
1 
 

أولويات المسار السريع 
 في العراق

 
يونيو/ حزيران  –فبراير/ شباط   

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 مليون 2

العدد التقديري لألشخاص الذين تسلموا 
 المعونة

235،000  

سوري الجئ  

مليون  $150  
  التمويل التقديري ذات األولوية 

 

مليار  $2.2  

متطلبات تمويل خطة االستجابة 
 اإلستراتيجية )بالدوالر األمريكي(

 

مليون  $817  
حالة تمويل خطة االستجابة اإلستراتيجية 

()بالدوالر األمريكي   
 

37% 
لحالة تمويل خطة النسبة المئوية  
االستجابة اإلستراتيجية  )بالدوالر 

 األمريكي(
 
 
 

ق يتعليتم في المائة من العمليات اإلنسانية في العراق مشاكل مالية، وسوف ستون تواجه 

 وسيترتب علىص تلك العمليات ما لم تتلقى التمويل في األسابيع القليلة المقبلة. يأو تتقل

لمئات اآلالف من األشخاص المعرضين للخطر الشديد. تقدم هذه الوثيقة  ة  كارثي آثارا   هذا

في المائة من تسعون أولويات المسار السريع التي ال يمكن تأجيلها أو تجاهلها. ستدعم 

حتياجات الحماية أولئك األموال المطلوبة  النازحين الذين ُتعد اإلحتياجات المنقذة للحياة وا 

الشركاء في المجال اإلنساني نداء لتقديم  أطلقتعاظمها.  جحم، وُير هائلة بالنسبة له

ُتحدث عملية الدعم  وعندما ق من الضعف الشديد،المساعدة في الوقت الذي يعاني العرا

 اإلنسانية فرقا كبيرا  في مسار البالد.

 
 التمويل السريع المطلوب من مجموعات العمل

 

2102فبراير/ شباط   أولويات المسار السريع من خطة االستجابة اإلستراتيجية للعراق 
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اإلنسانية في مختلف أنحاء البالد وتغطية مجموعات العمل لهااإلحتياجات    

 
Source: OCHA/Clusters 
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  األزمة
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق تمرد والتخفيف من مغبة العملية اإلنسانية في العراق قوة إيجابية لمساعدة الماليين من أجل البقاء كانت وال تزال 

 والشام.
 
إلى المساعدات  المحتاجينعدد األشخاص وقد تضاعف  في العالم. التي تفاقمت بأقصى سرعة  إحدى األزمات . كانت األزمة اإلنسانية في العراق 0

كانت  2102يناير/ كانون الثاني عام  منذهائلة الثالث الموجات النزوح إنَّ مرة أخرى. العدد ، ثم تضاعف في العام الماضي المنقذة للحياة في العراق
في مستوى الخطورة  ، وفي بعض الحاالتمن الخطورةعاٍل  في مستوىووضعتهم والالجئين والعائالت المضيفة  النازحينالماليين من  أفرزتقد 

إن لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة جتماعي. والتالحم اإلعلى البنية التحتية العراقية، والحياة السياسية األزمة تأثير تجاهل . ال يمكن القصوى
حترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون إجهود المصالحة الوطنية وتقويض قدرة البالد على  عرقلةبينذر إحتماٌل  فقد ينجم عن هذه األزمة ،الوضع اإلنساني

الفشل  إزاءبالقلق تشعر الجهات الفاعلة في منطقة الشرق األوسط إّن لحقوق اإلنسان. المروع  نتهاكهإل الذي ينتقده العالموحشي التمرد الفي مواجهة 
عدم االستقرار في المنطقة.  تفاقمسهم في من التشرذم الداخلي وي   قد يؤدي إلى مزيدالت الطوارئ اإلنسانية في العراق، األمر الذي في التعامل مع حا

أكثر المناطق المضطربة في  أحدذكية على مدار العام المقبل، بوصفها مسؤولية دولية جماعية في و هادفة و  عةيسر بطريقة ة األزمة معالجبرزت  وقد
 العالم.

عملهم لتوسيع نطاق  اإلنسانية وكاالتما إضطر الالعديد من الشركاء على حين غرة،  4102 في عام وتيرة وحجم ونطاق وشدة األزمة أخذت. 2
021،111نزح أكثر من . الجدول الزمني لألزمة وهذا مستوحى من ،ناهيك عن تلك الموجودة في العراقمثالية، الظروف الفي  هصعب تحقيقبمعدل ي  

غالبية  كاننعدام األمن في محافظة األنبار، و ، نتيجة إل2102عام  / آذارومارس / كانون الثانيينايرشهري بين  ماالواقعة الفترة  في شخص إضافي
 211،111 الذ، عندما المتضررة  في المناطق / تموزويوليو / حزيرانيونيوشهري في وقد تضاعف عدد الحاالت من الفلوجة والرمادي. النازحين 
 011،111ح و نز  وما أثار الذهول،، بما في ذلك الموصل في محافظة نينوى. من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامبالفرار إضافي شخص 

بحلول نهاية  فردمليون  0.0ليصل العدد اإلجمالي لألشخاص المعرضين للخطر الشديد إلى أكثر من  سيما من سنجار، بعد أسابيع شخص إضافي
األمان في بحثًا عن  في سوريا كوباني في الدائرمن القتال  بالفرارالسوريين عشرات اآلالف من الالجئين  الذ . وباإلضافة إلى ذلك،/ أيلولسبتمبر
 .خالل فترة السنة الماضيةمليون  2.22أكثر من  ، يكون قد نزح2102عام مطلع البحلول و  العراق. 

