النشرة  -61آذار 6161

العراق
آذار  :6161على الرغم من تحسن وصول الحصص التموينية  ،يلجا النازحون الى االستعانة بالمزيد من استراتيجيات التاقلم السلبي

ابرز المواضيع
 مايزال االستهالك الغذائي لألسر مستقرا في شهري كانون الثاني و شباط  .6102ومع ذلك ،فقد تدهور استهالك الغذاء للنازحين داخليييامن ربع النازحين الذين يعيشون في مخيمات عن استهالك غير كاف.

افياد ركيثير

 تشير بيانات السوق لشهر شباط الصادرة عن تحليل  mVAMالى رن متوسط تكلفة سلة الغذاء القياسية مستمرة في االنخفاض في جميع المحيافيتياتالتي تم رصدها ،ما عدا في األنبار وكركوك .مع ذلك ،فان رسواق المواد الغذائية في محافتتي األنبار ونينوى المتضررتان من الصراع متقلبة ليليغيايية
مع ارتفاع رسعار المواد الغذائية .والمخزون من الغذاء يتم استنزافه بسرعة في المواقع المحاصرة مثل الفلوجة و الشرقاط.
 للشهر الثاني على التوالي ،ذكر المجيبون من ناحية حي الوحدة في الفلوجة رن المتاجر واألسواق قد استنفذت جميع المواد الغذائية ورن الناس كيانيوايعتمدون رساسا على المواد الغذائية مثل البطاطا والخس والباذنجان التي حصدوها من المزارع الواقعة في المناطق الريفية القريبة من المدينة.
 اتهر حصول األسرة على الحصص التموينية اشارات على التحسن حيث ذكر المزيد من المجيبين استالمهم حصص تميويينييية كياميلية رو جيزئييية فييشباط اكثر مما كانت عليه في كانون الثاني .ومع ذلك ،رفاد معتم األشخاص باستالمهم مواد غذائية ذات نوعية سيييئية و فيقيط جيزء مين اليحيصيص
التموينية.

Fighting hunger worldwide

 افادت نسبة رعلى بكثير من المشاركين النازحين الذين يعيشون في مخيمات باللجوء إلى التاقلم السلبي في شيهير شيبياط  )٪26ميقيارنية ميع كيانيونالثاني .)٪6622

التزال مؤشرات استهالك الغذاء ضعيفة في نينوى و تتراجع في كربالء
الخارطة رقم  :6نسبة المشمولين باالستبيان من االسر ”الفقيرة“ واالسر التي
هي ”على خطر الفقر“ من ناحية االستهالك الغذائي  -شباط 6161

ياي
خالل شهر شباط ،اليزال األمن الغذائي الوطنيي متيري يرا ليايشيهير الي يالي
الروالي ،مع  3في المئة من جميع المشاركين يشكون من دم كيايايية االتيريهيال
الغذائي ('ضعيف' أو ' ا خط الا ر') .ومع ذل  ،ازدادت دم كااية االتيريهيال
من صار ال  7في المئة بين األتر الري شمايهيا اليميتيم فيي ميريافي ية كيربيال
(الخريطة  .)1وفي نينوى ،افادت  9في المائة من األتر بعدم كااية االتيريهيال ،
مما يضع المراف ة فوق المروتط الوطني في ارجاه لور منذ شهير ب (الشيكيل
.)1

