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ي محافظات اربيل و 
 
ي الصوامع الحكومية ف

 
اء القمح كما هو مخطط له ف استمر شر

ات ملحوظة خالل التفري    غ. وتواصل وزارة  السليمانية و دهوك من دون تأخير

ي 
التجارة مقابلة المواطنير  و الفالحير  من اجل الوقوف عىل التحديات الت 

 تواجههم و شكاوي  هم. 

ي محافظة الديوانية بطلب و استالم 
 
قام االتحاد المحىلي للجمعيات الفالحية ف

هكتار من االرز اىل خطة الحكومة للزراعة  10511موافقة الحكومة ألضافة 

هكتار. تعتمد  360167الصيفية، وبذلك يكون إجماىلي مساحة زراعة األرز 

انتاجية االرز عىل التنوع وادارة الحقل، ومع ذلك يبلغ محصول صنف ارز العنير 

ي العراق  
 
طن للهكتار. لذلك، سيكون لمحافظة الديوانية  3.2الشائع المنتوج ف

ي يبلغ حواىلي 
 
٪ من كافة المحاصيل 91طن. ستحتاج  00611انتاج اضاف

ي 
ي الديوانية اىل الري ، وهي نسبة أعىل من العام الماض 

 
 .3 المزروعة ف

ي 
 
ي اجتماعه مع المدراء العامير  ف

 
ي الخامس من أكد وزير الموارد المائية ف

 
الوزارة ف

ام المزارعير  بالخطة الوطنية لوزارة شهر   
تموز الجاري، عىل أهمية ضمان الي 

الزراعة لضمان االستخدام المستدام لموارد المياه المحدودة. وسيحّمل مجلس 

القضاء األعىل التابع للوزارة المسؤولية لألشخاص الذين يقومون بالتوسع من 

دون استحصال موافقة الوزارة. لذلك ستكون التقارير الواردة من مديريات الموارد 

ي 
 
ي من شأنها ضمان توصيل المياه بشكل كاف

ورية لتطبيق الخطة ، والت  المائية ض 

ب والري و األهوار. كما تستمر عمليات الصيانة والمراقبة  يغطي كل من الشر

المنتظمة لقنوات الري من أجل ضمان توصيل المياه بكفاءة ، اىل بغداد والنجف 

 .4وكربالء 

 

 

 لرسائل االساسيةا

 4لشركة العامة لتجارة الحبوب بتاريخ التابع لاستلم القسم التسويقي   

جمع مليون طن من القمح في مراكز  4.4تموز ما يعادل 
 المحاصيل التابعة للحكومة في عموم انحاء العراق.

بدأت دائرة وقاية المزروعات بحمالت مكافحة افات نخيل التمر مع   

مرض مثل التركيز على اثنين من االمراض الفطرية الشائعة 
 تعفن طلع النخيل و لفحة سعف النخيل )لفحة جريد النخيل(.

قدرت بيانات قسم المراقبة و تحليل الضعف التابع لبرنامج االغذية   

٪ من المستجيبين  3.4حزيران ان حوالي  92العالمي بتاريخ 
مليون نسمة في العراق، ال يمتلكون معدل  4.93والذين يمثلون 

