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اوح األسعار من حوالي 
إل  000,000واعتمادا عىل الجودة ، ستتر

، أن  500,000 ي للطن. كما أعلن مرصف الرافدين الحكومي
ر
دينار عراق

. ستتبع  ن الفروع ستكون مفتوحة وقادرة عىل رصف المبالغ للمزارعي 
ي رصف هذه المستحقات؛ فعند التسليم إل 

ن
االجراءات النموذجية ق

المخازن الحكومية، ستصدر وزارة التجارة كتاب مخاطبة إل البنك بشأن 
. قد تخفف هذه 1الكمية والسعر المستحق للمزارع بهدف تحصيل النقد

اء محاصيلهم  ن بشأن قدرة الحكومات عىل شر االجراءات مخاوف المزارعي 
 بسبب انخفاض أسعار النفط. 

ي 
ي محافظة ذي قار قن

نيسان رفع  15كمت أعلنت مديرية وزارة الزراعة قن
الحظر المفروض عىل صيد األسماك لمدة شهرين. علما بأن الحظر  كان 

، وليس بسبب تدابت  التخفيف من  0قد فرض بسبب موسم تربية األسماك
.11-كوفيد  

ا لترصي    ح وزارة الموارد المائية بحكومة العراق ، تمتلك السدود 
ً
ووفق

. وبناًء عىل 3مليار متر مكعب من المياه 50والخزانات الوطنية حالًيا 

 لتلبية احتياجات المياه الزراعية والصناعية 
ً
تحليلها ، يعد هذا كافيا

ي المستقبل المنظور، برصف النظر عن تطورات البنية التحتية. 
لية قن ن  والمتن

 التحديات األخرى   

ي وسط وجنوب العراق تخضع 
يبدو أن أشاب الجراد الصحراوي قن

ي تنفذها وزارة الزراعة. وتستمر هذه 
للسيطرة بفضل عمليات المكافحة التر

ي 
ي االماكن التر

ي الصحراء قن
ي محافظات األنبار والمثتن خاصة قن

العمليات قن

ي األسبوع 
تم اإلبالغ عن تواجد الحوريات وعدد قليل من األشاب. قن

ي إقليم كوردستان، 
، تم اإلبالغ عن مجموعة محلية من الجراد قن ي

الماضن

ي كل موسم وقد 
غت  انه كان النوع الشائع من الجراد الذي يظهر قن

 استجابت حكومة إقليم كوردستان بكفاءة وفعالية للسيطرة عىل انتشاره. 

 الرسائل االساسية

  ،ي جنوب العراق
 
 حصاد محصولي الحنطة والشعير ف

ً
يجري حاليا

وقد أعلنت الحكومة أن أسعار بيع الحنطة للمخازن الحكومية 
 ستكون مماثلة للسنوات السابقة. 

  .ي العراق مستقرة بشكل عام
 
 األسواق وأسعار المواد الغذائية ف

  نامج منحة  5.2ما يقرب من مليون شخص مسجلير  ذاتًيا لير
ي  030333والذي سيوفر ،  minha.iqالطواريء الحكومي 

 
دينار عراف

وس كوفيد  .91-لألفراد المتأثرين بـفير
  ي حاالت الطوارئ جارية، مع

 
ـــع المواد الغذائية ف إن عمليات توزيـ

خطط لزيادة المستهدفير  والتوسع باالهداف بناًء عىل 
 االحتياجات والموارد. 

 

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد  ( تؤثر عىل العالم ، 11-ال تزال جائحة فت 
حيث فرضت العديد من البلدان تدابت  التباعد االجتماعي وإجراءات 
، فقد تجاوز  وس. وعىل الصعيد العالمي الحظر للحيلولة دون انتشار الفت 

مليون حالة؛ ومع ذلك ،  0.05المؤكدة  11-العدد اإلجمالي لحاالت كوفيد
اكمي للحاالت بنسبة  ٪ خالل األسبوع السادس عشر  0انخفض العدد التر

( مقارنة باألسبوع السابق. منذ شباط، فرضت 0000أبريل  10-11)
قيود عىل الحركة وحظر   حكومة العراق االتحادية وإقليم كوردستان

التجول للحد من انتقال المرض. يبدو أن إجراءات العراق كانت فعالة؛ 
اكمي للحاالت من أسبوع إل األسبوع الذي يليه  فقد انخفض العدد التر

ي األسبوع  63بنسبة 
حالة مؤكدة فقط  160، مع اإلبالغ عن 16٪ قن

ي األسبوع  000مقارنة ب  
(. اعتبارا من هذا التقرير، 1)الشكل  15حالة قن

 التدابت  المفروضة سارية المفعول حتر بداية شهر رمضان )
ستبقر

ي كل من العراق وإقليم كوردستان. وتواصل منظمة األمم  03/00
نيسان( قن

المتحدة األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي 
ي 
ي واإلنتاج الزراعي والنظام الغذائ 

تتبع أثر هذه األزمة عىل األمن الغذائ 
 العام. 

