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حملة اإنسانية عىل املساعدة العاجةل

284 مليون  
دوالر                  

لهيم لال�ستعداد للعمليات االإنسانية يف املوصل حيث من املرحج �أن حيتاج ما يرتاوح بني 1.2 اإىل 1.5 مليون مدين اإىل امحلاية واملساعدة مبجرد بدء  متُس احلاجة اإ
.العمليات العسكرية الرامية ال�ستعادة املوصل

�ستعداد للموصل النداء العاجل لالإ

قلمي كرد�ستان. وقد صدرت يف 20 يوليو/متوز 2016 عداد هذه الوثيقة ابلتعاون مع الرشاكء االإنسانيني دلمع حكومة العراق وحكومة اإ .قام مكتب الأمم املتحدة لتنسسيق الشؤون االإنسانية ابإ
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 الا�ستعداد للموصل
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ملحة عامة عن األزمة 

عىل  تعقيًدا  واألكرث  األكرب  األرجح،  عىل  هي،  املوصل  يف  اإلنسانية  العمليات  إن 
ممرات  طول  عىل  العسكرية  العمليات  دفعت  فقد   .2016 عام  يف  العامل  مستوى 
األنبار واملوصل أكرث من 230.000 مدين، مبا يف ذلك 85.000 من الفلوجة، إىل الفرار 
من منازلهم بحثًا عن األمان. ويف األسابيع املقبلة، بينام تشتد العمليات العسكرية، 
كام  األنبار،  محافظة  وبلدات  مدن  من  آخرين   230.000 فرار  املتوقع  من  يكون 

سيضطر 660.000 شخص للنزوح عىل طول ممر املوصل.

وتتجه غالبية األرس النازحة حديًثا للتحرك نحو املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
من  كبري  عدد  هناك  ذلك،  من  بالرغم  ولكن  كردستان.  إقليم  وحكومة  العراقية 
األشخاص يفرون نحو مدينة املوصل وغريها من املناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(. وبرغم أن الرشكاء املتواجدون عىل خط 
املواجهة األمامي يتسابقون لتقديم الدعم، إال أن كل مخيم أو مركز استقبال يقوم 

باستضافة األرس النازحة حديثًا قد وصل، يف واقع األمر، إىل طاقته القصوى.

ومع وجود الفلوجة اآلن تحت سيطرة الحكومة، يجري ترسيع وترية عملية املوصل. 
ففي أوائل شهر يوليو/متوز، بدأ الجيش العراقي إلقاء منشورات عىل املدينة محذًرا 

السكان املدنيني ليك يستعدوا لعملية عسكرية.

ومن املرجح أن يتأثر ما يصل إىل 1.5 مليون شخص فور تقدم العمليات العسكرية 
ووصولها إىل املوصل نفسها. وعىل الرغم من أن الرشكاء اإلنسانيني مل يكونوا قادرين 
موثوقة  مصادر  أن  إال   ،2014 يونيو/حزيران  منذ  املوصل  إىل  مبارشًة  الوصول  عىل 
تشري إىل أن ما يرتاوح بني 1.2 إىل 1.5 مليون شخص يعيشون داخل املدينة. ومبجرد 
سواء  النطاق  واسعة  نزوح  عمليات  املتوقع حدوث  من  العسكرية،  العمليات  بدء 
بشكل تراكمي مع مرور الوقت أو بشكل مفاجئ وجامعي. ومن املتوقع فرار السكان 
املقيمني عىل الضفة الرشقية من مدينة املوصل إىل مناطق أكرث أمًنا يف سهول نينوى. 
جنوبًا يف  يفروا  أن  املتوقع  من  الغربية،  الضفة  املقيمني عىل  للمدنيني  بالنسبة  أما 
أغلب  يف  التي،  األرس  من  كبري  عدد  وهناك  الخدمات.  تتوافر  حيث  تكريت  اتجاه 
الظن، ستفر شامالً يف اتجاه الحدود السورية-العراقية نحو القرى املستعادة. كام أنه 
النزوح باتجاه املناطق التي تسيطر عليها داعش، مبا فيها  من املتوقع أيًضا أن يتم 

تلعفر.

املرجح وقع  فمن  املدنيني مدمًرا.  املوصل عىل  العسكرية يف  الحملة  تأثري  سيكون 
إصابات جامعية بأعداد كبرية يف صفوف املدنيني، كام أنه من املتوقع أن تكون األرس 
الشديد.  للخطر  داعش معرضة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  من  الفرار  تحاول  التي 
ومن ناحية أخرى، سيخضع املدنيون الذين ينجحون يف الفرار بكل تأكيد إىل الفحص 

ورمبا االحتجاز والحبس. وسيكون املدنيون الذين يقعون تحت الحصار، عىل األرجح، 
عرضة إىل أعىل مستويات الخطر الناجم عن الجوع، والحرمان، وانعدام املساعدات 
الطبية، وانتهاكات حقوق اإلنسان. كام ستعاين األرس التي لن تتمكن من الخروج من 

تلك املناطق لفرتات طويلة نتيجة للمواجهات العسكرية، يف الغالب، أشد املعاناة.

املساعدات  من  وغريها  الحياة  إلنقاذ  مساعدات  من  واسًعا  نطاًقا  األرس  ستتطلب 
واملالجئ  والغذاء،  املياه،  هي  إلحاًحا  األكرث  االحتياجات  تكون  وسوف  املتخصصة. 
متخصص،  دعم  إىل  والفتيات  النساء  ستحتاج  كام  الطبية.  واملساعدات  الطارئة، 
خاصًة الاليت تعرضن للعنف الجنيس أو القائم عىل نوع الجنس. كام سيحتاج الرجال 
والفتيان، ممن هم يف مرحلة عمرية معينة، والذين يُرجح أن يكونوا مستهدفني أو 
مقبوض عليهم أو محبوسني أو حتى ُمَجّندين إىل دعم متخصص. وعىل صعيد آخر، 
صدمة  إىل  الرصاع  من  فرارهم  أثناء  برشية  كدروع  تُستخدم  التي  األرس  ستتعرض 
عنيفة، وهو األمر الذي يستدعي رعاية ودعاًم متطوًرا للغاية، كام سيحتاج كل من 

األرس التي تشتت شملها واألطفال غري املصحوبني بذويهم إىل مساعدة مكثفة.

وبحلول نهاية العام، ومع تطور األزمة الحاصلة يف املوصل، قد يتطلب ما يقرتب من 
13-12 مليون عراقي شكالً من أشكال املساعدات اإلنسانية. ويواجه نحو 10 مليون 
عراقي املتاعب بالفعل مبا يف ذلك أكرث من 3.3 مليون مدين ممن نزحوا من منازلهم 
يف  الحياة  قيد  عىل  البقاء  أجل  من  تكافح  التي  األرس  من  اآلالف  مئات  إىل  إضافة 
جميع أنحاء البالد، مبا يف ذلك إقليم كردستان حيث تضاعفت معدالت الفقر خالل 

العام املايض.

االستجابة اإلنسانية 

سوف تواجه الجهات الفاعلة اإلنسانية مشاكل إجرائية ضخمة يف املوصل سيكون 
من الصعب التغلب عىل كثري منها، إن مل يكن مستحيًل. وستشمل العملية أربعة 
عبور  عىل  أُجربوا  الذين  للمدنيني  الدعم  الرشكاء  يقدم  أن  سيستلزم  أولها  محاور؛ 
الخطوط العسكرية، أما املحور الثاين فسوف ينطوي عىل نقل األرس ملسافات تبلغ 
مئات الكيلومرتات حتى يصلوا إىل مناطق آمنة، وسيتطلب الثالث القيام بعمليات 
قيام  الرابع  املحور  سيستلزم  بينام  منها،  بالقرب  أو  السورية  الحدود  عىل  معقدة 
العبور،  املخيامت، ومراكز  مئات  املتواجدة يف  الكامل لألرس  الدعم  بتقديم  الرشكاء 

ومواقع االستقبال.

