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تواصل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ، وبرنامج األغذية العالمي ، 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( ، والبنك الدولي متابعة  أثر هذه 

كت   عىل توافر الغذاء والحصول عليه 
ي مع التر

األزمة عىل األمن الغذائ 

 واستخدامه و استقراره. 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 
 اإلمداد الغذائ

وة  ، ذكرت وزارة الزراعة  أكد الوزير دعمه لقطاع التر
ً
الحيوانية والدواجن. أوال

ي الجاموس سيحصلون عىل توزي    ع لمرة واحدة بقيمة  طن من  1,222أن مرئ 

 . ي ، بناًء عىل قائمة المربي   المسجلي   ستعمل  و علف الشعت  لكل مرئ 

ي إل  022,222الحكومة عىل خفض سعر علف الشعت  من 
ر
دينار عراف

ي للطن.  152,222
ر
 ، أعلنت وزارة الزراعة عن متطلبات  6ألف دينار عراف

ً
ثانيا

م وزارة الزراعة  جديدة لمستوردي أعالف الدواجن من القطاع الخاص. وتعتر 

اد ما يقرب من   و طن من حبوب الذرة الصفراء العلفية  052,222استت 

دراسة عن الطلب إجراء وتم طلب  طن من كسبة فول الصويا 122222

المحىلي الخاص بالذرة البيضاء وأعالف فول الصويا. 
7 

اب ، أكدت وزارة التجارة أن الصوامع الحكومية قد استقبلت ما  5حتر 

وأكدت حكومة   البالد. جميع أنحاء  منيقارب خمسة ماليي   طن من القمح 

طن )ما يقارب  392,222إقليم كردستانعىل  أن تخصيص القمح الكامل يبلغ 

ي إقليم كردستان العراق(. تباطأت عملية تسويق القمح 16
 
% من اإلنتاج ف

تزامنا مع اغالق الحكومة مراكز التسويق، ومن الجدير بذللك ان بعض مواقع 

ي مخمور والموصل. 
 
سافر رئيس   8الستالم ما زالت  مفتوحة مثل مواقع ف

مجلس الوزراء ووزير التجارة ال محافظة كربالء كل عىل حدة لزيارة صومعة 

حبوب معدنية قيد البناء. حثت السلطات جميع األطراف المعنية عىل 

ي 
 
ي أقرب وقت ممكن اضافة إل صوامع أخرى ف

 
وع المتأخر ف استكمال المشر

النارصية و واسط وشددت السلطات عىل أهمية التخزين المناسب 

 9.للحبوب

ي عام 
 
ي إقليم كوردستان العراق أن إنتاج العسل ف

 
افادت جمعية تربية النحل ف

ااالنخفاض ال  ويعزى 0219% مقارنة بعام 62قد ينخفض بنسبة  0202

استخدام المزارعي   مبيدات افات ذات جودة منخفضة اضافة ال  تأثت  

ي 
الطقس ال سيما هطول األمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المتقلبة والرياح التر

 12قللت من توافر حبوب اللقاح. 

 

 

 لرسائل االساسيةا

  ي التحقيق للكشف عن اسباب نفوق االسماك
 
استمرت وزارة الزراعة ف

ي 
 
ي تم االبالغ عنها ف

ي الديوانية والت 
 
ي هور الدلمج ف

 
. تشير 0202اب  3ف

 التحليالت االولية اىل تعرض االسماك لمادة سامة. 

  ي
 
نامج األغذية العالمي ان  3ف اب ، قدر نظام رصد الجوع التابع لير

ي عدد 
 
ا ف

ً
 انخفاض

ً
مستويات استهالك الغذاء الوطنية قد تحسنت مسجلة

االشخاص الذين ابلغوا عن استهالك فقير او عىل الحد الفاصل للغذاء 

.  032,222بمقدار  ي
 ألف شخص مقارنة بالشهر الماض 

  ي
 
 ف
ً
ي سيتوفران قريبا

 
أعلنت وزارة التجارة أن السكر والزيت النبائ

 .مفردات الحصة التموينية مرة أخرى

 نظرة عامة  

وس كورونا )كوفيد  ي التأثت  عىل العراق. حتر 19-تستمر جائحة فت 
 
 11( ف

حالة اصابة و  153,599اب, حيث أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 

