المساعدات الفورية للسكان المتأثرين باألزمة العراقية
المثيى -برنامج االغذية العالميي شذى كيدو

باألرقام
 01مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية
المساعدات اإلنسانية (خطة االستجابة االنسانية )HRP

 2.3مليون نازح داخليا ً )(IOM
 300.111الجئ سوري في العراق )(UNHCR

متطلبات تمويل برنامج األغذية العالمي في العراق:
عملية الطوارئ  766022للعراقيين المتأثرين بالنزاع:
 07.2مليون دوالر أمريكي كانون الثانيي يياير إلى زيراني يونيو )2750
عملية الطوارئ  :766022لالجئين السوريين
 6.0مليون دوالر أمريكي كانون الثانيي يياير إلى زيراني يونيو )2750

أبر المواضيع

استجابة برنامج األغذية العالمي
 من خالل عملية الطوارئ  ،766022يهدف برنامج االغذية العالمممي
إلى تقديم مساعدة شهرية لم  5.1مليون شمصمم ممن الميما ميمن
والمتأثرين باليزاع وتكون المساعدات بثالث طمر :تمقمديمم السملمة
الغذائية العائلية والحواالت المالية وتقديم صة غذائية طارئة تكميمي
لثالثة ايام .قام برنامج األغذية العالمي بتقليم المساعدات والعمم
الياً على ايصال المساعدات من  2.2مليون شصم الى  5.1مليون
شصم لضمان توجيه مصادر برنامج االغذية العالمي المحدودة المى
اليا ين والعائدين والمحاصرين الذين يمعمانمون ممن انمعمدام االممن
الغذائي
 كجزء من عملية الطوارئ اإلقليمية  766022لمساعمدة المالجم ميمن
السوريين اليارين من اليزاع ،يسعى برنامج االغذية العالمي لتقديمم
واالت مالية الى الالج ين السورييمن المذيمن يصم عمددىمم المى
 005177يقيمون في تسعة مصيمات في عموم العرا.:
 يقود برنامج االغذية العالمي ثالث مجموعات مشتركة بين الموكماالت
لتيسيق العم اإلنساني في الميدان .وبقيادة مشتركة مع ميظمممة
األغذية والزراعة ،تعم مجموعة األمن الغذائي مع شركاء محلميميمن
على مستوى المحافظات والمستوى المممحملمي عملمى تميمسميمق
استجابة األمن الغذائي لأل مة في العرا .:يرأس البرنامج المجموعة
اللوجستية ومجموعة االتصاالت الصاصة بحاالت الطوارئ ممن خمالل
عملية خاصة يقدم برنامج األغذية ال عالم ي فيها المممسمماعممدة
للشركاء من األمم المتحدة والميظممات غميمر المحمكمومميمة لضمممان
استجابة لوجستية وتواصليمة كمافميمة وفماعملمة لمحماالت المطموارئ
اإلنسانية .المجموعة اللوجستية لديها  07شريكاً وىي تدير المصا ن
في أربي ودىوك وبغداد .ومجموعة اتصماالت المطموارئ لمديمهما 05
شريكاً ،وىي تقدم الدعم الصاص بتكيولوجيا المعلوممات واالتصماالت
لما يقارب  277موظف لدى الميظمات اإلنسانية العاملة في الميدان.
ً
داخليا:
المساعدات الغذائية المقدمة للنازحين

