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العراق  -االنبار
ابرز المواضيع




نظرة عامة حول الموقف
مازالت العمليات العسكرية التي تشنها القوات األمنية العراقية في محافظة االنبار مشتدة .و وفقا للمنظمة الدولية للهجرة ،ففي يومي  11و  11آذار ،نزح
حوالي  00933شخص ( 8515أسرة) في االونة االخيرة بسبب االشتباكات المسلحة .وبحسب ما ورد من انباء اضطر السكان الى ترك منازلهم في كبيسة و
هيت و القرية العصرية وقرية السجارية متوجهين إلى مناطق كيلو  08وكيلو  7وكيلو  15وناحية الوفاء غرب الرمادي .وتفيد التقارير أن معظم السكان قد غادروا
منازلهم حاملين معهم فقط القليل من االمتعة .واالحتياجات األكثر إلحاحا حسب ما افادت به االخبار هي المأوى والمستلزمات المنزلية والمواد الغذائية
والمياه .وقد تم ايواء االشخاص الذين وصلوا إلى منطقة الكيلو  7مؤقتا في خيام تم نصبها مسبقاً في المنطقة ،على الرغم من وجود فجوة في المأوى
حسب ما ورد من انباء .وهناك نوعان من مواقع النازحين اآلن ،واحد في منطقة الكيلو  15و اآلخر في الكيلو  83بالقرب من ناحية الوفاء .وقد أكد مركز التنسيق
المشترك والمراقبة في العراق ( ) JCMCومحافظ االنبار ان موقعي النازحين هذان سيكونان دائمين ،وبانهما بحاجة إلى تدخل عاجل .وال يزال الوضع هشا بينما
تستمر العمليات العسكرية باتجاه هيت.

مكافحة الجوع في جميع انحاء العالم

يواصل االالف من االشخاص الفرار من الصراع الدائر بين قوات االمن العراقية ومجموعات المعارضة المسلحة في
االنبار بينما يبقى العديد منهم محصورين فيما يتم وصفه االن بظروف شبيهة بالحصار دون امكانية وصول المساعدات
اليهم
مازالت االخبار تفيد بوجود نقص في المواد الغذائية والوقود في جميع مناطق المحافظة—ال سيما في قضائي
الفلوجة وهيت
في الفلوجة ،وبسبب تصاعد وتيرة النزاع المسلح للشهر الثاني على التوالي ،تم تسجيل نقص حاد في المواد
الغذائية ضمن المحافظة مما نتج عنه ارتفاع كبير في السلع الغذائية المتوفرة في االسواق المحلية

االستجابة االنسانية
بدأ الشركاء في المجال اإلنساني بتقديم سالت االستجابة السريعة التي تحتوي على اغذية جاهزة لألكل ومياه صالحة للشرب ومستلزمات النظافة الى
النازحين حديثا في منطقة الكيلو  7و الكيلو  15عن طريق آلية االستجابة السريعة .وبحلول  18آذار تم توزيع أكثر من  0033سلة من خالل برنامج إعادة اعمار
العراق والمجلس النرويجي لالجئين في محافظة األنبار .كل سلة تكفي ألسرة مكونة من خمسة افراد لمدة أسبوع .و يغطي هذا البرنامج المدينة السياحية
في الحبانية والخالدية ،في حين يغطي المجلس النرويجي لالجئين منطقة الكيلو  7والكيلو  15وعامرية الفلوجة.
األسواق وأسعار المواد الغذائية
في شهر شباط ،ارتفع متوسط التكلفة اإلجمالية للسلة الغذائية المسجلة في االنبار قليال من  1310دينار في شهر كانون الثاني الى  1301دينار في شهر
شباط .ومع ذلك ،تم تسجيل تفاوت في تكلفة سلة الغذاء القياسية على مستوى االقضية (الجدولين  1و.)1
وفي الرمادي و الخالدية ،تظهر بيانات شهر شباط انخفاضا بنسبة  17و  11في المئة في متوسط التكلفة المسجلة في شهر كانون الثاني .وفي حديثة ،وبعد
ثالثة أشهر متتالية من االنخفاض في األسعار ،ارتفع متوسط تكلفة السلة الغذائية بنسبة  11في المئة مقارنة مع شهر كانون الثاني ،وفقا للردود من
المجيبين الرئيسيين .اما في الرطبة ،ارتفع متوسط تكلفة السلة الغذائية بنسبة  11في المئة بين كانون الثاني وشباط مما يشير الى أعلى ارتفاع في
أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات ( 1153دينار) ونسبة  10في المئة اعلى من المتوسط في محافظة االنبار.
مع استمرار النزاع في هيت ،ارتفع متوسط تكلفة السلة الغذائية بنسبة  ٪17من  791دينار في كانون الثاني الى  1335دينار في شباط .وباإلضافة إلى ذلك،
ذكر المجيبون الرئيسيون من مركز هيت ،بسبب القتال الدائر بين جماعات المعارضة المسلحة والقوات االمنية العراقية ،بان السكان قد انتقلوا إلى ضواحي
المدينة حيث قاموا بانشاء موقعا للنازحين وهم بحاجة إلى الغذاء والماء.

