البنك الدولي
اجراءات الحكومة العراقية
التاريخ

فيوس كورونا المستجد(كوفيد )91-عىل حالة
رصد أثر ر
الغذائ يف العراق
األمن
ي
ر
االصدار ال ر
عشون  91 -تشين األول 0202
الرسائل االساسية
بعد تزايد الضغط المالي ،قامت الحكومة بمناقلة جزء من الموازنة
غير المستخدمة من وزارة التجارة الى وزارة الزراعة من اجل
تمويل دعم البذور واالستعداد للموسم الشتوي القادم لزراعة
الحنطة والشعير.

القرارات الحكومية

 31تشرين األول
0202

اعلن مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية التي لديها
برامج قروض قائمة على الفالحين ستتريث في استيفاء
أصل الديون .كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بإلغاء
الفوائد التأخيرية المترتبة على أصل القروض حتى موسم
عام 1 .0203

 31تشرين األول
0202

قررت وزارة الزراعة والموارد المائية يف اقليم كوردستان
باستياد الطماطم ،بعد ارتفاع اسعارها يف
السماح
ر
الموسم المرتفع
للطلب
نتيجة
المحلية
االسواق
ي
عليها2 .

تقدمت وزارة المالية إىل مجلس النواب قانونا يسمح لها بتمويل ز
ميانيتها
التشغيلية لبقية العام عن طريق ر
االقياض من البنوك الحكومية والمحلية .لكن
ّ
ز
القانون ال يزال قيد المراجعة داخل اللجنة المالية يف مجلس النواب> تقدر
اللجنة المالية أن حواىل  51مليون عر راف يتأثرون ،سواء بشكل ر
مباش أو غي
ي
ي
ز
ر
ز
ماليي موظف
حواىل 6
مباش ،بالتأخي يف دفع الرواتب الحكومية  ،من بينهم
ي
حكوم1.
ي
العالم ،والصندوق
األغذية
نامج
ر
وب
،
(الفاو)
اعة
ر
والز
األغذية
منظمة
تواصل
ي
الدوىل متابعة أثر هذه األزمة عىل األمن
الدوىل للتنمية الزراعية (إيفاد)  ،والبنك
ي
ي
الغذائ مع ر
الي ز
كي عىل توافر الغذاء والحصول عليه واستخدامه و استقراره.
ي

من أجل خفض االلتزامات الحكومية ،ستقوم الحكومة بطرح مبالغ
الديون القائمة المستحقة للحكومة من مجموع المبالغ المستحقة
للفالحين لموسم انتاج عام  .9191 /9102فالفالحين الذين
تأخروا أو لم يدفعوا مبالغ السلف أو القروض المترتبة عليهم،
سيتم استقطاع تلك الديون بشكل تلقائي من مستحقاتهم ،حيث
ستقوم الحكومة بتوحيد حساباتهم المصرفية ،مع دفعات االنتاج
أساس يف المزرعة)
الغذائ :اإلنتاج (بشكل
اإلمداد
ي
ي
الزراعي التي يستحقونها ،والقروض التي استلفوها من الحكومة
رز
اع ودعم اإلنتاج ،مع إدارة
في ظل المصرف الزراعي التعاوني بدء من شهر تشرين الثاني .التزال الحكومة العراقية مليمة بدعم القطاع الزر ي
تقدر اللجنة المالية النيابية أن ما يقارب  01مليون مواطن عراقي
تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تأخر دفع رواتب
الموظفين والمتقاعدين ،من بينهم مليون موظف في القطاع
الحكومي.
تشهد اسعار الطحين والرز استقرارا نسبيا ،إال أن اسعار السكر
والزيت والخضروات ما تزال تشهد تذبذبا في االسعار ،وال سيما
في اقليم كوردستان والمحافظات الجنوبية.
نظرة عامة
ز
ز
استمر فايروس كورونا المستجد (كوفيد  )51-يف االنتشار يف العراق .ومنذ 51
ر
ترسين األول ،أبلغت منظمة الصحة العالمية عن  434601إصابة و 54350
ز
ز
األسبوعي
التواىل خالل
حالة وفاة يف العراق  ،بزيادة مقدارها  ٪ 52و  ٪ 1عىل
ي
ز
الماضيي3.
ز
العالم ،الناجم عن التدابي المتبعة الحتواء الوباء ،إىل
أدى التباطؤ يف االقتصاد
ي
انخفاض الطلب عىل النفط الخام وفرض حالة من هبوط أو تناقص األسعار.
ز
يمثل دخل النفط  ٪14من عائدات الحكومة يف العراق ،وكان النخفاض أسعار
ز
ز
الماضيي ،شهدت
األسبوعي
النفط تأثيا كبيا عىل تمويل البالد .وعىل مدار
ز
ز
أسعار النفط الثقيل يف البرصة استقرار نسبيا ،حيث تراوحت االسعار بي 31.22
لليميل الواحد ،فسجل ارتفاعا عن الحد
دوالرا أمريكيا و  44.46دوالرا أمريكيا ر
ز
ز
ز
الماض  ، 2424ولكن
نيسان
شهر
ف
ميل
للي
األدئ الذي بلغ  51.0دوالرا أمريكيا ر
ي
ي
لليميل  ،وهو السعر الذي تم تسجيله قبل
أقل بكثي من  11.4دوالرا أمريكيا ر
ز
الحي 4.
حواىل عام واحد من ذلك
ي
ر
ونتيجة لياجع اإليرادات الحكومية ،تأخرت الحكومة مرة أخرى بدفع رواتب
ز
ز
شهر ر
الثائ عىل
ترسين األول
لموظق الدولة ،ومستحقات المتقاعدين ،للشهر ي
ي
التواىل.
ي

