاديمي ــي بخب ــة العالم ــج األغذي ــتعان برنام ــراق. اس الع
نظــام  ومخطــط"  طريــق  "خارطــة  لتطويــر  اإللكترونيــة  للحوكمــة 
الحصــة التموينيــة االلكترونــي للخطــوات التاليــة فــي اإلصــاح والتحول 
الرقمــي بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة الحكومييــن الرئيســيين في 
وزارة التجــارة والــوزارات واإلدارات الحكوميــة األخــرى لتكــون قــادرة 
ــى  ــي إل ــة االلكترون ــة التمويني ــام الحص ــراج نظ ــذ بإخ ــدء التنفي ــى ب عل

ــاد. ــي الب ــن ف ــع المواطني جمي

تطويــر منصــات آمنــة لدعــم األشــخاص الذيــن تســاعدهم أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة. هنــاك حاجــة إلــى منصــات تبــادل البيانــات 
ــات  ــكاوى والتعليق ــات الش ــيط آلي ــة وتبس ــر هشاش ــات األكث ــتهداف للفئ ــين االس ــع تحس ــرية، م ــي الس ــخاص ف ــق األش ــان ح ــة لضم اآلمن
وتوفيــر لقطــات فوريــة وآنيــة للتقــدم. أنشــأ البرنامــج العالمــي للغــذاء لوحــات معلومــات "لمحــة ســريعة" تعــرض بيانــات آنيــة لمســاعدة 
ــريع  ــل الس ــن التحلي ــة م ــة المنتظم ــات والبرمج ــتجابة لألزم ــطة االس ــن أنش ــتفيد كل م ــتنيرة. تس ــرارات مس ــاذ ق ــى اتخ ــن عل الموظفي
للبيانــات والتصــور ممــا يســمح بتحديــد المشــكات وحلهــا بســرعة ويوفــر األســاس المتيــن المطلــوب لصانعــي السياســات التخــاذ قــرارات 

حكيمــة.

ــت  ــاج. أطلق ــة واإلنت ــات الزراعي ــين السياس ــة لتحس ــة المتاح ــة المكاني ــات الجغرافي ــن البيان ــة م ــة والزراع ــة األغذي ــتفيد منظم تس
ــى  ــة عل ــج قائم ــم برام ــى تقدي ــادرة إل ــدف المب ــد. ته ــدًا بي ــادرة ي ــل مب ــم تفعي ــة لدع ــة مكاني ــة جغرافي ــرًا منص ــة مؤخ المنظم
ــر  ــى الفق ــاء عل ــة للقض ــي محاول ــتدامة ف ــة المس ــة الريفي ــي والتنمي ــول الزراع ــريع التح ــة لتس ــن الدول ــة م ــادة وملكي ــة بقي األدل
والقضــاء علــى الجــوع وســوء التغذيــة. تــم الحصــول علــى البيانــات الجغرافيــة المكانيــة مــن جميــع أقســام الوكالــة، باإلضافــة 
ــى اآلن،  ــاء. حت ــاص ووكاالت الفض ــاع الخ ــركات القط ــة وش ــر الحكومي ــات غي ــقيقة والمنظم ــدة الش ــم المتح ــى وكاالت األم إل
جمعــت المنظمــة مليــون طبقــة مكانيــة. االســتفادة مــن "البيانــات الضخمــة" أمــر بالــغ األهميــة لتحديــد ورصــد اإلنتــاج الزراعــي 
وإدارة المــوارد الطبيعيــة بمــا فــي ذلــك إدارة الميــاه والمراعــي والغابــات. يمكــن أيضــً اســتخدام هــذه البيانــات لرصــد تغيــر المنــاخ 
ــتجابة  ــة واالس ــم البيئي ــة النظ ــى حماي ــركاء عل ــات والش ــدرة الحكوم ــين ق ــتباقي، وتحس ــكل اس ــي بش ــاء األرض ــرات الغط وتغي
ــتخراج  ــى اس ــن عل ــتخدمون قادري ــون المس ــب أن يك ــزي، يج ــتودع مرك ــي مس ــات ف ــع المعلوم ــع جمي ــال وض ــن خ ــوارث. م للك

