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  وحسب جداول تتبع نزوح السكان لمنظمة الهجرة الدولية

فإن التصعيد األخير للصراع في ُمحافظة األنبار قد تسبب 
شخص إلى قطاع هيت حيُث األعداد الكبيرة  02.22.بفرار 

للنازحين هناك. وقد استجاب برنامج األغذية العالمي 
بتوزيع الغذاء في منطقة رمادي حيث يلتجأ اآلالف هناك 

 من الُعنف.

  إن األوضاع في مدينة حديثة في ُمحافظة األنبار هو مصدر

قلق حقيقي لبرنامج األغذية العالمي . مدينة حديثة 
ُمحاصرة من جميع الجهات من قِبل الُمقاتلين ألكثر من 

أسبوعين، فعلى الرغم من توفير الُمساعدات  الحكومية 
المحدودة إال أنها تشهد نقص كبير في المواد الغذائية. 

ُيراقب برنامج األغذية العالمي األوضاع كما أنه على 
 استعداد للتصرف في حال ُسمح لهم بالدخول.

 

 استجابة برنامج األغذية العالمي 
   جزء مما تهدف إليه عملية الطوارئ هو تزويد النازحيين

بالُمساعدات الغذائية. يُكيّف برنامج األغذية العالمي  

ُمساعداته لتلبية احتياجات ُمعينة، كتوزيع الحصص الغذائية  

أو  توزيع القسائم  والتحويالت    /كل ثالثة أيام أو شهرياُ، و 

 النقدية. 

   من شهر ُحزيران حتى شهر كانون األول من هذا العام، قام

مليون شخص بالمعونات    421برنامج األغذية العالمي بتأمين  

 الغذائية في العراق. 

   تم اآلن بنجاح تسليم وتوزيع الطعام في جميع المحافظات

(، إن الُمساعدات الغذائية لبرنامج األغذية  41في العراق ) 

العالمي وصلت إلى األشخاص الُمشردين والنازحين في كل  

من دهوك، إربيل، سليمانية، كركوك، ديالى، النجف، نينوى،  

كربالء، بابل، الُمثنى، واسط، أنبار، ذي قار، صالح الدين،  

 بغداد، القادسية، البصرة وميسان. 

   وحسب ما قدمته مجموعتّي اإلمدادات واالتصاالت في حاالت

الطوارئ من خالل آلية عمل مميزة، قام برنامج األغذية  

العالمي بمساعدة كل من الُمنظمات الغير حكومية وشركائه  

من هيئة األمم المتحدة بوسائل النقل، المخازن ووسائل  

شريكاً    02االتصال وخدمة االنترنت. تملك مجموعة اإلمدادات  

متر مربع للتخزين في مستودعين    4062وتُقّدم   

استراتيجيين، في حين أن مجموعة االتصاالت في حالة  

موظف يستخدم     22.شريكاً وما يفوق ال    14الطوارئ تملك  

 أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها كمعونة ُمقدمة لهم. 

 

 المعونات الغذائية

 ُمساعدة الناس في مناطق السكن المؤقتة:

 حصص اإلستجابة الفورية:

  إن األسر الضعيفة والتي وصلت مؤخراً إلى الُمخيمات

والمناطق الحضرية أو الذين يعيشون في الُمجتمعات 
الُمضيفة، يتلّقون الطعام المحمول والجاهز لألكل. كما أن 
حصص اإلستجابة الفورية توفر لألسرة الواحدة والمكونة 

 افراد الطعام لمدة ثالثة أيام. 6من 

 باألرقام 

مليون شخص بحاجة إلى ُمساعدات   2.5

 خطة االستجابة االستراتيجية()إنسانية  

)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون مليون شخص نازح  9.1

 االنسانية(

 تمويل العراق : عملية الطوارئ

 246.مليون دوالر أمريكي حتى شهر نيسان لعام    02مطلوب   

 246.مليون دوالر أمريكي حتى شهر  كانون األول لعام    00.مطلوب  

 
 أبرز العناوين 

  قام برنامج األغذية العالمي وبالتعاون مع شريكه منظمة إنقاذ

شخص من النازحين الُجدد بحصص  4.2622الطفولة، بُمساعدة 
نشر برنامج االستجابة الفورية في منطقة كفري بُمحافظة ديالى. 