السالت الغذائية العائلية )(FFPs






تم تمديد اخر مراجعة للميزانية الصاصة بعملية الطوارئ لمبمرنماممج األغمذيمة
العالمي  )277000التي تدعم العراقيين اليا ين والمتضمرريمن ممن الميمزاع
تى كانون االولي ديسمبر  .2750وبموجب التعدي األخير ،سيقوم البرناممج
بتصييض عدد المستييدين من  2.2مليون إلى  5.1مليون شصم الستهداف
اكثر االشصاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء المبمالد
عن طريق توفير الغذاء او القسيمة أو الحواالت المالية على أساس شهري.
في أعقاب استعادة الرمادي من قب قوات األممن المعمراقميمة ،و ع بمرنماممج
األغذية العالمي وشركائه صم االستجابة اليورية إلى  5017شصم 007
أسرة) من الذين تم إجالؤىم من الرمادي إلى مديية الحبانية السيا ية.
من أج تقديم المساعدة الحيوية للعراقيين الذين تضرروا من األ مة الحالية،
برنامج األغذية العالمي بحاجة لم  07.2مليون دوالر متمى مزيمراني يمونميمو
 .2750باالضافة الى  6.0مليون دوالر أمريكي من أج االستجابة لمالجم ميمن
السوريين في العرا :خالل اليترة الزميية نيسها .لتقديم المساعدة ألطمول
فترة ممكية في الوقت الذي يتم فيه اعتماد يادة االستهداف ،اعتمد برناممج
األغذية العالمي ميهجاً معيياً في تو يع المواد الغذائية لملميما ميمن داخملميما
والالج ين السوريين خالل شهر كانون الثانيي ييمايمر بمعمد اجمراء تمعمديمالت
بحسب تقرير الهشاشة باليسبة النعدام األمن الغذائي والمكان.

آخر التطورات


تمكيت قوات األمن العراقية من استعادة الرمادي في محافمظمة األنمبمار ممن
سيطرة الدولة اإلسالمية في العرا :والشام داعش) المممتمشمدد فمي 20
كانون االولي ديسمبر .ونظرا الستمرار انعدام األمن في الرمادي ،لم يتممكمن
متمى اتن ممن تمقميميمم
برنامج األغذية العالمي والمجتمممع اإلنسمانمي
اال تياجات اإلنسانية في الميطقة .ومع ذلك ،فإن برنامج األغذية المعمالمممي
وشركائه مستعدون لتقديم المساعدة الغذائية الطارئة والحيوية لتلك األسمر
التي فرت الرمادي ،وكذلك جزء من االستجابة اإلنسانية التي أعقبت تحمريمر
الرمادي.

جم المساعدات التمي
 يقوم برنامج االغذية العالمي تدريجياً بتقلي
يقدمها بزيادة عدد المستهدفين ،وىو يهدف لمساعمدة 5.077.777
نا ح بتو يع سالت غذائية عائلية خالل شهر كانمون المثمانميييميمايمر.
لالستمرار في استصدام الموارد المحدودة لمدة اطول ،يقوم برنماممج
االغذية العالمي باعطاء االولوية لليا ين المتواجدين في المصيممات
في محافظة االنبار المتأثرة باليزاع في وسط العرا :وذلك عن طريق
ميحهم صة غذائية كاملة ،في ميمن يسمتملمم الميما مون المذيمن
يسكيون في اي مكان آخر صم مصيضة .تحتوي السلة المغمذائميمة
التي توفر نحو  %07من متطلبات السعرات الحرارية األصملميمة 007
كيلو سعرة رارية في اليوم لك شصم من اص  )25577على مواد
مث الر والبقوليات والطحين والزيت اليباتي .تم وضع أولويات لتو يمع
المواد لتجيب ،تكرار المواد الغذائية التي تو ع ضمن ميردات البطاقمة
التموييية قدر المستطاع.
الحواالت المالية






خالل شهر كانون الثانيي يياير يهدف برنامج األغذية العالمي لتمو يمع
قسائم لم  007.777نا ح يسكيون في المحافظات الشمممالميمة فمي
اربي ودىوك والسليمانية.
ستظ قيمة القسيمة  57دوالر ويتم تعدي التو يعات وفقما لمحمجمم
األسرة ،يث من المتوقع في نهاية المطاف دعم االقتصاد المحملمي
بيحو  0مليون دوالر أمريكي .يمكن استبدال القسائم في المممتماجمر
المحلية المصتارة لتمكين المستييدين من اخمتميمار السملمع المتمي
ييضلونها.
تماشيا مع أ دث مراجعة للميزانية ،سيبدأ برنامج االغذية العالمممي
خالل العام  2750باالنتقال تدريجياً من الة ميح بعض المستييمديمن
في المياطق الحضرية وشبه الحضرية في العرا :قسمائمم غمذائميمة
الى ميحهم مبالغ نقدية في العام المقب  ،يث تسمممح االسموا:
العاملة واالليات المياسبة االخرى بذلك .يجري دعم عملية االنتمقمال
عن طريق البدء بادخال معلومات المستييدين فمي قماعمدة بميمانمات
برنامج  SCOPEالذي سيقدم المعلومات ويدعم ويراقب عملية صمرف
المبالغ اليقدية عبر آليات القطاع الصاص التي أنش ت باليع .
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البلد :العراق

