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حقق العراق اكتفاءا ذاتيا بعدد كبير من المحاصيل والمنتجات الزراعية، االمر 

وس كورونا المستجد.  الذي انعكس عىل االستقرار المجتمعي خالل جائحة فير

ي من شانها حماية 
اتيجية النر ي عدد من الخطط االسير

ي تبن 
 
بدأت وزارة الزراعة ف

. وبدأت وزراة الزراعة  اد حسب التقويم الزراعي المنتج المحىلي والحد من االستير

ي الكليات الزراعية وكذلك  نامج جديد يوفر ارضا زراعية للمزارعير  وخريجر ايضا بير

 .7منحهم القروض المالية والمعدات

كة مابير  النهرين العامة  3002للمرة األوىل منذ عام  ، من المقرر أن تستلم شر

ي الوقت المناسب 
 
للبذور بذور الشعير عالية الجودة وتوزعها عىل المزارعير  ف

القادم. تم إنتاج البذور من خالل برنامج  3030/3003لموسم زراعة الحبوب 

إكثار أصناف البذور ذات الرتب العالية ألصناف الشعير وسيتم توزي    ع بذور 

كة ما بير  النهرين العامة للبذور. حيث أظهرت  األساس عىل المزارعير  من قبل شر

نتج البذور إنتاجية أعىل وأكير مقاومة للمناخ. 
ُ
ي ت
   8األصناف النر

كة العامة لتجارة الحبوب ستبدأ بتوزي    ع الوجبة  اعلنت وزارة التجارة ان الشر

ي البرصة )
 
الثالثة من مستحقات المزارعير  و المسوقير  لمحاصيل القمح ف

ي المثن   ) 00770070007000
 
( ف ي

ر
(  03780070007000دينار عراف ي

ر
دينار عراف

ي النجف )
 
(.  00700070007000وف ي

ر
 0دينار عراف

كة العامة ألنتاج الحبوب التابعة لوزارة التجارة استكمال انتاج  كما اعلنت الشر

ي انحاء العراق حصتها من القمح 
 
وتحزين القمح. حيث تسلمت المطاحن ف

كة  . تواصل اللجان الرقابية المشير وبدأت بأنتاج وتوزي    ع مخصصاتها من الطحير 

ي المحافظات
 
ي الزراعة والتجارة متابعة عمل المطاحن والوكالء ف

  00.التابعة لوزارتر

أوضح الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة أن الوزارة وضعت خطة لتوزي    ع علف الشعير 

( والمصانع )
ً
ي )مجانا

ي المواشر ٪ بأسعار مدعومة( بناًء عىل 00عىل جميع مرتر

كة  ي الحيوانات عىل االتصال بشر إنتاجهم وعىل  القدرات االستيعابية. وحث مرتر

ي مناطقهم الستالم 
 
كة العراقية النتاج البذار ف بالد الرافدين العامة للبذور والشر

ي األغنام والماعز )   00الكميات المخصصة لهم. تغطي المخصصات جميع مرتر

ي السنة ؛ الجاموس )
 
ي السنة ؛   200كغ/رأس( مرتير  ف

 
كغ/رأس( أرب  ع مرات ف

ي السنة ؛ والجمال )  300األبقار )
 
ي   000كغ/رأس( أرب  ع مرات ف

 
كغ/رأس( مرة ف

السنة فقط. حصلت الحكومة عىل الشعير من المزارعير  بسعر مدعوم للغاية )

ي للطن(.  0007000
ر
 00دينار عراف

 التحديات األخرى

ي خمس محافظات 
 
ي نهاية شهر ايلول ف

 
ة الدوباس ف بدأت حملة مكافحة حشر

ي 
وهي كربالء وواسط والنجف وبغداد وبابل. حيث بلغت المساحة الكلية لالراض 

ين األول  ة منذ بداية شهر تشر هكتار(  3000دونم ) 300000المتأثرة بتلك الحشر

ي وذلك بسبب عدم توافر 
ي بدال من الرش الهوات 

ي استخدم فيها الرش االرض 
والنر

الطائرات الالزمة لذلك الغرض، االمر الذي سيطيل من مدة الحملة ويقلل من 

 الكفاءة. 