ي تاري    خ 39.5حالة وفاة ، بزيادة بلغت  5,464
 
  3تموز.  07% مقارنة ب الوضع ف

ي 
 
ي وتدابت  حظر التجول ف

تواصل الحكومة فرض إجراءات اإلغالق الجزئ 

وس ، لكن ذلك لم يمنعها من إعادة فتح ثالثة  محاولة للحد من انتقال الفت 

ي 
 
ي كل العراق شامال إقليم كردستان ف

 
تموز و  03مطارات دولية لسفر الركاب ف

 .اب عىل التوالي  1

أدى التباطؤ االقتصادي العالمي المرتبط بتدابت  احتواء الوباء إل انخفاض 

الطلب عىل النفط وانخفاض األسعار ، بعواقب اثرت عىل البلدان المصدرة 

ي العراق  
 
انية الحكومة، 92للنفط حيث تشكل عائدات النفط ف % من مت  

ي أسعار النفط لها تأثت  كبت  عىل 
 
ات الحاصلة ف ومن الجدير بالذكر أن التغيت 

، تقلبت أسعار نفط  ي البالد. فخالل االسبوعي   الماضيي  
 
الوضع المالي ف

ميل. مقارنة باألسعار  46و  44البرصة الخفيف والثقيل بي    دوالر امريكي للت 

، وظهر أن سعر نفط البرصة الخفيف أقل بنحو  ي
% وسعر 32العام الماض 

عىل غرار أعضاء أوبك الذين رفعوا  4%.02نفط البرصة الثقيل اقل بنحو 

ي تموز مع انتهاء التخفيضات الطوعية لالنتاج، عزز العراق 
 
باإلنتاج ف

ي األشهر المقبلة. 
 
ي ف

 
ي تموز ، لكنه تعهد بإجراء تخفيض إضاف

 
 5الصادرات ف

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 

 البنك الدولي 

اب  8

0202 

ي العراق عن 
 
اعلنت اللجنة الوطنية العليا للصحة و السالمة ف

( تمديد حظر 1و اللذان ينصان عىل: ) 81و  75القرارين المرقمي   
ي لغاية تاری    خ 

(يكون الدوام 0) 15/8/0202التجوال الجزئ 
ي المؤسسات الحكومية 

 
% من ساعات العمل 05الرسمي ف
ي الحظر بعد انتهاء المدة المذكورة. 3االعتيادية )

 
 1( يعاد النظر ف

اب  8

0202 

ي 
 
اعلنت وزارة الزراعة عن الخطة الجديدة لمكافحة التصحر،  ف

وس كورونا المستجد)كوفيد  0مناطق وسط و جنوب العراق.  ( عىل حالة91-رصد أثر  فير  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

         91االصدار                                                         0202اب  99
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ي االستهالك أنماط 
 
نامج األغذية  3ف اب ، قدر نظام رصد الجوع التابع لت 

نامج المراقبة و تحليل الضعف(  أن حوالي  ا بت 
ً
مليون  0.7العالمي )المعروف سابق

ي ، كان هناك 
شخص ال يستهلكون كميات كافية من الغذاء. مقارنة بالشهر الماض 

ا بعدد 
ً
ألف شخص. مقارنة باألسبوع األخت  من شهر تموز فقد  432,222انخفاض

اتيجيات التكيف السلبية القائمة  انخفض عدد األشخاص الذين يستخدمون استر

% فقط من 13.8الف. أفاد ما يقرب من  102,222عىل الغذاء بمقدار 

اتيجيات تكيف سلبية، وهو ما يمثل  ي استر
مليون شخص  5.3المستجيبي   بتبت 

بحسب عدد سكان العراق. يتم حساب ذلك عىل بحسب المؤشر القياسي 

اتيجية التأقلم المعتمدة  اتيجية التكيف القائمة عىل الغذاء. استمرت استر ألستر

اتيجية االكتر شيوعا  حيث أفاد  ي كونها االستر
 
% من 08.6عىل الغذاء االقل كلفة ف

األش بتبنيها. استندت جميع التقديرات إل عينة ذات داللة إحصائية حيث تمت 

أشة عت  الهاتف 1,602مقابلة   

. 

