المساعدات الفورية للسكان المتأثرين باالزمة العراقية
بغداد—برنامج االغذية العالمي /إيلي سوينكوود

باألرقام



 2.8مليون شخص بحاجة لمساعدة انسانية
المساعدات االنسانية (خطة االستجابة االنسانية )HRP

 2.8مليون نازح داخليا ً )(IOM
 800.222الجئ سوري في العراق )(UNHCR

متطلبات تمويل برنامج األغذية العالمي في العراق:
عمليات الطوارئ  766022للعراقيين المتأثرين بالنزاع:
 00مليون دوالر امريكي (تشري االول الى كانون األول )2511
عمليات الطوارئ  :766022لالجئين السوريين
 1.1مليون دوالر امريكي (م تشري االول الى كانون األول )2511

أبرز المواضيع


برنامج األغذية العالمي بحااة لر  00مليون دوالر امريكي لرالرسرترمررار فري
مساعدة العراقيي المتضرري م األزمة الحالية وتمويل الرعرمرلريرات حرترى
كانون االول  ،2511ومايقارب  05مليون دوالر لدعم العمليات حتى آذار .2510
و هنالك حااة إلى  1.1مليون دوالر امريكي لالستجابة لالا ي السروريرير
في العراق حتى كانون االول  ،2511وحوالي  12.0ملريرون دوالر حرترى آذار
 .2510لتقديم المساعدة ألطول فترة ممكنة وسط قيود الرترمرويرل ،اعرترمرد
البرنامج منهجا معينا في توزيع المواد الغذائية للنازحي داخلريرا والرالار رير
السوريي بعد اارا تعديالت بحسب الموقع وتقييم الهرشراشرة برالرنرسربرة
النعدام األم الغذائي.



وفقا للرصد ع بعد لبرنامج األغذية العالمي ،فإن النسبة الم وية لألشخاب
الذي يستهلكون نظام غذائي غير كافي ضم الف ات ”الفقيرة“ أو ”على خط
الفقر“ قد ازداد .على األقل واحدة م كل خمس أسر في محرافرظرة االنربرار
تعاني م انعدام األم الغذائي في ايلول .لقد كانت أسعار طحير الرقرمر
بواقع  15 -05في الم ة اعلى في المحافظات الشمالية المتضررة م الرنرزاع
مقارنة مع بغداد.

آخر التطورات


لقد أدى تصاعد الصراع بي المليشيات المتطرفة م اهة والقوات المساندة
للحكومة م اهة اخرى الى نزوح أكثر م  0.2مليون شخص داخرلريرا فري
اميع أنحا العراق .وفقا للتقييم الذي اارا كل م برنامج االغذية العالمري
و منظمة االغذية والزراعة ،هنالك  0.0مليون شخص بحااة لرلرمرسراعردات
الغذائية.

حسب تقديرات الشركة العامة لتجارة الحبوب ،فان شررا الرقرمر مر
المزارعي المحليي سوف يتضا ل في الموسم الحالي بنسبة  1مليرون
ط م القم  ،األمر الذي يتطلب استيراد المزيد لرترلربريرة مرترطرلربرات
مفردات البطاقة التموينية ،وهي شبكة حرمرايرة اارترمراعريرة ترديررهرا
الحكومة .يستمر اإلنتاج الزراعي في العراق في وضع حرج بسبب النزاع
المستمر في المناطق الرئيسية التي تزرع فيها الحربروب فري الرعرراق
والتي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

استجابة برنامج األغذية العالمي


تهدف عمليات الطوارئ  766022إلى تقديم مساعدة شهرية لر 2.2
مليون م النازحي المتأثري بالنزاع بثالث طرق :تقديم حصرة غرذائريرة
شهرية و توزيع قسائم غذائية وتقديم حصة غذائية فورية تكفي لرثرالثرة
ايام ،ولك نظرا لنقص التمويل والقيود التي تعيق الوصول ،اضطر برنامرج
األغذية العالمي الى تقليص المساعدات والعمل حرالريرا عرلرى ايصرال
المساعدات إلى نحو  1.1مليون شخص شهريا في امريرع مرحرافرظرات
العراق الرر .11



كجز م عملية الطوارئ اإلقليمية  766022لمساعردة الرالار رير
السوريي الفاري م النزاع ،يخطط برنامج االغذية الرعرالرمري لرترقرديرم
المساعدة الى الا ي سوريي يصل عددهم الى  120555بحلول شرهرر
كانون االول  2511بالمقارنة مع الخطة السابقة لتقديم المساعردة الرى
 1050555الائ .في اعقاب التقييمات االخيرة والبد بتقديم المسراعردة
المستهدفة خالل شهر آب ،يقدم برنامج االغذية العالمي االن مساعردة
شهرية لمايقارب  010555الائ سوري يقيمون في تسعة مخيمات فري
العراق.