 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

اليزال المزارعون قادرين عىل الوصول إل حقولهم وقطعانهم عىل الرغم 

ي كل من العراق وإقليم كوردستان. بدأت وزارة 
من استمرار حظر التجول قن

ي جنوب العراق بحصاد أكتر من 
مليون هكتار من الحنطة  3.05الزراعة قن

ي حبوب الحنطة من  . وقد أعلنت الحكومة العراقية أنها ستشتر والشعت 

ن بنفس أسعار السنوات السابقة .المزارعي   

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة91-رصد اثر  فير  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

ي    
 
  5353نيسان  59 -االصدار الثائ

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

نيسان(. 11-11المبلغ عنها هي ) 11فترة األسبوع    

 البنك الدولي 

0202نيسان  51 قررت اللجنة العليا استثناء عدد من المسؤولين والموظفين  

العاملين في وزارتي الزراعة والتجارة من اجراءات حظر 

 استعداداً لموسم الحصاد ولتسويق المنتجات الزراعية. التجوال

 

0202نيسان  51 قرر مجلـس الوزراء تأجيـل استيفـاء بـدالت اإليجار من المزارعين  

 مستأجـري االراضـي الزراعية

 

 المصادر
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ن للحصول عىل هذه المنحة التسجيل بحلول  يتوجب عىل األفراد المؤهلي 

ا. بحلول الموعد  16
ً
ي تم إطالقه حديث

وئن نيسان باستخدام موقع إلكتر

، سجل ما يقرب من  ي
 وزارة  0.5النهائ 

ً
مليون شخص أنفسهم وتعمل حاليا

الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة التجارة عىل تطوير معايت  

 .
ً
 االستهداف لمساعدة األكتر احتياجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
ن
نيسان،  إل توزي    ع مليون  6دعت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ق

كات محلية  سلة غذائية، حيث استجابت عدة منظمات غت  حكومية وشر

لهذا الطلب. سيتم توجيه هذه السالت الغذائية إل من ال يتلقون حالًيا 

مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أو رواتب حكومية 

ن عىل ذوي االحتياجات الخاصة. تم توزي    ع ما يقارب  كت 
منتظمة، مع التر

كغ( حتر اآلن. ومن   05-00سلة غذائية )متوسط  6000-5000من 

ي تسبق شهر 
ي األيام التر

المتوقع أن يزداد عدد السالت الغذائية الموزعة قن

جري بعض المجتمعات المحلية والمجموعات الدينية 
ُ
رمضان. كما ت

 حمالت إعالنية ُيرجح أن تشهد زيادة مماثلة قبل شهر رمضان وخالله. 