رشير بيانات شهر شباط أيضا ال ان وضع النازرين كان اتوأ بك ير مين وضيع
األتر غير النازرة 8 :في المئة من النازرين اترهالكهم الغذائي ضعيف أو اي
خط الا ر م ارنة مع  8.8فيي اليميئية مين األتير مين غييير الينيازرييين .اتيريمير
اترهال المواد الغذائية من قيبيل الينيازرييين اليذيين ييعيييشيون فيي ميخيييميات فيي
الردهور ،ولكن كان اترهال النازرين الذين يعيشون خارج اليميخيييميات متيري يرا
إل رد ما ا مدى األشهر ال ال ة الماضية (الشكل .)8
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تحديث للموقف (شباط )6161
حاصرت ال وات األمنية العراقية مدينة الفلوجة في محافظة االنبار التي يسيطر عليها داعش ،وهناك قتال في المدينة وحولها بين جماعات المعارضة المسلحة والعشائر المحلية .ويعت د أن ما بين  31الف و  61االنف
شخص ما زالوا في المدينة الخاضعة الى سيطرة جماعات المعارضة المسلحة منذ أكثر من عامين .الحصار العسكري الذي تم تضيي ه في الشهرين الماضيين يحول دون وصول االمدادات الغذائية والطبية إلى المدينة.
في  .1شباط ،حذر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من تدهور سريع في األوضاع اإلنسانية آلالف المدنيين المحاصرين في الفلوجة وفي قضاء سنجار.
وخالل األسابيع الماضية ،استعادت ال وات العراقية السيطرة على عدد من المناطق شرقي الرمادي ،وهي تركز اآلن على المناطق التي يسيطر عليها المسلحين شمالي المدينة .وفي النوقنت ننفنسنه ،تنتنزايند النتنوتنرات
الطائفية في العراق :قتل  41شخصا في الم دادية في تفجير انتحاري في  .5شباط  ،بما في ذلك العديد من قادة الميليشيات الشيعية ويوم  .8شباط ،قتل  13شخصا في تفجير مزدوج في بغداد استهدف الشيعة.

مصادر :برنامج األغذية العالمي ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمة الدولية للهجرة

الشكل  :6نسبة المشمولين باالستبيان من األسر النازحة من المحافظات التي تشهد نزاعاً رئيسياً ضمن الفئات ”الفقيرة“ و ”التي هي على خطر الفقذر“ مذن نذاحذيذة
مؤشر االستهالك الغذائيت مقارنة مع المعدل الوطني .نيسان  -6162شباط 6161

المصدر :برنامج االغذية العالمي -ررايل  ،mVAMشباط 6102
الشكل  : 6نسبة المشمولين باالستبيان من األسر النازحة ضمن الفئات ”الفقيرة“ و ”التي هي على خطر الفقر“ من ناحية االستهالك الغذذائذيت تذمذوز  -6162شذبذاط
6161

المصدر :برنامج االغذية العالمي -ررايل  ،mVAMشباط 6102

المزيد من العوائل تلجا الى ستراتيجيات التاقلم السلبي

الخارطة  :6العراق – مؤشر انخفاض استراتيجيات التاقلمت شباط 6161

ارراع المعدل الكلي النتشار التاقلم السلبي المتعلق باألغذية من  5.9في المئة في شهر كانون الثاني إلى
 7..1في المئة من األسر في شهر شباط التي تفيد بعدم وجود ما يكفي من الغذاء أو ما يكفي من المال
لشراء المواد الغذائية (الخارطة  .).وهذا هو أعلى مستوى متوسط للتاقلم السلبي المسجل منذ آب .و
ارتفعت مستويات التاقلم بشكل ملحوظ بين شهري كنون الثاني وشباط في محافظات صالح الدين ()٪8 +
وكركوك ( )٪71 +وميسان -واسط (( )٪7. +الشكل .)3
في شهر شباط الماضي ،شهدت عدة محافظات ارتفاعا في نسبة األسر التي تتناول عدد أقل منن النوجنبنات
في اليوم (ديالى  ،٪6 +كركوك  ٪8 +وميسان -واسط  .)٪77 +وفي السليمانية 4 ،في المئة منن األسنر
قيدت استهالك الغذاء من قبل البالغين حتى يتمكن األطفال من تناول الغذاء .وفني منينسنان -واسنط ،تنلن نت
أكثر من  77في المائة من األسر مساعدة من العائلة واألصدقاء و  5في المئة اعتمدت علنى النغنذاء األقنل
تكلفة .ويعتمد المجيبون الذين ال يعيشون في منازلهم الى حد اكبر على التاقلم ال ائم على الغذاء من األسنر
األخرى .في شهر شباط ،كانت األسر التي تعيش في هياكل تشكل الفئة األكثر ضعفا مع ما ي رب منن 61
في المائة من األسر تلجأ إلى استراتيجيات التاقلم السلبي (الشكل . )4
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الشكل  3نسبة العوائل المجيبة من المحافتات المتضرة من النزاع الرئيسي والتهجير والتي تلجا الى استراتيجيات التاقلم السلبي المتعلق باالغذية مقارنة مع المعدل الوطني.تموز  – 6102شباط 6102