ي الديوانية والنجف. غير انه 
 
من جانب اخر، اكتملت حمالت مكافحة القوارض ف

ي شهر أيلول. بينما تستمر 
 
ي محافظة الديوانية ف

 
قد تم االبالغ عن ظهور قوارض ف

ي البرصة. 
 
ي قضاء صفوان ف

 
 حملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ف

 لرسائل االساسيةا

ساعدت وزارة الزراعة المزارعين العراقيين في حماية إنتاجهم من  

المنافسة من خالل منع االستيراد وكذلك دعم المزارعين والتجار 
 في تصدير الفائض من اإلنتاج لهذا العام من الشعير والتمور.

تواصل وزارة التجارة توزيع الحصص الغذائية المتأخرة ، مع سداد  

-4102المستحقات المتأخرة لمزارعي القمح عن إنتاجهم لعامي 
 .4141باإلضافة إلى محصول عام  01

بقي المعدل الوطني ألسعار السلع الغذائية الرئيسية مستقرا خالل  

األسبوعين المنصرمين، مع استمرار التقلب في أسعار 
 الخضروات الموسمية بين المحافظات.

 نظرة عامة  

وس كورونا المستجد )كوفيد ي 00-تستمر حاالت االصابة بجائحة فير
 
ايد ف ( بالير 

ين االول  0العراق. اعلنت منظمة الصحة العالمية بتاري    خ   2830000، 3030تشر

٪ عىل التواىلي خالل 8٪ و 00من الوفيات بزيادة قدرها  00000حالة اصابة و 

 .  2األسبوعير  السابقير 

وس   ادى التباطؤ االقتصادي العالمي المدفوع باالجراءات الوقائية لجائحة فير

كورونا اىل تقليل الطلب عىل النفط مما شكل ضغطا عىل االسعار. سبب هبوط 

ا عىل موارد البلد حيث يشكل النفط  ي العراق اثرا كبير
 
% من  00اسعار النفط ف

عائدات الحكومة. بقيت اسعار نفط البرصة الثقيل خالل االسبوعير  المنرصمير  

ي شهر  20.20مستقرة عىل سعر 
 
ميل ف ميل، وهو اعىل من سعر الير دوالر للير

ميل الواحد، لكنه ال يزال اقل من  08.7والذي بلغ  3030نيسان   08.0دوالر للير

ميل وهو السعر المسجل منذ قرابة عام.  ي مع  0للير
 
استمرار الضغط الماىلي ف

ي 
التصاعد، اضطرت وزارة المالية إىل تأخير بعض مدفوعات رواتب موظف 

 . ي
 الحكومة والمتقاعدين لشهر أيلول الماض 

ي  اقامت منظمة األغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبعثة اإلتحاد األوروتر

ي العراق ورشة عمل بحضور عدد من المنظمات الدولية لمناقشة الجهود 
 
ف

ي تركز عىل خلق 
ي العراق النر

 
الجارية لتنفيذ برامج اعادة التأهيل والتنمية الزراعية ف

فرص العمل للمجتمعات الزراعية والقطاع الخاص وكذلك دعم سالسل القيمة 

وة الحيوانية المختارة ي قطاعات المحاصيل والير
 
 .  0 ف

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

الدوىلي للتنمية الزراعية )إيفاد( ، والبنك الدوىلي متابعة  أثر هذه األزمة عىل األمن 

كير  عىل توافر الغذاء والحصول عليه واستخدامه و استقراره. 
ي مع الير

  الغذات 

 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

الف طن من التمور من محافظات   700أعلنت وزارة الزراعة أنها ستصدر نحو 

ي محاولة 
 
كربالء ، بابل ، دياىل والبرصة اىل عدد من الدول العربية واالجنبية ف

   0.لزيادة ايرادات قطاع النخيل وخزينة الدولة

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 

 

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

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

ين األول  5 - عش   تاسعاالصدار ال      0202تش 

 البنك الدولي 

0303أيلول  03  

 

