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مليون طن من القمح ، بينما  2تتوقع المحافظات المذكورة عائد وقدره  
ي السوق المحلية ب 

 300,000و  300,000سيتم بيع الكمية المتبقية ف 
 للجودة.وذكرت وزارة التجارة أنها ستضاعف 

ً
ي للطن تبعا

دينار عراف 
جهودها لتحسي   عملية تسويق القمح بالتعاون مع وزارات الزراعة 
والجهات األمنية والحكومات المحلية. باإلضافة إىل ذلك، فقد وافقت 
ي محاصيل 

وزارة التجارة عىل تخفيف معايي  الجودة لشوائب العدس ف 
الحبوب ، والتنازل عن المستحقات المالية للمزارعي   من المواسم 
ي الصوامع الحكومية من جميع 

السابقة والحالية وقبول الحبوب ف 
ي الخطة 

المحافظات ، بغض النظر عما إذا كانت هذه المناطق مدرجة ف 
 . 4الزراعية األصلية

ي تشخيص 
ي ف 

 تقوم وزارة الزراعة بدعم عمل جهاز االمن الوطن 
ً
ا وأخي 

. وتماشيا مع هذه الجهود المبذولة، 5ومكافحة حاالت الفساد والتهريب

اتيجية  أعلنت وزارة الزراعة منع حركة نقل المحاصيل الزراعية االسي 
، الذرة الصفراء العلفية( بي   المحافظات كافة وألي  )الحنطة ، الشعي 

محصوىلي  لحموالت  غرض كان حن  اشعار اخر. وتم منح استثناءات
 .6الحنطة والشعي  المنقولة لحساب تشكيالت وزارة الزراعة

نتيجة للحظر المفروض عىل السفر بي   المحافظات العراقية، بدأت وزارة 
ي دعم نقل أعالف الدواجن المنتجة محلًيا بي   المحافظات ، 

الزراعة ف 
. تتواصل عمليات التفتيش 7باستثناء محافظات دهوك والسليمانية وأربيل

 عىل الصحة النباتية عىل النقاط الحدودية، حيث تم مؤخرا احتجاز 

 

 الرسائل االساسية
مليون طن من القمح هذا الموسم اعتباًرا من  3تلقت وزارة التجارة   

منتصف شهر حزيران الجاري، ويستمر موسم الحصاد في شمال 
العراق حيث تستلم الصوامع الحكومية المحاصيل في محافظات 

 دهوك والسليمانية وأربيل. 

مازال متوسط أسعار السلع األساسية مستقًرا على الصعيد الوطني؛   

ومع ذلك، كانت هناك زيادات أسبوعية على مستوى المحافظات 
 والمدن. 

 2.7مليون شخص ) 7.2وفقًا لبرنامج األغذية العالمي، فإن مايقارب   

% من األشخاص الذين يشملهم المسح( لم يمتلكوا معدل 
 استهالك غذائي كافي. 

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد ( تؤثر عىل العالم، بما 91-ال تزال جائحة في 
ي ذلك العراق. حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 

اصابة  98100ف 
 حن  تاري    خ  9930وفاة و 041و

ً
 .2020حزيران  94حالة جديدة يوميا

تبة لسوق  كما يستمر تتبع أسعار النفط عن كثب ، بسبب اآلثار المي 

النفط عىل عائدات الدولة. حيث ارتفعت أسعار نفط البرصة الثقيل من 

ي الخامس من شهر حزيران الحاىلي إىل  31.39
ميل ف   49.14دوالًرا للير

ميل بتاري    خ  حزيران، بينما انخفضت أسعار نفط البرصة  90دوالًرا للير

ة الزمنية  43.49دوالًرا إىل  44.09الخفيف من  ي نفس الفي 
. 1دوالًرا ف 

 التفاقية 
ً
ي شهر تموز القادم امتثاال

سيخفض العراق من صادراته النفطية ف 

م تصدير  مليون برميل يوميا  2.8أوبك + ،  وتوضح وزارة النفط أنها تعي  

ي شهر تموز  3.02من موانئها الجنوبية ، مقابل 
برميل يوميا تم تصديرها ف 

 3و 2091.2

تواصل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية  
، مع  ي

العالمي والبنك الدوىلي رصد  أثر ونتائج  هذه األزمة عىل األمن الغذائ 
كي   عىل توافر الغذاء والحصول عليه واستخدامه واستقرار امدادات 

الي 
 الغذاء. 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

ماليي   طن من القمح لهذا الموسم اعتبارا من هذا  3تلقت وزارة التجارة 
ي الشمال

. حيث تم 4تاري    خ هذا التقرير، مع استمرار موسم الحصاد ف 

ي 
ي محافظات دهوك والسليمانية وأربيل ف 

 94افتتاح صوامع الحكومة ف 
ألف طن من القمح مدعوم  310حزيران الجاري، وهي اآلن تستقبل 

ي إىل  420،000األسعار )
ي حسب  040،000دينار عراف 

دينار عراف 
 الجودة(. 

