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العراق  -االنبار
ابرز االحداث



مع استمرار الحصار في ال لوجة للشهر الثالث على التوالي ،وتدهور حالة االمن الغذائي للسكان في المدينة مقلي
للغاية ومن المرجح أن يزداد التدهور حيث لم تسجل أي عالمة على التحسن في أسعار المواد الغذائيية فيي شيهير
آذار ،و بدأ المخزون بالن اذ في المحالت التجارية والمنازل .



في شهر آذار ،تم تسجيل افادات عن نقص في المواد الغذائية الول مرة في مركز هيت حيث اشتد القتال بين القوات
االمنية العراقية ومجموعات المعارضة المسلحة في شهر شبا .

نظرة عامة حول الوضع
مازالت العمليات في محافظة االنبار جارية الستعادة السيطرة على مدينة هيت التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في غرر
العراق .وتسببت العمليات العسكرية بنزوح جديد لحوالي  000333شخص باإلضافة إلى ما يقر من  0333شخص موجودين اصال في نرايريرة
الوفاء .ويبقى الوضع هشا مع تقارير عن ياالت نزوح وعودة جديدة الى المناطق التي استعادتها الحكومة .تقتصر ياالت النزوح والعودة عرلرى
مواقع قريبة من الخطوط التي ينشط فيها القتال مما يصعب الوصول إليها بواسطة الشركاء العاملين في المجال اإلنساني .هنالر مرا يصر
الى  03333من المدنيين مازالوا محاصرين في الفلوجة ألكثر من شهرين -لمنطقة الحضرية الرئيسية  -الداخ دون ان يتمكنروا مرن الروصرول
إلى الخدمات األساسية وهم يعيشون في ظروف تزداد تدهورا .االمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى المدنيين في مدينة الفلوجة التري
ال تزال تحت سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة .تشير التقارير إلى أن األوضاع تتدهور بشك سريع ،إال أن األمم المتحدة غير قادرة على
الرحراجرة الرى
التحقق من التقارير .و تزداد يالة األمن الغذائي سوءا خاصة في المناطق المحاصرة ،ييث يوجد الكثير من الناس في امر
المساعدة الغذائية العاجلة.

مكافحة الجوع في جميع انحاء العالم



منذ بداية العمليات العسكرية في االنبار في شهر كانون االول زدادت أسعار المواد الغذائية بسرعة فيي اليمينيا ي
التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة ميعيدالت ارتي ياع فيي أسيعيار
المتضررة مباشرة من النزاع .وسجلت المنا
المواد الغذائية .ولوحظت أعلى زيادة في األسعار خالل األشهر الثالثة الماضية خاصة بالنسبة للرز.

االستجابة االنسانية
استجابة الى موجات النزوح الجديدة في المناطق التي يصعب الروصرول إلريرهرا
في محافظة االنبار ،تم توفير مساعدات إنسانية ،بما في ذل المواد الرغرذائريرة
الجاهزة لألك والمياه النظيفة والتجهيزات الصحية من خالل آليرة االسرترجرابرة
السريعة ،بقيادة برنامج األغذية العالمي واليونيسيف ،إلى جرمريرع الرنرازيريرن
الجدد تقريبا في المناطق التي يمكن الوصول اليها .وتم تحديد بشك مسربرق
مواقع التجهيزات الى 030333شخص اخرين ترحرسربرا الرى االسرترجرابرة الرى
الفلوجة .وقد تم الوصول إلى يوالي  030333شخص في مناطرق كريرلرو 8110
والكيلو ( 03مخيم الوفاء) بتجهيزات طارئة منقذة للحياة بحلول  01آذار.و بريرن
النرويجي لالجئين  3233يصص غذائية فروريرة فري
 11و  01آذار وزع المجل
ايضا  1333يصة استجابة فورية في منطقة
موقع الوفاء للنازيين ووزع المجل
الكيلو  10للنازيين بين  11و  01آذار .

