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الملخص التنفيذي
تواصــل جائحــة فايــروس كورونــا انتشــارها فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ويســتمر ارتفــاع عــدد الحــاالت فــي
العــراق .إذ أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة عــن 49109حالــة فــي العــراق مــع  1943حالــة وفــاة حتــى تاريــخ
 30مــن حزيــران  .2020فرضــت الحكومــة قيــودً ا علــى الحركــة وحظــرًا للتجــوال منــذ شــهر آذار للمســاعدة علــى
الحــد مــن انتقــال الفيــروس .كمــا ازادت االســتجابات اإلنســانية واالجتماعيــة والحمايــة االجتماعيــة مــن قبــل
الحكومــة والشــركاء الداعميــن لهــا فــي هــذا الســياق نظ ـرًا لتأثــر ســبل عيــش العديــد مــن األشــخاص نتيجــة
لتوقفهــم عــن العمــل.
تنشــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) وبرنامــج األغذيــة العالمــي والبنــك الدولــي تقاريــر
أســبوعية جديــدة حــول تأثيــر جائحــة فايــروس كورونــا علــى األمــن الغذائــي فــي العــراق منــذ شــهر نيســان.
وفــي ســياق هــذا التقييــم الشــهري الجديــد ،تتعــاون هــذه المنظمــات للبنــاء علــى العمــل المنجــز حتــى اآلن
عــن طريــق إعــداد البحــوث والتحليــات الجديــدة ،ويتــم ذلــك بالتعــاون مــع الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة
(إيفــاد) ومزيــد مــن المــؤازرة مــن شــركاء مجموعــة األمــن الغذائــي كاالتحــاد النقــدي الخــاص بالعــراق.
أدى التباطــؤ االقتصــادي العالمــي وانخفــاض الطلــب إلــى تدهــور حــاد فــي أســعار الســلع األساســية ،وخاصــة
النفــط .حيــث شــكل انخفــاض أســعار النفــط العالميــة ضغطــا علــى المــوارد الماليــة الوطنيــة فــي النظــام
االقتصــادي العراقــي القائــم علــى النفــط .مــن المتوقــع ان يــؤدي هــذا االنخفــاض  2019الــى الحاجــة إلــى تمويل
العجــز االقتصــادي الحاصــل عــاوة علــى حزمــة التحفيــز الحكوميــة التــي تــم تقديمهــا فــي تشــرين األول.
ال تــزال أســواق الغــذاء العالميــة مــزودة تزويــدا جيــدا ومازالــت األســعار الدوليــة مســتقرة نســبيًا .أدت بعــض
الفحوصــات الصحيــة والحجــر الصحــي إلــى تأخيــرات علــى الحــدود وزيــادة أوقــات العبــور وتكاليــف النقــل .مــن
جهــة اخــرى ،كانــت ظــروف تنميــة المحاصيــل فــي العــراق مواتيــة بالعمــوم مــع أمطــار موزعــة بشــكل جيــد
وفــي الوقــت المناســب بالنســبة للســنة الزراعيــة الحاليــة .تشــير التقديــرات الــى أن العــراق لديــه مخــزون كاف
مــن القمــح لتغطيــة احتياجاتــه الغذائيــة علــى األقــل حتــى خريــف  2020نتيجــة ارتفــاع متوســط اإلنتــاج المحلــي
واعتمــادً ا علــى جــودة القمــح الــذي تــم شــراؤه .أكتملــت الــدورة الثالثــة لنظــام الحصــة التموينيــة لدقيــق
القمــح فــي آيــار علــى الرغــم مــن تأخرهــا ،وستســتمر عمليــات توزيــع مخــزون الســكر والزيــت المتبقــي علــى
األســر المســجلة الضعيفــة لــدى برنامــج وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة للحمايــة االجتماعيــة.
برنامجــا جديــدً ا للصــرف النقــدي (منحــة) اســتجابة لالحتياجــات المتزايــدة للعديــد مــن األســر
أنشــأت الحكومــة
ً
التــي ليــس لديهــا دخــل خــال فتــرة االغــاق .وأدخــل البنــك المركــزي العراقــي تدابيــر لتخفيــف أثــر األزمــة علــى
األســر والشــركات  ،لكــن ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى حزمــة تحفيــز أكبــر إلعــادة بــدء االقتصــاد.
عمومــا فــي االســتقرار ابتــداءا مــن شــهر نيســان بفضل تطبيــق تدابيــر صارمة
كمــا بــدأت أســعار المــواد الغذائيــة
ً
لمراقبــة األســعار بعــد االرتفاعــات األوليــة ،تشــير أحــدث بيانــات نظــام تحليــل وتخطيط الضعــف إلى أن اســتقرار
األســعار ال يــزال يمثــل تحد ًيــا ،حيــث يظــل معظــم تجــار التجزئــة غيــر متأكديــن مــن األســعار المســتقبلية .ومــع
ذلــك  ،فــإن األداء العــام لألســواق فــي تحســن .إذ ارتفعــت درجــة مؤشــر أداء (وظائــف) الســوق مــن  6.5إلــى 7.2
فــي الجولــة الثالثــة مــن جمــع البيانــات .كشــفت بيانــات نظــام تحليــل وتخطيــط الضعــف أن أنمــاط اســتهالك
النــاس لألغذيــة تحســنت خــال شــهر رمضــان  -ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى االنشــطة الخيريــة الدينيــة
(الــزكاة) .كمــا يســتخدم حوالــي  4.8مليــون شــخص ( ٪12مــن إجمالــي عــدد الســكان) اســتراتيجيات تكيــف
ســلبية لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة.
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 .1توصيات
السياسة
 .1وضع االقتصاد الكلي
يضعــف الفــرق بيــن ســعر النفــط المخطــط لــه والســعر الفعلــي ،الــذي انخفــض نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي العالمــي  ،رصيــد الموازنــة
معرضــا بالتالــي قــدرة الحكومــة للخطــر فــي الحفــاظ علــى التزاماتهــا بتقديــم نظــام الحصــة التموينيــة والخدمــات األساســية والرواتــب.
لذلــك هنــاك حاجــة للحكومــة العراقيــة أن تنظــر فــي التحضيــر لســيناريوهات مختلفــة لميزانيتهــا اعتمــادً ا علــى ســرعة االنتعــاش العالمي
بعــد جائحــة فايــروس كورونــا ،وأن تنظــر فــي مصــادر تمويــل بديلــة وتعديــات علــى اإلنفــاق فــي نهايــة المطــاف .

 .2إعادة دراسة التجارة اإلقليمية الداخلية
ال تــزال تمثــل كل مــن تركيــا وإيــران شــريكتين تجاريتيــن مهمتيــن للعــراق مــن ضمــن بلــدان أخــرى ،حيــث يســتورد رســميًا مــا بقيمتــه 2.8
مليــار دوالر أمريكــي و  2.2مليــار دوالر أمريكــي لــكل مــن المنتجــات الغذائيــة والمنتجــات الزراعيــة مــن البلديــن علــى التوالــي .ولــدى العــراق
حافــز لمراجعــة سياســات التصديــر واالســتيراد الزراعيــة بالنســبة لبعــض الســلع (مثــل القمــح والشــعير) .ومــع ذلــك ،ال ينبغــي أن تكــون
هــذه السياســات الحمائيــة علــى حســاب تجــارة األغذيــة والزراعــة والتكامــل اإلقليمــي .ويجــب إعطــاء األولويــة إلطــار تكامــل إقليمــي
تجــاري وحــوار أوســع  ،ويمكــن لذلــك أن يكــون نقطــة بدايــة للتعــاون المتبــادل واســتراتيجية أوســع لألمــن الغذائــي اإلقليمــي .وبالتالــي ،
هنــاك حاجــة إلــى تحليــل متعمــق للقيمــة وسلســلة التوريــد إلعــادة تقييــم الميــزة النســبية للعــراق فيمــا يتعلــق بســلع معينــة  ،وكيفيــة
اندماجهــا فــي النظــام الغذائــي اإلقليمــي األوســع.

 .6االستثمار في البنية التحتية اإلنتاجية
لــم تــزل إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الزراعيــة أولويــة وطنيــة ،وال ســيما تلــك التــي دمرهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام.
يجــب االســتمرار فــي اعطــاء هــذه األنــواع مــن البرامــج أولويــة فــي ضــوء معــدالت البطالــة المرتفعــة نتيجــة إجــراءات احتــواء جائحــة
فايــروس كورونــا التــي قيــدت فــرص كســب الــرزق للعديــد مــن العامليــن ،ألنهــا تتمتــع بميــزة واضحــة فــي توظيــف أعــداد كبيــرة مــن
األفــراد  ،مــع تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة ً
أيضــا وكفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة .علــى ســبيل المثــال  ،ســيؤدي إعــادة تأهيــل قنــوات
ونظــم الــري وبنــاء الخزانــات المحليــة إلــى تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه  ،وهــو موضــوع بالــغ األهميــة حيــث مــن المتوقــع أن ينخفــض
توفــر الميــاه بســبب اعمــال التنميــة علــى جوانــب اعالــي االنهــر ،وتضــاؤل المصــادر غيــر المتجــددة والتأثيــرات المحتملــة لتغيــر المنــاخ.

 .3زيادة وفرة الغذاء
تقــوم الحكومــة بشــراء المــواد الغذائيــة الرئيســية كالقمــح واألرز محليــً كجــزء مــن برنامــج دعــم األســعار للمنتجيــن وايضــا دوليــا لدعــم
نظــام التوزيــع العــام (الحصــة التموينيــة) ،فــي حيــن يتــم اســتيراد المنتجــات الغذائيــة األخــرى فــي الســوق مــن قبــل التجــار المحلييــن
فــي القطــاع الخــاص .قــام البنــك المركــزي العراقــي بإزالــة القيــود المفروضــة علــى التحويــات الخارجيــة .ومــع ذلــك  ،أفــاد التجــار بأنهــم
ـجع الحكومــة والبنــك
ال يزالــون يواجهــون تأخيــرات فــي االجــراءات وصعوبــات فــي الحصــول علــى خطابــات اعتمــاد واردات البضائــعُ .تشـ ّ
المركــزي العراقــي علــى تخصيــص األمــوال مــن االحتياطيــات األجنبيــة المتبقيــة لــواردات المــواد الغذائيــة التــي يمكــن اســتغاللها مــن
قبــل البنــوك الخاصــة والتجــار لضمــان إمــدادات مســتقرة فــي األســواق المحليــة.