وسوف يتطلب كل من تلك املحاور األربعة هياكل تنسيقية تشمل مجموعات مختلفة 
إنشاء مراكز تشغيل  العسكرية، واألمنية، واملدنية. وكذلك سيتطلب  السلطات  من 



النداء العاجل للموصل

3

Photo: IOM

املتطلبات املالية لكل مجموعة قطاعية )باملليون دوالر(

آلية االستجابة الرسيعة

 الحامية 

والنظافة  الصحي  الرصف  وخدمات  املياه 
الصحية *

األمن الغذايئ 

الصحة 

املأوى واملواد غري الغذائية 

إدارة وتنسيق املخيامت

التعليم 

اللوجستيات 

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

الخدمات املشرتكة والتنسيق 

25

35

35

10

10

5

1.2

0.5

50

110

2

 اإلجاميل: 284

 مليون دوالر أمرييك

االستجابة  مناذج  تختلف  أن  يُتوقع  كام  منهم،  محور  لكل  للنقل  ووسائل  منفصلة 
تبًعا لعدد الخدمات املتاحة يف املجتمعات املحلية املتلقية. وسوف تختلف مشكالت 

الحامية إىل حد كبري تبًعا للقوات األمنية والعسكرية املوجودة عىل أرض الواقع.

ومن املتوقع أن تنطوي عملية املوصل عىل ثالث مراحل عىل األقل. فخالل مرحلة 
الرشكاء  سريكز  شهور،  ثالثة  ملدة  تستمر  أن  املتوقع  من  والتي  األوىل،  الطوارئ 
اإلنسانيون عىل تلبية أكرث االحتياجات إلحاًحا يف مجال الحامية وإنقاذ الحياة. وهذا 
من شأنه أن يستدعي تحديد مسارات الهروب للفئات السكانية الضعيفة واالتفاق 
عىل طرق ووسائل لضامن حصول السكان غري القادرين عىل الفرار عىل املساعدات 

اإلغاثية املنقذة للحياة مبا يف ذلك الغذاء واملاء.

وخالل املرحلة األوىل، سوف يركز الرشكاء عىل توفري خط الدعم األول والدعم املنقذ 
للحياة يف كافة القطاعات لألرس فور وصولهم إىل املناطق اآلمنة وتحديد الفئات األكرث 
التالية، سوف  التدعيم  ضعًفا وضامن حصولهم عىل دعم متخصص. وخالل مرحلة 
عىل  بها  التنبؤ  وميكن  مالمئة  إغاثية  خدمات  تقديم  عىل  اإلنسانيون  الرشكاء  يركز 
النحو الذي يتوافق مع املعايري الدولية. أما خالل املرحلة الثالثة طويلة األمد، سوف 
بالكفاءة  تتسم  الخدمات  لتقديم  نظم  وجود  عىل ضامن  اإلنسانيون  الرشكاء  يركز 

والفعالية. 

وسيعتمد التمويل املطلوب للموصل عىل نطاق، ومنط، وطول مدة العملية العسكرية. 
وقد قام الرشكاء اإلنسانيون، من خالل التعاون الوثيق مع النظراء الحكوميني، بوضع 
عدد من السيناريوهات بدًءا من الدمار والنزوح املحدودين واملستغرقني لفرتة قصرية 
من الزمن وصوالً إىل الدمار الشامل ونزوح أعداد ضخمة من السكان عىل مدى فرتة 
طويلة من الزمن. ويف أسوأ الحاالت، قد تكون هناك حاجة ملا يبلغ 1.8 بليون دوالر 
أهمية  وذات  مؤثرة  املوصل  عملية  الستعدادات  الالزمة  اإلنجاز  فرتة  وتعد  تقريباً. 
العملية  كبرية. وتجدر اإلشارة إىل أن الرشكاء يحتاجون 284 مليون دوالر قبل بدء 
بشهرين ونصف عىل األقل حيث أن التمويل إذا توافر فقط عقب بدء العملية، فلن 

يكون الرشكاء قادرين عىل االستجابة بشكل مناسب.

ويُعترب التمويل املطلوب لالستعداد لعملية املوصل متوياًل إضافيًا للتمويل املطلوب 
الفريق  أطلق   ،2016 الثاين  يناير/كانون  ففي  الجارية.  اإلنسانية  العمليات  لتنفيذ 
القطري للعمل اإلنساين خطة استجابة إنسانية عىل درجة عالية من األولوية حيث 
طلب 861 مليون دوالر للمساعدة يف دعم 7.3 مليون عراقي. وعىل الرغم من تحديد 
األولويات بدقة ورصامة، إال أن٪40 فقط من النداء هو ما قد ورد بالفعل. وال ميكن 
تجاهل تأثري هذا النقص يف التمويل، فقد تم إغالق 99 برنامًجا إلنقاذ الحياة مبا يف 
الربامج يف  املئات من  املواجهة، كام ستُغلق  لخط  برنامًجا صحيًّا  أكرث من 30  ذلك 

األسابيع واألشهر القادمة يف حالة عدم تلقي املزيد من التمويل.
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)IOM( الصورة: املنظمة الدولية للهجرة

 استعدادات املجموعات القطاعية

أنحاء  جميع  يف  والفتيان  والفتيات،  والرجال،  للنساء،  الحامية  توفري  عىل  الحامية  مجموعة  تعمل 
بالنزاعات  املتأثرين  للمدنيني  املمنوحة  الحقوق  عن  األدلة  إىل  املستند  الدفاع  خالل:  من  العراق 
مبوجب القانون اإلنساين الدويل، وتجميع والتحقق من ونرش املعلومات ذات الصلة بتعزيز والدفاع 
األشد  لألشخاص  املتخصصة  الحامية  مساعدات  وتقديم  بالنزاعات،  املتأثرين  املدنيني  حقوق  عن 

احتياًجا لها باإلضافة إىل تعزيز قدرات الحامية لدى السلطات واملجتمعات املحلية.

الحامية

25 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

co-coordinator.( دينيس أرديس، املجلس الدمناريك لالجئني ،)herrera@unhcr.org( معلومات االتصال: جوليان هرييرا، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
.)protection@drciraq.dk

1. االنتشار املسبق لفرق الحامية املتنقلة وفرق املساعدات القانونية يف حاالت الطوارئ: يجري تعيني وتجهيز فرق الحامية املتنقلة ليتم نرشهم من أجل رصد التطورات 
واالتجاهات، والحد من املخاطر، وتوفري الدعم النفيس واالجتامعي يف حاالت الطوارئ. كام يجري نرش فرق املساعدة القانونية يف حاالت الطوارئ بشكل مسبق يف املناطق 

حيثام يُتوقع أن يفر الناس وذلك لتقديم املساعدات يف حاالت االحتجاز ومصادرة بطاقات الهوية.

2. إنشاء مراكز ثابتة لخدمات الحامية يف املناطق التي من املرجح أن تفر األرس إليها: يجري تجهيز مراكز الخدمات يف الخيام أو القوافل متنقلة )كرفانات(، وبداخل الهياكل 
املحلية القامئة. كام سيتم إقامة مرافق منفصلة لكل من الرجال والنساء والشباب، حيثام أمكن ذلك. ويتم تدريب العاملني ونرشهم مسبًقا، كام يتم تجهيز نظم الخدمات 

واإلحالة مقدًما.