ــة. ــر التخــاذ قــرارات قائمــة علــى األدل ــة بســهولة أكب ــات المطلوب وتحليــل البيان

تدخلــت شــركات القطــاع الخــاص فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا إلدخــال تقنيــات لمعالجــة القضايا 
المزدوجــة المتمثلــة فــي خســارة األغذيــة وهدرهــا. قدمــت 
ــي  ــة ف ــا الرقمي ــوس" )Danfoss( التكنولوجي ــركة "دانف ش
العربيــة  واإلمــارات  واألردن  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــين  ــارد وتحس ــن الب ــرارة التخزي ــة ح ــة درج ــدة لمراقب المتح
ــركة  ــورت ش ــف. ط ــة للتل ــر القابل ــي للعناص ــر االفتراض العم
فــي  مقرهــا  شــركة  وهــي   ،)Wasteless( "ويســتليس" 
وديناميكيــة  مبتكــرة  تســعير  تقنيــة  وهولنــدا  إســرائيل 
باســتخدام التعلــم اآللــي مــن أجــل مســاعدة تجــار التجزئــة 
ــادة عائداتهــم. تقــوم ملصقــات  علــى تقليــل النفايــات وزي
الرفــوف اإللكترونيــة تلقائيــً بخصــم ســعر الطعــام مــع 
اقتــراب تاريــخ انتهــاء صاحيتــه وتتصــل بأنظمــة نقــاط البيــع 
بالمتاجــر. علــى مســتوى المســتهلك، أطلقــت شــركة ُتدعى 
"فــود كارمــا" ) FoodKarma( تطبيقــً فــي اإلمــارات العربيــة 
الطعــام  شــراء  بفرصــة  المســتخدمين  لتزويــد  المتحــدة 
الــذي قــد يتــم إلقــاؤه بعيــدًا عــن المطاعــم والمقاهــي 

والبائعيــن.
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BeneMark مسح وجهة نظر المستفيد في  السوق 

CBT التحويات النقدية

CCI اتحاد العراق النقدي

FAO منظمة األغذية والزراعة

FCS درجة استهاك الغذاء

FPI مؤشر سعر الغذاء

GDP اجمالي الناتج المحلي

HiH مبادرة يدًا بيد

HMS نظام رصد الجوع

IDP النازحون داخليً

IFAD الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IOM المنظمة الدولية للهجرة

IQD الدينار العراقي

ISIL داعش

ITC مركز التجارة العالمي

KI المعلومات الرئيسية

KRG حكومة إقليم كردستان

KR إقليم كردستان

MENA الشرق االوسط وشمال أفريقيا

mMFI مؤشر وظائف السوق عبر الهاتف المحمول

MoA وزارة الزراعة

MoI وزارة الداخلية

MoLSA وزارة العمل والشؤون االجتماعية

MoMD وزارة الهجرة والمهجرين

MoP وزارة التخطيط

MoT وزارة التجارة

MoWR وزارة الموارد المائية

m/m شهريً/من شهر إلى آخر

mVAM تحليل الهشاشة و رسم الخرائط عبر الهاتف المحمول

NAP الخطة الزراعية الوطنية

PDS نظام التوزيع العام )الحصة التموينية(

rCSI مؤشر إستراتيجية المواجهة المنخفض )يعتمد على الغذاء(

SCHNS اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية

SMEs المشاريع الصغيرة والمتوسطة

SMEB سلة إنفاق الحد األدنى للعيش

ToT محددات التجارة

USD الدوالر األمريكي

WASH المياه والصرف الصحي والنظافة

WFP برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة

WHO منظمة الصحة العالمية

y/y سنويً/من عام إلى آخر

االختصارات
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1. WB Pink Sheet. August 2020. http://pubdocs.worldbank.org/en/935161596562812622/CMO-Pink-Sheet-August-2020.pdf

2. http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

3. Espitia, A, N Rocha and M. Ruta (2020b), “Database on COVID-19 trade flows and policies”, Washington DC: World Bank. See https://www.
worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies

4. https://voxeu.org/article/covid-19-and-food-protectionism

5. Export prohibitions and restrictions:  April. Available at https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_23apr20_e.htm

6. (UNCTAD, 2020a)

7. Institute for the Study of War. Iraq Situation Report: July 8-14, 2020. http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq%20Situation%20
Report%20July%2008-14%202020.pdf

8. The PDS is Iraq’s biggest social protection programme, in which virtually all Iraqis qualify for a monthly food basket distributed by specified 
food agents in their communities. The PDS food basket consists of 3kg rice, 2kg sugar, 1 liter vegetable oil, 9kg wheat flour per person per 
month.

