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برنامج األغذية العالمي

البلد  :العراق
ادير اكليWFP/

المُساعدات الغذائية الطارئة للنازحيين في العراق

تطوّر الوضع

باألرقام
 2.5مليون شخص بحاجة إلى مُساعدات
إنسانية (خطة االستجابة االستراتيجية)
 9.1مليون شخص مُشرّد



(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

االنسانية)

تمويل العراق  :عملية الطوارئ
مطلوب ،تشرين األول-نيسان  52 :2646مليون دوالر أمريكي.

إستجابة برنامج األغذية العالمي


كجزء مما تهدف إليه عملية الطوارئ هو تزويد النازحين
بالمُساعدات الغذائية .يُكيّف برنامج األغذية العالمي مُساعداته
لتلبية احتياجات مُعينة ،كتوزيع الحصص الغذائية كل ثالثة أيام
أو شهرياُ ،و /أو توزيع القسائم والتحويالت النقدية.



من شهر حُزيران حتى شهر كانون األول من هذا العام ،قام
برنامج األغذية العالمي بتأمين  4.1مليون شخص بالمعونات
الغذائية في العراق.



تم اآلن بنجاح تسليم وتوزيع الطعام في جميع المحافظات الـ
 41في العراق ،إن المُساعدات الغذائية لبرنامج األغذية
العالمي وصلت إلى األشخاص المُشردين والنازحين في كل
من دهوك ،إربيل ،السليمانية ،كركوك ،ديالي ،النجف ،نينوى،
كربالء ،بابل ،المُثنى ،واسط ،األنبار ،ذي قار ،صالح الدين،
بغداد ،القادسية ،البصرة والميسان.



وحسب ما قدمته مجموعتيّ اإلمدادات واالتصاالت في حاالت
الطوارئ من خالل آلية عمل مميزة ،قام برنامج األغذية
العالمي بمساعدة كل من المُنظمات الغير حكومية وشركائه
من هيئة األمم المتحدة بوسائل النقل ،المخازن ووسائل
االتصال وخدمة االنترنت .تملك مجموعة اإلمدادات  06شريكاً
وتُقّدم  4066متر مربع للتخزين في مستودعين استراتيجيين،
في حين أن مجموعة االتصاالت في حالة الطوارئ تملك 14
شريكاً وما يفوق ال  266موظف يستخدم أنظمة تكنولوجيا
المعلومات الخاصة بها كمعونة مُقدمة لهم.

مطلوب ،تشرين األول-كانون األول  562 :2646مليون دوالر
أمريكي.

* في انتظار الموافقة النهائية للمراجعة الثالثة للميزانية ،إن هذا المطلب
سيُلبّي احتياجات  4.1مليون فرد.

أبرز العناوين


يقوم برنامج األغذية العالمي بتوزيع القسائم الغذائية للمرة األولى
إلى النازحين في منطقة سوران بمحافظة إربيل ،ليستطيع الناس
السيطرة على نظامهم الغذائي اليومي.



وبالتعاون مع المنظمة الوطنية الشريكة والغير حكومية ،منظمة
اإلنقاذ االنسانية العراقية ،يبدأ برنامج األغذية العالمي بتوزيعه األول
للغذاء للنازحين في مدينة بغداد.



تساهم الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية بِ 4.1
مليون دوالر أمريكي لعملية الطوارئ الخاصة ببرنامج األغذية
العالمي ،ليتم استخدامها في تمويل القسائم الغذائية للنازحين
في العراق.



تُساهم الحكومة االسترالية ب  4.1مليون دوالر أمريكي ،والتي
سيتم استخدامها لشراء ما يُقارب  40666طن متري من الطرود
الغذائية للعائالت شهرياً لألُسر المنازحه في العراق.

يلزم الصراع تفاقمه في محافظات كل من نينوى ،صالح
الدين ،ديالي وكركوك .إن برنامج األغذية قلق جداً حيال
ال 2.2مليون شخص تقريباً والذين يحتاجون إلى
المُساعدات االنسانية ،لكن ال يمكن للجهات الفاعلة
االنسانية من الوصول اليهم بسبب انعدام األمن والقتال
المُستمر.