المصدر :برنامج  mVAMالرابع ال برنامج االغذية العالمي  ،شباط 6102
الشكل  : 4نسبة المجيبين من االسر النازحة التي تستخدم استراتيجية التأقلم السلبي للغذاءت تموز  - 6162شباط 6161

المصدر :برنامج  mVAMالرابع ال برنامج االغذية العالمي  ،شباط 6102

األسواق وتجهيز الغذاء والقوة الشرائية
واصل متوسط تكلفة سلة الغذاء القياسية باالنخفاض في جميع المحافظات التي تم رصدها بين شهري كانون الثاني وشباط ،ما عدا في االنبار حيث
ارتفعت األسعار ارتفاعا طفيفا ( )٪3وفي كركوك ،حيث الزالت االسعار مستقرة .وأصبحت سلة الغذاء اقل تكلفة في المحافظات المتضررة من النزاع
في محافظة نينوى (  )٪01 -وصالح الدين (  )٪4 -وديالى (( )٪7-الشكل .)6
وفي األنبار ،تم تسجيل التغيرات في تكلفة سلة الغذاء القياسية على مستوى القضاء .في قضاء الرمادي ،كان متوسط التكلفة  06في المئة أعلى
من المعدل على مستوى المحافظة .وفي الرطبة ،كان أعلى بنسبة  01في المائة ،على الرغم من أن السعر هنا قد انخفض بنسبة  07في المئة بين
كانون الثاني وشباط (الجدول .)0
وفي حي الوحدة في الفلوجة ،وللشهر الثاني على التوالي افاد المستطلعين بأن
المتاجر واألسواق قد استنفدت جميع اإلمدادات الغذائية كالطحين والسكر والرز والزيت
النباتي والعدس .وافادوا أيضا أن الناس كانوا يعتمدون أساسا على مواد غذائية مثل
البطاطا والخس والباذنجان التي جمعوها من المزارع الواقعة في المناطق الريفية القريبة
من المدينة .وتفيد االخبار ان جماعات المعارضة المسلحة ما تزال تسيطر على هذه
المناطق وان التفجيرات والقصف تمنع حركة الناس .وافاد المستطلعين من حي
المعلمين أن الغذاء غير متوفر بسهولة وأن اسعار الطحين والرز والسكر والزيت النباتي
عالية جدا .وباإلضافة إلى ذلك ،افاد المشاركون في المسح في شهري كانون الثاني
وشباط بعدم توفر غاز الطهي والوقود في الفلوجة .ولوحظ وجود حالة مماثلة في قضاء
الشرقاط في محافظة نينوى ،حيث تم اإلبالغ عن اختفاء الرز ،والزيت النباتي والوقود
من األسواق.
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الجدول  : 6متوسط الكلفة لسلة غذاء قياسية في المواقع التي تم رصدها في محافظة االنبارتتشرين الثاني -6162شباط 6161

المواقع

كانون
الثاني
6161
(بالدينار)

شباط
6161
(بالدينار)

