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ي آفة سونة 
ي إقليم كوردستان العراق، فقد أعلنت الحكومة عن تفش 

أما ف 
ي مناطق قريبة .  القمح ذات التهديد االقتصادي الخطي  

كز هذه اآلفة ف  تير
ية عىل كما من الجبال   بدأت مديريات الزراعة بتوزي    ع المبيدات الحش 

ي هذه اآلفة. كما كشفت 
ي محاولة للسيطرة عىل تفش 

مزارعي القمح ف 
ي كركوك والموصل. 

ي محافظتر
مديرية وقاية النبات عن مشاهدة اآلفة ف 

ة واحدة لكل مير  ومع ذلك ، لم تصل أعداد اآلفة إىل عتبة حرجة )حش 
 مرب  ع(. 

تخضع حوريات الجراد الصحراوي للسيطرة بشكل عام، حيث تقوم دائرة 
ي المحافظات بإجراء حمالت 

وقاية المزروعات والمديريات الزراعية ف 
ي محافظات المثت  والنجف والديوانية. 

مكافحة ضد أرساب الحوريات ف 
ستصدر دائرة وقاية المزروعات ومديريات الزراعة المعنية  دراسة عن 
ي األسابيع المقبلة، لكن 

تأثي  اآلفات عىل عائدات المحاصيل الزراعية ف 
مسؤوىلي وزارة الزراعة يتوقعون أن تكون الخسائر ضئيلة. كما كان 
ي قضاء المهناوية 

للقوارض أثر محدود عىل محصول القمح والشعي  ف 
 .4بمحافظة الديوانية

 

 الرسائل االساسية

  يستمر حصاد القمح والشعير في محافظات وسط العراق وقد اكتمل
 تقريباً في محافظات الجنوب.

  عدد من اآلفات، بما في ذلك  اطلقت الحكومة العراقية تدابير للوقاية من
 الجراد ودوباس النخيل وآفة السونة والقوارض.

  أسعار المواد الغذائية مستقرة بشكل عام ؛ ومع ذلك ، فقد شهدت
 ٪ في أسعار األرز.011محافظتا األنبار ونينوى زيادة بنسبة 

 93 من األسر التي شملتها المسوحات في شهر نيسان تملك معدل ٪
استهالك غذائي مقبول ؛ ومع ذلك ، فإن أكثر من نصف تلك األسر تعتمد 

 آليات تكيف سلبية.

 

 نظرة عامة

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

ايار  4ف 
وفاة. بالرغم من تخفيف بعض التدابي  فانه  19حالة و 0091عن 0202

ال تزال القيود مفروضه عىل الحركة والتجول سارية المفعول  للحد من 
انتشار المرض. وتواصل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 
وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدوىلي برصد أثر ونتائج هذه األزمة عىل 

 . ي
ي واإلنتاج الزراعي والنظام الغذائ 

 األمن الغذائ 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

ي وسط وجنوب العراق، 
 حصاد محاصيل القمح والشعي  ف 

ً
يستمر حاليا

كة العامة لتجارة الحبوب استلمت  وقد ذكرت وزارة التجارة أن الش 
ا من القمح خالل ثمانية أيام، وتم تصنيف  14949

ً
٪ منها عىل  11طن

ي 41أنها محاصيل "من الدرجة األوىل"
. وقد دعا محافظ الديوانية وزارئر

الزراعة والتجارة إىل تحسي   عملية التسويق عن طريق الحد من عمليات 
ي مراكز جمع المحاصيل

