القرارات الحكومية
 25شباط /فبراير 2021
في  25شباط  /فبراير  ، 2021سمحت وزارة الزراعة باستيراد البطيخ األحمر (الرقي)  ،بينما
2
زراعيا آخر.
منتجا
استمرت في حظر استيراد البصل إضافة الى 22
ً
ً

رصد أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )-19على حالة
األمن الغذائي في العراق
اإلصدار 29

في  25شباط  /فبراير  ، 2021وزعت وزارة التجارة الدفعة السابعة من مستحقات مزارعي
3
القمح عن الموسم التسويقي . 2019/20

 15فبراير 15 -مارس 2021

١

 .Iالرسائل الرئيسية

 .IIIاإلمداد الغذائي :اإلنتاج (بشكل أساسي في المزرعة (

-

عاودت حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  19 -في االرتفاع مرة أخرى في العراق ،مما دفع الحكومة
إلى الحد من التنقل بين المحافظات وتقليص ساعات العمل للموظفين الحكوميين.ل

-

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عن متوسط عام  2020وبالتالي زيادة اإليرادات الحكومية ،إال
أن الحكومة ما تزال تعاني من شح السيولة المالية ،مما أدى إلى تأخير تحويل المدفوعات إلى
المزارعين مقابل إنتاجهم لعام  .2020لقد قامت الحكومة بتحويل  9٪فقط من الميزانية المخصصة
لنظام التوزيع العام (الحصة التموينية)  ،مما أدى إلى تأخير مستمر في توزيع الحصص الغذائية
على المستفيدين .ي

كرد لكفاية اإلنتاج المحلي
اعتبارا من  23شباط  /فبراير ٍ ،
حظ َرت وزارة الزراعة استيراد محاصيل البصل
َ
ً
ً
وتماشيا مع الموسم الزراعي .وتم منح التجار الذين حصلوا بالفعل على الموافقة الستيراد البصل
6
مهلة مدتها  10أيام إلنهاء شحناتهم.

-

تزال أسعار المواد الغذائية مستقرة ،مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية فقط .وذلك ألن معظم
الزيوت النباتية يتم استيرادها ،فقد ارتفعت األسعار المحلية بنحو  45٪منذ تخفيض قيمة العملة
في كانون األول /ديسمبر  .2020ز

 .IIنظرة عامة
واعتبارا من  15آذار  /مارس ,2021
استمر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )-19في العراق.
ً
أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود  695،489حالة اصابة مؤكدة و  13406حالة وفاة .وبلغ معدل
النجاة من الفيروس في العراق حتى تاريخ اعداد التقرير نحو  ، 91.4٪أي بانخفاض قدره  3٪مقارنة
بمعدل النجاة المسجل في  25شباط /فبراير  2021والذي كان .94.4٪ي
أصدر مجلس الوزراء عددا من اإلجراءات لمنع انتشار الساللة الجديدة من فيروس كوفيد –  ، 19والتي
تضمنت منع التنقل بين المحافظات باستثناء الحاالت اإلنسانية  ،فضال عن تقليص ساعات العمل
للموظفين الحكوميين بنسبة .50٪
ظلت أسعار النفط مستقرة وفوق متوسط عام  ، 2020مما أدى إلى زيادة اإليرادات الحكومية .وعلى
دوالرا
دوالرا و 60.52
مدى األسبوعين الماضيين ،تراوحت أسعار النفط الثقيل في البصرة بين 61.26
ً
ً
أمريكيا للبرميل 4.و ارتفعت عائدات النفط الحكومية إلى  5مليارات دوالر بنهاية شباط  /فبراير  ،بزيادة
5
قدرها  ٪6عن كانون الثاني  /يناير.
ويواصل كل من منظمة األغذية والزراعة (الفاو)  ،وبرنامج األغذية العالمي  ،والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية (إيفاد)  ،والبنك الدولي تتبع أثر هذه األزمة على األمن الغذائي  ،مع التركيز على
توفر األغذية والحصول عليها واستخدامها واستقرارها.

