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اماته نحو االجور/الرواتب  28نفط يقدر ب دوالر أمريكي ليستطيع االيفاء بالي  

تقوم المنظمات التالية وهي منظمة الزراعة والغذاء والرواتب التقاعدية لوحدها. 

وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي لتطوير الزراعة والبنك الدولي 

كير  عىل توفر الغذاء 
ي بالي 

باالستمرار بتتبع تأثير هذه االزمة عىل األمن الغذائ 

 وامكانية الوصول اليه واالستفادة منه والحفاظ عىل استقراره. 

I اإلنتاج : ي
 
ي المزرعة(. اإلمداد الغذائ

 
 )بشكل أساسي ف

ي الزراعة والتجارة نهاية موسم تسويق القمح لعام 
. خزنت 0202اعلنت وزارئ 

مليون طن من القمح اي  2،1المستودعات )السايلوات( الحكومية ما يقرب 

وعىل غرار السنوات بزيادة تقرب عىل نصف مليون طن اكير عن السنة السابقة. 

السابقة، فان اكير اربعة محافظات منتجة للقمح هي نينوى وصالح الدين وواسط 

ي  1وكركوك. 
 
بدأت وزارة التجارة بحملة لتغطية وتعقيم/تبخير القمح ف

المستودعات الحكومية قبل بداية موسم االمطار لتقليل خسارة ما بعد 

وقد اكدت وزارة التجارة ايضا انه هذا القمح سيتم توزيعه من خالل  2الحصاد. 

كة وادي الرافدين العامة  6نظام الحصة التموينية )التوزي    ع العام(.  وأعلنت شر

للحبوب وهي تابعة لوزارة الزراعة عن رصف مستحقات الفالحير  الذين سوقوا 

  1. 0202-0219محاصيلهم من الذرة الصفراء للحكومة خالل الموسم الزراعي 

ي ومصدري ومستثمري التمور  عقدت وزارة الزراعة هذا الشهر مؤتمرا لمنتجر

ي  اتيجر لمناقشة تطوير قطاع تمور النخيل محددين تمر النخيل كمحصول اسي 

ي تحسير  سلسلة 
 
التوريد للبالد. حثت الحكومة اصحاب المصلحة لالستثمار ف

 ) بضمنها تعليب افضل وطرق حديثة للتسويق واكدت عىل ان الحكومة ) التجهير 

  8ستدعم تصدير التمور الفائضة. 

ي االنبار وميسان وكربالء وديال وذي قار والطوز 
 
تستمر مديرية الموارد المائية ف

ي تعيق 
سبات و النباتات و االدغال الت  بالعمل عىل تنظيف قنوات الري من الي 

تدفق المياه و االستمرار بعمليات كري االنهر وإزالة التجاوزات و رفع االنابيب 

أيضا أزالة االبنية والغطاسات الغير رسمية و عة تجاوزا والمضخات و الموض

ي تم
هات  واالنشاءات الت  بنائها تجاوز عىل طول ضفاف االنهار  مثل المتي  

ة أيام الزالة  ها من البنايات هذا باالضافة ال إعطاء مهلة عشر والبيوت وغير

ي بلغ عددها 
ات الطينية المتجاوزة الت  "  30البحير ي حوض عىل نهر "الحسيجر

ي ميسان وهو أحد الفروع المهمة المغذية لألهوار 
 
ي قضاء الكحالء ف

 
الواقع ف

قية .  ي   الشر
 
استمرت مديريات الموارد المائية ومديريات الري والرصف ف

سبات واالعشاب من  محافظات كربالء والنجف وديال باالزالة الميكانيكة للي 

ي  األيعيوجاالنهار والجداول بضمنها جدول ام طراريد وجدول 
ونهر الشاهر وبت 

 9سعد. 

 I .لرسائل االساسيةا 

  ي الزراعة والتجارة نهاية موسم تسويق القمح لعام
 
 0202أعلنت وزارئ

ي  1،5بكمية تقديرية تقدر ب 
 
مليون طن من القمح قد تم خزنه حاليا ف

 مخازن )سايلوات( الحكومة. 