4102النزوح الداخلي منذ   
 

 

 



4 
 

 
 تمويل الجهات المانحةى علاألشخاص الضعفاء  أعداد فيقدرة الشركاء على االستجابة للزيادة الكبيرة  تتوقف

 

خطة االستجابة  2102في فبراير/ شباط العمل اإلنساني أطلق شركاء . لشركاء ونظرائهمدى امصدر قلق رئيسي لشكلت  ةالكافي الموارد. تعبئة 0
لموجة لواستجابَة . اإلنساني العالمي المنطلقماليين دوالر أمريكي للعراق وتركز على دعم النازحين والالجئين كجزء من  012مبلغ باإلستراتيجية 

رتفعتخطة تحديث الاألولى من النزوح، تم  سخية  بمساهمة الوقت المناسبفي المملكة العربية السعودية  تدخل وجاءمليون دوالر أمريكي.  002 إلى وا 
في خطة للمرة الثانية الهذه تم تنقيح وقد . تسريع عملية إيصال المساعدةلاإلنسانية  لوكاالتا فسح المجال أمامأما مليون دوالر أمريكي،  211قدرها 

مليار دوالر  2.2إلى لتصل  ثالثة من النزوح الجماعيالموجة االستجابة للالمعنيين في جميع الشركاء  زاد العبء علىعندما ول تشرين األ /كتوبرأ
 أمريكي.

 

ئة فقط من خطة افي الم 03تم تمويل كبيرة لتعبئة الموارد، الجهود ال . على الرغم من بذلخطة االستجابة االستراتيجية تجاهردود الفعل تباين . 2
من خالل المجموعات العشر  شركاءم الستخدإ. حتياجات الالجئينوالتي تغطي إ ،اإلقليمية المرنةمن خطة الالجئين في المئة  02االستجابة و
على  كبيرٌ  تأثيرٌ ، وقد كان لها إلى ما يقرب من مليوني شخصبعض المساعدة اإلنسانية  الخطتين إليصالمن خالل  المستحصلةالموارد المنتشرة، 

وقد . بأمان تم إيواء عشرات اآلالف في المخيمات، و مساعدات الغذائية المنقذة للحياةال فردالمليون  تلقى أكثر من مليون ونصف كما. أوضاع النازحين
العديد من  ةساعدتمت مالمنزلية والمنح النقدية. وقد  المستلزمات وقد تلقت، ورائها أموالمالديها من  جميع أو معظم من ديارهاالفارة األسر تركت 

الف وتم توفير الصرف الصحي والمياه آلإلى ا وصلت العيادات المتنقلة كمال. زراعة المحاصيل الغذائية وكسب الدخفي  األسر الضعيفة للغاية
 العنف، ضحية وقعن الآلتي. وقد تلقت النساء والفتيات البديلة المؤقتة المساكنوالحصول على الصالحة للشرب وتوزيعها على الناس في المخيمات 

 .مل مع الصدمات النفسيةالتعاوالمساعدة الخاصة ب م والمساعدة القانونيةالدع
 

. تلقت مجموعة لمعالجة األزمة بشكل كامللدى مجموعات العمل الموارد الالزمة  تتوفرلم  ،الشركاء قدمهعلى الرغم من اإلنجاز الهائل الذي . 2
المياه والصرف  مجموعةتلقت و . 211،111 عددها البالغلحاالت لفقط من التمويل الالزم  في المائة 01ساسية لألطفال، األركيزة الالتي ت عد  التعليم

وتلقت مجموعة الصحة نسبة . فرد مليون 0.2 إحتياجاتلتلبية  اإلنسانضرورية لصحة ال من المستلزمات في المائة 22 ،والنظافة الصحية الصحي
تلقي  القلق بشكل خاص ا يثيروم. من السكانأ ضمانالمجاميع التي تساعد في أهم وهي إحدى ، النسبة نفسها مجموعة الحماية، و في المائة 01

متدادئة فقط، ااثنين في المنسبة مخيم الدارة مجموعة إ المسؤولة عن  المجموعة كما تلقتن مخيمات النازحين. في عدد م غير المالئمةالظروف  وا 
ما لم ت لبى حالة الطوارئ هذا وسوف تستمر  ئة،افي الم 02نسبة تأمين األصول وكسب الدخل في األسر  ومساعدة جتماعيالتالحم اإل تعزيز

في منتصف ستتوقف التي اإلمدادات الغذائية  ومنها ،وضع حرج األساسية في اإلمداداتهناك عدد من خطوط و  .للوضع اإلنساني اإلحتياجات الالزمة
 ./ آذار األدوية األساسية في نهاية مارس تتوقف إمدادات، كما س/ آذارمارسشهر التمويل قبل  توفيرما لم يتم  /أيارشهر مايو

 

 (4101فبراير/ شباط  01تمويل خطة االستجابة اإلستراتيجية )من 
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 الوضع اإلنساني
 بسبب القيود بشكل واقعي الوصول إلى نصف هذا العدد من الشركاءتمكن األزمة،  بسببئة من السكان افي الم 02أكثر من تضرر على الرغم من 

 .المفروضة
من خمسة ماليين شخص المن بين  سوري الجئ 401،111مليون نازح  4.41 إلىالوصول إلى هدف الشركاء في المجال اإلنساني ي. 6

في المجتمعات غير  فردمليون  0.3في المجتمعات المضيفة و مليون شخص 0.2 أيضاَ  ويتضمن .في الوقت الحالي ألزمةا جراءالمتضررين 
شركاء ما لم ال عبرتسلمها من غير المرجح و نسانية اإلمساعدات الفي حاجة إلى وهم  ،تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة ة التي تقعالمضيف

زديادو إليهم الوصول  عملية حسنتت فرٍد ماليين سبعة إلى األزمة  المتضررين من األفرادعدد  وصولفي المجال اإلنساني شركاء اليقدر و التمويل.  ا 
 .بأعلى عدد من المتضررين نبار ونينوى وصالح الدينمحافظات األأحتفاظ ، مع 2102بحلول نهاية عام 

 
 يواجه النازحون ظروفاً صعبةً للغاية 

 

في  األفراد الذين نزحوا العديد من من بيناألكثر تضررَا الفئة الفقراء  ُيعد. 7
في  أصدقاءوبشكل خاص أولئك الذين ليس لهم أقارب و األشهر األخيرة، 

ء النازحين الذين ال يمتلكون إال القليل من يوايتم إ . ما لممنةاآلماكن األ
 يمبانالخيار سوى العيش في هم ن يبقى أماملفإنه ، في المخيمات الممتلكات

كليا على المساعدة من أجل  عتماداً إ ويعتمدون والمساكن المؤقتهمهجورة ال
غير  تحسين أحوالهم؛النازحين بغية ولئك ألتقديم الخدمات  بالرغم منالبقاء. 