المعونات الغذائية
مُساعدة الناس في المناطق المؤقته:
حصص االستجابة الفورية الغذائية:


إن األسر الضعيفة والتي وصلت مؤخراً إلى المُخيمات
والمناطق الحضرية أو الذين يعيشون في المُجتمعات
المُضيفة  ،يتلّقون الطعام المتنقل والجاهز لألكل .كما أن
حصص االستجابة الفورية الغذائية توفر لألسرة الواحدة
والمكوّنة من  6أفراد الطعام لمدة ثالثة أيام.



تمت تزويد حصص االستجابة الفورية الغذائية بمكمالت
غذائية مُخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0
أشهر و  6سنوات ،كإجراء وقائي لتجنّب سوء التغذية.
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بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وغيرها من الشركاء من
المنظمات الغير الحكومية  ،يُقدم برنامج األغذية العالمي
المُساعدات الفورية من خالل آلية االستجابة السريعة .إن
مخزونات برنامج األغذية العالمي من حصص الغذاء
لالستجابة الفورية ومُستلزمات النظافة ومياه الشرب
لمنظمة اليونيسيف تم إعادة تجهيزهم لضمان االستجابة
السريعة في حال نزوح جديد.



في األول من شهر تشرين األول ،قام برنامج األغذية
العالمي بمُساعدة ما يُقارب  000666شخص بحصص الغذاء
االستجابة الفورية وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون التقني
والتنمية ،الجمعية الدنماركية لالجئين وهيئة الرحمة ومنظمة
إنقاذ األطفال.



استحوّذت وكالة التعاون التقني والتنمية شريكة مجموعة
األمن الغذائي على منصب الرئيس المُشارك للمجموعة في
إربيل .حيثُ سيوفر ذلك منهج واضح وتعاوني للمجموعة.

مجموعة االتصاالت لحاالت الطوارئ



لقد استّمر فريق االتصاالت لحاالت الطوارئ بتقديم التدريب
اإلذاعي للمُجتمع االنساني .وقد تم حتى اآلن تدريب أكثر
من  466موظف.



لقد تم نشر فريق من المُتخصصين لالتصاالت الالسلكية في
مُحافظة السُليمانية وذلك إلنشاء خدمات اذاعية مُناظرة
للمُنظمات الغير حكومية ووكاالت األمم المُتحدة .باإلضافة
إلى توفير التدريب اإلذاعي والبرمجمة المُشترك بين
الوكاالت.

المُعونات الغذائية لألشخاص المُقيمين بشكل مؤقت:
الحصص الغذائية للعائالت

مجموعة اإلمدادات




يُقدّم برنامج األغذية العالمي لشهر واحد الطرود الغذائية
للعائالت التي استقرّت مُؤقتاً والتي تستطيع الوصول إلى
مرافق الطهي .إن هذهِ الحصص الغذائيّة الهامة تتضمن
األطعمة األساسية الضرورية مثل األرز ،العدس والملح حيث
أنها صُممت بشكل مُغذي لتلبية مُتطلبات االستهالك اليومي
ألسرة مُكونة من خمسة أفراد ولمدة  16يوماً.



مُنذ اليوم األول لشهر تشرين األول ،قدّم برنامج
األغذيةالعالمي المُعونة لما يفوق ال  110106شخص بالطرود
الغذائية للعائالت وذلك بمشاركة وكالة التعاون التقني
والتنمية،جماعة العمل ضد الجوع ،مؤسسة البارازاني
الخيرية والمُساعدت اإلسالمية.

مستودع االستجابة االنسانية لألمم المتحدة



بإدارة برنامج األغذية العالمي  ،إن مُستودعات األمم المُتحدة
هي عبارة عن شبكة لستة مخازن في جميع أنحاء العالم.
فإن مكونات مخزوناتها هي مواد اإلغاثة لحاالت الطوارئ مثل،
األدوية ،المركبات  ،الطعام الجاهز لألكل والخيم ،حيثُ يمكن
نقلها بشكل فوري وتوصيلها للناس عند الحاجة بشكل
أسرع.



