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 التحديات األخرى

تخضع أرساب الجراد الصحراوي كاملة النمو للسيطرة بشكل عام، حيث  

ي 
تقوم دائرة وقاية المزروعات والمديريات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ف 

ي محافظات 
المحافظات بإجراء حمالت مكافحة ضد أعداد الحوريات ف 

ي محافظة المثن  من أعىل معدالت 
المثن  والنجف وذي قار. وتعان 

هكتار بأرساب الجراد.  5222اإلصابة ، حيث تأثر حوالي   

 

: األسواق )بوابة المزرعة إىل األسواق( ي
 
 اإلمداد الغذائ

 األسواق
ي  
 عىل الصعيد الوطن 

ً
تم تخفيف القيود المفروضة عىل الحركة قليال

 خالل ساعات النهار )
ً
ي فتح أبوابها مجددا

صباًحا  6:22وبدأت األسواق ف 

مساًء(. وبحسب وزارة الزراعة ، فقد طلب التجار الزراعيون من  6:22 -

السلطات المحلية اتخاذ تدابير إضافية من أجل دعم اإلنتاج المحىلي  

ي سبق حظر 
اد المنتجات الغذائية الموسمية عدا تلك الن  لتقليل استير

ي تتضمن 
ادها والن  سلعة. كما أن هناك امكانية لتصدير بعض  25استير

، خاصة محاصيل البطاطس والخيار 
ً
ي اإلنتاج مرتفعا

المنتجات إذا بق 

 . 2والطماطم والبيض

 

 الرسائل االساسية

  لسعر تصدير الشعير عند 
ى
 521حدد مجلس الوزراء الحد األدئ

دوالًرا أمريكًيا للطن وسعر االستهالك المحلي بما ال يزيد عن 
 دوالًرا أمريكًيا للطن.  561

  أسعار المواد الغذائية مستقرة، بينما شهدت أسعار بعض
 .
ً
 طفيفا

ً
 السلع انخفاضا

  5.1مبادرة تحت عنوان " وزارة الهجرة والمهجرينأطلقت 
مليون دينار  5.1مليون للعائدين". حيث ستوفر  هذه المبادرة 

ي لكل من 
 
من العوائل العائدة من أجل تغطية  2622عراق

 احتياجاتها األساسية. 
 

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد  ( تؤثر عىل العالم، بما 19-ال تزال جائحة فير
ي ذلك العراق. حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية حن  تاري    خ 

 26ف 
ي العراق، مصحوبة ب  1724عن  2222نيسان 

حالة وفاة. وال  86حالة ف 
ي محاولة للحد 

تزال القيود عىل الحركة وحظر التجوال سارية المفعول ف 
. وتواصل 

ً
من انتقال المرض عىل الرغم من تخفيف هذه اإلجراءات قليال

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي 
ي 
ي واإلنتاج الزراعي والنظام الغذان 

تتبع أثر هذه األزمة عىل األمن الغذان 
 العام. 

 

ي المزرعة(
ى
: اإلنتاج )بشكل أساسي ق ي

 اإلمداد الغذائ 

ال يزال المزارعون قادرين عىل الوصول إل حقولهم وقطعانهم بما يتماشى 
ي نهاية شهر اذار  55مع قرار اللجنة العليا رقم 

. باإلضافة 2222الصادر ف 

 .  إل ذلك، فإن  التقارير الواردة تفيد أن مجازر الماشية تعمل بشكل طبيعي

ي جنوب العراق. حيث 
 حصاد محاصيل القمح والشعير ف 

ً
يستمر حاليا

 125حدد مجلس الوزراء سعر الحد األدن   لمحصول لشعير للتصدير ب 
دوالًرا  165دوالًرا أمريكًيا للطن وسعر االستهالك المحىلي بما ال يزيد عن 

أمريكًيا للطن. كما شددت هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك 
.1إجراءات الحد من التهريب، وخاصة بما يخص محصولي القمح والشعير   

ي العراق )
ي ف 
ي الوطن 

وع األمن الغذان  وقد أعلنت وزارة التخطيط عن مشى
،  تهدف هذه 2222-2222 ( بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيير 

ي للعراق من المحاصيل والمنتجات 
الخطة إل زيادة االكتفاء الذان 

.2الحيوانية عىل حد سواء  

 

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عل حالة51-رصد أثر  فير  

ي العراق 
ى
ي ق

 
 األمن الغذائ

  2222نيسان  22 - لثاالصدار الثا   

 البنك الدولي 

1212نيسان  12 قرر مجلس الوزراء الموافقة على االقتراحات المتعلقة بتسويق  

 2محصول الشعير.

1212نيسان  11 أطلقت وزارة التخطيط مشروع األمن الغذائي الوطني ألعوام        

 ( في العراق الذي يهدف الى زيادة السيادة الغذائية1212-1211)

1. 

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية

المبلغ عنها والوفيات في العراق حسب  11-: عدد حاالت كوفيد1الشكل 
 األسبوع 

نيسان(.  02-11هي ) 11حيث تكون فترة األسبوع   
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 مضاعفة من أجل الحصول 
ً
باالضافة ال ذلك، تبذل وزارة التجارة جهودا

ي ظل 
 
عىل التمويل لتأمير  كافة سلع نظام التوزي    ع العام لألشهر المقبلة ف

اد الزيوت  غياب حكومة دائمة للموافقة عىل تخصيص األموال الستير

 والسكر واألرز. 

