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: اإلنتاج )بشكل أساسي في المزرعة( ي
 
 اإلمداد الغذائ

ي محافظات نينوى وصالح 
ن
ن ف اطلقت وزارة الزراعة مدفوعات للمزارعي 

ي 
ن
 ،4102الدين الذين قاموا بتسويق محاصيل الشعي  للحكومة ف

ي سبق وبدأت. حيث 
ما  تسلممستمرين بعملية دفع المستحقات الت 

  42يقارب 
 
ا
ً
مجلس االمن هذه المدفوعات بعدما تسلموا ترصيحا من  مسوق

 . ي
  6الوطتن

وتتوقع وزارة الزراعة من خالل مديرية الزراعة بالديوانية زيادة إنتاج األرز 

ن  069,261لموسم الصيف الحالي إل   موزعة بي 
 
 من  41,221طنا

 
طنا

ن و  029,241العنير و   من الياسمي 
 
 من شعي  الفرات. تم  009طنا

 
طنا

بمساحة إجمالية تسليم موسم تسويق محصول األرز فوق المتوسط 

دونم موزعة عىل مناطق الشامية و غماس و المهناوية  022,141مزروعة 

والصالح  والشنافية. وأوضحت الوزارة أن هناك خطط بالتنسيق مع 

ي المناطق 
مديرية الزراعة بالديوانية ووزارة الموارد المائية لزيادة اإلنتاج فن

الريفية من خالل توفي  المياه الكافية لري المحصول وإيجاد طرق زراعة 

كة العامة لتجارة الحبوب الستالم كامل إنتاج األرز  مستدامة. تخطط الشر

ي السايلوات  094,111المسوق حيث يمكن أن تستوعب حوالي 
طن فن

  1داخل المحافظة. 

ي التحضي  لموسم القمح 
. واصلت ميسان 4141240بدأت وزارة الزراعة فن

ي الزراعية لزراعة القمح 
ر إلعداد األراضن ن استخدام تقنية التسوية باللي 

بدأت مديرية الموارد   6وضمان التوزي    ع المتساوي لمياه الري واألسمدة. 

ي محافظات كربالء وواسط وديال بالتحضي  لموسم الزراعة 
المائية فن

الشتوي من خالل اصالح شبكات الري مثل الخنادق والمواسي  المتآكلة 

 .   2وشبكات الرصف الصحي

 التحديات األخرى

ال تزال الموارد المائية تشكل تحديا لقطاع الزراعة، وبالرغم من ذلك، 

ن  01ستغطي خطة الشتاء الزراعية المقبلة  دونم، وهو ما يمثل  ماليي 

ا مقارنة ب  
ً
، نظًرا لحقيقة أنه  مليون 04انخفاض ي

ي العام الماضن
دونم فن

ي  %41سيكون هناك تخفيض بنسبة 
ي المياه المخصصة للزراعة فن

فن

  01. 4141240موسم 

ي وزارة الزراعة حملة تشجي  
نفذت دائرة الغابات ومكافحة التصحر فن

ي مديرية حديثة بمحافظة االنبار. 
"  العراقشعار " وتحتواسعة فن األخرصن

ابية وحماية  تهدف الحملة إل الحد من آثار التصحر والعواصف الي 

هذه الحملة إل وقف زحف الكثبان  تهدفالمناطق السكنية والزراعية. 

الرملية وتأهيل البيئة العراقية وإنشاء مصدات رياح طبيعية للحد من 

ابية.  ي الديوانية والمدائن.  وقدالعواصف الي 
  00تم تنفيذ مشاري    ع مماثلة فن

لرسائل االساسيةا

في سداد المزارعين مقابل محاصيلهم من  العراقية بدأت الحكومة  

الحبوب في المحافظات المتضررة من غزو داعش، والتي تم 
.4102-4102تسويقها للصوامع الحكومية في األعوام 

يبدأ االستعداد لموسم زراعة المحاصيل الشتوية، في ظل وصول  

مياه  وشملها في خططمستويات مياه األنهار إلى أرقام قياسية 
الري.

يزداد توزيع الحصص الغذائية الحكومية ، حيث مازالت وزارة   

التجارة تتسلم المزيد من السلع الغذائية، في ظل زيادة في 
التوزيعات المحلية.

بقي المعدل الوطني ألسعار السلع الغذائية الرئيسية مستقرا ، مع  

انخفاض طفيف في أسعار السكر ودقيق القمح ، واستمرار في 
التباين في أسعار الخضروات الموسمية بين المحافظات.

