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5102ثيقة تخصيص اإلحتياطي لعام و  
 صندوق مواجهة الطوارئ اإلنساني للعراق

 لمحة عامة  
بقيادة المنسق اإلنساني، وذلك لتوفير  2015تم تأسيس صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق في شير حزيران/ يونيو  .1

المساعدة اإلنسانية األساسية المنسقة في الوقت المناسب إلنقاذ األرواح والتخفيف من المعاناة والحفاظ عمى كرامة اإلنسان في 
وبتأريخ  لمصندوق عمى إطالق عممية الجولة األولى لصندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق وافق المجمس اإلستشاري و العراق. 

. ومن أجل االستجابة لإلحتياجات اإلنسانية العاجمة عمى النحو المبين في خطة االستجابة اإلنسانية، 2015تموز/ يوليو عام  9
العممية األسرع لتخصيص المنح. وتوضح ىذه الورقة أولويات عمل ىذا التخصيص عمى متابعة سير العمل، حيث أنيا يس

 التخصيص والتوجيو لعممية التخصيص.
دوالر متوفر لمتخصيص. وفقا لمتوجيو العالمي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون مميون  22،700،000ىناك مبمغ قدره . 2

 اإلنسانية، سيتم تطبيق رسوم اإلدارة والمراجعة التالية:
 ارة الصندوق المقدمة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.إد• 

 ٪ من مجموع األموال المخصصة كتكاليف مباشرة لممشاريع.3التكمفة: 
 تدقيق الصندوق تتم من خالل متعيد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.• 

 المنظمات غير الحكومية.٪ من جميع األموال المخصصة لممشاريع التي تنفذىا 4التكمفة: 
 

 (2015تموز/ يوليو  9حالة المساىمة )المصدر: أوتشا، بتأريخ 
 الجية المانحة

 
 

 الحالة رقم تتبع المساىمة
 
 

2015المساىمة لعام   
 )بالدوالر األمريكي(

2016التعيد لعام   
 )بالدوالر األمريكي(

 555,000 4,900,000 1تعيد  المانيا
  14,000,000 تعيد 4924 الممكمة المتحدة

  1,000,000 تعيد 4925 السويد
  4,400,000 تعيد 4929 ىولندا

  1,600,000- الرسوم
  22,700,000 المبمغ الكمي بالدوالر األمريكي

 
 السياق اإلنساني: 

، فر 2014كانت األزمة اإلنسانية في العراق إحدى أكبر األزمات التي تنامت بسرعة في العالم. ومنذ شير كانون الثاني/ يناير عام . 3
مميون شخص من ديارىم في ثالث موجات من النزوح الجماعي، وعدد من حاالت النزوح المتعددة األصغر. وخالل أول  3.1أكثر من 

شخص من المدنيين، معظميم من الفموجة والرمادي بمحافظة األنبار. وبعد  350،000فر أكثر من  2014عام  مطمعموجة كبيرة في 
شخص من المناطق التي تضررت من تنظيم داعش، بما في ذلك في الموصل التي تعتبر ثاني أكبر مدن  500،000بضعة أشير قميمة، فر

م تنظيم داعش عمى منطقة سنجار في محافظة نينوى. كما فر عشرات شخص آخر أثر ىجو  800،000العراق. وفي غضون أسابيع، نزح 
م اآلالف من الالجئين من المعارك الكثيفة والدمار في كوباني السورية، بحثًا عن األمان في العراق، واستمرت عمميات نزوح جديدة خالل عا

                                                      
 
1
 Pledge: Pledges are a non-binding announcement of an intended contribution or allocation by the donor. Committed: Creation of a 

contractual obligation regarding funding between the donor and UN OCHA (Source: FTS). 
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ظيم داعش السيطرة عمى المدينة. وفي منتصف شخص من الرمادي عندما حاول تن 130،000، حيث فر في شير نيسان/ أبريل، 2015
سر النازحة األمان في القرى شير أيار/ مايو، نزح عشرات اآلالف من األشخاص في غضون ساعات بعد سقوط المدينة. وقد وجدت األأ 

ومة إقميم كوردستان الدعم والبمدات والمدن في مختمف أنحاء البالد، ورحبت بيم المجتمعات المضيفة بسخاء، وقدمت الحكومة العراقية وحك
 ليم.
 