 .7دعم القطاعات غير المدمجة في االقتصاد الرسمي
بينمــا أدخــل البنــك المركــزي العراقــي تدابيــر متعــددة للتخفيــف مــن اثــر األزمــة علــى األســر والشــركات ،هنــاك حاجــة إلــى حزمــة تحفيــز
أكبــر إلعــادة بــدء االقتصــاد .إذ ســيكون للوقــف االختيــاري لمدفوعــات القــروض والفوائــد وتعليــق عمــوالت البائعيــن علــى أدوات الدفــع
اإللكترونيــة لمــدة ســتة أشــهر تأثيــر إيجابــي علــى مؤسســات األغذيــة والزراعــة المتوســطة الحجــم المدمجــة بالفعــل فــي االقتصــاد
المصرفــي والتــي عملــت علــى رقمنــة مدفوعاتهــا .ومــع ذلــك  ،فــإن غالبيــة مؤسســات قطــاع األغذيــة والزراعــة ال تــزال قائمــة علــى النقــد
وال تعمــل مــع القطــاع المصرفــي الخــاص .لذلــك تحتــاج الحكومــة والبنــك المركــزي إلــى تحفيــز ربــط قطــاع األغذيــة والزراعــة بقطــاع
مصرفــي خــاص محســن ،باإلضافــة إلــى توفيــر حافــز للرقمنــة عبــر سلســلة القيمــة الغذائيــة.

 .4خلق بيئة مواتية لزيادة اإلنتاج المحلي
تدعــم الحكومــة المزارعيــن المحلييــن لتعزيــز اإلنتــاج المحلــي بهــدف تحســين االعتمــاد الذاتــي الغذائــي فــي العــراق .و قــد فرضــت وزارة
الزراعــة حظــر اســتيراد وتعريفــة جمركيــة علــى  25مــن منتجــات الخضــروات والفواكــه؛ ومــع ذلــك  ،ال تــزال المنتجــات الزراعيــة مــن الــدول
المجــاورة (تركيــا وإيــران وســوريا) تتســرب إلــى داخــل البــاد مــع اســتمرار انخفــاض عمالتهــا بينمــا يحافــظ العــراق علــى ربــط ســعر صــرف
الدينــار العراقــي بالــدوالر األمريكــي .ولــذا ال تــزال أســعار هــذه المنتجــات األجنبيــة فــي الســوق العراقيــة منخفضــة ممــا يفيــد المســتهلك
العراقــي ويضــر بالمنتجيــن العراقييــن .تــؤدي المنافســة األجنبيــة إلــى انخفــاض عائــدات المزارعيــن واســتمرار اســتنزاف احتياطــي العملــة
األجنبيــة يوميــً .لــدى الحكومــة حافــز لمراجعــة سياســتها النقديــة كجــزء مــن اســتراتيجية اقتصاديــة أكبرتشــمل خفــض قيمــة العملــة
كأداة لحمايــة الصناعــة المحليــة وتحفيــز النمــو المحلــي وحمايــة احتياطيــات العمــات األجنبيــة المتبقيــة إلــى أن يتــم تطبيــق تدابيــر
مراقبــة الحــدود بشــكل كامــل فــي ظــل انعــدام الحلــول الجذريــة لمعالجــة الفائــض باالنتــاج الزراعــي.

 .8تعزيز شبكات األمان االجتماعي
فــي حيــن أطلقــت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة منحــة لدعــم األســر المتضــررة  ،ال يــزال التنفيــذ يمثــل مشــكلة بســبب اســتنفاذ
المــوارد الماليــة الحكوميــة نتيجــة النخفــاض اســعار النفــط العالميــة .وســتتأثر المزيــد مــن األســرمن تأخــر توزيــع الحصــة التموينيــة (حتــى
ثالثــة أشــهر) ،حيــث مــن المرجــح أن تــزداد نســبة الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي مــع تقييــد عمليــات حظــر التجــول
والحجــر الصحــي لفــرص العمــل .تحتــاج الحكومــة إلــى إعطــاء أولويــة عاجلــة لتمويــل البرامــج الحاليــة مثــل نظــام الحصــة التموينيــة
احتياجــا .علــى ســبيل المثــال  ،يجــب علــى وزارة التجــارة ووزارة العمــل
العــام ،باإلضافــة إلــى البرامــج التــي تســتهدف األشــخاص األكثــر
ً
والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الهجــرة والمهجريــن استكشــاف تكامــل البيانــات ،واالســتفادة مــن عمليــة رقمنــة نظــام الحصــة التموينيــة
الجاريــة  ،لتحســين االســتهداف لجميــع برامــج المســاعدة االجتماعيــة القائمــة واالســتخدام االكثــر فعاليــة للمــوارد المتاحــة.

 .5جائحة فايروس كورونا وقطاع األغذية الزراعية
علــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد حــاالت االصابــة بفايــروس كورونــا ،إال أنــه مــن الواجــب منــح المزارعيــن والعامليــن فــي قطــاع الزراعــة واألغذية
اســتثناءات مــن االغــاق وحظــر التجــول لمواصلــة إمــداد األســواق المحليــة .ويجــب توفيــر كميــات كافيــة مــن مــواد الحمايــة الشــخصية
بمــا فــي ذلــك األقنعــة ومــواد التطهيــر والتعقيــم وغيرهــا بأســعار معقولــة للعامليــن فــي هــذا القطــاع .ونظــرًا ألن مشــاكل النقــل
أصبحــت معضلــة فــي بلــدان أخــرى ،وأدت إلــى تكــدس اإلنتــاج فــي المــزارع ونقصــه فــي المراكــز الحضريــة ،قامــت الحكومــات بفتــح
األســواق وســهلت النقــل مــن المناطــق الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة لضمــان توفيــر منافــذ للمنتجــات الزراعيــة المحليــة و بالتالــي توفيــر
اإلمــداد للمراكــز الحضريــة  .باالمــكان النظــر فــي ترتيبــات مماثلــة فــي العــراق.
4

 .9تحسين قدرات رصد ومراقبة األمن الغذائي
تعزيــز نظــم المعلومــات بشــأن االنتــاج النباتــي والحيوانــي والميــاه والتجــارة واألســعار ووظائــف الســوق و المعلومــات الصحيــة والتغذويــة،
ودعــم الدمــج والتنســيق بيــن الــوزارات ذات الصلــة فــي إطــار نظــام اإلنــذار المبكــر الوطنــي فــي العــراق الــذي يجمــع مجموعــات البيانــات
الرئيســية عــن العــرض والطلــب الغذائــي العــام فــي العــراق للســماح بتحليــل متعمــق ،وإعــداد التقاريرالمنتظمــة وتوصيــات السياســة.
ويلــزم إيــاء اهتمــام خــاص لتأثيــر جائحــة فايــروس كورونــا علــى البنيــة التحتيــة الحيويــة والخدمــات ووظائــف الدعــم والجهــات الفاعلــة.
5
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بلــغ متوســط مؤشــر أســعار الحبــوب بحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (فــاو)  162.2نقطــة فــي آيــار ،مشــيرا بانخفــاض
قــدره  1.6نقطــة ( )٪1.0عــن نيســان وقريــب جــدا مــن مســتواه فــي الشــهر المقابــل مــن العــام الماضــي .وبالنســية للحبــوب الرئيســية ،
ارتفعــت أســعار األرز فقــط فــي آيــار بســبب ارتفــاع أســعار تســعيرات ارز الجابونيــكا والبســمتي .وعلــى النقيــض مــن ذلــك  ،ســجلت أســعار
الــذرة العالميــة انخفاضــً للشــهر الرابــع علــى التوالــي حيــث زادت المحاصيــل المحصــودة حديثــً فــي أمريــكا الجنوبيــة مــن وفــرة الصــادرات
الكبيــر علــى الرغــم مــن ضعــف الطلــب علــى علــف الحيوانــات وإيثانــول الوقــود.

 .2السياق االقتصادي
واالجتماعي

علــى الرغــم مــن التعديــات النســبية الــواردة فــي مؤشــر األســعار وتحســبًا لحــدود تصديــر البلــدان المنتجــة الرئيســية تغيــرت أســعار القمــح
فــي الســوق العالميــة تغيــرًا كبيــرًا فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة .تــم تــداول القمــح فــي أوائــل آذار عنــد مســتوى منخفــض يصــل إلــى  170دوالرًا
ً
مرتبطــا بتنفيــذ االتحــاد
أمريك ًيــا للطــن ،فــي حيــن ارتفــع الســعر إلــى  217دوالرًا أمريك ًيــا فــي نيســان فــي األســواق الدوليــة .قــد يكــون هــذا
الروســي لحصــة تصديــره البالغــة  7مالييــن طــن والتــي تــم تقديمهــا فــي شــهر اذار و اســتنفادها بحلــول  26نيســان .انخفضــت األســعار
مــرة أخــرى فــي آيارحيــث بــدأ التباطــؤ فــي األنشــطة التجاريــة والحصــاد فــي نصــف الكــرة الشــمالي  ،ممــا زاد مــن التوقعــات بوفــرة
اإلمــدادات العالميــة فــي الموســم الجديــد .فــي االســبوع الــذي تصــادف مــع الـــ 2مــن حزيــران ،تــم تســجيل ســعر طــن القمــح الشــتوي
األحمــر فــي المتوســط عنــد  221دوالرًا أمريك ًيــا وهــو أقــل بقليــل مــن تســعيرة  226دوالرًا أمريك ًيــا للطــن قبــل عــام واحــد.