النسبة المئوية للتغيير
كانون
شهري
بين
الثاني و شباط

1143

1013

1042

3%

1419
1611

1447
1363

1240
1184

-17%
-15%

837
1064

995
1280

16%
17%

االول

كانون
6162
(بالدينار)
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2016
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الجدول  :6كلفة سلة الغذاء القياسية

ارتفعت القدرة الشرائية الكلية لألسر من عينة
المستجيبين بنسبة سلتي غذاء في ديالى و كركوك
وانخفضت بنسبة سلة واحدة في نينوى في شهر كانون
الثاني .وعلى اية حال ،مازالت القدرة الشرائية على
حالها في االنبار و صالح الدين (الشكل  .)5وتتوافق
نسبة الـ  1في المئة في ديالى و كركوك بين شهري
كانون الثاني وشباط مع انخفاض في اسعار المواد
الغذائية وزيادة بنسبة  04في المائة في الدخل اليومي
من العمل اليدوي في كركوك .وفي نينوى ،على الرغم
من ان االسعار كنت اقل ،انخفض الدخل من العمل
اليدوي اليومي بنسبة  %03في شهر شباط مما تسبب
في انخفاض القدرة الشرائية لألسر في المحافظة.
المصدر :برنامج االغذية العالمي -ررايل  ،mVAMشباط 6102
الشكل  :2نسبة االجور -الى -الغذاءت تموز -6162كانون الثاني 6161

المصدر :برنامج االغذية العالمي -ررايل  ،mVAMشباط 6102
الخارطة  3العوائل المستجيبة التي لم تستلم حصص تموينية في شهر شباط 6102

حصول العوائل على مفردات البطاقة التموينية
تشير بيانات شهر شباط الى وجود تحسن في فرص حصول األسر على
الحصص التموينية ،مع  41في المئة من المشاركين يقولون انهم لم يستلموا
الحصص التموينية في شباط مقارنة مع كانون الثاني ( .)٪60على وجه
الخصوص ،افاد المستجيبون في بابل والنجف وبغداد وديالى وكربالء وكركوك
ونينوى وصالح الدين وذي قار بوجود زيادة كبيرة في عمليات توزيع الحصص
التموينية .وعلى اية حال فقد تدهور الوصول الى الحصص التموينية في
البصرة 77 :في المئة من المستجيبين لم يستلموا الحصص التموينية مقارنة
مع  41في المئة في كانون الثاني (الخريطة .)3
وعلى الرغم من التحسينات ،ال تزال نسبة األسر التي تستلم حصة تموينية
كاملة (  3كيلوات من الرز وكيلوين من السكر و لتر واحد من الزيت النباتي و
 1كيلوات من دقيق القمح للشخص الواحد في الشهر) منخفضة جدا سواء
على المستوى الوطني ( )٪3وعلى مستوى المحافظات مع عدم استالم اي من
المستجيبين في البصرة وكربالء وكركوك والسليمانية حصة كاملة في شهر شباط.
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باإلضافة إلى ذلك ،اشتكى العديد من المشمولين في االستبيان من تدني نوعية االغذية التي تم تسليمها ضمن البطاقة التموينية والتأخير في
توزيعها .وفقا إلى ما ذكر أعاله ،تحسن حصول النازحين على الحصة التموينية في شهر شباط :ارتفعت نسبة النازحين الذين استلموا حصص تموينية
جزئية الى  33في المئة وانخفضت نسبة الذين لم يستلموا الحصص التموينية من  73في المئة الى  51في المئة بين كانون الثاني و شباط.

نترة عامة حول محصول القمح 6102
سوف يبدأ حصاد القمح في غضون خمس أو ستة أسابيع ومن المتوقع أن يكون المحصول جيدا ،لكن ليس كبيرا كما كان عليه في عام  .7105وعلى
الرغم من نقص الوقود والمدخالت ،تشير التقديرات إلى أن  3.5مليون طن من القمح سيتم حصدها خالل هذا العام .الظروف الجوية مواتية ولكن النزاع
يهدد اإلنتاج الزراعي .وهناك قلق خاص لنينوى والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ،تلك المناطق التي توفر القمح والدقيق إلى
الموصل.