وكذلك تلك األسر في غضون أشهر ، وغالبا بشكل كبير حالتهم تزداد سوءً أن 
 ،الثريةمن األسر النازحة قليل العدد ال إستثناءب. التي تقدم الحماية لهمالمضيفة 

تفاقم  أدىمما  ،ممتلكات من جميع األسر كل ما لديهمتقريبًا فقد باعت 
نساء السر التي تعولها واأل، والمسنيناألطفال غير المصحوبين، كان  .حالتهم

ضحايا وكانوا ، للصدمة اآلالف تعرض حيث. بالقلقتنذر النساء والفتيات اإلنسانية حالة ال كما أنَّ . لتفاقم حالتهم والمعوقين عرضة بشكل خاص
وزجهم تحت تهديد السالح  وتم تجنيدهماألطفال بقسوة،  كما تم إستهداف. والعنف القائم على نوع الجنسوالعنف الجنسي  االختطاف والزواج القسري

 القهرية؛ الظروف قرارات مستحيلة لمواجهةإتخاذ ضطرت العديد من األسر إلى وا  ومجتمعاتهم.  ذويهمعن  والجماعات المسلحة وفصلهم إلى الميليشيات
 االجتماعي. والتالحم اإلنسانكرامة على  جداً  سلبيةنعكاسات إ، مع تزايد فياإلجرامية  واألعمال غير المشروع تجارستغالل واإلاإل وكان

 
 المؤسسات والنظم والعمليات السياسيةتأثير األزمة اإلنسانية يتجاوز السكان إلى 

 
وتقديم في جميع أنحاء البالد، العمليات على تنسيق السلطات عملت  .في معالجة األزمة انساسياألعنصران الكانا تمويل الة و يالقيادة الحكوم. 0

الخدمات تقديم حيث تم الترحيب باألسر، و  المحافظة.ميزانية و  الدولة تم تمويل برامج الدعم من خالل ميزانية السخي للنازحين. وقدو الدعم المباشر 
القانون و النظام  المؤسسات المسؤولة عن فقد عانتومع ذلك، . يةالنقدالمساعدات و توزيع الكيروسين )النفط األبيض( مخيمات و البناء و ، لهم الموسعة

عائدات نخفاض مع إ. من النازحين تدفقات كبيرة المجتمعات التي تشهدفي  لتعامل مع حجم ونطاق األزمةاصعوبة  منوتقديم الخدمات والسلع العامة 
 2102الحكومة فجوة مالية ضخمة في عام تواجه هذا و  ،تنظيم الدولة اإلسالميةتمرد  لردعالقيام بعمليات مكلفة  وحتميةئة افي الم 21بنسبة النفط 
 .تأخير أو قطع الخدمات األساسيةاإلدارات المحلية  ارضطر وا  المعلمين رواتب دفع عدم ، ومثال على ذلك. النفقات تغطيةتقريبًا  من غير الممكنحيث 
 كبيرة لتعزيز المصالحة الوطنية.ال جهودمع بذل الوال سيما  جتماعياإلالضغط زيادة  ،لق البالغيثير القومما 

 
 

 واجهت العملية اإلنسانية قيوداً 
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عدد من المعوقات بعلى القيام بذلك قد تأثرت  الشركاءة قدر كانت . لحكومةلدعم الو  مساعدةتقديم العلى الشركاء في المجال اإلنساني  عمل. 9

 إلى العمل تفاوت تغطية القضايا المعروضة عبر مجموعاتاألسباب الرئيسية في الشركاء  ويعزي. سيطرتهمعن  اً خارج هاكثير منكان والمخاطر، و 
قدر ي، حيث تنظيم الدولة اإلسالميةسيطر عليها يمكانية الوصول إلى المناطق التي إصعوبة كبيرة في شركاء أيضا ال قد واجه. و قلة وتأخر التمويل

حقيقة إن حيث ؛ من نوع خاص تحدياً  األزمة غير المتوقعةهذه طبيعة  وشكلتإلى المساعدة. الضعفاء الذين يحتاجون مئات اآلالف من الناس  وجود
وقد أثر . بشكل منسقحزم والمساعدة التوفير  في زيادة صعوبةبدورها أسهمت ، والمساكن المؤقتهغالبية النازحين للعيش في المباني المهجورة إضطرار 

جالء الموظفين الدوليين من بغداد  محدودةالخيارات الرحالت و  التأخير اإلداري  على إنجاز البرنامج في األشهر األخيرة. اً يسلب تأثيراً وا 
 

نزوح جديدة واسعة النطاق،  موجة ية حدوثحتماللبدء التحضير إل في الوقت الحالي الالزمةالخطوات  وجوب إتخاذبالقلق من  والشعورتمويل نفاذ المع 
 .عاجلةالولويات ألالشركاء عن دعم المسار السريع ليبحث 

 
هذه . تغطي طري اإلنسانيمع النظراء والتي أقرها الفريق القُ  تهاناقشتمت ماألولويات الواردة في هذه الوثيقة من قبل كل مجموعة، و  تم تحديد .01

لنزوح ل لالستجابةفضل اإلستعداد األمن األنشطة غير الضرورية. من أجل  هافهي مطلقة وعاجلة وتم تجريده فترة زمنية لمدة خمسة أشهر،األولويات 
مشترك المخزن الو متكاملة العمليات ال، وغرفة النقل الجويخدمة  كاًل من رئيسيةال اللوجستيةالخدمات  فقد تضمنتفي المستقبل،  وحاالت العودة

