النشرة رقم  - 01ايلول 5102

العراق
ايلول  : 5102تحسينات االمن الغذائي المتعلقة بنهاية شهر رمضان .ارتفاع االسعار في االنبار يعود من جديد

أبرز المواضيع



لقد كانت أسعار القمح أعلى بنسبة  21-01في المئة في المحافظات المتضررة من النزاع في الشمال مقارنة مع
بغداد بسبب التخفيض الحاصل في مفردات الحصة التموينية وتعطل االمدادات.



ارتفع معدل تكلفة السلة الغذائية األساسية في محافظة االنبار بنسبة  05في المئة بعد ان تراجع لمدة أربعة أشهر
متتالية ،بينما في قضاء حديثة المحاصر ،كانت التكلفة أربع اضعاف تلك التي سجلت في محافظة االنبار.

انماط االستهالك الغذائي في العراق

Fighting hunger worldwide



في شهر آب ،انتهت تحسينات االمن الغذائي التي شهدها شهر رمضان ،ولوحظ وجود زيادة طفيفة في نسبة
السكان الذين يستهلكون نظام غذائي "غير كافي" في جميع أنحاء العراق .حصل هذا االمر بالفعل بصفة خاصة
للنازحين داخليا المشمولين باالستبيان وكذلك في محافظة األنبار ،حيث يبدو أن ما يقرب من واحد لكل خمس أسر
يستهلك نظام غذائي غير كافي.

مؤشر االستهالك الغذائي ،وهو مؤشر قياس غير مباشر لألمن الغذائي الذي يقيس تنوع الوجبات الغذائية المنزلية وكيفية استهالك الغذاء.
ويصنف األسر بأنها 'فقيرة'' ،على خط الفقر' أو 'مقبولة' من ناحية االستهالك الغذائي .وتعتبر االسر ”الفقيرة“ و ”على خط الفقر“ بأنها تستهلك
نظام غذائي ”غير كافي ” وتفتقر لألمن الغذائي.
الخارطة رقم  :0نسبة المشمولين باالستبيان من العوائل ”الفقيرة“ و التي
هي ”على خطر الفقر“ من ناحية االستهالك الغذائي  -آب 5102

تظهر البيانات التي جمعت خالل شهر آب تراجعا ً طفيفا ً في
االستهالك الغذائي الذي تم تحسينه والذي لوحظ خالل شهر تموز،
ويعزى ذلك ،إلى حد كبير ،إلى شهر رمضان المبارك .على الصعيد
المحلي ،افاد  3.4في المئة من األسر التي شملها االستبيان بعدم
حصول ('الفقراء' أو 'خط الفقر') على غذاء كافي خالل شهر آب،
مقارنة مع  8.2في المئة في تموز ** (الشكل .)1شهدت محافظة
االنبار ،على وجه الخصوص ،على ما يبدو ،انعدام كبير في األمن
الغذائي حيث افادت واحدة تقريبا من كل خمسة من جميع األسر التي
شملها االستبيان بعدم استهالكهم للمواد الغذاية بشكل كافي .مع ذلك،
وبسبب الوضع الغير مستقر للغاية في االنبار ،كان هنالك استنزاف
كبير ولم يتم الوصول الى العينة المطلوبة ،وبالتالي ،فإنه من غير
الممكن ازالة الغموض بشكل كامل إذا كان التغيير في االستهالك سببه
وجود خالفات في اختيار المشمولين باالستبيان أو تغييرات فعلية في
العوامل البيئية المتعلقة باألمن الغذائي.

المصدر :برنامج األغذية العالمي  ، mVAMآب 8112

ولوحظ وجود اتجاه مماثل للنازحين المشمولين باالستبيان :بعد أن وصل الى  81في المئة في شهر حزيران ،انخفض انعدام األمن الغذائي بين
النازحين ليصبح  2في المئة خالل تموز *** ثم بعد ذلك وصل الى أكثر من الضعف ليبلغ  11في المئة خالل شهر آب (الشكل  .)8تؤكد هذه
النتائج إلى أن التحسن المؤقت في االستهالك ،الذي أبلغت عنه كل من األسر النازحة وغير النازحة في شهر تموز ،كان مرتبطا بشكل مباشر
مع قدوم شهر رمضان.