 .االستهالك غذائي كافي 

 نظرة عامة  

ي العراق. حيث افادت منظمة الصحة 
 
وس كورونا باالنتشار ف تستمر جائحة فير

ي العراق، و  560350العالمية عن 
 
تموز  5من الوفيات حت  تاري    خ  20366حالة ف

ي محاولة 2121
 
. وتواصل الحكومة فرض اجراءات االغالق و حظر التجوال ف

للحد من انتشار المرض. كما تستمر مراقبة اسعار النفط عن كثب، حيث 

ي خالل  حافظت اسعار نفط البرصة الثقيل و الخفيف عىل استقرارها النستر

ميل الواحد. وتعافت  05.33و   06.33االسبوع الفائت بسعر  دوالرا امريكيا للير

ي  2121االسعار منذ شهري نيسان و ايار 
، غير انها لم تعد بعد اىل المستويات الت 

 .2119كانت عليها خالل عام 

ميل الواحد، بينما بلغ سعر نفط  65.27بلغ سعر نفط البرصة الخفيف  للير

ي  61.61البرصة الثقيل 
 
ميل الواحد ف يكيا للير من شهر حزيران،  مما  6دوالر ا امير

)الشكل  2119٪ عىل التواىلي مقارنة بأسعار عام 27٪ و 29يعكس تراجعا بنسبة 

1.) 
1
اعلن الجهاز المركزي لالحصاء التابع لوزارة التخطيط عن قيام العراق  

ي اليوم الواحد خالل الرب  ع االول من عام  3.6بتصدير ما متوسطه 
 
مليون برميل ف

ميل الواحد. باالضافة اىل ذلك، شكلت  05.9وبمعدل  2121 دوالر امريكي للير

٪ من الناتج المحىلي اإلجماىلي )بحسب االسعار الجارية( 36.2عائدات النفط 

 .2 2121خالل الرب  ع االول من عام 

تواصل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي 

والصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية والبنك الدوىلي رصد أثر ونتائج  هذه األزمة 

كير  عىل توافر الغذاء والحصول عليه واستخدامه 
، مع الي  ي

عىل األمن الغذائ 

 واستقرار امدادات الغذاء. 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

كة العامة لتجارة الحبوب ما يعادل  ي الشر
 
ي ف

مليون طن  0.3استلم القسم التسويق 

ي مراكز 
 
ة مابير   من القمح ف

ي الفي 
 
نيسان و  21جمع المحاصيل التابعة للحكومة ف

 ٪ من القمح المصنف كدرجة اوىل. 91، بما يقارب  تموز، 0

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

2222تموز  2  

 

مليون دوالر امريكي  24خصص مجلس الوزراء ما يقارب 
اىل وزارة الصحة من احتياطي الطوارئ من اجل تعزيز 

وس كورونا المستجد   .5االستجابة ضد جائحة فير

 

 

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

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

ي    
 
  4242تموز  7 - عش  االصدار الثائ

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية

 

. اسعار نفط البصرة الخفيف و الثقيل )للبرميل الواحد( خالل 1الشكل 
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اتيجيات تكيف  10.6باإلضافة إىل ذلك ، أفاد  ٪ من األشخاص باستخدام اسي 

ا هي "االعتماد عىل 
ً
اتيجية األكير شيوع سلبية قائمة عىل الغذاء. كانت االسي 

٪ من المستجيبير   الذين أبلغوا عن 31.3طعام االقل تكلفة". حيث أفاد 

اتيجية.  اتيجيات التكيف السلبية عن استخدام هذه االسي   استخدام اسي 

ي الوصول إىل األسواق، بزيادة  2.1كما أفادت حواىلي 
 
مليون أشة عن تحديات ف

. زادت مشاكل  610111قدرها  ي
األش عن  ابالغشخص مقارنة باألسبوع الماض 

ي  310111الوصول إىل المنشأت الصحية بمقدار 
شخص مقارنة باألسبوع الماض 

. 32.1، وبذلك بلغ مجموعهم   ٪ من المستجيبير 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

