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أزمة اجلفاف يف العراق وانعكاساهتا املدمرة على اجملتمعات »لقد جفَّ مصدر معيشتنا«

املقدمة

كارثة على األبواب

العراق يف خضم أزمة شحة املياه النامجة عن املستوايت القياسية املنخفضة هلطول األمطار، 
وسوء إدارة املوارد املائية، واخنفاض تدفق املياه إىل هنري دجلة والفرات من دول املنبع؛ تفاقمت 
ظروف اجلفاف فيه نتيجًة لألخطار املصاحبة للتغريُّ املناخي، والذي بدورِه ساهم يف اخنفاض معدَّل 
هطول األمطار، وزايدة درجات احلرارة يف مجيع أحناء البالد. أثَّر اجلفاف على مشال العراق منذ 
أوائل عام 2021، يف حي شهدت احملافظات يف اجلنوب اخنفاضاً يف إمدادات املياه وجودهتا 
لسنوات ِعدَّة. ومنذ ذلك احلي، اخنفض إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية، ممَّا أثَّر على اجملتمعات 
املستضعفة اليت أتثَّرت ابلصراع والنزوح على مدى السنوات العديدة املاضية. تضرَّر ما ال يقل عن 

سبعة ماليي شخص يف العراق من اجلفاف يف اآلونة األخرية11.

قـُيَِّم العراق بوصفه خامس دولة معرَّضة للخطر على مستوى العامل من حيث اخنفاض املياه 
والغذاء، ودرجات احلرارة املرتفعة جداً، واملشاكل الصحية املرتبطة مبا سبق2. يف حي كان اجلفاف 
له فعاًل آاثراً مدِّمرة يف عام 2021، وميكن لشحَّة املياه املتزايدة واملستمرة اليت تفاقمت بسبب 
تغريُّ املناخ أن يرتدََّد صداها يف املناطق احلضرية نتيجًة لنزوح املزارعي والعمال اليوميي الذين فقدوا 
 23 لالجئي،  النروجيي  اجمللس  بيان صحفي،  والعراق،  مليون شخص يف سوراي   )12( من  أكثر  هتدِّد  واجلفاف  املياه  1.أزمة 

أغسطس 2021.  
https://www.nrc.no/news/2021/august/water-crisis-iraq-syria/

2.توقعات البيئة العاملية: التقييم اإلقليمي لغرب آسيا، برانمج األمم املتحدة للبيئة، 16 سبتمرب / أيلول 2017.

https://www.unep.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-re-
gional-assessment-west-asia

أزمة الجفاف في العراق وانعكاساتها المدمرة على المجتمعات
»لقد جفَّ مصدر معيشتنا«

المجلس النرويجي لالجئين *

*  منظمة إنسانية غري حكومية نروجيية ختتص مبساعدة الناس وحقوق اإلنسان يف الدول اليت تستضيف الالجئي وحتسي 
معيشتهم من مواد غذائية وغريها من متطلبات احلياة أو اليت يكون فيها النزوح الداخلي مثل دول الشرق األوسط اليت 

جرت با بعض األحداث مثل سوراي وغريها.

https://www.nrc.no/news/2021/august/water-crisis-iraq-syria/
https://www.unep.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-west-asia
https://www.unep.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-west-asia


4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مصادر دخلهم. ومن دون املساعدات وتدابري السياسة، سيكون أتثري اجلفاف وتغريُّ املناخ مبثابة 
حمّرِك آخر للنزوح، وضربة مدمرة حلياة النازحي والعائدين واجملتمعات املستضعفة يف العراق.

حمصول الطماطم التالف ألحد املزارعي يف حمافظة نينوى نتيجًة للجفاف عام 2021.

املنهجية

يف تشرين الثاين )نوفمرب( 2021، أجرى اجمللس النروجيي لالجئي )NRC( يف العراق 
تقييماً لتأثري اجلفاف على اإلنتاج الزراعي يف موسم احملاصيل 2021-2020. اْستـُْبَي أكثر من 
2800 أسرة يف اجملتمعات الزراعية يف حمافظات األنبار والبصرة ودهوك وكركوك ونينوى وصالح 
الدين وذي قار، ومشل االستبيان حوايل 300 انزح و1500 عائد. ُأجرَي استبيان إضايف مشَل 
100 من ابئعي األغذية وجتَّار املواشي، فضاًل عن 48 مقابلة مع أصحاب املصلحة والسلطات 

اجملتمعية، وحتديداً مع َمن حيمل صفَة خمتاٍر وموظفي مديرايت الزراعة وإدارات الري.

ُتظهُر نتائج االستبيان األثر الضار للجفاف على اجملتمعات الزراعية يف العراق، إذ أبلغ أكثر 
من ثلث املزارعي %37 عن تلف حمصول القمح و%30 يعانون من تلف حمصول الشعري.

كانت آاثر نقص املياه مدِّمرة على مريب املاشية أيضاً. فما يقارب %37 من العوائل فقدت 
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املاشية أو األغنام أو املاعز يف األشهر الستة املاضية؛ بسبب نقص املياه واألعالف أو األمراض.