3. التحديد املسبق ملواقع تخزين مواد دعم الحامية: يجري رشاء رزم اللوازم الصحية النسائية، والتي تتضمن فوط صحية، ومالبس داخلية، ومنشفة، ومصباح جيب يعمل 
بالطاقة الشمسية، وغريها من أدوات الدعم للنساء، والفتيات، والناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتحديد أماكن تخزينها متهيًدا لتوزيعها عىل النازحني من 

خالل آلية االستجابة الرسيعة. كام يجري رشاء لوازم األطفال التي تتضمن “حزم الرتفيه” والحفاضات وتخزينها مسبًقا.     

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال الحامية بالتايل:

عام  يف  للعراق  اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف  الحامية  مجموعة  أعضاء  يتضمن 
2016 ما ييل: وكالة التعاون التقني والتنمية )ACTED(، ومنظمة أصحاب الحق 
اإلنسانية )ASDHR(، وجمعية نساء  للتنمية واإلغاثة  أفكار  )ARO(، وجمعية 
الكاثوليكية  اإلغاثة  وهيئة   ،)CDO( املدنية  التنمية  ومنظمة   ،)BWA( بغداد 
)CRS(، واملجلس الدمناريك لالجئني )DRC(، واتحاد املنظامت املسيحية املعنية 
 ،)HI( للمعوقني  الدولية  واملنظمة   ،)FOCSIV( الدولية  التطوعية  بالخدمة 
الطبية  والهيئة   ،)IF( العراقي  واملعهد   ،)IADO( العراق  يف  املعوقني  وتجمع 
الدولية )IMC(، ومنظمة املعونة اإلنسانية انرتسوس )INTERSOS(، واملنظمة 
الدولية للهجرة )IOM(، ولجنة اإلنقاذ الدولية )IRC(، وهيئة إنقاذ الطفولة يف 
كردستان )KSC(، والفريق االستشاري املعني باأللغام )MAG(، ومنظمة موكسو 
واملجلس   ،)NPA(الشعبية للمساعدات  الرنويجية  ومنظمة   ،)MIR( لإلغاثة 
 OXFAM(العظمى بريطانيا  أوكسفام  ومنظمة   ،)NRC( لالجئني  الرنويجي 
املجتمع  وصحة  والتعليم  اإلعامر  ومنظمة   ،)PIN( املحتاجني  ومنظمة   ،)GB
االجتامعية  للتنمية  شنكال  ومنظمة   ،)SC( الطفولة  إنقاذ  وهيئة   ،)REACH(
)SOSD(، ومنظمة ستيب الربيطانية )STEP UK(، ومنظمة تريدى زوم اإليطالية 
املتحدة  األمم  وهيئة   ،)TOCD( املدنية  للتنمية  توا  ومنظمة   ،)TdH – IT(
وصندوق   ،)UNDP( اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج   ،)UN Women( للمرأة 
األمم املتحدة للسكان )UNFPA(، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
 ،)UNHCR( ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،)UN-Habitat(
 ،)UPP( ومنظمة أون بونتي بري ،)UNICEF( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
ومنظمة طفل الحرب )WC(، ومنظمة تأهيل املرأة )WRO(، ومنظمة هاريكار 
 Iraqi al(وجمعية األمل العراقية ،)Tajdid( ومنظمة تجديد العراق ،)Harikar(

                       .)Islamic Relief( ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية ،)Amal

يف الفرتة التمهيدية التي سبقت تنفيذ عملية املوصل ويف محاولة للتخفيف من حدة 
ما يُتوقع أن يكون مجموعة من أسوأ الظروف اإلنسانية يف العامل، يسعى الرشكاء إىل 
واإلمدادات  للمخزونات،  املسبق  التجهيز  يف  مبكرًا  للبدء  عاجل  متويل  الحصول عىل 
الطبية، والخيام، ومواد اإليواء، والغذاء، واملياه، ومرافق الرصف الصحي، ومواد النظافة 

األرس وتسكينهم  استقبال  يتم  التي سوف  املناطق  الخروج ويف  عىل طول مسارات 
بها. وعالوة عىل ذلك، يسارع الرشكاء أيًضا إىل تعزيز، وعند الرضورة إنشاء، آليات 
للتنسيق امليداين ومراكز لوجستية يف كل من املحاور األربعة. ويجري تعزيز التنسيق 

املدين-العسكري يف أربيل وبغداد إىل جانب ضبط نظم التتبع وإدارة املعلومات.  

االستعداد
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األمن الغذايئ

الصحة

50 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

35 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

 .)melanie.silver@acted.org( ميالين سيلفر، وكالة التعاون التقني والتنمية ،)maria.desojo@wfp.org( معلومات االتصال: ماريا أنجريا دي سوجو، برنامج األغذية العاملي

 .)aking@internationalmedicalcorps.org(  وأندريا كينج، الهيئة الطبية الدولية ،)khanmu@who.int( معلومات االتصال: د. فؤاد خان، منظمة الصحة العاملية

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال األمن الغذايئ بالتايل:

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال األمن الغذايئ بالتايل:

تعمل مجموعة األمن الغذايئ لضامن حصول األرس األكرث عرضة للمعاناة من انعدام األمن الغذايئ عىل 
الدعم فيام يتعلق بالغذاء األسايس وسبل العيش من خالل ما ييل: توفري حصص إعاشة الطوارئ جاهزة 
لألكل من أجل الفارين من النزاعات باإلضافة إىل حصص من املواد الغذائية الجافة، ومساعدات نقدية 
العيش يف مجال  للنازحني فور وصولهم إىل مكان مستقر؛ ودعم إعادة إحياء سبل  وقسائم رشاء مُتنح 
الزراعة والرثوة الحيوانية؛ وتيسري استئناف وصيانة وتنويع نظم واسرتاتيجيات اإلنتاج الزراعي الرئيسية 

يف مناطق آمنة ومستقرة.

1. التخزين املسبق لحصص اإلعاشة الجاهزة لألكل يف مواقع اسرتاتيجية: يتم تخزين املواد التي يتضمن الحصص الغذائية املُّعدة لالستجابة الفورية وحصص الغذاء لألرس 
بحيث يتسنى التوزيع الرسيع عىل األرس النازحة من خالل آلية االستجابة الرسيعة ويف املناطق التي من املحتمل أن تفر إليها هذه األرس.

2. تجهيز قنوات لتوزيع الغذاء من خللها عىل املناطق ذات األولوية القصوى: يتم تحديد املنظامت غري الحكومية الوطنية يف املناطق التي يصعب الوصول إليها والتي من 
املتوقع أن تحدث فيها عمليات نزوح واسعة النطاق. كام يتم إجراء تدريبات ملساعدة الرشكاء العاملني عىل خطوط املواجهة األمامية عىل تعزيز قدراتهم يف مواجهة حاالت 

الطوارئ.