 .2التأخي  المحتمل ومنع االزدحام ف 

ي 
ي تطبيق خطة زراعية طارئة ، ف 

ي أنه سيبدأ ف 
أعلن مجلس النواب العرافر

ي تواجه العراق واعتبار القطاع الزراعي  
محاولة لمجابهة التحديات التر

 .3كاحدى األولويات بهدف تقليل االعتماد عىل عائدات النفط

 التحديات األخرى

ي محافظات  تسجيل عدد من الحرائق تم
ي حقول القمح والشعي  ف 

ف 

صالح الدين ودياىل والنجف. واستجابة لذلك اتخذت الحكومة تدابي  

ي والحقول الزراعية
 . 5أمنية إضافية لحماية األراض 

ي العراق، 
أعلنت محافظات حيث تستمر اآلفات بتهديد اإلنتاج الزراعي ف 

ي وسط ال
ي آفة دوباس النخيل. وبدأت عمليات المكافحة ف 

عن تفش 

ي محافظة كربالء وقد تمتد إىل محافظات النجف  نخيلبساتي   ال
ف 

 وواسط وبغداد بحسب الحاجة. 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

0101أيار  3 ي تنفيذ خطة  
 
ي أنه سيبدأ ف

 
أعلن مجلس النواب العراف

 .3زراعية طارئة

 

 

  

وس كورونا المستجد)كوفيد ( عىل حالة99-رصد أثر  فير  

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  0202أيار  5 -االصدار الرابع    

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية

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

أيار(.  6—نيسان 62هي ) 11حيث تكون فترة األسبوع   

http://www.mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5657
https://www.faceiraq.org/inews.php?id=769153
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/343948/alsumaria-article
https://ar.parliament.iq/2020/04/30/
https://www.almirbad.com/detail/49943


 

 http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9575. 0202نيسان  09. األمانة العامة لمجلس الوزراء. 6
 https://www.rudaw.net/english/business/21250202. 0202أيار  1. روداو . 7
 http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8454. 0202نيسان  09. وزارة الزراعة. 8
 http://www.mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5647. 0202أيار  3. وزارة التجارة. 9

 /https://www.alalamtv.net/news/4924346. 0202أيار  3. شبكة أخبار العالم. 12
 

 

 

 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 
 اإلمداد الغذائ

  االستجابة المستمرة

رصف منحة الطوارىء الذي أقرته الحكومة العراقية ب سيبدأ برنامج

. 0202األموال لألرس المستهدفة خالل األسبوع األول من شهر أيار 

ي لمدة شهرين ؛ ومع ذلك ، فإن هناك 
وستكون الدفعات بشكل مبدئ 

نامج .11احتمال لتمديد الير   

ي الظروف 
كما شددت وزارة التجارة عىل أهمية التماسك االجتماعي ف 

ي والماىلي لمساعدة الضعفاء. 
امها لتقديم الدعم الفت   الحالية وكررت الير 

 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

يواصل برنامج األغذية العالمي تقديم المساعدة للنازحي   واالجئي   الذين 

نامج النقدية إىل أكير  ي المخيمات. حيث وصلت مساعدات الير
يعيشون ف 

ي شهر أيار، فمن المتوقع أن  092من 
ألف شخص خالل شهر نيسان. أما ف 

 تتوسع االستجابة لتصل إىل أعداد إضافية. 

ي بتوزي    ع المساعدات خالل شهر نيسان، 
قام أعضاء مجموعة األمن الغذائ 

 خارج المخيمات و  944910إىل الغذائية 
ً
 داخل  41092شخصا

ً
شخصا

كاء أنه بسبب تخفيف إجراءات حظر التجوال  المخيمات. أفاد الش 

ي بعض 
واإلغالق، انخفض عدد احتياجات المساعدات الغذائية ف 

المناطق ومن المتوقع أن هذا األمر يعود إىل أن بعض األشخاص أصبحوا 

.مرة أخرىقادرين عىل الوصول إىل مصادر دخلهم   

 

 

 

 

 

 

 

 

: األسواق )بوابة المزرعة إىل األسواق( ي
 
 اإلمداد الغذائ

 األسواق
يواصل فريق إدارة األزمات الحكومي متابعة فحص نقاط التفتيش 

لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية واإلمدادات الطبية. وقد تمت 