. تشهد تنقالت كبيرة قدالمناطق التي  إلى في الوقت المناسبالجديد هو إيصال اإلمدادات  العملالغرض من هذا وكان النقل. في مجال قدرات الو 
دراكاً  العمل على ركاء الش فقد بدأستعداد لتدهور محتمل في األوضاع، واإل المزيد من األفراد المحتاجينلضرورة التركيز على العملية، والوصول إلى  وا 
/ ويوليو/ حزيران يونيو شهري بحلولخطة المويل مع توقعات بت، 2102عام  /نيسانأن تنطلق في أبريلعلى ستراتيجية خطة جديدة لالستجابة اإلإعداد 
 خطة شاملة تتضمنالمتكاملة، وسوف و تقييمات الموحدة الإلى  ستناداً ، إمنسق ومنظمإنساني الجديدة بتقديم إستراتيجية لعمل الخطة تقتضي و . تموز

 تغطي عموم العراق.ل لحالة الطوارئ
 

 مجموعة األمن الغذائي

 

 ومنظمة األغذية والزراعة  : برنامج األغذية العالميوكاالت المجموعة المسؤولة
 (valentina.giorda@wfp.org) يورداجمنسق المجموعة: فالنتينا  عن تصالمعلومات اإل

 

المحتاجينالسكان    
مليون   2.8  

 

  السكان المستهدفين
مليون   2.3   

  المتطلبات األولوية
  (بالدوالر األمريكي)

ليونم   48.7  
 

شخص في  211،111إلى المساعدات الغذائية، بما في ذلك ما يقدر بنحو  من المحتاجينمليون شخص  2.0تحديد بالمجموعة  قامت
نظام و  ،أليهاالوصول ذي أجري في المناطق التي يمكن الالسريع ألمن الغذائي اتقييم إلى  ستناداً إالمناطق التي يصعب الوصول إليها، 

أكثر من  حالياً المجموعة تدعم و في المناطق التي يصعب الوصول إليها.  األغذية العالميبرنامج والتنقل التابع ل هشاشةالوتحليل رصد 
ن يالنازح كاًل من لمجموعةالتي تستهدفها ا لحاالتالعدد الكلي ل ويتضمن. بالمساعدات الغذائية 2102نزحوا في عام  ممنمليوني شخص 

مليون  2.0إلى  لوصولإلى امجموعة الالشركاء في ويخطط  .والمجتمعات المضيفة والعائدين مؤخراً  والسكان المتضررين من الصراع
 على:المجموعة ركز ت  و لنازحين الجدد. المستمرة في المساعدة الغذائية ودعم اتغطية الشخص في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك 
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؛ وللقيام بذلك، إضافيونصف لشهر  المتعففين الذين يواجهون الخطر من خالل برنامج األغذية العالمي لألشخاصإمدادات الغذاء  توفير. 0
 :أدناه مايلييحتاج الشريك 

 مليون دوالر أمريكي 22برنامج األغذية العالمي: 
للمزارعين من األسر النازحة من خالل اإلمداد في حالة الطوارئ التابع لمنظمة األغذية والزراعة، وللقيام بذلك،  المدخالت الزراعية توفير. 2

 :أدناه ما يلييحتاج الشريك 
 مليون دوالر أمريكي 0.3منظمة األغذية والزراعة: 

 
 المواد غير الغذائية و المأوى مجموعة 

 

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية مجموعة المسؤولة: وكالة ال
 مجلس الالجئين النرويجيالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، و المنسقين المشتركين: 

 رتشوكيرهارد  تاوس(kazakov@unhcr.org)  معلومات اإلتصال: آندري كازاكوف
 (coord3.iraq@sheltercluster.org) 

 

العدد الكلي للسكان 
  المحتاجين
961،111 
 إحتياجات المأوى

  مليون 0.0
 إحتياجات المواد غير الغذائية

 

  السكان المستهدفين
961،111 
 الدعم في الحصول على المأوى

مليون 0.0  
 الدعم في الحصول على  
  المواد غير الغذائية

 

األولويةالمتطلبات   
  )بالدوالر األمريكي(

ليونم  33  

 

mailto:kazakov@unhcr.org
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للمساعدة شخص  961،111ستهداف وتسعى المجموعة إل، دعمالحاجة إلى ب ممن هممليون شخص  0.0بنحو ما يقدر تحديد بالمجموعة  قامت
تتبع مصفوفة من  الواردةمعلومات الإلى  ستناداً إ، 2102غير الغذائية في عام  للدعم في الحصول على الموادمليون شخص  0.0المأوى والخاصة ب

الخاصة  مساعدةالشخص ب 033،111المواد غير الغذائية، الخاصة ب المساعدةبأكثر من مليون شخص  دعمت المجموعة ،. حتى اآلنالنزوح
غير الرسمية والمباني العامة والمباني غير المكتملة  والمساكن، السكن الجماعي مراكزو رسمية، المخيمات في الويشمل النازحين  هذاالمأوى. ب

 إلىلوصول اإلى العمل الشركاء في مجموعة يخطط  ،األولويةذو المطلوب التمويل توفير مضيفة. مع العائالت الوالمهجورة، والذين يقيمون مع 
 شخص خالل األشهر الخمسة المقبلة، مع التركيز على: 290،211

 
 :أدناه مايلييحتاج الشريك للقيام بذلك، و لنازحين في كركوك وبغداد والسليمانية. ثالثة مخيمات جديدة ل بناء. 0

 مليون دوالر أمريكي 02.2: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 :أدناه مايلييحتاج الشركاء للقيام بذلك، و ؛ مجموعات المواد غير الغذائية على النازحين حديثاً توزيع . 2

 المنظمة الدولية للهجرة: مليون دوالر أمريكي   مليون دوالر أمريكي 0.2 مجلس الآلجئين النرويجي
 مليون دوالر أمريكي 3المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين    دوالر أمريكي 211،111 خدمات األغاثة الكاثوليكية
 دوالر أمريكي 221،111األشخاص المحتاجين: 

 الشركاء أدناه مايلي:خارج المخيمات، وللقيام بذلك، يحتاج  القاطنينالمأوى للنازحين  توفير. 0
 دوالر أمريكي 221،111: المحتاجين اإلشخاص  دوالر أمريكي 921،111مجلس الالجئين النرويجي: 