متابعة األمن الغذائي في العراق

النشرة رقم  -01آب 5102

الشكل  : 5نسبة االسر النازحة وغير النننازحنة منن النتني شناركنت فني
االستبيان ضمن الفئات "فقيرة" و "التي هي على خط الفقر“ ،نينسنان -آب
5102

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112

الشكل  :0النسبة المئوية ” لعموم البلد“ واألسر المشمولة باالستبيان منن النمنحنافنظنات
التي شهدت النزاع والنزوح بشكل رئيسي ضمن الفئات "فقيرة" و "التي هي عنلنى خنط
الفقر ،من ناحية االستهالك الغذائي ،نيسان  -آب 5102

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112

انخفاض بسيط في معدل انتشار التأقلم القائم على االستهالك
على الرغم من تعاكس االتجاهات في استهالك الغذاء ،انخفضت االستراتيجيات القائمة على االستهالك السلبي من مستوى قياسي بلغ  12.2في المئة ،والذي لوحظ في
تموز ،إلى  14.1في المئة (الشكل  .) 4لقد لوحظت االنخفاضات بشكل كبير في ديالى ،حيث انخفضت استراتيجيات انتشار التأقلم السلبي من  81في المئة في شهر
تموز إلى  3في المئة في شهر آب ،وفي السليمانية ،انخفض معدل االنتشار من  11في المئة في تموز إلى  3في المئة في آب.
الشكل  : 4نسبة االسر النازحة وغير النازحة من التي شاركت في
االستبيان باستخدام استراتيجيات التأقلم السلبي المتعلقة بالغذاء ،آذار
 -آيب 5102

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112
الخارطة :5جمع البيانات عن بعد لتحليل نقاط الضعف وتحديد الخرائط التي تم جمعها
عبر الهاتف النقال -آب 5102

الشكل  :0النسبة المئوية ”لعموم البلد“ واألسر المشمولة باالستبيان من المحافظات
التي شهدت النزاع والنزوح بشكل رئيسي باستخدام استراتيجيات التأقلم القائم على
االستهالك ،آذار  -آب 5102

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112

المنهجية  -جمع البيانات عن بعد بواسطة الهاتف النقال لتحليل
الفئات الهشة باستخدام الخرائط

خالل شهر آب  ،5102أجرت وحدة جمع البيانات عن بعد بواسطة الهاتف النقال لتحليل
الفئات الهشة باستخدام الخرائط الجولة السادسة لرصد األمنن النانيائنس لنانسنر بناسنتنخندام
المقابالت الهاتفية المباشرة فس جميع أنحاء العراق و تم جمع البيانات من عينة منن 0101
نازح ،من خالل شركة كورك ،وهس مشال شبكة هاتنف ننقنال رئنينسنس رنرصند بنرننامن
األغيرة العالمس مجموعة من المستطلعين اليرن تم اخنتنينارهنم منن ناعندة بنيناننات شنركنة
كورك ورعيشون فس محافظات العراق الثمانية عشر فس محنافنظنة ااننبنار ،وبسنبن عندم
توفر شبكة جيدة وعدم القدرة على الوصول الى تلك المحافنظنة ،تنم النوصنول النى %25
فقط من العينات المستهدفة خالل فنتنرة النبناله هنيي تنبنينن النخنار نة  5أبنرا النهناتنف
المحمول التس من خاللها تم استالم ردود النازحين اثناء النمنقنابنالت النهناتنفنينة النمنبناشنرة.
المزيد من المعلومات عن منهجية االستبيان متوفر في الرابط.

