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القرارات الحكومية

 وافقت وزارة الزراعة على تصدير 5000 طن من محصول الطماطة إلى المملكة العربية السعودية
 من فائض اإلنتاج المحلي، ليصل إجمالي المحاصيل الزراعية المصدرة إلى المملكة إلى 12500

طن في شهر كانون الثاني/ يناير١.2021ل

 رصد أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19-( على حالة 
 األمن الغذائي في العراق

شباط 2021  اإلصدار 27

نظرة عامة

الرسائل الرئيسية اإلمداد الغذائي: اإلنتاج )بشكل أساسي في المزرعة (

 استمر انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19-( في العراق. و في 2 شباط/ فبراير 2021 سجل
 العراق 622,755 حالة مؤكدة و 13,068 حالة وفاة، بزيادة قدرها ٪2.7 و ٪1 عن الفترة المذكورة.
 وقد حذرت وزارة الصحة والبيئة من المخاطر الكامنة وراء زيادة حاالت االصابة بفالموجة الثانية من

 كوفيد 19-.ي

 أدى تأثير تفشي فيروس كورونا إلى تراجع أسعار النفط العالمية، وشهد العراق تأثيًرا سلبًيا مباشًرا
 على اجمالي الناتج المحلي، حيث شهدت أسعار النفط انخفاًضا غير مسبوق في بداية عام 2020،
 تاله انتعاش متواضع في وقت الحق من هذا العام. خالل األسبوعين األخيرين من شهر كانون التاني
 2021، تذبذبت أسعار النفط الخام الثقيل في البصرة بشكل طفيف لتتراوح بين 52.98 دوالًرا أمريكًيا

و 54.76 دوالًرا أمريكًيا للبرميل. 

 وفي الوقت الذي يتفاوض البرلمان العراقي على الميزانية المقترحة لعام 2021، دعت اللجنة
 البرلمانية للزراعة والمياه واألهوار إلى تأخير سداد الديون المستحقة على المزارعين لمدة عام،
 باإلضافة إلى منع بيع األراضي الزراعية لتمويل العجز الحكومي. كما طالبت اللجنة بإدراج المدفوعات
 المستحقة للمزارعين الذين قاموا بتسويق إنتاجهم من الحبوب في عام 2020 ليتم دفعها فور إقرار

الميزانية وإدراجها ضمن النفقات التشغيلية الحاكمة للميزانية إلى جانب رواتب موظفي الدولة.2

 وفي إطار جهودها المستمرة للحد من تهريب المنتجات الغذائية والزراعية، تقود الحكومة العراقية
 من خالل مكتب رئيس الوزراء فريقا برئاسة جهاز األمن الوطني يضم مديرية مكافحة الجريمة
 االقتصادية في وزارة الداخلية وممثلين عن - مديريات الزراعة واتحاد جمعيات الفالحين لمراقبة

ومصادرة المحاصيل  الزراعية المهربة.3

 وتواصل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي
  للتنمية الزراعية )إيفاد( والبنك الدولي متابعة أثر هذه األزمة على األمن الغذائي، مع التركيز على

 توفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه و االستفادة منه واستقراره.ل

 وقعت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ووزارة الزراعة العراقية مشروًعا ممواًل من االتحاد
 األوروبي ليتم تنفيذه في محافظات البصرة وميسان وذي قار الستعادة وتعزيز صمود وتأقلم
 أنظمة االغذية الزراعية في جنوب العراق. يهدف المشروع إلى إعادة بناء و تأهيل القطاع الريفي
 في جنوب العراق، ومن المتوقع أن يدعم األمن الغذائي والتغذوي وتوليد الدخل في سالسل
 القيمة االستراتيجية ذات األولوية للفقراء في المناطق الريفية مع تعزيز موارد األراضي والمياه

والتنوع البيولوجي.4

 اتفق العراق واألردن على تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة.و وافق البلدان على تقديم كافة
 التسهيالت الممكنة لزيادة حجم تجارة السلع الزراعية مع إعطاء األولوية للمنتجات الحيوانية
 والنباتية وتسهيل تسجيل األدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في كال البلدين. كما اتفق البلدان
 على نقل التجربة األردنية في مجال رقمنه القطاع الزراعي، وتدريب الكوادر العراقية في مجاالت
 االستخدام األمثل للمياه ، والزراعة المائية ، وتجميع المياه ، وإكثار البذور المقاومة للملوحة ،

والتحكم البيولوجي ، واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة, والتنمية الريفية وتمكين المرأة.5

