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معلومات بشأن الوثيقة

أعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هذا المستند بالنيابة 
عن الفريق الُقطري للعمل اإلنساني وشركاؤه. تعتبر خطة االستجابة اإلنسانية 

بمثابة عرض تقديمي لالستجابة االستراتيجية المنسقة المطروحة من الوكاالت 
اإلنسانية من أجل تلبية االحتياجات الملحة لألشخاص المتضررين من األزمة، 
وهي تستند إلى أدلة االحتياجات الموضحة في "اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية" وتستجيب لها.

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن 
الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو السلطات  التابعة لها، أو بشأن تحديد حدودها.

احصل على آخر التحديثــات

يقوم "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" بتنسيق 
العمل في المجال اإلنساني حتى يضمن حصول المتضّررين من األزمات على 
المساعدة والحماية التي يحتاجونها. كما أنه يعمل على تخطي العوائق التي 

تحول دون وصول المساعدات اإلنسانية للمتضررين من األزمات، باإلضافة إلى 
قيامه بدور ريادي فيما يتعلق بحشد المساعدات والموارد باإلنابة عن منظومة 

العمل اإلنساني.

 www.unocha.org/iraq
www.twitter.com/ochairaq

 اإلنسانية اإلنسانية االستجابة

تهدف االستجابة اإلنسانية ألن تصبح الموقع اإللكتروني المركزي ألدوات 
وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل المعلومات بين المجموعات 

وأعضاء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت " العاملين في إطار األزمات 
المطولة أو المفاجئة.

www.humanitarianresponse.info/en/
operations/iraq

تدعم النظرة المتعمقة بشأن العمل اإلنساني صانعي القرار من خالل منحهم 
إمكانية الوصول للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعمل اإلنساني. كما توفر أحدث 

المعلومات الموثقة حول االحتياجات وإيصال االستجابة اإلنسانية باإلضافة إلى 
المساهمات المالية.

www.hum-insight.info/plan/1083

تعد خدمة التتبع المالي، المزود األساسي للبيانات التي يتم تحديثها باستمرار 
حول التمويل اإلنساني على النطاق الدولي والمساهم الرئيسي في اتخاذ القرارات 

االستراتيجية وذلك من خالل تسليط الضوء على الثغرات واألولويات، ومن ثم 
المساهمة في المساعدة اإلنسانية الفاعلة والفعاّلة والقائمة على المبادئ 

fts.unocha.org/countries/106/summary/2022

إنَّ منّصة تبادل البيانات اإلنسانية هي منصة مفتوحة لتبادل البيانات
بين المنظمات خالل األزمات. إنَّ الهدف من هذه المنّصة يكمن في

تسهيل الحصول على البيانات اإلنسانية واستخدامها
https://data.humdata.org/group/irq

الصورة على الغالف
طفل في مخيم جدعة 5 للنازحين في نينوى، يحمل وثائق حول مخاطر األلغام األرضية 

 Noe Falk Nielsen، HAMAP Humanitaire © 2021 ،والعبوات الناسفة

https://www.unocha.org/iraq
https://www.unocha.org/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq
http://fts.unocha.org/countries/106/summary/2022
https://data.humdata.org/dataset/iraq-humanitarian-needs-overview
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االستجابة المقررة

تركيا

سوريا

ا�ردن

إيران

السعودية  الكويت

دھوك

نینوى

االنبار
بغداد

واسط

القادسیة میسان

المثنى
البصرة

النجفذي قار

كربالءبابل

دیالى

صالح الدین

كركوكالسلیمانیة

اربیل

األشخاص المستھدفون
100 الف

10 الف
50 الف

108 الف

89 الف

83 الف

77 الف
52 الف

األشخاص المحتاجوناألشخاص المحتاجون 

 للمساعدة الماسة 

المتطلباتالهدف

)بالدوالر األمريكي( 

شركاء التشغيل 

400141 مليون991 الف961 الف2.5 مليون
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األعداد الرئيسية لخطة االستجابة اإلنسانية