مميون عراقي عمى  8.2حيث تبين بأن  2015وحتى نياية أيار/ مايو  2015ٌأجري تقييم عمى مستوى البالد منذ الربع األول من العام . 4

األول / ديسمبر من  في المئة من السكان، يحتاجون شكاًل من أشكال المساعدة اإلنسانية حتى نياية شير كانو 25األقل أي ما يقرب من 
مميون شخص بحاجة إلى  6.7ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة المتعمقة بالحماية، وما يقرب من  8. وىناك أكثر من 2015عام 

الذين يحتاجون إلى المساعدة بالمياه والصرف الصحي والنظافة  من مميون شخص 7.1الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية. ومن بين 
مميون شخص منيم في حاجة ماسة لتمك الخدمات ومن المرجح أن تتدىور أوضاعيم أكثر  4.1ي مختمف أنحاء البالد، فإن الصحية ف

مميون شخص عمى األقل من انعدام األمن الغذائي وما يقرب من ثالثة ماليين طفل في  4.4وبصورة متزايدة في أشير الصيف. ويعاني 
قل من المحتاجين غير قادرين عمى إعالة أنفسيم مميون شخص عمى األ 2.9ارس. وىناك لتحاق بالمداإل مسن الدراسة وسن المراىقة من عد

 م.ى  سر  وأأ 
 

مميون شخص من النازحين أو  5.6ستيدفت أ، و 2015بع من حزيران/ يونيو عام تم إطالق خطة اإلستجابة اإلنسانية في الرا. 5
األشخاص المتضررين من الصراع المسمح بين القوات الحكومية والتحالف الدولي من جية وتنظيم داعش من جية أخرى. وتطمب 

قادمة. مميون دوالر أمريكي لتوفير الخدمات المنقذة لمحياة خالل األشير الستة ال 497.9خطة اإلستجابة اإلنسانية مبمغًا قدره 
 وتشتمل خطة االستجابة اإلنسانية األىداف االستراتيجية الخمسة التالية: 

  الدعم الخاص بالحماية: تم توفير الدعم الخاص بالحماية لالستجابة لإلنتياكات الجسيمة لحقوق النساء والرجال واألطفال، وال سيما
 في المناطق التي يصعب الوصول إلييا.

 الدعم المنقذ لمحياة وعممت عمى توفير حزم الخدمات المحتاجين بة لمحياة: إستيدفت العمميات اإلنسانية المساعدة األساسية المنقذ
 األساسية إلى السكان الذين يعتمدون عمى المساعدات اإلنسانية بسبب األزمة.

 لجميع السكان المحتاجين في  توسيع الوصول: تعمل الجيات الفاعمة اإلنسانية كل ما بوسعيا من أجل إيصال المساعدات اإلنسانية
 مختمف أنحاء العراق.

 .عودة آمنة: تدعو الجيات الفاعمة اإلنسانية لمعودة اآلمنة والطوعية وتوفير حزم المساعدة لمفئة السكانية الضعيفة من العائدين 

  اإلجتماعية القائمة عمى أساس توفير النقد توفير الحماية اإلجتماعية لإلنتقال: تتم تييئة العمل األساس لإلنتقال إلى توفير الحماية
 كجزء من استراتيجية لنقل المسؤوليات إلى السمطات الوطنية.
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 (2015تموز/ يوليو  8)المصدر: أوتشا، بتأريخ  تحليل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية للمجموعة والتمويل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
مميون دوالر  22.7بمبمغ أولي يصل إلى صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق عقب خطة اإلستجابة اإلنسانية، تم إطالق . 6

أمريكي لتمبية اإلحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا. وتتطمب عممية التخصيص وضع أولويات صارمة لضمان اإلستخدام المناسب 
 وضمان تماشي استراتيجية التخصيص مع األولويات المحددة في خطة اإلستجابة اإلنسانية.ليذا التخصيص، 

 
 أولويات صندوق مواجهة الطوارئ اإلنساني للعراق

 

 المبمغ المطموب المجموعة
 بالدوالر األمريكي

بالدوالر التمويل 
 األمريكي/ مميون 

 