وزايدًة على ذلك، اخنفض متوسط   الدخل الشهري يف 6 حمافظات من أصل 7 حمافظات 
اليت مشلها االستبيان، إِذ اخنفض الدخل إىل أقل من احلد األدىن لإلنفاق الشهري )SMEB(؛ 
نتيجًة للخسائر يف إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية ونقص فرص العمل للعمالة اليومية. ومع ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية، أفادت واحدة من كل مخس أسر مشلها االستطالع أنَّه ال يوجد طعام كاٍف 
لسدِّ حاجة مجيع أفراد األسرة، يف حي ذكر واحد من كل اثني من األفراد الذين مشلهم االستبيان 

م حباجة إىل مساعدة غذائية. أهنَّ

أثَّرت ظروف اجلفاف فعاًل على النزوح، إذ ُأْجربَ فرد واحد على األقل من %7 من األسر 
للهجرة؛ لشحة املياه وآاثرها االجتماعية واالقتصادية. وفئة الشباب -خصوصًا- فقدوا وظائفهم 

أو رحلوا من منازهلم حبثاً عن فرص اقتصادية يف مكان آخر.

آاثر اجلفاف على العراق

خسائر احملاصيل وتلفها:

احملاصيل  إنتاج  إىل خسائر ضارة يف  األمطار  املنخفضة هلطول  القياسية  املستوايت  أدَّت 
وتلفها يف مجيع أحناء العراق. أظهر التقييم أنَّ %37 من املزارعي أدلوا أبنَّ خسائر حمصول القمح 
تزيد عن %90 من إمجايل احلصاد املتوقَّع و%30 من املزارعي الحظوا الشيء نفسه مبا خيص 
القمح  أبلغوا عن عدم وجود خسائر يف  األسر  من  فقط   14% فإنَّ  أخرى  من جهة  الشعري. 

و%18 أفادوا بعدم وجود خسائر يف الشعري.

تُقدِّر األسر أنَّ إنتاج القمح قِد اخنفض بنسبة %84 يف حمافظة كركوك و%78 يف حمافظة 
نينوى، املعروفة ابسم »سلَّة اخلبز« يف العراق. ميكن أن يؤثِّر نقص حمصول القمح بوفرة الغذاء، 
فضاًل عن زايدة األسعار لسدِّ فجوة إنتاج احملاصيل احمللية عن طريق االسترياد. ُتشري التقديرات إىل 
أنَّ البصرة وصالح الدين قد شهدات اخنفاضاً بنسبة %75، يف حي اخنفض إنتاج القمح يف إقليم 
كوردستان إىل %55. القمح هو أهم حمصول نقدي يف كل حمافظة مشلها االستبيان، ممَّا سيكون 

له أتثري مدمر على دخل املزارعي والعمال اليومي وعائدات التصدير إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

كانت اجملتمعات الزراعية اليت ال تصلها مياه الري، واليت تعتمد على الزراعة البعلية )الزراعة 
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اليت يقتصر ريها على مياه األمطار فقط( من بي أكثر اجملتمعات تضرراً من اجلفاف. تفتقر عديد 
من األسر إىل البنية التحتية للري؛ بسبب املواقع النائية أو التكلفة العالية للمعدات، والذي مل يرتك 
بدياًل للزراعة البعلية للمحاصيل يف بعض املناطق. قد شهدت األسر يف قضاء القرنة يف البصرة 
خسائر فادحة مل تقتصر على حمصول القمح فقط، بل مشلت الفواكه واخلضروات نتيجة االفتقار 
إىل البنية التحتية للري واخنفاض معدالت هطول األمطار. يف مناطق أخرى، مثل سنجار والبعَّاج، 
يعتمد املزارعون على استغالل املياه اجلوفية قليلة امللوحة )غري مناسبة لري احملاصيل(، األمر الذي 
كان له أتثري ضار على إنتاج القمح والشعري، إذ أبلغ %92 من األسر يف البعَّاج عن تلف حمصول 
القمح، وأبلغ ثلثا األسر يف سنجار عن تلف القمح والشعري. كما عاىن أكثر من الثلث يف سنجار 

من خسارة %90 من حماصيلهم من الفاكهة واخلضروات.

تعتمد عديد من األسر يف احلوجية/كركوك على احملاصيل البعلية وافتقارهم لشبكات الري، 
إذ ميتلك بعض املزارعي بنية حتتية للري، لكنَّها تضرَّرت بسبب العمليات العسكرية واسعة النطاق 
نينوى  مثل  الصراعات  أراضيها  على  وقعت  أخرى  أماكن  احلال يف  هو  »داعش«، كما  حملاربة 
وصالح الدين واألنبار. تدهور الوضع يف احلوجية نتيجة تعرُّض %69 من األسر لتلف حمصول 

القمح مقارنًة بـ %40 قبل أشهر ِعدَّة.