االستجابة اإلنسانية للفئات المستهدفة
النسبة المئوية 

للسكان المحتاجين 
للمساعدة اإلنسانية 

بشكل ُملح

الهدف السكان 
المحتاجين 

للمساعدة اإلنسانية 
بشكل ُملح

مجموعة
 السكان

 100% 180 الف 180 الف
النازحون داخل 

المخيمات

43% 234 الف 549 الف
النازحون خارج 

المخيمات

33% 577 الف 1.7 ملیون العائدون

االستجابة اإلنسانية حسب نوع الجنس

النسبة 
المئوية 
الكلية %

الهدف السكان المحتاجين 
للمساعدة 

اإلنسانية بشكل 
ُملح

نوع الجنس

22% 219 الف 543 الف الفتيات

22% 222 الف 550 الف الصبيان

28% 277 الف 685 الف النساء

28% 273 الف 676 الف الرجال

االستجابة اإلنسانية حسب العمر

النسبة 
المئوية 
الكلية %

الهدف السكان المحتاجين 
للمساعدة اإلنسانية 

بشكل ُملح
العمر

45% 441 الف 1.1 ملیون األطفال )0-17(

52% 511 الف 1.3 ملیون البالغون 
)18 الی 64(

4% 39 الف 0.1 ملیون كبار السن 
)65+(

االستجابة اإلنسانية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

النسبة المئوية 
الكلية 

الهدف السكان المحتاجين 
للمساعدة اإلنسانية 

بشكل ُملح

15% 149 الف 368 الف األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة

المتطلبات المالية حسب المجموعة والمجموعات المتعددة 

المتطلبات المالية 
)بالدوالر األمريكي(

قطاع / متعدد القطاعات

15.2 ملیون تنسيق وإدارة المخيمات

17.0 ملیون التعليم

10.6 ملیون ُسُبل العيش في حاالت الطوارئ

54.4 ملیون  األمن الغذائي

46.8 ملیون الصحة

65.3 ملیون الحماية العامة

30.1 ملیون حماية الطفل

36.2 ملیون العنف القائم على النوع االجتماعي

47.4 ملیون المأوى واللوازم غير الغذائية

33.4 ملیون المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

28.6 ملیون المساعدة النقدية متعددة األغراض

15.0 ملیون التنسيق والخدمات المشتركة

400 ملیون اإلجمالي
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* ال تتضمن هذه المتطلبات، متطلبات التنسيق والخدمات المشتركة البالغة 15 مليون دوالر أمريكي، والتي تساهم في جميع األهداف االستراتيجية الثالثة

األشخاص المستهدفون لالستجابة اإلنسانية

لضمان تقديم استجابة إنسانية ُمركّزة بإحكام، أعطى المجتمع 
اإلنساني األولوية لألنشطة الُمنقذة للحياة والمستدامة للنازحين 
والتي  شديدة،  إنسانية  احتياجات  لديهم  الذين  والعائدين 
احتياجات  هناك  إذ  وكارثية؛  قصوى  مستويات  إلى  وصلت 
االحتياجات؛  تلك  تلبية  أمام  عوائق محددة  وتواجه  متعددة 
إلى  واالفتقار  للسكن؛  مالئمة  غير  مساكن  في  العيش  منها 
الوثائق المدنية؛ واتباع آليات التكّيف السلبية على مستوى 
الطوارئ؛ ومواجهة مخاطر الحماية الكبيرة وعدم القدرة على 
تلبية احتياجاتهم األساسية أو الوصول إلى خدمات الطوارئ 
األساسية، األمر الذي يتسبب في مواجهة ظروف تهدد حياتهم. 
استناًدا إلى تحليل االحتياجات اإلنسانية األكثر صرامة ومعايير 
االستهداف المتفق عليها، ستعطي خطة االستجابة اإلنسانية 
في العراق لعام 2022 األولوية للمساعدات اإلنسانية الُمنقذة 
النازحين  من  عراقي   991،000 لحياة  والمستدامة  للحياة 
والعائدين، بما في ذلك جميع النازحين في المخيمات وكذلك 

النازحون والعائدون األكثر ضعًفا خارج المخيمات

أولويات االستجابة اإلنسانية

تعد معالجة العواقب اإلنسانية المستمرة ألزمة 2014-2017 
والنزوح المرتبط بها، األولوية المركزية للعمل اإلنساني في العراق 
في عام 2022. وسيتم تحقيق ذلك من خالل نهج ثالثي األبعاد، 
ُمفّصل من خالل ثالثة أهداف استراتيجية: أوالً، النازحون األكثر 
ال  وكرامة،  بأمان  للعيش  العائدة  األُسر  دعم  سيتم  ضعفاً. 
سيما تلك األسر التي تعيش في ظروف غير آمنة وغير كريمة، 
والتي تفتقر إلى الوثائق المدنية، وتتعرض النتهاكات الحقوق، 
واألشخاص المعرضين لخطر الذخائر المتفجرة، والمعرضين 
ثانًيا،  أزمة داعش.  بتأثير  المرتبط  لألذى الجسدي والنفسي 

