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كات البذور التابعة  مبيدات اآلفات ضد األمراض الفطرية التفحمية عىل شر
ي أجزاء 

 
للوزارة. حيث أن التفحم هو مرض فطري يسبب البثور والكتل ف

كات البذور المبيدات  مختلفة من النبات عند النضج. ستستخدم شر
ية لمعالجة بذور القمح والشعير لموسم الزراعة القادم وسيتم  الحشر

ين األول   .0202توزي    ع البذور المعالجة بحلول شهر تشر

أعلنت وزارة الموارد المائية أنها ستستأنف المفاوضات مع الدول 
كير  عىل العالقة مع 

المجاورة حول إدارة المياه العابرة للحدود ، مع الير
مة بالخطة  تركيا وموضوع سد أليسو. وتبقر وزارة الموارد المائية ملير 
ي والجولة األوىل من ري 

الزراعية الصيفية ، وخاصة ري األرز الصيق 
محاصيل القمح الشتوي. باإلضافة إىل إدارة المياه السطحية ، ذكرت 
وزارة الموارد المائية أنها ستجري دراسة حول الجدوى االقتصادية 
ي الصحراء الغربية وتحديث الدراسة 

الستثمار المياه الجوفية ف 
بة المعدة لغاية عام  اتيجية لموارد المياه والير كونها خارطة   ٥٣٠٢االسير

 .4طريق لرسم سياسة الوزارة

 التحديات األخرى

ي عن 
ة مابير   022أفادت مديرية الدفاع المدن 

ي الفير
ا ف 
ً
نيسان و  02حريق

ق ما يقرب من 0202حزيران  8 ي  0028. حيث احير
هكتار من األراض 

هكتاًرا. هذا وتختلف أسباب هذه الحرائق  52624الزراعية بينما تم انقاذ 

ي أسالك الطاقة،  28لتشمل 
 ناتجأ عن انقطاع ف 

ً
حادث يعزى اىل  90حريقا

ارات الناتجة عن الحاصدات و حوادث بسبب أعقاب السجائر  00الشر

حادثة ناتجة عن أعمال ارهابية باالضافة اىل عدد من األسباب  22و

 األخرى. 

ة وسوسة النخيل الحمراء  ة الحمير ة دوباس النخيل وحشر التزال حشر

وعنكبوت الغبار تؤثر عىل إنتاج نخيل التمر. عالجت حمالت المكافحة 

ي محافظات كربالء وواسط 
هكتار من  0222هكتار و  5222الجوية ف 

ي إجراء 
. كما بدأت المروحيتان المتوفرتان ف  ي الزراعية عىل التواىلي

األراض 

ي محافظات بابل ودياىل خالل األسبوع الحاىلي ، 
حمالت مكافحة ف 

ي محافظة النجف. كما ال تزال عمليات مكافحة 
وستتبعها عمليات الرش ف 

ة وسوسة النخيل الحمراء وعنكبوت الغبار جارية.   آفات الحمير

توقفت عمليات مكافحة الجراد الصحراوي وآفة السونة خالل األسبوع 

الجاري، وستقوم دائرة وقاية المزروعات بنشر تقرير مفصل عن تأثير 

الجراد الصحراوي عىل المحاصيل الزراعية قريبا. كما استجابت الدائرة 

ي محافظات النجف والديوانية. و قامت دائرة 
الرتفاع أعداد القوارض ف 

ية والمعلومات عىل المزارعير   وقاية المزروعات بتوزي    ع المبيدات الحشر

ي النجف والديوانية. 
 لمكافحة اآلفة بالتعاون مع مديرية الزراعة ف 

 

 الرسائل االساسية
  يستمر حالياً حصاد القمح في محافظات شمال العراق، إال أن الصوامع

الحكومية لم تتلقى حتى اآلن المحاصيل من المزارعين في محافظات 
 اربيل ودهوك والسليمانية.

