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ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 
 اإلمداد الغذائ

ن  أعلنت وزارة التجارة أن صوامع الحكومة تلقت ما يقرب من أربعة ماليي 
٪ منها كانت 09حزيران،  82طن من القمح عىل مستوى العراق بتاري    خ 

ي بعض المحافظات ، 3من الدرجة األوىل
 فن
ً
. وال يزال تسويق القمح جاريا

اد  كة العامة لتجارة الحبوب لالستي  ي ذلك نينوى. تتوقع الشر
بما فن

ي صوامع محافظة نينوى.   2.8والتسويق أن يتم استالم 
مليون طن قمح فن

ي 
ي بدأ فيها الحصاد فن

ي المحافظات الت 
كما سينتهي توريد القمح قريًبا فن

ي محافظات دياىل واألنبار فسينتهي التسويق 
. أما فن ي

شهر أيار الماضن
ي نهاية شهر تموز بالنسبة اىل 

بحلول منتصف شهر تموز القادم وفن
ي 
محافظة صالح الدين. أفادت وزارة التجارة أنه  مراكز جمع القمح فن

 278.205طن ،  779.555محافظات صالح الدين ودياىل واألنبار تلقت 
. كما بدأت وزارة 4حزيران 85طن عىل التواىلي حت  تاري    خ  886292طن و 

ن بالخطة الزراعية بنفس  ن الغي  مشمولي  التجارة بقبول القمح من المزارعي 
ي 
األسعار المدعومة. فعىل سبيل المثال ، تم فتح صومعة النارصية فن

ن خارج  محافظة ذي قار لمدة خمسة أيام الستالم القمح من المزارعي 
ي 
ة  226،759الخطة الزراعية حيث تم تلق  ي تلك الفي 

ا من القمح فن
ً
طن

 .5الزمنية

كة توزي    ع المنتجات النفطية الحكومية بالتنسيق مع وزارة  قامت شر

 من وقود الديزل المدعوم لمزارعي القمح  87الزراعة بتوفي  
مليون لي 

ي محافظة نينوى. تم بيع هذا الديزل بسعر 
ي ،  599والشعي  فن

دينار عراف 

تماشًيا مع األسعار الرسمية للحكومة. وأوضحت وزارة النفط أنها ال تزال 

ي المستقبل
مة بتوفي  النفط ومشتقاته لقطاع الزراعة فن ن

 .6ملي 

أفادت مديرية زراعة بغداد/شعبة الرصافة خالل شهر حزيران عن توفر 

ي السوق المحلية ، و  59.7
ي  8.2مليون بيضة فن

مليون دجاجة بياضة فن

 899طن من اللحوم الحمراء ، و  22999مرحلة االنتاج ، كما تم تسويق 

طن من لحم الدجاج . وتعزى أرقام  209طن من األسماك ، وإنتاج  

 .7اإلنتاج هذه إىل مشاري    ع القروض الزراعية الناجحة

أعلنت الدوائر البيطرية عن حملة تلقيحات وقائية مجانية ضد أمراض 

الحىم القالعية وجدري األغنام والتهاب الجلد العقدي. وستقترص 

ي أبلغت عن حاالت من األمراض 
حمالت التلقيح عىل المحافظات الت 

. حيث بدأت الحملة  ي الوقت الحارصن
المذكورة بسبب نقص التمويل فن

ي محافظات واسط ودياىل ونينوى
 .9بالفعل فن

 

 

 لرسائل االساسيةا 

تلقت صوامع الحكومة ما يقرب من أربعة ماليين طن من القمح على   

٪ منها من نوعية الصف األول 09مستوى الدولة ، حيث كانت 
 . حزيران 82حتى تاريخ 

أعلنت الدوائر البيطرية عن تلقيحات مجانية ضد أمراض الحمى   

القالعية وجدري األغنام والتهاب الجلد العقدي، وستتركز هذه 
. وبدأت الحمالت التي تظهر بها بؤر اصابةالحمالت في المناطق 

  بالفعل في محافظات نينوى وواسط وديالى.

ماتزال أسعار الخضار الموسمية غير مستقرة على مستوى   

 المحافظات.