الماىل الذي لم يسبق له مثيل ،والناجم عن انخفاض أسعار النفط .أعىط
العرس
ي
مجلس الوزراء األولوية لتوفي المدخالت الزراعية للمز ز
ارعي استعدادا لموسم
الزراعة الشتوي ،واإليفاء بجميع ر ز
االليامات المالية المستحقة للمز ز
ارعي ومن
يىل:
قبلهم .وتضمنت قرارات مجلس ما ي
اليامات الديون المستحقة عىل وز ر
 .5تحويل ر ز
ارئ الزراعة والتجارة للمزارعيز
ي
ر
اع
الت قاموا بتسويقها ،إىل المرصف الزر ي
مقابل محاصيل الحنطة والشعي ي
ز
التعاوئ التابع للحكومة ،والذي سيخصم اقساط القروض المستحقة عىل
ي
ر
ارعي لصالح المرصف ،ويقوم بتحويل الرصيد المتبق إىل حساب المز ز
المز ز
ارعي؛
ي
 .2تأجيل تسديد الفوائد المستحقة عىل أصل مبالغ القروض المستحقة عىل
المز ز
ارعي؛
ز
ز
التعاوئ للمز ز
ارعي الذين
اع
ي
 .3فتح حسابات مرصفية زراعية يف المرصف الزر ي
يزرعون محاصيل ر
اسياتيجية؛
 .4تحويل الدفعات المستقبلية المستحقة للمز ز
ارعي لتلك الحسابات ؛
ز
بتجهي المز ز
ارعي بالبذور واألسمدة المدعومة،
 .1تقوم وزارة الزراعة من جهتها
ز
بينما تقوم وزارة التجارة بتحويل قيمة التكاليف من ميانيتها إىل وزارة الزراعة6.
ز
ارع الحنطة والشعي،
تستعد وزارة الزراعة لتوفي البذور والتجهيات الزراعية لمز ي
عىل أن يتم تسليمها بحلول  51ر
ترسين األول .ستجهز وزارة الزراعة المزارعيز
ز
المسجلي بـ  31كيلو غراما من بذور الدرجة األساسية  ،و  44كيلو غراما من
البذور المسجلة  ،و  41كيلو غراما من البذور المعتمدة .وافقت وزارة الزراعة عىل
حجم المساحات المخصصة لزراعة بذور الدرجات العالية (البذور الممتازة) أال
حواىل  ٪04من تكاليف المدخالت
تقل عن  44دونم .وستدعم وزارة الزراعة
ي
ز
الزراعية لموسم زراعة الحنطة والشعي القادم لكافة المز ز
المسجلي لدى
ارعي
وزارة الزراعة0 .

