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العراق
كانون الثاني  :6142يبدا االمن الغذائي لالسر باظهار اشارات بوجود تحسن ،وهناك ارتفاع في اسعار المواد الغذائية في بعض مناطق االنبار المتضررة بشكل مباشر من اخر
موجة من النزاع والتهجير








تحسن استهالك وتنوع المواد الغذائية من قبل االسر في شهر كانون االول مقارنة مع شهر تشرين الثاني خصوصا
بين النازحين— ولكن افادت اسرة نازحة من بين كل اربع اسر بانها تعتمد على التاقلم السلبي المتعلق بالمواد
الغذائية.
استمر االستخدام فوق المتوسط الستراتيجيات التاقلم في نينوى— حيث افاد تقريبا ربع المجموع الكلي للعوائل
بعدم امتالكهم ما يكفي من الغذاء او االموال لشراء المواد الغذائية ولكن انخفض هذا االستخدام في دهوك وكربالء.
تشير بيانات السوق في شهر كانون االول الصادرة عن تحليل  mVAMبان معدل كلفة سلة الغذاء القياسية قد ازداد
بنسبة  45في المائة في صالح الدين .وفي الوقت نفسه في االنبار بعد عدة اشهر من الزيادة الثابتة في اسعار
المواد الغذائية ،اظهر االتجاه اخيرا تراجعا .وعلى اية حال في مناطق الرمادي والخالدية والفلوجة المتاثرة بالنزاع،
كانت كلفة اي سلة غذائية  51و  14و  83في المائة اعلى من معدل المحافظة على التوالي.
انخفض معدل حصول االسر على مفردات البطاقة التموينية في شهر كانون االول مع  5في المائة فقط من المجيبين
افادوا باستالم كامل الحصة التموينية.
يحدد المجيبون الحاجة الى مساعدة منتظمة اخرى وفرص عمل غير كافية ومخاوف من تاخر تسليم الرواتب ودفع
بدالت االيجار والصعوبات المتعلقة بالطقس البارد ،على انها مسائل رئيسية تتعلق بانعدام االمن الغذائي.

Fighting hunger worldwide

ابرز المواضيع

مؤشرات االمن الغذائي لالسر تظهر تحسنا طفيفا في شهر كانون االول
الخارطة  .4العراق  -نسبة المشمولين باالستبيان من العوائل ”الفقيرة“ و التي هي
”على خطر الفقر“ من ناحية االستهالك الغذائي (كانون االول )5142

تحسن االمن الغذائي على المستوى الوطني بشكل
طفيف في شهر كانون االول مع  3في المائة من جميع
المجيبين افادوا باستهالكهم الغذائي غير الكافي (الفقيرة او
التي هي على خط الفقر) مقارنة مع  4في المائة تمت
مالحظتها في شهر تشرين الثاني  .5102تم االبالغ عن
اعلى انتشار لالستهالك الغذائي غير الكافي خالل هذا
الشهر من قبل المجيبين في دهوك ونينوى للمرة الثالثة
على التوالي ،عند  2و  6في المائة من جميع االسر
المشمولة باالستبيان على التوالي (الشكل .)0
تظهر بيانات شهر كانون االول ايضا انخفاضا في نسبة
العوائل النازحة التي تستهلك الغذاء بشكل غير كافي -
خصوصا اولئك الذين يعيشون خارج المخيمات والذين انخفض
انتشار استهالكهم الغذائي غير الكافي من  0256في المائة
في شهر تشرين الثاني الى  656في المائة في شهر كانون
االول
***