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد ( باالنتشار. حيث 20-تستمر جائحة في 

وفاة حت   26229اصابة  و 56828أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 

. كما يستمر تتبع أسعار النفط عن كثب ، بسبب 8989حزيران  82تاري    خ 

تبة لسوق النفط عىل عائدات الدولة حيث أن  ٪ من  09اآلثار المي 

انية الحكومة لعام  ن عائدات الدولة مستمدة من النفط وتم إعداد مي 

اض أن سعر برميل النفط الخام سيكلف  8989 دوالًرا أمريكًيا.  72بافي 

ميل  55.56بقيت أسعار نفط البرصة الثقيل مستقرة نسبًيا عند  دوالًرا للير

ي 
ي  55.72حزيران إىل  20فن

حزيران. ارتفع السعر تقريًبا   82دوالًرا فن

ي  65.55٪ )5بحدود 
حزيران( عىل مدار شهر حزيران.   2دوالر أمريكي فن

دوالر أمريكي إىل  52.90كما انخفضت أسعار نفط البرصة الخفيف من 

ة الزمنية. ومع ذلك فقد ارتفع  55.22 ي نفس الفي 
ميل فن دوالر أمريكي للير

ي  52.20٪ )6السعر بنسبة 
 .1حزيران( عىل مدار الشهر 2دوالًرا أمريكًيا فن

أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض الناتج المحىلي اإلجماىلي بنسبة 

ي الرب  ع األول من عام 26.6
ة نفسها من العام  8989٪ فن مقارنة بالفي 

ي المقام األول إىل 
. تعزو وزارة التخطيط االنكماش االقتصادي فن ي

الماضن

ي أنشطة البناء بسبب 
ي سوق النفط العالمية والتباطؤ فن

التطورات فن

 .2االستثمارات المحدودة

تواصل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية 

العالىمي والصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية والبنك الدوىلي رصد أثر ونتائج  

ن عىل توافر الغذاء والحصول عليه  كي 
، مع الي  ي

هذه األزمة عىل األمن الغذائ 

 . 1واستخدامه واستقرار امدادات الغذاء 

 

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

0202حزيران  51  

 

وع قانون للتوقيع عىل  وافق مجلس الوزراء عىل مشر
لمنع التلوث البحري عن طريق إلقاء  2791اتفاقية عام 

ها من الملوثات  .8النفايات وغير

0202حزيران  02  

 

ي عىل خطة وزارة المالية دفع 
 
وافق مجلس النواب العراف

اض الداخىلي  ي الحكومة عن طريق االقي 
 .13رواتب موظف 

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة27-رصد أثر  فير  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  1313حزيران  03 - عشر االصدار الحادي    

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية
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 أنماط االستهالك

ي mVAMأفاد تقرير ) 
ن
نامج األغذية العالىمي ف من شهر  88( التابع لير

ي تمثل 5.2حزيران أن ما يقرب من 
ي شملها المسح والت 

٪ من األش الت 

ي كاٍف ، وهو ما  6حواىلي 
ن شخص ال تملك معدل استهالك غذائ  ماليي 

. 799999يمثل زيادة مقدارها  ي
استندت هذه شخص عن األسبوع الماضن

تمت حيث عىل أساس شهري ،  -التقديرات إىل عينة ذات داللة إحصائية 

ا أن  2289مقابلة 
ً
. وكشفت البيانات أيض

ً
٪ 26.5أشة عير الهاتف شهريا

اتيجيات التكيف السلبية القائمة عىل  من األشخاص كانوا يستخدمون اسي 

٪ من األشخاص أنهم يعتمدون بشكل أساسي عىل 62الغذاء، حيث أفاد 

  الطعام األقل تكلفة. 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

أكدت وزارة التخطيط أن حمولة األرز الفيتنامي ، والذي سيكون جزء من 

نظام التوزي    ع العام ، تم نقله اىل العراق وسيتم تسليمه إىل جميع 

ي ذلك إقليم كوردستان العراق ، عىل الرغم من قيود 
المحافظات ، بما فن

الحركة المفروضة. كما أعلنت وزارة التخطيط أنها عززت عمليات 

ي 
التفتيش واالختبارات المعملية لمراقبة الجودة لدقيق القمح الموزعة فن

ن  ي عدد من الشكاوى من المتلقي 
 .11نظام التوزي    ع العام بعد تلق 

ي الحكومة عن طريق 
أعلنت وزارة المالية عن خطة لدفع رواتب موظقن

ي 
اض الداخىلي عقب قرار من مجلس النواب العراف   .12االقي 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

كاء  ، استجاب الشر ي
بناء عىل المعلومات المقدمة لمجموعة األمن الغذائ 

ي 
وس كورونا المستجد فن المحليون والدوليون لحاالت محتملة من في 

ي محافظة كركوك حيث تم عزل 
عائلة.  22شخًصا من  62مخيم ليالن فن

ية  ي الخي 
 عىل ذلك ، قدم برنامج األغذية العالىمي ومؤسسة بارزائن

ً
وردا

 المساعدة الغذائية لهؤالء األفراد. 