ACTED 0.12 مليون دوالر أمريكي    UN-HABITATمليون دوالر أمريكي : 
CARITAS :311،111 دوالر أمريكي 021،111المنظمة الدولية للهجرة:     دوالر أمريكي 

 مليون دوالر أمريكي 0.2المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين   مليون دوالر أمريكي 0.0: خدمات األغاثة الكاثوليكية
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الصحة مجموعة  

 

، منهم فردتستهدف المجموعة مليون و إلى الدعم الصحي، من المحتاجين  فرد مليون 0.2على تحديد ما مجموعه المعنية بالصحة عملت المجموعة 
 النازحين العدد كاًل من هذا تضمنالمقدمة من قبل وزارة الصحة. ويلمنظمة الصحة العالمية والمعلومات التابعة إلى أداة التقييم السريع القياسية  ستناداً إ

ذات المطلوب التمويل  توفير في الشمال. معوغالبيتهم يقيمون  00 ال والمجتمعات المضيفة في جميع المحافظات الصراعمن  واألشخاص المتضررين
شخص إضافي خالل األشهر الثالثة المقبلة، مع  221،111إلى  والوصولمواصلة تقديم المساعدة الضرورية مجموعة الالشركاء في يخطط  ،األولوية

 التركيز على:
مدادات األمامية وشركاء المجموعة من خالل منظمة  الخطوطالمراكز الصحية في  فيتوفير العالجات األساسية  .0 الصحة العالمية وا 

 مايلي: أدناه، يحتاج الشركاء اوللقيام بهذ الشركاء
 أمريكي دوالر JHASI 21،111        أمريكي دوالر 0،011،111ية: منظمة الصحة العالم

 دوالر أمريكي KSMA :231،111     دوالر أمريكي 0،111،111:اليونيسيف
 دوالر أمريكي MDM :011،111    دوالر أمريكي 211111: صندوق األمم المتحدة للسكان

MEDAIR :001،111 دوالر أمريكي 201،111منظمة الهجرة الدولية:      دوالر أمريكي 
EMERGENCY-ITALIA :221،111 دوالر أمريكي    HEEVIE :32،111 دوالر أمريكي  

PU-AMI :061،111 دوالر أمريكي 01،111األيادي البيضاء للتنمية      دوالر أمريكي 
 دوالر أمريكي 201،111: فيلق الرحمة الدولي

توفير اللقاحات إلى المراكز الصحية في الخطوط األمامية وشركاء المجموعة من خالل إمدادات منظمة األمم المتحدة للطفولة . 2
 (، وللقيام بهذه، يحتاج الشركاء أدناه مايلي:اليونيسيف)

 اليونيسيف: مليون دوالر أمريكي
، يحتاج الشركاء أدناه اانية الضعيفة، وللقيام بهذالمنشآت الصحية في الخطوط األمامية لتقديم الخدمات الصحية للفئات السك دعم. 0

 مايلي:
 دوالر أمريكي JHASI :021،111    دوالر أمريكي 6،211،111منظمة الصحة العالمية: 

 دوالر أمريكي KSMA :201،111     دوالر أمريكي 0،201،111: اليونيسيف
 دوالر أمريكي MDM :611،111   دوالر أمريكي 211،111: صندوق األمم المتحدة للسكان

MED AIR :011،111 دوالر أمريكي 211،111المنظمة الدولية للهجرة:      دوالر أمريكي 
EMERGENCY-ITALIA :201،111 دوالر أمريكي    HEEVIE :022،111 دوالر أمريكي 

 

 وكالة المجموعة المسؤولة: منظمة الصحة العالمية 
المفوضية السامية لألمم والهيئة الطبية الدولية، و العالمية، منظمة الصحة في المجموعة:  المشاركين المنسقين 

 الالجئين ؤونالمتحدة لش
 (abouzeida@who.int)  معلومات اإلتصال عن منسق المجموعة: أبو زيد عالء                    

 

العدد الكلي للسكان 
 المحتاجين

ليونم   3.2  

 

 السكان المستهدفين
ليونم   1   

األولوية ذات المتطلبات   
 (بالدوالر األمريكي)

مليون   19.6  
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PU-AMI :0،121،111 دوالر أمريكي 31،111للتنمية:  األياد يالبيضاء     دوالر أمريكي 
 دوالر أمريكي 231،111: فيلق الرحمة الدولي
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 مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

 

                                                                                                       الالجئين المتحدة لشؤونالمفوضية السامية لألمم لمسؤولة: مجموعة اإلنسانية اوكالة ال
، ومنظمة العمل على مكافحة الجوعاليونيسيففي المجموعة:  المشاركين المنسقين  

 (fmantchombe@unicef.org) معلومات اإلتصال عن منسق المجموعة: فريدي مانتشومبي 

 

العدد الكلي للسكان 
 المحتاجين
  2 مليون

 

 السكان المستهدفين
301،111   

  المتطلبات األولوية
 (بالدوالر األمريكي)
  13.7 مليون

 
 

، وتستهدف المجموعة الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةمن المحتاجين إلى الدعم مليوني شخص تحديد ما مجموعه بالمجموعة  قامت
مخيمًا وسبعة  23مسحية ل الدراسات الو  (REACHمنظمة اإلعمار والتعليم وصحة المجتمع ) إستنادًا إلى تقييمات منهم مليون شخص 301

 فيمجموعة شركاء ال سيستمرذات األولوية، المطلوب التمويل  توفير معو . المخيماتوخارج  النازحين داخل كل من هذا تضمنمجتمعات مضيفة. وي
 الخمسةخالل األشهر شخص إضافي  22،111للوصول إلى أكثر من بأإلضافة إلى التخطيط شخص  626،111المساعدة الضرورية إلى  إيصال

 المقبلة، مع التركيز على:
 
أنشطة الصرف الصحي وتعزيز مستلزمات ب و فة الصحية بما في ذلك مياه الشر والصرف الصحي والنظاالمساعدة األساسية الخاصة بالمياه  توفير. 0

 وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه مايلي:، النظافة الصحية للفئة السكانية األكثر هشاشة
ACF :2 النرويجي: مليون دوالر أمريكيمجلس الالجئين      دوالر أمريكي مليون 

