
 

 https://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9587. 0202أيار  7. األمانة العامة لمجلس الوزراء. 1
 http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8459. 0202أيار  11. وزارة الزراعة. 0
 -https://www.facebook.com//1611368805826977. 0202أيار  10وزارة التجارة. . 3
 https://www.faceiraq.org/inews.php?id=7720348. 0202أيار  12. موسوعة العراق. 4
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/02192612_iraqhumanitariansnapshot_may.pdf. 0219حزيران  12مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. . 5

 

بينما من المتوقع أن يبدأ حصاد القمح خالل األسبوع األول من شهر 
.3حزيران القادم  

 

 التحديات األخرى

ي عن 
ي  26أفادت مديرية الدفاع المدن 

ا ف 
ً
ة مابي    31حريق

ي الفتر
محافظة ف 

ق ما يقرب من 6262أيار  32نيسان و  62 هكتار من  612. حيث احتر
ي أنحاء البالد خالل الـ 

ي الزراعية ف 
. وتعزى 4يوًما الماضية 62األراض 

الحرائق إىل األنشطة الموسمية المعتمدة )حرق بقايا المحاصيل( 
ارات الناتجة عن المولدات( والحرائق المتعمدة.  والحوادث )الشر
وبالمقارنة مع العام السابق، أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

هكتاًرا  6262حريق محاصيل أثرت عىل  652اإلنسانية )أوتشا( عن 
 .56232بحلول نهاية شهر أيار 

ي محافظات  
ي تستهدف نخيل التمر ف 

ة دوباس النخيل والتر ت حشر انتشر
كربالء وبابل والنجف وواسط ودياىل وبغداد. حيث تستمر عمليات 
ي محافظات كربالء وبابل وواسط، وستمتد قريًبا إىل محافظات 

المكافحة ف 
ي تلك 

بغداد ودياىل بسبب مخاوف أن تشع درجات الحرارة المرتفعة ف 
المناطق من انتشار اآلفة وستستمر حمالت المكافحة هذه حتر األسبوع 
ي 
ة هومارا )دودة البلح الصغرى( ف  ت حشر األول من شهر حزيران. كما انتشر

جميع المحافظات المنتجة للتمور، وبدأت حمالت المكافحة ضد هذه 
اآلفة الشائعة بدًءا من محافظات الجنوب ثم االنتقال إىل المحافظات 

 الشمالية والغربية وستستمر حتر شهر حزيران. 

تخضع حوريات الجراد الصحراوي للسيطرة بشكل عام، لذلك فقد 
ي المحافظات عامة 

أوقفت دائرة وقاية المزروعات والمديريات الزراعية ف 
عمليات المكافحة وتقوم حاليا بإعداد تقرير عن تأثت  اآلفة عىل محصول 
ي 
ي تهاجم القمح والشعت  ف 

القمح. كما تم اإلبالغ عن آفة السونة، والتر
ي محافظات النجف ونينوى وأربيل ودهوك والسليمانية. 

المقام األول ف 
ي 
ي محافظة النجف وماتزال مستمرة ف 

حيث اكتملت حمالت المكافحة ف 
ي 
محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. قامت مديرية وقاية النبات ف 

ية عىل المزارعي   ، ولكن لم يتم  محافظة نينوى بتوزيــــع المبيدات الحشر
إطالق حمالت مكافحة متكاملة. كما تستمر حمالت المكافحة ضد سوسة 
النخيل الحمراء كالمعتاد، مع التشديد عىل المراقبة والمعالجة المستمرة 

ورة.   عند الض 

 

 

 

 

 الرسائل االساسية

 تمل حصاد القمح والشعير في محافظات جنوب العراق وتستمر في اك
محافظات الوسط بينما انطلقت مؤخراً عمليات الحصاد في محافظات 

 الشمال.

 .التزال أسعار المواد الغذائية مستقرة بشكل عام 

  محافظة ، وتشير التقديرات  31حريقًا في  26سجلت مديرية الدفاع المدني

هكتاًرا من األراضي الزراعية قد احترقت في كافة أنحاء  612إلى أن 

 يوًما الماضية. 62البالد خالل الـ 

  تقوم مديرية وقاية النبات بعمليات مكافحة حشرة دوباس النخيل، حشرة

 هومارا )دودة البلح الصغرى(، وآفة السونة وسوسة النخيل الحمراء.