ي 
أجرت وزارة الهجرة والمهجرين أول عملية توزي    ع لها لالجئير  السوريير  ف 

وس كورونا  ي استجابة لفير
ي أربيل ودهوك األسبوع الماض 

محافظن 

ي مخيم 19-المستجد )كوفيد
( . ومن المقرر توزي    ع المواد الغذائية ف 

 مبادرة 
ً
ي السليمانية األسبوع المقبل. ستطلق الوزارة أيضا

عربت لالجئير  ف 

عائلة عائدة ب  2622مليون للعائدين" بهدف تزويد  1.5تحت عنوان "

مليون دينار لكل منها لتغطية احتياجاتها األساسية.  1.5  

 

 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

أكد برنامج األغذية العالمي أن النازحير  والالجئير  تمكنوا من الحصول 

ي تم استأنفت عملها.  
عىل مساعداتهم عير البنوك والمحالت التجارية الن 

ي بتوزي    ع المساعدات الغذائية 
 أعضاء مجموعة األمن الغذان 

ً
كما قام أيضا

كاء لتوزي    ع المواد  لألرس الهشة داخل وخارج المخيمات. ويخطط الشى

ي نينوى ودهوك خالل  18722الغذائية عىل 
ي محافظن 

أرسة إضافية ف 

 األسابيع القادمة المقبلة. 

 

ي تقليل إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية أوبك بلس، 
 
كما بدأ العراق ف

ي اليوم
ي تتطلب أن يخفف العراق انتاجه بمقدار مليون برميل ف 

. 4والن 

تعتير هذه الحصة النسبية الجديدة محاولة لمحاربة انخفاض األسعار 

. ومن المتوقع أن يبق  الطلب عىل النفط  بسبب تراجع الطلب العالمي

ة طويلة، ما قد يكون له تأثير كبير عىل االقتصاد. 
ا لفي 

ً
 ضعيف

 

 الواردات والصادرات  
ماتزال غالبية المعابر الحدودية مفتوحة للتجارة )بما يشمل المواد 

ي إيران والكويت ماتزال 
الغذائية وغير الغذائية(، ولكن الحدود مع دولن 

مغلقة، مع بعض االستثناءات لعدد من المنتجات المختارة )كالغاز 

ي 
 
(. تم اغالق الحدود العراقية اإليرانية رسمًيا ف ؛  2222اذار  8الطبيعي

ومع ذلك ، تسع إيران إل إعادة فتح الحدود للسماح بحركة أكير للسلع. 

مع ذلك فإن السلطات العراقية ذكرت أن الحدود ستبق  مغلقة حن  

.5إشعار آخر ال حير  كتابة هذا التقرير  

أجرى المسؤولون الحكوميون عمليات تفتيش عىل عدد من نقاط  

ام  ي محافظات بغداد وبابل وكربالء لضمان االلي  
 
التفتيش الحدودية ف

.6باإلجراءات المعتمدة واستمرارها  

 

ى واالسواق(  الطلب عل األغذية )المستهلكير

 األسعار

 هذا األسبوع. خالل 
ً
 طفيفا

ً
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا

ين من شهر نيسان، شهدت أسعار ثالثة من أصل أرب  ع  األسبوعير  األخير
 )الشكل 

ً
 طفيفا

ً
(. حيث انخفض أسعار 2سلع غذائية أساسية انخفاضا

٪. 2٪ والزيوت النباتية بنسبة 4٪ واألرز بنسبة 5دقيق القمح بنسبة 
ي األسعار حسب المحافظة ، حيث سجلت 

اختلف هذا االنخفاض ف 
ي األسعار. 

محافظات األنبار وديال ونينوى أكير نسبة انخفاض ف 
ي األنبار بنسبة 

 1222إل  1522٪ )22انخفضت أسعار دقيق القمح ف 
ي ديال بنسبة 

( وف  ي
(. كما  1222إل  1252٪ )22دينار عراف  ي

دينار عراف 
ي األنبار ونينوى بنسبة 

ي محافظن 
إل  2222٪ )52انخفضت أسعار األرز ف 

( وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة  1222 ي
ي 17دينار عراف 

٪ ف 
( و  1252إل  1522األنبار ) ي

ي ديال )14دينار عراف 
 1522إل  1752٪ ف 

 .) ي
 دينار عراف 

 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

 االستجابة المستمرة 

ي أرسة )حوالي 
 12تخطط الحكومة العراقية لمساعدة حوالي مليون 

منحة الطوارىء الذي سيوفر منحة قدرها  مليون فرد( من خالل برنامج

ي لكل فرد.  22222
 دينار عراف 

ي الذي انشأ 
 ال البنك المركزي العراف 

ً
ونيا سيتم تحويل هذه النقود الكي 

ي العراق لتسهيل هذه 
صالت ارتباط مع أكير مقدمي الخدمات المالية ف 

طلب  2586222المدفوعات. ذكرت الحكومة العراقية أنه تم تقديم 

ي  12222222نيابة عن 
ي عقب انتهاء تاري    خ التقديم ف 

نيسان  16فرد عراف 

 مجلس الوزراء بالتعاون الوثيق مع وزارة  2222.7
ً
حيث يعمل حاليا

التخطيط ووزارة التجارة ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل عىل تحديد 

المستفيدين. سيتم دمج بيانات المتقدمير  مع بيانات الوزارة بهدف 

تحسير  االستهداف، ومع أن معايير االختيار ال تزال قيد التحديد فإنه من 

المرجح استبعاد األشخاص الذين يتلقون رواتب ومعاشات تقاعدية 

 حكومية. 

: سعر الصرف الفوري للدوالر األمريكي مقابل الدوالر العراقي 0الشكل 
.0202حتى شهر نيسان  0211 شهر أيارخالل   

 Trading Economics المصدر. 

: أسعار المواد الغذائية األسبوعية )متوسطات على مستوى 3الشكل 
  11-العراق( لثالث سلع أساسية خالل أزمة كوفيد
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