ACTED :0.2 مليون دوالر أمريكي    PU AMI :0.2 مليون دوالر أمريكي 
 دوالر أمريكي 001،111: لجنة اإلنقاذ الدولية  دوالر أمريكي مليون 0.13س الالجئين الدنماركي: مجل
 بهذا، يحتاج الشركاء أدناه مايلي:وللقيام خدمات المياه والصرف الصحي في ثالثة مخيمات جديدة،  توفير. 2

 ماليين دوالر أمريكي 6: اليونيسيف

 
 

 
  

mailto:fmantchombe@unicef.org
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 مجموعة الحماية

 

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين اإلنسانية المسؤولة:مجموعة الوكالة 
  ومجلس الالجئين الدنماركيالالجئين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  المجموعة:في المشاركين المنسقين 

 (matthews@unhcr.org) كرستين ماثيو معلومات اإلتصال عن منسق المجموعة
 

 

العدد الكلي للسكان 
 المحتاجين
  2.2 مليون

 

 السكان المستهدفين
ليونم  1.2   

  المتطلبات األولوية
 (بالدوالر األمريكي)

يونلم  9.4  
 

 مليون 0.2، وتستهدف المجموعة الخاص بالحمايةمن المحتاجين إلى الدعم  ي شخصمليونعلى تحديد ما مجموعه بالعمل حماية المجموعة قامت 
وجه ة وعلى المتضرر  المجتمعاتو  النازحين كل من هذا ويتضمن. ةالسريع اتالتقييمتنقالت األفراد وعمليات الرصد المستمرة و وفقًا ل، منهم شخص

ذات األولوية، يخطط الشركاء في المجموعة لمواصلة  المطلوبالتمويل  توفير . معالنساء واألطفال حيث يتعرض أمنهم وكرامتهم للخطر الخصوص
الدعم المتعلق  نواع مختلفة منأ خالل آخرين من 611،111والوصول إلى مايقدر ب شخص  611،111إلى المستمرة تقديم المساعدة الضرورية 

 المقبلة، مع التركيز على: الخمسةاألشهر  الحماية في مختلف أنحاء العراق خاللب
 

وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه المساعدة الخاصة بالحماية بما في ذلك الخدمات القانونية والدعم المتكامل من خالل مراكز التوعية،  توفير. 0
     مايلي:

 مليون دوالر أمريكي 2.0المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: 
 مايلي: بهذا، يحتاج الشركاء أدناه  للفئة السكانية األكثر هشاشة، وللقيام المباشرة النقديةالمساعدة  تقديم. 2
 دوالر أمريكي 911،111: لجنة األغاثة الدولية   دوالر أمريكي 911،111مجلس الالجئين الدنماركي:  

الذين تم إستبعادهم من الخدمات العامة ويواجهون خطر اإلعتقال، المساعدة للنازحين غير المسجلين أو الذين اليحملون وثائق رسمية  تقديم. 0
 مايلي:  وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه 

   مليون دوالر أمريكي 0.2المتحدة لشؤون الالجئين: المفوضية السامية لألمم 
بهذا، يحتاج الشركاء أدناه  للنساء والفتيات والرجال والصبيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي والعنف اإلجتماعي، وللقيام الدعم والخدمات تقديم. 2

 مايلي: 
 دوالر أمريكي 211،111المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:   دوالر أمريكي 0،103،211: صندوق األمم المتحدة للسكان

 دوالر أمريكي 062،911 لجنة األغاثة الدولية
نتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل واإلستغالل واإليذاء، وغيره من ماعي والحماية الشاملة لضحايا اإلاإلجتو مساحات الحماية والدعم النفسي  توفير. 2

 مايلي:  وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه  ضد األطفالأشكال العنف 
 مليون دوالر أمريكي 0.0اليونيسيف:  
وللقيام بهذا، يحتاج ؛ حديثاً  إليها مكن الوصولأوالمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي ذاتيًا لعائدين األشخاص بمخاطر األلغام، وخاصة ا توعية. 6

 مايلي: الشركاء أدناه 
 

 دوالر أمريكي 222،111: الفريق االستشاري المعني باأللغام

mailto:matthews@unhcr.org
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 مجموعة التعليم

 

اليونيسيفالمسؤولة: اإلنسانية وكالة المجموعة   
، ومنظمة حماية الطفل اليونيسيففي المجموعة: المشاركين المنسقين   

 وكوريل تورمان  (yhaile@unicef.org)في المجموعة يشي هايلي  المشاركين معلومات اإلتصال عن المنسقين
(goril.tormen@reddbarna.no  

 
 لألطفالالعدد الكلي 

 المحتاجين

472,000 

 
المستهدفين األطفال  

157,000 
 
  المتطلبات األولوية
( األمريكيبالدوالر  ) 

  2.5 مليون

 
 023،111 المجموعة تستهدفو التعليم، الخاص بدعم الإلى  ممن يحتاجون نازحطفل  232،111ما مجموعه تحديد بالمجموعة  قامت
مع و الحكومة. بيانات متعددة و المجموعات ال، وتقييم (DTM) النزوح تتبعنظام مصفوفة لمعلومات المقدمة من خالل منهم إستنادًا لطفل 
 00،111التعليم إلى الضرورية المستمرة الخاصة بالمساعدة تقديم مجموعة الالشركاء في  يواصل، ذات األولوية المطلوب التمويلتوفير 
 طفل إضافي خالل األشهر الخمسة المقبلة، مع التركيز على: 26،111إلى  الوصولوتهدف إلى  طفل
 مايلي:غير الملتحقين بالمدارس، وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه . العمل على توفير س بل التعلم البديل لألطفال 0

 دوالر أمريكي 0،222،921اليونيسيف:    دوالر أمريكي 211،111مجلس الآلجئين النرويجي: 
INTERSOS :630،111 دوالر أمريكي  

وللقيام بهذا، يحتاج والدعم النفسي واإلجتماعي لألطفال المصابين بصدمات نفسية الصحيح المعلمين على تقديم التوجيه  مساعدة. 2
 مايلي:الشركاء أدناه 
 دوالر أمريكي 99،161اليونيسيف: 