9. Iraq News. April 17, 2020. https://www.ina.iq/105303

10. FAO gathered qualitative data from 19 - 30 July by conducting key informant (KI) interviews with 27 government officials and eight extension 
officers in 14 and five governorates respectively. The sample size was limited; however, the information gathered still provided helpful 
insights on the major concerns.  All results are indicative, and not statistically representative for the regions.

11. World Bank. 2019 Economic Monitor. http://documents1.worldbank.org/curated/en/848371571505101026/pdf/Iraq-Economic-Monitor-
Fall-2019-Turning-the-Corner-Sustaining-Growth-and-Creating-Opportunities-for-Iraq-s-Youth.pdf

12. USDA forecasts Iraq could import up to 2.7 million tons of wheat in 2020-21, marking a 17% increase compared to the previous year (https://
www.grainmart.in/news/iraq-trade-ministry-purchases-3-56-million-tonnes-of-wheat-to-maintain-food-security/)

13. Al Ghadeer News. http://en.alghadeer.tv/archives/22031

14. Kurdistan 24 News. https://www.kurdistan24.net/en/news/829644ba-c96f-459b-a6c0-629d89df3b3c

15. The International Organization for Migration (IOM), Food and Agriculture Organization (FAO) and International Trade Centre (ITC) conducted 
phone surveys with 893 small and medium enterprises (SMEs), of whom 220 were active in the food and agriculture sector. The majority of 
the SMEs in the food and agriculture sector were operating in agriculture (53), followed by retail and wholesale (48), accommodation and 
food services (46), agri-food processing (43) and other SMEs (30). This is to be repeated every two months and is a permanent feature of 
our reporting https://iraq.iom.int/publications/panel-study-i-impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-iraq-0.

16. Government issued exemptions that allow businesses to remain open despite curfew measures. 

17.  Agriculture input suppliers were identified from the UN Global Marketplace database. FAO received 71 valid responses, although the number 
of responses varied depending on the question, so all responses are reported as percentages. The sample size also means that these 
findings are indicative (not statistically representative). The majority of respondents (95%) employed less than 100 individuals and owned 
a permanent shop (78%).

18. Negative coping refers to the reduced Coping Strategy Index (rCSI) where the score is greater than or equal to 19. 

19. World Bank, 2020. Digital Transformation of the Agrifood System.

20. http://www.fao.org/e-agriculture/news/read-digital-technologies-agriculture-and-rural-areas-report

21. Iraq Business News. 2 July 2019. https://www.iraq-businessnews.com/2019/07/02/iraq-commits-to-further-advancing-the-digital-economy/

22. Digital Iraq. January 2019. We are Social. https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-iraq-january-2019-v01. 

23. AUB, World Bank, ESCWA, FAO, CMI (2020). Harnessing the Power of Digital Agriculture Transformation in Mashreq.

24. Fertigation is when liquid fertilizers are distributed to crops during irrigation. 

25. FAO. E-Agriculture News. January 17, 2018. http://www.fao.org/e-agriculture/news/nano-ganesh-technology-continues-break-new-grounds

26. Fabregas, R. Kremer, M., Schilbach, F. 2019. Realizing the potential of digital development: The case of agricultural advice. Science.  DOI: 
https://science.sciencemag.org/content/sci/366/6471/eaay3038.full.pdf

27. FAO. E-agriculture in action: Blockchain. http://www.fao.org/3/CA2906EN/ca2906en.pdf

28. https://www.x-tee.ee/factsheets/EE/#eng

29. AUB, World Bank, ESCWA, FAO, CMI (2020). Harnessing the Power of Digital Agriculture Transformation in Mashreq.

30. SOFA 2019

31. FAO. Regional Strategic Framework - Reducing Food Losses and Waste in the Near East and North Africa Region; FAO: Cairo, Egypt, 2015
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