األغذية العالمي آلية االستجابة السريعة، والذي تجمع بين السلع 
الغذائية التي يقّدمها البرنامج مع مستلزمات النظافة والمياه المعبأة 

من منظمة االمم المتحدة لألطفال لتوفير مجموعة كاملة من 
  الُمساعدات الفورية.

  مليون  421أعلن مكتب األمم الُمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن

نازح ُمنذ  422،222شخص قد نزحوا اآلن في العراق، باإلضافة الى 
  تصاعد الصراع االخير في محافظة األنبار.

 تطورات األوضاع 

  حققت قوات األمن العراقية وُمقاتلي البيشمركة الُكردية بعض

المكاسب االستراتيجية األسبوع الماضي، حيث استرجعت قوات 

األمن العراقية بلدة جرف الصخر في ُمحافظة بابل بينما قام ُمقاتلو 

الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام   البيشمركية بإخراج مقاتلي 

من منطقة زمار إلى الشمال من مدينة الموصل. في ُمحاولة لقطع  

طُرق اإلمداد للدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام تم دعمها  

 بضربات جوية تمت عن طريق قوات التحالف. 

 

في انتظار الموافقة النهائية للمراجعة الثالثة للميزانية، إن هذا المطلب  *

 مليون فرد. 421سيُلبّي احتياجات 

 محمد البهبهاني برنامج األغذية العالمي

 برنامج األغذية العالمي

 البلد : العراق

 الُمساعدات الغذائية الطارئة للنازحيين في العراق



 

 المجموعات 
 مجموعة األمن الغذائي 

   ولضمان أن الُمجتمع اإلنساني لديه الُقدرة للوصول إلى

المعلومات الالزمة الستهداف المعونات بشكل فعّال، تُباشر  

مجموعة األمن الغذائي  للعمل كفريق تقني استعداداً لتقييم  

األمن الغذائي. ستدعم مجموعة األمن الغذائي الُمنظمات الغير  

حكومية والشركاء من األمم الُمتحدة لتنفيذ تقيمات ذات جودة  

 وتنسيق تبادل المعلومات عندما يتم جمع البيانات. 

 

 مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ 

   أقام ُمتخصصو االتصاالت من أفراد فريق االتصاالت لحاالت

الطوارئ بإقامة شبكة السلكية لالنترنت في ُمخيم دوميز، في  

ُمحافظة دهوك في كل من الُمخيم الُمستقر والمخيم بطريق  

العبور بالقرب من عربت في ُمحافظة الُسليمانية.  تم نشر هذه  

“  إريكسون لالستجابة ” الشبكات بالتعاون مع الشريك الُمتأهّب  

 من أجل تلبية احتياجات المعلومات للُمجتمع االنساني. 

 مجموعة اإلمدادات 

 
   تُساعد مجموعة اإلمدادات ُشركائها  في التعامل مع ُمتطلبات

اإلمدادات الصعبة. حيُث أنها ساعدت ُمؤخراً  صندوق األمم  
ُشحنة جوية من ُمستلزمات    222,.41الُمتحدة للُسكان بإطالق  

الصحة اإلنتاجية والسلع التي يجب الُمحافظة على درجة  
 حرارتها. 

 مصادر التمويل 
   00.تتطلب عملية الطوارئ في العراق مبلغاً إضافياً وقدرُه  

مليون دوالر، مع  احتمالية انقطاع السبيل الُمباشر للحصول  
على إمدادات النقد والقسائم في شهر كانون االول ولمنع  

 االنقطاع الحتمي في شهر شباط. 
 

   في انتظار الُموافقة النهائية للُمتطلبات الُمتزايدة الناتجة عن

ُمراجعة الميزانية، والتي بدأت كرد لحاجة المزيد من النازحين  
 الوافدين التي جرت في شهر آب. 

 

 لالتصــــال 
س.مدير القطري لمكتب العراقال   : جين بير

jane2pearce@wfp2org 

 بارب ويجليالمنّسق لمجموعة األمن الغذائي: 

Barb.wigley@wfp.org 

والُمنّسق لمجموعة اإلمدادات : جين إيميل كان  

Jeanemile2canu@wfp2org 

 مجموعة االتصاالت لحاالت الطوارئ:

Jeanemile.canu@wfp.org 

 

 

 

  تم تزويد حصص اإلستجابة الفورية بمكمالت غذائية ُمخصصة

سنوات،  6أشهر و  0لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 كإجراء وقائي لتجنّب سوء التغذية.

