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 أبرز األحداث 
) بعرقلة 19-بدأ فیروس كورونا (كوفید•

. ومن في العراق السوق في مداداإلسلسلة 
األسعار في  ن ترتفعأ المتوقع

 نیسان/إبریل.
فاعاً ارت 18  محافظة من أصل 17سجلت •

في أسعار المواد الغذائیة، في حین 
 النظافة الشخصیة  ارتفعت أسعار مواد

محافظات  3سجلت ومحافظات،  9في 
 اً رتفاعاارتفاعاً في أسعار الوقود. ولوحظ 

في األسعار خالل األسبوعین  كبیراً 
 من شھر آذار/مارس.  األخیرین

في محافظة  على األسعارجل أعلى تأثیرسُ •
 سلعة 18دیالى، حیث ارتفعت أسعار 

 12( مواداً غذائیة، تضمنت ارتفاعاً مفاجئاً 
 4ومستلزمات النظافة الشخصیة ( سلعة)،

وقود (سلعتان). وشھدت محافظتا سلع)، و
 17في سعر  شھریاً ارتفاعاً  وواسط دھوك

سلعة، بینما شھدت محافظة نینوى ارتفاعاً 
 سلعة. 14في أسعار 

% 100أسعار السكر ارتفاعاً بنسبة شھدت •
في  اارتفعت أسعار البطاطكما  .في أربیل

وفي واسط بنسبة  ،%88نینوى بنسبة 
ارتفعت أسعار البیض في صالح و%. 50

 %. 48الدین بنسبة 
ماھرة غیر الالعمالھ انخفضت نسبة أجور•

%) وفي واسط بنسبة 13في دیالى بنسبة (
 الل شھري شباط/فبرایرخوذلك  %)5(

 وآذار/مارس.

 مواطن الضعف ورسم معالمھ تحلیل وحدة
)VAM( والتقییم تابعةالمو )M&E ( 

مواقع الضعف  ، مدیر وحدة تحلیلرضا  فؤاد
 والتقییم تابعةوالم ورسم معالمھ

مواقف سامان أحمد، موظف في وحدة تحلیل 
 ورسم معالمھ والمتابعة والتقییم الضعف

 واردماریان  القطري  ممثلالنائب 

 ججاعبدالرحمن میالقطري  مثلالم

 

 

 

 

 

) أثٌر 19-كان لفیروس كورونا المستجد شدید العدوى (كوفید
دولة في غضون ثالثة  180على أكثر من ملیون شخص في 

أشھر فقط، بعد أن ُشخص للمرة األولى في الصین في كانون 
. وقد أعلنتھ منظمة الصحة العالمیة جائحة 2019األول/دیسمبر 

 آذار/مارس.  11في صحیة 

ھدة على إیجاد عالج ولقاح لھذا وفي حین تعمل الدول جا
الفیروس، ینصح بالتباعد اإلجتماعي وإنھاء جمیع النشاطات 

بوصفھا إجراءات تخفیفیة. وفي سبیل إیقاف انتشار ھذا  العامة
وفي الفیروس، فقد ُعلقت الحیاة تماماً في جمیع أنحاء العالم. 

بإغالق العدید من الحكومة العراقیة ، قامت شباط/فبرایر 25
خصت بعد أن شُ  ، وذلكأو فرضت قیوداً علیھا  لنقاط الحدودیةا

آذار/مارس،  22. وفي 19-كوفید أول حالة إصابة بفیروس
ق حظر یطبت في حین تمقیدت السلطات الحركة بین المحافظات. 

كافة ة من البالد شمل یدفي أنحاء عدالصحي التجوال والحجر 
الغذئیة  ة، باستثناء محالت الموادیالتجار النشاطات

 والصیدلیات.

ونتیجة النخفاض النشاطات البشریة، شھدت سلسلة إمدادات 
سلبي.  شكلالسوق زعزعة ملحوظة، وتأثرت سبل العیش ب

ونتیجة لذلك، فإن حالة الطوارئ الصحیة اآلن في طور التحول 
 إلى حالة طوارئ اقتصادیة. 

