
 

 ن االنخفاض الحاد  في درجات الحرارة وبدء الهطول ا

الشديد  لألمطار في فصل الشتاء له تأثير كبير على 

 32الظروف المعيشية للنازحيين؛  فان نسبة ما ُيقارب 

في المئة من النازحين في إقليم ُكردستان العراق 

يعيشون في مباني بدون أبواب أو نوافذ مثل الُمخيّمات 

والمباني الغير ُمكتملة، حيث يزيدهم ذلك ُعرضة 

 للُمؤثرات. 

   األمن الغذائي للسكان الذين يعيشون في المناطق

التي تُسيطر عليها  الجماعات المسلحة هو مصدر  قلق 

كبير لبرنامج األغذية العالمي. تفيد التقارير في مدينة 

الموصل التي كانت تحت سيطرة الدولة اإلسالمية في 

العراق وبالد الشام لمدة ما ُيقارب أربعة أشهر إلى 

الزيادة الهائلة باألسعار والطعام وكذلك الوقود ونقص 

المياه. ووفقاً للُمخبرين في المدينة فإن مدينة "حديثة" 

في محافظة األنبار تم حصارها من جميع الجهات من 

قِبل الجماعات المسلحة  لمدة أسبوعين حيث واجهت 

 نقص كبير  في الغذاء. 

  

 استجابة برنامج األغذية العالمي

 برنامج االغذية العالمي  كجزء من عملية الطوارئ يقوم

معونات غذائية لألشخاص الُمتضررين من أزمة بتوفير

العراق، وذلك اما بتوزيع  المؤن  اليومية  أو الحصص 

 الغذائية الشهرية، أو  او القسائم الغذائية . 

  قام برنامج األغذية العالمي بتوصيل المعونات الغذائية

مليون شخص في العراق  من شهر  4.1ألكثر من 

 ُحزيران إلى تشرين األول من هذا العام.

    بنجاح بتقديم وتوزيع في االونة االخيرة قام البرنامج

، إن المعونات 41الغذاء على جميع محافظات العراق الـ 

الغذائية لبرنامج األغذية العالمي تصل إلى الُضعفاء 

والنازحين في كل من دهوك، إربيل، سليمانية، كركوك، 

ديالى، النجف، نينوى، كربالء، بابل، الُمثنى، واسط، 

األنبار، ذي قار، صالح الدين، بغداد ، القادسية، البصرة 

 وميسان.

   بقيادة كل من مجموعتي اإلمدادات واالتصاالت لحاالت

الطوارئ الخاصة بالبرنامج ومن خالل عملية خاصة، 
يساعد برنامج األغذية العالمي كل من الُمنظمات الغير 

شركاء األمم الُمتحدة بالمواصالت، المخازن ،  حكومية و
 06االتصاالت وتوفير االنترنت. لدى مجموعة اإلمدادات  ل

منظمة غير حكومية وشركاء من األمم الُمتحدة ما 
متر مربع من مساحة التخزين  450,6مجموعه 

الُمشتركة في إربيل ودهوك، إلى جانب دعم المواصالت 
 . الجوية والبرية

 المعونات الغذائية 

 تقديم الُمساعدة للنازحين:

  االستجابة الفورية لمؤن الطعام

 باألرقام 

مليون شخص بحاجة إلى ُمساعدات    2.5

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية()إنسانية  

)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون مليون شخص نازح  8.1

 االنسانية(

 نقص التمويل في  العراق

 مليون دوالر أمريكي 52عملية الطوارئ 

 

 أبرز العناوين 

  "قام برنامج األغذية العالمي مع شركائه "المجلس الدنماركي لالجئين" و

ميرسي كور" بنشر آلية االستجابة الفورية بنجاح و ذلك لُمساعدة ما ُيقارب 

شخص لتمكينهم من العودة  إلى ديارهم في محافظة نينيوى  5766,

شخص نزحوا حديثاً في كركوك.من ناحية اخرى  335666باالضافة لمساعدة  

و بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة وشركاء آخرين من الُمنظمات 

الغير حكومية، قام برنامج األغذية العالمي بتوفير الُمساعدات العاجلة من 

خالل آلية االستجابة الفورية. ومن باب االستعداد الي طارئ و لضمان 

االستجابة السريعة في حالة نزوح جديدة  قام برنامج األغذية العالمي و 

منظمة االمم المتحدة للطفولة بتوفير مخزون من مؤن" الطعام لالستجابة 

 الفورية" و مواد تنظيف و مياه للشرب, في مخازن شركاء المنظمات.