برنامج االغذية العالمي /محمد البهبهاني

االسواق واسعار المواد الغذائية
على مستوى االقضية ،تمت ماليظة تفاوت في اسعار المواد الغذائية بين المناطق التي يسه الوصول اليها والمناطق التي يصعب الوصول
اليها (الشك  .)1وفي المناطق التي ال يمكن الوصول اليها وهي الرطبة ويديثة وهيت ارتفعت كلفة سلة الغذاء بنسبة  03و  13و  01فري
المائة على التوالي منذ شهر كانون االول  ( 3312الجدول .)1
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الجدول  :0متوسط كل ة السلة الغذائية في االنبار  ،كانون االول —6102آذار 6102

مع استئناف الصراع في هيت ،يستمر متوسط تكلفة السلة الغرذائريرة
في االرتفاع المستمر .ففي وسط مدينة هيت ،األسرعرار آخرذة فري
االزدياد بينما يفيد المجيبون بوجود نقص في مادتي الطحريرن والرزيرت
النباتي .يركة السكان ضعيفة جدا بينما يحاول األشخاص العودة إلرى
منازلهم في المناطق التي تم تحريرها.
في ال لوجة ،وللشهر الثالث على التوالي افاد المجيبون مرن نرايريرة
يي الويدة بأن المتاجر واألسواق قد استنفدت جمريرع الرترجرهريرزات
الغذائية كالقمح والسكر والرز والزيوت النباتية والعدس .ويعتمد الرنراس
يسب التقارير بشك رئيسي على مواد غذائية مث البطاطا والخر
والباذنجان التي يجمعونها من مزارع تقع في مناطق ريفية قريبرة مرن
المدينة.
وبحسب المجيبين الرئيسيين من نايية يي المعرلرمريرن فران تروافرر
المواد الغذائية بدا يتضائ .

المصدر :برنامج  mVAMالتابع لبرنامج االغذية العالمي ،آذار 6102

وورد أن الغذاء الوييد المتوفر يرأتري مرن الرمرخرزون
الذي تحتفظ به بعض األسر فري مرنرازلرهرم ،ويربراع
بأسعار مرتفعة للغاية (الجدول  .)3ومنذ بداية الحصار،
و األسعار اخذة باالرتفاع و هي تقرترر مرن أقصرى
مستوى معدالتها مما يدل على قرلرة الرعررض .ومرع
اشتداد يصار الفلوجة ،فان اإلمدادات و المرسراعردات
ال تص الى المدنيين منذ ان اسرترعرادت الرحركرومرة
الرمادي المجاورة للفلروجرة فري كرانرون االول عرام
 ،3312قطع طرق االمداد من قب الرقروات الرعرراقريرة
والجماعات الرمرسرلرحرة مرمرا يرحرول دون مرغرادرة
المدنيين .وهناك تقارير من مصادر معلومات رئيرسريرة
تفيد ان االشخاص الذين يرريردون مرغرادرة الرمرديرنرة
يلتمسون األمان غير قادرين على القيام بذل .

الجدول  : 0كل ة المواد الغذائية االساسية في االنبار ،كانون االول  6102مقارنة مع شهر آذار 6102

المصدر :برنامج االغذية العالمي -تحليل  ،mVAMآذار 6102

تراجع المستوى العالي للبطالة يسب ما ذكره جميع المجيبون في الفلوجة في وقت اثرت فيه الزيادة في أسعار المواد الغذائية عرلرى قردرترهرم
الشرائية .وباإلضافة إلى ذل  ،ورد عدم توافر غاز الطهي والوقود في الفلوجة بشك كام  ،اما الكهرباء فهي متوفرة فقط لبضع ساعات في اليوم.

