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اىل  0202من مستحقات مزارعي القمح الذين قاموا ببيع محاصيل عام 

ي 7الحكومة
 
ي  02. تم اإلعالن عن مخصصات الدفعة األوىل ف

حزيران، والت 

( ليتم دفعها  022مليون دوالر أمريكي ) 9,38تمثل  ي
 
مليار دينار عراف

كة العامة لتجارة الحبوب  8لمزارعي القمح.  أكدت وزارة التجارة أن الشر

كما تباطأ 9تلقت ما يقرب من خمسة ماليي   طن من القمح هذا الموسم. 

كة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة  تسويق القمح وأعلنت الشر

ي نواحي سنجار ، الوليعة ،  02أن اليوم األخي  لتسويق القمح كان 
تموز ف 

اوية ومحافظة السليمانية فة ، الي    . 01تلعفر ، مشي 

اد بعض  تواصل وزارة الزراعة حماية اإلنتاج المحلي من خالل منع استي 

ي 
كات الت  اد للشر المنتجات. حيث  لم تصدر وزارة الزراعة تراخيص استي 

ا  0208تبيع الدجاج الكامل وبيض المائدة واألسماك منذ شهر أيار 
ً
وفق

ي رقم 
( وقرار مجلس الوزراء رقم 0208) 10لقرار مجلس النواب العراف 

 0208.00لعام  03,

ي  022.222كما أعلنت وزارة الزراعة عن خطط لزراعة 
هكتار من األراض 

ي ، 
بالحبوب باالضافة اىل محاصيل أخرى متكيفة مع المناخ الزراعي البيت 

مثل الزيتون والفستق. لم تحدد وزارة الزراعة أين سيتم استهداف هذه 

االستثمارات ، لكنها ذكرت أن الهدف هو زيادة اإلنتاج المحلي ، وخلق 

 .01فرص عمل ، وزيادة الدخل والحد من هجرة الريف إىل المدينة

واصلت المديريات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة حمالت التلقيح ضد 

أمراض الحىم القالعية، مع إعطاء األولوية لألغنام والماشية. كما تم إعفاء 

ي وزارة الزراعة الذين ينفذون هذه الحمالت من إجراءات اإلغالق 
موظف 

 01وحظر التجول. 

 التحديات األخرى

ي وزارة الزراعه 
نتيجة لتدخالتها الناجحة، اوقفت دائرة وقاية المزروعات ف 

ي 
حمالت المكافحه بينما استمرت حملة مكافحة السوسه الحمراء ف 

ي النجف والديوانيه. 
ي محافظت 

 محافظة البرصه وحملة مكافحة القوارض ف 

 لوزارة الموارد المائية، انخفضت تدفقات نهر دجلة من 
ً
مي   022وفقا

ي الثانية إىل 
ي الثانية بعد تشغيل سد  02,-22,مكعب ف 

مي  مكعب ف 

ي شهر أيار 
ا لوزارة الزراعة والموارد المائية. ودعت 01 0202أليسو ف 

ً
وفق

ي 
وزارة الزراعة إىل إجراء مفاوضات مع تركيا لمعالجة التدفق المتناقص ف 

 01المياه. 

ي العراق 
كما أصدرت المنظمة الدولية للهجرة مؤخًرا تقريًرا عن المياه ف 

وجد أن مستويات المياه تتناقص "بمعدل غي  مسبوق" وسلطت الضوء 

ي المستقبل بسبب أزمات المياه الحالية 
وح ف  عل مخاوف من الي  

 01والمستقبلية. 

 

 

 لرسائل االساسيةا

مليون دوالر أمريكي  2,212أعلنت وزارة التجارة عن تخصيص   

لدفع مستحقات مزارعي القمح ، وتعويض المزارعين عن 

 .المنتجات المسوقة في الصوامع الحكومية

عت وزارة الزراعة إلى إجراء مفاوضات مع تركيا لمعالجة المخاوف د  

المتعلقة بانخفاض تدفق نهر دجلة ، والذي يُعزى في المقام األول 

 .إلى سد أليسو الذي تم تشغيله حديثًا

وفقًا لنظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج األغذية العالمي ، يعتمد   

مليون شخص على  55.٪ ممن يمثلون حوالي 51.,
 استراتيجيات التأقلم السلبية القائمة على الغذاء.