% مقارنة باألسبوع األخت  من شهر تموز ، 3.4تحسن الوصول إل األسواق بنسبة 

ي الوصول إل السوق 08.1أفاد حيث 
 
% من المستجيبي   تواجد مشكالت ف

مليون شخص. ومن بي   هؤالء ،  1.7)ويمثل ذلك من سكان العراق حوالي 

مليون شخص عىل مستوى العراق( وتبي    2.83% )اي ما يقارب 68.7افاد 

أن القيود عىل الحركة كانت التحدي الرئيسي أمام الوصول إل السوق(. ارتفع 

ي الوصول إل المؤسسات الصحية بمقدار 
 
ي تواجه صعوبات ف

عدد األش التر

% من تلك األش بأن 44.6تموز ، حيث أفاد  07مليون مقارنة مع  2.20

 .القيود المفروضة عىل الحركة كانت هي التحدي الرئيسي 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

حزمة  052,222وزعت وزارة الهجرة والمهجرين أكتر من  االستجابة الحالية

ي ذلك )
 
ي تموز ، بما ف

 
غذائية  لة( س124,551إغاثة عىل النازحي   داخلًيا ف

( و مفارش أرضية )19,401( ومالبس )118,636وسالل مواد صحية بعدد )

ي مختلف المحافظات. 7,593
 
 10( ف

ي استالم الدفعة السادسة من القمح،  حيث 
 
ي نهاية تموز ، بدأت المطاحن ف

 
ف

 13تم تخصيص الدقيق للحصة التموينية. 

ي مفردات  أعلنت وزارة التجارة 
 
ي سيتوفران قريًبا ف

أن السكر والزيت النبائر

ي قامت بوضع صندوق 
الحصة التموينية مرة أخرى بفضل وزارة المالية التر

كات  مخصص للحصة التموينية. حيث بدأت وزارة التجارة بالتعاقد مع الشر

اء السلع.   14والمصانع المحلية لشر

ي استجابة األمم المتحدة / المنظمات غير الحكومية
 
. ستستمر األش ف

ي المخيمات
 
ي حصصها الشهرية من  مناطق الحجر الصحي والعزل ف

ي تلقر
 
ف

, بالتعاون مع وزارة  . سيوفر برنامج الهجرة و المهجرينبرنامج األغذية العالمي

ي مناطق 
 
ا حصًصا لالستجابة الفورية لألفراد واألش ف

ً
األغذية العالمي أيض

ي المخيمات ، باإلضافة إل أولئك الذين هم تحت 
 
الحجر الصحي والعزل ف

ي تفتقر ال تواجد خدمات الحجر الصحي 
ي المخيمات التر

 
ي ف

العزل الذائر

ي المخيمات. 
 
 والعزل ف

 

ي ت التحديات األخرى
 
اب عىل عدد كبت  من األسماك النافقة  3م العثور ف

ي محافظة   12عىل امتداد  االنواعالمختلفة 
 
ات من هور الدلمج ف كيلومتر

ل وزير الزراعة لجنة الديوانية. 
ّ
الموقع. لم يعتر  متخصصة قامت بزيارةشك

ي اللون عىل قشور األسماك أو 
 
ات ف فريق التفتيش عىل أي آفات أو تغت 

ة عىل سطح الكبد مما  ي    ح عن وجود بقع نزفية صغت  الزعانف. وكشف التشر

لمادة سامة. وأخذت اللجنة عينات من األسماك  تعرض السمكةيشت  إل أن 

ض  ية. عىل الرغم من ذلك يفتر والمياه والطحالب إلجراء الفحوصات المختت 

ية لصيد األسماك  اء استخدام إالفراد الكهرباء أو المبيدات الحشر الخت 

)الحراشف( أو قيام المصانع القريبة بتفري    غ المواد الكيميائية أو بسبب 

ي ادت ال انخفاض مستويات األوكسجي   المذاب 
الظروف البيئية التر

)القصب الكثيف ، درجات الحرارة المرتفعة ، انخفاض تدفق المياه ، إلخ(. 