قامت وزارة الهجرة والمهجرين بتوزي    ع سالت غذائية شهرية طارئة بحجم 

ي 15كغ عىل   00.3
ة كانون الثائن ي المخيمات خالل الفتر

ن قن -% من النازحي 

. كما قامت الوزارة بتوزي    ع سالت مضاعفة خالل شهر آذار 0000نيسان 

 .
ً
ن أيضا  وأعلنت عن خططها لتوسيع المساعدات لتشمل الالجئي 

ا لتوزي    ع 
ً
حصة  000000تخطط سلطات حكومة إقليم كوردستان أيض

. وسيقدم برنامج األغذية العالمي  ن غذائية عىل األشخاص المستضعفي 

ي اذا لزم األمر. 
 الدعم الفتن

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

ن  يقوم برنامج األغذية العالمي بزيادة سقف االستجابة الحالي لالجئي 

ن داخليا خالل دورة توزي    ع شهر أيار. حيث سيتم توسيع نطاق  والنازحي 

ي ذلك 
ن داخل المخيمات بما قن المساعدة النقدية لتشمل كافة النازحي 

ا أثناء عملية االستهداف األولية. 
ً
أولئك الذين تم استبعادهم سابق

وس كوفيد ، سيقدم برنامج األغذية العالمي 11-وبموجب استجابتها لفت 

ا المساعدة ل  
ً
ي المخيمات. عىل الرغم من أن  35000أيض

ي قن
الج   إضاقن

وس   ن قد تم اختيارهم بناًء عىل تأثرهم بفت  ا من هؤالء الالجئي  ً جزًءا كبت 

ة عىل نظام لتحديد واستهداف 11-كوفيد ، فقد تم وضع اللمسات األخت 

ي 
. كما يبحث برنامج األغذية العالمي قن ن ن والنازحي  أعداد إضافية من االجئي 

ي حال انخفاض أسعار المواد الغذائية. 
 زيادة قيمة مساعداته قن

ي مجموعة األمن 
كما أفادت المنظمات المحلية والدولية المشاركة قن

وس كوفيد ي ضوء االستجابة لفت 
ي مناهج جديدة قن

ي عن تبتن
؛ 11-الغذائ 

حيث قامت المنظمات القادرة عىل التحرك بتوزي    ع سالت غذائية طارئة، 

ن عملت منظمات أخرى ذات الحركة المحدودة عىل زيادة  ي حي 
قن

يات المحلية والجلسات التدريبية عت  استعمال المنصات الرقمية.   المشتر

: األسواق )بوابة المزرعة إل األسواق( ي
 
 اإلمداد الغذائ

 األسواق

ات وأنشأت فرق تفتيش ميدانية لمراقبة  كيب كامت  قامت وزارة الزراعة بتر

نظاًما  أسعار المواد الغذائية المحلية. كما أنشأ برنامج األغذية العالمي 

ي سياق كوفيد  mVAMيسم
ن
ي ووظائف السوق ق

 11-لرصد األمن الغذائ 

لية وتجار التجزئة، بما يمكن برنامج  ن باستخدام المقابالت الهاتفية المتن

ي )استهالك الغذاء، 
ات األمن الغذائ  األغذية العالمي من تتبع مختلف مؤشر

اتيجيات التكيف ، وتأثت  كوفيد ات أداء  11-واستر (، باإلضافة إل مؤشر

، تشكيلة متعددة القطاعات والتوافر والتكامل والمرونة.  )MFI)السوق 

ي هذا التقرير اعتباًرا من شهر   MFIو  mVAMستتم مشاركة معلومات
ن
ق

ا. 
ً
 أيار فصاعد

ي االنخفاض مع سعر النفط الخام. 
ن
ي ق

ر
تستمر عائدات النفط العراق

انية  ن ي مت 
سعر متوقع إل متوسط  0000واستندت الحكومة العراقية قن

ي الخفيف، البرصة  56يبلغ 
ر
ميل. ومن المقرر بيع الخام العراق دوالًرا للت 

ي أيار )حوالي  10الخفيف، بنحو 
ن
ميل ق  للت 

ً
دوالرات خصم عىل  7دوالرا

(. يمثل النفط  ٪ من عائدات الدولة ، وبالتالي 10سعر خام برنت القياسي

ي سد هذه الفجوة. 
ن
 ستواجه الحكومة تحديات ق

 الواردات والصادرات من المواد الغذائية 

اد المواد  ي لديها تراخيص صالحة قادرة عىل استت 
كات التر ال تزال الشر

ا أنه يهدف 
ً
الغذائية والمنتجات الزراعية والسلع الطبية. وأعلن العراق أيض

اد مليون طن من القمح و  طن من األرز من أجل زيادة  050000إل استت 

اتيجية . عىل الرغم من أن العراق يتوقع إنتاًجا 0احتياطياته الغذائية االستر

اد   0011/0000أعىل من متوسط موسم  ي استت 
، إال أن العراق سيستمر قن

ي 
اد القمح قن ة من القمح من أجل زيادة المخزونات. يتم استت  كميات كبت 

ي 
اليا وكندا والواليات المتحدة، وهي البلدان التر المقام األول من أستر

 .
ً
 واالحتفاظ بمخزونات عالية نسبيا

ً
ي التصدير عالميا

 تستمر قن

 احتياطيات الغذاء

 شهرين من اإلمدادات لنظام  
ً
أفادت وزارة التجارة العراقية أن لديها حاليا

ن التوزي    ع العام،  ن سلة غذائية من الطحي  ن خمسة ماليي  وتقوم حالًيا بتجهت 

القمح والمواد الغذائية األخرى لدورتهم التوزيعية الثالثة، مما يمنح 

األولوية لألشخاص المتأثرين باإلغالق وحظر التجول. يعمل موظفو وزارة 

ن مرافق التخزين والوفاء بالمواعيد  كة المطاحن يومًيا لتحسي  التجارة وشر

 النهائية. 

 

 الطلب عىل األغذية )المستهلكير  واالسواق(

 األسعار

كانت األسواق وأسعار السلع الغذائية مستقرة بشكل عام هذا األسبوع. 

، لم تشهد  نامج األغذية العالمي وفقا لبيانات رصد األسعار األسبوعية لت 

. لوحظت  ي
ة عىل المستوى الوطتن المواد الغذائية األساسية أي زيادة كبت 

ي السليمانية حيث قفزت األسعار إل 
ي أسعار دقيق القمح قن

زيادة طفيفة قن

ي مقارنة ب   1300
.  1000دينار عراقر ي

ي األسبوع الماضن
دينار عراقر  

 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

 االستجابة المستمرة 

أطلقت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، بالتعاون مع وزارة 

دينار  30000الشؤون االجتماعية والعمل، مجموعة مساعدات بقيمة 

ي للشخص الواحد. 
نامج إل دعم األشخاص األكتر عراقر يهدف هذا الت 

 والذين تأثروا بتدابت  حظر التجول المفروضة من قبل الحكومة 
ً
ضعفا

وس كوفيد  . 11-للحد من انتشار فت 

: أسعار المواد الغذائية األسبوعية )متوسطات على مستوى 1الشكل 
  11-العراق( لثالث سلع أساسية خالل أزمة كوفيد