 

في الناتج المحلي   سنوي ھذا وقد تنبأ البنك الدولي بنمو
 ، مع انخفاض2020% في 5.1اإلجمالي في العراق بنسبة 

أثراً  19-سیترك فیروس كوفیدوفي السنوات الالحقة.   متتابع
ً  على اإلقتصاد الھشطویل األثر   یعجز الدولةما قد م، حالیا

 .  المخطط لھاعن تحقیق أھداف النمو 

وذكر وزیر النقل، عبدهللا لعیبي، أن حركة السلع قد انخفضت 
واردات السلع  ، في حین انخفضت% على أقل تقدیر30بنسبة 

بنسبة الثلثین.  الضروریة من البلدان المجاورة كتركیا وإیران 
كبات ثنائي أوكسید النتروجین وقد أكد ذلك تحلیل تركیز مر

، عن طریق استخدام القمر الصناعي  في الھواءالشھریة 
، والذي أظھر انخفاضاً ملحوظاً في نسب تلوث 5Pسنتنایل 

الھواء في أنحاء العراق بین شھري كانون الثاني/ینایر 
 ). أدناهوآذار/مارس (كما ھو موضح 

ً غاز ثنائي أوكسید النتروجین نسب  متابعة عدوت  فھو، مھما
ن النشاطات البشریة كاحتراق الوقود في عینتج عادة 

مؤشراً على ذا یعتبر لالمركبات والنشاطات الصناعیة. 
انخفاض النشاطات البشریة واإلقتصادیة، والتي تؤثر بدورھا 

. على الفئات المستضعفة  

 29العدد 
 2020 مارسآذار/
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  ا

 حركة األسعار
سلعة  23أسعار  ، وبشكل أسبوعي،مراقبةیستمر برنامج األغذیة العالمي ب

، إلى جانب سلع من الوقود 3وشخصیة،  النظافةالمستلزمات من  6غذائیة، و
  .محافظة عراقیة 18غیر المھرة في العمالة أجور معدالت مراقبة 

المعلومات على تقویة سیاسات الحكومة وتفادي ھذه  في نشرشفافیة التساعد 
ھلع العامة. إذ تركز ھذه النشرة على تغیرات األسعار في العراق خالل األسابیع 

 خاصةً آذار/مارس) وذلك لفھم سلوك السوق،  –الثمانیة الماضیة (شباط/فبرایر 
 . 19-كوفیدفیروس تأثیر فیما یتعلق ب

الفترة ، كانت األسعار مستقرة نسبیا على المستوى الوطني، لكن ھذه وخالل 
 أكبرمن غیرھا، حیث أظھرت ھذه األنحاء تغیرات  ھشاشةً كانت ثمة أنحاء أكثر 

 في األسعار، خصوصا خالل شھر آذار/مارس. 

 

في لم تسجل أي تقلبات ملحوظة وتتمیز األسواق في العراق عادة باستقرارھا و تكاملھا. 
من  األخیرین سبوعیناألفي  في اإلرتفاع بدأت ھاخالل شھر شباط/فبرایر، إال أنر ااألسع

 شھر آذار/مارس. 

، آذار/مارس وشباط/فبرایر  بینسجلت جمیع المحافظات ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائیة 
 البصرة. محافظة باستثناء

سجلت أربع في حین ، النظافة الشخصیةسجلت تسع محافظات ارتفاعاً بأسعار مواد و
 محافظات أخرى ارتفاعاً في أسعار الوقود. 

ً كما لوحظ ارتفاع األسبوعین األخیرین من شھر آذار/مارس.  في األسعار خالل اً كبیر ا
ن المتوقع أن نشھد المزید من ارتفاع مف ،الصحي الحجر إجراءات في حال استمرارو

 األسعار في شھر نیسان/إبریل.

 

على تصدیر النفط، إذ تسھم صادرات  يقتصادإلا اق في اعتماده یستمر العر
إلجراءات العالمیة ا أثرت وقد% من إجمالي العائدات. 90النفط بأكثر من 

كالتباعد اإلجتماعي، وحظر السفر، وتقلیل  19-للتصدي لفیروس كوفید
 علیھ.  المعتمدةالنشاطات الصناعیة على الطلب الدولي للنفط والمنتجات 

 ھوىحیث  ،المنافسة في أسعار الطاقة بین السعودیة وروسیاوقد واكب ذلك 
دوالر  68ذار/مارس من آ 31بصرة في الثقیل في الخام البترول ال سعر

 18دوالر أمریكي، مسجالً بذلك أدنى مستوى لھ منذ  24أمریكي للبرمیل إلى 
ما قد یؤدي إلى معالمي، بوادر ركود اقتصادي بات یلوح في األفق ماً. كما عا

