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العراق
نيسان  : 6172مخاوف بشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الفلوجة وزيادة في انعدام االمن الغذائي في نينوى

ابرز المواضيع



على الرغم من أن العديد من األسر تتبع استراتيجيات التأقلم السلبي ،فإن معظمها تستهلك نظام غذائي مقبول
باستثناء األسر في نينوى والنازحين في عقرة (نينوى) وسامراء (صالح الدين).



أفادت األسر بوجود نقص حاد في الغذاء للشهر الثالث على التوالي في حي الوحدة وحي المعلمين في (الفلوجة).



انخفضت تكلفة سلة الغذاء القياسية في جميع المحافظات التي تم رصدها ،عدا ديالى وصالح الدين .مع ذلك ،نجد ان
أسواق المواد الغذائية في األنبار ونينوى متقلبة للغاية مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وان األسر تمتلك دخل
منتظم.

االستهالك الغذائي الضعيف ما بين االسر في نينوى والنازحين والعائدين

تشير بيانات تحليل  mVAMالذي اجري خالل شهر آذار الى
أن ما بين  56و  99في المئة مىن اسرىر الىتىي شىمىلىهىا
االرتبيان تمتلك نظام غذائي مىبىبىمل مىن اىيىو الىتى ىم
والتكرار الغذائي .وكما هم الحال في الجمالت السابىبىة مىن
عمليات رصد اسمن الغذائي ،أفادت أرر في ني ىم بعى ى
االرتهالك الغذائي ،خاصة في ر جىار وعىبىرش وشىيى ىان.
وكان المضع أفعل في ب بمبة وكفري وخانبين في محافىظىة
ديال  ،ايو افاد أكثر من  96في المئىة مىن اسرىر الىتىي
شملها االرتبيان بارتهالكها الغذاء بشكل مىبىبىمل ظانىظىر
ال ريطة .)1
أظهر ال ازامن وال ائدون والمبيممن مستميات م تلىفىة مىن
اسمن الغذائي خالل شهر اذار .وكىانىن نىتىيىجىة ارىتىهىالك
اسغذية من ال ازاين أرمأ مما هي عليه من غير ال ىازاىيىن.
وتم تسجيل أعل نسبة من االرتهالك غير الكافي للىغىذاء
بين ال ازاين وال ائدين في عبرش ظني م ) ورىامىراء ظصىال
الدين) ايو تم تسجيل  11في المئة و  03في المىئىة مىن
ال ازاين وال ائدين ضمن الفىئىات ”الىفىبىيىرش“ واالرىر الىتىي
” عل خطر الفبر“ عل التمالي من ايو الىتى ىم والىتىكىرار
الغذائي ظانظر الشكل . )1

Fighting hunger worldwide



يعد النازحين والعائدين واألسر التي تسكن في المناطق المتضررة من النزاع هي األكثر معاناتاً من انعدام االمن
الغذائي

الخارطة  :1نسبة المشمولين باالستبيان من االسر ”الفقيرة“ واالسر التي هي ”على خطر الفقر“
من ناحية االستهالك الغذائي  -آذار 6112

المصدر :برنامج االغذية العالمي -تحليل  ،mVAMآذار 6102

في شباط  ،6315باشر برنامج اسغذية ال المي ب ملية تمزيع ال بد التجريبية ولمدش رتة أشهر في عبره ظبطريبة تسمح للمستفىيىد بفىر
المبلغ بالطريبة التي يرغبها) ،ايو تم تبديم المساعدات ال بدية سكثر من  0333ناز عراقي خالل شىهىر آذار .يىحىفىل الى ىازاىمن عىلى
المساعدات ال بدية عن طريق وكالء تحميل اسممال في نباط التمزيع .ويبمم البرنامج بالمراقبة بالت اون مع طر ثالو وهىي شىركىة Stars
 .Orbit Consultingأعد برنامج اسغذية ال المي ارتبيان لمتاب ة المستفيدين ال ازاين ) (n=85الحاصلين عل ال بد في عبرش .وأظهىرت
عمليات الرصد نتائج إيجابية عممما ب فمص االمن الغذائي.
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تحديث للموقف
في محاولة الرت ادش السيطرش عل اسراضي ال اض ة لسيطرش الجماعات الم ارضة المسلحة ،قامن قمات اسمن ال راقية ببطع خطمط اإلمىداد فىي
جميع أنحاء رامراء ظصال الدين) في اذار .وفي المقن الذي كانن فيه مدي ة الرمادي ظاالنبار) التي تم ارت ادتها قد دمرت بالكامل وتعىررت بسىبى
اآلال من ال بمات ال ارفة .المدي ة خالية من السكان ،وه الك ال ديد من ال ازاين المتماجدين اآلن في شرق الرمىادي .أعىلىن مىكىتى تى ىسىيىق
الشؤون اإلنسانية أن خالل الفترش ما بين  11و  10آذار ،نز  06.333عراقي من المدن الماق ة في ورط االنبار بسب ال زا المسلح.
مع البيشمركة الكردية ودعم قمات التحال التي تبمدها الماليات المتحدش ،ررميا بىحىمىلىتىهىا
في  66آذار ،قامن قم اسمن الداخلي ج با إل ج
الرت ادش السيطرش عل مدي ة الممصل في محافظة ني م  .بالتزامن مع ال مليات الجارية في االنبار الرت ادش السيطرش عل مدي ة هيىن وغىيىرهىا
من الم اطق التي يسيطر ت ظيم داعش في غرب ال راق االيا .ومن المتمقع وجمد عدد كبير من ال ازاين وعدد من العحايا الىمىدنىيىيىن وتىزايىد فىي
ال مليات ال سكرية.
اعداد المستع فين بسب
المفدرWFP, OCHA , IOM :