التطورات العالمية
اسعار السلع العالمية
اســتجابة للتباطــؤ االقتصــادي العالمــي المدفــوع بالتدابيــر
التــي اتخذتهــا الحكومــات فــي محاولــة الحتــواء انتشــار
فايــروس كورونــا المســتجد ،واجهــت الســلع وخاصــة
ً
وانخفاضــا كبيــرًا
النفــط انهيــارًا مفاج ًئــا فــي الطلــب
فــي األســعار علــى مســتوى العالــم .علــى الرغــم مــن
ارتفــاع أســعار الطاقــة بنســبة  ٪32فــي ايــار مقارنــة بشــهر
نيســان مــع تعافــي أســعار النفــط الخــام ،إال أن المؤشــرال
يتجاوزنصــف مســتوياته فــي نهايــة عــام  1 .2019انخفــض
متوســط ســعر النفــط الخــام مــن  53.3دوالرًا أمريكيًــا
للبرميــل فــي شــباط إلــى  21دوالرًا أمريكيًــا فــي نيســان
 ، 2020لكنــه تعافــى إلــى  30.4دوالرًا أمريك ًيــا فــي آيــار .و بلــغ
متوســط ســعر الخــام  61.34دوالرًا أمريكيًــا للبرميــل فــي
خاصــا
عــام  .2019ويمثــل انخفــاض أســعار النفــط تحديًــا
ً
للبلــدان ذات االقتصــاد الــذي يعتمــد فــي مــوارده علــى
الهيدروكربونــات  ،بمــا فــي ذلــك العــراق.

شــكل رقــم  :1مؤشــر أســعار األغذيــة  ،حيــث (أ) هــو مؤشــر أســعار الغــذاء اإلجمالــي
حســب الشــهر مــن  2016إلــى  2020و (ب) هــو مؤشــر أســعار األغذيــة حســب الســلع
األساســية مــن حزيــران  2019إلــى آيــار . 2020
المصدرhttp://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ :
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التــزال أســواق األغذيــة العالميــة مــزودة بشــكل جيــد،
واســتقرت األســعار الدوليــة اإلجماليــة أو تراجعــت قليــ ً
ا
حتــى آيــار .وبلــغ متوســط مؤشــر أســعار األغذيــة لمنظمــة
األغذيــة والزراعــة  162.5نقطــة فــي ايــار (الشــكل،)1
بانخفــاض  3.1نقطــة ( 1.9فــي المئــة) عــن نيســان ووصــل
إلــى أدنــى متوســط شــهري منــذ كانــون االول  .2018شــهد
انخفــاض شــهر آياراالنخفــاض الشــهري الرابــع علــى
التوالــي فــي قيمــة المؤشــر .وســجلت جميــع المؤشــرات
الفرعيــة األخــرى للمؤشــر العــام انخفاضــات شــهرية فــي
آيــار باســتثناء الســكر الــذي ارتفــع للمــرة األولــى منــذ ثالثــة
أشــهر.
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ببلــوغ شــهر ايــار وبأفتــراض وجــود الضــروف المؤاتيــة لبقيــة الموســم ،تتوقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) إنتــاج الحبــوب العالمــي
لعــام  2020بمســتوى قياســي يبلــغ  2780مليــون طــن ،مدفوعــً بآفــاق واعــدة مــن إنتــاج الــذرة واألرز .مــن المتوقــع أن يبلــغ إنتــاج القمــح 758
مليــون طــن ،بانخفــاض قــدره  4مالييــن تقري ًبــا عــن المســتوى الجيــد للعــام الســابق .ومــن المتوقــع انخفــاض اإلنتــاج فــي االتحــاد األوروبــي
وأوكرانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة  ،ولكــن زيــادات اإلنتــاج المتوقعــة فــي االتحــاد الروســي والنمســا ســتعوض هــذا االنخفــاض إلــى
حــد كبيــر .مــن المرجــح أن يتباطــأ اســتخدام القمــح العالمــي فــي موســم التســويق  21/2020عنــد حوالــي  754مليــون طــن مــع انخفــاض
الطلــب علــى علــف الحيوانــات والمــواد األوليــة للوقــود الحيــوي .مــع اقتــراب موســم القمــح  20/2019الحالــي (تمــوز /حزيــران) علــى نهايتــه،
تبلــغ التوقعــات األوليــة لتجــارة القمــح فــي  177.5 21/2020مليــون طــن  ،وهــو مــا يمثــل  ٪ 1.4عــن الحجــم المقــدر لعــام  .20/2019فــي حيــن
تشــير المؤشــرات المبكــرة لمعظــم البلــدان إلــى أن الــواردات فــي  21/2020ســتظل قريبــة مــن مســتويات  ، 20/2019فمــن المرجــح أن تزيــد
العديــد مــن البلــدان مشــترياتها مــن القمــح فــي وضــع تبلــغ بــه المحاصيــل المحليــة اقــل المتوســط وتكــدس المخــزون بمــا فــي ذلــك
البلــدان الواقعــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

التجارة العالمية
انخفضــت التجــارة عمومــا انخفاضــا كبيــرا بســبب التباطــؤ االقتصــادي العالمــي .تقــدر منظمــة التجــارة العالمية انخفــاض التجــارة العالمية
بنســبة  13إلــى  ٪ 32فــي عــام  ،2020اعتمــادً ا علــى ســرعة االنتعــاش االقتصــادي 2.وتــم تســجيل انخفــاض ســعة الشــحن المتاحــة بشــكل
عــام بنســبة  ،٪ 50ولكــن اســتمرت التجــارة فــي الســلع األساســية بمــا فــي ذلــك المــواد الغذائيــة فــي جميــع الموانــئ دون أي انقطــاع
كبيــر علــى الرغــم مــن انخفــاض توافــر عمــال الموانــئ بســبب المــرض أو الخــوف مــن العــدوى .كمــا تســببت إجــراءات التباعــد االجتماعــي
والفحوصــات الصحيــة فــي حــدوث عــدد مــن التأخيــرات  ،لكــن الموانــئ والشــحن البحــري ال يــزاالن قيــد التشــغيل .لطالمــا كانــت شــحنات
الحاويــات المبــردة بالمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة ذات تكلفــة اكثــر (أحيا ًنــا تصــل إلــى  3او  4مــرات اكثــر مــن الشــحن بالجملــة) ،وهــذا مــا
يترجــم إلــى ارتفــاع طفيــف فــي أســعار المــواد الغذائيــة ،وهــو أمــر ذو أهميــة خاصــة بالنســبة للبلــدان التــي تعتمــد علــى واردات المــواد
الغذائيــة مثــل العــراق.
ظلــت قــدرة الشــحن الجــوي العالميــة مقيــدة فــي بعــض الوجهــات ،بمــا فــي ذلــك مــن وإلــى الشــرق األوســط .وتأثــرت بعــض التجــارة فــي
المنتجــات الزراعيــة ذات القيمــة العاليــة بشــكل عــام فــي البلــدان التــي تعانــي مــن نقــص فــي اليــد العاملــة لجنــي محاصيــل البســتنة
(مثــل أوروبــا) ،علــى الرغــم مــن ارتفــاع الطلــب واألســعار لبعــض هــذه المنتجــات.
مــن المتوقــع تعطيــل وانقطــاع تمويــل التجــارة  ،ممــا يتطلــب ســيولة أكبــر بالــدوالر األمريكــي للحفــاظ علــى عمل سالســل التوريــد الهامة.
يميــل تجــار الســلع نحــو التحويــات النقديــة المباشــرة مــع تفاقــم ظــروف التمويــل التجــاري وتجفيــف التســهيالت االئتمانيــة  ،علــى الرغــم
مــن انخفــاض أســعار الفائــدة العالميــة وضــخ البنــوك المركزيــة الســيولة فــي جهــود إنعــاش االقتصــادات.
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التجارة الغذائية ثنائية األطراف
علــى الرغــم مــن أن األســواق الدوليــة ال تــزال تتمتــع بإمــدادات جيــدة ومازالــت أســعار الســلع الغذائيــة مســتقرة  ،فقــد أثــارت السياســات
المقيــدة للصــادرات التــي اتبعهــا العديــد مــن المصدريــن الرئيســيين للســلع األساســية ،اثــارت مخاوفــً بيــن المســتوردين .اســتناد علــى
ذلــك ،فــأن المخاطــر الرئيســية للعــراق ال تنبــع مــن الصدمــات الخارجيــة بقــدر مــا تنبــع مــن عوامــل محليــة ناشــئة مــن نقــص الســيولة
وتعطيــل سلســلة التوريــد المحليــة الناجمــة عــن التحديــات المحليــة المســتمرة .ال تــزال تركيــا وإيــران أهــم شــريكتين فــي ثنائيتيــن فــي
ـزءا مــن التدفقــات التجاريــة غيــر رســمي (بمــا فــي ذلــك التهريــب عبــر الحــدود) .فرضــت
تجــارة المــواد الغذائيــة  ،علــى الرغــم مــن أن جـ ً
وزارة الزراعــة العراقيــة حظــرا علــى اســتيراد  25مــن المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة فــي محاولــة لحمايــة المنتجيــن المحلييــن .ومــع ذلــك ،
يســتمر بيــع المنتجــات الزراعيــة وخاصــة مــن إيــران وســوريا للعــراق بســبب مشــاكل االقتصــاد الكلــي فــي بلــدان المنشــأ .تــم تــداول  1دوالر
أمريكــي مقابــل  600ليــرة ســورية فــي ســوريا فــي ايلــول  ،2019فــي حيــن أنــه تــم تداولــه فــي آيارعــام  2020مقابــل  1550ليــرة ســورية .فــي حيــن
ً
ضغطــا هبوط ًيــا علــى األســعار االمــر الــذي يفيــد
يواصــل العــراق ربــط الدينــار العراقــي بالــدوالر األمريكــي .بينمــا تشــكل المنتجــات المهربــة
المســتهلكين العراقييــن ،فــي حيــن يشــكو المنتجــون العراقيــون مــن المنافســة غيــر العادلــة وانخفــاض العائــدات للمزارعيــن .تســاهم
مدفوعــات الســلع المهربــة ً
أيضــا فــي اســتنزاف احتياطيــات العمــات األجنبيــة.
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يعتمــد العــراق الــى حــد مــا علــى الــواردات التــي تقــدر بحوالــي  ٪50مــن االحتياجــات الغذائيــة .لــم يتأثــر العــراق تأثــرا مباشــر بقيــود التصديــر
التــي فرضتهــا بعــض الــدول المصــدرة لضمــان اســتقرار اإلمــدادات فــي أســواقها المحليــة باســتثناء واردات األرز مــن فيتنــام .حتــى أن تأثيــر
حظــر التصديــر األولــي لفيتنــام فــي آذار لــم يــدم طوي ـ ًلا ،حيــث اســتبدلت فيتنــام حظــر التصديــر بحصــة تصديــر فــي نيســان واســتؤنفت
صــادرات األرز بالكامــل منــذ آيــار.
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