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112
متابعة األمن الغذائي في العراق

باإلضافة إلى مؤشرات األمن الايائس لاسر  ،رستمر برنام ااغيرة النعنالنمنس بنجنمنع
المعلومات حول األسواق فس المحافظات الوسطى والشمالية من العراق ،وذلنك بناسنتنخندام
المقابالت الهاتفية المنبناشنرة وبنالنتنعناون منع هنينئنة اإلغناثنة اإلسنالمنينة ورابنطنة النعنالنم
ااسالمس ،تم الحصول على معلومات فس شهر تموز من  61مو عا فس محافظات األننبنار
الندرنن ( )06بناسنتنخندام
(  )00ودرالى ( )8وكركوك ( )01ونينوى ( )1وصالح
استبيان مبسط حول السوق .
النشرة رقم  -01آب 5102

الخارطة  :0العراق -مؤشر انخفاض استراتيجيات التأقلم -آب 5102

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112

ظل انتشار استراتيجيات التأقلم السلبية
بين النازحين في نفس المستوى العالةي
كما لوحظ في شهر تةمةوز لالشة ةل .)4
أفاد حوالي  62في المئ مةن الةنةازحةيةن
المشمولين باالستبيان بعدم وجود طةعةام
كافي أو ما ية ةفةي مةن الةمةاء لشةرا
الطعام ،وبالتالي لجأوا إلى االستراتيجيات
القائمة لةلةى الةتةأقةلةم مة ةل تةلةقةي
المسالدة من العائل واألصدقا والتقلةيةل
من كمي الوجب وتقليةل لةدد الةوجةبةات
المستهل خالء اليوم الواحد.

الجدول  : 0الفروقات في اسعار السلع بالمقارنة مع بغداد ،آب 5102

المادة
الرز
دقيق القمح
العدس
السكر
الزيت النباتي
المجموع

انبار
11%
48%
-4%
69%
38%
21%

ديالى
-3%
41%
-26%
-1%
6%
4%

كركوك
5%
51%
-16%
38%
8%
13%

نينوى
9%
32%
-6%
19%
18%
12%

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112

األسواق واالمدادات الغذائية والقوة الشرائية
مقارن مع شهر تموز ،هنالك زيادة اخرى في فارق أسعار السلع م ل الس ر والزيوت النباتي وبخاص مادة الطحين في جميع المحةافةتةات الةتةي تةم
هذا باالنخفاض فةي تةوزيةع
رصدها بالمقارن مع بغداد لالجدوء  .)1ويةرتةبة
الشكل  :2تكلفة السلة الغذائية القياسية ،آذار  -آب 5102
مادة الطحين ضمن مفردات البطاق التةمةويةنةية
من اللى معدالته السنوي التي وصلت الى 44
فةةي

المئ من االحتياجات الوطني في شةهةر تةمةوز
جةمةيةع
إلى  44في المئ في شهر آب .تقريباً،
المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل  ، mVAMآب 8112
أقل من المعدء خالء شهر آب :حةيةذ ركةرت
المحافتات التي تم رصدها أفادت بأنها تستةلةم
محافت نينوى  0في المئ وصالح الدين  14في المئ وديالى  43في المئ  .أفادت الشرك العام لتجارة الحبوب بأنه لم يتم تسليم دقيق القمح الةى
االنبار خالء هذه الفترة ،وهو ما يفسر أيضا ارتفاع أسعار القمح التي أللن لنها في المحافت  .من ناحي أخرى ،ارتفعت معدالت تسليم الرز في لمةوم
العراق من  44من االحتياجات الوطني في شهر تموز إلى  62في المئ خالء شهر آب.

متابعة األمن الغذائي في العراق

النشرة رقم  -01آب 5102

5102  آب- انماط تبادل االجور مقابل الغذاء آذار:6 الشكل

8112  آب، mVAM  تحليل، برنامج األغذية العالمي:المصدر
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