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I ي المزرعة(. اإلمداد الغذائياإلنتاج
 
 )بشكل أساسي ف

أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستعطي األولوية للدفع للمزارعي   مستحقاتهم 

مقابل المنتوج الزراعي المباع  للحكومة )مثل القمح ، وما إىل ذلك( ووجه 

تهدف  3وزارات المالية والتجارة والزراعة لتحديد حلول التمويل المحتملة . 

ي 
الحكومة إىل سداد جميع المستحقات المستحقة عىل المحاصيل الت 

ي عام 
 
يت ف . وافادت وزارة الزراعة إن 5252بحلول نهاية عام  5252اشت 

كات الحكومية ، وسيتم إعادة  422,222لديها  طن من بذور القمح من الشر

ي خريف عام 
 
. 5252توزي    ع البذور بناًء عىل الخطة الزراعية المقبلة للزراعة ف

ي للبذور  4
جاء هذا اإلعالن خالل اجتماع بي   وزارة الزراعة والمجلس الوطت 

والمنتجي   ، حيث اتفق أعضاء المجلس عىل إنشاء منشآت لتنقية البذور 

ي األنبار لتسويق بذور القمح بناًء عىل 
 
والموافقة عىل طلب من المزارعي   ف

ي يمكن فيها لمزارعي القمح بيع منتجاتهم 
ة الت  شهادات الجودة ، وتمديد الفت 

وس كورونا.   بسبب جائحة فت 

ي بغداد أنها قامت بأنتاج وبيع أكتر من 
 
 44أعلنت مديرية زراعة الرصافة ف

ي 
. وعىل سبيل المقارنة، 5252 و آبمليون بيضة بي   شهري كانون الثان 

ي عام  133أنتجت جميع مناطق محافظة بغداد 
 
 139و 5218مليون بيضة ف

ي عام 
 
ي اإلنتاج إىل 5219مليون بيضة ف

 
. وعزت وزارة الزراعة هذه الزيادة ف

ي حمت وقدمت حوافز 
اد والت  دعم الحكومة و القيود المفروضة عىل االستت 

 . للمنتجي   المحليي  
ي ذي قار  2

 
ي الرطبة ف

وع األهوار واألراض   تراقب إدارة مشر

ي جنوب 
 
تدفقات المياه ، بهدف تأمي   حصة مائية مستقرة ألهوار أبو زرك ف

كت   عىل   6العراق. 
وتجري مراجعة مماثلة لموارد مياه صالح الدين ، مع الت 

تدابت  التخفيف من آثار الفيضانات وخطط بناء سد مكحول. 
7  

واصلت دائرة وقاية المزروعات بوزارة الزراعة  حمالت تحديات اخرى. 

المكافحة ضد سوسة النخيل الحمراء والقوارض وحفارساق الذرة. أعادت 

ي 
 
ي تظهر ف

ة الدوباس الت  ا بدء عملياتها ضد حشر
ً
دائرة وقاية المزروعات أيض

ي الوقت الحاىلي و تجري مسًحا لتحديد مدى انتشار 
 
الربيع والخريف. ف

 . ي البساتي  
 
اإلصابة ، والذي يتم تقييمه بناًء عىل كثافة البيض ف

قة أو الحورية بعد  بمجرد  ات الدوباس إىل مرحلة الت  وصول اطوار حشر

ين اال  ي أواخر تشر
 
ي  الحصاد ف

ين الثان  حيث  ستقوم دائرة وقاية ول وتشر

ة الدوباس عىل  كز حمالت مكافحة حشر المزروعات بالرش الجوي. ست 

محافظات النجف وكربالء وبابل وواسط وبغداد ودياىل ، وهي المناطق 

ة الدوباس  .الموبوءة بحشر

 I .لرسائل االساسيةا 

  طن من بذور القمح  004,444أعلنت وزارة الزراعة عن استالم

كات الحكومية لموسم   .0404202عبر الشر

  ي التقلب ، بينما استمرت
 
استمرت أسعار الطماطم والبطاطس ف

 .اسعار السلع االخرى مستقرة نسبًيا

  ي للغذاء  12اعتباًرا من
 
آب ، ازداد معدل االستهالك الغبر كاف

مليون شخص مقارنة باألسبوع الثالث من آب ، حيث  4.0بمقدار 

سجلت محافظة واسط مستويات مرتفعة بشكل معتدل من 

ي ألول مرة
 
 .استهالك الغذاء الغبر كاف

 IIنظارة عامة . 