ي حاسا« -مزارع إيزيدي من قرية »كوري جامي« يف سنجار- كيف دمَّر اجلفاُف  ح »حجِّ يوضِّ
اخلضاَر يف مزرعته. أغسطس/آب 2021.

»مل حنصد أي شيء هذا العام؛ بسبب اجلفاف، وليس ابليد حيلة. دمَّر اجلفاف الطماطم 



7

أزمة اجلفاف يف العراق وانعكاساهتا املدمرة على اجملتمعات »لقد جفَّ مصدر معيشتنا«

والباذجنان ... ال يوجد حصاد هذا العام. مل أِبْع كيلوغراماً واحداً من هذا احلقل برمته. لقد جفَّ 
مصدر عيش عائليت«.

خسائر الثروة احليوانية:

من النتائج املباشرة خلسائر القمح والشعري اليت شهدها املزارعون من ذوي الدخل املنخفض، 
هي عدم املقدرة على إطعام مواشيهم؛ بسبب نقص أعالف املاشية وغالئها. وقد شكَّل هذا هتديداً 

مباشراً للماشية واألغنام واملاعز اليت ال تتلقَّى ما يكفي من األعالف للبقاء على قيد احلياة.

أفاد ما يقرب من نصف املزارعي -يف احلوجية- عن خسائر يف املاشية خالل األشهر الستة 
املاضية؛ نتيجة نقص األعالف واألمراض. ويتعيَّ على األسر -يف اجلبايش والفاو- إحضار مياه 
الشرب للحفاظ على ماشيتهم حية مع اخنفاض منسوب املياه وارتفاع معدَّالت امللوحة. فقدت 
نصف األسر يف هذه املناطق املاشية يف األشهر الستة املاضية. وزايدًة على ذلك، اضطرَّ عديد 
 )NRC( من املزارعي إىل بيع ماشيتهم مببالغ زهيدة. أخرب مزارعون اجمللَس النروجيي لالجئي
يف سنجار والبعاج أنَّ متوسط تكلفة البقرة يبلغ حوايل 800 دوالر أمريكي، لكن األسعار قد 

تنخفض إىل ما يقارب 200 دوالر أمريكي مبجرد تدهور أوضاع املاشية؛ لنقص األعالف.

اخنفاض الدخل:

اخنفض دخل األسر الزراعية؛ لتعرُّضهم خلسائر احملاصيل. تعتمد أكثر من نصف األسر -يف 
األنبار والبصرة وكركوك- على الزراعة بوصف مصدراً رئيساً للدخل، ولكن اإليرادات قد تراجعت. 
متوسط   الدخل الشهري بي األسر اليت مشلها االستطالع هو 209،000 دينار عراقي يف كركوك، 
و288،000 دينار عراقي يف البصرة، و293،000 دينار عراقي يف األنبار، وهو أقل بكثري من 
440،000 دينار عراقي املطلوبة لتلبية احلد األدىن من اإلنفاق الشهري للمعيشة )SMEB( يف 
م يدفعون اإلجيار، يف حي  العراق. يستأجر غالبية املزارعي أراضيهم من احلكومة، ممَّا يعين فعلياً أهنَّ

تستمر حماصيلهم ابلتلف ومن َثَّ انعدام الدخل.

»إن مل تتوفَِّر احللول، فلن يكون هناك زراعة«

مسرية3، بعمر 46 عام، عادت إىل مسقط رأسها يف املوصل/نينوى، بعد سنوات من النزوح. 

َ االسم؛ حلماية الشخص(. 3.)ُغريِّ
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عادت إىل زراعة أرضها مع اثني من أطفاهلا اخلمسة، لكنَّها شهدت فعاًل اخنفاضاً ابإلنتاج.

»نقوم يف الغالب بزراعة الباذجنان والبامية والفلفل األخضر، لكن إنتاجنا اخنفض؛ بسبب 
نقص املياه مؤخراً، ممَّا أدَّى أيضاً إىل اخنفاض دخلنا؛ ألنَّ األرض هي مصدر العمل الوحيد لدينا«.

»نستخدم مضخات املياه اليت تعمل ابلبنزين لري األرض. لقد أثَّر نقص املياه يف كل شيء 
يف حياتنا. ارتفعت أسعار البنزين واملواد الغذائية، ومبا خيص أمثالنا للمزارعي أمثالنا، فقد جعل هذا 

حياتنا صعبة للغاية«.

ليست »مسرية« الوحيدة ممَّن عاىن من هذا األمر. تسمع من مزارعي آخرين أنَّ دخلهم قد 
اخنفض مقارنًة ابلسنوات املاضية. هذا جيعل الطعام أعلى تكلفة واحللول أصعب. »ال أستطيع توفري 

الطعام الالزم لعائليت، لذا أقرتض املال من أقاريب أو أشرتي الطعام ابلَدْين«.