تم توزيع نحو  2مليار دينار عراقي ( 1.3مليون دوالر امريكي) على مزارعي القمح في محافظة
نينوى ضمن مستحقات الموسم التسويقي  ، 20/2019وهي جزء من اجمالي  18مليار دينار عراقي
7
المخصصة لإلنفاق .ويتم صرف المستحقات من خالل الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ُ
على الرغم من السماح بـتصدير محاصيل الشعير في السابق  ،فقد ألغى مجلس الوزراء قراره رقم
 29لعام  2021الذي يسمح للتجار بتصدير محصول الشعير إلى دول أخرى ويأتي هذا القرار في
الملِ ّحة لتوفير  187ألف طن من اعالف الشعير لمربي الماشية في جميع
ظل االحتياجات الوطنية ُ
8
محافظات العراق.
في إطار مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزراعة مليون شجرة في العراق وبالتنسيق مع
وزارة الزراعة خصصت كلية الزراعة في جامعة واسط أراضيها الزراعية إلنتاج شتالت الرمان والبرتقال
9
والزيتون وفسائل النخيل.
تحديات اخرى.واصلت وزارة الداخلية ،و بالتنسيق مع وزارة الزراعة ،جهودها للحد من تهريب المنتجات
الزراعية إلى داخل العراق ،وال سيما عبر إقليم كردستان في العراق  ،حيث تجد المنتجات التركية
واإليرانية طريقها إلى االسواق المحلية العراقية .وقامت قوات األمن العراقية بمصادرة أكثر من
 200طن من لحوم الدواجن والبيض والتي تم تهريبها إلى العراق عبر الحدود الشمالية 10.و منذ
تخفيض قيمة الدينار العراقي ،أصبحت أسعار المنتجات المهربة أقل قدرة على المنافسة .ومع
نظرا ألن معظم المدخالت (البذور واألسمدة والمبيدات الحشرية) هي مواد مستوردة ،
ذلك ،و
ً
فقد ارتفعت أسعار المدخالت بنحو  ، 25٪مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات على بوابة المزرعة
11
(السعر الصافي للمحاصيل).

 .IVتوريد الغذاء :األسواق (من المزرعة إلى السوق( 
على الرغم من القيود الجديدة على الحركة التي فرضتها الحكومة العراقية ،عملت وزارة الزراعة مع
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية لتسهيل الحركة والنقل المالئم للمنتجات الزراعية خالل ساعات
حظر التجول .تمكن المزارعون ومنتجو الدواجن من نقل منتجاتهم مع االمتثال للوائح وشروط السالمة
12
الوطنية ،بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد االجتماعي.

شهرا كامال (بدال من اسبوعين) لمواءمة التقرير مع جمع البيانات
 1بشكل استثنائي  ،يصدر تقرير األمن الغذائي لفترة تغطي
ً
 2تشمل المنتجات الزراعية المحظورة :الخيار والباذنجان والقرنبيط والجزر والنبق والبطاطا والخس والثوم والفلفل والتمور والبيض
والدجاج الحي والدجاج المقطع والدجاج الكامل والطماطة والجمبري (الروبيان) والشمندر والعسل واألسماك النهرية والبازالء
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واصلت وزارة التجارة ،من خالل شركتها العامة لتجارة المواد الغذائية وشبكتها في المحافظات ،توزيع
وجبات السكر لتلبية االحتياجات التموينية لنظام التوزيع العام (الحصة التموينية) .وفي  2آذار /مارس
تم توزيع  1،615طن من السكر في محافظة نينوى ،و  1،242طن في كركوك  ،و  1،092طن في
االنبار  ،و  1،160طن في ميسان  ،و  1،246طن في ديالى  ،و  1،250طن في صالح الدين  ،و
 2،008طن في بابل  ،و  1445طن في كربالء  ،و  1،509طن في النجف ،و  1832طن في الديوانية،
و  1،013طن في المثنى ،و  2،569طن في البصرة ،و  968طن في واسط ،و  753طن في ذي
13
قار ،و  7،602طن في بغداد ،و  799طن في السليمانية.
كما تم توفير نحو  80،000طن من السكر و 10،000طن من زيت الطهي لنظام التوزيع العام (الحصة
التموينية) منذ بداية العام .كما وزعت وزارة التجارة الرز المنتج في محافظات ديالى وبابل والمثنى
 ،حيث تم توزيع  198،850طن من الرز المحلي في المحافظات المذكورة 14.ونظرا لالكتفاء الوطني