2

9

مــن المرجــح أن تــؤدي قيــود التصديــر فــي بلــد مــا إلــى زيــادة
المنافســة علــى أصــول أخــرى .وال يســتورد العــراق مــن روســيا
االتحاديــة علــى الرغــم مــن أن حصــة تصديــر القمــح لروســيا
للســنة التســويقية  20/2019التــي تــم إدخالهــا فــي آذار 2020
ســاهمت فــي زيــادة مؤقتــة فــي أســعار القمــح العالميــة فــي
نيســان .كانــت مناشــئ القمــح المعتمــدة للمشــاركة فــي
المناقصــات الصــادرة عــن العــراق هــي الواليــات المتحــدة وكنــدا
وأســتراليا فــي عــام  .2019وتمــت ً
أيضــا الموافقــة علــى كازاخســتان
وروســيا ورومانيــا قبــل عــام  . 2015تحــاول روســيا معــاودة الدخــول
الــى الســوق العراقيــة ،ولكــن انتشــار تفحــم القمــح يمثــل عقبــة
رئيســية .يتــم اســتيراد األرز طويــل الحبــة مــن أصــول معتمــدة
مثــل الواليــات المتحــدة وفيتنــام واألرجنتيــن وأوروغــواي بالنســبة
لبرنامــج الحصــة التموينيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتورد القطــاع
الخــاص األرز ً
أيضــا مــن الهنــد وتركيــا وتايالنــد.
وضعــت بلــدان أخــرى تدابيــر تهــدف إلــى ضمــان اإلمــدادات
ألســواقها المحليــة باإلضافــة إلــى المصدريــن الرئيســيين
للحبــوب .علــى ســبيل المثــال ،وضعــت ســوريا قيــودً ا علــى تصديــر
البيــض والجبــن واللبــن والحبــوب المصنعــة والفاصوليــا بينمــا
حظــرت مصــر تصديــر الحبــوب حتــى  28حزيــران .قيــدت تركيــا
تصديــر الليمــون حتــى  31آب.
علــى الرغــم مــن وجــود عــدد قليــل نســبيا مــن قيــود التصديــر
المعمــول بهــا  ،فقــد أدت السياســات التــي تتطلــب إجــراء
فحوصــات صحيــة وحجــر صحــي لمنــع انتشــار جائحــة فايــروس
كورونــا المســتجد إلــى تأخيــرات علــى الحــدود وزيــادة أوقــات
العبــور وارتفــاع تكاليــف النقــل.

التطورات الوطنية
أبلغــت منظمــة الصحــة العالميــة عــن  49.109حالــة فــي العــراق  ،مــع  1.943حالــة وفــاة حتــى  30حزيــران  .2020ارتفــع عــدد حــاالت جائحــة
فايــروس كورونــا فــي العــراق فــي أواخــر شــهر آيــار بنســبة  ٪171بينمــا زاد عــدد الحــاالت العالميــة بنســبة  .٪6منــذ آذار ،وفرضــت الحكومــة
قيــودً ا علــى الحركــة وحظــر التجــول فــي محاولــة للتخفيــف مــن انتقــال المــرض.
 .2اســتجابة إلعــان منظمــة الصحــة العالميــة فايــروس كورونــا وبــاء عالميــا ،أنشــأت الحكومــة لجنــة خليــة األزمــة برئاســة وزارة الصحــة
وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  55فــي نهايــة شــهر آذار .كمــا شــكلت كل وزارة خليــة األزمــة الخاصــة بهــا .أصــدر رئيــس الــوزراء األمر 151
 ،الــذي حــدد عضويــة اللجنــة .كمــا شــكل مجلــس الــوزراء اللجنــة العليــا للصحــة والســامة الوطنيــة ، .أصــدر البرلمــان واللجــان والمجالــس
الحكوميــة المنشــأة القــرارات التاليــة فــي نيســان وآيــار:

التاريخ

قرار الحكومة

 7نيسان

وضعــت حكومــة العــراق برنامــج منحــة لألســر المتأثرة بقيــود جائحة فايــروس كورونــا ،حيث بــدأت المدفوعات
النقديــة فــي إطــار هــذا البرنامــج في  8آيــار .2020

 15نيسان

اســتبعدت اللجنــة العليــا للصحــة والســامة الوطنيــة المســؤولين والموظفيــن فــي وزارتــي الزراعــة والتجــارة
مــن حظــر التجــول.

 15نيسان

سمح مجلس الوزراء للمستأجرين بالزراعة بتأخير دفع رسوم تأجير األراضي.

 22نيسان

أطلقــت وزارة التخطيــط مشــروع األمــن الغذائــي الوطنــي ( )2020-2022فــي العــراق لزيــادة االكتفــاء الذاتــي مــن
الغذاء.

 3آيار

أعلن مجلس النواب العراقي أنه سيبدأ تنفيذ خطة زراعية طارئة في ضوء جائحة فايروس كورونا.

 20آيار

ً
فريقــا لألغذيــة والضمــان االجتماعــي تحــت إشــراف وزارة
أنشــأت اللجنــة العليــا للصحــة والســامة الوطنيــة
التخطيــط مــع عضويــة مــن الــوزارات وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن  ،باإلضافــة إلــى حظــر اســتيراد البطيــخ
والرقــي والباقــاء حيــث يمكــن لإلنتــاج المحلــي تلبيــة الطلــب المحلــي.

 31آيار

أعلنــت اللجنــة العليــا للصحــة والســامة الوطنيــة أن نقــاط أســتالم القمــح والشــعير ســتظل مفتوحــة
للمزارعيــن علــى الرغــم مــن حظــر التجــول المخطــط لــه وقيــود الحركــة.