 .1وزارة الزراعةhttp://zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8621 .
 .2أخبار شفقhttps://shafaq.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D9%80%D9%80%D8% AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85 -%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 -%D9%8A%( .
)D8%B3%D9%85%D8%AD -%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF -%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
 .3منظمة الصحة العالميةhttps://covid19.who.int/region/emro/country/iq .
 .4أسعار النفط 5 .تشرين األول https://oilprice.com/oil -price-charts .2020
 .5تلفزيون التغييرhttps://altaghier.tv/2020/10/29/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9 - %d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9 -15-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86 -%d8%b4%d8%ae%d8%b5 -%d8%aa%d8%b6%d8%b1% ( .
)d8%b1%d9%88%d8%a7-%d9%85%d9%86/
 .6وزارة الزراعةhttp://zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8621 .
 .7وزارة الزراعةhttp://zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8623 .

كما تقوم وزارة الزراعة بدعم  ٪14من تكاليف األعالف الحيوانية ألصحاب
ر
اليوة الحيوانية واألسماك ،اعتمادا عىل حجم القطيع المسجل .وستوزع وزارة
مرئ الجاموس
مرئ األغنام والماعز ،وعىل ر ي
الزراعة علف الشعي المدعوم عىل ر ي
واألبقار ،وأصحاب اإلبل ومزارع الدواجن واألسماك1 .
أعلنت وزارة الموارد المائية عن اعداد خطة ر
مشيكة مع وزارة الزراعة لتخصيص
ر
سق 1
مناطق مناسبة لزراعة محاصيل الحنطة والشعي .وتهدف الخطة إىل ي
ز
ماليي دونم بطريقة االرواء من المياه السطحية1.
سجلت وزارة الزراعة تجاوزات المز ز
ارعي عىل الخطة الزراعية الصيفية المتفق
ر
والت خصصت مناطق زراعة محددة لمحاصيل معينة آخذين بالحسبان
عليها ،ي
ر
ز
ماليي دونم بالحنطة
مستوى توفر المياه وظروف السوق .تمت زراعة أكي من 3
والشعي خارج الخطة ،أو تجاوزا عىل الخطة المتفق عليها .لذا ستقوم الحكومة،
من خالل وزارة التجارة ووزارة الزراعة ،بسحب كافة الدعم واإلعانات الحالية
ز
والمستقبلية من المز ز
لتجهي
ارعي المتجاوزين ،مع سحب وزارة الزراعة لدعمها
ر
.
األسمدة والبذور والمبيدات المدعومة كما لن تقوم وزارة التجارة برساء أي من
ر
الت تم انتاجها خارج الخطة بأسعار مدعومة تتجاوز التخصيصات
المحاصيل ي
المتفق عليها54 .

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

األسواق
إستأنفت وزارة التجارة خالل شهر ر
ترسين األول عملية توزي ــع الحنطة المحلية
ز
ز
تجهي الرز لوكالء الحصة التموينية يف محافظات
عىل مطاحنها ،كما استأنفت
النجف وذي قار وبابل واألنبار55.

(المستهلكي واألسواق)
الطلب عىل األغذية
ر
األسعار
ز
(وه الزيت
الوطت ،بقيت أسعار السلع الغذائية الرئيسية األربــع
عىل المستوى
ي
ي
ر
ز
النبائ والرز والسكر وطحي الحنطة) مستقرة ولم تشهد أي تغيات كبية منذ 1
ي
ز
ر
ترسين األول ،عىل الرغم من مالحظة بعض التذبذبات يف األسعار المحلية داخل
ً
ً ز
ز
المحافظات .سجلت محافظة دهوك يف إقليم كوردستان العراق ارتفاعا حادا يف
ً
ز
األسعار بنسبة ( ٪50أي من  5144إىل  5014دينارا للكيلوغرام الواحد) يف
ً
ز
لطحي
أسعار الرز ،و ( ٪21أي من  5444إىل  5214دينارا للكيلوغرام الواحد)
الحنطة.
ز
من ناحية أخرى  ،كانت أسعار الزيوت النباتية والسكر متقلبة يف بعض
ً
ر
بق عند  5450دينارا بالنسبة إىل
المحافظات ،رغم أن
متوسط األسعار الوطنية ي
ً
ً
.
الزيت ،و  114دينارا عراقيا بالنسبة إىل السكر بينما ارتفعت أسعار الزيوت
ً
ز
النباتية بنسبة ( ٪24من  5214دينارا إىل  5144دينار للكيلوغرام الواحد) يف
ز
ز
ر
محافظت دهوك والقادسية ،وانخفضت بنسبة  ٪50يف كركوك ،و  ٪54يف
ي
ز
صالح الدين .بينما ارتفعت اسعار السكر يف دهوك بنسبة ( ٪24من  5214اىل
 5144دينار للكيلوغرام الواحد) وبنسبة ( ٪54من  5444اىل  5544دينار
ز
للكيلوغرام) يف السليمانية ،وانخفضت بنسبة ( ٪21من  5444اىل  014دينار
ر
ز
اف للكيلوغرام
للكيلوغرام) ،يف ذي قار وبنسبة ( ٪55من  144اىل  144دينار عر ي
الواحد) ز يف كركوك.
ز
الخرصاوات تقلباتها الموسمية ،وسجلت أنماطا بارزة داخل البالد .حيث
واصلت
ز
ز
تذبذبت أسعار الطماطم يف  56محافظة عراقية مقارنة بما كان عليه الحال يف
االسبوع األول من شهر ر
بحواىل ( ٪14من
ترسين األول .وبينما ارتفعت أسعارها
ي
ً
ز
 135دينارا إىل  5444دينار للكيلوغرام الواحد) يف  55محافظة  ،نجد أن أسعارها
ز
(أي الطماطم) انخفضت بنسبة  ٪21يف ثالث محافظات فقط.و ارتفعت اسعار
ر
ز
اف
البصل بالمتوسط
الوطت بنسبة ( ٪55من  664اىل  044دينار عر ي
ي
ز
ز
للكيلوغرام) مع زيادات حادة يف محافظات بابل ،والمثت ،ونينوى وواسط (
 )٪14ودياىل ،وكربالء (.)٪33