   تشرين  32أطلقت األمم الُمتحدة خطة االستجابة االستراتيجية الجديدة يوم

مليون شخص في  3.,االول، والتي تهدف إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية ٍل 

. وتتطلب الخطة تمويل مبلغ إضافي ,364مختلف أنحاء العراق خالل عام 

 .مليار دوالر أمريكي  4.0وقدره 

 تطورات الوضع  

    تمكنت جماعات الُمعارضة الُمسلّحة  من السيطرة على ُمدن جديـدة فـي

ُمحافظة األنبار، واستمرت الهجمات في أجزاء من المحافظات التاليـة  صـالح 
الدين، نينيوى، ديالى وبابل.  و من الجدير بالذكر ان تفاقم الـظـروف الـجـويـة 
ستحّد من فعالية الضربات الجوية من قٍبل القوات الجـويـة الـعـراقـيـة وقـوات 

جديدة في ُمحافظة أنبار، وبمواظبة الهجمات في أجزاء من المـحـافـظـات   التحالف
التالية  صالح الدين، نينيوى، ديالى وبابل. باإلضافة إلى؛ أن تفاقم الظروف الجـويـة  
من الُمرجح أنها ستحدّ من فعالية الضربات الجوية من قٍبل القوات الجوية العراقـيـة  

 وقوات التحالف. 

 برنامج األغذية العالمي

 البلد : العراق

 الُمساعدات الغذائية الطارئة للنازحيين في العراق
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 مجموعة اتصاالت الطوارئ      

   ُيواصل فريق اتصاالت الطوارئ  تقديم الدورات التدريبية

لموظفي اإلذاعة المشتركة بين الوكاالت، وذلك لتحسين 
  األمن في الميدان.

  أنشأ فريق اتصاالت الطوارئ الُمختص  وسائل اتصاالت

السلكية  ُمناظرة لخدمات الراديو  للُمنظمات الغير حكومية 
العاملة في مخيم دوميز خارج مدينة دهوك. بُمجرد االنتهاء 
من برمجة أجهزة الراديو  فإن فريق اتصاالت الطوارئ سوف 
يقوم بإنشاء الخدمات اإلذاعية المشتركة بين الوكاالت في 

  مخيم عربت، خارج مدينة السليمانية.

       

 مجموعة اإلمدادات      

  ، قامت الوكاالت برفع ُمستوى برامجها لإلعداد لفصل الشتاء

حيث تُكمل مجموعة اإلمدادات مساعدتها للشركاء لتخزين 
السلع للتوزيع. ما بين مجلس اإلغاثة ومجلس الالجئين 

طن  1.,2النرويجي فإنهم يقومون حالياً بتخزين ما مجموعه 
متري من المواد  للشتاء في مخازن مجموعة اإلمدادات 

لمحافظة دهوك. كما يوجد مخزن آخر لمجموعة اإلمدادات 
 في إربيل.

  تأخذ مجموعة اإلمدادات دوراً قيادياً في الحصول على تصريح

أمني لبضائع األمم المتحدة التي تصل إلى مطار إربيل 
الدولي، وكما تقوم بتسهيل الدخول الكفء للبضائع االنسانية 

 في العراق.

 تحديث الموارد    

  تحتاج عمليات الطوارئ في العراق حالياً إلى مبلغ إضافي

مليون دوالر أمريكي، لُمساعدة األشخاص الذين  32وقدره 
ُيعانون من انعدام االمن الغذائي والُمتضررين من النزاع في 

، ولمنع انقطاع اإلمدادات في ,364العراق حتى شهر نيسان 
 شهر كانون الثاني.