»أان ال أعرف ما جيب القيام به. أشعر ابلضياع. ال أستطيع ترك أرضي، فهي مصدر رزقي 
الوحيد. أعرف بعض الناس من القرية الذين اضطروا للمغادرة إىل املدينة للعمل كعمال يوميي يف 
املتاجر. أان ال أستطيع فعل ذلك. الزراعة هي الشيء الوحيد الذي أعرف كيف أفعلُه، وأان كبرية 

يف السن ألتعرض للنزوح مرًة أخرى«.

تريد »مسرية« من املنظمات غري احلكومية واحلكومة ابلعمل معاً »إلجياد حلول لنا؛ ألنَّه 
خبالف ذلك، سنخسر مجيعاً أرضنا ولن يكون هناك املزيد من الزراعة«.

العمل  فرص  يف  اخنفاض  هناك  كان  لُتحصد،  احملاصيل  لنقص  نتيجة  ذلك،  عن  فضاًل 
للعمال اليوميي. مل يكن عند %80 من املزارعي أي عمال مؤقتي يف املدَّة من 2020-2021 
وذلك نتيجة مباشرة للجفاف واخنفاض إنتاج احملاصيل. على سبيل املثال، يف البعَّاج، %99 من 
التأثري على فرص  املستمرة يف  املزارعي مل يكن عندهم عمال يوميي. ستواصل ظروف اجلفاف 
كسب العيش، إذ يُقدِّر البنك الدويل أنَّ اخنفاضاً بنسبة %20 يف إمدادات املياه للعراق ميكن أن 
يقلِّل الطلب على العمالة الزراعية إىل %11.8 ويقلِّل الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق مبقدار 6.6 
مليار دوالر أمريكي4. وجدير ابلذكر أنَّ أكثر من ربع النازحي يعتمدون على العمل اليومي بوصفه 
الدين. سيؤدِّي عدم مقدرة  ونينوى وصالح  للدخل، ال سيَّما يف دهوك وكركوك  رئيساً  مصدراً 

4.املرصد االقتصادي للعراق: الطريق الزلق لالنتعاش االقتصادي، البنك الدويل، خريف 2021.
https://tinyurl.com/ybjghg9e
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النازحة،  احلصول على دخل مادي إىل زايدة من حدَّة تفاقم نقط الضعف احلالية للمجتمعات 
ويساهم يف آليات التكيُّف السلبية األخطر أو موجات النزوح اإلضافية.

نقص يف الغذاء

أفاد %81 من ابئعي املواد الغذائية أنَّ أسعار السلع الغذائية الرئيسة قِد ارتفعت منذ يونيو/
حزيران 2021. ارتفعت تكلفة حبوب القمح ودقيق القمح والشعري ارتفاعاً ملحوظاً خالل العام 
املاضي. وارتفع سعر ِشوال دقيق القمح بوزن 50 كيلوغراماً من 41.100 دينار عراقي يف تشرين 
األول/أكتوبر 2020 إىل 50 ألف دينار يف تشرين الثاين/نوفمرب 2021، حلق ذلك ارتفع أبسعار 
اخلبز5. وقد ترك هذا األسر األفقر تكافح من أجل توفري ضرورايت العيش حيث ذكر %56 من 
أولئك الذين مشلهم االستطالع أنَّ زايدة األسعار قد أثَّرت على كمية األغذية املعروضة يف السوق 
ونوعها. أفاد ما يقرب من مُخس األسر أنَّه ال يوجد طعام كاٍف على اإلطالق لسدِّ حاجة مجيع 
أفراد أسرهم. األطفال معرَّضون بصورة خاصة للخطر، إذ إنَّ طفاًل من كلِّ طفلي )%48( قد 
تقلَّصت حصته من الطعام إىل النصف، و%43 ليس عندهم ما يكفي من املاء وفقاً ملقابالت مع 

كبار املراقبي الذين يعملون مع السلطات احمللية.

زايدًة على ذلك، كان للجفاف تداعيات اجتماعية واقتصادية واضحة تؤثِّر على إمكانية 
احلصول على الغذاء بي األسر العراقية. شكَّل اخنفاض الدخل الشهري للمزارعي والعمالة اليومية 
أدلت  اجلفاف،  املتضّرِرة من  احملافظات  املال. يف مجيع  مقابل  الغذاء  حتدايت يف احلصول على 
األسر عن صعوابت يف احلصول على الغذاء؛ بسبب نقص الدخل املادي وارتفاع األسعار. يف 
مجيع احملافظات ما عدا كركوك، تتمثَّل الصعوبة الرئيسة يف احلصول على الغذاء يف الدخل املادي 
)القدرة الشرائية(. ويف الوقت نفسه، أفاد املشاركون يف منطقيت احلوجية وكركوك أنَّ الصعوبة الرئيسة 
تكمن يف عدم كفاية كمية املواد الغذائية املباعة يف األسواق وأنواعها، وسبَّب ذلك زايدة تكاليف 
االسترياد نتيجة التشديدات يف نقط التفتيش اخلاضعة للرقابة الصارمة، إىل جانب الدخل املنخفض 

لشراء السلع.