 
 

 
  

mailto:yhaile@unicef.org)%20Goril%20Tormen%20(goril.tormen@reddbarna.no
mailto:yhaile@unicef.org)%20Goril%20Tormen%20(goril.tormen@reddbarna.no
mailto:yhaile@unicef.org)%20Goril%20Tormen%20(goril.tormen@reddbarna.no
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 مجموعة إدارة وتنسيق المخيم 

 

 المسؤولة: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين اإلنسانيةمجموعة ال وكالة
 ACTED الالجئين و في المجموعة: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤونالمشاركين المنسقين 

 (young@unhcr.org): جون يانك معلومات اإلتصال 

 

العدد الكلي للسكان 
 المحتاجين
920,000 

 

 السكان المستهدفين
324,000  

  المتطلبات األولوية
 (بالدوالر األمريكي)

ليونم  2.55  
 

 022،111 المجموعة تستهدفو ، بإدارة وتنسيق المخيمالخاصة إلى المساعدة  تاجونحي ممننازح  921،111تحديد بالمجموعة  قامت
مخيمًا  22في  نازح 200،111الحالي  العدد. ويشمل المؤقتهوالمساكن مخيمات لالرصد المنتظم لعمليات إستنادًا إلى ، منهم شخص
جماعية، المراكز الفي  نازح 02،111 أيضاً  تضمنويكوردستان العراق. إقليم منهم في  أنحاء العراق، واألغلبية مختلففي  رسمياً 

في  الذين يقيمون 032،211في المباني العامة  ممن يقيمون 222،111، الجماعي مراكز السكنرسمية أو الغير  المساكنفي  60،111
. مستأجرةأماكن يقيمون في  666،111مضيفة العائالت اليقيمون مع  نازح 610،111. وهناك أيضا المهجورةالمباني غير المكتملة أو 

 011،111األنشطة األساسية وتصل إلى أكثر من في القيام بمجموعة الالشركاء في المطلوب ذات األولوية، يستمر التمويل توفير مع 
 ، وسيتم التركيز على:أنشئت حديثاً التي مخيمات من ال 01إلى  نقلهم ومن المتوقع مساكن مؤقتهيعيشون حاليا في  نازح

 

 مايلي:وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه  ،والمساكنإداء المخيمات . توفير الدعم المباشر للقائمين على إدارة المخيمات لإلرتقاء في 0
ACTED :911،111 دوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي 911،111: الدنماركيمجلس الالجئين 
 مايلي:وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه  ؛حزم المساعدات تقديم. رسم الخرائط وتقييم األوضاع في المخيمات بحيث يمكن 2

 دوالر أمريكي ACTED-REACH :211،111مبادرة 
 دوالر أمريكي 221،111المنظمة الدولية للهجرة: 
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 التالحم اإلجتماعي وُسبل العيش المستدامةمجموعة 

 

 اإلنمائي برنامج األمم المتحدةالمسؤولة:  اإلنسانيةمجموعة الوكالة 
 وفيلق الرحمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائيفي المجموعة: المشاركين المنسقين 

وستيف  (rosemary.willey-alsanah@undp.org) اري ويلي الساناه: روزممعلومات اإلتصال 
 (sclaborne@iq.mercycorps.org)كالبورنه

  

 

العدد الكلي للسكان 
 المحتاجين
011،111 

 

 السكان المستهدفين

92،261  

  المتطلبات األولوية
  (بالدوالر األمريكي)
  2.3 مليون

 
التي  يةرسم الخرائط المجتمعوفقًا ل، اإلجتماعي وس بل العيش المستدامة التالحمالخاص بدعم الإلى  محتاج شخص 011،111تحديد بالمجموعة  قامت

كل من تضمن حجم الحاالت . ويالقطاع المتعدد حتياجاتوتقييم إمتعدد الوالقطاع  الرئيسيين والمستجيبين المجتمعية اإلحتياجاتتقدير تعمل على 
سر األو  الم عدمةعطى األولوية لألسر جتماعية. وت  التوترات اإل حدةفيها تزداد  التيوالمجتمعات  النازحينلمجتمعات التي تستضيف تدفقات كبيرة من ا

إلى أكثر  للوصولمجموعة الالشركاء في خطط المطلوب ذات األولوية، ي   التمويلتوفير دعم المعوقين والمسنين. مع التي ت نساء واألسرالالتي تعولها 
 خالل األشهر الخمسة المقبلة، وسيتم التركيز على: 92،111من 
 
وللقيام بهذا، يحتاج معات التي تعاني نقصًا كبيرًا في التوظيف والتوتر اإلجتماعي، الدخل لألسر في المجت في الحصول على المساعدة تقديم. 0

 مايلي:الشركاء أدناه 
 دوالر أمريكي 211،111: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     دوالر أمريكي 011،111اإلغاثة الدولية: 

ACTED: 011،111 دوالر أمريكي 211،111فيلق الرحمة:      دوالر أمريكي 
 دوالر أمريكي 011،111الدنماركي:  مجلس الالجئين    دوالر أمريكي 011،111هيئة األمم المتحدة للمرأة: 

 إعادة بناء األصول لألسر التي تعيش في ظروف معيشية هشة جداً  في المساعدة. 2
 دوالر أمريكي 011،111المنظمة الدولّية للهجرة: 
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 واإلمدادات واإلتصاالت في حاالت الطوارئ لمجموعات النق

إطار  بإنشاءالخاص إنسانية في العراق. ويستند القرار منظمة  61الدعم المباشر ل  حالياً  تصاالت في حاالت الطواريءواإل النقل واإلمدادوفر مجموعة ت
االستجابة السريعة الفعالة  أمامرئيسية ال عوائقالو  الثغرات في إطار العمل حددتالعملية الحالية التي  إستعراض على ةلخدمات اللوجستية اإلنسانيمتكامل ل
ممكن من المناطق التشغيلية خالل األشهر عمل لتوسيع الشبكة لتغطية أكبر عدد الالشركاء في مجموعة ويخطط . وعمليات العودةالجماعي  النزوحلعمليات 