بصفته قائد لمجموعتي اللواستية واالتصاالت المشاركة في عرمرلريرات
الطوارئ ،يقدم برنامج األغذية العالمي المساعدة للشركرا مر األمرم
المتحدة والمنظمات الغير حكومية لضمان استجابة لواستية وتواصرلريرة
كافية وفاعلة لحاالت الطوارئ االنسانية .لدى المجموعة اللواستية 05
شريك وهي تدير المخازن في أربيل ودهوك وبغرداد .لردى مرجرمروعرات
اتصاالت الطوارئ  01شريك ،وهي تقدم الدعم الرخراب برتركرنرولرواريرا
المعلومات واالتصاالت لما يقارب  255موظف لدى المنظمات اإلنسرانريرة
العاملة في الميدان .تقوم مجموعة االم الغذائي التي يديرها بشركرل
مشترك كل م برنامج االغذية العالمي ومرنرظرمرة االغرذيرة والرزراعرة
بتنسيق االستجابات الالزمة لتوفير االم الغذائي خالل االزمة العراقية.

المساعدات الغذائية المقدمة للنازحين:

السالت الغذائية العائلية )(FFPs



يسعى برنامج االغذية العالمي لتوزيع سالت غذائية لرمرا يرقرارب 1.1
مليون نازح شهريا في محافظات العراق الر .11



لغرض اطالة فترة المساعدة بالرغم م نقص التمويل ،يرقروم بررنرامرج
االغذية العالمي باعطا اولويات للنازحي المتواادي في المخيمات في
محافظات الوسط .يستمر مايقارب  0050555نازح يسكنون في مخيمات
في االنبار وبغداد وصالح الدي باستالم حصة غذائية كاملة .فري حرير
يستلم النازحون الذي يسكنون في داخل وخارج المخيمات التي ترقرع
في اي مكان اخر حصص مخفضة خالل شهر ايلول ،مثل الرز والبقوليات
والزيت النباتي .وقد تم وضع اولويات لتوزيع المواد لتجنرب الرتركررار مرع
المواد التي توزع ضم مفردات البطاقة التموينية ودعم مايرقرارب %05
م متطلبات السعرات الحرارية االصلية .اما الباقي م االحتيااات فيتم
تغطيتها م مفردات البطاقة التموينية واليات التأقلم االخرى.



بالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان العراق و وزارة الرترجرارة ،قرام
برنامج االغذية العالمي بتعليق اارا ات توزيع مادة طحي القم في
محافظة دهوك خالل شهري ايرلرول وتشررير االول ألن مرفرردات
البطاقة التموينية تحتوي على مادة طحي القم  .لتجنب التكرار في
تقديم المساعدة والحفاظ على الموارد المحدودة ،فقد تم تخرصريرص
مادة الطحي المزمع توزيعها م قبل بررنرامرج االغرذيرة الرعرالرمري
لمحافظة دهوك ليتم توزيعها في محافظات اخرى أكثر حاارة لرهرذ
المادة .ويتوقع برنامج االغذية العالمي نفس اتفاقية التخرطريرط فري
اقليم كوردستان العراق في نهاية السنة حيث اكرترمرلرت عرمرلريرة
تسجيل النازحي .
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البلد :العراق

القسائم الغذائية

للنازحي في محافظة اربيل والمناطق الحضرية في دهوك وأربع مرنراطرق  تستعد كل مجموعة لألعمال التحضيرية لخطة االستجابة اإلنسرانريرة
للعام  .2510تسعى هذ الخطة ،التي سيرترم إطرالقرهرا فري أواخرر
في السليمانية .تم تخفيض قيمة القسيمة الغذائية (حريرث كرانرت فري
تشري الثاني ،إلى إعادة تقويم استجابة األمرم الرمرترحردة لرلروضرع
السابق  20دوالر امريكي) بشكل ملحوظ منذ آذار  .2511اصبحرت قريرمرة
القسيمة بعد اول تخفيض  10دوالر امريكي ليتبعه تخفيض آخرر لرترصربر
اإلنساني المتدهور في العراق.
قيمة القسيمة الغذائية  15دوالر امريكي في شهر آب .ويمك
تلك القسائم في  195متجر محلي.