   . 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 

 البنك الدولي 

0202حزيران  51  

 

 يسمح للحكومة بفسخ عقود عم  
ً
م مجلس الوزراء قرارا

ي غير 
ي الزراعية إذا بقيت هذه األراض 

إيجار األراض 
 9(. 1004لعام ) 451مزروعة ، بما يتماسى مع القرار رقم 

  
وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة41-رصد أثر  فير  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  1010حزيران  41 - تاسعاالصدار ال   

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية

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

حزيران(.  42— 8هي) 42حيث تكون فترة األسبوع   
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ي الوصول إىل  9.1كما أفادت حواىلي 
مليون أرسة أنها تواجه تحديات ف 

.  حيث   940.000األسواق ، بزيادة قدرها  ي
أرسة مقارنة باألسبوع الماض 

كانت "قيود السفر" هي السبب األكير شيوًعا لعدم تمكن الناس من 
أرسة أنها واجهت تحديات  100000الوصول إىل األسواق. وأفادت حواىلي 

ي الوصول إىل المنشآت الصحية ، بزيادة قدرها 
مقارنة باألسبوع  90000ف 

 . ي
 الماض 

 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

واصل برنامج األغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية بشكل 

ي ذلك القسائم 
تحويالت نقدية ، باستخدام آليات تسليم متعددة ، بما ف 

ة.  ونية، والتحويالت المالية الهاتفية والتوزيعات النقدية المبارسر اإللكي 

وسيقدم برنامج األغذية العالمي آلية تحويل جديدة عن طريق البطاقات 

ا ابتداًء من شهر تموز القادم. باإلضافة إىل ذلك ، سيقوم 
ً
المدفوعة مسبق

اء  نامج بتجريب المدفوعات غي  النقدية حيث يمكن للمستفيدين رسر الير

ة من هواتفهم  السلع الغذائية عن طريق تحويل االعتمادات النقدية مبارسر

المحمولة إىل حساب المحال التجارية. كما قدم برنامج األغذية العالمي 

خطط طوارئ من أجل زيادة المساعدات الغذائية العينية إذا لزم األمر ، 

ي  40.000مع مجموعات حصص إغاثة فورية كافية لتغطية 
شخص ف 

ي الحصص الغذائية العائلية 
شخص بحلول  330،000العراق. تكف 

 منتصف شهر تموز القادم. 

وس كورونا المستجد عىل  تواصل المنظمات االنسانية تتبع أثر في 

ي ذلك تقرير 
ي والمناطق الجغرافية ذات الصلة، بما ف 

قطاعات األمن الغذائ 

المعلومات العالمية واإلنذار المبكر عن العراق الصادر عن منظمة األغذية 

ة  والزراعة ، وتقرير المنظمة الدولية للهجرة عن األعمال الصغي 

سي كور  والمتوسطة الحجم وتحليل السوق الرسي    ع الصادر عن منظمة مي 

ي محافظة نينوى. كما ستصدر منظمة األغذية 
حول االحتياجات الزراعية ف 

والزراعة ، وبرنامج األغذية العالمي ، والبنك الدوىلي ، والصندوق الدوىلي 

وس كورونا المستجد عىل األمن  للتنمية الزراعية تقريًرا عن تأثي  في 

كي   عىل تبعاته خالل شهري نيسان وأيار 
ي ، مع الي 

.2020الغذائ   

 

 