Photo/ Emilienne Malfatto
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الضغوط المالية والنقدية
يتأثــر اقتصــاد العــراق بانخفــاض أســعار النفــط العالميــة ممــا يشــكل ضغطــً علــى الميزانيــة الوطنيــة .تمثــل عائــدات النفــط حوالــي  ٪ 90من
إجمالــي إيــرادات الدولــة حيــث تــم إعــداد ميزانيــة  2020بافتــراض  56دوالرًا أمريك ًيــا للبرميــل مــن النفــط الخــام .ومــن المتوقــع أن ينكمــش
االقتصــاد العراقــي بنســبة  ٪9.7فــي عــام  2020بانخفــاض عــن النمــو إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي بنســبة  ٪4.4فــي عــام  ، 2019مــع
انكمــاش قطاعــي النفــط والقطاعــات غيــر النفطيــة بنســبة  13و  ٪4.4علــى التوالــي .وافــق العــراق علــى اتفــاق أوبــك  +لخفــض حصــص إنتاج
النفــط فــي محاولــة لتثبيــت األســعار .حيــث ان الســبب الرئيســي لالنكمــاش االقتصــادي هــو انخفــاض أســعار النفــط ،وانخفــاض النشــاط
االقتصــادي المحلــي بســبب إغــاق القطــاع الخــاص والحكومــي.
مــن المتوقــع أن يكــون لحزمــة التحفيــز غيــر المســتدامة التــي تــم تقديمهــا بعــد المظاهــرات فــي تشــرين األول  - 2019بمــا فــي ذلــك زيــادة
العمالــة فــي القطــاع العــام وخفــض ســن التقاعــد وتوفيــر التحويــات النقديــة المختلفــة إلــى جانــب ضعــف عائــدات النفــط  -آثــار ماليــة
ضــارة .ازدادت التحويــات الحكوميــة ال ســيما الرواتــب التقاعديــة ونظــام الحصــة التموينيــة بنســبة  ٪127و  ٪18علــى أســاس ســنوي علــى
التوالــي .وأدت زيــادة النفقــات الماليــة إلــى تناقــص االحتياطيــات المتوفــرة المتاحــة لالســتجابة لالنكمــاش االقتصــادي الغيــر المتوقــع فــي
ضــوء جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد .وبمعــدل اإلنفــاق الحالــي يطلــب العــراق ســعر نفــط  76دوالرًا أمريك ًيــا للبرميــل لتمويــل نفقاتــه
المتكــررة لعــام .2020
إذا اســتقرت أســعار النفــط عنــد  35 - 30دوالرًا للبرميــل لبقيــة عــام  2020ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات إصالحيــة  ،فــإن عجــز الموازنــة ســيتجاوز
 ٪29مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  2020وســتصل احتياجــات التمويــل اإلجماليــة إلــى  67مليــار دوالر أمريكــي  ،حوالــي  ٪39مــن الناتج
المحلــي اإلجمالــي .ســيتعين علــى العــراق فــي ظــل هــذا الســياق اللجــوء إلــى مزيــج مــن المصــادر المحليــة واألجنبيــة لتمويــل العجــز .حيــث
ســيزاحم االعتمــاد الكبيــر علــى البنــوك المحليــة الســيولة المتاحــة للتســهيالت االئتمانيــة للقطــاع الخــاص  ،فــي حيــن أن االقتــراض مــن
األســواق الدوليــة قــد يكــون صع ًبــا نظـرًا لظــروف الســوق العالميــة وضعــف إطــار االقتصــاد الكلــي للعــراق.
ســيضغط تمويــل عجــز الموازنــة وعجــز الحســاب الجــاري المقــدر بـــ  ٪18.8مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  2020مــع الحفــاظ علــى
ســعر الصــرف المرتبــط بالــدوالر األمريكــي (الــذي لــم يتغيــر منــذ عــام  )2009علــى احتياطيــات العــراق مــن العمــات األجنبيــة .ال يمكــن أن
تغطــي احتياطيــات العمــات األجنبيــة ســوى مــا يصــل إلــى  6أشــهر مــن الــواردات اعتبــارًا مــن آيــار  ،2020ممــا قــد يــؤدي إلــى تفاقــم تعــرض
البــاد للصدمــات الخارجيــة وتقويــض قــدرة البــاد علــى تمويــل الــواردات الغذائيــة وبرامــج الدعــم المحليــة.
إن تزايـــد الضغـــوط الماليـــة والنقديـــة الحاليـــة يتمثـــل فـــي كـــون الضغـــوط التضخميـــة مـــا زالـــت غير واضحة إلـى حـــد كبيـــر بسبب توافر
الســلع االســتهالكية األرخــص .باالضافــة الــى ذلــك ،تســتمر العمــات التركيــة واإليرانيــة فــي االنخفــاض ،ممــا يؤثــر علــى الشــريكين
التجارييــن الرســميين الرئيســيين للعــراق .ال يــزال التضخــم الرئيســي الــذي يعــرف علــى أنــه مقيــاس للتضخــم اإلجمالــي داخــل االقتصــاد
ـلعا مثــل أســعار الغــذاء والطاقــة  ،تحــت الســيطرة بنســبة اقــل مــن .٪1
والــذي يتضمــن سـ ً
أدخــل البنــك المركــزي العراقــي تدابيــر متعــددة بهــدف التخفيــف مــن أثــر األزمــة علــى األســر واالعمــال .ولكــن ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى
حزمــة تحفيــز أكبــر إلعــادة بــدء االقتصــاد .وأصــدر البنــك المركــزي العراقــي طرائــق تشــغيلية جديــدة للبنــوك لخدمــة العمــاء بموجــب
حظــر التجــول الــذي فــرض بموجــب جائحــة جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد واســتأنف خدماتــه لجميــع أنظمــة الدفــع ونافــذة
االســتثمار علــى أســاس يومــي .كمــا قــام البنــك المركــزي العراقــي -لتعزيــز الســيولة فــي الســوق ودعــم األســر والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة -بوقــف اختيــاري لمــدة ثالثــة أشــهر للفوائــد والمدفوعــات الرئيســية لــكل مــن القــروض االســتهالكية والقــروض الصغيــرة
والمتوســطة  ،وع ّلــق جميــع الغرامــات المفروضــة علــى البنــوك التجاريــة  ،وعــزز نقــد ســيولة البنــوك بقيمــة تريليــون دينــار عراقــي (حوالــي
 840مليــون دوالر أمريكــي) .وقــام البنــك المركــزي العراقــي بتعليــق عمــوالت البائعيــن علــى أدوات الدفــع اإللكترونيــة وخفــض متطلبــات
االحتياطــي المصرفــي إلــى  ٪13خــال نفــس الفتــرة .فــي حيــن أن هــذه الخطــوات ستســاعد المؤسســات المتوســطة التــي قامــت بالفعــل
برقمنــة مدفوعاتهــا واندماجهــا فــي االقتصــاد المصرفــي  ،تظــل الغالبيــة العظمــى مــن شــركات األغذيــة قائمــة علــى النقــد وغيــر
رســمية وباالخــص تلــك التــي تقــع خــارج بغــداد وأربيــل.
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الضغوط المالية والنقدية
تأخــرت الرواتــب والمدفوعــات التقاعديــة للموظفيــن والمتقاعديــن مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة الحكوميــة العراقيــة قلي ـ ً
ا فــي آيــار
بســبب الضغــط المالــي علــى الرغــم مــن إعطائهــا األولويــة .ويبقــى القطــاع العــام القطــاع األكثــر اســتقطابًا للعمالــة فــي العــراق ،ولــذا
فســيؤثرأي تأخيــر أو تعليــق لمرتبــات ومعاشــات موظفيــه ،إضافـ ً
ـة الــى انخفــاض أجورالعامليــن فــي القطاعيــن الخــاص وغيــر الرســمي،
علــى نفقــات غــذاء األســرة وأســواق الغــذاء واألمــن الغذائــي للعــراق بشــكل عــام.
تأخــرت دورات الحصــة التموينيــة لمــدة شــهرين منــذ بدايــة عــام  .2020تــم االنتهــاء مــن دورة الحصــة التموينيــة الثالثــة لدقيــق القمــح فــي
آيــار .وأعلنــت الشــركة العامــة لتجــارة الحبــوب أنــه تــم تجهيــز الــدورة الرابعــة ،إذ يتــم تجهيــز المطاحــن بـــ  1.2مليــون طــن متــري مــن القمــح
(مــن اإلنتــاج المحلــي) إلنتــاج  40مليــون كيــس مــن طحيــن .ويشــكل نقــص المخصصــات الماليــة تحديــً لقــدرة نظــام الحصــة التموينيــة
علــى شــراء الســلع باســتمرار ،بمــا فــي ذلــك العناصــر األساســية األربعــة للحصــة التموينيــة المتمثلــة بــاألرز والقمــح والســكر والزيــوت النباتيــة
والتــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي قانــون الموازنــة العامــة الصــادر فــي عــام  .2019ومع ذلــك  ،تواصــل وزارة التجــارة توزيــع الدقيق المســتورد
والمن َتــج محليــً واألرز مــن االحتياطيــات .كمــا سيســتمر توزيــع كل مــن النفــط والســكر فــي الشــهر المقبــل علــى العائــات المســجلة علــى
أنهــا عائــات ضعيفــة بموجــب برنامــج وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ) للحمايــة االجتماعيــة.
واصلــت وزارة التخطيــط ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة العمــل علــى اســتجابتيهما لجائحــة فايــروس كورونــا المســتجد .واصلــت
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة توزيــع المســاعدات النقديــة لمــرة واحــدة فــي إطــار برنامــج (منحــة) .ووافقــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة علــى منــح  11.6مليــون شــخص مــن أصــل  12.3مليــون شــخص تقدمــوا بطلبــات علــى الصعيــد الوطنــي .قــام فريــق برنامــج منحة
فــي وزارة التخطيــط بتبســيط آليــة تحويــل مبلــغ  30٫000دينــار عراقــي للفــرد الواحــد إلــى أســر مختــارة ،واالســتفادة مــن منافــذ الســحب التــي
تقــع فــي جميــع أنحــاء المحافظــات والتــي وافــق عليهــا البنــك المركــزي .حيــث تتلقــى األســر المســتهدفة رســالة نصيــة علــى هواتفهــم
المحمولة إلبالغهم بمبلغ المنحة وأقرب نقطة صرف.
أعلنــت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة أنهــا خصصــت حوالــي  328مليــون دوالر للجولــة الثالثــة مــن المســاعدات االجتماعيــة المنتظمــة
للحمايــة االجتماعيــة لهــذا العــام .وســتوزع المســاعدة الجاريــة علــى مــا يقــرب مــن  1.3مليــون أســرة مســجلة مسـ ً
ـبقا  ،لتصــل إلــى حوالــي
 6.5مليــون شــخص.
وزعــت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان  178٫000ســلة غذائيــة علــى األســر الضعيفة مــن أصل  200٫000ســلة؛
( )70٫000فــي أربيــل و( )58٫000فــي الســليمانية و( )50٫000فــي دهــوك خــال األســابيع الماضيــة خــال الوبــاء  .ومايــزال هنالــك  22.000ســلة غذائيــة
لــم يتــم توزيعهــا بعــد  .كان مــا يقــرب مــن  88000أســرة ممــن تلقــوا الســلة الغذائيــة بالفعــل مســجلين ومســتفيدين مــن برامــج شــبكة
األمــان االجتماعــي الحكوميــة .ووزعــت وزارة الهجــرة والمهجريــن فــي نيســان وللمــرة األولــى ســا ً
ال غذائيــة علــى مخيمــات الالجئيــن فــي
جميــع أنحــاء إقليــم كوردســتان بهــدف تكامــل عمليــات توزيــع الغــذاء المســتمرة علــى أســر النازحيــن داخليــً.
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 .3توفر
الغذاء
انتاج الغذاء
يــزرع القمــح (المســتعمل غالبــا فــي صناعــة الخبــز) والشــعير فــي جميــع أنحــاء العــراق كحبــوب شــتوية تــزرع بيــن نهايــة تشــرين األول
وأوائــل كانــون األول لالســتفادة مــن األمطــار الشــتوية الموســمية .ويبــدأ حصــاد الحبــوب الشــتوية فــي الجــزء الجنوبــي مــن البــاد فــي
نيســان صعــودًا بأتجــاه الشــمال تدريج ًيــا مــع نضــوج المحاصيــل (الشــكل  .)2ويتــم جمــع الجــزء األكبــر مــن إنتــاج الحبــوب  -مــن حيــث
المســاحة المحصــودة وحجــم اإلنتــاج  -فــي آيــار وأوائــل حزيــران حيــث تقــع معظــم األراضــي الخصبــة فــي األجــزاء الشــمالية والشــمالية
الشــرقية مــن البــاد.
لــم يبلــغ عــن نقــص فــي المدخــات فــي الســنة الزراعيــة الحاليــة .كانــت ظــروف تنميــة المحاصيــل مواتيــة بشــكل عــام فــي جميــع أنحــاء
البــاد مــع أمطــار موزعــة بشــكل جيــد وفــي الوقــت المناســب .شــهد الحــزام الشــمالي إلنتــاج الحبــوب فــي محافظــات كركــوك ونينــوى
والســليمانية جفــاف الخريــف المبكــر حتــى أواخــر تشــرين الثانــي  ، 2019ولكــن أدى هطــول األمطــار الغزيــر الــذي بــدأ فــي كانــون األول إلــى
تحســن كبيــر فــي محتــوى رطوبــة التربــة .إذ تــم غــرس كل مناطــق القمــح والشــعير تقري ًبــا فــي نينــوى  .ويتــم ري حوالــي ثلــث القمــح
وثلثــي منطقــة الشــعيرفي كركــوك بالمطــر .فــي حيــن تتــم زراعــة جــزء صغيــر فقــط مــن الحبــوب كعلــف مطــري فــي أماكــن أخــرى مــن
البــاد ،ويســتمرالري التكميلــي فــي كونــه مطلوبــا.
تــم تســجيل عــدد مــن حــاالت تفشــي اآلفــات الزراعيــة فــي نيســان وأيــار ،لكــن األضــرار المقــدرة ال تتجــاوز المســتويات المتوســطة .علــى
ســبيل المثــال  ،انتشــر الجــراد الصحــراوي فــي ثمانــي محافظــات فــي الوســط والجنــوب ،لكــن عمليــات المكافحــة مــن قبــل الحكومــة
حــدت مــن انتشــارها .كمــا مثلــت الحرائــق فــي حقــول محاصيــل الحبــوب تحديــا بالرغم مــن كونها ليســت شــائعة فــي البــاد  ،ومعظمها
حصــل بشــكل عرضــي .إذ أبلغــت مديريــة الدفــاع المدنــي عــن  207حرائــق أدت إلــى حــرق  2140هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة وإنقــاذ 34579
هكتــار مــن  21نيســان إلــى  29آيــار .انخفــض عــدد الحرائــق بنســبة  ٪17تقري ًبــا وانخفضــت الهكتــارات المحروقــة بنســبة  ٪73تقري ًبــا بالمقارنــة
مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