ي محافظة 
 
ي الشعب واليوسفية ف

ي ناحيتر
 
ة ف عمليات التفتيش األخي 

ي 
 
ي محافظة األنبار، وناحية اإلسكندرية ف

 
بغداد ، وناحية الصقور ف

. 6محافظة بابل  

ي شهر نيسان حواىلي 
 
مليار دوالر  9.4بلغت عائدات العراق من النفط ف

، أي ما يقارب نصف عائدات شهر آذار )حواىلي  مليار دوالر  0أمريكي

ي بمتوسط 
ر
(. وبحسب وزارة النفط ، فقد تم بيع النفط العراف أمريكي

ميل ، وهو انخفاض كبي  مقارنة بمتوسط شهر  90.4 دوالًرا أمريكًيا للير

دوالًرا. وتماشيا  99.01دوالًرا ومتوسط شهر شباط  04.44آذار البالغ 

ي 
 
، سيخفض العراق اإلنتاج ف مع اتفاقية أوبك لخفض اإلنتاج النفطي

.7٪ خالل األيام المقبلة00حقول البرصة النفطية بنسبة   

 الواردات والصادرات  
عىل الحدود وتطبيق  المراقبة الوثيقةطلب السيد وزير الزراعة تشديد 

اد الحالية من أجل تعزيز اإلنتاج المحىلي  .8لوائح االستي   

 حتياطي الغذاءا
بهدف توزيعها من وفرت الحكومة العراقية ثالثة ماليي   كيس من الدقيق  

م  خالل الحصص الغذائية القادمة. وأكدت وزارة التجارة أن المطاحن تلير 

ا عىل أهمية  9بجميع تدابي  ولوائح مراقبة الجودة
ً
. وشدد وزير التجارة أيض

ي وزيادة مخزون المواد الغذائية الطارئة للتخفيف 
مراقبة حالة األمن الغذائ 

ناقشت خلية إدارة األزمات إجراء دراسة كما من المخاطر المحتملة.  

شاملة لتحديد متطلبات التخزين، خاصة بالنسبة لمحاصيل القمح 

 واألرز. 

 الطلب عىل األغذية )المستهلكير  واالسواق(

 األسعار

مازالت أسعار السلع والمواد الغذائية األساسية مستقرة بشكل عام خالل 

 حيثاألسبوع األخي  شهر من نيسان مقارنة باألسبوع الذي سبقه. 

ي أسعار دقيق القمح واألرز بمعدل 
ي أسعار 0لوحظت زيادة ف 

٪ وزيادة ف 

٪. كما تشهد محافظة األنبار أهم تقلبات 9الزيوت النباتية بمعدل 

٪ 922األسعار من أسبوع إىل الذي يليه؛ فقد ارتفعت أسعار األرز بنسبة 

٪ أما الزيوت النباتية فقد ارتفعت اسعارها 92ودقيق القمح بنسبة 

ي 02بمعدل 
٪ مقارنة باألسبوع السابق. كما ارتفعت أسعار األرز ف 

٪. وتواصل الحكومة العراقية مراقبة أسعار 922محافظة نينوى بمعدل 

-السوق وتحديد تجار التجزئة الذين رفعوا أسعارهم خالل جائحة كوفيد

91.  

 أنماط االستهالك

ي ل كوفيد
( أن معظم  91-كشفت بيانات شهر نيسان )االستطالع الهاتف 

ي تم شملها المسح )
ي مقبول، 10األرس التر

٪( تملك معدل استهالك غذائ 

ي حي   أن 
% 9٪ من األرس تمتلك معدل استهالك محدود أو ضعيف )1ف 

ي تمتلك 0محدود و
٪ ضعيف(. ومع ذلك ، فإن أكير من نصف األرس التر

ا آليات للتكيف لضمان 
ً
ي مقبول تستخدم أيض

معدل استهالك غذائ 

ي جيد. حيث أن 
اتيجيات 40استهالك غذائ  ٪ من األرس  تستخدم اسير

ي ذلك البالغي   الذين يأكلون بشكل أقل 
تكيف قائمة عىل الغذاء ، بما ف 

٪( ، أو تقليل عدد الوجبات 00حتر يتمكن األطفال من تناول المزيد )

٪( أو االعتماد عىل غذاء أقل 02٪( ، أو تقليل حجم الوجبات )09يومًيا )

٪(. 91تكلفة )  

: أسعار المواد الغذائية األسبوعية )متوسطات على مستوى 6الشكل 
  11-العراق( ألربع سلع أساسية خالل أزمة كوفيد
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