من الممكن إن الطلب الدولي على النفط. وفي حال استمر ذلك، ف قي انخفاض
 لعراق. في ا ةإلى أزمة اقتصادی ذلك أن یؤدي

وعلى الجانب اآلخر، فإن الصین والھند ھما أكبر مستوردین للنفط العراقي. 
ن عودة النشاط اإلقتصادي في الصین قد یكون بشرى سارة وبالتالي، فإ

 لإلقتصاد العراقي. 
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 إ

  

 حركة أسعار الغذاء إتجاھات 

سعر السلة الغذائیة (المتوسط ن فإبالمقارنة مع أسعار شھر شباط/فبرایر،  
 20,106% (مثال، من 2 تقارب الـ الوطني) في شھر آذار/مارس قد ارتفع بنسبة

 دینار عراقي للشخص الواحد في الشھر).  20,251دینار عراقي إلى 

سعر  یرفعما ملسلع، على بعض ا أعلىإال أن بعض المحافظات تشھد ارتفاعاً 
 السلة الغذائیة الكاملة. 

ففي دیالى ومیسان، كان سعر السلة الغذائیة خالل األسبوع الرابع من شھر 
%. أما في كركوك، فقد لوحظ 17ن القیمة القیاسیة بنسبة آذار/مارس أعلى م

ارتفاع سعر السلة الغذائیة خالل األسبوع الرابع من شھر آذار/مارس بنسبة 
%) وفي نینوى بنسبة 6%)، وفي واسط بنسبة (9%)، وفي دھوك بنسبة (11(
)2 .(% 

ً أنماط -األرز ودقیق القمح  -المكونان األساسیان للسلة الغذائیة  وقد شھدت أسعار محافظات. حیث ارتفع سعر دقیق القمح بصورة كبیرة ال مختلف في ةمختلف ا
%). 19%)، وفي نینوى بنسبة (20%)، وفي واسط بنسبة (22%)، وفي السلیمانیة بنسبة (25من شباط/فبرایر إلى آذار/مارس في محافظة دیالى بنسبة (

 %) خالل الفترة الزمنیة ذاتھا. 13%)، وفي واسط بنسبة (25في حین ارتفعت أسعار األرز أیضا في محافظة دیالى بنسبة (

%. وكان لكركوك نفس حركة األسعار في األسبوع التالي، 18أما في أربیل، فقد ارتفع سعر السلة الغذائیة في أول أسبوعین من شھر آذار/مارس بنسبة 
دینار عراقي لیصبح  17,592% (ارتفع سعر السلة سعر السلة الغذائیة في األسبوع الثاني من 43بنسبة  مفاجئاً ًأسعار السلة الغذایة تغیراً حیث شھدت 

ارتفعت أسعار  حیثر السلة الغذائیة في المحافظتین. رتفاع سعالالرئیسي  املالعدینار عراقي في األسبوع الثالث). وقد كانت أسعار األرز والسكر  25,140
ایر، رشھر شباط/فب أسعارالمقارنة مع بو% في كركوك. 33% في أربیل و100بنسبة  % في المحافظتین، في حین شھدت أسعار السكر ارتفاعاً 50ًاألرز بنسبة 

 %). 4وفي دھوك بنسبة ( %)،17%)، وفي المثنى بنسبة (25%)، وفي ذي قار بنسبة (33فقد ارتفعت أسعار السكر أیضا في محافظة دیالى بنسبة (

في األسعار عقب تقیید الحركة  اً مختلفة. وقد لوحظ ارتفاعالمحافظات الاألسابیع الثمانیة المنصرمة في  خاللأظھرت السلع الغذائیة حركة متقبلة في األسعار 
ما في المحافظات المركزیة. حیث بدأت أسعار الغذاء بالتذبذب في شھر آذار/مارس، خصوصا السیّ واالتحادیة واإلقلیمیة،  ینعبر الحدود العراقیة وبین الحكومت

 . الھشة واألقل استجابة للصدماتفي المناطق 

 محافظة، وقد بلغ 11الشھري في البطاطا رتفع متوسط أسعار حیث ا ،) بصورة كبیرةبندورهوال االبطاطوكمعدل وسطي، فقد ارتفعت أسعار الخضراوات (
 بلغتو%). 33دھوك (في %)، و35بابل (وفي %)، 38األنبار (في %)، و50( فقد بلغواسط في %)، أما 88نسبة (أعلى ارتفاع لھ في محافظة نینوى 