الشكل  : 7االسر التي تعاني من االستهالك الغذائي غير الكافي بحسب حالة المجيبين ،أذار 6172

المصدر :برنامج االغذية العالمي -تحليل  ،mVAMآذار 6102

انتشار استخدام استراتيجيات التأقلم السلبي
طر رؤال عل اسرر فيما إذا كانن ه اك فترات زم ية خالل اسربم  ،قبل جمع البيانات ،لم يكن لديهم ما يكفي من الغذاء أو المال لشراء الطى ىام.
وذكرت ال ديد من اسرر التي لديها مشاكل في الحفمل المماد الغذائية خالل شهر آذار  -ما يفل ال  06في المئة من المجيبين في عبرش ظنىيى ىم )
و  03في المئة من المجيبين في رامراء ظصال الدين).
في آذار ،ارت دم  63في المئة من المجيبين ال ازاين وال ائدين في رامراء ظصال الدين) وأكثر من  03في المئة من المجيبين ال ازاين والى ىائىديىن
تل فر ظني م ) وتكرين ظصال الدين) ارتراتيجيات التأقلم السلبي .ان ارت دام ارتراتيجيات التأقلم السلبي في أجزاء من السكان الذين شىمىلىهىم
االرتبيان يثير م او بشأن ارتدامة مستميات االرتهالك الغذائي المببمل.
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تدني اسعار سلة الغذاء القياسية
في آذار ،ارتمر ان فاض متمرط تكلفة رلة الغذاء البيارية في جميع المحافظات التي تم رصدها بىيىن
شهري شباط وآذار ،إال في ديال ايو شهدت اسر ار ارتفاعا طفيفا ظ )٪6 +وفي صال الىديىن ،اىيىو
ماتزال اسر ار مستبرش .أصبحن رلة الغذاء أرخص في المحافظات المتعررش من ال زا في بغداد وكركىمك
( )٪13-واسنبار ظ )٪0-وني م ظ )٪1-ظانظر الجدول .)1

الجدول  :7تكلفة سلة الغذاء القياسية

في الم اطق ضمن محافظة اسنبار ،ت تل أر ار المماد
الغذائية بين الم اطق التي يمكن المصمل اليها والم اطق
المصمل إليها ظالشكل  .)6مبارنة بشهر كانمن
التي يف
االول  ،6316ت تبر رلة الغذاء أكثر تكلفة في الم اطق التي
المصمل إليها من الرطبة ظ )%06+واديثة ظ)٪16 +
يف
وهين ظ .)٪01 +لبد عاد الفرا إل هين ،وبالتالي فإن
متمرط تكلفة السلة الغذائية في ارتفا مستمر ه اك .في
الفلمجة ،وللشهر الثالو عل التمالي ،ذكر المجيبين من
اي المادش بأن المتاجر واسرماق قد ارت فدت جميع
اإلمدادات الغذائية كالبمح والسكر والرز والزيمت ال باتية
وال دس .ي تمد ال اس بشكل أراري عل ال عار التي
يحفلمن عليها من المزار في الم اطق الريفية البريبة من
المدي ة .ويبمل المستجيبين الرئيسيين في اي الم لمين
بأن المماد الغذائية أصبحن أقل وفرش .المفدر المايد للمماد
الغذائية هم ال زين الذي التزال ب ض اسرر تحتفظ به في
م ازلها ،والذي يبا بأر ار مرتف ة للغاية سرر أخر  .م ذ
بداية الحفار ،ارتف ن اسر ار وهي تبترب من أقف
مستم للشراء بال سبة للمستهلكين ملماة بمزيد من
ال بص في المماد الغذائية .واصل المجيبين في الرطبة
باالبالغ عن اكثر أر ار المماد الغذائية ارتفاعاً في محافظة
االنبار ظ 1623دي ار) ،مع ارتفا باسر ار تبلغ  60في المئة
اعل من الم دل في المحافظة.