5.أتثريات COVID-19 على األسعار واألسواق، احتاد النقد للعراق، أكتوبر 2020؛ مبادرة مراقبة األسعار املشرتكة، ريتش، 
نوفمرب 2021.

https://tinyurl.com/ya2ph5ml      https://reach-info.org/irq/jpmi

https://reach-info.org/irq/jpmi
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عائالت تتبضَّع مواد غذائية وبقاالت يف سوق النيب يف شرق املوصل، العراق.

النزوح:

بدأت ظروف اجلفاف برفع مستوايت النزوح يف مجيع أحناء البالد. أدلت واحدة من كل 
15 أسرة أجرى اجمللس النروجيي لالجئي مقابلة معها، أنَّ أحد أفراد األسرة قد ُأْجرب على اهلجرة 
خالل الشهر املاضي، نتيجة لآلاثر املرتتبة على اجلفاف. وأثَّر ما سبق ذكره ابلفئات املستضعفة 
أتثرياً خاصاً، ممَّا جعلها عرضًة للنزوح الناجم من شحَّة املياه حبثاً عن عمل أو دخل مادي أو وسيلة 

إلعالة أسرهم.

هناك منط واضح للهجرة النامجة عن اجلفاف بي الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بي -15
24 سنة من اجملتمعات الزراعية إىل املدينة حبثاً عن فرص اقتصادية وفرص عمل. أفاد واحد من كل 
شخصي )%45( يف مقابالت املخربين الرئيسي أنَّ الشباب يف مجيع أحناء العراق قد ُأْجربوا على 

مغادرة منازهلم، يف حي قال %38 إنَّ كثرياً من هذه الفئة العمرية خسروا أعماهلم.

فضاًل عمَّا سبق، فقد ُأْجرب النازحون والعائدون نسبياً على اهلجرة، بفعل اجلفاف. ُأجرب 
واحد من أفراد %16 من األسر النازحة يف حمافظة دهوك للهجرة يف غضون الثالثي يوماً املاضية 
نتيجة لعدم كفاية إمدادات املياه واآلاثر املرتبطة با. أجرب أحد أفراد %25 من األسر العائدة -يف 
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احلوجية- على اهلجرة نتيجًة للجفاف. من احملتمل أن يزداد النزوح يف املستقبل، ال سيَّما وسط 
خماوف تفاقم اجلفاف يف عام 2022 وزايدة الضغط على اجملتمعات، ال سيَّما تلك اليت تفتقر إىل 

اخلدمات األساسية.

»أان سأغادر«

يف وقت املقابلة، كان أسامة حيزم حقائبه استعداداً ملغادرة البلدة اليت ُوِلَد فيها، وترك عمله 
يف األايم املقبلة.

السنوات األخرية،  الذرة والقمح. ويف  اعتىن أسامة وشقيقه أبرض والديهما وكاان يزرعان 
شهد اإلنتاج تراجعاً مومساً بعد موسم؛ أبثر اجلفاف.

»اخنفض حصاد حمصولنا بسبب اجلفاف. كانت أرضنا مزدهرة، لكن اآلن من الصعب 
علينا أن نرى ما حيدث؛ أرضنا تفقد قيمتها يوماً بعد يوم، وال يبدو أنَّ هناك َمن يهتم مبا يعاين 
منه املزارعون. كانت أرضنا تنتج 20 طناً كل موسم، واآلن املنتوج ال يتعدى 10 أو 11 طنًا«.

اآلابر وركبنا  لقد حفران  ابلفشل.  معقَّدة، وكل حماوالتنا ابئت  املشكلة  إنَّ  أسامة:  يقول 
مرشات املياه لري األرض، لكن هذا ال يكفي؛ ألنَّ هنالك مشكلة أخرى وهي الكهرابء. كيف 

يفرتض أن تعمل مضخات املياه من دون كهرابء؟!«

الغذائية.  املواد  أسعار  السلع«. تضاعفت  ألسعار  ارتفاعاً  للمحاصيل حلقُه  احلصاد  سوء 
ارتفع سعر قنينة زيت الطهي إىل )3000( دينار عراقي، بعد أن كانت تُباع بـ)1500( دينار. 

ابلكاد ميكننا شراء الطعام الذي حنتاجه، لقد أنفقنا مدخراتنا لشراء الطعام«.

اجلفاف وغالء املعيشة، ظروٌف اجتمعت ودفعت أبسامة ملسافة 70 كيلومرت عن أرضِه.