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
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تحديث عن الحالة ( كانون االول )5142
تستمر الصدامات المسلحة المكثفة في الرمادي وما حولها منذ ان شنت القوات االمنية العراقية هجوما واسع النطاق ضد مواقع مجاميع المعارضة المسلحة بتاريخ 55
كانون االول مدعومة بضربات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي.وتشير تقارير غير مؤكدة الى ان حوالي  5211عائلة مازالت محاصرة في الرمادي دون الحصول على
المساعدات االنسانية .بتاريخ  56كانون االول اعلنت القوات االمنية العراقية انها استعادت السيطرة على المدينة بعد  01شهرا .وعلى اية حال ،مازالت المصادمات
مستمرة في المجمع الحكومي في المدينة وسيستغرق االمر وقتا طويال لتامين المناطق الحضرية من العبوات الناسفة المتبقية والسيارات المفخخة و القنابل غير
المنفجرة قبل رجوع االهالي على نطاق واسع.
وبحسب ما ورد فان األسر قد فرت من الرمادي شرقا نحو الخالدية والمدينة السياحية في الحبانية (  41-31كم شرق الرمادي) ،حيث تكون الجهات الفاعلة اإلنسانية
قادرة على الوصول وتقديم المساعدة .وبسبب مخاوف تتعلق بالسالمة ،لم تمنح القوات االمنية العراقية بعد موافقة وصول المجتمع اإلنساني إلى مدينة الرمادي
لتقييم الوضع وما تبقى من الناس هناك قد حرموا من المساعدات اإلنسانية؛ المنقذة للحياة  .ولم يكن بباستطاعة برنامج األغذية العالمي الوصول إلى وسط مدينة
الرمادي منذ شهر نيسان .5102
المصدر :برنامج االغذية العالمي و مكتب االمم المتحدة لتنسيق المساعدات االنسانية  OCHAوالمنظمة الدولية للهجرة IOM

الشكل  :4النسبة الم وية ”لعموم البلد“ للمجيبين من األسر النازحة بسبب الصراع الرئيسي والمحافظات المتضررة من النزوح ممن الف ات "فقيرة" و "على خط الفقار"
فيما يخص االستهالك الغذائي ،نيسان-كانون االول 5142

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
الشكل  :5نسبة المشمولين باالستبيان من األسر التي تعيش داخل وخارج المخيماات مامان الافا اات
”الفقيرة“ و ”التي هي على خطر الفقر“ من ناحية االستهالك الغذائي ،تموز  -كانون االول 5142

بالرغم من هذا التحسن ،ما يزال االستهالك الغذائيي
بين النازحين اكثر تقييدا الى حد كبيير اليعيوائيل غييير
النازحة .باالضافة الى ذلك ،انخفضت نسبة النيازحييين
الذين يعيشون في المخيمات (  22ميالحيظية) واليذيين
يستهلكون غذاء غير كافي ،بشكل طفيف بييين شيهير
تشرين الثاني وشهر كانون االول (الشكل .)5

على الرغم من ان النازحين بقوا بصورة عامة في حيال
أسوا من حيث التنوع الغذائي من العوائل غير الينيازحية
(الشكلين  3أ و  3ب) ،فان التنوع اليغيذائيي عينيدهيم،
مثل استهالكهم الغذائي ،قد تحسن بين شهر تشرين
الثاني وكانون االول .تمت مالحظة عدة تغييرات مهيمية
احصائيا في التنوع الغذائي الشامل لليميجيييبييين مين
النازحين الذي يستهلكون ميجيميوعيات ميحيددة مين
المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
المواد الغذائية :.انخيفيضيت نسيبية اليعيوائيل اليتيي
تستهلك الفواكه اقل من مرة واحدة في االسبوع ،من  20في المائة في شهر تشرين الثاني الى  30في المائة في شهر كانون االول**** ،ونسبية
هؤالء الذين يتناولون البروتينات اقل من ثالث مرات في االسبوع انخفضت من  31الى  01في المائة*** ونسبة الذين يستهلكون الخضراوات اقل مين
مرتين في االسبوع انخفضت من  42الى  35في المائة*** اما بالنسبة الى هؤالء الذين كانوا يستهلكون المواد الغذائية االساسية اكثر من  6ميرات
في االسبوع فقد ارتفعت نسبتهم من  64الى  64في المائة. ****.