التمويل نسبة  
 

 %12 6.2 54 الحماية

 %6 10.4 180 األمن الغذائي

 %6 3.8 60 الصحة

 %9 3.9 43.9 الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية

 %6 5.9 95   الموازم غير الغذائية

دارة المخيم  %0 0 2.5 تنسيق وا 

 %1 0.22 26 التعميم

بل العيش في حاالت الطوارئ والتالحم  سأ
 اإلجتماعي

10 0 0% 

 %34 1.7 5 المساعدة النقدية متعددة األغراض

 %0 0 12 آلية االستجابة السريعة

 %100 2.4 2.4 النقل واإلمداد

 %31 0.16 0.6 اإلتصاالت في حاالت الطوارئ 

 %0 0 6.5 التنسيق والخدمات المشتركة

 %7 34.3 497.9 المجموع
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. 2015ستوجو ىذه الجولة التخصيصية الدعم لمعناصر األكثر أىمية في العممية اإلنسانية وفقًا لخطة اإلستجابة اإلنسانية لعام . 7
 الييئة اإلستشارية في نظر اإلعتبار العوامل التالية لإلتفاق عمى األىداف األساسية ليذه الجولة التخصيصة:وقد أخذت 

  
  من المقرر تقميص أو إغالق عدد من البرامج التي توفر المساعدات المنقذة لمحياة في األسابيع واألشير

 المقبمة ألن األموال بدأت بالنفاذ.
  النزوح بشكل حاد، وفي بعض المناطق بشكل كبير جدًا، بسبب كثافة القتال من المحتمل أن يزيد

 وأعمال العنف.
 .من المتوقع أن ترتفع حاالت العودة إلى المناطق اآلمنة التي تسيطر عمييا القوات الحكومية 
 ىناك حاجة عاجمة لإلستعداد لممراحل المقبمة الرئيسية من القتال، وخاصة عمى طول ممرات األنبار 

 والموصل.
 

 ستشاري باألولويات التالية:يوصي المجمس اإل. 8
 

  الخط األول والثاني من البرامج اليامة عمى وجو الخصوص تمك المنقذة لمحياة التي تواجو تقميصا أو
 حالة إغالق في األشير الثالثة المقبمة.

  المناطق التي تشيد نزوحًا ينبغي أن يدعم الخط األول والثاني من البرامج النازحين الجدد، في
 مستمرًا.

  ينبغي أن يدعم الخط األول والثاني من البرامج العائدين من الفئات السكانية الضعيفة لمغاية، في
 المناطق التي تحدث فييا حاالت العودة.

  تقديم المساعدة العاجمة المنقذة لمحياة من خالل المشتريات والتخزين في المناطق التي تشيد قتااًل
 أشير المقبمة. 6-3كثفًا، ونزوحًا واسع النطاق في ال م

 
يوصي المجمس اإلستشاري بإعطاء التفضيل لبرامج الخط األول والثاني في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، بما في ذلك . 9

مات. وتعطى األفضمية إلى محافظتي األنبار وصالح الدين التي يتركز فييا أعداد من السكان المستضعفين وتعاني من قمة الخد
 المناطق التي يتسبب القتال والعنف فييا بحدوث موجات كبيرة من النزوح.

 
 محافظة األنبار:

. وتضم المحافظة حاليًا أكبر عدد 2014شخص في محافظة األنبار منذ كانون الثاني / يناير عام  550،000نزح أكثر من . 10
في المائة من إجمالي عدد الحاالت في العراق. ومن بين ىؤالء، نزح ما يقرب من  18من النازحين في البالد، أي ما يقرب من 

، ووفقا 2015نيسان/ أبريل عام  8شخص من مدينة الرمادي منذ إعالن الحكومة إنطالق العمميات العسكرية يوم  300،000
دينة الرمادي وضواحييا، عمى الرغم من فرار بعض لمصفوفة تتبع النزوح التابعة لممنظمة الدولية لميجرة. معظم النازحين ىم من م