الجدول  : 6متوسط اسعار مواد سلة الغذاء االساسية في ال لوجة

المادة الغذائية

متوسط السعر
في شهر كانون
االول :6102
ال لوجة (بالدينار)

الطحين (بالكيلوغرام)
الرز المستورد
(بالكيلوغرام)
السكر (بالكيلو )غرام)
الزيت النباتي (باللتر)
العدس (بالكيلوغرام)

متوسط السعر
في كانون الثاني
 :6102ال لوجة
(بالدينار)

متوسط السعر
في آذار في
العراق (بالدينار)

متوسط السعر
في شبا :6102
ال لوجة (بالدينار)

متوسط السعر
في آذار :6102
ال لوجة (بالدينار) *

2,600

24,000

22,000

16,300

1,203

2,650

20,000

15,000

NA

1,915

2,200

20,000

15,000

16,750

1,157

3,200

20,000

21,000

26,250

1,931

3,800

NA

NA

NA

1,728

* تستند هذه األرقام إلى أربعة أسواق في ال لوجة وحي المعلمين .ال تزال المقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية جارية.
المصدر :برنامج االغذية العالمي -تحليل  ،mVAMآذار 6102

في عامرية ال لوجة و الرمادي و الخالدية ،تظهر البيانات انخفاضا بنسبة  5-3في المئة في متوسط تكلفة السلة الغذائية مقارنة مع شهر شباط .وقد
يرتبط االنخفاض بنظام يصص التوزيع العام (الحصة التموينية) في هذه المناطق في شهر آذار .باإلضافة إلى ذل  ،وزع برنامج األغذية العالمي
يصص االستجابة الفورية إلى  3400نازح جديد وصلوا الى عامرية الفلوجة في شهر اذار.
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في الر بة  ،وا ص المجيب و ن االبالغ عن أعلى مست وى ا رتفاع أ س عا ر الم واد ال غذائية ف ي محا ف ظة االنبا ر ( 1303دينار) ،و ارتفاع األسعار
بنسبة  30في المئة عن المتوسط.
واشارت جميع المواقع التي تم رصدها ،باستثناء يديثة وعامرية الفلوجة ،إلى أنه لم يتم استالم اي من مفردات البطاقة التموينية في شهر اذار وأن
هناك ياجة كبيرة للمساعدة ،ال سيما بالنسبة للسكان النازيين

المنهجية

الخار ة  : 0االسواق التي تم رصدها في االنبار وامكانية الوصول

تستند النتائج التالية لبرنامج (تحلي الضعف وتحديد الخرائط باستخدام
الهاتف النقال  )mVAMالى معلومات السوق من  13مواقع في محافظة
االنبار التي تم جمعها بمساعدة من اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم ))IRW
في شهر آذار  ، 3310والتي تغطي المناطق التالية :الخالدية (موقع وايد)،
القائم ( )1والرطبة ))1و عامرية الفلوجة ( )1والفلوجة ( )3ويديثة ()1
وهيت ( )3والرمادي ( .)1وبسبب تعذر الوصول ،بدأ برنامج األغذية العالمي
بجمع البيانات ورصد األمن الغذائي عن بعد باستخدام الهاتف النقال في
العراق من خالل اسلو برنامج  . mVAMويتم االتصال بالمشاركين في
االستطالع عن طريق الهواتف النقالة والطلب منهم االجابة على سلسلة
قصيرة من األسئلة يول أسواق المواد الغذائية .و نظرا لتعط الشبكات
في أعقا العملية العسكرية التي بدأت في كانون االول  ، 3312اصبح
الوصول إلى المشاركين في االستبيان في االنبار وخاصة في الفلوجة
صعب على نحو متزايد واصبحت المعلومات متوفرة بشك محدود للغاية .و
ورد ان مجموعات المعارضة المسلحة قد اغلقت العديد من أبراج االرسال
في المناطق الخاضعة لسيطرتها ،ومنع الناس من استخدام الهواتف
المصدر :برنامج االغذية العالمي -تحليل  ،mVAMآذار 6102
النقالة.

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

Jane Pearce

arif.husain@wfp.org

Arif Husain

jean-martin.bauer@wfp.org

Jean-Martin Bauer

الدعم المالي مقدم الى برنامج  mVAMمن
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
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