دینار عراقي للكیلو الواحد في  1500عراقي للكیلو الواحد في األسبوع األول من شھر شباط/فبرایر، ووصلت إلى  دینار 500في نینوى  اأسعار البطاط
.% خالل ھذه الفترة القصیرة200 ما نسبتھزیادة بأي األسبوع الرابع من شھر آذار/مارس،  

%)، 33%)، وواسط بنسبة (35دھوك بنسبة ( شملت محافظةمحافظات،  6في  بندورهالكما ارتفعت أسعار 
كان و%). 7%)، وبابل بنسبة (15%)، ودیالى بنسبة (20%)، ونینوى بنسبة (25ومیسان بنسبة (

نسبة  سبوعین من شھر آذار/مارس، إذ بلغفي آخرأ كبیراً في محافظة نینوى  بندورهار الأسع ارتفاع
%)، في حین ارتفعت في كل من بابل، والمثنى، والنجف، وبغداد، والقادسیة 100%)، وفي واسط (200(

 %). 50بنسبة (

ارتفع متوسط سعر البیض الشھري على  وقدستورد البیض في العراق بصورة أساسیة من تركیا وإیران. یُ 
%، وصالح الدین بنسبة 72وك بنسبة وشمل ذلك ارتفاعاً في كل من: كرك ،%7بنسبة  المستوى الوطني

 %. 13نسبة ب%، في حین بلغ اإلرتفاع في كل من دھوك وكربالء والسلیمانیة 25%، ونینوى بنسبة 48

%).3%) وفي واسط بنسبة (6وقد لوحظ ارتفاع بسیط في دیالى بنسبة (  
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  مستلزمات النظافة الشخصیةحركة أسعار 
من  6 أسعار یقوم برنامج األغذیة العالمي بمراقبة ،إلى جانب المواد الغذائیة

: صابون الیدین، والشامبو، وھي ،للنظافة الشخصیة ساسیةاأل مستلزماتال
 والفوط الصحیة، وفرش األسنان، ومعاجین األسنان، والمطھرات. 

%)، وفي المثنى بنسبة 38حیث ارتفعت أسعار الصابون في واسط بنسبة (
 %).8%)، وفي دھوك بنسبة (17%)، وفي صالح الدین بنسبة (17(

وذلك  ة نینوىفي محافظواحد  خالل أسبوعوقد لوحظ أعلى ارتفاع لألسعار 
خالل األسبوع الثاني من آذار/مارس، إذ ارتفع سعر معجون األسنان بنسبة 

100.% 

%)، وفي واسط 33في حین ارتفعت أسعار الفوط الصحیة في ذي قار بنسبة (
%)، 13%)، وفي السلیمانیة بنسبة (14%)، وفي دھوك بنسبة (20بنسبة (

 %).8وفي دیالى بنسبة (

 

 حركة أسعار الوقود 
ارتفعت أسعار الوقود في ثالث محافظات. حیث ارتفع سعر البنزین في محافظة 

دینار  450% في آخر اسبوعین من شھر آذار/مارس (من 122دیالى بنسبة 
% 5بنسبة  الكیروسینزیت  دینار عراقي). وارتفعت أسعار 1000عراقي إلى 

 في نفس المحافظات. 

دینار  180دینار عراقي إلى  150في النجف من  ارتفع سعر الكیروسینكما 
في حین شھدت محافظة عراقي خالل آخر اسبوعین من شھر آذار/مارس. 

 . دھوك ارتفاعاً طفیفاً في أسعار البنزین

 ل غیر المھرة وشروط التجارة اعمال
لوصول إلى الغذاء. حیث أنھا امكانیة احول تعد شروط التجارة مقیاساً مباشراً 

ریھا من أي سلعة تباستطاعة العامل غیر الماھر أن یشتقیس الكمیة التي 
 أساسیة (في ھذا السیاق، دقیق القمح). 

المؤقتة لشروط التجارة أن تشكل مؤشراً لتدھور القوة  للتغیراتویمكن 
 الشرائیة للفئات المستضعفة. 