سيتم دعم العائالت النازحة والعائدة األكثر ضعًفا التي تواجه 
حواجز محددة في الوصول إلى الخدمات األساسية المتعلقة 
بتأثير أزمة داعش من خالل خدمات الرعاية الصحية األولية 
والتعليم والمياه والصرف الصحي الجيدة. ثالًثا، سيتم تزويد 
األسر النازحة والعائدة األكثر ضعًفا بالغذاء ودعم سبل العيش 
ومصادر الدخل المؤقتة التي ستمكنها من تلبية احتياجاتها 

األساسية

مساهمات في الحلول الدائمة

والذي يجسده  المتحدة،  الثالثية لألمم  العامة  القيادة  تحت 
نائب الممثل الخاص لألمين العام / المنسق المقيم / منسق 
الشؤون اإلنسانية، سيتم السعي إلى إيجاد حلول دائمة لتعزيز 
لهذه  تحقيقاً  العراق.  حكومة  مع  الوثيق  والتنسيق  الدعم 
الغاية، تم تأسيس هيكلية خاصة إليجاد حلول دائمة في البالد 
رابط  عبر  االستجابة  وتخطيط  المشترك  التحليل  لتسهيل 

التنمية اإلنسانية والسالم بهدف حل أزمة النزوح في العراق.

االستجابة حسب األهداف االستراتيجية

المتطلبات 
)بالدوالر األمريكي(*

الهدف الهدف االستراتيجي

194.1 ملیون 876 الف دعم النازحين الضعفاء في المخيمات، والنازحين خارج المخيمات الشديدي الضعف 
والعائدين للعيش بأمان وكرامة 

الهدف
اإلستراتيجي 1

97.1 ملیون 841 الف دعم النازحين الضعفاء في المخيمات، والنازحين خارج المخيمات الشديدي الضعف 
والعائدين للحصول على الخدمات األساسية 

الهدف
اإلستراتيجي 2

93.7 ملیون 422 الف تمكين النازحين الضعفاء في المخيمات، والنازحين خارج المخيمات الضعفاء جداً 
والعائدين على تلبية على االحتياجات األساسية

الهدف
TIPاإلستراتيجي 3

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)
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التواجد التشغيلي في عام 2022 واألرقام الرئيسية
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واسط
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المثنى
البصرة

النجفذي قار

كربالءبابل

دیالى

صالح الدین

السلیمانیة
كركوك

اربیل

40
20
10
1

شركاء التنفیذ
#�كاء نشطون*

*تم تضمين الشركاء الذين قاموا باإلبالغ في خطة االستجابة اإلنسانية في عام 2021 فقط في الخريطة

إجمالي الشركاء الناشطين في 
2022

االتجاه

)2021-2015(

عدد الشركاء المشاركون 
في خطة االستجابة لعام 

 2022

عدد الشركاء من المنظمات 
غير الحكومية الوطنية 

المشاركة في عام 2022

عدد الشركاء من المنظمات 
غير الحكومية الدولية 

المشاركة في عام 2022

عدد وكاالت األمم 
المتحدة والشركاء اآلخرين 

المشاركين في عام 2022

101141575925
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* تواجد الشركاء لغرض اإلرشاد فقط، والذي يستند إلى موقع الشركاء الذين قاموا باإلبالغ في عام 2021 )لم يتم شمول 37 من أصل 141 شريكًا ألنهم لم يقدموا 
تقارير في عام 2021(