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد ( بالتأثي  عىل العراق. 02-تستمر جائحة في 

 924,262، ابلغت منظمة الصحة العالمية عن 4141أيلول  44حت  

ي عدد الحاالت بما يقارب  6,294حالة و 
% مقارنة 01حالة وفاة وارتفاع فن

 4باألسبوع السابق. 

أدى التباطؤ االقتصادي العالمي المرتبط بتدابي  احتواء الوباء إل انخفاض 

 الطلب عىل النفط وانخفاض األسعار، مسبب
 
بالتالي ضغطا عىل اسعار  ا

ي العراق 
% من عائدات الحكومة. حيث 21النفط. تبلغ عائدات النفط فن

ي البالد. بقيت 
ا عىل الوضع المالي فن ا كبي  اثر انخفاض اسعار النفط تأثي 

اوحة  ، مي  ن ن الماضيي  اسعار نفط البرصة الثقيل مستقرة خالل االسبوعي 

ن  ميل الواحد، بزيادة عن الحد األدنن   29.9ال  92.4بي  دوالر امريكي للير

ي نيسان  06.1البالغ 
ميل فن ، ولكن أقل بكثي  من  4141دوالًرا أمريكًيا للير

ميل ، وهو السعر المسجل منذ عام تقريًبا.  41.4 دوالًرا أمريكًيا للير
9

وس كورونا  استقبلت الحكومة العراقية دعًما لالستجابة لجائحة في 

. حيث سيساعد التمويل من الصندوق 02-)كوفيد ن ( من عدة مانحي 

ي محافظة الديوانية وبناء 
ي تأسيس سايلو للحبوب فن

السعودي للتنمية فن

ي االنبار . 
   2مشفن فن

ي تأهيل الطائرات المستخدمة 
ستساعد الحكومة الفرنسية وزراة الزراعة فن

ة النخيل.  ي مكافحة االفات، مثل الدوباس و حشر
اضافة ال ذلك، التف   4فن

ي وناقشا فرص تطوير القطاع بشكل  وزير الزراعة بسفي  االتحاد االورونر

  مستدام. 

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

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

ن عىل توافر الغذاء والحصول عليه  كي 
ي مع الي 

هذه األزمة عىل األمن الغذان 

 واستخدامه و استقراره. 

اجراءات الحكومة العراقية 

البنك الدولي 

2222أيلول  22 الذرة الصفراء والبطيخ من قائمة رفع أعلنت وزارة الزراعة  
منتًجا تم حظر استيرادها. مما يعكس دورة اإلنتاج  22

.1الموسمي المحلي ويشجع إنتاج وتسويق المنتجات المحلية

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة91-رصد أثر  فير  

ي في العراق 
 
 األمن الغذائ

 2222أيلول  22 - عش   ثامناالصدار ال

القرارات الحكومية التاريخ
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ي بغداد وكربالء بنسبة 
 411ال  141% )99-انخفضت أسعار البطاطا فن

ي 
ي للكيلوغرام(. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار البصل فن