أنماط اإلستهالك .كشفت بيانات نظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج األغذية العالمي التي تم
جمعها بتاريخ  14آذار  /مارس أن ما يقارب  2.3مليون شخص في العراق يعانون من عدم كفاية
انخفاضا بنحو  100،000فرد مقارنة بنهاية شهر شباط  /فبراير.
ً
استهالك الغذاء  ،وهو ما يمثل
و خالل هذه الفترة ،سجلت محافظة بابل أعلى نسبة من االستهالك الغذائي غير الكافي ،
حيث كان نحو  19٪من السكان يعانون من عدم كفاية استهالك الغذاء .و نحو  10.6٪من العوائل
التي شملها االستطالع كانوا يستخدمون استراتيجيات التأقلم القائمة على الغذاء على مستوى
األزمة أو ما فوق االزمة (استراتيجية التكيف السلبية) ،والتي تشمل بشكل أساسي االعتماد
على الغذاء األقل تكلفة ( )35.2٪واقتراض الغذاء ( .)27.7٪و من بين العوائل التي شملتها
تحد في الوصول إلى األسواق (ومحالت البقالة)  ،بشكل
الدراسة ،أفاد  19٪منهم بوجود ٍ
أساسي بسبب نقص المال (، )15٪وأفاد  1٪من العوائل فقط ان صعوبة الوصول كانت بسبب
مخاوف السالمة من فيروس كوفيد .19-ل

و نظرا لالكتفاء الوطني في إنتاج القمح خالل موسم  ،2019/2020حيث بلغ اإلنتاج القومي رقما
قياسيا الى  5.3مليون طن ،لذا ستتمكن وزارة التجارة من توفير دقيق القمح (الطحين) والرز على
15
مدار العام لرفد البطاقة التموينية.
و بشكل عام ،ال تزال وزارة التجارة متأخرة في جدول التوزيع لنظام التوزيع العام (الحصة التموينية).
فمنذ بداية العام ،لم تتلقى وزارة التجارة سوى  47مليار دينار عراقي فقط والذي يمثل  9٪فقط من
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الميزانية المخصصة لنظام التوزيع العام(الحصة التموينية) من الموازنة المالية لعام . 2021

 .Vالطلب على الغذاء (من األسواق للمستهلكين)با

) )االسعار (بالدينار العراق

األسعار .خالل األسبوعين األولين من شهر آذار /مارس  ،ظل متوسط السعر الوطني للطحين والسكر
مستقرا ولم يسجل أي تغيير كبير مقارنة باألسابيع األخيرة من شهر شباط  /فبراير .17مع ذلك،
والرز
ً
ارتفع متوسط سعر الزيت النباتي على المستوى الوطني بنسبة  ، 12.5٪من 2,208دينار عراقي
ً
ناتجا الرتفاع األسعار في أربع :محافظات في النجف ،
الى  2,486دينار عراقي للتر الواحد .كان هذا
ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة  2،000( 25٪دينار إلى  2،500دينار للتر)  ،وفي ميسان ارتفعت
بنسبة  2،000( 13٪دينار عراقي إلى  2.250دينار للتر)  ،بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية في
ذي قار وصالح الدين بمقدار  2،250( ٪ 11الى  2،500دينار عراقي للتر) .منذ تخفيض قيمة الدينار
العراقي في كانون األول /ديسمبر  ، 2020ارتفع سعر الزيت النباتي بشكل كبير بنسبة 1،556( 45٪
دينار عراقي إلى  2،250دينار عراقي للتر) مقارنة بالسلع األخرى .ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى
ارتفاع أسعار استيراد الزيوت النباتية المستوردة.د
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الشكل  .2توزيع عدد األشخاص الذين يعانون من عدم كفاية استهالك الغذاء .حيث يشير
االستهالك غير الكافي إلى أولئك الذين هم ذو استهالك غذائي فقير أو على الحدود الدنيا
وفقا لدرجة استهالك الغذاء
ً
باستخدام التذكر لمدة سبعة أيام ) (FCSلالستهالك الغذائي
(المصدر :برنامج األغذية العالمي) .ر

 .VIسلسلة اإلمدادات الغذائية للفئات الهشة

اسبوع من السنة
الشكل .1األسعار األسبوعية للمواد الغذائية (متوسط األسعار على المستوى الوطني) ألربع سلع أساسية خالل
أزمة كوفيد . 19 -المصدر :برنامج األغذية العالمي

http://mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=6220 15
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شخصا تمت مقابلتهم عبر الهاتف
 17استندت التقديرات إلى عينة ذات داللة إحصائية من 1620
ً

نظمت دائرة المنظمات غير الحكومية في األمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع عدد من
المنظمات المحلية ،حملة إنسانية داخل مخيم سردشتي في سنجار .وتضمنت الحملة توزيع
 1،450سلة غذائية وإمدادات إغاثة أخرى لجميع المقيمين في المخيم.ا