  إن تنقيح الميزانية جار حالياً لتوسيع نطاق الُمساعدات

الغذائية والوصول إلى األشخاص الُمعرضين للخطر 

 . والنازحين حديثا منذ شهر آب

  
 : جين بيرس.الُمدير القُطري     

Jane.pearce@wfp.org     

 جين اميلي كانو المنُنسّق لمجموعة اإلمدادات :     

Jeanemile.canu@wfp.org     

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ُمنذ اليوم األول من شهر تشرين األول، قام برنامج األغذية

شخص باالستجابة  465666العالمي بُمساعدة ما ُيقارب 

الفورية لُمؤن الطعام، من خالل الشراكة الوثيقة مع جماعة 

العمل لُمكافحة الجوع ،وكالة التعاون التقني والتنمية وهيئة 

 الرحمة.

  

المستوطنين بشكل  المعونات الغذائية لألشخاص
 مؤقت:

 

   الحصة الغذائية الشهرية

ُيقدم لهم برنامج األغذية العالمي طرود الطعام العائلية    

لمدة شهر واحد للعائالت التي استوطنت بشكل 

 مؤقت ولديهم القدرة للوصول إلى مرافق الطهي

  

  ُمنذ اليوم األول لشهر تشرين األول ، ساعد برنامج

شخص بـ  1325666األغذية العالمي ما يزيد على 

، بالُمشاركة مع كل من وكالة  الحصة الغذائية الشهرية

التعاون التقني والتنمية ، مؤسسة البرزاني الخيرية 
 والمنظمة اإلنقاذ اإلنسانية العراقية.

 
 

 

 اإلمدادات  

 
 

  خالل شهر تشرين األول، أرسلت مجموعة اإلمدادات

من الحصص  154,0حصة غذاء عائلية و  4625177

طن  ,,757الغذائية لالستجابة الفورية، أي ما ُيعادل 

 متري.

    

  الحصة الغذائية   15666نقل برنامج األغذية العالمي

إضافية لمخزنه في مدينة دهوك، كرد على  الشهرية
االحتياجات الُمتزايدة  في ُمحافظة دهوك األسبوع 

 .  الماضي
 

 

 المجموعـــات
 

 مجموعة األمن الغذائي
 

 
 

  وكإستجابة الحتياجات النازحين خالل فصـل الشـتـاء الـذيـن

يعيشون في ُمخيمات ومباني غير ُمكتملة أو مـهـجـورة فـي 
محافظة دهوك، فإن مجموعة األمن الغذائي تـدعـم الـتـوزيـع 
الُمنسّق للمواد الغذائية والغيـر غـذائـيـة مـثـل الـبـطـانـيـات 
والمفارش. هذا سيضمن تسـلـيـم الـُمـسـاعـدات بـالـوقـت 
الُمناسب حيث ان الظروف الجوية في الُمـحـافـظـة تـتـدهـور 

 بشكل سريع.

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

الرحالت الصعبة في ُمحافظة أنباربرنامج األغذية العالمي أثناء العمل:   

في  إن الدولة االسالمية في العراق وبالد الشام والجماعات الُمسلحة التابعة لها قامت بالتوّسع وتعزيز سيطرتهم على األراضي الموجودة
د وبالأكبر ُمحافظات العراق، األنبار. في األسبوعين الماضيين، قد فرّ اآلالف من الُسكان ُقبيل الزحف الجديد للدولة االسالمية في العراق 

شخص، سواء النازحين  400666الشام، كما بقي الكثير منهم في الُمحافظة الُمتضررة من الُعنف. تستضيف منطقة الرمادي ما ُيقارب ال 
البرنامج إن مؤخراً أو الذين تم إيوائهم هناك لبعض الوقت. وبالتعاون مع المنظمة اإلنقاذ اإلنسانية العراقية , ُشركاء برنامج األغذية العالمي ف

كيلو متر فقط من مخزن منظمة اإلنقاذ اإلنسانية  431. إن الشاحنات تسير  ُيقّدم الحصص الغذائية العائلية للنازحين في منطقة الرمادي
العراقية في بغداد، فعادًة تكون الرحلة لبضع ساعات. ولكن نظرا لوجود عدد كبير من نقاط التفتيش العسكرية على الطرق في هذه المنطقة 

  غير المستقرة، فإّن الناقلين يستغرقون ثالثة أيام كاملة للوصول إلى الرمادي.
 
 

 شخص في ُمحافظة األنبار. 040444من شهر تشرين األول قام برنامج األغذية العالمي بمساعدة  52وال  82بين 
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