قــام مجلــس الحبــوب العراقــي بحلــول  9آيــار بشــراء حوالــي  1.36مليــون طــن مــن القمــح المحلــي منــذ بــدء الشــراء فــي  16نيســان حتــى 19
آيــار  ،بزيــادة عــن الكميــة البالغــة  542ألــف طــن تــم شــراؤها .و يشــير هــذا إلــى أن الحصــاد قــد تحــول إلــى المناطــق الشــمالية ذات االنتاجيــة
األعلــى .إذ تــم حصــاد محاصيــل الحبــوب الشــتوية فــي النصــف األول مــن نيســان فــي معظــم المحافظــات الجنوبيــة مثــل البصــرة وذي
قــار والمثنــى والقادســية وكربــاء وأجــزاء مــن ميســان وبابــل .ثــم انتقلــت أنشــطة الحصــاد نحــو المنطقــة الوســطى فــي النصــف الثانــي
مــن نيســان ،بمــا فــي ذلــك صــاح الديــن وديالــى .بــدأ الحصــاد فــي ثانــي عشــرة أيــام مــن شــهر آيــار فــي محافظــة نينــوى التــي تنتــج أكثــر
مــن ثلــث إجمالــي إنتــاج القمــح والشــعير مجتمعــة .يوضــح الشــكل  3أ تناقــص معيــار مؤشــر الغطــاء النباتــي فــي نينــوى مــع نضــوج
المحاصيــل ،ليصــل إلــى مســتويات مــا بعــد الحصــاد فــي وقــت الحــق فــي الجنــوب .علــى ســبيل المثــال  ،تــم االنتهــاء مــن أنشــطة الحصــاد
فــي واســط فــي أول عشــرة أيــام (الشــكل  3ب).
العراق واسط -منطقة المحاصيل
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توضيــح :الحــدود واألســماء الظاهــرة والتســميات المســتعملة فــي هــذه الخريطــة التمثــل رأي منظمــة األغذيــة والزراعــة فيمــا يخــص الوضــع القانونــي للعــراق
أومناطقــه أومدنــه أوأراضيــه أو الســلطات التابعــة لــه أو فيمــا يخــص ترســيم الحــدود.
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أومناطقــه أومدنــه أوأراضيــه أو الســلطات التابعــة لــه أو فيمــا يخــص ترســيم الحــدود.
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شــكل رقــم  :2متوســط التقــدم فــي موســم النمــو بمقارنــة ( )1ثانــي عشــرة أيــام مــن شــهر نيســان إلــى ( )2ثانــي عشــرة أيــام مــن شــهر آيــار ،حيــث يمثــل كل بكســل
المتوســط طويــل األجــل لفينولوجيــا النبــات .ويتــم تمثيــل تقــدم الغطــاء النباتــي بقيمــة تتــراوح بيــن  0و  100فــي المئــة (أي  50فــي المئــة هــي منتصــف موســم النمــو).

شكل رقم  :3مؤشرمقياس الغطاء النباتي لالختالفات لعام  2020و  2019والمتوسط طويل األجل ( )2015-1984في (أ) محافظة نينوى و(ب) محافظة واسط.

المصدرhttp://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=IRQ# :

المصدرhttp://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?lang=en&code=IRQ :
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انتاج الغذاء
أبلغــت وزارة التجــارة مجلــس الــوزراء أنهــا بحاجــة إلــى اســتيراد مليــون طــن مــن القمــح و  250ألــف طــن مــن األرز للحصــة التموينيــة ولتعزيــز
المخزونــات االســتراتيجية قبــل الحصــاد الجديــد فــي نهايــة آذار .ويخطــط العــراق الســتيراد  750ألــف طــن مــن القمــح اعتبــارًا مــن كانــون
األول  .2019ربمــا تــم تعليــق العطــاءات بســبب تأخــر الموافقــة علــى الميزانيــة.
أفــادت وزارة التجــارة العراقيــة أنهــا تملــك حاليــا شــهرين مــن اإلمــدادات لنظــام الحصــة التموينيــة بشــكل عــام ،حيــث تقــوم وزارة التجــارة
حال ًيــا بمعالجــة خمســة مالييــن كيــس مــن القمــح والمــواد الغذائيــة األخــرى لــكل توزيــع شــهري ،ممــا يعطــي األولويــة لألشــخاص الذيــن
تأثــرت ســبل عيشــهم بســبب االغــاق وحظــر التجــول .وقــد ُمنــح موظفــي وزارة التجــار وشــركات معالجــة الدقيــق إعفــاءات خاصــة للتنقــل
أثنــاء عمليــات اإلغــاق وحظــر التجــول مــن أجــل مواصلــة العمليــات.
يُقــدر أن العــراق لديــه مخــزون كاف مــن القمــح لتغطيــة احتياجاتــه الغذائيــة علــى األقــل حتــى خريــف  2020مــع ارتفــاع متوســط اإلنتــاج
المحلــي حســب نوعيــة القمــح الــذي تــم شــراؤه .يقــدر إنتــاج القمــح المحلــي لعــام  2020بنحــو  4.5مليــون طــن .وتقــدر متطلبــات اســتيراد
القمــح بـــ  2.7مليــون طــن ســيتم اســتيرادها فــي الغالــب كطحيــن (منتــج نهائــي) بالنســبة للســنة التســويقية ( 21-2020آيار-حزيــران).
يبلــغ المخــزون الحالــي مــن األرز داخــل البــاد حوالــي  190.000طــن مقابــل شــهرين مــن توزيــع الحصــة التموينيــة .ينتــج العــراق فــي المتوســط
حوالــي  270.000طــن مــن األرز ،ويقــدر أنــه يحتــاج إلــى حوالــي  1.3مليــون طــن مــن واردات األرز تبلــغ قيمتهــا حوالــي  674مليــون دوالر أمريكــي
ً
وفقــا التجاهــات أســعار  .2019إن  ٪62مــن واردات األرز مســتمدة مــن الهنــد ،بينمــا يتــم إنتــاج األرز المــروي فــي العــراق ويتــم حصــاده فــي
نهايــة تشــرين األول .إذ ال يعــد األرز المحلــي والمســتورد بدائــل مباشــرة لبعضهــم حيــث يتــم اســتخدامهم ألنــواع مختلفــة مــن األطبــاق.

 .3الوصول
الى الغذاء
اتجاهات اسعار الغذاء
تعــــزى الزيــــادات المؤقتــــة فــــي األسعار خــــال األســــبوعين األخيريــــن مــن شــــهر آذار فــي أجــزاء معينــــة مــــن العراق في المقام األول
إلــى التســوق تحــت تأثيــر الذعــر مــن الظــروف الراهنــة فــي ذلــك الوقــت جــراء تدابيــر التخفيــف مــن جائحــة فايــروس كورونــا مثــل حظــر
التجــول والتعليمــات حــول البقــاء فــي المنــزل .مــع فــرض التدابيــر الصارمــة لمراقبــة األســعار مــن قبــل الحكومــة بمــا فــي ذلــك زيــادة
الزيــارات الفوريــة ،بــدأت األســعار فــي االســتقرار فــي نيســان واســتمرت فــي آيــار .ومــع ذلــك  ،لوحظــت بعــض االرتفاعــات فــي االســعار
الموســمية المتوقعــة والمرتبطــة باإلنتــاج الموســمي فــي نيســان فــي بعــض المــواد مثــل الطماطــم التــي بــدأت فــي العــودة ألســعارها
الطبيعيــة فــي نهايــة آيــار .فعلــى ســبيل المثــال انخفضــت الزيــادة بنســبة  ٪23فــي أســعار الطماطــم فــي نيســان بنســبة  ٪28فــي آيــار.