ي تقديم المساعدة الغذائية لألش 
كاء مجموعة األمن الغذائ  يواصل شر

ية منذ بداية  ي الخي 
زائن الضعيفة. عىل سبيل المثال ، قدمت منظمة الير

 غذائية إىل إجماىلي 
ً
وس كورونا المستجد سلال أشة حت   75،605أزمة في 

 .13تاري    خ هذا التقرير

 

 

 

 التحديات األخرى

ي محافظات النجف 
ن
ة للقوارض تمثل مشكلة ف ال تزال األعداد الكبي 

والديوانية، فقد قدمت دائرة وقاية المزروعات مبيدات آفات إضافية 

ن  . تستمر أيضا حمالت مكافحة ذباب الخوخ وذبابة الياسمي  ن للمزارعي 

ي محافظات كربالء والنجف 
ن
ي تهاجم أشجار الخوخ والحمضيات ف

والت 

 وبابل وبغداد ودياىل وصالح الدين وواسط. باإلضافة إىل ذلك تستمر 

ي جميع
ن
أنحاء  عمليات مكافحة آفة حفار أوراق الطماطم، بشكل منتظم ف

العراق كالمعتاد. كما استؤنفت حمالت المكافحة عىل مستوى العراق ضد 

ة، سوسة النخيل  ة الحمي  ي ذلك حشر
ن
العديد من آفات نخيل التمر ، بما ف

 الحمراء وعنكبوت الغبار. 

: األسواق )بوابة المزرعة إىل األسواق( ي
 
 اإلمداد الغذائ

ي المستقبل القريب بالنظر 
ن
ي تصدير كميات من الشعي  ف

ن
قد يبدأ العراق ف

  .11إىل كفاية اإلنتاج المحىلي لتغطية احتياجاته من األعالف

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

ي أسعار السلع الغذائية األساسية بشكل عام 
ن
ة ف ات كبي  لم تسجل تغيي 

ي 
خالل األسبوع األخي  من شهر حزيران، حيث لم يتغي  المتوسط الوطتن

ألسعار الزيوت النباتية والسكر ودقيق القمح مقارنة باألسبوع السابق ؛ 

٪. كان هذا االنخفاض 6ومع ذلك ، انخفضت أسعار األرز بنسبة 

ي بعض المحافظات. حيث 
ي أسعار األرز الوطنية أكير وضوحا فن

الطفيف فن

ي أربيل بنسبة 
دينار(  2،999إىل  2799٪ )66انخفضت أسعار األرز فن

ي ذي قار بنسبة 
(. من ناحية أخرى ، 2799دينار إىل  2579٪ )25وفن

ي دهوك ، بزيادة 
٪ و 0ارتفعت أسعار السكر والقمح بشكل طفيف فن

29 .  ٪ عىل التواىلي

ي التذبذب عير المحافظات. وشهدت 
استمرت أسعار الخضار الموسمية فن

ي واسط )299أسعار الطماطم زيادة بنسبة 
دينار  2،999إىل  799٪ فن

( ودياىل وميسان ) ي
( وبنسبة  799إىل  879عراف  ي

ي 79دينار عراف 
٪ فن

(. من ناحية أخرى ، انخفضت  2799إىل  2999السليمانية ) ي
دينار عراف 

ي دهوك )79أسعار الطماطم بنسبة 
ي إىل  2999٪ فن

دينار  799دينار عراف 

ي محافظات بغداد ونينوى والقادسية ) من 
( ، وفن ي

 879إىل  799عراف 

 .) ي
 دينار عراف 

 

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

 العالمي(

: عدد األشخاص الذين لديهم استهالك غذائي غير كاف. حيث 2الشكل 
يشير االستهالك غير الكافي إلى أولئك الذين يعانون من استهالك غذائي 

ضعيف وحدودي وفًقا لمعيار استهالك الطعام  على مدار سبعة أيام 
 )المصدر: برنامج األغذية العالمي(
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