»سأنتقل من احلوجية إىل مدينة كركوك يف غضون ثالثة أايم. ال يوجد شيء نفعله يف مناطقنا 
الريفية. عند بعض اخلربة يف إصالح األاثث، وهو ما أخطِّط للقيام به من أجل لقمة العيش. سوف 
أستأجر منزاًل وحينما أستقرُّ سأحضر زوجيت أيضاً. إذا مل جتد احلكومة حاًل، فسوف خنسر عديداً 
من األراضي الزراعية ليس فقط يف كركوك ولكن يف العراق كله. جيب أن تكون هناك بدائل وحلول 

لنقص املياه. سيكون هناك نزوح هائل إذا استمرَّ الوضع هكذا«.
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آليات التصدي السلبية ملواجهة اجلفاف

كان للجفاف آاثر مدوية على كل من اجملتمعات الزراعية والعمال واألسر وقدرهتم الشرائية 
للسلع الغذائية اليومية. ما يقرب من ثالثة أرابع األسر ُأجربت على اقرتاض الطعام أو شرائه أبموال 
مقرَتَضة. جلأ أكثر من نصف الذين أجابوا على االستبيان إىل إنفاق مدخراهتم لشراء الطعام خالل 
الثالثي يوماً املاضية. تضرَّرِت األسر يف البصرة تضرُّراً خاصاً، إذ أنفق %99 يف الفاو و77% 
يف القرنة مدخراهتم اخلاصة لشراء الطعام. األسر اليت جُترب على إنفاق مدخراهتا للحصول على مواد 
غذائية كافية تكون أقل قدرة على الصمود يف املستقبل، وأكثر عرضة للصدمات املتعلقة بشحة 
املياه وتغريُّ املناخ. كما قام أكثر من ثلث األسر ببيع املمتلكات لشراء الطعام، وهذا مبثابة مؤشر 
للنزوح يف املستقبل، إذ سيضطرُّ أفراد من األسرة إىل االنتقال ألماكن أخرى؛ لتوفري الطعام ألسرهم 

فقط.

يذكر »رضوان« -ذو 36 عاماً من املوصل- »أنَّ أسعار املواد الغذائية قِد ارتفعت. أان 
حالياً مدين لعدد من متاجر املواد الغذائية؛ ألنَّين ال أمتلك ما يكفي من املال دائماً لسداد ما 
حتتاجه عائليت؛ ألنَّ دخلي قد اخنفض اخنفاضاً كبرياً. يف بعض األحيان حينما أحتاج إىل شراء نوع 
معي من الطعام، مثل اخلضار أو منتجات األلبان، أقوم ابختيار املواد ذات اجلودة الرديئة أو تلك 
اليت أوشكت مدة صالحيتها على االنتهاء ليبيعها أصحاب املتاجر بسعر أقل، ألنَّين ال أستطيع 

حتمُّل تكلفة منتجات ذات جودة أفضل«.

أدَّى اجلفاف إىل تعزيز نقط الضعف احلالية بي النازحي والعائدين، إذ ما تزال هذه األسر 
تواجه مستوايت كبرية من االحتياجات اإلنسانية وهي اخلدمات واملأوى وفرص كسب العيش. 
وجد تقييم احتياجات اجملموعات املتعددة )MCNA( أنَّ أكثر من ثالثة أرابع أسر النازحي 
تلبية االحتياجات األساسية املتعلِّقة ابلرعاية الصحية أو  م غري قادرين على  والعائدين أفادوا أبهنَّ
املنزلية األساسية بي حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2021 6. لن  النفقات  التعليم أو  الغذاء أو 
تؤدِّي اآلاثر االجتماعية واالقتصادية للجفاف إال إىل تفاقم هذه االحتياجات. وجد تقييم اجمللس 
النروجيي لالجئي أنَّ األسر النازحة كانت أكثر عرضة لتغيري مكان إقامتهم لتقليل النفقات يف ضوء 
ظروف اجلفاف. كان األطفال والشباب النازحون أكثر عرضة لرتك الدراسة والبحث عن عمل 

6.العراق: جمموعة بياانت تقييم االحتياجات متعددة اجملموعات )MCNA) IV، ريتش، سبتمرب 2021.

https://tinyurl.com/yckdve48
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لتوفري املوارد ألسرهم مقارنة ابلعائدين وأسر اجملتمع املضيف. تشري األحباث اإلضافية من جمموعة 
لتغريُّ  النازحي قد يكونون األكثر عرضة  املياه والصرف والنظافة الصحية )WASH( إىل أنَّ 

املناخ، إذ يعيش ما يقرب من ثالثة أرابعهم يف مناطق هطول األمطار فيها شبه معدوم7.

تعزيز  ميكنها  دائمٍة  حلوٍل  إىل  الوصول  يف  حتدايت كبرية  أيضاً  العائدة  األسر  واجهت 
صمودهم يف وجِه اجلفاف. يعيش نصف العائدين يف العراق البالغ عددهم مخسة ماليي شخص 
يتعلَّق ابملأوى  فيما  احتياجات كبرية  يواجهون  يزالون  وما  اخلطورة  عالية  إىل  متوسطة  مناطق  يف 
وسبل العيش واخلدمات األساسية املتعلقة بنزوحهم8. ُأجرَب %81 من األسر العائدة اليت مشلها 
االستطالع على شراء الطعام ابالقرتاض خالل الشهر املاضي. ميكن أن تؤدِّي ظروف اجلفاف 
املستمرة إىل تفاقم آليات التأقُلم السلبية بي العائدين، ممَّا قد يؤدِّي إىل إعادة النزوح إذا مل تُوفَّر 

املساعدة خبصوص اخلدمات األساسية والتوظيف.