ة مابير  شخص  1120925 استلم
ي الفي 

 
ي انحاء العراق ف

 
 25مساعدات الغذائية ف

ي األمانة العامة وفقحزيران  15ايار و 
 
 لمديرية المنظمات الغير الحكومية ف

ً
ا

.7لمجلس الوزراء   

قام برنامج االغذية العالمي خالل الشهرين الماضيير  بزيادة مساعداته الغذائية 

ي المخيمات ممن تراجع مستوى االمن  330111من خالل ادراج 
 
ء ونازح ف ي الجر

وس كورونا المستجد. يزود برنامج االغذية  ي لديهم بسبب جائحة فير
الغذائ 

ي  3370111العالمي حاليا المساعدات الغذائية اىل 
 
نازح والجر  يقيمون ف

ي انحاء البالد. تم االبالغ عن عدد من حاالت االصابة 
 
المخيمات الرسمية ف

ي يدعمها برنامج 
ي مخيمات النازحير  و الالجئير  الت 

 
وس كورونا  المستجد ف بفير

رة عير الدعم  ي المخيمات المترص 
 
. كما اجري فحص للسكان ف االغذية العالمي

، بينما تم حجر الواصلير  الجدد و المصابير   ي
المقدم من مجموعة االمن الغذائ 

ي 
 
ي مخيماتهم وكرفاناتهم وهو قسم مخصص من المخيمات او المشاف

 
وعائالتهم ف

للحاالت الحرجة. يعمل برنامج االغذية العالمي عىل وضع دليل لكيفية تقديم 

 . ي حاالت الحجر الصحي
 
 المساعدات الغذائية ف

مليون دوالر  311قام البنك الدوىلي بتوفير قرض لمدة خمسة سنوات قدره 

كز مبدئيا عىل  ، لكنه سير ي
امريكي للصندوق االجتماعي للتنمية عىل الصعيد الوطت 

ي 
 
محافظات المثت  و صالح الدين ودهوك. وقد ابتدأت الحكومة العراقية ف

ة عىل النظام الحاىلي   إصالح شامل للحماية االجتماعية وأدخال تحسينات كبير

وذلك من خالل تعزيز المساواة والقدرة عىل الصمود وتوفير الفرص للشعب 

ي خارطة الطريق للحماية االجتماعية . وي  هدف الصندوق 
 
ي وذلك كما ورد ف

 
العراف

( تحسير  الوصول إىل الخدمات 1للبناء عىل ذلك من خالل االهداف التالية: )

ي المجتمعات المستهدفة. 2و )األساسية، 
 
ة األمد ف ( زيادة فرص العمل قصير  

 

 

 التحديات األخرى

تضع دائرة وقاية المزروعات حمالت مكافحة افات النخيل الموسمية المعتادة 

كير  عىل اثنير  من االمراض الفطرية الشائعة و المعروفة 
عىل قائمة اولوياتها مع الي 

ي عادة 
بمرض تعفن طلع النخيل و لفحة سعف النخيل )لفحة جريد النخيل( والت 

ما تحدث خالل فصل الخريف. ستقوم دائرة وقاية المزروعات بتوزي    ع المعدات 

ة  ، باإلضافة إىل حشر والمبيدات الالزمة للسيطرة عىل هذين المرضير  الفطريير 

ي 
ي ضد افت 

دوباس النخيل. استمرت عمليات المكافحة عىل الصعيد الوطت 

ة وعنكبوت الغبار، بينما استمرت عمليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء  الحمير

ي محافظة البرصة. 
 
 ف

ي جميع أنحاء البالد ، 
 
استمرت حمالت المكافحة ضد حفار اوراق الطماطم ف

ي 
ي المحافظات الت 

 
بينما استمرت حمالت مكافحة ذبابة الخوخ والياسمير  ف

ي ذلك كربالء والنجف وبابل وبغداد 
 
سجلت نسب االصابات االعىل فقط ، بما ف

ي محافظات 
 
ودياىل وصالح الدين وواسط. واستمرت الحمالت ضد القوارض ف

النجف والديوانية ، حيث يبدو أن هذه العمليات أتمت بنجاح عىل تقليص 

 أعدادها. 