  نامج االغذية العالمي  51بتأري    خ آب، قام نظام رصد الجوع التابع لبر

مليون نسمة، لم يكن  1،5% من األرس، وهو ما يمثل 1،5بالكشف ان 

ي من الطعام لسد الحاجة االستهالكية لهذه األرس خالل 
لديها ما يكف 

شخص  022،222االسبوع الثالث من شهر آب. وهو ما يمثل زيادة قدرها 

مقارنة باالسبوع األول من شهر آب. إال ان هذه النسبة تبف  تحت الذروة 

ي منتصف تموز.  1،1لما يقرب من 
 
 مليون شخص ف

  بدأت مديرية حماية النبات عملية سيطرة جديدة ضد اآلفات الثاقبة وهي

ي تقتات عىل الذرة. 
 نوع من اآلفات الت 

 IIنظارة عامة . 

ي 19-أستمرت جائحة فايروس كورونا المستجد )كوفد 
 
( بال تأثير عىل الحياة ف

ي تقاريرها  0202آب لسنة  01حت  تاري    خ العراق. 
 
بينت منظمة الصحة العالمية ف

حالة وفاة وهي نسبة تمثل زيادة لما  6،108إصابة و  021،311عن تسجيل 

عىل الرغم من تسهيل القيود عىل حركة  0تموز.  01% مقارنة بتأري    خ 12يقرب 

التنقل وخروج البالد من حالة الحرص  المشدد للتجوال، ال تزال الحكومة العراقية 

وحكومة إقليم كردستان تفرضان إجراءات لمنع انتشار الفايروس كفرض ارتداء 

ل وبخالفه المخاطرة بالتعرض لغرامة  الكمامات الواقية عند الخروج من المي  

.  02،222قدرها  ام بالتباعد االجتماعي ، وكذلك وجوب االلي   ي
 
 دينار عراف

أدى تباطؤ االقتصاد العالمي الذي صاحبه إجراءات ألحتواء الجائحة ال انخفاض 

ي االسعار صحبه تداعيات عىل البلدان المصدرة 
 
الطلب عىل النفط وهبوط ف

ي العراق للنفط. 
 
انية الحكومية ولذلك 92تمثل العائدات النفطية ف % من المير 

ي البالد. خالل 
 
ي اسعار النفط لها تأثير كبير عىل الوضع المالي ف

 
فان التطورات ف

، حافظت اسعار نفط البرصة الثقيل عىل استقرارها  االسبوعير  المنرصمير 

اوحة ما بير  
ميل هو  16إل  12مي  ميل بعد ان كان اقل سعر للير دوالر أمريكي للير

ي نيسان لعام  18.1
 
ميل تم تسجيله ف إال انه يبق  سعر  0202دوالر أمريكي للير

ي العام  26.2اقل من 
 
ميل الواحد وهو السعر الذي تم تسجيله ف دوالر أمريكي للير

، يحتاج العراق عىل االقل ال سعر برميل السابق.   وحسب تقديرات البنك الدولي

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 

 البنك الدولي 

0202اب  50  
ي العراق عىل إرسال 

 
طن من  13،222وافق مجلس الوزراء ف

وت.  ي العاصمة بير
 
  حبوب القمح ال لبنان عقب االنفجار ف

0202اب  01  

أعلنت حكومة اقليم كردستان ان السفر ما بير  محافظات 
 18للقرار رقم اربيل ودهوك والسليمانية مسموح به اآلن وفقا 

( بعد ان كان السفر محظورا منذ بداية الحجر الصجي 0202)
 . (19-بسبب فايروس كورونا )كوفد

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة51-رصد أثر  فبر  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

         51االصدار                                                         0202اب  01
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ي بعض المحافظات الجنوبية مقارنة 
 
بدأت اسعار الفواكه الموسمية باالنخفاض ف

ي كل من محافظة ذي 33انخفض سعر التمر بنسبة باالسبوع االول من آب. 
 