غیر المھرة في العمال أجور  تغیراتیقوم برنامج األغذیة العالمي بمراقبة 
إلى جانب مراقبة أسعار السلع األساسیة. إذ تؤثر اإلجراءات وذلك العراق، 

سلباً على  ،كحظر التجوال أو الحجر ،19-التخفیفیة للتصدي لفیروس كوفید
فرص تشغیل العمال ذوي األجور الیومیة باإلضافة إلى العمال ذوي الدخول 

 المحدودة. 

السلع األساسیة في  كما تظھر بیانات األسابیع الثمانیة الماضیة أن أسعار
تأثیراً  نسب األجور على حالھا أو انخفضت. لھذا األمربقیت  حین تصاعد، في

األمن الغذائي العام  اً فيتدھور ویسببعلى القوة الشرائیة للفئات المستضعفة 
 .للبالد

 
 

دینار عراقي.  22,000عامل غیر الماھر حوالي في المعدل، یبلغ أجر ال
القیمة بین المحافظات المختلفة، حیث وصل أقل أجر شھري في وتتغیر ھذه 

في  اً دینار عراقي). أما في دیاال، فقد تم تسجیل انخفاض 15,000نینوى (
% في األسبوع الرابع من شھر آذار/مارس 25بنسبة  األجر الشھري 

 . واحد بالمقارنة مع نسب األجور قبل شھر

  ارتفاع مفاجئ لألسعار خالل التي سجلت أعلىدیالى المحافظة  وتعتبر
 2100 توفرالسلة الغذائیة التي  بلغ ثمناألسابیع الثمانیة الماضیة. حیث 

  في ھذهعراقي للشخص الواحد في الشھر  دینار 25,695ألف سعرة حراریة 
 على بین جمیع المحافظات. األ الفترة: وھي 

، حظاً  تضرر الفئات األقلفي نھایة المطاف في مضاعفة  ھماإن ھذا یس
زیادة عدد األشخاص الذین یعانون من سوء األمن الغذائي في باإلضافة ل

 . محافظة دیالى

 المنھجیة 
مادة مختلفة في جمیع محافظات العراق  33 لـتُجمع معلومات أسعار السوق 

 على نحو أسبوعي.  و

مستلزمات  من  5أنواع من الوقود، و 3یة، وسلعة غذائ 23ویشمل ذلك 
لعمال غیر المھرة.  ل الیومیة جوراأل  معدالت إلى ، باإلضافةشخصیةالنظافة ال

مي ھذه البیانات  األغذیة العالبرنامج الخاص بإذ یجمع فریق الرصد المیداني 
برنامج في المیدان، في حین یساعد  لل  طاقمٍ محافظات في ظل وجود  8من 

 طرف ثالث في تغطیة المحافظات العشرة الباقیة. 

انات من خالل مقابالت شخصیة مع باعة التجزئة، باستخدام تجمع كافة البی
 تطبیق موحد للھواتف الذكیة، متصل بخادم برنامج األغذیة العالمي. 

، تجمع بیانات 19-وفي ظل تقیید الحركة للتخفیف من وطأة فیروس كوفید
األسعار اآلن من خالل اإلتصاالت الھاتفیة مع باعة التجزئة. حیث یضمن 

  ، بشكلبرنامج األغذیة العالمي جودة البیاناتلدى مواقع الضعف فریق 
الشھریة. یمكن الوصول إلى ھذه   الرصد تقاریر لیحللھا ویصدر أسبوعي، 

البیانات من خالل منصات بیانات برنامج األغذیة العالمي اإلقلیمیة والعالمیة 
 التالیة: 

snap.vam.wfp.orghttps:// 

https://dataviz.vam.wfp.org 
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یقارن بین األسبوع الرابع والثالث من الشھر نفسھ. األسبوع األسبوع األول یرمز إلى األسعار خالل األسبوع الرابع من شھر آذار. األسبوع الرابع 
یقارن بین متوسط سعر الشھر الحالي مع متوسط سعر الشھر الشھر األول الرابع یقارن بین األسبوع الرابع من الشھر الجاري والشھر السابق. 

 سنة السابقة.السابق. السنة األولى تقارن بین متوسط سعر الشھر الجاري مع الشھر نفسھ من ال
%) معلمة 5، في حین زیادات نسبة السعر التي تتجاوز الحد المقرر (بنقطة خضراءمعلمة  )%5-انخفاضات نسبة السعر التي تتجاوز الحد المقرر (

 وتمثل استقرار السعر بنقطة صفراء%) فھي ممثلة 5±. أما التغیرات ضمن القیم الطبیعیة (بنقطة حمراء
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