 ،)ASDHR(وجمعية أفكار للتنمية واإلغاثة اإلنسانية ،)ACF( يتضمن أعضاء مجموعة األمن الغذايئ يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق يف 2016 ما ييل: منظمة العمل ضد الجوع
لألمم  والزراعة  األغذية  والبيئة )EADE(، ومنظمة  للتطوير  الهندسية  والجمعية   ،)CDO( املدنية التنمية  الكاثوليكية )CARITAS(، ومنظمة  اإلغاثية  كاريتاس  ومنظمة 
 ،)OXFAM GB(ومنظمة أوكسفام بريطانيا العظمى ،)Muslim Aid( ومنظمة العون اإلسالمي ،)FUAD( ومؤسسة املتحدة لإلغاثة والتنمية املستدامة ،)FAO( املتحدة
              .)WFP( وبرنامج األغذية العاملي ،)UPP( ومنظمة أون بونتي بري ،)UIMS( والجمعية الطبية العراقية املوحدة لإلغاثة والتنمية ،)Solidarités( ومنظمة التضامن الدولية

األمامي  املواجهة  والوفيات يف خط  األمراض  انتشار  الحد من معدالت  الصحة عىل  تعمل مجموعة 
واألدوية  الطوارئ،  حاالت  يف  الصحية  الرعاية  خدمات  توفري  خالل:  من  األخرى  الحرجة  واملناطق 
واإلمدادات  املصابني،  إسعاف  مواد  ورزم  اإلسهال،  عالج  أدوات  ورزم  واللقاحات،  للحياة،  املنقذة 
للمخاطر  السكان يف حاجة ماسة؛ واالستعداد والتخفيف من والتصدي  فيها  التي يكون  املناطق  يف 
التي تهدد الصحة العامة، خاصًة فيام يتعلق مبنع انتشار األوبئة الناجمة عن تفيش األمراض املعدية 
التي تستهدف أمراض الحصبة، وشلل األطفال، وغريها  واحتوائها؛ وتنظيم حمالت التحصني الطارئة 

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال الصحة بالتايل:

1. إنشاء خدمات طبية متنقلة وتقديم خدمات الرعاية الصحية يف مواقع ثابتة عند خطوط املواجهة األمامية يف املناطق حيث يُتوقع فرار األرس: يجري إنشاء املرافق 
وتزويدها باملوظفني، والعمل عىل استعداديتها للقيام بتقييم حالة املصابني وتصنيفهم وإدارة الحوادث الجامعية، والتعامل مع حاالت الطوارئ الواردة نتيجة االغتصاب، 
وتقديم خدمات طوارئ التغذية، ودعم الصحة النفسية، وغريها من الخدمات الصحية األساسية. ومن ناحية أخرى، يساعد الرشكاء يف تعزيز قدرات مراكز الرعاية الصحية 

األولية املجتمعية واملستشفيات لتمكينهم من إدارة الطلب املتزايد عىل خدمات الرعاية الصحية.

2. التخزين املسبق لألدوية املنقذة للحياة واملستلزمات الطبية يف املخيامت واملرافق الصحية باملجتمعات املحلية: يقوم الرشكاء بتعزيز سالسل التوريد الوظيفية ونظم 
سالسل التربيد مبا يف ذلك عمليات رشاء األدوية األساسية واملخزون الكايف من اللقاحات املختارة لتحصني جميع األطفال املترضرين ضد الحصبة وشلل األطفال وغريها من 

األمراض التي ميكن الوقاية منها بلقاحات التحصني.

من األمراض األخرى التي ميكن الوقاية منها بالتحصني؛ وتوفري خدمات الصحة اإلنجابية للنساء الحوامل؛ وتوفري الخدمات الطبية املتخصصة للناجني من العنف الجنيس أو 
القائم عىل أساس النوع.
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3. إرساء آليات للكشف واالستجابة لتفيش األمراض يف األماكن التي من املرجح أن يفر إليها النازحون: يجري تعزيز النظم يف املجتمعات املحلية لضامن رسعة الكشف عن 
األمراض الوبائية، وعالجها، والتعامل معها نظرًا ملا متثله من خطر متزايد عىل الصحة العامة. 

 ،)EMERGENCY( اإليطالية الطوارئ  الخريية )ACF(، ومنظمة  االنصار  للعراق يف 2016 ما ييل: مؤسسة  اإلنسانية  الصحة يف خطة االستجابة  يتضمن أعضاء مجموعة 
ميدير  ومنظمة   ،)MDM France( الفرنسية  العامل  أطباء  ومنظمة   ،)IOM( للهجرة  الدولية  واملنظمة   ،)IMC( الدولية  الطبية  والهيئة   ،)HI( الدولية  اإلعاقة  ومنظمة 
)MEDAIR(، ومنظمة اإلغاثة األولوية الدولية )PU-AMI(، ومنظمة اإلغاثة الدولية )RI(، وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

.)WVI( ومؤسسة الرؤية العاملية ،)WHO( ومنظمة الصحة العاملية ،)UNICEF(

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

35 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

george.massey@iq.missions-acf.( وجورج مييس، منظمة العمل ضد الجوع ،)aswai@unicef.org( معلومات االتصال: آن ماري سواي، منظمة األمم املتحدة للطفولة
 .)org

 تعمل مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )WASH( لضامن حصول املجتمعات املعرضة 
للخطر عىل كمية كافية من املياه بشكل آمن ومستدام وعادل من خالل: توزيع املياه املعبأة يف زجاجات 
وتوفري شاحنات املياه؛ وتطوير، وإنشاء، وإعادة تأهيل شبكات املياه القامئة؛ وتركيب نظم كفء وآمنة 
ومالمئة للرصف الصحي وإدارة النفايات؛ وتوزيع أدوات النظافة الصحية الرضورية والحث عىل استخدامها.

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بالتايل:

1. التخزين املسبق إلمدادات املياه، والرصف الصحي، ولوازم النظافة الصحية يف مواقع اسرتاتيجية: يجري تخزين اإلمدادات الحيوية مسبًقا والتي تتضمن زجاجات املياه، 
والدالء، والصفائح، وأقراص الكلور، والصابون، واللوازم الصحية النسائية واملستلزمات األساسية للنظافة الصحية، وأدوات جمع القاممة، وذلك لتوزيعها بشكل فوري عىل األرس 

النازحة ويف املناطق التي سوف تفر إليها هذه األرس.

2. إنشاء نظم إلمدادات املياه والرصف الصحي يف املخيامت القامئة أو الجديدة: يجري رشاء مخزون يتضمن وحدات تنقية املياه بالتناضح العكيس، ومولدات الكهرباء، 
وخزانات املياه، وصنابري املياه، واملراحيض ووحدات االستحامم؛ كام يجري إنشاء وإعادة تأهيل وإجراء توسعات يف شبكات إمداد وتوزيع املياه؛ كام يجري إنشاء مراحيض 

للطوارئ، ومرافق االستحامم، ونقاط تجميع النفايات الصلبة، ويجري اتخاذ التدابري الالزمة لتشغيل وصيانة مرافق املياه والرصف الصحي القامئة.

3. تطوير وتجديد شبكات املياه والرصف الصحي يف املناطق التي من املتوقع أن تستضيف النازحني: يقوم الرشكاء برسم الخرائط، وتطوير، وتوسعة شبكات إمداد املياه 
وخدمات الرصف الصحي الحالية يف القرى التي من املتوقع أن تفر األرس إليها، وذلك ملواجهة األعباء اإلضافية للحشود املتدفقة يف مناطق اإليواء غري الرسمية.