، ستقوم وزارة الزراعة 0330للمرة االولى ومنذ عام 

 .1بتوزيع بذور الشعير على المزارعين

0303تشرين األول  0  

 

تسهيل اجراءات تصدير الشعير والتمور اىل عدد من 
ي 
الدول العربية واألجنبية للنهوض باالقتصاد الوطن 
ي تنمية هذه القطاعات

 
اك القطاع الخاص ف  .  2وإش 

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية
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ي للغذاء 
 
ي فئة االستهالك الغير كاف

 
كشفت البيانات دخول محافظة دهوك ف

% من السكان المسجلير  لمعدالت 33بأنتشار متوسط للمرة االوىل، بنسبة 

ي 
 
ي للغذاء بثبات ف

 
ي للغذاء. ارتفع انتشار االستهالك الغير كاف

 
االستهالك الغير كاف

ي االسابيع االوىل اىل 0دهوك خالل شهر ايلول، من 
 
ي 33% و 00% ف

 
% ف

ي 
 
ي االستهالك الغير كاف

 
. قد يكون لهذا االنتشار الملحوظ ف االسبوعير  الماضيير 

وس كورونا اليومية بحواىلي  ا مع ازدياد حاالت االصابة بفير للغذاء ارتباطا مباشر

حالة.  220اىل  000% بدءا من نهاية شهر اب وحنر نهاية شهر ايلول من 00  

ي تحسب طبقا لمعيار  
اتيجيات التكيف القائم عىل الغذاء والنر ازدادت نسبة اسير

اتيجية التكيف المنخفض من  % 03.0% اىل  00.7الشدة الخاص بمؤشر إسير

ي )من 
ي شهر أيلول وكانت  0.8اىل  0.0عىل المستوى الوطن 

 
مليون شخص( ف

ي ثالث محافظات وهي دهوك 
 
% 30% و دياىل 30% واربيل 37الزيادة األعىل ف

. كان 3وأظهرت محافظتا كربالء والبرصة النسبة األقل بنسبة  % خالل أسبوعير 

اتيجية شائعة مع  % من االش 20.2االعتماد عىل الطعام االقل كلفة يمثل اسير

ي الوصول إىل 00%  أبلغت 20.0بزيادة قدرها 
 
٪ تقريًبا من األش عن تحديات ف

. باإلضافة إىل ذلك ، 0األسواق ، وهو ما يمثل  ي من سبتمير
٪ من األسبوع الثات 

ي الوصول إىل المؤسسات الصحية. 20.8أفاد حواىلي 
 
٪ من األش بوجود صعوبة ف  

 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

 استجابة المنظمات الغير حكومية

 222أفادت تقارير مجموعة االمن الغذائي أن شركاء المجموعة قاموا بتشغيل 

عامل من خالل نشاطات النقد مقابل العمل للبدء في تشغيل أنظمة الضخ بالطاقة 

الشمسية في محافظة نينوى. تم أختيار االفراد بالنسبة لهذا المشروع ، من الذين 

تأثرت مصادر رزقهم بشكل كبير بالقيود المفروضة على الحركة التي تعمل على 

 .الحد من انتشار فايروس كورونا

من السالل  200222بشكل مماثل، قام شركاء مجموعة االمن الغذائي بتوزيع 

الغذائية للعائالت المتأثرة بجائحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان العراق، 

 وبشكل اساسي للمجتمعات المضيفة في آكري وشيالدزي والعائدين في سنجار.

 

 

 