Source: WFP mVAM, March 2016
Figure 2. Average cost of a food basket in Anbar, December 2015 – March
2016

Source: WFP mVAM, March 2016

القوة الشرائية تشهد ارتفاعاً
زادت البمش الشرائية ال امة لألرر المستجيبة بماقع ثالث رالت غذائية في كركمك ورلتين في بغداد واسنبار ورلة غذائية واادش في ديال ظالشكل
 .) 0تتمافق الزيادش في البمش الشرائية في بغداد وكركمك مع ان فاض أر ار المماد الغذائية ظ .)٪0-في اسنبار ،ارتبط التحسن في البدرش الشرائية باجمر
ال مال والبالغة  11.6بالمئة .عل ال بيض من ذلك ،واصلن البمش الشرائية في ني م في االن فاض خالل شهر آذار بم دل ان فاض رلتين غذائيتين
مبارنة بشهر شباط .بالرغم من أن اسر ار كانن أقل في المحافظة ،اال ان الدخل اليممي لل مال ان فض للشهر الثالو عل التمالي .وافاد غالبية
المستجيبين بأن شراء المماد الغذائية كان المفدر الرئيسي للحفمل عل الط ام تليه المساعدات الغذائية ،بذلك ريكمن الن فاض البمش الشرائية
تأثير ملحمظ عل اسمن الغذائي.

الشكل  : 3اسلوب التبادل لالجور مقابل الغذاء ،تموز  - 6172آذار 6172
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)Household access to the Public Distribution System (PDS
Map 3. Respondent households who received PDS in March 2016

The level of household access to Public Distribution
System (PDS) rations varied from one location to
another in March. Only 6 percent of respondents in
;Kifri (Diyala) reported receiving PDS rations
however, 49 percent of respondents received their
monthly rations in Akre and 44 percent in Shikhan
(Ninewa) (see Map 3).

There was no significant difference in the level of
access to PDS rations between IDPs and non-IDP
households.

Source: WFP mVAM, March 2016

المنهجية  -جمع البيانات عن بعد لتحليل الفئات الهشة باستخدام الخرائط
الخارطة  :4جمع البيانات عن بعد لتحليل الفئات الهشة باستخدام الخرائط -آذار 6172

خالل شهر آذار  ،6315أجرت وادش جمع البيانات عن ب د لتحليل الفئات
الهشة بارت دام ال رائط الجملة الحادية عشر لرصد اسمن الغذائي لألرر
بارت دام المبابالت الهاتفية المباشرش في جميع أنحاء ال راق و تم جمع
البيانات من عي ة من  1,661مستجي  ،من خالل شركة كمرك ،وهي
مشغل شبكة هات نبال رئيسي .يرصد برنامج اسغذية ال المي مجممعة
من المستطل ين الذين تم اختيارهم من قاعدش بيانات شركة كمرك
وي يشمن في الم اطق الساخ ة الثمانية عشر في خمس محافظات.
باإلضافة إل مؤشرات اسمن الغذائي لألرر  ،قام برنامج االغذية ال المي
بجمع الم لممات امل اسرماق في المحافظات المرط والشمالية من
ال راق ،وذلك بارت دام المبابالت الهاتفية المباشرش .وبالت اون مع هيئة
اإلغاثة اإلرالمية تم اجراء  663مكالمة هاتفية اجرين خالل شهر آذار
للحفمل عل م لممات بارت دام ارتبيان مبسط امل السمق .من 12
ممقع م تل ظم اطق فرعية) في  5محافظات :اسنبار ظ )13وديال ظ)2
وكركمك ظ )13وني م ظ )5وبغداد ظ )0وصال الدين ظ. )0
المصدر :برنامج االغذية العالمي -تحليل  ،mVAMآذار 6102

مؤشر االستهالك
تستهلك .ويف

الغذائي ،وهم مؤشر قياس غير مباشر لألمن الغذائي الذي يبيس ت م المجبات الغذائية الم زلية وما هم عدد المجبات التي
اسرر بأنها 'فبيرش' أو 'عل خط الفبر' أو 'مببملة' من نااية االرتهالك الغذائي .وت تبر االرر ”الفبيرش“ أو ”عل خط الفبر“ بأنها

تستهلك نظام غذائي غير كافي وتفتبر لألمن الغذائي.
لمزيد من الم لممات يرج

االتفال بى :
jane.pearce@wfp.org
arif.husain@wfp.org
jean-martin.bauer@wfp.org

Jane Pearce
Arif Husain
Jean-Martin Bauer

الدعم المالي لىتحليل mVAMمبدم من المكالة االمريكية
للت مية الدولية
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