يتضمن أعضاء مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق يف 2016 ما ييل: منظمة العمل ضد الجوع )ACF(، ووكالة التعاون 
التقني والتنمية )ACTED(، وآريك نوفا )AN(، وجمعية أفكار للتنمية واإلغاثة اإلنسانية )ASDHR(، ومؤسسة بارزاين الخريية )BCF(، ومنظمة برمين للبحوث والتنمية فيام 

اإلغاثة  األملانية )Care Germany(، وهيئة  البحار ))BORDA، ومنظمة كري  وراء 
الكاثوليكية )CRS(، واملجلس الدمناريك لالجئني )DRC(، والصليب األحمر الفرنيس 
)France RC(، ومنظمة طوارئ اليابان )JEN(، وجمعية إعامر وتطوير كوردستان 
)KURDS(، ومنظمة ميشن ايست )ME(، ومنظمة ميدير )MEDAIR(، واملجلس 
 OXFAM(العظمى بريطانيا  أوكسفام  ومنظمة   ،)  ،)NRC( لالجئني  الرنويجي 
GB(، ومنظمة اإلغاثة األولوية الدولية )PU-AMI(، ومنظمة رياح السالم اليابانية 
اإلغاثة  ومنظمة   REACH(( املجتمع  وصحة  والتعليم  اإلعامر  ومنظمة   ،)PWJ(
الدولية )RI(، وإعادة إعامر العراق- برنامج التوظيف )RIRP(، ومنظمة ساماريتانز 
التضامن  ومنظمة   ،)SC( الطفولة  إنقاذ  وهيئة   ،)Samaritan’s Purse( بيورس 
لإلغاثة  االتحادية  والوكالة   ،)Tearfund( تريفاند  ومنظمة   ،)Solidarités( الدولية 
 ،)UN-HABITAT( وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،)THW( الفنية
لخدمات  املتحدة  األمم  ومكتب   ،)UNICEF( للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة 

.)WVI( ومؤسسة الرؤية العاملية ، )UNOPS(املشاريع
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املأوى واملواد غري الغذائية 

إدارة وتنسيق املخيامت

110 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

10 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

معلومات االتصال: جراهام إيستموند، مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني )coord.iraq@sheltercluster.org(، وديفيد ديلجادو، املجلس الرنويجي لالجئني 
 .)coord3.iraq@sheltercluster.org(

معلومات االتصال: جون يانج، مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني )young@unhcr.org(، وكارولني لوجان، املجلس الرنويجي لالجئني واملجلس الدمناريك لالجئني 
 .)camp.manager.assistant@drciraq.dk(

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال املأوى واملواد غري الغذائية بالتايل:

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال إدارة وتنسيق املخيامت بالتايل:

العيش  عىل  بالنزاعات  املتأثرة  األرس  قدرة  ضامن  عىل  الغذائية  غري  واملواد  املأوى  مجموعة  تساعد 
مع  حديثًا  النازحة  األرس  أجل  من  للطوارئ  ُمغطى  مأوى  توفري  ييل:  ما  من خالل  وبكرامة  أمان  يف 
املستلزمات املنزلية املوسمية الرضورية لبقائهم عىل قيد الحياة يوًما بعد يوم؛ وتقديم الدعم لألرس 

املستقرة من أجل تطوير وإصالح املَآِو غري اآلمنة والتي ال ترقى للمعايري واملواصفات.

1. إعداد مواقع إقامة املخيامت وإنشاء مالجئ لدعم األرس النازحة من املوصل. يقوم الرشكاء بتجهيز عدد من معسكرات الخيام، مبا يف ذلك تقييم املواقع ذات األولوية؛ 
وتسوية ومتهيد األرايض؛ وتحديد أماكن الخيام ونصبها؛ وتجهيز وتركيب املعدات الالزمة للبنية التحتية للمخيم.

2. التخزين املسبق للمواد الالزمة لبناء املأوى وإصالحاته يف املواقع ذات األولوية. يقوم الرشكاء بوضع املخزونات يف مواقعها بشكل مسبق والتي تتضمن األغلفة البالستيكية، 
واملواد املستخدمة يف اإلصالحات الطفيفة، ومعدات العزل والغلق املحكم، وذلك لدعم األرس التي تحتمي تحت أسقف املباين غري املكتملة واملهجورة وغريها من األماكن 

األخرى بخالف املخيامت. 

3. التخزين املسبق إلمدادات املستلزمات املنزلية األساسية يف املواقع ذات األولوية. يقوم الرشكاء بتخزين املستلزمات املنزلية األساسية مسبًقا مبا يف ذلك األغطية، واملفارش، 
وأدوات املطبخ، ومواقد الطهي، واملدافئ، واملصابيح الشمسية، وغريها من األدوات األخرى.

التقني  التعاون  ووكالة   ،)ACF( الجوع  ضد  العمل  منظمة  ييل:  ما   2016 يف  للعراق  اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف  الغذائية  غري  واملواد  املأوى  مجموعة  أعضاء  يتضمن 
والتنمية )ACTED(، ومؤسسة املعمورة اإلنسانية)AMHE(، ومنظمة كري األملانية )Care Germany(، ومنظمة كاريتاس اإلغاثية الكاثوليكية )CARITAS(، وهيئة اإلغاثة 
للتطوير  الهندسية  والجمعية   ،)DWHH( الجوع األملانية ملكافحة  واملنظمة   ،)DRC( لالجئني الدمناريك  واملجلس   ،)DAI( الدولية  الكاثوليكية )CRS(، ومنظمة دوركاس 
والبيئة )EADE(، والصليب األحمر الفرنيس )France RC(، واملنظمة الدولية للهجرة )IOM(، ومنظمة طوارئ اليابان )JEN(، ومنظمة ميشن ايست )ME(، ومنظمة ميدير 
 ،)PU-AMI( ومنظمة اإلغاثة األولوية الدولية ،)PIN( ومنظمة املحتاجني ،)NRC( واملجلس الرنويجي لالجئني ،)Muslim Aid( ومنظمة العون اإلسالمي ،)MEDAIR(
التضامن الدولية )Solidarités(، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )UN-HABITAT(، ومفوضية  التوظيف )RIRP(، ومنظمة  العراق- برنامج  وإعادة إعامر 
 ،)WVI( ومؤسسة الرؤية العاملية ،)WC( ومنظمة طفل الحرب ،)UNOPS( ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ،)UNHCR( األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

 .)YAO( ومنظمة النشاط الشبايب

تجمع  ومراكز  املخيامت  يف  لألشخاص  متخصصة  مساعدة  املخيامت  وتنسيق  إدارة  مجموعة  تقدم 
الالجئني املؤقتة األكرث ضعًفا واحتياًجا وذلك من خالل: رصد ورسم خرائط باألحوال واألوضاع القامئة؛ 
وتوفري التدريب والتوجيه ملديري املخيامت؛ واملساعدة يف عملية تحديد وإنشاء املخيامت الجديدة 

ومراكز العبور.

1. النرش املسبق لفرق االستجابة املتنقلة لدعم إدارة املخيامت: تقوم هذه الفرق بتقديم تدريبات قبل وقوع حاالت الطوارئ باإلضافة إىل مساعدات أخرى، مبا يف ذلك نظم 
رسم الخرائط بواسطة نظام املعلومات الجغرافية والتصوير باألقامر الصناعية، وذلك لضامن استعدادية النظراء واملسئولني الوطنيني للتعامل مع حجم عملية النزوح.

يتضمن أعضاء مجموعة إدارة وتنسيق املخيامت يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق يف 2016 ما ييل: وكالة التعاون التقني والتنمية )ACTED(، ومؤسسة بارزاين الخريية 
)BCF(، واملجلس الدمناريك لالجئني )DRC(، ومؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية )IRD(، واملجلس الرنويجي لالجئني )NRC(، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

.)REACH( ومنظمة اإلعامر والتعليم وصحة املجتمع ،)IOM( واملنظمة الدولية للهجرة ،)UNHCR(



النداء العاجل للموصل

8

التعليم

 .)katy.noble@savethechildren.org( وكايت نوبل، هيئة إنقاذ الطفولة ،)asriskandarajah@unicef.org( معلومات االتصال: رسيسكناراجاه أرولراجاه، منظمة اليونيسيف

10 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

التعليم يف توسيع نطاق الحصول عىل أماكن تعلم ذات جودة عالية وتتمتع بعوامل  تساعد مجموعة 
النازحني  لألطفال  التعلم  فرص  توفري  خالل:  من  بالنزاعات  املتأثرين  األطفال  أجل  من  والحامية  األمن 
واملعرضني للمخاطر؛ وتعزيز الصحة النفسية واالجتامعية للفتيان والفتيات املتأثرين بالنزاعات؛ وتعبئة 

موارد املجتمع بهدف تدعيم التعلم والتعليم يف حاالت الطوارئ.  