   بالتعاون مع منظمة اليونيسف وغيرها من الشركاء من

المنظمات غير الحكومية ، ُيقدم برنامج األغذية العالمي 
الُمساعدات الفورية من خالل آلية االستجابة السريعة. إن 

مخزونات برنامج األغذية العالمي من حصص الغذاء 
لالستجابة الفورية وُمستلزمات النظافة ومياه الشرب 

لمنظمة اليونيسف تم إعادة تجهيزهم لضمان االستجابة 
 السريعة في حال نزوح جديد.

  ُمنذ اليوم األول لشهر تشرين األول، قام برنامج األغذية

شخص بحصص  11222العالمي بُمساعدة ما ُيقارب 
االستجابة الفورية وذلك من خالل الشراكة الوثيقة مع وكالة  
التعاون التقني والتنمية ،الجمعية الدنماركية لالجئين وهيئة 

 الرحمة.

 

 الُمساعدات الغذائية لألشخاص الُمقيمين بشكل مؤقت:

 الحصص الغذائية للعائالت

 

  ُيقّدم برنامج األغذية العالمي لشهر واحد الطرود الغذائية

للعائالت التي استقرّت ُمؤقتاً والتي تستطيع الوصول إلى 
مرافق الطهي. إن هذِه الحصص الغذائيّة الهامة تتضمن 

األطعمة األساسية الضرورية مثل األرز، العدس والملح حيث 
أنها ُصممت بشكل ُمغذي لتلبية ُمتطلبات االستهالك اليومي 

 يوماً. 12ألسرة ُمكونة من خمسة افراد ولمدة 

  ُمنذ اليوم األول من شهر تشرين األول، قّدم برنامج األغذية

شخص بالطرود  222,.04العالمي الُمعونة لما يفوق ال 
الغذائية العائلية وذلك بالمشاركة مع وكالة التعاون التقني 

والتنمية، جماعة العمل ضد الجوع، مؤسسة البارازاني 
 الخيرية ومنظمة الُمساعدة الذاتية.

 

 اإلمدادات

  خالل شهر تشرين األول، قامت مجموعة اإلمدادات بتوزيع

 41,044من الطرود الغذائية للعائالت أي ما ُيقارب  062,.2.
 طن متري.

  يعمل برنامج األغذية العالمي عن كثب مع الحكومة العراقية

لتسليم المعونات المواد الغذائية الُمنقذة للحياة إلى 
النازحيين في أنحاء العراق. في ُمحافظتي البصرة وذي قار 

قامت وزارة التجارة  ومديرية الهجرة والُمهجرين بتزويد برنامج 
 األغذية العالمي والشركاء الُمتعاونين بالمستودعات مجاناً.

   wfp.org/countries/Iraqالُمساعدات الغذائية الطارئة للنازحين في العراقالعراق: 

 برنامج األغذية العالمي أثناء العمل: الوصول إلى الُمستفيدين في أبو غريب، النازحين ُمنذ شهر  شباط

اضطّر ُمعظم النازحين الذين يعيشون في مدينة أبو غريب، والتي تقع إلى الغرب من بغداد، لمغادرة منازلهم قبل تسعة أشهر. 

تم القبض على األغلبية أثناء التمرّد الذي اندلع في ُمحافظة األنبار في بداية هذا العام، هرباً من أعمال الُعنف الطائفي التي 

اجتاحت المنطقة. في شهر أيّار، دّمر القتال سّد الفلوجة، مما تسبب في فيضانات كبيرة في أبو غريب حيُث اتخّذها النازحين 

بالتعاون مع المنظمات الغير حكومية  ساعة. .0مكاناً للجوء. وكان برنامج األغذية العالمي هناك لتقديم الُمعونات الغذائية خالل 

والُمنظمة اإلنقاذ االنسانية العراقية، يقوم برنامج األغذية العالمي حالياً بمساعدة النازحين في أبو غريب والذين يعيشون في 

مساكن ُمستأجرة ومباني حكومية ومدراس، وكذلك مباني غير ُمكتملة أو مهدومة أو الذين يعيشون مع أقاربهم. في الوقت 

ذاته، استمرّت االشتباكات ما بين مقاتلين الدولة االسالمية في العراق وبالد الشام وبين قوات األمن العراقية لمسافة أقل من 

 كم. 42

 5292شخص في قطاع  أبو غريب في عام  555222لقد ساعد برنامج األغذية العالمي 
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