 دعا اتحاد جمعيات الفالحين في العراق الحكومة إلى زيادة وتيرة توزيع المستحقات المالية
 للمزارعين في جميع أنحاء العراق. وقد هدد االتحاد بمظاهرات للمزارعين رًدا على ذلك التأخير وآلية
 الدفع الجديدة المعقدة التي تلزم المزارعين بفتح حسابات مصرفية وتحويل مستحقات مخفضة

بعد خصم أي ديون للحكومة.6

 بدأت وزارة التجارة بتوزيع المستحقات المالية للقمح المسوق عام 2020 على المزارعين في
 مديريتي الحويجة والرياض في محافظة كركوك من خالل الشركة العامة لتجارة الحبوب. إضافة
 إلى ذلك، تقوم وزارة الزراعة بإعداد الدفعة األولى من المستحقات المالية لمزارعي تسويق
 الذرة الصفراء كجزء من الموسم الزراعي 2021-2020 ، من خالل شركة ما بين النهرين العامة
 إلنتاج البذور. وتمثل هذه المدفوعات ٪15 من إجمالي المستحقات المستحقة للمزارعين في

العراق، باستثناء إقليم كوردستان.7

 بسبب األزمة االقتصادية، تواصل الحكومة جهودها من أجل توزيع المستحقات المالية للمزارعين
 الذين قاموا بتسويق إنتاجهم من القمح والشعير والذرة الى الصوامع والشركات الحكومية لعام
 2020. و حاز هذا الموضوع على األولوية خالل النقاش البرلماني حول الميزانية المالية لعام 2021.

هذا وقد أثرت األزمة االقتصادية على توزيع الحصص الغذائية في إطار  البطاقة  التموينية.ل

 استقر السعر الوطني للسلع الغذائية الرئيسية األربع بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي. وكان
 أعلى معدل زيادة في االسعار مقارنة بما قبل تخفيض قيمة العملة هي في أسعار الزيوت النباتية

بنسبة ٪36، يليه سعر الطحين بنسبة ٪16 ، ثم ارتفاع أسعار الرز والسكر بنسبة ٪10. ي

الخاصة بتحليل الهشاشة )الضعف( للفئات المجتمعية بيانات برنامج األغذية العالمي   أظهرت 
 وتعيين مواقعها أن ما يقارب 2.6 مليون شخص في العراق يعانون من نقص في استهالك
 الغذاء ، بزيادة قدرها 143,000 شخص تقريًبا مقارنة باألسبوع األخير من شهر كانون الثاني / يناير
 ، مع تصدر محافظة بابل المرتبة األولى من حيث عدد السكان الذين يعانون من نقص استهالك

الغذاء. ز

 تحديات أخرى. ما تزال الحكومة العراقية تعمل على إنهاء تراكم المدفوعات المستحقة للمزارعين
 الذين قاموا بتسويق إنتاجهم من القمح والشعير للصوامع الحكومية في عام 2014 قبل توغل
 داعش في العراق. وقد تأثر المزارعون في نينوى وصالح الدين واألنبار وكركوك وديالى وبابل
 بفقدان منتجاتهم المسوقة حيث قامت داعش بمصادرة المحاصيل من الصوامع المملوكة
 للحكومة. وأعلنت وزارة الزراعة، التي تم تكليفها بمعالجة تراكم المدفوعات للمزارعين لتعويض
 اإلنتاج غير المدفوع، عن صرف المستحقات المالية للمزارعين و التسويقيين لمحاصيل القمح
 والشعير في محافظة نينوى ، الذين قاموا بتسويق محاصيلهم إلى مواقع الشركة العراقية إلنتاج
 البذور في عام 2014. تم االنتهاء من صرف المستحقات المالية للموسم التسويقي 2014-2015
 لـ 91 مزارعًا بعد بذل العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أي انتماء او ارتباط بداعش. باإلضافة
 إلى ذلك، واصلت وزارة الزراعة صرف مستحقات منتجي الذرة الصفراء في محافظتي نينوى
 وبابل ، حيث تم تعويض 12 مزارعًا عن مستحقاتهم المالية عن مواسم التسويق 2014-2015

بعد التأكد من عدم انتمائهم للجماعات اإلرهابية .8
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الطلب على الغذاء )من األسواق للمستهلكين(با
 األسعار.على الرغم من أن المتوسط الوطني ألسعار السلع الغذائية األساسية ظل مستقًرا نسبًيا
 مقارنة باألسبوع األخير من شهر كانون الثاني / يناير، فقد شهدت محافظات وسلع محددة تغيرات
 في األسعار. وفي ذي قار، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة ٪25 )من 2000  دينار عراقي إلى
 2500  دينار للتر( ، وفي دهوك ارتفعت أسعار السكر والطحين بنسبة ٪25 )من 1000 دينار إلى 1250
 دينار للكيلوغرام( ، بينما انخفض سعر السكر بمقدار 20 ٪ )1250 الى  1000دينار عراقي للكيلوغرام(
 في كربالء والديوانية. في حين انخفض سعر الطحين في المثنى بحوالي ٪8 )من 600 دينار الى