 44، ومن بين ىؤالء، لجأ 2015نازحة أيضًا من النواحي المحيطة مثل الخالدية، والحبانية والكرمة منذ شير نيسان/ أبريل السر األأ 
وزعوا عمى المحافظات خارج األنبار. المائة داخل محافظة األنبار، أما الباقون فتفي  36في المائة منيم إلى بغداد بحثًا عن األمان و

شخص يعيشون مع العائالت المضيفة، ويقيم الباقون في مساكن  377,550ومن مجموع النازحين في محافظة األنبار، ىناك 
 مستأجرة، والمباني الدينية والمدارس والمباني غير المكتممة أو المستوطنات غير الرسمية.
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تقع اإلشتباكات بالقرب من مواقع النازحين. وال يتمكن ، العسكرية المستمرة ضد تنظيم داعشال تزال األنبار موقعًا لمعمميات . 11

بعض النازحين أو إنيم غير راغبين في اإلنتقال بسبب نقص الخدمات في مواقع النازحين داخل المحافظة، أو نتيجة لممخاوف األمنية 
سر التي ترأسيا النساء مصدر قمٍق كبيٍر. وتؤثر التوترات الطائفية والقبمية الموجودة األخرى. وتشكل مسألة األأ السائدة في المحافظات 

أيضًا عمى حالة النزوح. وقد فرضت السمطات المحمية في محافظات المجاورة لألنبار، وخاصة بغداد وبابل سياسة أمنية صارمة تحد 
ن الفارين من الرمادي. عمى الرغم من إغالق جسر بزبيز في منتصف أيار/ مايو، إال أنو ال من الوصول إلى المالذ اآلمن لمنازحي

 يزال مفتوحًا، ويسمح لمناس بالعبور من األنبار إلى بغداد، وىو أحد نقاط العبور الرئيسية بين األنبار وبغداد.
 

ك حاجة إلى مزيد من الدعم لمعيادات الحكومة لتمبية تعمل وزارة الصحة في محافظة األنبار بما يفوق طاقتيا تمامًا، وىنا. 12
اإلحتياجات المتزايدة لمنازحين. ويقع جزء كبير من البنية التحتية لممياه الرئيسية في المحافظة والبمدات الرئيسية تحت سيطرة تنظيم 

حين غير مربوطة بالشبكة الوطنية لممياه، داعش، مما أثار المخاوف بشأن استقرار عممية إمدادات المياه. العديد من مستوطنات الناز 
 وتشكل شحة مادة الكمور في المحافظة شرطًا لتوفير المياه النظيفة والصالحة لمشرب.

 
العمل اإلنساني في المحافظة محدود. وتعمل حاليًا الوزارات الحكومية، وثالث وكاالت لألمم المتحدة، فضاًل عن ثمانية منظمات . 13

 كزون عمى األمن الغذائي والصحة والمأوى / الموازم غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي وأنشطة التعميم.وطنية ودولية، وير 

 

 : محافظة صالح الدين
 20،000ال تزال تشكل أعمال العنف األخيرة في محافظة صالح الدين شمال بغداد مبعث قمق خاص. حيث نزح ما يقرب من . 14

في محافظة كركوك بسبب القتال قضاء الحويجة الدجيل وبمد، وسامراء في محافظة صالح الدين و محافظة من أقضية الشخص في 
األخير. وتقطن األسر المخيمات والمدارس والمباني غير المكتممة واستأجروا بيوتًا في المنطقة. وبمغت أعداد الوافدين من موجة النزوح 

ظمات غير الحكومية من ىذه الموجة األخيرة من األسر النازحة من ستة مواقع نازح داخل المحافظة. وتحققت المن 150،000األخيرة 
الدعم الذ  واصبح مجيداً في قضاء بمد إلى ناحية االسحاقي منذ أوائل حزيران / يونيو. واستيمك العديد من النازحين مواردىم الخاصة 

 يقدمو المجتمع المضيف والمنظمات غير الحكومية المحمية.
 

القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي مكاسب كبيرة، مما ساعد في أيصال المساعدة اإلنسانية لممناطق الساخنة التي . حققت 15
كان يصعب الوصول إلييا في السابق بما في ذلك مدينة تكريت. الطرق المؤدية إلى محافظة صالح الدين في الوقت الحالي سالكة 

بغداد وقضاء سامراء، حيث أن الطرق المؤدية والتي تربط مدينة تكريت وكركوك وقضاء  ويمكن الوصول إلييا فقط من الجنوب عبر
الطوز إما مغمقة أو مقطوعة بسبب العمميات العسكرية. وتشيد مدينة تكريت حاالت العودة المنتظمة لمنازحين. ومع ذلك، ال تزال 

المنطقة، وكذلك إجراءات العودة الطوعية، واإلفتقار الى الخدمات  سالمة النازحين محفوفًة بالمخاطر، بسبب وجود العبوات الناسفة في
الكافية. وباإلضافة إلى ذلك ىناك تزايد مستمر في عمميات النزوح في مدينة سامراء وما حوليا. وذكرت المنظمة الدولية لميجرة في 

شخص( قد عادوا إلى مدينة تكريت.  13,000 أسرة )حوالي 2,200بأن ما يقرب من  2015و حزيران/يوني 27و 14الفترة ما بين 
. 2015شخص عادوا إلى قضاء تكريت منذ إستعادة قوات األمن العراقية المنطقة في  نيسان /أبريل عام  98,000ما يقدر بنحو 

 ويذكر بأنيم  بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية. 
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إلى حاالت النزوح لفترات طويمة،  ةلسيطرة الحكومة، باإلضاف. األخذ بنظر اإلعتبار حاالت العودة إلى المناطق الخاضعة 16
والعمميات األمنية المستمرة في األماكن األخرى، ىناك حاجة فورية لتوفير عممية رصد الحماية خصوصًا في المناطق التي تعاني من 

من نظام التوزيع العام لممواد التموينية ستحقاقيم إالتوتر القبمي والطائفي. ويواجو النازحون والعائدون صعوبات في الحصول عمى 
ويحتاجون إلى الدعم لتمبية اإلحتياجات الغذائية األساسية، في حين أن ىناك حاجة متزايدة لدعم الخدمات الصحية المتنقمة حيثما 

 تقتضي الحاجة ايضًا.                                

وقد ركزت كال من  الوزارات الحكومية، وثالث من وكاالت األمم المتحدة، وثالث  . اليزال العمل اإلنساني في المحافظة محدودًا.17
من المنظمات الوطنية والدولية في المنطقة عمى توفير األمن الغذائي والصحة والمأوى والموازم غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي 

 .والنظافة الصحية

 

 عممية التخصيص:

  :التالية خالل ىذه الجولةسيتم إتخاذ الخطوات  -18

مع شركاء المجموعة. جراءاتاإل وزيعمنسقي المجموعة في ت يشارك   .1 

.2 تم إنشاء فريق المراجعة اإلستراتيجي ضمن المجموعة الخاصة بيم.  

يقدم شركاء المجموعة مشروع الممخصات  إلعادة النظر فيو من قبل فريق العمل اإلستراتيجي. .3 

المجموعة تمويميم الى المجمس االستشاري لصندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق؛ وسيتم حجب اسم المنظمات .يقدم منسقي 4
التي تسعى لمحصول عمى التمويل لضمان المساعدة في صنع القرار غير المتحيز. وسوف يشارك مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

    منسقي المجموعة. الشؤون األنسانية من خالل عرض شاشة لتستخدم من قبل

. يأقدم المجمس اإلستشاري لصندوق مواجو الطوارئ األنساني لمعراق التوصيات لممنسق اإلنساني.5  

  . يستعرض المنسق اإلنساني النتائج مع منسقي المجموعة حول عروضيم.  6

يات التي يقدميا المنسق اإلنساني.. يعمل فريق المراجعة اإلستراتيجي عمى تخصيص األموال، واألخذ بنظر اإلعتبار التوجي7  

. يعمل الشركاء في القائمة القصيرة عمى تقديم مشاريع كاممة لتقديم األموال إلى المجموعات ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 8
 اإلنسانية.

إستعراضًا فنيًا لممشاريع  بإجراء من منسقي المجموعات ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ووحدة التمويل اإلنسانية كل قام. 9
 المقترحة.