الشكل  :5نسبة المشمولين باالستبيان من األسر التي تعيش داخل وخارج المخيمات ممن الف ات ”الفقيرة“ و ” التي هي على خطر الفقار“ مان نااحاياة االساتاهاالك
الغذائي ،تموز  -كانون االول 5142
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معدل انتشار التاقلم السلبي المستند الى االستهالك ما يزال مستقرا
الخارطة  :5العراق— مؤشر انخفاض ستراتيجيات التاقلم  ،كانون االول 5142

في شهر كانون االول بقيت النسبة العامة للمجيبين الذين افادوا
باستخدام ستراتيجيات التأقلم السلبي في االستهالك الغذائي
النهم لم يملكوا المواد الغذائية او االموال التي يشتروا بها هذه
المواد ،مستقرة عند  01في المائة (الشكل  .)4وعلى مستوى
المحافظة ،استمرت العوائل في محافظة نينوى باالبالغ عن معدل
اعلى تماما من المتوسط الستراتيجية التاقلم ،عند  54في المائة.
وعلى العكس من ذلك ،كما تظهر الخارطة  ،5ففي دهوك وكربالء
انخفضت نسبة المجيبين الذين يستخدمون استراتيجيات التاقلم
السلبي المتعلق بالغذاء ،من  50الى  01في المائة **** في
دهوك ومن  00الى  3في المائة في كربالء**** بين شهري
تشرين الثاني وكانون االول (الجدول .)0
اما في محافظة بغداد فقد ازدادت نسبة العوائل التي كانت تعتمد
على المواد الغذائية االقل تكلفة من  6في المائة في شهر تشرين
الثاني الى  05في المائة في شهر كانون االول**.

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
الشكل  :1النسبة الم وية ”لعموم البلد“ للمجيبين من األسر النازحة نتيجة للصراع والمحافظات المتأثرة بالنزاع والتي تستخدم استراتيجيات التأقالام فاي االساتاهاالك
الغذائي ،آذار-كانون االول 5142

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
الجدول  :4انخفاض نسبة العوائل التي تستخدم استراتيجية تاقلم من تشرين الثاني الى كانون االول في دهوك وكربالء
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الشكل  :2نسبة العوائل المجيبة من النازحين التي تستخدم استراتيجية التاقلم السلبي اللغذاء من النازحين الذين يعيشون في مخيمات مقابل جميع النازحين ،تموز—
كانون االول 5142