اسرتربردال

مجموعة األمن الغذائي )(FSC



خالل شهري ايلول وتشري االول ،سيقدم بررنرامرج االغرذيرة الرعرالرمري  تجري مجموعة االم الغذائي عدد م استشارات الشركا في عموم
القطر مع المنسقي ضم المناطق ذات األولويرة والرمرنراطرق الرتري
المساعدة لر  015،555نازح على شكل قسائم غذائية ولمردة شرهررير ،
يصعب الوصول إليها للتنسيق وتحديد االمور االستراتيجية الرمرترعرلرقرة
األمر الذي يساعد في تعزيز االقتصاد المحلي بحروالري  0مرلريرون دوالر
باستجابة مجموعة االم الغذائي على مستوى المحافظة.
أمريكي.



بسبب القيود في التمويل ،قام برنامج االغذية العالمي بوضع شروط أشد مجموعة إتصاالت الطوارئ )(ETC
لالستحقاق .األسر التي تتكون م  0الى  9أفراد ،تستلم  1قسائم  ،أمرا
 هي بعثات مشتركة انطلقت مع بعثة  UNAMIفي أربيل لتقوية تغطيرة
األسر التي تتكون م  15أفراد او اكثر تستلم  1قسرائرم .االسرر الرتري
االتصاالت وتعزيز قدرة شبكات االتصراالت فري حراالت الرطروارئ فري
تتكون م فرد واحد الى خمسة افراد تستلم قسيمة واحدة لكل فرد.

العراق ع

المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين:

طريق توفير قنوات راديوية خاصة بالوكاالت.

المجموعه اللوجستية

الحصص الغذائية الفورية )(IRRs

 بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق االمم المتحدة للسكان والشرركرا مر  تقوم المجموعة اللواستية بالتنسيق مع مكتب الروكرالرة األمرريركريرة
للتنمية الدولية للمساعدة عند حدوث الكوارث الخراراريرة لرترسرهريرل
المنظمات الغير حكومية ،يوزع برنامج األغذية العالمي الحصص الرغرذائريرة
دخول شحنة م المواد غير الغذائية لدعم الخدمات اللواستية وتتربرع
الفورية للنازحي المتنقلي م خالل آليةة االسةتةجةابةة السةريةعةة
البضائع وخدمات التخزي الخاصة باالستجابة اإلنسانية التابعرة لرألمرم
) .(RRMوتتكون الحصص الغذائية الفورية م الطعام الجاهز لالكل يكفي
لعائلة تتكون م خمسة افراد ولمدة ثالثة ايام.
المتحدة.



كجز م مرحلته األولى لالستجابة ،يواصل برنامرج األغرذيرة الرعرالرمري
وخرالل التمويل
تقديم المساعدة للعائدي مؤخرا واألسر النازحة حديثا .لحد االن،
شهر تشري االول ،تم توزيع حصص غذائية فروريرة ألكرثرر مر
شخص في اربيل وديالى وبغداد والسليمانية.

20،555

 ما لم يتم تأمي تمويل بشكل عاال بقيمة  00مليون دوالر امريكي،
فإن  2.2مليون شخص معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية
التي يقدمها برنامج االغذية العالمي في شهر كانون االول.

مساعدة الالجئين السوريين:

 تتطلب استجابة برنامج األغذية العالمي لالا ي السوريي في
العراق  1.1مليون دوالر امريكي لمواصلة النشاط حتى شهر كانون
 استنادا الى تقييم األم الغذائي والهشاشة لجميع الالا ي المقريرمرير
االول .وإذا لم يتم الحصول على التمويل المطلوب ،سيضطر برنامج
في المخيمات ،يقوم برنامج األغذية العالمي بتواريره مروارد الرمرحردودة
االغذية العالمي الى تخفيض المساعدات الغذائية لالسر الغير مؤمنة
لمساعدة  12.555الائ سوري للف ات التي تفتقر لألم الغذائي والف ات
غذائيا التي تقيم في مخيمات الالا ي السوريي في عموم القطر.
التي تفتقر بشدة لألم

الغذائي.

