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وات المروية والذرة  ي ذلك الخضر
ر
، بما ف ي

 موسم الزراعة الصيفر
ً
بدأ أيضا

واألرز والذرة البيضاء العلفية. شددت وزارة الزراعة عىل أهمية توزي    ع 
ا لمواسم الزراعة من أجل تعزيز اإلنتاج 

ً
ي الوقت المناسب وفق

ر
األسمدة ف

. كما نظرت وزارة الزراعة اىل أهمية توفير معدات الري المتطورة   المحىلي
 .4كجزء من حملة الدعم الحكومية

 1983لعام  35تقوم وزارة الزراعة باجراء التعديالت الخاصة بالقانون رقم 

( 11هكتار لمدة ) 5.. - 5..1والذي بموجبه يتملك المزارعون مساحة 

ر زراعية. كما نصت التعديالت عىل أنه سيتم 5.إىل ) ( سنة  وإنشاء بساتير

ر الذين يزرعون ما يقرب من  ي المراعي  4.4السماح للمزارعير
هكتار أو أقل فر

ي الحكومية 
شبه القاحلة والقاحلة  )البادية(، باستئجار المزيد من األراضر

ي المستقبل
 .3فر

،  1911لعام  111أعلنت وزارة الزراعة عن إعادة العمل بالقانون رقم 

ي ، من خالل إنشاء قسم توثيق الشهادات التابع 
الذي يحدد ملكية األراضر

ر التوثيق.  ي الزراعية بهدف تحسير
 إلدارة األراضر

 عىل قانون 
ً
والذي يسمح للحكومة  113.لعام  4.التعديالت جارية أيضا

ر  ر واألطباء البيطريير ر الزراعيير ي  5..1تمليك المهندسير
هكتار من األراضر

ي ستسمح لهم بامتالك  31.5المروية أو 
ي الديمية والت 

هكتار من األراضر

حة المتقاعدين  ي بعد عشر سنوات. وستشمل التعديالت المقي 
األراضر

ر بامتالك األرض بعد خمس سنوات فقط  .3وستسمح للمزارعير

واصلت وزارة الموارد المائية دعم حمالت الصيانة لضمان حصول نواحي 

المحافظات عىل حصص المياه الخاصة بها وضمان ايصال المياه اىل 

ي دياىل وكركوك وصالح الدين 
ي الزراعية. تستمر مديريات الزراعة فر

األراضر

ي تنظيف وتأهيل المجاري وشبكات قنوات الري
. كما يبدو أن النظم 5فر

ي التحسن ؛ حيث أعلنت وزارة الموارد 
البيئية للمياه الطبيعية آخذة فر

ي 
ي األهوار ال 19المائية فر

ر الملحية فر اكير
 وسىطحزيران الجاري أن نسبة الي 

عادت إىل مستوياتها الطبيعية بسبب دفع كميات جيدة من المياه العذبة 

.6من نهري دجلة والفرات وضخ المياه من نهري عني  والداير  

ي رقم  
ا لألمر الديوانر

ً
ي 1.1.) 11وفق

( ، عقد فريق األمن الغذان 

ي 
حزيران الجاري. حيث ترأس االجتماع  16واالجتماعي جلسته األوىل فر

السيد وزير التخطيط بمشاركة من وزارات الزراعة والتجارة والتخطيط 

 ورؤساء اتحاد الصناعات العراقية وغرف التجارة. 

سلط الفريق الضوء عىل أهمية استقرار أسعار المواد الغذائية من خالل 

ي 
 ضمان اإلمدادات الكافية ، وتشجيع تصنيع األغذية المحلية وتبتر 

 

 

 الرسائل االساسية

 ماليين طن. 3أعلنت وزارة التجارة أن إنتاج القمح المحلي تجاوز   

تم ظهور عدد جديد من اآلفات الموسمية الشائعة في أنحاء العراق،   

بما في ذلك ذبابة الخوخ وذبابة الياسمين وآفة حفار أوراق 
 الطماطم.

استمرت أسعار السلع الغذائية األساسية باالستقرار، بينما تذبذبت   

أسعار الخضار الموسمية. على سبيل المثال ، شهدت أسعار 
دينار  511إلى  051٪ في بغداد )011الطماطم زيادة بنسبة 

دينار  511إلى  011٪ في نينوى )05عراقي( وزيادة بنسبة 
 عراقي(.