 

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد ( تؤثر عىل العالم، بما 32-ال تزال جائحة فت 
ي ذلك العراق. حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية حتر تاريــــخ 

ايار  32ف 
وفاة. وال تزال القيود المفروضة عىل  322اصابة و 6222عن 6262

ي محاولة للحد من انتقال المرض 
الحركة وحظر التجول سارية المفعول ف 

. تواصل منظمة األغذية  عىل الرغم من تخفيف حدة بعض هذه التدابت 
والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدوىلي 
ي واإلنتاج الزراعي والنظام 

رصد  أثر ونتائج  هذه األزمة عىل األمن الغذان 
 . ي
 الغذان 

ي السابع من شهر أيار، حيث أدى 
تم تشكيل حكومة عراقية جديدة ف 

رئيس الوزراء مصطف  الكاظمي اليمي   الدستورية أمام مجلس النواب. كما 
ي ذلك معاىلي السيد 

، بما ف  وافقت الحكومة عىل غالبية الوزراء المرشحي  
 مهدي رشيد وزيرا للموارد المائية. 

 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

ي جنوب العراق، بينما 
 حصاد محاصيل القمح والشعت  ف 

ً
اكتمل تقريبا

ي 
 ف 
ً
ي محافظات الوسط وانطلقت عمليات الحصاد مؤخرا

يستمر ف 

الشمال. وكثفت وزارة التجارة مراقبة مراكز تسويق القمح من أجل ضمان 

 .2اتباع اإلجراءات المناسبة

ي حصاد 
ي  3.5بدأت وزارة الزراعة ف 

مليون هكتار من القمح والشعت  ف 

ي انتاج الحبوب عىل مستوى 
محافظة نينوى المعروفة بكونها األكتر ف 

 ابتداء من 
ً
أيار وسيتم افتتاح  32العراق . وسيتم البدء بحصاد الشعت  أوال

دينار  662,222مراكز استالم محصول الشعت  بالسعر الحاىلي المحدد ب 

ي للطن. 
 عرافر

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

6262أيار  2 أدى رئيس الحكومة المكلف مصطف  الكاظمي اليمي    

 الدستورية أمام مجلس النواب. 

وافقت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية عىل 

استئناف العمليات التجارية عبر معبر زرباطية الحدودي 

 .1مع جمهورية إيران

  

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

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  1212أيار  91 -االصدار الخامس    

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية
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وتم االنتهاء من الدورة الثالثة لتوزيــــع دقيق القمح تحت ظل نظام التوزيــــع 
كة العامة لتجارة الحبوب تزويد المطاحن بـ  العام حيث أعلنت الشر

 للدورة  62طن من القمح إلنتاج  3,615,622
ً
مليون كيس دقيق استعدادا

كيس حتر اآلن.   662,222الرابعة وتم إنتاج   

 

كة العامة لتجارة الحبوب أنها أصدرت مبادئ توجيهية  كما أعلنت الشر
صارمة لجميع مراكزها الرئيسية ومواقع اإلنتاج باإلضافة إىل المطاحن 
لتمتثل بشكل صارم لتدابت  الصحة والسالمة وتوصيات خلية األزمات 
 من عىل تطهت  كافة 

ً
ولجنة القيادة العليا. كما تعمل فرق المراقبة حاليا

 المرافق. 

 

قدم فريق وزارة التخطيط المسؤول عن برنامج منحة الطوارئ آلية 
نقاط رصف نقدي باستخدام مبسطة لتحويل النقود إىل األرس المختارة ، 

ي جميع أنحاء المحافظات. سوف 
ميشة أقرها البنك المركزي موزعة ف 

ة إلبالغهم بمبلغ  يتلفر أصحاب األرس المستهدفة خدمة الرسائل القصت 
ي الثامن من شهر أيار، 

المنحة وأقرب نقطة رصف. بدأت توزيعات النقد ف 
وسيتم توزيعها بشكل مناسب لتجنب التجمع الكبت  حول نقاط الدفع.  

ونًيا . 8كما سيتم التحقق من العائد إلكتر  

 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غب  الحكومية

ي 
آذار، أطلقت الحكومة العراقية حملة وطنية لتشجيع المنظمات  66ف 

وس كورونا المستجد. وبــهدف  ية عىل االستجابة لفت  غت  الحكومية والخت 

ي األمانة تتبع هذه الحمالت ، 
أنشأت دائرة المنظمات غت  الحكومية ف 

ن  هذه المنظمات من اإلبالغ عن 
ّ
العامة لمجلس الوزراء منصة رقمية تمك

ي بأن أنشطتها. حيث 
منظمة غت  حكومية   236أفاد مجلس الوزراء العرافر

وس كوفيد  26حتر تاريــــخ  32-كانت تستجيب بشكل نشط لجائحة فت 

رت الحكومة أن 6262نيسان 
ّ
مستفيد تلقوا مواد  652,222. حيث قد

ي منذ بدء الحملة
.9غذائية عىل الصعيد الوطت   

 