وقع المنسق اإلنساني عمى إتفاقية المنحة.   .10 

بداية ألىمية النفقات(.قام الشركاء المنفذين بالتوقيع عمى إتفاقية المنحة )يشير تاريخ العقد الى أقرب . 11   
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مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويورك يوقع عمى إتفاقية المنحة ونقل المبمغ المالي األول.. 12  

. طأمب من منسقي المجموعات إتخاذ التدابير التالية بعين اإلعتبار أثناء إعداد ممفات التمويل الخاصة بيم. وتشمل ىذه العوامل:19  

 المشاريع التي تضمنيا خطة االستجابة اإلستراتيجية؛ *

. 9و 8و7لمفقرة  المشاريع التي تمبي أولويات التخصيص لصندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق    * 

أشير كحد أقصى ؛ 6المشاريع التي يمكن تنفيذىا في غضون  الفترة المقررة، والتي تصل إلى  * 

مباشر؛خطة االستجابة اإلنسانية بشكل ب اإلناث( والمرتبطة  كور وعنصر الجنس )الذ  المشاريع التي يسودىا   * 

  ستخدام األمثل لألموال.المشاريع التي تظير اال *

o  ينبغي عمى الشركاء الذين لدييم جيات مانحة أخرى ان يقدموا أنشطة مماثمة إلظيار كيف يمكن ألي تمويل جديد ان يكون تكميمي
 وليس مزدوجاً 

o  الشركاء اإلشارة إلى كميات ومصادر أي مصدر تمويل لممشاريع المقترحة.ينبغي عمى 

o  ستعطى األولوية لممشاريع المقترحة التي تثبت فعالية أفضل من حيث التكمفة: أ( لألنشطة والمساىمات المقارنة حيث تكون
م معقولة وتتماشى مع المستويات التكمفة اإلجمالية أقل. ب( التكمفة لكل مستفيد بنسبة معقولة.  ج( تكون تكاليف الدع

 المقبولة لكل نشاط. ج( أن تكون الفترة المقترحة لمتنفيذ كافية وتمثل أفضل إستخدام لمموارد في ذلك الوقت.

o  في الحاالت التي ترغب فييا المجموعات إقرار أكثر من إقتراح واحد لنفس األنشطة داخل القضاء نفسو، يجب أن تقدم تبريرًا
 لفعالية ىذه الترتيبات.قويًا 

o  ينبغي عمى الشركاء المنفذين عدم عقد إتفاقات عمى مقاوالت فرعية قدر اإلمكان سعيًا لمحد من النفقات العامة والتكاليف
 االدارية.

مع  . قد تعمل المجموعات عمى تطوير المعايير االضافية في تحديد األولويات إعتمادًا عمى نوعية الخصائص  وأفضل النشاطات20
 األخذ بعين اإلعتبار الفئات العامة، كما موضح أدناه:

 ستراتيجيةىمية اإلأ. األ
 لخطة االستجابة اإلنسانية  ستراتيجيةمع األىداف اإل تالئمال 
 أىداف المجموعة مع التالئم 
 اولويات ىذا التخصيص مع التالئم  

 ب. األىمية البرامجية
 التحميل العميق وفق اإلحتياجات المحدثة 
  ربط األىداف مع األنشطة، والمدخالت مع النتائج 
 .تغطية المناطق التي يصع بالوصول إلييا، والمحاصرة التي تعاني من نقص الخدمات 
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 فعالية التكمفة. ت 
 مستفيد.التكمفة لكل نسبة وكذلك  ،متكمفةأقوى ل فعاليةثبت التي تأ  مقترحاتال 
  مع األنشطة والمدخالت.المقترحات التي تأظير تكمفة أقل بالمقارنة 
 المقترحات التي تأظير تكاليف الدعم المعقولة 
 .الفترة المقترحة لمتنفيذ تمثل اإلستخدام األمثل لمموارد 
 رصدالدارة و ج. اإل
 إثبات التقييم الميداني ورصد آلية توزيع الوظائف في المكان 
 .آليات التغذية الراجعة والشكاوى في المكان 
  المجموعة القياسيةالمؤشرات مع مؤشرات تتماشى ان. 
 التنسيقو المشاركة د. 
  جتماعات التنسيق األخرى ذات الصمة.إأو  المجموعةفي  أحد الشركاءيشارك 
  المعمومات مع آليات التنسيق.يشارك أحد الشركاء 
 .يشارك أحد الشركاء ويعمل عمى التنسيق مع السمطات الحكومية والمنشآت األخرى 