 نظرة عامة  

وس كورونا عل العراق. فحت  تاري    خ  تموز  03يستمر تأثي  جائحة في 
ي العراق ،   00232,0، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن  0202

حالة ف 
حالة وفاة. حيث يستقر عدد الحاالت الجديدة عند حواىلي  13,00و 

ي اليوم 0222
. تواصل الحكومة فرض إجراءات اإلغالق وحظر 1حالة ف 

ي محاولة للحد من انتقال العدوى عل الرغم من إعادة افتتاح 
التجول ف 

ي العراق للسفر الدوىلي بتاري    خ 
. بالرغم من ذلك 1تموز ,0ثالث مطارات ف 

ي العراق ، 
، هناك خطط لفرض حظر تجول كامل خالل عيد األضىح ف 

   1تموز.  2,والذي من المقرر أن يبدأ مساء 
ي العراق ، فقد 

وس كورونا المستجد ف  عل الرغم من انتشار جائحة في 
 عل 

ً
ي عدة محافظات ، وكان آخرها احتجاجا

تجددت االحتجاجات ف 
ي 
.1انقطاع التيار الكهربائ   

تستمر مراقبة أسعار النفط عن كثب، حيث أدى التباطؤ االقتصادي 
العالىمي إىل خفض الطلب عل النفط ، مما أدى بالتاىلي إىل انخفاض 

 حيوًيا ، 
ً
ي العراق أمرا

األسعار. بالنسبة للعراق ، يعد تدفق عائدات النفط ف 
انية الحكومية. ، بقيت األسعار مستقرة نسبًيا  82حيث يمثل  ٪ من المي  

، حيث تراوحت أسعار نفط البرصة  عل مدى األسبوعي   الماضيي  
ميل 13و  11الخفيف والثقيل بي    .1دوالًرا للي   

تواصل كل من منظمة االغذية و الزراعة لالمم المتحدة )الفاو( و برنامج 
، و الصندوق الدوىلي للتنمية الزراعية )ايفاد(، و البنك  االغذية العالىمي

كي   عل توافر 
ي مع الي 

ي متابعة اثر هذه االزمة عل االمن الغذائ 
الدوىلي ف 

 الغذاء و الحصول عليه و استخدامه و استقراره. 

ي المزرعة( 
 
: اإلنتاج )بشكل أساسي ف ي

اإلمداد الغذائ   

، أنه سيتم تخصيص حواىلي 0202تموز  01اكدت وزارة التجارة، بتاري    خ 

( لدفع الدفعة الثانية  ,02مليون دوالر أمريكي ) ,0003 ي
 مليار دينار عراف 

 

 

 

 

 اجراءات الحكومة العراقية 

 البنك الدولي 

6262تموز  62  

 

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية عن حظر 
 .0اب  8تموز إىل  03تجول شامل خالل عيد األضىح من 

 

 

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

ي العراق 
 
ي ف

 
 األمن الغذائ

  8383تموز  88 - عش  االصدار الرابع    

 

 التاريخ
 

 القرارات الحكومية
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ة ، استخدم حواىلي 
 2.8من األفراد )الذين يمثلون  31 02خالل نفس الفي 

ي يتم 
اتيجيات سلبية للتكيف مع نقص الغذاء ، والت  مليون شخص( اسي 

اتيجية التأقلم المعتمد عل األغذية. كانت  احتسابها بناًء عل مؤشر إسي 

كة تعتمد عل طعام أقل تكلفة ، حيث أفادت  اتيجية التأقلم المشي  اسي 

اتيجية ، ومع انخفاض بنسبة 08 ي هذه االسي 
٪ 0٪ من األش بتبت 

ي من شهر تموز. تستند جميع التقديرات إىل عينة 
مقارنةمع األسبوع الثائ 

أشة عي   02002ذات داللة إحصائية حيث يتم إجراء مقابالت مع 

 الهاتف. 

مليون شخص( عن مشكالت  0.8٪ من األش )حواىلي 0.2,أفادت حواىلي 

ي الوصول إىل األسواق ، حيث أفاد 
 2.83٪ من هذه األش )حواىلي 09.9ف 

مليون شخص( أن قيود الحركة كانت السبب األساسي لهذا التحدي. 

ي الوصول إىل النشآت الصحية 
ي تواجه صعوبات ف 

انخفض عدد األش الت 

 تموز الجاري.  ,0٪ مقارنة ببيانات 02.2٪ إىل 09.2من 

ي للمجموعات السكانية الضعيفة
 اإلمداد الغذائ 

مليون دوالر  0033أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن خطة لتوزي    ع 

( عل 01أمريكي ) ي
ي إقليم   012.222 أكير من  مليار دينار عراف 

أشة ف 

ي 
ة ف  كردستان العراق بعد عيد األضىح. وسيستهدف التوزي    ع األش الفقي 

 
ً
ي ذلك تقريبا

ي السليمانية ، و  202222المحافظات الثالث ، بما ف 
أشة ف 

ي أربيل و  182222
ي دهوك. سوف تتلف  كل أشة  22222,أشة ف 

ف 

ي مرة واحدة. تم اعتماد معايي  االختيار األساسية  0222222
دينار عراف 

.  1222222عل أساس أن مدخول كل أشة أقل من 
ً
ي شهريا

 08.دينار عراف 

 استجابة المنظمات الغير حكومية

وس كورونا، يواصل برنامج األغذية  كجزء من استجابته لجائحة في 

العالىمي العمل عل استهداف وإضافة العائالت المؤهلة إىل برنامج 

 23122,، تم إدراج أكير من  0202المساعدات الشهرية. منذ شهر أيار 

الح   ونازح للحصول عل المساعدات الغذائية ، كما استمرت عمليات 

ي من انعدام األمن 
ي تعائ 

التقييم لتحديد العائالت األخرى الضعيفة والت 

ي دورة توزي    ع شهر 
ي المخيمات. سيتم تضمي   هذه العائالت ف 

ي ف 
الغذائ 

 آب القادم. 