 نظرة عامة

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

اصابة  318868فر
 حت  تاري    خ  18646وفاة و 18111و

ً
 .1.1.حزيران  ..حالة جديدة يوميا

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

انية  ر اض أن  1.1.النفط عىل عائدات الدولة. حيث تم إعداد مير بافي 

دوالًرا أمريكًيا. ارتفعت أسعار نفط البضة  56سعر برميل النفط الخام 

ي الخامس عشر من شهر حزيران  41.16الثقيل من 
ميل فر دوالًرا للير

ميل بتاري    خ  44.13الجاري إىل  حزيران، كما ازدادت أسعار  19دوالًرا للير

ة  46.19دوالًرا إىل  43.61نفط البضة الخفيف من  ي نفس الفي 
دوالًرا  فر

 . 1الزمنية 

 وزارة التخطيط والبنك الدوىلي وعدد من ممثىلي 
ر عقدت مباحثات بير

ي شهر حزيران الجاري ِبشأن سبل االستفادة من مخرجات 
الدول المانحة فر

ر عام  ي دعم جهود الحكومة العراقية  118.مؤتمر الكويت للمانحير
فر

العادة االعمار  ومواجهة جائحة كورونا فضال عن التحديات المالية 

. وأكد الجانبان خالل االجتماع  الناتجة عن التباطؤ االقتصادي العالمي

أهمية التنوع االقتصادي واستمرار العمل عىل تعزيز اإلدارة المالية العامة 

ي وتطوير نظم الحماية االجتماعية ي رأس المال البشر
 .2واالستثمار فر

تواصل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية  
العالمي والصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية والبنك الدوىلي رصد أثر ونتائج  
ر عىل توافر الغذاء والحصول عليه  كير

، مع الي  ي
هذه األزمة عىل األمن الغذان 

 واستخدامه واستقرار امدادات الغذاء. 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

ر طن حيث تم االنتهاء من حصاد  تجاوز إنتاج القمح المحىلي ثالثة ماليير

ي محافظات الشمال. وتواصل وزارة التجارة سير عملية التسويق
.القمح فر  

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

0202حزيران  71  

 

ي الصوف  خفضت وزارة الزراعة رسوم التصدير لمنتج 
 من تاري    خ حزيران  والجلود 

ً
، كما قررت 0202اعتبارا

ات الزراعية السماح للمزارعي    كة العامة للتجهي   الشر
اء الحاصدات الزراعية والجرارات باألجل أو عن طريق  بشر

 .5األقساط

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

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ
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ة. شهدت  ات كبير وات الموسمية تغير ومع ذلك ، شهدت أسعار الخضر

ي بغداد )111أسعار الطماطم زيادة بنسبة 
ر
(  511إىل  51.٪ ف ي

 
دينار عراف

ي نينوى )5.وزيادة بنسبة 
ر
(. قد يكون هذا  511إىل  411٪ ف ي

 
دينار عراف

ر ، مما قد  ي كلتا المدينتير
ر
ا باإلغالق الكامل وحظر التجوال ف

ً
التغيير مرتبط

 
 
يعوق سلسلة التوريد للمنتجات الطازجة عىل الرغم من أن الطماطم تعد

ي تم حظر وارداتها. من ناحية أخرى، 
احدى المنتجات الزراعية الت 

ي دهوك وكركوك بنسبة 
ي محافظت 

ر
٪ 33٪ و 1.انخفض سعر الطماطم ف

 .  عىل التواىلي

 أنماط االستهالك

ي 
ر برنامج األغذية العالمي فر

 
مليون  86..حزيران الجاري أن حواىلي  15قد

٪( لم يكن لديهم استهالك كاٍف من الغذاء عىل مستوى 1.4شخص )
ي شملها المسح بتبنيهم 14العراق، أفاد ما يقرب من 

% من األرس  الت 
اتيجيات التكيف السلبية وهو مايمثل  مليون شخص بزيادة  5.4السي 

اتيجية  41111قدرها  . حيث كانت اسي  ي
شخص عن األسبوع الماضر

 وهو ما 
ً
اتيجيات استخداما االعتماد عىل طعام أقل تكلفة هي اكير االسي 

٪.  31.8يقارب نسبة   

ي الوصول إىل 
ي أرسة أنها تواجه تحديات فر

كما أفادت حواىلي مليونر
. كانت "قيود  11األسواق، أي بزيادة  ي

ألف أرسة مقارنة باألسبوع الماضر
السفر" هي السبب األكير شيوًعا لعدم تمكن األشخاص من الوصول إىل 

ي الوصول  111111األسواق. وأفادت حواىلي 
أرسة أنها واجهت تحديات فر

مقارنة باألسبوع  31111إىل المنشآت الصحية ، وهو مايمثل زيادة قدرها 
 . ي

 الماضر

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

ي  
ر كيس من دقيق القمح المحىلي عىل الصعيد الوطتر تم توزي    ع ستة ماليير

.  كما قامت فرق كجزء من دورة التوزي    ع الرابعة لنظام التوزي    ع العام

المراقبة وضمان الجودة بزيارات ميدانية للمطاحن وإجراء اختبارات 
معملية عىل عينات عشوائية من وكالء التوزي    ع من أجل ضمان توزي    ع 

 الدقيق عاىلي الجودة فقط. 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غي  الحكومية