% ف

ي للكيلو غرام( ومحافظة ميسان  )من  0،222ال  3،222قار )من 
 
دينار عراف

ي محافظة   1،222ال  1،222
 
ي للكيلو غرام(. انخفضت اسعار التمر ف

 
دينار عراف

ي للكيلو غرام(  0،222ال  0،222% )من 02كربالء ايضا بنسبة 
 
دينار عراف

ي محافظة بابل )من 13وبنسبة 
 
ي للكيلو غرام(.  1،122ال  0،222% ف

 
 دينار عراف

آب، كشفت بيانات نظام رصد الجوع التابع  11 . بتأري    خانماط االستهالك

نامج االغذية العالمي ان  ي  3،1% من األش، وهو ما يمثل 8،1لير
 
مليون نسمة ف

ي من الطعام لسد الحاجة االستهالكية لهذه األش 
العراق، لم يكن لديها ما يكق 

ة الزمنية من الشهر  خالل االسبوع الثالث من شهر آب. مقارنة بنفس الفي 

شخص. استندت هذه التقديرات عىل  122،222السابق، لدينا هنا زيادة قدرها 

.  1،602عينة مهمة من الناحية اإلحصائية. تمت مقابلة 
ً
اشة عىل التلفون شهريا

ي عدد االشخاص الذين لم يكن لديهم ما يسد 
 
لمحافظة المثت  الحصة االكير ف

% من 13حاجتهم االستهالكية من الغذاء. باالضافة ال ذلك، أفاد ما يقرب 

اتيجيات سلبية لمواكبة نقص الغذاء  ي المقابالت انهم يلجأون ال سي 
 
المشاركير  ف

اتيجية السائدة والمتبعة من قبل  "االعتماد عىل الغذاء االرخص" تبق  هي االسي 

 1،6أفاد ما يقرب من  مليون شخص.  10،06% وهو ما يمثل ما يقرب من 09.8

% من العوائل( بمواجهة تحديات الوصول ال االسواق. 02،6مليون من األش )

ي 
 
ويمثل هذا انخفاضا مقارنة باالسبوع االول من آب حيث كان هناك عدد اضاف

ي  92،222لما يقرب 
 
ي بينت انها تواجه صعوبة ف

شخص. ازداد عدد األش الت 

شخص مقارنة باالسبوع  12،222الوصول ال خدمات القطاع الصجي ال 

ي وهذا ما يمثل مجموع كىلي ل 
 % من األش. 32،1الماض 

 

 .IVي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

 330،222يستمر برنامج الغذاء العالمي بتوفير مساعدة غذائية شهرية الكير من 

ي المخيمات الرسمية باإلضافة 
 
من المهجرين داخليا والالجئير  الذين يقطنون ف

ي  31،222إل 
من المهجرين داخليا الجدد والالجئير  الذين تأثر أمنهم الغذائ 

ي مخيمات المهجرين داخليا ومن خالل الدعم والتنسيق مع 19 –بسبب كوفد 
 
. ف

وزارة الهجرة والمهجرين، يقوم برنامج الغذاء العالمي باستكمال وزيادة الحصص 

العينية الحكومية بتقديم المساعدات النقدية للتأكد ان المستفيدين من هذه 

المساعدات يحصلون عىل مصادر كافية ومرنة والئقة لتغطية حاجاتهم الغذائية 

ية  ي الخير
زائ  سلة غذاء  12،222األساسية. باإلضافة إل ذلك، وزعت مؤسسة الير

ي محافظات أربيل وكركوك والسليمانية ودهوك. 
 
 ف

 

 

 

 

استمرت دائرة وقاية المزروعات التابعة لوزارة الزراعة .  تحديات أخرى 

ي البرصة والقوارض 
 
ي النجف  بالحمالت ضد سوسة النخيل الحمراء ف

 
ف

والديوانية. وبدأت المديرية بعملية مكافحه جديدة ضد افة حفار ساق الذرة. 

ستغطي العمليات جميع انحاء العراق باستثناء محافظات البرصة وذي قار 

ي  هكتار من الذرة  12222يتم أجماال زراعة وكربالء. 
 
الصفراء هذا الموسم ف

 .
ً
ي جميع انحاء البالد باستثناء المحافظات المذكورة آنفا

 
ويبق  حجم االنتاج ف

 13،222عام هو تقريبا  11معدله اخذين بنظر االعتبار ان معدل االنتاج خالل 

وعليه فان مكافحة حفار ساق الذرة هو أمر جوهري.  12هكتار من حصاد الذرة. 