بدأت حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان بتسجيل وتسهيل ودعم 

ي العودة إىل سنجار والمناطق المحيطة بها ، الواقعة 
العائالت الراغبة ف 

 02000عائلة ) 02001غرب محافظة نينوى. حت  اآلن ، غادرت أكير من 

ي دهوك ، باإلضافة إىل 
ا( من مخيمات مختلفة ف 

ً
عائلة من خارج  929فرد

 أفراد(.  12822المخيمات )

 األسواق

أعلنت وزارة الزراعة أن العراق لديه فائض من الشعي   من الموسم 

( الف طن. وافق مجلس الوزراء عل طلب 822-922الحاىلي يقدر )

ي تتجاوز الطلب المحلي من 
وزارة الزراعة بتصدير كميات الشعي  الت 

اط بيع المنتج بما ال يقل عن  كات القطاع الخاص ، مع اشي  خالل شر

كات  002 دوالًرا أمريكًيا للطن. كما أفادت وزارة الزراعة أنه يمكن للشر

الخاصة تصدير الفائض من أرب  ع منتجات زراعية لدول الخليج ، وهي 

كات القطاع  الطماطم والبطاطا والخيار والباذنجان. كما يسمح لشر

كة العراقية العامة لتصنيع وتسويق التمور بالتصدير  الخاص والشر

 . 07بسبب فائض االنتاج المحلي  

لطلب عىل األغذية )المستهلكير  واألسواق(ا  

 األسعار

ي ألسعار السلع الغذائية األساسية مستقرا ، مع ال يزال المتوسط 
الوطت 

ي أسعار الزيوت النباتية )
 
٪(. وبالمقارنة مع األسبوع 0-انخفاض طفيف ف

ي بنسبة 
ي من شهر تموز الجاري، انخفض سعر الزيت النبائ 

ي 03الثائ 
 
٪ ف

( و  0222إىل  0922السليمانية ) ي صالح الدين ),0دينار للي 
 
 0222٪ ف

ي متوسط  0322إىل 
ي دون تغيي  ، لكن دينار(. كما بف 

سعر السكر الوطت 

ي ذي قار بنسبة 
ي إىل  322٪ )03األسعار ارتفعت ف 

دينار  932دينار عراف 

ي السليمانية )9للكيلوغرام( وانخفضت بنسبة 
 0022دينار إىل  0022٪ ف 

لكل كيلوغرام(. وبالمثل ، لم تتغي  أسعار دقيق القمح عل المستوى 

ي كربالء بنسبة 
ي ؛ ومع ذلك ، ارتفعت األسعار ف 

دينار  092٪ ),0الوطت 

ي إىل 
 دينار للكيلوغرام(.  332عراف 

ي التذبذب. وبالمقارنة مع األسبوع 
استمرت أسعار الخضار الموسمية ف 

ي ,1الثالث من شهر تموز الجاري ، ارتفع سعر البطاطس بنسبة 
٪ ف 

ي نينوى )12دينار للكيلوغرام( و  222إىل  22,ميسان )
 22,إىل  022٪ ف 

ي أربيل 
دينار للكيلوغرام(. من ناحية أخرى ، انخفضت أسعار البطاطس ف 

 للكيلوغرام ، و  022إىل  222٪ )22بنسبة 
ً
ي ذي قار ),,دينارا

 322٪ ف 

دينار  222إىل  ,,,دينار للكيلو( ، وارتفعت أسعار البصل من  222إىل 

ي ذي قار وبابل بنسبة 
ي كركوك ، لكنها انخفضت ف 

٪ ,0٪ و ,,للكيلو ف 

ي 
 ف 
ً
ي سعر الطماطم ثابتا

عل التواىلي ، وللمرة األوىل خالل أسابيع قليلة ، بف 

ي  222إىل  022جميع المحافظات ، لكنه ارتفع من 
دينار للكيلوغرام ف 

 النجف. 

 أنماط االستهالك 

مليون شخص  1.,تموز أن حواىلي  02أفاد برنامج األغذية العالىمي بتاري    خ 

 بنحو 
ً
ي غي  كاف. بما يمثل انخفاضا

ي العراق لديهم استهالك غذائ 
ف 

ي من شهر تموز.  022222
  فرد بالمقارنة مع األسبوع الثائ 

: توزع األفراد 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. )المصدر: برنامج االغذية العالمي(. 

. أسعار المواد الغذائية األسبوعية )المتوسطات الوطنية( ألربع 1الشكل 
 سلع أساسية خالل أزمة جائحة فيروس كورونا 