الشركاء حسب المجموعة )في عام 2022( 

الشركاء المشاركون حسب النوع )في عام 2022( 

عدد الشركاء* الهدف المجموعة

7 250 الف تنسيق وإدارة المخيمات

26 354 الف التعليم

35 49 الف ُسُبل العيش في حاالت الطوارئ

32 336 الف األمن الغذائي

29 388 الف الصحة

44 630 الف الحماية العامة

45 303 الف حماية الطفل

39 353 الف العنف القائم على النوع االجتماعي

19 311 الف المأوى واللوازم غير الغذائية

32 730 الف المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية

12 135 الف المساعدة النقدية متعددة األغراض

عدد الشركاء النوع

59 منظمة غير حكومية دولية 

57 منظمة غير حكومية محلية 

9 األمم المتحدة 

16 اآلخرين

141 المجموع

الشركاء المشاركون في خطة االستجابة لعام 2022

الشركاء المشاركون حسب الموقع * 

عدد الشركاء* الهدف المحافظة

36 االنبار 165 الف

7 1.3 الف البصرة

2 المثنى -   

9 0.3 الف النجف

2 القادسية -   

26 23 الف السليمانية

5 5.4 الف بابل

15 20 الف بغداد

23 55 الف ديالى

38 155 الف دهوك

29 52 الف اربيل

6 0.1 الف كربالء

25 66 الف كركوك

2 ميسان -   

77 355 الف نينوى

31 92 الف صالح الدين

2 ذي قار -   

2 0.2 الف واسط

شركاء التشغيل 

141
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تركيا

سوريا

ا�ردن
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دھوك
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المثنى
البصرة

النجفذي قار

كربالءبابل

دیالى

صالح الدین

كركوكالسلیمانیة

اربیل
68 الف

58 الف

الف 65

األشخاص المستھدفون
100 الف

10 الف
50 الف

تركيا

سوريا

ا�ردن

إيران

السعودية  الكويت

دھوك

نینوى

االنبار
بغداد

واسط

القادسیة میسان

المثنى
البصرة

النجفذي قار

كربالءبابل

دیالى

صالح الدین

كركوكالسلیمانیة

اربیل

70 الف

األشخاص المستھدفون
100 الف

10 الف
50 الف

تركيا

سوريا

ا�ردن

إيران

السعودية  الكويت

دھوك

نینوى

االنبار
بغداد

واسط

القادسیة میسان

المثنى
البصرة

النجفذي قار

كربالءبابل

دیالى

صالح الدین

كركوكالسلیمانیة

اربیل

األشخاص المستھدفون
100 الف

10 الف
50 الف

تركيا

سوريا

ا�ردن

إيران

السعودية  الكويت

دھوك

نینوى

االنبار
بغداد

واسط

القادسیة میسان

المثنى
البصرة

النجفذي قار

كربالءبابل

دیالى

صالح الدین

كركوكالسلیمانیة

اربیل

األشخاص المستھدفون
100 الف

10 الف
50 الف

108 الف

89 الف

83 الف

77 الف
52 الف

اإلجمالي
كبار السن  بالغون أطفال الهدف

4% 52% 45% 991 الف  

النازحون خارج المخيمات 
كبار السن  بالغون أطفال الهدف

3% 51% 46% 234 الف 

النازحون في المخيم 
كبار السن  بالغون أطفال الهدف

4% 49% 47% 180 الف 

العائدون
كبار السن  بالغون أطفال الهدف

5% 54% 41% 577 الف 

األشخاص المستهدفون بالمساعدات
اإلنسانيةبشكل عام وحسب المجموعة السكانية 
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نظرة عامة من خالل مجموعة سكانية 

النازحون في المخيم

األشخاص 
المحتاجون 

أطفال | بالغون |
كبار السن )%(

األشخاص المحتاجون  
الرجال | النساء)%(

الهدف عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل شّدة الصعوبة 

األشخاص المحتاجون إلى 
المساعدة اإلنسانية الماّسة

األشخاص المحتاجون المتضررون

4 | 49 | 47 28 | 25 0.2 ملیون 0.1 ملیون 0.2 ملیون 0.2 ملیون

نازحون خارج المخيم 
األشخاص 

المحتاجون أطفال 
| بالغون |

كبار السن )%(

األشخاص المحتاجون  
الرجال | النساء)%(

الهدف عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل شّدة الصعوبة 

األشخاص المحتاجون إلى 
المساعدة اإلنسانية الماّسة

األشخاص المحتاجون المتضررون

3 | 51 | 46 27 | 27 0.2 ملیون 0.2 ملیون 0.5 ملیون 0.9 ملیون

العائدون
األشخاص 

المحتاجون أطفال 
| بالغون |

كبار السن )%(

األشخاص المحتاجون  
الرجال | النساء)%(

الهدف عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل شّدة الصعوبة 

األشخاص المحتاجون إلى 
المساعدة اإلنسانية الماّسة 

األشخاص المحتاجون المتضررون

5 | 54 | 41 29 | 30 0.6 ملیون 0.6 ملیون 1.7 ملیون 0.9 ملیون

ستستمر المساعدة اإلنسانية لجميع النازحين في المخيمات 
التي ستبقى مفتوحة في عام 2022. سيستفيد كل نازح في 