 . ي
 ستقوم مديرية الوقاية باستخدام المبيدات الكيمياوية عن طريق الرش االرض 

VI . :االسواق )من الحقل اىل السوق(إمدادات الغذاء 

أكدت وزارة الزراعة اهتمام العراق بتوطيد العالقات االقتصادية والزراعية مع 

ي السلع الزراعية. 
 
لطالما كانت سوريا دائما  11سوريا وخصوصا زيادة التبادل ف

ي التبادل الزراعي وعىل الرغم من تعير التبادل التجاري خالل احتالل 
 
يك مهم ف شر

ي العراق والشام" )داعش(، فان سوريا تعافت 
 
ما يسم ب "الدولة االسالمية ف

وخصوصا عند استئناف التبادل بير  القائم )العراق( والبو كمال  0219بنهاية عام 

ي 
 
 أيلول.  32)سوريا( ف

اد الذرة الصفراء وفول الصويا  10 اعلنت وزارة الزراعة ان العراق سيقبل باستير

ي لعام 
ين الثائ  ي  0202لتغذية الدواجن حت  األول من تشر وهي خطوة لدعم مرئر

    13الدواجن من اجل لحومها وبيضها. 

ي 
 
وت ف آب، وافق مجلس وزراء العراق عىل ارسال ما  1استجابة النفجار ميناء بير

مي  مكعب من وقود الديزل  3،622طن من حبوب القمح و 13،222يقرب 

 . ي
 
ات والمعدات الطبية ال لبنان لمساعدة هذا البلد عىل التعاف والتجهير 

1   

V . الطلب عىل الغذاء)  )من االسواق اىل المستهلكير 

ي السعار  .االسعار
ي مستوى المعدل الوطت 

مقارنة باالسبوع األول من آب بق 

السلع الغذائية االساسية مستقر نسبيا خالل االسبوع الثالث. كمعدل وسطي 

ي والرز بنسبة 
%. وكانت هذه الزيادات الحاصلة كل 1ارتفعت اسعار الزيت النبائ 

ي محافظة االنبار بنسبة 
 
ات ف  1،222ال  1،022% )02اسبوعير  بسبب التغير

ي بنسبة 
. ومع ذلك، انخفض سعر الزيت النبائ  ( لكال السلعتير  ي

 
% )8دينار عراف

ي كركوك.  1،122ال  1،022
 
ي للي  الواحد( ف

 
 دينار عراف

وات بالتذبذب وخصوصا للمنتجات الموسمية. مقارنة  استمرت اسعار الخرص 

ي للطماطم بنسبة 
ي %. 12باالسبوع االول من آب، ارتفع سعر المعدل الوطت 

 
وف

ي أربيل وصالح الدين ارتفعت اسعار الطماطم بنسبة 
 022% )من 122محافظت 

ي للكيلو غرام الواحد( وبنسبة  222ال 
 
ي بغداد وديال )من 22دينار عراف

 
 222% ف

ي المثت  بنسبة  122ال 
 
ي للكيلو غرام الواحد( وف

 
ال  322% )من 13دينار عراف

ي للكيلو غرام الواحد(. ومن ناحية اخرى، انخفضت اسعار  222
 
دينار عراف

ي نينوى بنسبة 
 
(.  022ال  222% )22الطماطم ف ي

 
ارتفعت اسعار  دينار عراف

ي ميسان، من  122ال  122البطاطس من 
 
ي للكيلو غرام ف

 
ال  222دينار عراف

ي بغداد، ومن  122
 
ي للكيلو غرام ف

 
ي للكيلو  222ال  333دينار عراف

 
دينار عراف

ي نينوى بنسبة 
 
ي كركوك ولكنها انخفضت ف

 
دينار  322ال  222% )من 32غرام ف

ي للكيلو غرام( وبنسبة 
 
ي ذي قار )من  33عراف

 
ي للكيلو  222ال  122ف

 
دينار عراف

 غرام(. 

: 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://www.fao.org/3/Y9870E/y9870e07.htm#:~:text=Annual%20average%20area%20for%20maize,to%20supplement%20poultry%20feed%20production
http://www.fao.org/3/Y9870E/y9870e07.htm#:~:text=Annual%20average%20area%20for%20maize,to%20supplement%20poultry%20feed%20production
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8540
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8545