الحصم الغذائية اليورية )IRRs

 تستمر مصا ن المجموعة اللوجستيمة فمي اربميم وبمغمداد بماسمتمقمبمال
الشا يات التي تحم مواد غير غذائية ممقمدممة ممن ممكمتمب الموكمالمة
بالتعاون مع يونيسيف وصيدو :االمم المتحدة للسمكمان والشمركماء ممن

الميظمات غير الحكومية ،يو ع برنامج األغذية العالمي الحصم الغذائميمة
االمريكية للتيمية الدولية للمساعدات الصارجية عيد الكوارث .تمى اتن،
اليورية لليا ين المتيقلين من خالل آلية االستجابة السريعمة .)RRM
تم تسجي نحو  05707طيا وستستمر الشا يات بالوصول محملة بالممواد
تحص االسر الضعيية التي وصلت ديثاً للمصيمات والمياطق الحمضمريمة
تى نهاية شهر كانون الثانيي يياير .تبلغ قيمة الشحية المممقمدممة ممن
على صم غذائية سهلة الحم وجاىزة لألك تكيي لعائلة تتكون من
مكتب الوكالة االمريكية للتيمية الدولية للمساعدات الصارجية عيد الكوارث
خمسة افراد لمدة ثالثة ايام.
 01مليون دوالر امريكي .سيتم تصصيم ىذه المواد غير الغذائميمة ،المتمي
 كجزء من مر لته األولى لالستجابة ،يواص برناممج األغمذيمة المعمالمممي
تضم مواد مصصصة ليص الشتاء ،للميظمات العاملة لمدعمم االسمتمجمابمة
تقديم الحصم الغذائية اليورية للعائدين مؤخرا واألسر اليا ة ديثاً .لحد
االنسانية لألمم المتحدة.
االن وخالل شهر كانون الثانيي يياير ،قام شركاء آلية االستجابة السريعة
بتو يع  05052صة غذائية فورية تكميمي ألكمثمر ممن  25001أسمرة ممن
اليا ين والعائدين الذين وصلو ديثاً لالنبار وديالى ونييوى وصالح المديمن.
تحديداً ،تم تقديم صم غذائية فورية لما يقارب  55017نا ح بعد اخالئهم
من الرمادي الى المديية السيا ية في الحبانية.
 ىيالك اجة لمبلغ مقداره  07.2مليون دوالر أمريكي تى زيراني يونميمو
 2750في إطار التعدي رقم  0للميزانية الصاصة بعملية الطوارئ .277000
تقديم المساعدات الغذائية لالجئين السوريين:
ىيالك اجة لدعم مستدام خالل العام  2750لالمسمتمممرار فمي تمقمديمم
المساعدة لليا ين والسماح بتصزين المساعدات الغذائية للطوارئ تى
 استيادا الى تقييم األمن الغذائي والهشاشة الذي اجري فمي آب ،يمقموم
يمكن االستجابة السريعة ألي نزوح او عودة جماعية محتملة.
برنامج األغذية العالمي بتوجيه موارده المحدودة لمممسماعمدة المالجم ميمن
السوريين الذين يسكيون في المصيمات من الي ات التي تميمتمقمر لمألممن
متمى شمهمر
الغذائي ،يث يتم توفير قسائم شهرية ليحو  005177الجئ خمالل المعمام  ىيالك اجة لم  6.0مليون دوالر امريكي لمواصلة المعممم
زيراني يونيو  2750في إطار التعدي رقم  50للميزانية الصاصة بمعممملميمة
 .2750يستلم الالج ون  56دوالرا ك شهر ،أما الالجؤن الذين يعانمون ممن
الطوارئ  .277000وإذا لم يتم الحصول على التموي المطلموب لمألمشمهمر
انعدام طييف في األمن الغذائي ،فيحصلون عملمى  57دوالرات أممريمكميمة
القادمة ،سيضطر برنامج االغذية العالمي إلمى تمصميميمض المممسماعمدات
شهرياً .أما باليسبة لالج ين الذين يتمتعون باألمن الغذائي ،فال يحمصملمون
الغذائية لألسر السورية التي تعاني انعدام األمن الغذائي والتي تمعميمش
على مساعدات غذائية من برنامج االغذية العالمي ألنهمم قمادرون عملمى
في مصتلف أنحاء العرا.:
الحصول على الطعام وفق تدابيرىم.