التعليم يف توسيع نطاق الحصول عىل أماكن تعلم ذات جودة عالية وتتمتع بعوامل  تساعد مجموعة 
النازحني  لألطفال  التعلم  فرص  توفري  خالل:  من  بالنزاعات  املتأثرين  األطفال  أجل  من  والحامية  األمن 
واملعرضني للمخاطر؛ وتعزيز الصحة النفسية واالجتامعية للفتيان والفتيات املتأثرين بالنزاعات؛ وتعبئة 

موارد املجتمع بهدف تدعيم التعلم والتعليم يف حاالت الطوارئ.  

1. إنشاء مدارس مؤقتة يف املناطق التي سيفر إليها األطفال النازحني من املوصل. يقوم الرشكاء بوضع الخيام، والوحدات املدرسية املتنقلة والوحدات املُجّهزة مسبًقا كأماكن 
تعلم مؤقتة، وذلك للتخفيف من أثر االضطراب يف العملية التعليمية وتوفري شعوًرا بالحياة الطبيعية لألطفال يف سن الدراسة.

من  بالكتب وغريها  وتزويدها  املؤقتة  التعلم  أماكن  بتجهيز  الرشكاء  يقوم  النازحة.  األرس  إليها  تفر  التي سوف  املناطق  والتعلم يف  التدريس  املسبق ألدوات  التجهيز   .2
املستلزمات الدراسية األساسية.

3. ضامن وجود الكوادر الكافية القامئة عىل عملية التدريس قبل وصول األرس النازحة. يقوم الرشكاء بتدريب املعلمني والنرش املسبق للكوادر التعليمية يف املناطق ذات 
األولوية لضامن توافر قدرات إضافية كافية.

يتضمن أعضاء مجموعة التعليم يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق يف 2016 ما ييل: منظمة بوجني للتنمية اإلنسانية )BOHD(، وهيئة اإلغاثة الكاثوليكية )CRS(، ومنظمة 
الفرنيس )France RC(، ومنظمة  للتطوير والبيئة )EADE(، مؤسسة إيدج )EDGE(، والصليب األحمر  الهندسية  دريا لتطوير املرأة واملجتمع )DODWC(، والجمعية 
 ،)IRC( ولجنة اإلنقاذ الدولية ،)INTERSOS( ومنظمة املعونة اإلنسانية انرتسوس ،)IF(واملعهد العراقي ،)Harikar( ومنظمة هاريكار ،)FEW( أصدقاء والدورف التعليمية
وجمعية إعامر وتطوير كوردستان )KURDS(، ومنظمة فيلق الرحمة )Mercy Corps(، واملجلس الرنويجي لالجئني )NRC(، ومنظمة املحتاجني )PIN(، ومنظمة رياح 
السالم اليابانية )PWJ(، ومنظمة اإلغاثة الدولية )RI(، ومنظمة سبع سنابل لإلغاثة والتنمية)Sabe’ Sanabal(، وهيئة إنقاذ الطفولة )SC(، ومنظمة شنكال للتنمية االجتامعية 
)SOSD(، ومنظمة مثلث األجيال اإلنسانية )TGH(، ومنظمة توا للتنمية املدنية )TOCD(، ومنظمة اليونسكو)UNESCO(، ومنظمة اليونيسيف)UNICEF(، ومكتب 
 ،)WVI( العاملية الرؤية  ، ومؤسسة   ،)WONCD( والتنمية والثقافة  للقومية  الحرب )WC(، منظمة والت  املشاريع )UNOPS(، ومنظمة طفل  املتحدة لخدمات  األمم 

 .)YAO( ومنظمة النشاط الشبايب

1. تجهيز مئات اآلالف من ِعدد الطوارئ ووضعها مسبًقا يف املواقع التي من املرجح أن تحدث فيها عمليات نزوح ويف املناطق التي من املرجح أن تفر إليها األرس النازحة 
من املوصل. وتتسم ِعدد الطوارئ أنها سهلة الحمل وتشتمل عىل ما ييل: 18 لرتًا من املياه املعبأة، واألغذية الجاهزة املقبولة ثقافيًّا، والصابون، ومنظفات املالبس، والفوط 
الصحية، وورق املرحاض، وفرش األسنان، ومعجون األسنان، وحفاضات األطفال، واملالبس الداخلية، ومنشفة، ومصباح يدوي يعمل بالطاقة الشمسية، وطقم لوازم عمليات 

الوالدة النظيفة، وِعدة مستلزمات األطفال حديثي الوالدة.

 )WFP( ومنظمة األغذية العاملية )UNICEF( يتضمن أعضاء مجموعة آلية االستجابة الرسيعة يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق يف 2016 ما ييل: منظمة اليونيسيف
بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( وائتالف من املنظامت غري الحكومية الرشيكة.

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال التعليم بالتايل:

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال آلية االستجابة الرسيعة بالتايل:

آلية االستجابة الرسيعة

 .)celine.bracq@wfp.org( وسيلني براك، برنامج األغذية العاملي ،)omgemezulu@unicef.org( معلومات االتصال: أوفرتون مجيميزولو، منظمة اليونيسيف

2 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 
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االتصاالت يف حاالت الطوارئ

اللوجستيات

التنسيق والخدمات املشرتكة

1,2 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

 .)rami.shakra@wfp.org( ورامي شقرة، برنامج األغذية العاملي ،)suzanne.fenton@wfp.org( معلومات االتصال: سوزان فينتون، برنامج األغذية العاملية

 .)tania.regan@wfp.org( معلومات االتصال:تانيا ريجان، برنامج األغذية العاملية

تساعد مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ عىل ضامن سالمة وأمن املوظفني واملوجودات كام تيرس 
بالبيانات  اإلنسانية  املنظامت  تزويد  خالل  من  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  وتسهل  اإلنساين  العمل 

األساسية وخدمات األمن واالتصاالت املشرتكة.

تساعد مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ عىل ضامن سالمة وأمن املوظفني واملوجودات كام تيرس 
بالبيانات  اإلنسانية  املنظامت  تزويد  خالل  من  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  وتسهل  اإلنساين  العمل 

األساسية وخدمات األمن واالتصاالت املشرتكة.

يقوم قطاع الخدمات املشرتكة والتنسيق بتسهيل العمل اإلنساين القائم عىل املبادئ ويتم عىل املستويات 
إدارة  هياكل  وتعزيز  امليداين،  للتنسيق  مرنة  آليات  إنشاء  خالل:  من  واملحلية  واإلقليمية،  الوطنية، 

املعلومات، وتيسري إجراء التقييامت املشرتكة وحشد التأييد.

1. الرشاء والتخزين املسبق للبيانات ومعدات األمن واالتصاالت الالزمة لالنتشار يف مناطق العمليات الجديدة. كام يقوم الرشكاء أيًضا بضبط تشغيل املعدات الواردة من 
الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين. 