550 دينار للكيلوغرام(.د

 استقر السعر الوطني للسلع الغذائية الرئيسية األربع بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي. ان  أعلى
 نسبة زيادة مقارنة مع ما قبل تخفيض العملة  كانت في أسعار الزيوت النباتية بنسبة ٪36 )من 1556
 دينار عراقي الى 2111 دينار للتر(، يليها ارتفاع سعر الطحين بنسبة ٪16 )825 دينار الى 960 دينار
 للكيلوغرام( ، وزيادة بنسبة ٪10. لكل من الرز )من 633 دينار إلى 1803 دينار للكيلو( وسعر السكر )من

950 دينار إلى 1040 دينار للكيلوغرام(.ب

 أنماط اإلستهالك. في 14 شباط / فبراير، أشارت بيانات برنامج األغذية العالمي الخاصة إلى أن
 ما يقارب من 2.6 مليون شخص في العراق يعانون من عدم كفاية استهالك الغذاء، بزيادة قدرها
 143000 شخص تقريًبا مقارنة باألسبوع األخير من شهر كانون الثاني / يناير. ومن بين 18 محافظة،
 كان معدل انتشار عدم كفاية استهالك الغذاء في بابل هو الوحيد الذي سجل ارتفاعا بنسبة ٪34 من
 السكان. باإلضافة إلى ذلك، كشفت البيانات أن ٪9.9 من سكان العراق )3.8 مليون نسمة( تبنوا
 استراتيجيات تأقلم سلبية قائمة على الغذاء، بانخفاض بنحو 100 ألف فرد مقارنة باألسبوع الماضي
 من شهر كانون الثاني / يناير الماضي. كانت االستراتيجية األكثر استخداًما وشيوعا من قبل ٪34 من

العوائل تعتمد على طعام أقل تكلفة.12

 وبالمقارنة مع األسبوع األخير من شهر كانون الثاني / يناير، ظلت العوائل التي أبلغت عن وجود
 معوقات أمام الوصول إلى األسواق تمثل ٪14.7 من السكان، حيث أفاد نحو ٪14 من تلك العوائل
 )نصف مليون شخص تقريبا( عن أسباب أخرى مثل نقص األموال كمانع أساسي للوصول إلى
 االسواق بنسبة أكثر من قيود الحركة أو القلق من كوفيد - 19. ظلت العوائل التي تواجه صعوبات

في الوصول إلى المنشآت والمراكز الصحية تمثل نحو ٪29 من السكان.د

ق
سعار )بالدينار العرا

ال
 )  )ا

 الشكل 1. أسعار الغذاء األسبوعية )المتوسطات الوطنية( السلع االربعة االساسية أساسية خالل ازمة جائحة فيروس
كورونا )المصدر: برنامج األغذية العالمي(و

اسبوع من السنة

 الشكل 2. توزيع عدد األشخاص الذين ال يعانون من نقص في استهالك الغذاء.  وفي الحاالت 
 التي يشير فيها االستهالك غير الكافي إلى أولئك الذين يعانون من استهالك األغذية على
 وذلك باستخدام عملية استرجاع األغذية لمدة ،)FCS( الحدود وعلى أساس درجة استهالك األغذية

سبعة أيام )المصدر: برنامج األغذية العالمي(.  ر
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استندت التقديرات إلى عينة ذات داللة إحصائية من 1620 شخًصا تمت مقابلتهم عبر الهاتف

توريد الغذاء: األسواق )من المزرعة إلى السوق ( 
بدأت وزارة التجارة جولتها األولى من التوزيعات في إطار الحصة التموينية في 9 شباط / فبراير

وتضمنت الجولة األولى من التوزيعات الرز والسكر والزيت النباتي.9
 

 طرح العراق مناقصة دولية لشراء 30 ألف طن من الرز، من المقرر اتمامها  في أوائل شباط / فبراير
 المقبل. تحتاج العراق إلى استيراد ما يقارب 1.25 مليون طن من الرز سنوًيا لتغطية نظام

التوزيع العام )الحصة التموينية(.ل

 لحين اعداد هذا التقرير،  كان لدى وزارة التجارة ما يقارب 190 ألف طن من الرز في مستودعاتها، وكانت
 تعاني من قلة الموارد لتمويل الواردات. 10 كما أصدرت وزارة التجارة مناقصة لشراء نحو 80,000 طن

 من السكر من الموردين المحليين للتوزيع من خالل الحصة التموينية.11
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