التموي

 مع بدء تشغي قاعدة البيانات لبرنامج  ،SCOPEييتمقم بمرنماممج األغمذيمة
العالمي من الة تو يع قسائم ورقية لقسائم إلكترونميمة فمي ممصميمممات
الالج ين في داراشكران وكاوركوسك .خالل شهر كانمون المثمانميي يميمايمر
 ،2750تم استهداف ما يقرب من  0777اسرة سورية عن طريق مميمحمهمم
قسائم إلكترونية ضمن برنامج .SCOPE

المجموعات المتصصصة
مجموعة األمن الغذائي )(FSC



جهات االتصال
المدير القطري :جين بيرسjane.pearce@wfp.org ،
منسق مجموعة العمليات اللوجستية :تانيا ريجانtania.regan@wfp.org،
منسق مجموعة اتصاالت الطوارئ :خوار إلياسIlyas; iraq.etc@wfp.org،

ضرت مجموعة االمن الغذائي اجتماع اتحاد الية االستجابة السريمعمة) فمي منسق مجموعة األمن الغذائي :ماريا ديسوخوmaria.desojo@wfp.org ،

 57كانون الثانيي يياير لمواصلة تعزيز الروابط وتبادل المعلومات والتمظمافمر بميمن
إدارة الموارد البشرية والمجموعات .كذلك تصطط مجموعمة االممن المغمذائمي

إلقامة سلسلة من الدورات التدريبية الصاصة بإدارة المعلومات فمي أربميم
وبغداد ،لتحسين عملية كتابة التقارير المشتركة بين الوكاالت ودعم قمدرة
الشركاء المحليين لتقييم االستجابة تى اتن وتحديد المثمغمرات وكمتمابمة
التقارير بصصوص التقدم الحاص في اتصاذ القرارات.

مجموعة اتصاالت الطوارئ )(ETC



انهت مجموعة اتصاالت الطوارئ بعثتين إلى السليمانية لتقديم المصمبمرة فمي
المرسالت التياظرية ولتوصي الهوائيات الالسلكية في مصيم عربت .وسميمتمم
إجراء مهمة أخرى في المستقب القريب لتوصي الكهرباء في المصيم.

” يقدم برنامج األغذية العالمي مساعدات حيوية في البصرة “
السيد سين ،يعم كمدرس في محافظة البصرة وىو أب لتسعة أطيال ،انتق إلى البصرة بعد أن نزح من
محافظة نييوى في العام الماضي .ألكثر من  21سية ،ساعد سين في تيمية العقول الشابة .يقول "لقد
أمضيت ياتي في تدريس األطيال"
ميذ اندالع األ مة ،يقوم سين بتعليم الطالب اليا ين الذين أجبروا على اليرار من ديارىم في االنبار
ونييوى وصالح الدين .شكر سين برنامج األغذية العالمي للجهود اإلنسانية التي بذلها والتي تعتبر
اساسية باليسبة لألطيال الصغار وأسرىم من أج البقاء" .ىذا ىو المورد الو يد الذي نمتلكه" أضاف
سين ،مشيرا إلى أن "ميذ خيض المساعدات التي يقدمها البرنامج ،بدأنا بشراء الزيوت اليباتية والطحين".

البصرة-
برنامج
االغذية

المساعدات الغذائية الطارئة لبرنامج األغذية العالمي في العراق تأتي بدعم سخي من أستراليا ،وبلجيكا ،وكندا ،والدنمارك،
والمفوضية األوروبية ،وفنلندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وآيسلندا ،وإيطاليا ،واليابان ،والمملكة العربية السعودية ،ولوكسمبورغ ،وهولندا،
والنرويج ،وجمهورية كوريا ،واسبانيا ،والسويد ،وصندوق األمم المتحدة المركزي لالستجابة للطوارئ ،والمملكة المتحدة ،والواليات
المتحدة األمريكية ،وتبرعات القطاع الخاص .ويتم تمويل العملية الخاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية واليابان وكندا والكويت
والسويد والمملكة المتحدة والمانحين من القطاع الخاص.
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المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين:

المجموعة اللوجستية