تســتحوذ نســبة االعتمــاد علــى االســتيراد بطريقــة مبســطة علــى حصــة إجمالــي المعــروض مــن الســلع فــي بلــد تــم اســتيراده منهــا فــي
ســنة تســويق معينــة 3.وبلــغ معــدل االعتمــاد علــى الــواردات  58فــي المئــة بالنســبة للقمــح بيــن  2001/2000و  . 2010/2009تراوحــت بيــن  34و 65
فــي المئــة فــي العقــد الماضــي ،اعتمــادً ا علــى حجــم المحصــول المحلــي .ويقــدر بنحــو  38فــي المئــة بالنســبة للســنة التســويقية 21/2020
(حزيــران /تمــوز) ،ممــا يعــد أعلــى بقليــل مــن  34فــي المئــة فــي الســنة التســويقية  .20/2019ويقــدر االعتمــاد علــى اســتيراد األرز فــي 21/2020
بنحــو  77فــي المئــة.

شكل رقم  :4اتجاهات اسعار الغذاء من شهر شباط وحتى ايار
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شــهد برنامــج ســلة الغــذاء المدفوعــة بنظــام التحويــات
الماليــة النقديــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي ( 2٫100الــف ســعرة
ً
ً
متوســطا
انخفاضــا
حراريــة للشــخص الواحــد فــي الشــهر)
بنســبة  ٪2شــهريًا أثنــاء مقارنــة أســعار شــهر آيــار مــع شــهر
نيســان .ولوحظــت أعلــى انخفاضــات شــهرية فــي أســعار ســلة
الغــذاء فــي ديالــى ( )٪14-واألنبــار ( )٪12-بينمــا لوحظــت أعلــى
زيــادة شــهرية فــي نينــوى ( .)٪6كمــا لوحظــت أعلــى زيــادة فــي
الســنة فــي القادســية.
Import dependency ratio (IDR) is defined as: IDR = imports x 100/(production + imports - exports). The complement of this ratio to 100 would represent that part of the domestic food
supply that has been produced in the country itself. However, there is a caveat to be kept in mind: these ratios hold only if imports are mainly used for domestic utilization and are
)not re-exported.(http://www.fao.org/3/i2493e/i2493e06.pdf
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اذار

البصل

باإلضافــة إلــى التطــورات فــي أســواق الحبــوب العالميــة التــي
تمــت مناقشــتها مســبقًا ،ارتفــع متوســط ســعر التجزئــة
لدقيــق القمــح عنــد المقارنــة علــى أســاس ســنوي بنســبة ٪21
فــي العــراق خــال شــهر نيســان .وســجلت ثالثــة مــن أصــل 23
ســلعة غذائيــة مختلفــة زيــادة أكثــر مــن  ٪10فــي الشــهرخالل
شــهر نيســان .بينمــا زادت خمــس ســلع بيــن  ٪ 10-5شــهريًا .
ولوحظــت أعلــى زيــادة شــهرية فــي أســعار الطماطــم ()٪24
والباقــاء ( .)٪15وتــم تســجيل أعلــى ارتفــاع ســنوي فــي أســعار
البيــض(.)٪28

3

شباط

شــكل رقــم  :5اتجاهــات االســعار لســلة الغــذاء مــن التحويــات النقديــة و ســلة
االنفــاق بالحــد االدنــى للعيــش
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سلة االنفاق بالحد االدنى للعيش
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اتجاهات االسواق المحلية
يرصــد نظــام تخطيــط االســر الضعيفــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي العــراق مختلــف جوانــب وظائــف الســوق كل أســبوعين مــن خــال
االتصــال بنحــو  225تاجــر تجزئــة مــن جميــع أنحــاء البــاد (تتــم مقابلــة  12تاجــر تجزئــة علــى األقــل مــن كل مركــز محافظــة) .حيــث يتــم
خصيصــا للمقابــات الهاتفيــة .يرصد مؤشــر
اســتخدام نســخة مخفضــة مــن مؤشــر وظائــف الســوق لبرنامــج األغذيــة العالمــي المصممــة
ً
وظائــف الســوق تشــكيلة متعــددة القطاعــات علــى مقيــاس (مــن  0إلــى  10،حيــث يكــون الرقــم  10هــو األعلــى) والــذي يحتــوي جوانــب
التوفــر واألســعار وجوانــب المرونــة فــي الســوق .يتتبــع نظــام تخطيــط االســر الضعيفــة الســلع فــي ثــاث فئــات رئيســية بمــا فــي ذلــك
أغذيــة الحبــوب والمــواد الغذائيــة األخــرى والمــواد غيــر الغذائيــة .بــدأ جمــع البيانــات فــي  18نيســان وبحلــول  30آيــار  2020وأكمــل جوالتــه
الثــاث .وتــم جمــع بيانــات مؤشــر وظائــف الســواق مــن  222تاجــر تجزئــة فــي جميــع المحافظــات خــال الجولــة الثالثــة ( 30-23آيــار .)2020
حيــث كان معظــم تجــار التجزئــة ( )٪66أصحــاب متاجــر عامــة (يبيعــون المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة) ؛ بينمــا حوالــي  ٪34مــن المتاجــر
متخصصــة .كشــف تحليــل بيانــات الجولــة الثالثــة عــن تحســن األداء العــام للســوق فــي العــراق .وتحســن مجمــوع نقــاط مؤشــر وظائــف
الســوق مــن  6.5خــال الجولــة  2إلــى  7.2خــال الجولــة  .3وســجل ســوق كركــوك أدنــى درجــة إجماليــة مــن المؤشــر بلغــت  5درجــات.
ســجل كل مــن مقيــاس التوفــر ومرونــة الســوق  9.7علــى مقيــاس مــن  0إلــى  ، 10ممــا أظهــر توفـرًا جيدً ا جــدً ا للمــواد الغذائيــة وغيــر الغذائية
مــع مرونــة األســواق بمــا يكفــي لتجديــد مخزونهــا فــي غضــون أســبوع عنــد الحاجــة .وســجل كل مــن المجموعــة متعــددة القطاعــات
واألســعار  8.8و  5.9علــى التوالــي ويعــد هــذا انعــكاس لألســواق التــي تفتــح اآلن للمــواد غيــر الغذائيــة ً
أيضــا حيــث تحســنت مســتويات
األســعار فيهــا .وال يــزال اســتقرار األســعار يمثــل تحد ًيــا فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه معظــم تجــار التجزئــة غيــر متأكديــن مــن األســعار
المســتقبلية.

كركوك

5.1

صالح الدين

5.5
5.8

ذي قار

5.8

المثنى
السليمانية

5.9
5.9

ميسان

5.9

القادسية

6.1

بغداد

6.1

االنبار

7.0

واسط

7.0

البصرة
بابل

7.6
8.7

كربالء

8.7

ديالال

8.7

النجف
نينوى

9.4

10

10

دهوك

10

اربيل
9

7

8

6

5

مؤشر وظائف السوق
شكل رقم  :6مؤشر وظائف السوق حسب المحافظة  ،حيث يشير  10الى القوي و  0هو األضعف في وظائف السوق.

المصدر :برنامج األغذية العالمي.

التشــكيالت المتعــددة القطاعــات :تشــير التشــكيالت متعــددة القطاعــات اعــاه «تشــكيالت الســلع األساســية» إلــى فئــات الســلع التــي
يمكــن شــراؤها فــي الســوق ومقــدار الخيــارات التــي يمكــن شــراؤها لتلبيــة االحتياجــات األساســية .تشــمل فئــات الســلع األساســية الطعام
والمــأوى واألدوات المنزليــة األساســية وميــاه الشــرب االمنــة والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة أو الرعايــة الصحيــة .تــم تســجيل نقــاط
التصنيــف فــي العــراق  8.8خــال الجولــة .3
الوفــرة :تشــير ركيــزة الوفــرة إلــى الوجــود المــادي للبضائــع فــي الســوق بكميــات كافيــة .وتقيــم مــا إذا كانــت بعــض المنتجــات شــحيحة
أو اذا كان مــن المحتمــل أن تصبــح أكثــر نــدرة علــى المــدى القصيــر .وعلــى الرغــم مــن أن درجــة التوفــر علــى المســتوى الوطنــي كانــت 9.7
وتعكــس توفـرًا جيــدً ا جــدً ا للمــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة فــي األســواق فــي جميــع أنحــاء البــاد ،فــإن أقــل درجــة وفــرة تــم اإلبــاغ عنهــا
كانــت فــي صــاح الديــن (.)6.7
األســعار :يشــير البعــد الســعري لمؤشــر وظائــف الســوق الــى ميزتيــن أساســيتين لركيــزة األســعار؛ اتجــاه /مســتوى الســعر وتقلــب /اســتقرار
الســعر .يرتبــط األول بتغيــر الســعر (كيــف تغيــرت األســعار مقارنــة بالشــهر الســابق) ويرتبــط الثانــي بإمكانيــة التنبــؤ (فيمــا إذا كان بإمــكان
بائعــي التجزئــة التنبــؤ بأســعار الســلع التــي يبيعونهــا لألســبوع القــادم) .أظهــر تحليــل مؤشــر وظائــف الســوق لبيانــات الجولــة الثالثــة أن
األســواق فــي األنبــار ،والمثنــى ،والقادســية ،وكركــوك ،وبغــداد ،وذي قــار ،وميســان ،وصــاح الديــن  ،والســليمانية  ،ســجلت أدنــى مســتوى
تحــت عمــود الســعر فــي المؤشــر .وكان المحــرك الرئيســي هــو تقلــب األســعار ،وأن تجــار التجزئــة لــم يتمكنــوا مــن التنبــؤ بأســعار الســلع
التــي كانــوا يبيعونهــا فــي األســبوع التالــي.
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المرونــة :يشــير بُعــد مرونــة سلســلة التوريــد فــي مؤشــر
وظائــف الســوق الــى كل مــن االســتجابة وضعــف سلســلة
التوريــد ،ومــع ذلــك ،فــإن نظــام تخطيــط وتحليــل الضعــف
يشــير الــى االســتجابة فقــط .وتدعــم سالســل التوريــد المرنــة
التوريــد المنتظــم للســوق الــذي يســتقبل البضائــع ويخزنهــا
علــى الرغــم مــن االضطرابــات المحتملــة  -وهــو أمــر أساســي
لتحقيــق األداء الجيــد والمتســق .حيــث أفــادت جميــع األســواق
فــي جميــع أنحــاء العــراق عــن درجــات مرونــة ممتــازة ( 10مــن
أصــل  )10خــال شــهر آيــار ،باســتثناء كركــوك  -التــي تبلــغ  5علــى
المؤشــر.
جائحــة فايــروس كــورون المســتجد؛ التخفيــف والتحديــات:
ُافــادت المعلومــات بــأن توفيــر المطهــر اليــدوي واســتخدام
األقنعــة هــي مــن أكثــر التدابيــر االحترازيــة شــيوعً ا .كمــا أفــاد
بعــض تجــار التجزئــة عــن تقليــل ســاعات العمــل للتخفيــف
مــن انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا .تــم اإلبــاغ عــن القيــود
المفروضــة علــى الحركــة ونقــاط التفتيــش باعتبارهــا أكبــر
التحديــات بينمــا أفــاد البعــض أيضــا بأنخفــاض فــي طلــب
الســوق والســيولة ممــا يزيــد مــن حــدة تلــك التحديــات .وقــد
ذكــر بعــض تجــار التجزئــة عــن انخفــاض فــي مبيعاتهــم
خــال األســبوعين الماضييــن بشــكل رئيســي مــن كركــوك
والقادســية وميســان والســليمانية ،فــي حيــن ذكــر تجــار
التجزئــة مــن األنبــار وواســط عــن زيــادة فــي المبيعــات .ولــم
يذكــر معظــم تجــار التجزئــة مــن النجــف وكربــاء وديالــى أي
تغييــر فــي مبيعاتهــم.