الخارطة  :2هطول االمطار الكلي ( نسبة المعدل)

المصدرUSGS, EROS and UCSB :

الخارطة  : 4صورة مؤشرة لتطبيع اختالفات المناطق التي تزرع فيها الخضر (نسبة
المعدل)

المصدرNDVI, MODIS :

عندما سئلوا حول حالة األمن الغذائي الشاملة ،اجاب معظم المجيبين :الحاجة لمزيد من المساعدة؛ مشاكل مع تأخر صرف الرواتب
ومشاكل في دفع اإليجار .فرص عمل غير كافية .مخاوف بشأن نوعية والتسليم الجزئي للحصص التموينية المستلمة؛ والصعوبات في
تجديد بطاقة النازحين (الشكل .)6
الشكل Word cloud :1
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المنهجية  -جمع البانات عن بعد لتحليل الفئات الهشة باستخدام الخرائط
الخارطة  :1العراق -جمع بيانات تحليل  -mVAMشباط 6161

خالل شهر شباط  ،.176أجرت وحدة جمع البيانات عن بنعند لنتنحنلنينل النفنئنات النهنشنة
باستخدام الخرائط الجولة الثالثة عشر لرصد األمن الغذائي لألسر باستخدام المن نابنالت
الهاتفية المباشرة في جميع أنحاء العراق و تم جمنع النبنيناننات منن عنينننة منن 1,553
مستجيب ،من خالل شركة كورك ،وهي مشغل شبنكنة هناتنف نن نال رئنينسني .ينرصند
برنامج األغذية العالمي مجموعة من المستطلعين الذين تم اختيارهم من قاعدة بنيناننات
شركة كورك ويعيشون في محافظات العراق الثمانية عشر .تبين الخنارطنة  9أبنراج
الهاتف المحمول التي تم من خاللها است بال الردود اثناء الم ابالت الهاتفية النمنبناشنرة.
المزيد من المعاومات ن منهجية االتربيان مروفر في الرابط.
باإلضافة إلى مؤشرات األمن الغنذائني لنألنسنر ،قنام بنرننامنج االغنذينة النعنالنمني بنجنمنع
المعلومات حول األسواق في المنحنافنظنات النوسنطنى والشنمنالنينة منن النعنراق ،وذلنك
باستخدام الم ابالت الهاتفية المباشرة .بالتعاون مع هيئة اإلغناثنة اإلسنالمنينة تنم اجنراء
 .78مكالمة هاتفية خالل شهر شباط للحصول على معلومات باستخدام استبيان مبسنط
حول السوق من  48موقع مختلف (مناطق فرعية) في ست محافظات :األننبنار ()71

وديالى ( )8وكركوك ( )71ونينوى ( )6وبغداد ( )1وصالح الدين (.)1
المصدر :برنامج االغذية العالمي -ررايل  ،mVAMشباط 6102

مؤشر االترهال الغذائي ،وهو مؤشر قياس غير مباشر لألمن الغذائي الذي ي يس رنوع الوجبات الغذائية المنزلية وما هو دد الوجبات الري رترها .
ويصنف األتر بأنها 'ف يرة' أو ' ا خط الا ر' أو 'م بولة' من نارية االترهال الغذائي .ورعربر االتر ”الا يرة“ أو ” ا خط الا ر“ بأنها رترها ن ام
غذائي غير كافي ورار ر لألمن الغذائي.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بــ :
jane.pearce@wfp.org

Jane Pearce

arif.husain@wfp.org

Arif Husain

jean-martin.bauer@wfp.org

Jean-Martin Bauer

الدعم المالي الى تحليل  mVAMمقدم من

متابعة االمن الغذائي في العراق

النشرة  -61آذار 6161