 اعتمد البرنامج نهجا مرحليا مع أول ك الذي يرعرانرون مر انرعردام األمر
الغذائي ليستلمو  19دوالر كل شهر .أما الالا ون الذي يعانون م انعردام
طفيف في األم الغذائي ،فيحصلون على  15دوالر أمريكي شرهرريرا .أمرا
بالنسبة لالا ي الذي يتمتعون باألم الغرذائري ،فرال يرحرصرلرون عرلرى
مساعدات غذائية م برنامج االغذية العالمي ،وهو ما يرمرثرل انرخرفراضرا
بنسبة  00في الم ة م اامالي عدد الالا ي السوريي الحاصلي علرى
المساعدات التي يقدمها برنامج االغذية العالمي.
 بعد بنا محالت الشركا في كاويالن واالنتها م نصب مخريرمرات عرربرت
لالا ي السوريي الذي يستلمون مساعدات م برنامج االغذية العالمري
في اميع المخيمات التسعة ،يتم العمل االن بتوزيع قسائم غذائريرة بردال
م توزيع مواد غذائية.

اهات اإلتصال
المدير القطري ،جين بيرسjane.pearce@wfp.org :
مدير المجموعة اللوجستية ،فيني لوسيfinne.lucey@wfp.org :
مدير مجموعة اتصاالت الطوارئ ،خوار الياسiraq.etc@wfp.org :
مدير مجموعة االمن الغذائي ،ماريا ديسوجوmaria.desojo@wfp.org :

بغداد—برنامج االغذية العالمي /الي سوينكوود

"أشكر برنامج األغذية العالمي على اهود المبذولة"
فجر فتاة م الفلواة ،مدينة تقع في محافظة االنبار المنكوبة بسبب الحرب .منذ أكثر م سنة ،تركت فجر و
والدتها منزلها هربا م العنف ،لكنهما االن تكافحان للسك في بغداد .هنا في العاصمة ،التقتا بالعديد م
األسر األخرى التي غادرت منازلها في حاالت مماثلة بعد أن فرت م الصراع في صالح الدي وديالى واألنبار،
على سبيل المثال ال الحصر.
تحب فجر أكل الحلوى ،مثل الزالبيا العراقية  -وهي حلقات م العجي المقلي مغموسة في سائل محلى.
ومع ذلك ،ال تستطيع والدتها أن تشتري لها هذ الحلوى .على الرغم م ذلك ،وبفضل المساعدة التي
يقدمها برنامج االغذية العالمي ،تقول" ،أنا ال ازال اخبز الخبز كما اعتدت أن افعل في مدينتي" باستخدام
حصتها الشهرية م الطحي  .تأمل فجر في العودة يوما ما إلى منزلها في الفلواة ومشاهدة والدتها وهي
تخبز الخبز مرة أخرى في المطبخ الخاب بهم .حتى ذلك الحي  ،مساعدات برنامج األغذية العالمي والجهات
المانحة والشركا المنفذي تساعد فجر و والدتها لتدبير العيش في مكان غير مألوف ،بعيدا ع المنزل.
البصرة—اولي كورنيش/

المساعدات الغذائية الطارئة لبرنامج األغذية العالمي في العراق تأتي بدعم سخي من أستراليا ،بلجيكا ،كندا ،الدنمارك،
والمفوضية األوروبية ،فنلندا ،فرنسا ،ألمانيا ،آيسلندا ،إيطاليا ،اليابان ،المملكة العربية السعودية ،لوكسمبورغ ،هولندا ،النرويج،
جمهورية كوريا ،اسبانيا ،السويد ،وصندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة للطوارئ ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة
األمريكية ،وتبرعات القطاع الخاص .ويتم تمويل العملية الخاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية واليابان وكندا والكويت والسويد
والمملكة المتحدة والمانحين من القطاع الخاص

Iraq: EMERGENCY ASSISTANCE TO POPULAIONS AFFECTED BY THE IRAQ CRISIS wfp.org/
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يوزع برنامج األغذية العالمي قسائم غذائية بقريرمرة  15دوالر امرريركري

المجاميع