  استأنفت وزارة الموارد المائية مناقشاتها مع الدول المجاورة بشأن

 إدارة المياه العابرة للحدود، مع التركيز على نهري دجلة والفرات.
  2,2% من السكان ) 7,5وفًقا لبرنامج األغذية العالمي، أفاد مايقارب 

 . نسبة استهالك غذائي غير كافي خالل هذا األسبوع مليون شخص(

 نظرة عامة

وس كورونا المستجد )كوفيد ( تؤثر عىل العالم، بما 20-ال تزال جائحة فير
ي ذلك العراق. حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 

اصابة  25068ف 
. تواصل منظمة األغذية والزراعة 0202حزيران  0وفاة حتر تاري    خ  900و

لألمم المتحدة )الفاو( وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدوىلي رصد  أثر 
كير  عىل توافر الغذاء 

، مع الير ي
ونتائج  هذه األزمة عىل األمن الغذان 

 والحصول عليه واستخدامه واستقرار امدادات الغذاء. 

ي تصويت يوم 
حة ف  ي عىل التعيينات المقير

 6وافق مجلس النواب العرافر
 وبالتاىلي ملء الشواغر المتبقية.  0202حزيران 

ي المزرعة(
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

 اإلمداد الغذائ 

ي محافظات شمال العراق بانتاج مرتفع، 
يستمر حصاد محصول القمح ف 

ي أسعار السوق، كما أن صوامع وزارة التجارة لم تتلقر 
ولكن مع انخفاض ف 

ي أربيل ودهوك والسليمانية. ولذلك 
لحد اآلن المحاصيل من المزارعير  ف 

ي السوق المحلية بأسعار غير 
فإن المزارعير  يقومون ببيع حصادهم ف 

ي للطن(.  942.222إىل  922.222مدعومة )
 دينار عرافر

اتيجية  نوقشت مواضيع تسويق محصول القمح والمحاصيل االسير
األخرى خالل اجتماع وزراء الموارد المائية والزراعة والتجارة ، باإلضافة 
إىل مناقشة الحاجة إىل تزويد المزارعير  بالمدخالت والخدمات الالزمة 

كة العامة لتجارة الحبوب عن مشكالت 2للحفاظ عىل اإلنتاج . أعلنت الشر

ات  تتعلق بجودة القمح لهذا الموسم، وخاصة الشوائب )مثل الشجير
واألعشاب الضارة(. ستشكل وزارة الزراعة واألطراف المعنية األخرى خالل 
ا لتفقد حقول القمح لتقييم مدى انتشار 

ً
مواسم الحصاد القادمة، فرق

األعشاب الضارة وستستخدم الحكومة هذه المعلومات لقبول أو رفض 
ي حال  

التسليم عندما يحض  المزارعون حصادهم إىل مراكز التسويق ف 
ي حددتها وزارة التجارة. ستتاح 

كانت تتماشر مع  المواصفات التر
 أي قضايا خالل األسبوع الذي يىلي صدور 

للمزارعير  فرصة لتحسير 
 .3التقرير

ا لموسم القمح والشعير باإلضافة إلى ذلك، 
ً
، قامت  0202202واستعداد

ي وزارة الزراعة بتوزي    ع 
ي من  942دائرة وقاية المزروعات ف   طن مير

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 

 البنك الدولي 

0202حزيران  6  

 

ي عىل تعيينات للمناصب 
 
وافق مجلس النواب العراف

ي شملت وزارة الزراعة. 
 الوزارية الشاغرة ، والت 

 

0202 حزيران 7 مددت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية حظر  

ي العراق حتر 
 
 0202.1حزيران  29التجول المفروض ف

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

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  0202حزيران  1 - ثامناالصدار ال   

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية
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ي محافظة دياىل )99حيث ارتفعت أسعار السكر بنسبة 
 