أنماط االستهالك
ز
لالجئي
العالم
كشف تحليل بيانات نظام رصد الجوع التابع رلينامج األغذية
ي
الالجئي السور ز
ز
السور ز
يي (
حواىل  ٪51.2من
يي اعتبارا من شهر أيلول أن
ي
ز
ز
 40141من أصل  )240444يعانون من نقص يف استهالك الغذاء .بينما تبت
حواىل  545414( ٪45شخصا) ر
اسياتيجيات ّ
تكيف سلبية (قائمة عىل
ي
ر
ر
االستهالك)  ،ر
والت يتم حسابها باستخدام مؤش إسياتيجية التكيف الذي يعتمد
ي
القياس.
عىل االستهالك
ي
ر
ر
إن االعتماد عىل الطعام األقل تكلفة هو االسياتيجية االكي شيوعا للتكيف (
ز
ز
السوريي بوجود تحديات أمام
الالجئي
حواىل  ٪36.0من
 .)٪62.0إذ أفاد
ي
ز
الوصول إىل األسواق  ،بينما أفاد  ٪41.6بوجود تحديات يف الوصول إىل
حواىل  ٪64من تلك األش بأن نقص األموال هو
المؤسسات الصحية  ،كما أفاد
ي
ئيس.
التحدي الر ي

الغذائ للمجموعات السكانية الضعيفة
اإلمداد
ي
الغي حكومية
استجابة المنظمات ر
قام الشركاء في مجموعة األمن الغذائي بتجهيز المدخالت الزراعية إلى  555أسرة
من أسر العائدين من النزوح في مناطق الموصل والحمدانية وتلكيف في محافظة
نينوى .باإلضافة إلى ذلك  ،ساعد شركاء المجموعة  2852فردا من أفراد المجتمع
المضيف من خالل برامج الطوارئ والنقد مقابل العمل ،في محافظتي البصرة
وبغداد.
في تشرين األول  ، 2828استهدف برنامج األغذية العالمي ما يقرب من
 208،888نازح (بما في ذلك عدد من حاالت جائحة كورونا البالغ  0588شخص)
وأكثر من  02888الجئ (بما في ذلك عدد حاالت جديدة يبلغ حوالي .)00888
يواصل برنامج األغذية العالمي استخدام أدوات تسليم النقد المختلفة بما في ذلك
األموال المتنقلة ألكترونيا ،بما يشمل التحويل األموال ألكترونيا )(MMTووكالء
تحويل األموال ) ،(MTAوالقسائم اإللكترونية ) ،(EVوالمعامالت غير النقدية وما
إلى ذلك  ،باإلضافة إلى الطرائق العينية القائمة على االحتياجات.

 .8وزارة الزراعةhttp://zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8620 .
 .9شبكة أخبار اإلعالم العراقيhttps://www.ina.iq/113984/_%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9_%d8%aa%d9%83 %d8%b4%d9%81_%d8%b9%d9%86_%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa_%d8% .
b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9
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