االستجابة للجفاف وتوقعات عام 2022

هناك حاجة إىل تدابري فورية لتقدمي املساعدة لأُلسر من أجل دعم احملاصيل والثروة احليوانية، 
وكذلك استجابة لفقدان الدخل وارتفاع أسعار املواد الغذائية املستمر. هذا أمر مهم وُملح، إذ لو 
سلَّطنا الضوء على كل التنبؤات املتعلقة ابجلفاف لعام 2022، وكذلك القرار األخري الذي اختذته 
وزارة الزراعة لتقليص املساحات السنوية للزراعة بنسبة %50 ملوسم احملاصيل 2021-2022 
نتيجًة لشحَّة املياه. ال ميكن للمياه املخزونة يف السدود واخلزاانت سوى ري ما يقرب من 250 
الثالثة ماليي هكتار من األراضي  أقل بكثري مقارنًة مبا يفوق  ألف هكتار من األراضي، وهي 
الصاحلة للري قبل النزاع. ومن املتوقع أيضاً أنَّه مع استمرار اجلفاف يف عام 2022، سينخفض   

ختزين املياه السطحية، وستزيد مستوايت امللوحة، وجتفُّ اآلابر الضحلة يف املوسم الزراعي املقبل، 
ممَّا يؤدي إىل املزيد من اخلسائر وتلف يف احملاصيل. من املرجح أن تستمرَّ دخول املادية للمزارعي 
وللعمال اليوميي يف االخنفاض، إىل جانب ارتفاع أسعار املواد الغذائية وزايدة متطلبات استرياد 
القمح نتيجة اخنفاض اإلنتاج احمللي. ستتأثر األسر أيضاً فيما يتعلق ابالعتماد املتزايد على املياه 
ي األمراض. من املرجَّح أن  املشرتاة، فضاًل عن ممارسات النظافة السيئة اليت ميكن أن تؤدِّي إىل تفشِّ
7. جمموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: هطول األمطار وتغري درجات احلرارة يف العراق، ريتش، تشرين الثاين )نوفمرب( 

https://tinyurl.com/yclmgqfm .2021
8.مؤشر العودة، مصفوفة تتبع اهلجرة الدولية: بعثة العراق، سبتمرب 2021.

https://iraqdtm.iom.int/ReturnInde

https://iraqdtm.iom.int/ReturnInde
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يزداد نزوح األسر نتيجة استمرار أزمة اجلفاف وتفاقمها يف املناطق شديدة التأثر، مثل نينوى ووسط 
وجنوب العراق، وحتديداً يف حمافظات البصرة وذي قار واملثىن.

واملساعدات  للجفاف،  املقاومة  والبذور  الري،  أنظمة  إعادة أتهيل  إىل  احلاجة  انعكست 
ا األمناط الثالثة األوىل للمساعدة لألسر يف مجيع احملافظات. ذكر أكثر من نصف  الغذائية على أهنَّ
الري  أنظمة  إعادة أتهيل  إىل  احلاجة  تتمثَّل يف  احملاصيل  إنتاج  الرئيسة يف  الصعوابت  أنَّ  األسر 
أُْدرَِج نقل املياه عن طريق  وتسهيل الوصول إىل األدوات الزراعية. يف البصرة وكركوك وذي قار، 
الشاحنات وحفر آابر املياه بوصفها إجراءات حامسة ضروريًة إلنتاج احملاصيل والثروة احليوانية. هناك 
حاجة فورية أيضاً لدعم األعالف واخلدمات البيطرية لوقف خسارة املاشية واملاعز واألغنام وبيعها 
أبسعار خبسة. أخرياً، يف املناطق اليت فيها نسبة عالية من العمال اليوميي الذين فقدوا وظائفهم، 

فقد أُعطيت األولوية للمساعدة الغذائية بوصفها أهم جانب؛ بفعل اجلفاف.

التزم اجمللس النروجيي لالجئي ابلعراق بتقدمي برامج التخفيف من آاثر اجلفاف طوال عام 
2021 للمجتمعات املستضعفة اليت أتثرت بشحة املياه. ووزعت فرق اجمللس النروجيي لالجئي 
سنجار  يف  املستضعفي  للماشية  مريب   )200( من  ألكثر  األعالف  لشراء  النقدية  املساعدات 
والبعاج يف حمافظة نينوى لضمان حصول املاشية على الغذاء الكايف وملنع البيع القسري للماشية. 
كما قدَّم اجمللس النروجيي لالجئي أنواعاً من بذور اليت تتحمَّل اجلفاف لصغار منتجي القمح يف 
احلوجية وسنجار والبعاج ومحام العليل. دعم اجمللس النروجيي لالجئي )1019( أسرة يف احلوجية، 
و)735( أسرة يف نينوى، و)257( أسرة يف الرمادي ببذور القمح املقاومة للجفاف؛ لتخفيف 

خسائر احملاصيل وتلف احملاصيل جرَّاء ظروف اجلفاف املستمرة.