إىل  242٪ ف

ي السليمانية 02دينار للكيلوغرام( ، لكنها انخفضت بنسبة  20222
 
٪ ف

دينار للكيلوغرام(. كما ارتفعت أسعار الزيوت  20222إىل  20042)من 

ي محافظة صالح الدين بنسبة 
دينار  20422إىل  20042٪ )02النباتية ف 

ي القادسية )
 
( وانخفضت بنفس النسبة ف دينار  20042إىل  20422للير

 .)  للير

 أنماط االستهالك

مع اختتام احتفاالت شهر رمضان وعيد الفطر ، بدأ عدد األشخاص الذين 

 لبيانات برنامج 
ً
ي االرتفاع وفقا

 
ي استهالك الطعام ف

 
يعانون من نقص ف

. خالل شهر رمضان ، عادة ما تتحسن أنماط استهالك  األغذية العالمي

ية الدينية المختلفة مثل  الغذاء بشكل عام حيث تساعد النشاطات الخير

ي تحسير  استهالك الغذاء والحصول عليه. يعود معدل االستهالك 
الزكاة ف 

ي األشهر التالية ، ومن المتوقع أن يزداد عدد 
إىل مستواه الفعىلي ف 

ي األشهر 
األشخاص الذين يعانون من ضعف معدالت استهالك الطعام ف 

 القادمة. 

ي للغذاء  0.0٪ من السكان )4.2أفاد حواىلي 
مليون( عن استهالك غير كاف 

. 4.4حزيران مقارنة ب   0حتر تاري    خ  ي
ي تم اإلبالغ عنها األسبوع الماض 

٪ التر

٪ من إجماىلي األشخاص الذين شملتهن 20باإلضافة إىل ذلك ، استخدم 

اتيجية األكير شيوًعا هي  اتيجيات تكيف سلبية ، وكانت االسير الدراسة اسير

٪ من 08.6"االعتماد عىل طعام أقل تكلفة". عالوة عىل ذلك ، أفاد 

إجماىلي المشمولير  بالدراسة بتحديات للوصول إىل األسواق ونسبة مماثلة 

٪( أفادوا بتحديات الوصول إىل المؤسسات الصحية، ويرجع ذلك 08.8)

أساًسا إىل القيود المفروضة عىل الحركة. يعتمد هذا التحليل عىل حجم 

 إجابة أشية ، ممثلة عىل مستوى المحافظة.  2600العينة البالغ 

 استجابة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

ي مواصلة تقديم المساعدة إىل  
كاؤه ف  استمر برنامج األغذية العالمي وشر

وس كورونا  رين من جائحة فير النازحير  والالجئير  الضعفاء المتض 

ي شهر حزيران الجاري، ليصل إىل 
الج   ونازح يقيمون  99222المستجد ف 

ي المخيمات. هذا باإلضافة إىل استمرار المساعدة ألكير من 
 924222ف 

نامج األغذية العالمي  . تخطط مكاتب التنسيق الفرعية لي  نازح والج  

لتوزي    ع الحصص الغذائية الخاصة بشهر حزيران بالتنسيق مع أفرع وزارة 

الهجرة والمهجرين لتكملة حصص الوزارة الغذائية من خالل توفير "زيادة" 

ي للشخص الواحد. وتم تأكيد حصول  220222قدرها 
دينار عرافر

ي محافظات دهوك وأربيل ونينوى بينما يتم التخطيط 
التوزيعات النقدية ف 

ي محافظات أخرى. بينما سيقوم برنامج األغذية العالمي بتوزي    ع 
للتوزي    ع ف 

ي ال يغطيها الدعم  22222
ي المخيمات التر

ي للشخص الواحد ف 
دينار عرافر

 .  الحكومي

أفادت مديرية المنظمات غير الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجلس 

ية المحلية األخرى  الوزراء أن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخير

ا بمواد غذائية خالل  2940465 تقديم المساعدات لاستطاعت 
ً
مستفيد

ة ما بير  
  7أيار.  04و  20الفير

: األسواق )بوابة المزرعة إىل األسواق( ي
 
 اإلمداد الغذائ

 األسواق
امها باتفاقيات أوبك + لخفض اإلنتاج  ، حيث 5أكدت وزارة النفط الير 

ي البضة من 
 
ي األول  92.55ارتفعت أسعار النفط الثقيل ف

 
ميل ف دوالًرا للي 

ي الخامس من شهر  90.92من شهر حزيران الحاىلي إىل 
 
ميل ف دوالًرا للي 

ي البضة من 
 
ي حير  ارتفعت أسعار النفط الخفيف ف

 
 52.20حزيران، ف

ة الزمنية 55.42دوالًرا إىل  ي نفس الفير
 
. ويبدو أن األسعار 6دوالًرا أمريكًيا ف

 إىل مستويات أسعار عام 
 
ي ارتفاع مطرد ، لكنها ما زالت لم تتعاف

 
.0220ف  

 احتياطي الغذاء
 0202من المتوقع أن تكون توزيعات دقيق القمح متسقة طوال عام  

فيما يخص البطاقة  022020202بسبب نجاح حصاد القمح المحىلي لعام 

ألف طن من  202التموينية . أما بالنسبة لألرز فإن وزارة التجارة تمتلك 

األرز لدورات توزي    ع البطاقة التموينية القادمة حيث أن المتطلبات 

ي  222,222الشهرية هي 
طن لكل دورة. وال تزال مخزونات الزيت النبانر

ا المسجلة 
ً
والسكر محدودة ولن يتم توزيعها إال عىل العائالت األكير ضعف

بموجب برامج شبكة الضمان االجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون 

 االجتماعية. 

اد سلع نظام البطاقة التموينية تواصل  كات المتعاقدة الستير التزال الشر

ي حير  تنتظر العقود الجديدة توافر األموال بمجرد موافقة 
 
ادها ، ف استير

ح  انية. سيقدم مجلس الوزراء مقير ي عىل المير 
ر
مجلس النواب العراف

حزيران الجاري للمراجعة من قبل مجلس النواب ومن  92الموازنة بحلول 

 ثم إقرارها. 

اجتمع وزير التجارة الملكف مع وزير الزراعة وأصحاب المصلحة اآلخرين 

. كما أكد وزير التجارة  ي
الستكشاف حلول لتحديات المزارعير  بشكل استبافر

امه بتحسير  نظام البطاقة التموينية من خالل معالجة الثغرات   
الير

 وتحديد الفرص وتأمير  الموارد المطلوبة للتعاقد مع الموردين. 

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

ي عىل 
ة عىل الصعيد الوطت  ات كبير لم تشهد أسعار السلع األساسية تغير

ي أسعار 2غرار األسابيع الثالثة الماضية مع انخفاض طفيف فقط )
٪( ف 

ي 
ي محافظتر

األرز والقمح. وجاء هذا االنخفاض بسبب تقلب األسعار ف 
ي األسعار بير  5٪( والسليمانية )02دهوك )

٪(. هناك اختالف ف 
 المحافظات للمواد األساسية. 

تحسنت أنماط استهالك الغذاء خالل األسبوع األخير من رمضان وعيد 
الفطر. حيث كان الفقراء قادرين عىل الوصول إىل كميات من الغذاء أكير 

ا وذات جودة عالية نسبة اىل الزكاة. وسجل ما يقرب من  ٪ من 4تنوعً
ي شملتها الدراسة معدل استهالك غير كاف، بينما استخدمت 

األش التر
اتيجيات التكيف السلبية. 22 ٪ من األش إسير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

: عدد األشخاص الذين لديهم استهالك غذائي غير كاف. حيث 9الشكل 
يشير االستهالك غير الكافي إلى أولئك الذين يعانون من استهالك غذائي 

 ضعيف وحدودي وفًقا لمعيار استهالك الطعام 

https://oilprice.com/oil-price-charts