%47
%35
%18
شكل رقم  :7مبيعات التجزئة على مدى أسبوعين.

بائعي التجزئة الذين زادت مبيعاتهم
بائعي التجزئة الذين انخفضت مبيعاتهم
بائعي التجزية الذين لم تتغير مبيعاتهم خالل مدة اسبوعين
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استهالك األسر للغذاء
بــدأ نظــام تخطيــط وتحليــل الضعــف لبرنامــج األغذيــة العالمــي بجمــع البيانــات علــى مســتوى األســرة فــي  18نيســان مــن خــال المقابــات
الهاتفيــة لرصــد آثــار جائحــة فايــروس كورونــا علــى األمــن الغذائــي .يتــم جمــع البيانــات المهمــة إحصائ ًيــا بشــكل يومــي لرصــد مختلــف
مؤشــرات األمــن الغذائــي بمــا فــي ذلــك درجــة اســتهالك الغــذاء واســتراتيجيات التأقلــم القائمــة علــى الغــذاء والجوانــب األخــرى بمــا فــي
ذلــك الصحــة والوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة .تتيــح بيانــات نظــام تخطيــط وتحليــل المســتضعفين مراقبــة األمــن الغذائــي فــي ســياق
جائحــة فايــروس كورونــا علــى مســتوى المحافظــة .وتــم جمــع حوالــي  1،625إجابــة مــن جميــع المحافظــات الـــ 18بمــا فــي ذلــك  ٪30مــن
االنــاث خــال جولــة مقابــات شــهر آيــار .كان حوالــي  ٪ 77مــن المســتجيبين مــن المناطــق الحضريــة ،وهـــو مـــا يتماشـــى مـــع الفجـــوة بيـــن
الريـــف والحضرفـي العراق.
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شكل رقم  :8انتشاراالستهالك غير الكافي للغذاء.
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استراتيجيات التأقلم وموارد دخل األسر
تمــت مالحظــة أن حوالــي  ٪4.6مــن األســر التــي شــملتها الدراســة ذات مســتويات اســتهالك غذائــي غيــر كافيــة  ،حيــث ســجلت أعلــى نســبة
انتشــار فــي بابــل ( )٪15.5وكركــوك ( )٪10.3والقادســية ( .)٪8.5وعلــى صعيــد المقارنــة كانــت النســبة المئويــة لألســر ذات االســتهالك غيــر
الكافــي خــال شــهر نيســان  .٪7تحســنت أنمــاط االســتهالك خــال شــهر رمضــان وذلــك بســبب االنشــطة الخيريــة المســاعدة (الــزكاة).
ً
وفقــا لدرجــة اســتهالك الطعــام اســتنادً ا إلــى
يشــير مــدى اســتهالك الطعــام غيــر الكافــي إلــى مــدى االســتهالك الحــدي او الفقيــر
معلومــات يتــم جمعهــا خــال  7ايــام .أشــار حوالــي  ٪19مــن المســتجيبين إلــى أن المصــدر الرئيســي لحبوبهــم هــو الحصــة التموينيــة أو
المســاعدة اإلنســانية أو شــبكات األمــان االجتماعــي األخــرى .ســجلت نســبة انتشــار عــدم كفايــة اســتهالك الغــذاء بيــن الســكان النازحيــن
داخليــً بحوالــي  ٪20خــال شــهر نيســان.

يســتخدم حوالــي  4.8مليــون شــخص ( ٪12مــن إجمالــي الســكان) اســتراتيجيات تكيــف ســلبية لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة .ويشــيرهذا
التكيــف الســلبي إلــى عتبــة التصنيــف المتكامــل لمرحلــة األمــن الغذائــي ( .)19 = >rCSIيظهــر الرســم البيانــي أدنــاه اســتخدام مختلــف
اســتراتيجيات التكيــف القائمــة علــى الغــذاء المســتخدمة خــال شــهر نيســان .تــم العثــور علــى نســب أعلــى مــن النــاس الذيــن يتبنــون
اســتراتيجيات التكيــف الســلبية فــي بابــل ( )٪39وديالــى(.)%31
٪100
٪80

تحديات الوصول :أفــــاد حوالــــي  ٪29مــــن المجيبيــــن أنهــــم يواجهــون تحديــات فــــي الوصــول إلــى األســواق أو متاجــــر البقالــة ،ويعود
ذلـــك فـــي المقـــام األول إلـــى قيـــود الحركـــة وإغـــاق المتاجـر بسـبب تدابيـــر التخفيـف ضـــد جائحـة فايـــروس كورونـا .و أبلـــغ  ٪11مـن األسـر
المســـتجيبة عـــن تحديـــات فـي الوصـول إلـــى الخدمـات الصحيـة فـي الوقـت نفســـه ،ويعود ذلـك إلـى قيـود الحركـــة المفروضـة بصـورة
أساســــية .بينمــــا لــم يكــن لــــدى  ٪61أي حاجــة للوصــول إلــــى الخدمــات الصحيــة.
قــام االتحــاد النقــدي الخــاص بالعــراق بتصميــم وتقديــم دراســة اســتقصائية عــن المســتفيدين لفهــم التغيــرات في األســواق التــي تعاني
منهــا األســر الضعيفــة فــي المناطــق المتضــررة مــن النــزاع .يقيــم االتحــاد النقــدي الخــاص بالعــراق  160أســرة كل أســبوع ،ويســتهدف  10أســر
فــي كل منطقــة ضمــن خمــس محافظــات (األنبــار وديالــى وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن) .يتأكــد االتحــاد النقــدي الخــاص بالعــراق
بتقييــم األســر الجديــدة كل أســبوع لتجنــب إجهــاد التقييــم ،وتخفيــف معــدالت االســتنزاف وتحديــد مــا إذا كانــت األســر تتأثــر بالمثــل
بجائحــة فايــروس كورونــا.
أظهــرت البيانــات التــي جمعــت عــن المــواد األساســية بيــن  6نيســان و  11أيــار أن أكثــر العناصــر التــي تشــتريها األسرشــيوعًا فــي هــذا الوقــت
هــي المنظفــات والصابــون والزيــوت النباتيــة والمحاليــل المطهــرة واألرز .أبلــغ  ٪70مــن األســر عــن ارتفــاع فــي ســعر ســلعة واحــدة أو أكثــر
مقارنــة باألســعار العاديــة .وقــد أفــاد أكثــر مــن نصــف األســر التــي شــملتها الدراســة أن أســعار األرز والعدس ودقيــق القمــح والزيــوت النباتية
قــد ارتفعــت .أبلــغ  ٪48مــن األســر التــي أجريــت معهــا المقابــات عــن نقــص فــي عنصــر واحــد أو أكثــر فــي المتوســط .وكانــت المــواد
التــي شــوهد فيهــا النقــص فــي أغلــب األحيــان هــي المطهــرات والمنظفــات والعــدس واألرز والزيــوت النباتيــة .وأفــاد  ٪ 9مــن األســر فــي
المتوســط عــن اغــاق المتاجــر المحليــة فــي مناطقهــم .وتشــيرإفادة  ٪ 12منهــم شــعورهم بالقلــق حيــال عــدم وجــود متجــر آخرمفتــوح
يمكنهــم الوصــول إليــه خــال هــذه الفتــرة.
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شكل رقم  :9انتشار استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء على الصعيد الوطني.

االعتماد على طلب المواد
الغذائية من االخرين
استراتيجية التكيف المستخدمة

االعتماد على غذاء
ذو سعر اقل
ستراتيجية التكيف غير المستخدمة

المصدر :برنامج تخطيط وتحليل الضعف التابع لبرنامج األغذية العالمي.

فــي الوقــت الــذي تســتمر بــه جائحــة فيــروس كورونــا ،ستســتمر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (فــاو) والصنــدوق الدولــي
للتنميــة الزراعيــة (إيفــاد) وبرنامــج االغذيــة العالمــي والبنــك الدولــي بمراقبــة اثــر االزمــة علــى االمــن الغذائــي فــي العــراق وتوفيــر توصيــات
السياســة التــي مــن شــأنها حمايــة القطــاع الغذائــي والزراعــي.
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للتواصل:
الدكتــور صــاح الحــاج حســن ،ممثــل منظمــة االغذيــة و الزراعــة التابعــة
لالمــم المتحــدة (فــاو)
salah.elhajjhassan@fao.org
طــارق احمــد ،ممثــل الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة (ايفــاد)
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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