2. إعداد املوظفني الحاليني لالنتشار الفوري يف مناطق العمليات الجديدة وضامن توافر موظفني إضافيني من أجل تقديم الدعم يف حالة التوسع املحتمل لنطاق عملية املوصل

.)WFP( يتضمن أعضاء مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2016: برنامج األغذية العاملي 

1. رشاء وحدات تخزين متنقلة وزيادة القدرة االستيعابية للمستودعات يف املراكز االسرتاتيجية. يقوم الرشكاء بالعمل عىل تأمني قدرات استيعابية اضافية لوحدات التخزين 
املتنقلة من أجل دعم عملية التخزين املسبق والوصول الرسيع إلمدادات الطوارئ.

2. التأكد من وجود خطط طوارئ لتفعيل الطريان يف حاالت الطوارئ. ويشمل ذلك الرتتيبات الالزمة لتفعيل قدرات النقل الربي والجوي اإلضافية.

3. االستعداد للنرش املوظفني بصورة عاجلة لتغطية كافة منافذ الدخول الرئيسية لتسهيل دخول املواد اإلنسانية للبالد

.)WFP( يتضمن أعضاء مجموعة اللوجستيات يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2016: برنامج األغذية العاملي 

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال آلية االستجابة الرسيعة بالتايل:

ومن أجل االستعداد لعملية املوصل، يقوم الرشكاء يف مجال اللوجستيات بالتايل:

5 مليون دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

500.000  دوالر أمرييك

 مطلوبة للستعدادات 

معلومات االتصال: سوزان لو رو، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )leroux@un.org(، وخندة زرار، لجنة تنسيق املنظامت غري الحكومية يف العراق 
 .)north.coord@ncciraq.org(
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.)UNHCR( مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

رسعة الا�ستجابة

.)WFP( يتضمن أعضاء مجموعة اللوجستيات يف خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2016: برنامج األغذية العاملي 

إدارة  برامج  والتنمية )ACTED(، ومنظمة  التقني  التعاون  لعام 2016: وكالة  للعراق  اإلنسانية  االستجابة  والتنسيق يف خطة  املشرتكة  الخدمات  أعضاء مجموعة  يتضمن 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب   ،)IOM( الدولية الهجرة  ومنظمة   ،)INSO( الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  ومنظمة سالمة   ،)iMMAP( االلغام  وشؤون  املعلومات 

         .)UNOPS( ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ،)NCCI( ولجنة تنسيق املنظامت غري الحكومية يف العراق ،)OCHA(

عند بدء عملية املوصل، سيقوم الرشكاء بتفعيل االستجابة األولية بشكل فوري. وسوف تُعطى األولوية لتحديد مسارات الهروب للفئات السكانية الضعيفة، واإلرساع يف اتخاذ 
التدابري التي تضمن حصول السكان غري القادرين عىل الفرار عىل املساعدات املنقذة للحياة مبا يف ذلك الغذاء واملاء. وخالل املرحلة األوىل من عملية املوصل، سوف يركز الرشكاء 
عىل تقديم املساعدات األولية الداعمة واملنقذة للحياة لألرس فور وصولهم إىل املناطق اآلمنة، وتحديد املدنيني األكرث ضعًفا والتأكد من حصولهم عىل الدعم املتخصص املطلوب.

الحامية

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال الحامية مبا ييل: إجراء تقييامت الحامية الرسيعة؛ وتخفيض املخاطر املحددة للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي؛ وتوفري خدمات التتبع، ومل الشمل، والدعم لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛ وتقديم خدمات الدعم النفيس واالجتامعي يف حاالت الطوارئ؛ وإدارة 
الحاالت الطارئة وإحالة النساء والفتيات للخدمات املتخصصة، مبا يف ذلك الناجيات من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي؛ وتوفري املستلزمات الصحية وغري 

من مواد الدعم للنساء والفتيات؛ وتقييم مستويات التلوث الناتج عن املتفجرات؛ ونرش املعلومات حول أماكن تركز مخاطر املتفجرات.

األمن الغذايئ 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال األمن الغذايئ مبا ييل: توفري حصص اإلعاشة الجاهزة لألكل يف حاالت الطوارئ لألشخاص الفارين من 
النزاعات أو العالقني بني خطوط املواجهة بالجبهات العسكرية وعند نقاط التفتيش؛ وتوفري حصص الغذاء الجافة، واملساعدات النقدية، وقسائم الرشاء لألرس فور استقرارهم 
يف املناطق األكرث أمًنا، وملدة تصل إىل ثالثة أشهر؛ وتنسيق عملية التوزيع مع نظام التوزيع العام العراقي لضامن التكامل يف عملية وصول املساعدات الغذائية وعىل النحو 

الذي يسد الفجوات.
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الصحة 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال الصحة مبا ييل: تقديم الخدمات الصحية عىل خطوط املواجهة األمامية مبا يف ذلك الرعاية الصحية 
واإلحالة  التغذية  االغتصاب، وخدمات  مع حاالت  العاجل  والتعامل  الطوارئ،  اإلنجابية يف حاالت  الصحة  ورعاية  باإلصابات،  الخاصة  والرعاية  الطوارئ،  األولية يف حاالت 
للمستشفيات يف حاالت الطوارئ، وإجراء عمليات التحصني الرسيعة عىل فرتات متقاربة، وتحديد واحتواء ناقالت األمراض املحتملة؛ وسد الثغرات يف سلسلة إمدادات األدوية 

واللقاحات األساسية.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية مبا ييل: توزيع زجاجات املياه املعبأة وتوفري شاحنات املياه 
لألشخاص الفارين من النزاعات؛ وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات توزيع املياه يف حاالت الطوارئ؛ وضامن رصد ومعالجة إمدادات املياه؛ وتوزيع الدالء، والصفائح، وأقراص 
الكلور، والصابون، واللوازم الصحية للنساء، وأدوات جمع القاممة، ومواد النظافة الصحية األساسية؛ وتركيب وصيانة مراحيض يف حاالت الطوارئ، ومرافق االستحامم، ونقاط 

جمع النفايات الصلبة، وتعزيز الوعي باملبادئ األساسية للصحة العامة.

املأوى واملواد غري الغذائية 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال املأوى واملواد غري الغذائية مبا ييل: توفري مالجئ املخيامت لألرس النازحة حديثًا فور وصولهم إليها، 
وتوفري مواد اإليواء لألشخاص الذين يعيشون يف املباين غري املكتملة أو الهياكل املترضرة إنشائيًا أو غريها من الرتتيبات السكنية الحيوية، واستبدال الهياكل أو توفري املواد 
الالزمة إلصالحها لألرس التي طالت مدة نزوحها؛ وتوفري ِعدد املستلزمات املنزلية األساسية لألرس النازحة حديثًا وكذلك لألرس التي طالت مدة نزوحها وتحتاج إىل إعادة تجديد 

ملخزونها من هذه املستلزمات. 

تنسيق وإدارة املخيامت 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال تنسيق وإدارة املخيامت مبا ييل: نرش الفرق املتنقلة لدعم مسئويل إدارة املخيامت يف املناطق التي 
تتعاظم فيها االحتياجات الناشئة؛ وإجراء تقييامت ملواقع املخيامت الحالية واملقرتحة؛ وإنشاء مراكز لتيسري التخطيط واملشاورات املجتمعية؛ ومساعدة املسئولني يف تطوير 

عمليات التسجيل؛ وتخطيط األوضاع يف املخيامت ومناطق اإليواء املؤقتة؛ وإحالة االحتياجات املحددة للمجموعات املعنية.