دينار عراف 

 إل  691% )4بنسبة المتوسط 
 
دينار للكيلوغرام( ، وبشكل  426دينارا

ي دهوك والمثتن وذي قار بنحو 
ي كركوك 99رئيسي فن

% ، لكنها ارتفعت فن

 .% عىل التوالي 29% و 41ونينوى بنسبة 

 أنماط االستهالك

ي 
نامج  06فن ايلول، قدر قسم تحليل الفئات الهشة و الخرائط التابع لير

مليون شخص يعانون من استهالك  4.2االغذية العالمي ان ما يقارب 

شخص مقارنة باالسبوع  912,411غذاء غي  كاف. يعد ذلك نقصا مقداره 

االخي  من شهر آب. بالرغم من ذلك، استمرت محافظة واسط بتسجيل 

ي للغذاء، حيث 
أنتشار مرتفع بشكل معتدل لمعدالت االستهالك الغي  كافن

ي ما يقارب 
فرد( من انعدام االمن  446,611% من السكان )44يعانن

ي 
اتيجيات التكيف الغذان  . خالل نفس االسبوع، انخفضت نسبة اسي 

ي يتم حسابها بحسب درجة الشدة )
ي القائم عىل الغذاء و الت  ( RCSIالسلتر

مليون( ارسة، بينما سجلت  2.0ال  2.2% )حوالي 01.1% ال 04من 

ي كربالء 69محافظة المثتن النسبة االعىل 
% اما النسبة االقل فكانت فن

ي القائم عىل 4بنسبة  ي التكيف السلتر
اتيجية االكير شيوعا فن %. كانت االسي 

% من  90.4الغذاء هي االعتماد عىل االغذية االقل كلفة، حيث افادت 

ي انخفضت من 
اتيجية التكيف تلك والت  % ال 94.14االرس استخدام اسي 

% مقارنة باالسبوع االخي  من شهر آب. اضافة ال ذلك، انخفضت 90.4

ي الوصول ال االسواق بنسبة 
ي ابلغت عن مشاكل فن

% 44.0نسبة االرس الت 

 % من االرس. 09.6ال 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

 استجابة المنظمات الغير حكومية

ي بتوزي    ع 
كاء مجموعة االمن الغذان  حصة غذائية عىل  6411قام رسر

المجتمعات المضيفة و االرس العائدة ال سنجار و القرى المحيطة بها. 

ارسة نازحة  114وزعت وزارة الهجرة و المهجرين المساعدات الغذائية ال 

ي العشوائيات عىل الكيلو 
ي االنبار.  06اضافة ال  1,6تعيش فن

 مخيم فن

 

 

 األسواق

توزي    ع جديد لكميات  عن، أعلنت وزارة التجارة  ايلول 02اعتباًرا من 

ي جميع أنحاء العراق. وقد أكدت وزارة 
ن
ي الحصة التموينية ف

ن
السكر ف

التجارة أن مستودعات الحصة التموينية مليئة بحصص السكر 

ي جميع المحافظات04.
ن
 الجاهزة للتوزي    ع عىل الوكالء وف

 

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

ي  استمر بالمقارنة مع األسبوع األول من شهر أيلول ، 
المعدل الوطتن

ي 
ن
ألسعار السلع الغذائية الرئيسية مستقرا ، مع انخفاض طفيف ف

دينارا  262دينارا إل  0102%( ) 0-أسعار السكر ودقيق القمح )

دينارا للكيلوغرام من  699دينارا  إل  696للكيلوغرام من السكر( و )

ات الطفيفة نتيجة النخفاض أسعار  دقيق القمح(. كانت هذه التغيي 

ي دهوك بنسبة 
ن
دينار لكل   0441دينار إل  0411% )01-السكر ف

ي المثتن بنسبة 
ن
ال  411% )41-كيلوغرام( وانخفاض أسعار دقيق القمح ف

ي كركوك بنسبة  211
ن
ي للكيلوغرام( وف

 
 641ال  241% )00-دينار عراف

ي ذي قار فقد ارتفعت أسعار دقيق القمح 
ن
ي للكيلوغرام(. أما ف

 
دينار عراف

 .دينار للكيلوغرام( 141دينار إل  641% )04بنسبة 

ن المحافظات. حيث شهد  استمر تباين أسعار الخضار الموسمية بي 

ي للطماطم زيادة بنسبة متوسط 
مقارنة مع األسبوع  %41السعر الوطتن

 إل  601األول من شهر أيلول )
 
 للكيلوغرام( ، حيث  102دينارا

 
دينارا

ي  عىل %91زيادة بنسبة  06محافظات من أصل  01واجهت 
األقل فن

ي  411% )011أسعار الطماطم. ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 
دينار عراف 

ي اربيل وذي قار وواسط وازدادت بنسبة 0111ال 
ال  411% )41( فن

ي بابل  141
ي ميسان والمثتن وصالح الدين. اما فن

ي للكيلوغرام( فن
دينار عراف 

ي ال  141% )99وديال والقادسة فقد ارتفعت بنسبة 
  0111دينار عراف 

ي 99كيلو غرام(. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 
% فن

 999إل  411دينار للكيلوغرام( وكركوك ) 411إل  141األنبار وبغداد )

 دينار للكيلوغرام(. 

دينارا  642% )6وشهدت اسعار البطاطا االسبوعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 

ي كركوك ) 669ال 
%( )66دينارا للكيلوغرام( وكانت الزيادات االساسية فن

 141ال  411%( ) 41دينارا للكيلوغرام( وواسط ) 644دينارا ال  999

 دينار للكيلوغرام(.  411ال  941%( )29دينار للكيلوغرام( ونينوى )

: توزع األفراد ذوي االستهالك الغير كافي للغذاء. يشير االستهالك الغير الكافي 2الشكل 
للغذاء الى الناس الذين يعانون من الفقر او االستهالك الغذائي على الحد الفاصل وذلك 

 بحسب مؤشر استهالك الغذاء. )المصدر: برنامج االغذية العالمي(. 

. أسعار المواد الغذائية األسبوعية )المتوسطات الوطنية( ألربع 1الشكل 
 سلع أساسية خالل أزمة جائحة فيروس كورونا 