قامت مُستودعات األمم المتحدة االنسانية في دُبي بإرسال
أكثر من  2060666دوالر أمريكي ثمن لألدوية إلى إربيل نيابةً
عن المُنظمة العالمية للصحة .مُنذ شهر حُزيران ،تم إرسال
 1.0مليون دوالر أمريكي ثمن مواد اإلغاثة ومُعدات الدعم إلى
العراق نيابةً عن المنظمة اإليرلندية للمعونة ،منظمة الصحة
العالمية ،مكتب األمم المُتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية،
المنظمة االسترالية للمعونة ،منظمة حقوق األطفال ،التعاون
االيطالي ،المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العالمي.

القســـائم


للمرة األولى في االستجابة لألزمة في العراق ،يوّزع برنامج
األغذية العالمي القسائم الغذائية في  0تشرين الثاني
ل 40001نازح مبدئياً في مقاطعة سوران في إربيل.





تحديث الموارد

يتلّقى كل فرد من أفراد األسرة قسيمة غذائية واحدة كل
شهر بقيمة  20دوالر أمريكي أو  160666دينار عراقي .يمكن
استهالك هذه القسائم المحلية في المتاجر المحلية
المُختارة والتي تُمكّن العائالت باختيار بضائعهم المُفضلة.



يطُلق برنامج األغذية العالمي القسائم التي يُمكن صرفها
فقط من األسواق المحلية الموثوقة والتي لن تؤثر سلباً على
البرنامج.

تتطلب عملية الطوارئ في العراق مبلغاً إضافياً وقدرهُ 200
مليون دوالر أمريكي ،لتجنّب احتمالية انقطاع القسائم في
شهر كانون األول ،ولمنع حتمي النقطاع اإلمدادات لجميع أنواع
المعونات الغذائية في شهر شباط.



في انتظار المُوافقة النهائية للمُتطلبات المُتزايدة الناتجة عن
مُراجعة الميزانية،والتي بدأت كاستجابة لالحتياجات المُتزايدة
للتضخم السُكاني للنازحين بسبب العُنف وتماشياً مع التخطيط
المُشترك بين الوكاالت.

اإلمدادات


قامت مجموعة اإلمدادات بتنصيب وحدتين مُتنقلتين للتخزين
مُجاورات للمخزن الحالي في دهوك للتحسين من سعة
التخزين الحالية.

حتى اآلن من شهر تشرين الثاني ،قام فريق اإلمدادات بإرسال
 210110من الطرود الغذائية للعائالت و 10666من الحصص
الغذائية لالستجابة الفورية أي ما يُعادل  20611طن متري.

المجموعات
مجموعة األمن الغذائي
توُاصل مجموعة األمن الغذائي لتحديد أوجه التداخل والثغرات في
المساعدات الغذائية إلعادة توجيه القدرات إلى حيث الفجوات
المهمة .في دهوك ،هذا التنسيق لغرض التغطية ،يشمل اآلن أكثر
من  42منظمة صغيرة للمجتمع.

لالتصــــال
المدير القطري لمكتب العراق :جين بيرس.
jane.pearce@wfp.org
المنسّق لمجموعة األمن الغذائي :بارب ويجلي
Barb.wigley@wfp.org
المُنسّق لمجموعة اإلمدادات :جين إيميلي كانو
Jeanemile.canu@wfp.org
مجموعة االتصاالت لحاالت الطوارئ:

Jeanemile.canu@wfp.org

“ مع القسائم الغذائية التي يُقدّمها برنامج األغذية العالمي نستطيع اآلن شراء المواد الغذائية
التي لم نكن نستطيع الحصول عليها من قبل ،مثل الدجاج والبيض .إن عائلتي أكثر سعادة
اآلن“.

هناء موسى إيليا ،في الصورة ،والنازحه من برطلة،نينوى.

العراق :المُساعدات الغذائية الطارئة للنازحين في العراق wfp.org/countries/Iraq

/ WFPفهد النعمة