التعليم 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال التعليم مبا ييل: إنشاء أماكن تعلم مؤقتة وتزويدها بالتسهيالت التي توائم النوع االجتامعي وذوي 
اإلعاقة؛ وتوفري التعليم واملواد التعليمية يف حاالت الطوارئ؛ وحشد جهود أفراد املجتمع ممن لهم خربة سابقة يف التدريس؛ وتدريب املعلمني وامليرسين يف مجال التعليم عىل 
تقديم الدعم النفيس واالجتامعي واملهارات الحياتية يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك التوعية مبخاطر األلغام والرسائل الصحية؛ وتوعية أفراد املجتمع بالحاجة إىل وأهمية الدعم 

النفيس واالجتامعي والتعليم يف حاالت الطوارئ؛ وتنظيم حمالت مجتمعية لتعزيز التعلم.  

توفري سبل العيش يف حاالت الطوارئ وتحقيق التامسك االجتامعي 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال توفري سبل العيش يف حاالت الطوارئ وتحقيق التامسك االجتامعي مبا ييل: توفري سبل حصول 
األرس املعرضة للمخاطر عىل الدخل بشكل فوري؛ واستبدال األصول لألرس الضعيفة؛ وإجراء تقييامت رسيعة للمهارات واألصول داخل املجتمعات املحلية؛ وتوفري النقد مقابل 
العمل إلعادة تأهيل املدارس، والعيادات، والطرق، ودعم جهود توعية املجتمعية من أجل الحد من التوترات االجتامعية ومنعها، مبا يف ذلك تعميم رسائل التواصل االجتامعي 

اإليجابية.

آلية االستجابة الرسيعة

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال آلية االستجابة الرسيعة مبا ييل: التخزين املسبق لِعدد الطوارئ يف املستودعات واملراكز؛ ورصد أمناط 
النزوح من خالل آلية التتبع الخاصة مبنظمة الهجرة الدولية؛ وإرسال فرق التقييم واالستجابة الرسيعة إىل املواقع عىل خطوط املواجهة؛ وتوزيع ِعدد الطوارئ التي يسهل 
حملها خالل 72 ساعة من ظهور املسبب لذلك بحيث تتضمن ما ييل: 18 لرتًا من املياه املعبأة؛ واألغذية الجاهزة لألكل واملقبولة ثقافيًّا؛ وِعدد لوازم النظافة الصحية التي 
تتضمن عىل سبيل املثال ال الحرص الصابون، ومنظفات املالبس، واملناشف الصحية، وورق املرحاض، وفرش األسنان، ومعجون األسنان، وحفاضات األطفال؛ ومجموعة واحدة 
من اللوازم الصحية النسائية مبا يف ذلك الفوط الصحية، واملالبس الداخلية، ومنشفة، ومصباح يدوي يعمل بالطاقة الشمسية، وطقم لوازم عمليات الوالدة النظيفة، وِعدة 

مستلزمات األطفال حديثي الوالدة.

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال االتصاالت يف حاالت الطوارئ بالتخزين املسبق للمعدات يف املناطق التي يعتمد فيها الرشكاء عىل 
خدمات االنرتنت والراديو. 

الدعم اللوجستي  

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال اللوجستيات مبا ييل: تقديم الخدمات اللوجستية العامة للرشكاء من خالل املراكز يف دهوك، وأربيل 
وبغداد؛ واملساعدة يف إنشاء سالسل توريد كفء؛ وتوفري معلومات موثوقة للتغلب عىل العراقيل اللوجستية املشرتكة؛ وتنظيم تدريبات لوجستية متخصصة من أجل الجهات 
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مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )UNHCR(/ كارولني جلوك

الفاعلة الوطنية والدولية؛ والحفاظ عىل قدرة النقل الجوي يف حاالت الطوارئ.

الخدمات املشرتكة والتنسيق 

خالل مرحلة االستجابة األولية ألزمة املوصل، سوف يقوم الرشكاء يف مجال الخدمات املشرتكة والتنسيق مبا ييل: وضع آليات مرنة للتنسيق امليداين والتوسع فيها؛ وتيسري 
املفاوضات املتعلقة بإمكانية الوصول والتي تتم باإلنابة عن منسق الشؤون اإلنسانية؛ وتوسيع نطاق الدور الذي تقوم به املنظامت غري الحكومية الوطنية وقدراتها؛ وتسهيل 
العراقيني؛ ورسم خرائط  النازحني  املتبادل والفعال مع املترضرين من خالل مركز معلومات  التواصل  العمل اإلنساين؛ وتعزيز  الحكومة والرشكاء يف  التواصل والتنسيق بني 

االحتياجات يف حاالت الطوارئ واالستجابة اإلنسانية؛ وتتبع اتجاهات النزوح الجديدة للسكان. 

 النداءات املسستقبلية
الحملة  للموصل عىل نطاق، ومنط، ومدة  الالزم  التمويل  األولية. وسيعتمد  الكايف لالستجابة  التمويل  توافر  أزمة املوصل، سوف تُصدر نداءات إضافية لضامن  اندالع  عند 

العسكرية. ويف أسوأ الحاالت، قد تكون هناك حاجة ملا يقرب من 1.8 مليار دوالر أمرييك.   



نتقدم لكم بجزيل الشكر عىل كرمكم يف االستجابة لهذا النداء العاجل. وسنكون ممتنني إذا قام املانحون بإرسال التقارير الخاصة 

مبساهامتهم إىل: fts@un.org، أو استيفاء االستامرة اإللكرتونية عىل املوقع التايل: fts.unocha.org مع تحديد ما إذا كانت مساهامتهم 

موجهة للنداء العاجل للموصل أو خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2016. وتتوافر تحديثات آنية حول التمويل اإلنساين عىل املوقع 

fts.unocha.org :التايل

دليل العطاء 

املساهمة يف هذا النداء العاجل 

هناك طرق متعددة لإلسهام يف هذا النداء العاجل مبا يف ذلك الطرق املذكورة أدناه.

التربع من خلل النداء العاجل للموصل 

ميكن للجهات املانحة املساهمة بشكل مبارش لصالح منظامت اإلغاثة املشاركة يف آليات التنسيق اإلنساين الدويل يف العراق عىل النحو املحدد يف هذا 
النداء العاجل للموصل. وللحصول عىل قامئة كاملة لكافة جهات االتصال واملعلومات الخاصة باألنشطة اإلنسانية املدرجة يف هذه الخطة، وكذلك 
املعلومات الخاصة باألعامل اإلنسانية يف جميع أنحاء البلد، يُرجى زيارة املوقع التايل: www.humanitarianresponse.info/iraq أو االتصال 

بجهات التنسيق للمجموعات القطاعية املوضحة يف هذا النداء.

التربع لصندوق التمويل اإلنساين املشرتك يف العراق

إن صندوق التمويل اإلنساين املشرتك يف العراق هو صندوق ُقطري لألموال املجمعة، وهو أداة مبتكرة للتمويل اإلنساين تسمح للحكومات بتجميع 
تكوين  وتعزيز  الحرجة،  الثغرات  وسد  اإلنسانية،  العمليات  نطاق  لتوسيع  رسيًعا  متويلً  يتيح  وهو  بعينها.  الطوارئ  حاالت  لدعم  مساهامتها 

الرشاكات مع منظامت اإلغاثة، مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية. 

http://bit.ly/2aCmXmG :يرجى زيارة الرابط التايل

تسجيل وتقدير مساهامتكم 

يعد الصندوق املركزي للستجابة للطوارئ وسيلة رسيعة وفعالة لدعم االستجابة اإلنسانية الرسيعة. ويقدم الصندوق متويلً فوريًا للعمل اإلنساين 
املنقذ للحياة فور وقوع حاالت الطوارئ واألزمات التي مل تجذب متويلً كافيًّا. ويتم تلقي التربعات عىل مدار العام. 

ww.unocha.org/cerf/donate :يرجى زيارة الرابط التايل