اعربت وزارة الزراعة و دائرة وقاية المزروعات عن قلقها بشأن نقص امكانيات 

ان الزراعي الخاص بها، حيث ان الطائرات المروحية تحتاج اىل صيانة من  الطير

اجل تنفيذ عمليات المكافحة كما هناك حاجة اىل تدريب الطيارين باالضافة اىل 

ي من احد اهم 
نقص التمويل لتغطية نفقات عمليات المكافحة. ويعد الرش الهوائ 

 ضد افات النخيل و الجراد الصحراوي. 
َ
ي العراق و خصوصا

 
 حمالت المكافحة ف

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

ي معدل أسعار السلع الغذائية األساسية الوطنية مستقًرا نسبًيا خالل األسبوع 
بق 

األول من شهر تموز مقارنة باالسبوع االخير من شهر حزيران. كما ارتفعت أسعار 

 بنسبة 
ً
ي بنسبة 3األرز  وسطيا

ي 2٪ وارتفع سعر الزيت النبائ 
 
٪. يعود السبب ف

ي محافظات أربيل وذي قار 
 
ات ف زيادات االسعار من أسبوع إىل آخر إىل التغير

دينار  1511إىل  1111٪ )51وصالح الدين. ارتفعت أسعار األرز بنسبة 

ي أربيل ، وبنسبة 
 
ي  1751إىل  1511٪ )من 17للكيلوغرام( ف

 
دينار للكيلوغرام( ف

ي جميع المحافظات باستثناء صالح الدين ، 
 
ي ف

ذي قار . واستقر سعر الزيت النبائ 

ي إىل  1511٪ )33حيث ارتفعت األسعار بنسبة 
 
(.  2111دينار عراف ي

 
  دينار عراف

ي التباين. ارتفعت أسعار البطاطا من 
 
وات ف دينار  511استمرت أسعار الخرص 

ي إىل 
 
ي أربيل وصالح الدين وذي قار ، ولكنها  751عراف

 
دينار للكيلو غرام الواحد ف

ي البرصة وواسط ودهوك من 
 
ي إىل  751انخفضت ف

 
دينار للكيلو  511دينار عراف

ي بغداد )111غرام الواحد. ارتفع سعر الطماطم بنسبة 
 
دينار  511إىل  251٪ ف

ي كركوك )67للكيلو غرام الواحد( ، و
 
دينار للكيلو غرام الواحد( 511اىل  311% ف

ي أربيل )51، اال انها انخفضت بنسبة 
 
دينار للكيلو غرام الواحد  751إىل  511٪ ف

ي واسط )من 
 
دينار للكيلو غرام الواحد(. وردت تقارير عن قيام   511اىل  111وف

ي أربيل خالل احتجاجات  
 
المزارعير  بالتخلص من المحاصيل الزراعية المحلية ف

بسبب األسعار ، خاصة حول محصول الطماطم. تفرض حكومة اقليم كوردستان 

تعريفات عىل الطماطم المستوردة ومع ذلك ، ال يزال المنتجون المحليون غير 

ا عىل ذلك، أعلن محافظ أربيل أن 
ً
قادرين عىل منافسة المحاصيل المستوردة. ورد

ي حرير حيث يمكن للمزارعير  
 
الحكومة ستعيد تشغيل مصنع معالجة الطماطم ف

 .6بيع منتجاتهم

 أنماط االستهالك

ر برنامج االغذية العالمي ان حواىلي  
ّ
، والذين يمثلون 6.3قد ٪ من المستجيبير 

ي حت  تاري    خ  3.25
 
ي كاف

ي العراق لم يتمتعوا بمعدل أستهالك غذائ 
 
مليون نسمة ف

.  2660111حزيران. يمثل ذلك زيادة قدرها  29 ي
شخص مقارنة باالسبوع الماض 

اعتمدت هذه التقديرات عىل عينة ذات داللة احصائية عىل اساس شهري حيث 

٪( 21اشة عير الهاتف. سجلت محافظة المثت  ) 10621اجريت مقابالت مع 

ي 17ونينوى )
 
٪( أعىل نسبة انتشار بير  األشخاص الذين يعانون من نقص ف

 (. 2استهالك الغذاء )الشكل 

: توزيع الناس ذوي االستهالك الغير كافي للغذاء. يشير االستهالك الغير الكافي 2الشكل 
للغذاء الى الناس الذين يعانون من الفقر او االستهالك الغذائي على الحد الفاصل وذلك 
بحسب مؤشر استهالك الغذاء، من خالل استخدام مسح لمدة سبع ايام بأثر رجعي. 

 )المصدر: برنامج االغذية العالمي(. 

http://ngoao.gov.iq/uploads/DOC/9th.pdf