ية عدم وجود مرض  وأكدت وزارة الزراعة استنادا للفححوصات المختت 

ي 
 
طة ف ي الوفيات وأوصت بتواجد دوريات الشر

 
ي تسبب ف وسي أو بكتت  فت 

ي من النفايات. 11
 .المصب لمنع أي تخلص غت  قانوئ 

سوسة النخيل الحمراء واصلت إدارة وقاية المزروعات حمالت المكافحة ضد 

ي محافظة الديوانية والنجف
 
ي قضاء صفوان والقوارض ف

 
 .ف

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

األسعار الوطنية للسلع الغذائية األساسية مستقرة  ظلت متوسطاتاألسعار 

ي تموز مع انخفاض 
 
ي ف

خالل األسبوع األول من اب مقارنة باألسبوع الماض 

ي أسعار السكر )
 
%(. وكان هذا االنخفاض أكتر وضوحا عىل 0-طفيف ف

ي ذي قار )05مستوى المحافظات. انخفض سعر السكر بنسبة 
 
 1,222% ف

ي للكيلوغرام( و 
ر
ي السليمانية )4-دينار عراف

 
دينار  1,122دينار ال  1,152% ف

ي 
 
ي لألرز غت  متأثر ، لكن األسعار انخفضت ف

للكيلوغرام(. ظل المعدل الوطت 

. وبالمثل ، ظل سعر دقيق 3-% و 4-السليمانية ودهوك بنسبة  % عىل التوالي

ي كركوك فقد ارتفعت 
 
ي أما األسعار ف

 عىل المستوى الوطت 
ً
القمح مستقرا

دينار للكيلوغرام( 922-822% )6بنسبة  . 

ات بي    اوات الموسمية مع تسجيل تغيت  استمرت تقلبات أسعار الخرص 

ي ارتفع 
األسبوع األول من اب واألسبوع األخت  من تموز. عىل المستوى الوطت 

ات األسعار 13سعر الطماطم بنسبة متوسط  %. ويعزى هذا التغت  إل تغت 

ي نينوى وكركوك حيث ارتفعت األسعار بنسبة 
 
دينار  052% )122فقط ف

ي إل  
ر
ي إل  333% )52دينار للكيلوغرام الواحد( وبنسبة  522عراف

ر
دينار عراف

. شهد متوسط  522 ي دينار للكيلو غرام الواحد( عىل التوالي
السعر الوطت 

ي األنبار وذي قار فقد ارتفعت أسعار البطاطا 9للبطاطا ارتفاعا بنسبة 
 
%. اما ف

ي نينوى بنسبة  522% )52بنسبة 
 
ي للكيلوغرام الواحد( وف

ر
%. 43دينار عراف

ي كركوك بنسبة 
 
دينار  333ال   522% )33انخفضت أسعار البطاطا ف

عىل المستوى  %15أسعار البصل زيادة بنسبة للكيلوغرام(. وشهد متوسط 

ي نينوى )
 
ات ف ي ، ويرجع ذلك أساًسا إل التغت 

ي  052الوطت 
ر
دينار عراف

ي  752إل  522للكيلوغرام( واألنبار ودهوك وصالح الدين )
ر
دينار عراف

ي كركوك بنسبة 
 
% 47للكيلوغرام(. من جهة أخرى، انخفضت أسعار البصل ف

 إل  605)
ً
 للكيلوغرام الواحد( والسليمانية بنسبة  333دينارا

ً
% )05دينارا

 للكيلوغرام( 752إل  1222
ً
 .دينارا

: أسعار المواد الغذائية األسبوعية )متوسطات على مستوى العراق( 1الشكل 
)المصدر: برنامج األغذية العالمي(  11-ألربع سلع أساسية خالل أزمة كوفيد  

: عدد األشخاص الذين لديهم استهالك غذائي غير كاف. حيث يشير 2الشكل 
االستهالك غير الكافي إلى أولئك الذين يعانون من استهالك غذائي ضعيف 

وحدودي وفًقا لمعيار استهالك الطعام  على مدار سبعة أيام )المصدر: برنامج 
 األغذية العالمي(
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http://facebook.com/pages/catgory/Government-organization