ي للعراق  التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق 
خصص الصندوق اإلنسانر
مليون دوالر أمريكي لمجموعة األمن  1.1الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

ي لتنفيذ بأنشطة تركز عىل الزراعة. 
 الغذان 

يواصل أعضاء مجموعة األمن الغذائي تقديم المساعدة الغذائية استجابة 
لألسر الضعيفة في السليمانية وحلبجة ؛ ومع ذلك ،  11-فيروس كوفيد

أفادت بعض المنظمات عن مشكالت في الحركة والوصول. على سبيل 
المثال ، علّقت اللجنة الدولية للصليب األحمر توزيع المساعدات النقدية على 

عائلة في مخيمات جمجمال وكاالر بسبب القيود الحكومية على الحركة. 55  

 

 

 

سياسات إدارة المعلومات لدعم الصناعة الوطنية. كما أبرز الفريق أهمية 
ر  ر المستهلكير وي    ج للمنتجات الوطنية بير دعم القطاع الزراعي الخاص والي 

ر  .5العراقيير  

 التحديات األخرى

ي عن 
ر  64.أفادت مديرية الدفاع المدنر ة مابير

ي الفي 
ر
ا ف

ً
نيسان و  1.حريق

ي  38.11. حيث تعرض ما يقرب من 1.1.حزيران  1.
هكتار من األراضر

اق بينما تم انقاذ  هكتاًرا. هذا ولم يتم تحديث  488311الزراعية لالحي 
 أسباب هذه الحرائق رسمًيا اعتباًرا من هذا التقرير. 

ي العراق، وتعمل دائرة  
ر
تؤثر العديد من اآلفات حاليا عىل اإلنتاج الزراعي ف

وقاية المزروعات عىل توزي    ع المبيدات والفرمونات بهدف  مكافحة هذه 
ي  فرق  االفات. حيث تواصل

ر
محافظات النجف  مكافحة اآلفات الزراعيه ف

ي 
ي الحقول واألراضر

والديوانية العمل من أجل السيطرة عىل القوارض فر
ر للحد من االنفجار  الزراعية، و يتم توزي    ع مبيدات اضافيه للمزارعير

. أصابت آفات ذبابة الخوخ  ر ر المحافظتير ي هاتير
ر
العددي للقوارض ف

ر مساحة وقدرها   هكتار من الخوخ والحمضيات  1511وذبابة الياسمير
ي محافظات بغداد ، واسط ، بابل ، صالح 

ر
ر الفاكهة األخرى ف وبساتير

الدين ، النجف ، كربالء ودياىل. كما أصابت آفة حفار أوراق الطماطم 
ي عموم العراق.  هكتار موزعة 4111حواىلي  ابسليوتا( )توتا

ر
 ف

أعلنت دائرة وقاية المزروعات انها بدأت التخطيط لحملة الخريف 
ي شهري أيلول 

 لموسم حصاد التمر فر
ً
ا لمكافحة افة دوباس النخيل تحضير

ين األول. كما تستمر عمليات المكافحة ضد آفات النخيل األخرى ،  وتشر
ة وسوسة النخيل الحمراء وعنكبوت الغبار.  ة الحمير ي ذلك حشر

 بما فر

: األسواق )بوابة المزرعة إىل األسواق( ي
 اإلمداد الغذائ 

ي 
حزيران الجاري دعوتها  16جددت لجنة الزراعة والمياه واالهوار فر

لتشديد الرقابة عىل الحدود لمنع دخول المنتجات الزراعية المستوردة. 

ي السوق المحلية 
والحظت اللجنة زيادة كمية المنتجات المستوردة فر

وطلبت أن يواجه المسؤولون اتهامات جنائية. احتجزت سلطة الحدود 

ي  38بنجاح شحنة من الذرة الصفراء وزنها 
ي ميناء خور الزبير فر

طنا فر

ي شهر نيسان 
1.1.8.البضة ، وهي أحد المنتجات الزراعية المحظورة فر  

ي نينوى بعد ست سنوات من اإلغالق 
كما تم إعادة فتح صومعة سنجار فر

ها بالكامل من قبل الجماعات االرهابية. حيث تبلغ سعة  بعد أن تم تدمير

.ألف طن 81الصومعة   

لطلب عىل األغذية )المستهلكي   واألسواق(ا  

 األسعار

ي  
لم تشهد أسعار السلع األساسية أي تغير كبير عىل المستوى الوطتر

ي من شهر 
بشكل عام وعىل مستوى المحافظات بالمقارنة مع األسبوع الثانر

 حزيران. 

 
: عدد األشخاص الذين لديهم استهالك غذائي غير كاف. حيث 1الشكل 

يشير االستهالك غير الكافي إلى أولئك الذين يعانون من استهالك غذائي 
 ضعيف وحدودي وفًقا لمعيار استهالك الطعام 

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