افادت اكثر من ربع المجموع الكلي للعوائل النازحة
المشمولة بالمسح ( )%5654باستخدام على االقل
استراتيجية تاقلم واحدة بينما استخدمت فقط  1في
المائة من العوائل غير النازحة استراتيجيات تاقلم في
نفس الفترة.وعلى اية حال انخفضت نسبة النازحين
الذي يعيشون خارج المخيمات والذين استخدموا
ستراتيجيات تاقلم من  5254في المائة في شهر تشرين
الثاني الى  5153في المائة*** في شهر كانون االول
(الشكل .)2
المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
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االسواق وتجهيز الغذاء والقدرة الشرائية
في شهر كانون االول ،مقارنة مع شهر تشرين االول ،تفاوت معدل تكلفة سلة الغذاء القياسية في
المحافظات التي تم رصدها :كان هناك انخفاضا في االنبار ( )%6-وديالى ( )%01-بينما في صالح الدين
ارتفعت االسعار بنسبة  05في المائة بينما ماتزال االسعار على حالها في نينوى وكركوك (الشكل  .)6ومن
الجدير بالذكر ان معدل تكلفة سلة الغذاء القياسية في بغداد قد انخفضت بشكل ملحوظ من  0126دينار
في شهر تشرين الثاني الى  145دينار في شهر كانون االول (.)00-وفي االنبار انخفض معدل تكلفة سلة
الغذاء القياسية بشكل طفيف من  0510دينار في تشرين الثاني الى  0020دينار في كانون االول .وعلى
اية حال ،كان هناك تفاوتا ملحوظا الى حد اكبر في التكاليف على مستوى االقضية والنواحي .وكان معدل
التكلفة اعلى بشكل كبير من المعدل على مستوى المحافظة في الرمادي المتضررة من النزاع وفي الخالدية والفلوجة(شهد كل منهما تدفقا
للنازحين من الرمادي) .افاد قضاء الخالدية باعلى معدل لتكلفة سلة الغذاء ( 0600دينار) .في هذه االقضية ،كان السعر الوارد لجميع مفردات سلة
الغذاء الرئيسية اعلى بكثير من االسعار الواردة في جميع المواقع االخرى التي تم رصدها في كانون االول  .وفي الفلوجة ازداد معدل تكلفة سلة
الغذاء بنسبة  1في المائة مقارنة مع شهر تشرين الثاني .وفي حديثة كانت هناك زيادة كبيرة في معدل التكلفة للشهر الثاني على التوالي بعد
تسليم المساعدة الغذائية .وعلى اية حال ،من المرجح ان يتاثر الموقف بالموجة الجديدة للنزاع الذي بدا من اوائل شهر كانون الثاني ويجب ان يخضع
الى المراقبة.
الشكل  :6تكلفة سلة الغذاء القياسية ،نيسان  -كانون االول 5142

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102

في االنبار ،استمر سعر الطحين والسكر باالرتفاع الكبير اكثر من السعر في بغداد ( 20في المائة و  34في الماثة اكثر غالء على التوالي) .باالضافة
الى ذلك ،كان فرق السعر مع بغداد عن االسعار الكلية لسلة الغذاء اعلى بنسبة  05في المائة في كركوك و بنسبة  01في المائة في صالح الدين.
في شهر كانون االول ،ازدادت القدرة الشرائية الكلية لعينة العوائل بنسبة سلة غذاء واحدة في االنبار وديالى وتقلصت بنسبة سلة غذاء واحدة في
كركوك.وانخفضت نسبة االجور -الى -الغذاء في صالح الدين بنسبة سلتي غذاء (الشكل  ,.)6من المرجح ان يكون االنخفاض البالغ  %00في القدرة
الشرائية في صالح الدين سببه هو الزيادة في اسعار المواد الغذائية خصوصا سعر السكر الذي ارتفع بنسبة  011دينار تقريباً منذ شهر تشرين
الثاني.ومن الجدير بالذكر ايضا انه الول مرة منذ شهر نيسان تمت مالحظة زيادة في القدرة الشرائية في بغداد في شهر كانون االول.

الشكل  :7نسبة االجور-الى -الغذاء نيسان—كانون االول 5142

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
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حصول العوائل على مفردات البطاقة التموينية
الخارطة  :8نسبة العوائل المجيبة التي لم تستلم حصة تموينية خالل شهر كانون االول
5142

تشير بيانات شهر كانون االول الى تدهور في حصول العوائل
على مفردات البطاقة التموينية خصوصا حسب ما الحظه
المجيبون في المحافظات الجنوبية (الخارطة  .)3و فقط  5في
المائة من جميع المجيبين افادوا بانهم استلموا حصة كاملة في
شهر كانون االول مقارنة مع شهر تشرين الثاني (.****)%6
باالضافة الى ذلك ،تشير بيانات كانون االول الى ان  66في المائة
من جميع النازحين الذين شملهم االستبيان لم يستلموا الحصة
التموينية مقارنة مع  20في المائة من المجيبين من غير
النازحين .وانخفضت نسبة النازحين الذين استلموا حصة تموينية
كاملة من  01في المائة في شهر تشرين الثاني الى  5في
المائة في كانون االول**** .وقد ورد ان اعلى نسبة من
النازحين الذين لم يستلموا اي حصة تموينية كانت في ديالى (
 )%14و كركوك (.)%61