 األسواق

اعلنت وزارة الزراعة عن الدورة الثامنة من توزي    ع دقيق القمح للحصة التموينية 

ي 
 
ي انحاء العراق. ف

 
ايلول، اكدت وزارة التجارة بدء توفير نظام الحصة  30ف

التموينية بدقيق القمح لمخازنها والذي سيكون جاهزا للتوزي    ع لوكالء الحصة 

ي المحافظات خالل األسابيع المقبلة القادمة
 
 03.التموينية ف

ي تسلم وتوفير ا
 
كة العامة للمواد الغذائية ستستمر ف علنت وزارة التجارة ان الشر

ي 
 
السكر ضمن مفردات الحصة التموينية عير مراكز المبيعات و المواقع و االفرع ف

02بغداد و المحافظات   

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

ة  ي الفير
 
ا ملحوظا ف ي للسلع الغذائية االساسية تغير

لم يتغير متوسط االسعار الوطن 

ي 
 
ي واالخير من شهر ايلول. رصدت بعض الزيادات الطفيفة ف

بير  االسبوع الثات 

ي بمقدار 
% بينما شهدت اسعار الرز نقصانا طفيفا 0اسعار السكر و الزيت النباتر

%. عىل الرغم من ذلك، ال تزال تشهد بعض 0% و طحير  القمح بنسبة 3بنسبة 

ي 
ي االسعار المحلية. ازدادت اسعار السكر و الزيت النباتر

 
ا حادا ف المحافظات تغيير

ي دهوك بمقدار 
 
ي اىل  0000% )30ف

ر
للكيلوغرام(، بينما  0300دينار عراف

ي االنبار بمقدار 
 
ي اىل  3000% ) 30انخفضت اسعار الرز ف

ر
 0000دينار عراف

ي اىل  000% )30للكيلوغرام( وانخفضت اسعار دقيق القمح بمقدار 
ر
دينار عراف

000  . ي المثن 
 
  للكيلوغرام( ف

ي واالخير من 
وات الموسمية بير  االسبوع الثات  تذبذبت اسعار الطماطم بير  الخرص 

( 
ً
ي  08اىل  0شهر ايلول، حيث شهدت نصف المحافظات تقريبا

 
محافظة( زيادة ف

ي المثن  )030اسعار الطماطم. ارتفعت اسعار البطاطا بمقدار 
 
دينار  222% ف

ي اىل 
ر
ي البرصة )000دينار للكيلوغرام(، و ارتفعت بمقدار  700عراف

 
دينار  700% ف

ي اىل 
ر
ي محافظة االنبار ) 0000عراف

 
ي اىل  000للكيلوغرام( و ف

ر
 0000دينار عراف

للكيلوغرام الواحد(. بينما شهدت كل من محافظة بابل واربيل وكربالء ونينوى 

ي اسعار الطماطم بمقدار 
 
ي المثن  بمقدار 00ارتفاعا ف

 
%. ارتفعت اسعار البطاطا ف

ي المثن  )00
 
ي اىل  000% ف

ر
ي 02للكيلوغرام الواحد( وبمقدار  700دينار عراف

 
% ف

ي اىل  200نينوى )
ر
للكيلوغرام الواحد(، لكنه انخفض بمقدار  000دينار عراف

ي ذي قار )30
 
ي اىل  0000% ف

ر
 للكيلوغرام الواحد(.  700دينار عراف

ي 
 
ي محافظتير  فقط.   0شهدت اسعار البصل انخفاضا ف

 
محافظات تقريبا وارتفع ف

ي محافظة ميسان بنسبة 
 
ي  700% )07كاننسبة االنخفاض االكير له ف

ر
دينار عراف

للكيلوغرام الواحد(، تتبعها كل من محافظة البرصة وكركوك وذي قار  000اىل 

ي اىل  700% بمقدار )22وواسط بنسبة 
ر
للكيلوغرام (، بينما ارتفع  000دينار عراف

ي نينوى بمقدار 
 
ي اىل  200% )02سعره ف

ر
للكيلوغرام( وبنسبة  000دينار عراف

ي محافظة بابل )20
 
ي اىل  000% ف

ر
 لكيلوغرام الواحد(.  000دينار عراف

 أنماط االستهالك

نامج االغذية العالمي   38 منذقدر قسم تحليل الفئات الهشة و الخرائط التابع لير

ي للغذاء. حيث  2.0ايلول ان حواىلي 
 
مليون شخص يعانون من االستهالك الغير كاف

ي للغذاء بحواىلي نصف مليون شخص مقارنة باالربعة 
 
ازداد االستهالك الغير كاف

 الماضية. 
ً
 عشر يوما

: 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 