 الخمسة المقبلة، وسيتم التركيز على:
رسال  التزامنلعمليات اإلنسانية في أربيل لتسهيل مركز متكامل ل إنشاء. 0  الطوارئ األساسية إمداداتالمسبق وا 
 ( في بغدادJCMC)المشتركة رصد اللتنسيق و خلية اإلى الفني . توفير الدعم 2
 (UNHASمخصصة )النسانية الخدمات الجوية اإلإنشاء . 0
 النقل في حاالت الطوارئ ة ومنشآتتخزينالقدرة ال. توسيع وتنسيق 2
 لدعم العمليات في المناطق التي يصعب الوصول إليها النهوض بقدرة النقل الجوي في حاالت الطوارئ. 2
 مايلي:وللقيام بهذا، يحتاج الشركاء أدناه ، المنظمات اإلنسانيةتصاالت والبيانات في حاالت الطوارئ لدعم . توسيع خدمات اإل6

 دوالر أمريكيماليين  9برنامج األغذية العالمي: 
   

 
  

 

 برنامج األغذية العالمي اإلنسانية المسؤولة:مجموعة ال وكالة 
 (tania.regan@wfp.org)تانيا ريجان  -النقل واإلمداد: معلومات اإلتصال عن منسقي المجموعات

 (john.bursa@wfp.org)مجموعة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ: جون بورسا 
 

 

العدد الكلي للسكان 
  المحتاجين
 غير متوفر

 

  السكان المستهدفين
  غير متوفر

  المتطلبات األولوية
  (بالدوالر األمريكي)
 مليون 9
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  القطاع المتعدد لالجئين
 

 

 الوكالة المسؤولة: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 منسق الالجئين: نيل رايت

 (merkx@unhcr.org)معلومات اإلتصال: جوزيف ميركس 

 

  عدد الحاالت اإلجمالي
235,000 

 

 السكان المستهدفين
235,000  

  المتطلبات األولوية
 (بالدوالر األمريكي)
  مليون 9.5

الغالبية العظمى من  وتسكنوخارج المخيم.  داخللالجئين  ةمتعددتقييم إحتياجات القطاعات ال إلىفرد  202،111 عددهم البالغالالجئين  حالةستند ت
حكومية منظمة غير  20و  األمم المتحدةمن كاالت و  01 من قبلمتعدد القطاعات لبرنامج الالجئين النهج الفي دهوك وأربيل. يتم تنفيذ  الالجئين

، وسبل والنظافة الصحية ساسية، والمياه والصرف الصحيحماية والغذاء والتعليم والصحة والمأوى ومواد اإلغاثة األالويغطي تسعة قطاعات من بينها: 
دارة و العيش   وذلك الستجابة لالجئينلالمعنيين الذين تقودهم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ويخطط الشركاء  . تنسيق المخيموا 

 شخص من الالجئين في األشهر الخمسة المقبلة، وسيتم التركيز على: 202،111لمواصلة دعم 

 :ما يليأدناه الشريك يحتاج للقيام بذلك، ؛ و لالجئين في المخيم وخارج المخيم . تقديم الدعم الضروري0

 مليون دوالر أمريكي 9.2المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: 
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Annex 1 

 
 

 

 

 

Cluster
Total Cluster 

requirements (USD)
Priority 1 2

Cluster partner WFP FAO

Required funding USD 45,000,000 3,700,000

Priority 1

Cluster partner UNHCR NRC CRS PIN IOM UNHCR NRC ACTED CARITAS CRS PIN UNHABITAT IOM UNHCR

Required funding USD 15,500,000 1,050,000 500,000 450,000 1,000,000 7,000,000 950,000 1,800,000 700,000 1,100,000 450,000 1,000,000 850,000 650,000

Priority 2

Cluster partner WHO UNICEF UNFPA MEDAIR EMERGENCY ITALIA PU-AMI IMC JHASI KSMA MDM IOM HEEVIE WHITE HANDS UNICEF

Required funding USD 3,100,000 1,000,000 200,000 130,000 250,000 360,000 210,000 50,000 270,000 300,000 230,000 75,000 30,000 1,000,000

Priority

Cluster partner WHO UNICEF UNFPA MEDAIR EMERGENCY ITALIA PU-AMI IMC JHASI KSMA MDM IOM HEEVIE WHITE HANDS

Required funding USD 6,200,000 1,480,000 400,000 300,000 510,000 1,040,000 570,000 120,000 580,000 600,000 400,000 125,000 70,000

Priority 2

Cluster partner ACF ACTED DRC NRC PU AMI IRC UNICEF

Required funding USD 2,000,000 1,400,000 1,070,000 1,000,000 1,400,000 830,000 6,000,000

Priority 1 4 5

Cluster partner UNHCR DRC IRC UNHCR UNFPA UNHCR IRC UNICEF MAG

Required funding USD 2,300,000 900,000 900,000 1,200,000 1,037,400 400,000 362,900 1,800,000 545,000

Priority 2

Cluster partner NRC INTERSOS UNICEF UNICEF

Required funding USD 500,000 678,000 1,222,940 99,060

Priority

Cluster partner ACTED DRC ACTED IOM

Required funding USD 900,000 900,000 500,000 250,000

Priority 2

Cluster partner RI ACTED UN WOMEN UNDP MERCY CORPS DRC IOM

Required funding USD 300,000 300,000 300,000 400,000 400,000 300,000 300,000

Priority 1

Cluster partner WFP

Required funding USD 9,000,000

Priority 1

Cluster partner UNHCR

Required funding USD 9,500,000

2,500,000

2,550,000

2,300,000

9,000,000

9,500,000

Partner Requirements by Cluster Priorities

48,700,000

33,000,000

19,600,000

13,700,000

9,445,300

1

2 3

1

3

2 3

1

1

Health

Shelter and NFI

Food Security

Social Cohesion and 

Sustainable 

Livelihoods

Logistics and ETC

Refugee Multi- Sector

1 2

CCCM

Education

Protection

WASH