متابعة االمن الغذائي في العراق
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اشارت جميع المواقع التي تم رصدها ،باستثناء حديثة ،إلى أنه لم يتم استالم اي حصة تموينية في شهر شباط وبأن هناك حاجة
كبيرة الى المساعدة ،ال سيما بالنسبة للنازحين.
الجدول  : 0متوسط كلفة سلة الغذاء القياسية في المناطق التي تم رصدها في محافظة االنبار ،كانون االول  – 6102شباط 6102

الموقع

كانون االول

كانون الثاني

شباط

(بالدينار العراقي)

(بالدينار العراقي
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النسبة المئوية للتغيير بين
شهري كانون الثاني وشباط

محافظة االنبار

1143

1013

1042

3%

قضاء الرمادي

1419

1447

1240

-17%

قضاء الخالدية

1611

1363

1184

-15%

قضاء حديثة

932

837

995

16%

قضاء الرطبة

915

1064

1280

17%
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في قضاء الفلوجة ،وللشهر الثاني على التوالي افاد المجيبون من حي الوحدة بان المتاجر واألسواق قد استنفدت جممميمع اإلممدادات
الغذائية كالطحين والسكر والرز والزيت النباتي والعدس وأن الناس كانوا يعتمدون أساسا على مواد غذائية ممثمل المبمطماطما والمخمس
والباذنجان التي حصدوها من المزارع في المناطق الريفية القريبة من المدينة .وتفيد االخبار بان جماعات المعارضة المسلحة ال تمزال
تسيطر على هذه المناطق و ان التفجيرات والقصف يمنعان حركة االشخاص .إن الوضع يتدهور بسبب شحة الخضروات.
ووفقا لمصادر المعلومات الرئيسية من حي المعلمين (مالحظتين) فان السلع الغذائية ليست متاحة بسهولة .وحتى لمو انمخمفمضمت
أسعار السلع الغذائية في الفلوجة مقارنة مع شهر كانون الثاني ،ال يزال الوصول اليها يمثل مشكلة واألسعار مرتفعة للغاية بالمقمارنمة
مع كانون األول (الجدول .)1
باإلضافة إلى ذلك ،لم ترد اخبار عن توفر غاز الطهي والوقود في الفلوجة و ان الكهرباء متوفرة فقط لبضع ساعات في اليوم ،وفقما لممما
تمت مالحظته في كانون الثاني.
الجدول  : 6متوسط اسعار سلع السلة الغذائية الرئيسية في الفلوجة
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السلعة الغذائية
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5%
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3,800
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غير متوفر
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*تستند هذه االرقام الى سوقين في الفلوجة ،ناحية حي المعلمين .ال تزال المقابالت مع المجيبين الرئيسيين

مستمرة .
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المنهجية
تستند نتائج تحليل  mVAMالى معلومات السوق من  7مواقع في محافظة االنبار والتي تم جمعها بمساعدة من هيئة اإلغاثة
اإلسالمية الدولية ( )IRWمن  0شباط  13 -آذار عام  ،1311وهي تغطي المناطق التالية :الخالدية ( 1موقع) ،القائم ( ، )1الرطبة (
 ،)1عامرية الفلوجة ( )1والفلوجة ( )1وحديثة ( ،)1هيت ( )1والرمادي (.)1

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمم :
jane.pearce@wfp.org

Jane Pearce

arif.husain@wfp.org

Arif Husain

الدعم المالي الى تحليل  mVAMمقدم من
متابعة االمن الغذائي في العراق
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