المخيمات من خدمات المخيم، بما في ذلك إدارة المخيم، 
وسيتم دعمهم للوصول إلى الرعاية الصحية األساسية وخدمات 

المياه والصرف الصحي والمساعدات الغذائية وفًقا للمعايير 

الُدنيا المحددة وبالتنسيق مع استجابة الحكومة. تقدر تكلفة 
االستجابة للنازحين داخل المخيمات بـ 100 مليون دوالر وسيتم 

تنفيذها من خالل 65 نشاًطا تنسقها 8 مجموعات.

تعيش الغالبية العظمى من النازحين خارج المخيمات الرسمية. 
وقد يرتفع هذا العدد إذا تم إغالق المزيد من المخيمات، وخاصة 

مع وجود قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية لم يتم 
حلها، والتي تمنع العديد من النازحين من العودة إلى مناطقهم 

األصلية أو االندماج في مكان آخر، مما يضطر العديد من النازحين 
الذين يغادرون المخيمات إلى النزوح لمرة ثانية إلى أماكن أخرى 

)أو حتى لمرة ثالثة( في مواقع خارج المخيمات. في عام 2022، 
ستستهدف الجهات الفاعلة اإلنسانية ما يصل إلى 234،000 

شخص من النازحين خارج المخيمات ممن هم في أمس الحاجة 
الى المساعدة. تقدر تكلفة االستجابة للنازحين خارج المخيمات 
بـ 90 مليون دوالر أمريكي وسيتم تنفيذها من خالل 78 نشاًطا 
يتم تنسيقها بواسطة 8 مجموعات مع مجموعة العمل النقدية.

أنَّ القضايا االجتماعية واالقتصادية واألمنية التي لم يتم حلها، 
وإعادة اإلعمار البطيئة، تمنع أيًضا العديد من العائدين من 

تأسيس حياتهم وُسبل عيشهم بطريقة مستدامة، حيث ال يزال 
الكثيرون يعانون من الحاجة اإلنسانية الماسة. سيستمر الشركاء 

في المجال اإلنساني في تقديم الخدمات األساسية والمساعدات 
باإلضافة إلى أنشطة ُسبل العيش األساسية للعائدين األكثر 

ضعفاً، ال سيما في المناطق التي ال تساعد فيها الظروف على 
استدامة عودتهم. تقدر تكلفة استجابة العائدين بـ 196 مليون 
دوالر وسيتم نشرها من خالل 77 نشاًطا تنسقها 7 مجموعات 

ومجموعة العمل النقدية
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األشخاص المستهدفون بالمساعدات

األهداف حسب الهدف االستراتيجي  األشخاص المستهدفون من قبل مجموعة السكان 

الهدف 
االستراتيجي 3 

الهدف 
االستراتيجي 2 

الهدف 
االستراتيجي 1 

العائدون النازحون خارج 
المخيمات 

النازحين في 
المخيم 

المحافظة

42 الف 126 الف 138 الف 141 الف 24 الف - االنبار

- 1 الف 1> الف - 1 الف - البصرة

- - 1> الف - 1> الف - النجف

12 الف 20 الف 20 الف - 12 الف 11 الف السليمانية

- 1 الف 5 الف - 5 الف - بابل

6 الف 1> الف 20 الف 10 الف 9 الف - بغداد

11 الف 44 الف 51 الف 45 الف 10 الف 1 الف ديالى

129 الف 154 الف 144 الف - 46 الف 110 الف دهوك

24 الف 27 الف 52 الف 5 الف 34 الف 14 الف اربيل

- - - 1> الف 1> الف - كربالء

14 الف 66 الف 60 الف 54 الف 13 الف - كركوك

148 الف 324 الف 295 الف 249 الف 60 الف 45 الف نينوى

42 الف 72 الف 91 الف 73 الف 19 الف - صالح الدين

- - 1> الف -    1> الف - واسط

422 الف 841 الف 577 الف 876 الف 234 الف اإلجمالي 180 الف

ارقام التخطيط حسب المحافظة 

النازحين في المخيم 

النازحون خارج المخيمات 

العائدون

الهدف االستراتيجي 1 
الهدف االستراتيجي 2 
الهدف االستراتيجي 3 

هناك 991،000 شخص من الفئة السكانية الضعيفة جداً 
والذين سيشكّلون محور التركيز لخطة االستجابة اإلنسانية 