وس كورونا )كوفيد ي العراق. 19-استمرت اعداد االصابة بفت 
 
( باالزدياد ف

 562372، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن  5252ايلول  7اعتباًرا من 

ي الحاالت مقارنة ب   57حالة وفاة ، بزيادة قدرها  7215حالة و 
 
 54% تقريًبا ف

 1آب. 

أدى التباطؤ االقتصادي العالمي بسبب االجراءات الوقائية ألحتواء الوباء ،  

ي االسعار 
 
إىل انخفاض الطلب عىل النفط وبالتاىلي ضغوطا ادت اىل انخفاض ف

ي العراق ، يشكل الدخل النفطي 
 
% من عائدات الحكومة ، وكان 92ف

النخفاض أسعار النفط تأثت  كبت  عىل الموارد المالية للبالد. عىل مدار 

ي البرصة مستقرة حيث  بقيتاألسبوعي   الماضيي   ، 
 
أسعار النفط الثقيل ف

ميل ، مرتفًعا عن الحد األدن  البالغ  47دوالًرا و  44تراوحت بي    دوالًرا للتر

ي أبريل  18.7
 
ميل ف دوالًرا  28.4، ولكن أقل بكثت  من  5252دوالًرا للتر

ميل ، وهو السعر الذي تم تسجيله منذ عام تقريبا.  للتر
5 

تواصل كل من منظمة االغذية و الزراعة لالمم المتحدة )فاو( و برنامج 

، و الصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية )ايفاد(، و البنك الدوىلي  االغذية العالمي

كت   عىل توافر الغذاء و 
ي مع الت 

ي متابعة اثر هذه االزمة عىل االمن الغذان 
 
ف

  .الحصول عليه و استخدامه و استقراره

 

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

ايلول  7

0404 

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية عن عدة قرارات 

 :منها (19-كوفيد)جائحة فيروس كورونا تتعلق بإجراءات 

 سيتم فتح المعابر الحدودية يوميا للمعامالت التجارية ، - 

من الموظفين الحكوميين عملهم بالتواجد  %22سيباشر  -

 الفعلي،
سيتم استثناء موظفي مفوضية االنتخابات من حظر التجول   -

 ويمكنهم إعادة فتح مراكز التسجيل وتوزيع البطاقات،
 سيتم اعادة فتح المطاعم وصاالت الرياضة.  -

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة21-رصد أثر  فبر  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  27االصدار                                                         0404ايلول 8
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اتيجيات 15.7باإلضافة إىل ذلك ، أبلغ  % من األشخاص عن تبنيهم الست 

ا هي "االعتماد 
ً
اتيجية األكتر شيوع تأقلم سلبية قائمة عىل الغذاء. كانت اإلست 

اتيجيات 35.7عىل طعام أقل تكلفة" حيث استخدم  % ممن استخدموا است 

التكيف، هذا التكتيك. مقارنة باألسبوع الثالث من شهر آب ، انخفضت 

ي الوصول إىل األسواق بنسبة 
 
ي أبلغت عن تحديات ف

% ، 1.4نسبة األرس الت 

 %. 55.1% إىل 53.2من 

مليون شخص( أن القيود عىل  2.66% من تلك األرس )حواىلي 12.8و أفاد 

ي 
. من ناحية أخرى ، زادت نسبة األرس الت  الحركة كانت المعرقل االساسي

ي الوصول إىل المرافق الصحية زيادة طفيفة ، من 
 
% 33.6تواجه صعوبات ف

 .%34.2إىل 

 .IVي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

كما تواصل مديرية  المنظمات غت  الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجلس   
ي تدخل 

وس كورونا ، والت  الوزراء الحملة الوطنية لالستجابة ل جائحة فت 
شهرها السادس. وعىل الرغم من القيود المفروضة عىل الحركة ، فقد وصلت 

 من أربعة ماليي   مستفيد ، حيث تلق  أكتر من 
مليون  5.3الحملة إىل أكتر

ة من  ي الفت 
 
 5252.9آب  1اذار إىل  55شخص مساعدات غذائية ف

نازح  000,222يقوم برنامج االغذية العالمي في شهر ايلول بتضمين ما يقارب 

شخص اضافي ضمن االستجابة لجائحة كورونا( وكذلك  0,222)بما فيهم 

شخص اضافي ضمن االستجابة لجائحة  00,222الجيء )بما فيهم  00,222

كورونا(. يواصل برنامج االغذية العالمي استخدام ادوات مختلفة للدفع لتسليم النقد 

بما فيه الحواالت النقدية عبر الهاتف الجوال والحواالت النقدية عبر وكيل تحويل 

االموال و القسائم االلكترونية و بطاقات الدفع المسبق و الحواالت غير النقدية 

 اضافة الى المساعدات العينية حسب الحاجة.