 

 باإلضافة إلى ذلك، يتم تطبيق القواعد التالية:. 21

ستعراض إ* سيأخذ التخصيص بنظر اإلعتبار الشركاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي نجحت في عمميات 
لحكومية لصندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق، أجرت كال من المنظمات غير ا القدرات. بالتشاور مع المجمس اإلستشاري 

 راءات األخرى لمشركاء المختارين.ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إستعراضًا وتقييمًا لمقدرات واإلج

*سوف يعمل نظام إدارة المنح التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عمى إستخدام نظام اإلنترنت لصرف المنح المالية 
 صيص، وتقديم اإلقتراحات، واستعراض وتقديم التقارير(.في ادارة ىذا التخ

 % كحد اقصى. 70* تبمغ التكمفة غير المباشرة )لمشروع تكاليف الدعم( المؤىمة، لتصرف لكل مشروع 

 * بنود ميزانية الطوارئ غير متاحة.

، وال يمكن األخذ بنظر اإلعتبار تمديد أشير. ومع ذلك، يتوقف ىذا عمى اإلحتياجات وقضايا الوصول 6*ان فترة تنفيذ المشروع ىي 
 وال يمكن الفترة.                      

 

 
 . ihpf@un.orgإلى صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق برسل جميع المراسالت المتعمقة يجب أن تأ . 22

صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني  فيما يتعمق بعممية تخصيص الشأن المعنيينوينبغي أن ترسل ردود الفعل والشكاوى من أصحاب 
 وسيمبي وسيعمل عمى إحالة سيستقبل تنسيق الشؤون اإلنسانيةرئيس مكتب األمم المتحدة لإن . feedback-ihpf@un.org إلى لمعراق

 تخاذ القرارات.إلالمنسق اإلنساني  إلى اليامةقضايا ال
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 توزيع الجدول الزمني
 

 التأريخ المسؤول العمل
 صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراق. وثيقة تخصيص 1

  فريق تنسيق المجموعة المشتركة يناقش األولويات لتقديم اإلقتراحات لمفريق الٌقطري
دراجيا في، و ياإلنسان   التخصيص وثيقة ا 
تخصيص  وثيقةمسودة  ييءيتنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة لمكتب 
 .الفريق الٌقطري اإلنساني عمييا إلطالع

المشتركة فريق تنسيق المجموعة  
 أوتشا

تموز/ يوليو 1  

 نقاش الفريق الٌقطري اإلنساني. 2
  صندوق مواجية الطوارئ وثيقة تخصيص يناقش الفريق الٌقطري اإلنساني

 اإلنساني
  تساىم بمدخالت لمفريق الٌقطري اإلنسانيأوتشا 

 الفريق القأطري اإلنساني
 أوتشا

تموز / يوليو 8  

 صندوق مواجية الطوارئ اإلنسانيوثيقة تخصيص . إستكمال 3
  صندوق مواجية الطوارئ اإلنسانيوثيقة تخصيص المجمس اإلستشاري يناقش 

 لممجمس اإلستشاري  أوتشا تساىم بمدخالت

 المجمس اإلستشاري 
 أوتشا

تموز / يوليو 9  

 الطوارئ اإلنسانيصندوق مواجية وثيقة تخصيص . إطالق 4
  صندوق مواجية الطوارئ توزع النسخة النيائية من وثيقة تخصيص أوتشا

 مع الجدول الزمني إلى منسقي المجموعات  اإلنساني

 أوتشا
 منسقي المجموعة

تموز / يوليو 9  

نشاء فريق  المجموعةأولويات . 5  ستراتيجيةمراجعة اإلالوا 
  المجموعة المقترحة واإلستراتيجيةفريق تنسيق المجموعة المشتركة يناقش 

 صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني لمعراقوثيقة تخصيص يعمل منسقي المجموعات عمى نشر 
 في خطة االستجابة اإلنسانية