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
الشكل  :3نسبة العوائل المجيبة التي استلمت حصة كاملة او جزئية او التي لم تستلم اصال اي حصة تشرين الثاني مقابل كانون االول 5142

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
الشكل 9

عندما سئلوا حول وضع االمن الغذائي الشامل اجاب
معظم المجيبين :هنالك حاجة الى مساعدة اكثر انتظاما
وفرص عمل غير كافية ومخاوف بشان تاخير الرواتب ودفع
بدل االيجار والصعوبات المتعلقة ببرودة الطقس والسكن
غير الالئق (الشكل .)1

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102
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المنهجية  -جمع البيانات عن بعد لتحليل mVAM
الخارطة  :1العراق  -جمع البيانات عن بعد من لتاحالايال  - mVAMكااناون االول
 ( 5142ابراج الهاتف الخلوي التي تم من خاللها استالم االجابات خالل المقااباالت
الهاتفية)

المصدر :برنامج األغذية العالمي  -تحليل  ، mVAMكانون االول 5102

خالل شهر كانون االول  ،5102أجرت وحدة جمع البيانات عن بيعيد
لتحليل الفئات الهشة باستخدام الخرائط الجولة اليثيامينية ليرصيد
األمن الغذائي لألسر باستخدام المقابالت الهاتفية المباشرة فيي
جميع أنحاء العراق و تم جمع البيانات من عينة تألفت من 1,561
نازح من خالل شركة كورك ،وهي مشغل شيبيكية هياتيف نيقيال
رئيسي .يرصد برنامج األغذية العالمي مجموعة من المستطلعيين
الذين تم اختيارهم من قاعدة بيانات شركة كورك ويعيييشيون فيي
محافظات العراق الثمانية عشر .تبين الخارطة  2أبيراج اليهياتيف
المحمول التي تم من خاللها استقبال اليردود اثينياء اليميقيابيالت
الهاتفية المباشرة .المزيد من المعلومات عن منهجية االسيتيبيييان
متوفر في الرابط.
باإلضافة إلى مؤشرات األمن الغذائي لألسر  ،يسيتيمير بيرنياميج
االغذية العالمي بجمع المعلومات حول األسواق في المحيافيظيات
الوسطى والشمالية من العراق ،وذليك بياسيتيخيدام اليميقيابيالت
الهاتفية المباشرة .وبالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلسالمية ،تم اجيراء
 544مكالمة للحصول على ميعيليوميات مين  42ميوقيعيا فيي 6
محافظات :األنبار ( )1وديالى ( )6وكركوك ( )01ونينوى ( )4وبيغيداد
( )1وصالح الدين ( )6باستخدام استبيان مبسط حول السوق.
مؤشر االستهالك الغذائي ،وهو مؤشر قياس غير مبياشير ليألمين
الغذائي الذي يقيس تنوع الوجبات الغذائية المنزلية وميا هيو عيدد
الوجبات التي تستهلك .ويصنف األسر بأنها 'فقيرة' أو 'عيليى خيط
الفقر' أو 'مقبولة' من ناحية االستهالك اليغيذائيي .وتيعيتيبير االسير
”الفقيرة“ أو ”على خط الفقر“ بأنها تستهلك نظيام غيذائيي غييير
كافي وتفتقر لألمن الغذائي.

لإلبالغ عن مستوى الداللة اإلحصائية ،يرجى استخدام المقياس
التالي:

reported symbol

p-value

*
**

0.10 to 0.05
< 0.05 to 0.01

***

< 0.01

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بي:
jane.pearce@wfp.org

Jane Pearce

arif.husain@wfp.org

Arif Husain

jean-martin.bauer@wfp.org

Jean-Martin Bauer

الدعم المالي الى برنامج  mVAMمقدم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
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