التوصيات الرئيسة

ب اجمللس النروجيي لالجئي ابملشاركة واحلوار واجلهود املكرَّسة من قبل حكومة العراق  يرحِّ
وحكومة إقليم كردستان وأصحاب املصلحة الدوليي لضمان مناقشة آاثر تغريُّ املناخ وشحَّة املياه 
مع أصحاب املصلحة احملليي؛ وااللتزام ابالتفاقيات الدولية لتقاسم املياه؛ وجهود التخفيف من آاثر 
أزمة شحَّة املياه هي أولوايت مجيع األطراف على حدٍّ سواء. هتدف التوصيات الواردة أدانه إىل 
ضمان عدم أتثُّر األسر سلباً آباثر تغريُّ املناخ على املدى القريب والبعيد، ومتتَّع اجملتمعات ابملرونة 

والقدرة على االستمرار يف سبل العيش احلالية.
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أزمة اجلفاف يف العراق وانعكاساهتا املدمرة على اجملتمعات »لقد جفَّ مصدر معيشتنا«

احلكومات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية:

مدى  على  البيطرية  واإلمدادات  املاشية  علف  لشراء  املاشية  ملريب  الفوري  الدعم  توفري   •
األشهر الثالثة املقبلة حىت املوسم التايل، حينما تكون املراعي متاحة حىت ال يضطر املزارعون إىل 

بيع ماشيتهم و/ أو إنقاذها من املوت.

تلف  تقليل  أجل  من  والشعري  القمح  حماصيل  ملزارعي  للجفاف  املقاومة  البذور  توفري   •
احملاصيل أو تلفها يف حالة استمرار ظروف اجلفاف يف عام 2022. ضمان توفري التدريب املناسب 

واألدوات الزراعية للمزارعي للتكيُّف مع البذور اجلديدة.

• تقدمي املساعدة املالية إىل املستضعفي من النازحي والعائدين، والذين يعتمدون يف كثري 
من األحيان على العمل اليومي يف املزارع واليت توقَّف العمل با حالياً بسبب اجلفاف، بناًء على 

معايري ضعف واضحة لسد حاجتهم.

• االستثمار يف إعادة أتهيل البنية التحتية للري و/ أو توفري البنية التحتية، إذ ال توجد حالياً 
الزراعية ذات  الفين املرتبط واألدوات  التدريب  املتأثرين. توفري  للمزارعي أصحاب املزارع الصغرية 

الصلة لضمان استعدادهم بصورة أفضل للموسم القادم.

• دعم املساعدات املوجهة للمقاطعات واحملافظات بناًء على احتياجاهتا األساسية املتعلقة 
ابجلفاف وشحة املياه. على سبيل املثال، االستثمار يف خيارات بديلة إلمدادات املياه، مثل تقنيات 

جتميع مياه األمطار وختزينها للمحاصيل واملاشية.

• توفري بناء القدرات واإلرشاد والتمويل للمقاطعات واحملافظات والدوائر التابعة لوزارة املوارد 
املائية لزايدة قدرة السلطات احلكومية على إدارة حوكمة املوارد املائية يف العراق.

العابرة للحدود من قبل  املياه  العراق يف ضمان االلتزام ابتفاقيات تقاسم  • دعم حكومة 
دول املنبع، مثل دعم مذكرة التفاهم املوقعة مع تركيا لضمان التدفق املياه إىل العراق بصورة سليمة.

• إعطاء األولوية لنهج شامل يف االستجابة لتأثري ظروف اجلفاف، مثل النظر يف التأثري 
على األطفال والشباب وكيفية منع التسرُّب من املدرسة وعمالة األطفال وحتسي الفرص للشباب.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان:

وضع خطط على املستوى احمللي، ابلتشاور مع املزارعي أصحاب املزارع الصغرية واألكثر تضرراً • 
من اجلفاف، واليت تدعم األسر الزراعية خالل ظروف اجلفاف.

وضع خطط فعَّالة وقابلة للتنفيذ إلدارة املوارد املائية وتقدمي اخلدمات عن طريق زايدة التمويل • 
وحتسي مشاركة القطاع اخلاص.

دمج اسرتاتيجيات التخفيف من آاثر تغريُّ املناخ ضمن مبادرات خلق فرص العمل الوطنية • 
لدعم اجملتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود وتقليل اآلاثر السلبية لظروف اجلفاف املستمرة 

وتغريُّ املناخ.

الدفاع عن اتفاقيات تقاسم املياه العابرة للحدود اليت يتعيَّ االلتزام با من قبل البلدان اليت ينبع • 
منها النهر بدعم من اجملتمع الدويل.

للخطر، •  املعرضي  السكان  إلبالغ  املائية  واملوارد  املناخ  لصدمات  مبكِّر  إنذار  نظام  إنشاء 
وأولئك األكثر عرضة للخطر.

املصدر:
https://www.nrc.no/resources/reports/iraqs-drought-crisis-and-the-
damaging-effects-on-communities/#.YbqrGYH1B8U.twitter