 منسقي المجموعة
ICCG 

تموز/ يوليو 12  

 (1)المرفق  ممخصات مسودة المشروع. 6
 لمعراق صندوق مواجية الطوارئ اإلنسانيوثيقة تخصيص يقدم الشركاء ممخصًا لممشروع وفق 

 
  

تموز/ يوليو 16 -12 شركاء المجموعة  

 0. مراجعة المرفق 7
  يّطلع فريق المراجعة اإلستراتيجي على ملخص المشروع 

يقدم منسقي المجموعات دقائق إجتماع الفريق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 .(ihpf@un.org)اإلنسانية

ستراتيجيمراجعة اإلالفريق   
 منسقي المجموعة

 

تموز / يوليو 19-20  

 إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 0. تقديم المرفق 8
  لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قائمة مجمعة من يقدم منسقي المجموعات

 ملخصات المشاريع التي تم استعراضها.
  المجلس اإلستشاري، بما في ذلك وتوزيعه إلى  0تقوم أوتشا بجمع المرفق

 مستويات المخاطر للشركاء. 

 منسقي المجموعة
 

تموز/ يوليو 21  

 ستشاري ستعدادات المجموعة لممجمس اإلإ. 9
 العرضيعمل منسقي المجموعات عمى تييئة 

 منسقي المجموعة
 أوتشا

تموز/ يوليو 22  

 صندوق مواجية الطوارئ اإلنسانيوثيقة تخصيص . تعمل المجموعة عمى تييئة عرض 10
  ستشاري لمجمس اإلاعمى 

 .يقدم منسقي المجموعات مشاريعيم التمويمية
 .يقدم المجمس اإلستشاري التوصية الخاصة بالتمويل لممجموعات

التي يقدميا المنسق اإلنساني يستخمص المعمومات من منسقي المجموعات حول نتائج 
 .ستشاري لمجمس اإلا

AB 
 منسقي المجموعة

 أوتشا

تموز/ يوليو 23  
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 . تنفيذ توصيات المجمس اإلستشاري 11
بعد استجابة المنسق اإلنساني اذا طمبت فريق المراجعة اإلستراتيجي يخصص األموال 
  المجموعة التمويل ولم تكن ممولة بشكل كمي

 من فريق المراجعة اإلستراتيجي سيتم التواصل مع الشريك حول أي تعميق

ستراتيجيمراجعة اإلالفريق   
 

تموز / يوليو 24  

 . تقديم المشروع12
مبنيًا عمى التغذية الراجعة من منسقي المجموعات من خالل  يقدم الشركاء مقترحًا كامالً 

GMS 

 شركاء المجموعة
 

تموز / يوليو 28  

 المقترحاتعمى المراجعة الفنية ووضع الممسات األخيرة . 13
يراجع كل من منسقي المجموعات وأوتشا المقترحات بشكل مشترك لضمان الحصول عمى 

صندوق مواجية الطوارئ اإلنساني ل المبادئ التوجيييةالتغذية الراجعة وتماشي الميزانية مع 
 لمعراق

 منسقي المجموعة
 أوتشا

 

تموز/ يوليو 29-31  

  البريد األلكترونيشعبة تنسيق التمويل تقدم رأييا من خالل 
 GMSيقدم الشركاء مقترحات حول مراجعة التغذية الراجعة من خالل 

وتقرر موعد بدء  . كما تعمل عمى تييئة إتفاقية المنحةGMSأوتشا تنيي وتؤىل المشاريع األخيرة في ال 
 .بالتشاور مع الشريك

 أوتشا/ نيويورك
 قسم تنسيق التمويل

آب / أغسطس 01 –تموز/ يوليو  31  

 . موافقة المنسق اإلنساني عمى المنحة14
 المنسق اإلنساني يوقع إتفاقية المنحة

  يوقع الشركاء من جيتيم عمى إتفاقية المنحة

 المنسق اإلنساني
 أوتشا

 شركاء المجموعة

آب/ أغسطس 02  

  األموال صرفبيوقع اتفاقية المنحة ويبدأ  في نيويوركتنسيق الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة لمكتب . 15
 األولى لمشريك. الدفعةصرف تم بعد التوقيع، 

آب/ أغسطس 03 أوتشا/ نيويورك  

   تنفيذ المشاريع وا عداد التقارير. 16
 