ي  
كاء مجموعة األمن الغذان  ي كركوك  822,222بتوزي    ع  قام رسر

 
سلة غذائية ف

ي آب. 
 
 والسليمانية ونينوى ف

 

 

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

ي بداية شهر كانون االول ، أعلنت وزارة التجارة  عن توزي    ع جديد لدقيق 
 
ف

ي جميع أنحاء العراق. اعتباًرا من 
 
ايلول، يمكن لوكالء الحصة  1القمح ف

لوكالء باالضافة اىل ذالك,  8.التموينية استالم الجولة السابعة من دقيق القمح

 الحصة التموينية استالم الجولة الرابع من األرز. 

V . الطلب عىل الغذاء)  )من االسواق اىل المستهلكير 

بالمقارنة مع األسبوع الثالث من شهر آب ، لم يالحظ أي تغت   .االسعار

ي متوسط 
ي أسعار السلع الغذائية األساسية. بق 

 
األسعار الوطنية أسبوعي كبت  ف

ي واألرز ودقيق القمح مستقرا ، لكن سعر السكر شهد ارتفاعا 
للزيت النبان 

 دينارا للكيلوغرام(.  1214دينارا إىل  975% )4طفيفا بنسبة 

ين من  ي التذبذب خالل األسبوعي   األخت 
 
استمرت أسعار الخضار الموسمية ف

شهر آب واألسبوع األول من شهر ايلول. مقارنة باألسبوع الثالث من شهر آب 

ي بنسبة 
% و 14، ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس عىل المستوى الوطت 

. وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا بنسبة 4 ي النجف )   122% عىل التواىلي
 
% ف

ي دياىل واألنبار والقادسية )22دينار للكيلوغرام( و  1222اىل  222
 
% زيادة ف

ي واسط ارتفع السعر  722اىل  222
 
 322% )43دينار للكيلوغرام( بينما ف

دينار  722دينار اىل  622% )12للكيلوغرام الواحد وبابل  222دينارا عراقيا(. 

ي نينوى )32للكيلوغرام(. انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 
 
اىل  222% ف

ي كركوك )52دينار للكيلوغرام( وبنسبة  322
 
دينار  222اىل  652% ف

للكيلوغرام( وهو أمر شائع خالل موسم انتاج الطماطم. ارتفع سعر البطاطا 

ي ثالث محافظات جنوبية  722اىل  222% )22بنسبة 
 
دينار للكيلوغرام( ف

 333دينار اىل  652% )47)كربالء وذي قار والقادسية( وانخفض بنسبة 

ي اىل  222% )32دينار للكيلوغرام( و 
 
ي   322دينار عراف

 
دينار لكل كيلوغرام( ف

 .  كركوك ونينوى عىل التواىلي

 

ا لبيانات نظام رصد الجوع التابعانماط االستهالك. 
ً
نامج األغذية  وفق لتر

ي 
 
ي تمثل 8.6آب ، لم يكن لدى حواىلي  31العالمي ، ف

 3.3% من األرس ، الت 

ي كاٍف. وكانت هذه زيادة بنحو 
ي العراق استهالك غذان 

 
 2.5مليون شخص ف

مليون شخص مقارنة باألسبوع الثالث من شهر آب. استندت التقديرات إىل 

شخًصا تمت مقابلتهم عتر الهاتف. ألول  1652عينة ذات داللة إحصائية من 

مرة ، اظهرت محافظة واسط مستويات مرتفعة بشكل معتدل من انعدام 

ي 
 
ي للغذاء ، بينما استمرت معدالت االستهالك الغت  الكاف

 
االستهالك الكاف

ي المثت  وبغداد ودياىل وبابل معتدلة إىل منخفضة. 
 
 للغذاء ف

 

 

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

 

: عدد األشخاص الذين لديهم استهالك غذائي غير كاف. حيث يشير 0الشكل 
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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