ي االستجابة لتوزيــــع السالت الغذائية 
يواصل أعضاء مجموعة األمن الغذان 

ية  ي الخت 
زان  لحاالت الطوارئ. فعىل سبيل المثال ، قامت مؤسسة التر

وع "الخط  66,661بتوزيــــع المساعدات غذائية عىل  عائلة من خالل مشر

. 11الساخن لألغذية"  

 

 

: األسواق )بوابة المزرعة إىل األسواق( ي
 
 اإلمداد الغذائ

 الواردات والصادرات  
اد المواد  أعيد فتح معتر زرباطية الحدودي بي   العراق وإيران الستت 

الغذائية والزراعية وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ، 
ي األسبوع لتأمي   المواد الغذائية 

 
حيث سيتم فتح الحدود لمدة يومي   ف

ي األسواق المحلية والمحافظة عىل استقرار األسعار بحسب  1والزراعية
 
ف

   حاجة السوق المحلية. 
 

اد لعام  عىل  6262أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تعريفات االستت 
وات والفواكه والمنتجات الحيوانية حيث سيتم فرض  6بعض الخض 

ا عىل نوع 
ً
الرسوم الجمركية عىل مدار العام أو خالل مواسم معينة اعتماد

المنتج. بشكل عام ، ازدادت الرسوم الجمركية عىل المنتجات الزراعية 
وات .  6232والحيوانية منذ عام   خاصة بالنسبة للخض 

 

 الطلب عىل األغذية )المستهلكي   واالسواق(

 األسعار

ي لألرز ارتفع 
كشفت بيانات األسعار األسبوعية أن متوسط السعر الوطت 

، حيث 36أيار( مقارنة باألسبوع  2 - 1) 32٪ خالل األسبوع 1بنسبة 
ي محافظات البضة )

 
 6522إىل  6222٪ ، 65سجلت أعىل الزيادات ف
( ، كركوك ) ي

( وذي قار ) 30522إىل  3652٪ ، 62دينار عرافر ي
دينار عرافر

(. من ناحية أخرى ، انخفض  6222إىل  30252٪ ؛ 36 ي
دينار عرافر

ة الزمنية  ي للسكر والزيوت النباتية خالل نفس الفتر
متوسط السعر الوطت 

ي 65٪ عىل التواىلي ؛ وانخفضت أسعار السكر بنسبة 3٪ و 6بنسبة 
٪ ف 

ي دهوك واألنبار. بينما بقيت 32دياىل وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 
٪ ف 

أسعار دقيق القمح الوطنية مستقرة مقارنة باألسبوع األخت  من شهر 
 نيسان. 

 

 أنماط االستهالك

نامج األغذية العالمي أن معظم  ي لتر
وجد مؤرسر نقاط االستهالك الغذان 

ي شملها المسح )
ي 26األرس التر

ي مقبول، ف 
٪( تملك معدل استهالك غذان 

٪ ذات معدل 6% من األرس تمتلك معدل استهالك محدود و 5حي   ان 
ي ، فإن نصف األرس 

استهالك ضعيف. ومع ذلك عىل غرار األسبوع الماض 
اتيجيات  ي مقبول ال تزال تستخدم استر

ي تمتلك معدل استهالك غذان 
التر

% لذوي 22للتكيف قائمة عىل الغذاء، حيث تزداد هذه النسبة اىل 
٪ لألرس ذات االستهالك الضعيف. حيث كانت 22االستهالك المحدود و 

كة المعتمدة هي الحد من استهالك البالغي   للغذاء  اتيجية المشتر االستر
 حتر يتمكن األطفال من تناول الطعام. 

 

ي 25باالضافة اىل ذلك، فقد لوحظ أن 
٪ من األرس ذات االستهالك الغذان 
الضعيف تمتلك مصدر دخل. ومع هذا فقد أفادت تلك األرس أن مصدر 
قلقهم الرئيسي هو فقدان سبل العيش. من ناحية أخرى ، أبدت األرس 
وس كورونا  ذات المعدل االستهالك المقبول أيضا قلقها حيال تأثت  فت 

( .32-المستجد )كوفيد  

 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

 االستجابة المستمرة 

ي 
ي الحكومة العراقية ف 

 6تم إطالق رصف جميع الرواتب التقاعدية لموظف 

. حيث ذكرت الحكومة أن األموال المخصصة لرواتب 6262ايار 

ها من الفئات السكانية  المتقاعدين وبرامج الرعاية االجتماعية وغت 

 .7الضعيفة ال تزال تحظ  باألولوية

 

: أسعار المواد الغذائية األسبوعية )متوسطات على مستوى 2الشكل 
  91-العراق( ألربع سلع أساسية خالل أزمة كوفيد
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