ي المستورد عند 
وتي   النبائ  شحنة من علف الحيوانات المصنوع من الير

معير تريبيل الحدودي. حيث قامت إدارة البيطرة وهيئة الجمارك بإتالف 

ي  24
ي المستورد المخصص لالستهالك الحيوائ 

وتي   النبائ  ا من هذا الير
ً
طن

8بسبب انتهاء صالحيته  

 . واصل السيد وزير الزراعة وضع تدابي  إلعطاء األولوية للناتج المحىلي

ي 
ي إنهاء عقود استئجار األراض 

 
فعىل سبيل المثال ، قد تبدأ وزارة الزراعة ف

ا مديريات الزراعة 
ً
ي غي  مزروعة ، بينما ستمنح الوزارة أيض

إذا بقيت األراض 

. باإلضافة إىل ذلك ،  ي
سلطة أكير لتجديد أو إلغاء عقود إيجار األراض 

للسماح ببناء مصانع  9183لعام  30قامت وزارة الزراعة بتعديل قانون 

ي المستأجرة
. 9تعبئة التمر وتغليف الطماطم عىل األراض   

ل التابعة لوزارة الموارد  كما بدأت مديريات صيانة مشاري    ع الري والير 

ي تطهي  قنوات 
 
ي االستمرار ف

 
ي محافظات واسط وبابل والديوانية ف

 
المائية ف

ي الزراعية 
الري من الرواسب و األعشاب لتحسي   توصيل المياه إىل األراض 

.11بهدف زيادة اإلنتاج  

ي جنوب العراق بأن مبيعاتهم تضاعفت مقارنة 
 
أفاد منتجو األسماك ف

وس كوفيد المستجد بسبب انخفاض توافر  بمبيعات ما قبل جائحة في 
 . 11األسماك الرخيصة المستوردة من إيران والكويت

 

 التحديات األخرى

هكتار من  90000أجرت الحكومة العراقية عمليات مكافحة جوية ل  
ة دوباس النخيل. حيث تم  بساتي   النخيل بهدف السيطرة عىل حرسر
ي جميع المحافظات المعنية. كما تستمر 

االنتهاء من حمالت المكافحة ف 
ة  ة الحمي  ي ذلك حرسر

 عمليات مكافحة آفات النخيل األخرى، بما ف 
ً
أيضا

 .وسوسة النخيل الحمراء وعنكبوت الغبار

تواصل محافظات النجف والديوانية العمل من أجل السيطرة عىل 
ي الزراعية عىل الرغم من عمليات المكافحة 

ي الحقول واألراض 
القوارض ف 

الجارية. وأوصت دائرة وقاية المزروعات المسؤولة عن عمليات المكافحة 
ي المناطق الزراعية ، بأن تقوم وزارات الزراعة والصحة والبيئة بحملة 

ف 
ي المناطق الزراعية والمدنية )المنازل 

متكاملة للقضاء عىل القوارض ف 
ي تقع عىل عاتق كل وزارة. 

 وأنظمة الرصف الصحي وما إىل ذلك( والن 

 

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

 خالل األسبوع 
ً
ي متوسط سعر السلع األساسية مستقرا

حيث لم  24بف 
ي ؛ ومع ذلك فقد ارتفع 

ة عىل المستوى الوطن  ات كبي  يالحظ أي تغيي 
ي األنبار بنسبة 

، حيث ارتفع سعر 20سعر األرز ف  ي
٪ عن األسبوع الماض 

. كما ارتفع  9,200إىل  9,000الكيلوغرام واحد من األرز من  ي
دينار عراف 

ي دهوك من 
ي ف 
،  9,000إىل  9,200سعر الزيت النبائ  ي للي 

دينار عراف 
ي إىل  991٪. كما ازداد سعر البيض من 20بزيادة قدرها 

 290دينار عراف 
ي نينوى بزيادة قدرها 

ي ف 
ي أسبوع واحد. كما ارتفع سعره 84دينار عراف 

٪ ف 
ي البرصة بنسبة 

٪. 94ف   

 أنماط االستهالك

mVAMقدر نظام  ي  
نامج األغذية العالمي ف  حزيران الجاري  92التابع لير

٪( لم يكن لديهم استهالك كاٍف من  1.2مليون شخص ) 2.1أن حواىلي 
٪ مقارنة  93.4الغذاء عىل مستوى العراق، وهو ما يقارب زيادة بنسبة 

ي )بتاري    خ 
٪ من 93.1حزيران(. أفاد ما يقرب من  0بأرقام األسبوع الماض 

اتيجيات التكيف السلبية  0.4األرس ) مليون شخص( بتبنيهم السي 
اتيجية االعتماد عىل طعام أقل تكلفة ) ٪ من األشخاص 30.9وخاصة اسي 

 الذين شملهم المسح(. 

 

 

: أسعار المواد الغذائية األسبوعية )متوسطات على مستوى 4الشكل 
  11-العراق( ألربع سلع أساسية خالل أزمة كوفيد
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