هذه في 14 محافظة من أصل 18 محافظة في العراق. وتشمل 
المحافظات الست ذات أعلى نسبة استهداف كل من محافظات 

نينوى )356،000 نسمة( واألنبار )166،000( ودهوك 
)155،000( وصالح الدين )92،000( وكركوك )66،000( وديالى 

كبر عدد من النازحين داخل المخيمات  )55،000(. كما إنَّ أ
المستهدفة من خالل خطة االستجابة اإلنسانية يكون في دهوك 

)110،000( ونينوى )45،000( وأربيل )14،000( والسليمانية 
)11،000(، في حين أن المحافظات التي تستضيف معظم 

النازحين خارج المخيمات هي نينوى )60،000( ودهوك 
)46،000( وأربيل )34،000( واألنبار )24،000(. بالنسبة 

للعائدين، كان العدد األكبر أيًضا في نينوى )249،000(، 
تليها األنبار )141،000(، وصالح الدين )73،000(، وكركوك 

)54،000( وديالى )45،000(.
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نظرة عامة على استجابة المجموعة 

 أرقام التخطيط حسب المجموعة 

الهدف األشخاص المحتاجين  عدد 
األنشطة 

عدد 
الشركاء 

المتطلبات
)بالدوالر األمريكي( 

المجموعة

250  الف 264  الف 3 7 15.2  مليون تنسيق وإدارة المخيمات

354  الف 681  الف 13 26 17.0  مليون التعليم

49  الف 632  الف 2 35 10.6 مليون ُسُبل العيش في حاالت الطوارئ

336  الف 730  الف 6 32 54.4 مليون  األمن الغذائي

388  الف 1.7  مليون 9 29 46.8  مليون الصحة

630  الف 1.5  مليون 19 44 65.3  مليون الحماية العامة

303  الف 664  الف 10 45 30.1  مليون حماية الطفل

353  الف 919  الف 11 39 36.2  مليون العنف القائم على النوع االجتماعي

311  الف 1.0  مليون 6 19 47.4  مليون المأوى واللوازم غير الغذائية

730  الف 1.6  مليون 7 32 33.4  مليون المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

135  الف - 1 12 28.6  مليون المساعدة النقدية متعددة األغراض

7 15.0  مليون التنسيق والخدمات المشتركة 

في عام 2022، سيستمر تقديم االستجابة اإلنسانية وتنسيقها 
من خالل ثماِن مجموعات تشغيلية، والتنسيق والخدمات 

المشتركة ومجموعة العمل النقدية. إنَّ الشركاء الـ 141 
ومجموعة العمل النقدية يحتاجون 400 مليون دوالر أمريكي 

لتنفيذ 93 نشاًطا. تم تصميم كل نشاط لدعم النازحين الضعفاء 
في المخيمات والنازحين والعائدين من خارج المخيمات 

الضعفاء جداً للعيش بأمان وكرامة أو الحصول على الخدمات 
األساسية أو تلبية احتياجاتهم األساسية. تمت التوصية 

بالتخطيط لألنشطة القائمة على النقد في جميع المواقف التي 
يكون فيها النقد هو طريقة االستجابة المفضلة لدى السكان 

المتضررين، وحيث يكون من الممكن تقديم النقد، وحيث أثبتت 
هذه المساعدة فعاليتها في الماضي. بتكلفة تقديرية تبلغ 118 

مليون دوالر، سيتم تسليم 30 في المائة من الميزانية لالستجابة 
اإلنسانية، والمساعدات النقدية والقسائم من خالل سبع 

مجموعات، ومجموعة العمل النقدية وشركائهم.



 صدرت في آذار/ مارس 2022

خطــــــة االستجابة اإلنسانية
ملخص تنفيذي

العراق


