
صندوق التمويل اإلنساني في العراق 

التخصيص القياسي األول لعام 2018

استراتيجية التخصيص 

نظرة عامة ُملّخص

o  والمجلس المجموعاتبالتشاور مع  ةاإلنسانيالتخصيص هذه من قبل منسق الشؤون  استراتيجية إصداريتم 

.2018لعام  األوللتخصيص القياسي ل اإلنسانيالتمويل صندوق الخاص ب تمويللتحديد أولويات ال األعلى االستشاري

o  التخصيص أولويات  استراتيجيةوثيقة  ُتحددص. و يخصأمريكي لهذا التر مليون دوال 34.55يتوفر مبلغ إجمالي يصل إلى

.تحديدهاوأُسس التخصيص 

o  لعملية التخصيص. زمنيا   وجدوال   استراتيجيا   توجيها   التخصيص أيضا   وثيقةتوفر 

o لىوالمجلس االستشاري األع ةاإلنسانيمنسق الشؤون أولويات التخصيص من خالل مناقشة بين  تحديد تجري عملية 

على النحو التالي؛

؛الَعودةالسكان المتضررين في مناطق األنشطة التي تدعم ✓

، وما إلى ذلك(والمركز المشترك للتنسيق والرصدالمبدئية )الحماية،  للعودةاألنشطة الداعمة ✓

المتبقينلنازحين امخيمات في  خدماتاللحفاظ على أنشطة ا✓

األسباب الموجبة لهاوالتخصيص  استراتيجية

ظرة عامة على الوضعن

في العراق مرحلة جديدة، حيث انتهت العمليات القتالية ضد تنظيم داعش، وعاد مئات اآلالف من النازحين إلى ديارهم  ةاإلنسانيتدخل األزمة 

 ومجتمعاتهم المحلية.

دة شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، تجري عملية إزالة األخطار المتفجرة والركام في المناطق الُمستعادة، وتبذل جهود كبيرة الستعا

كز الصحية. و  جري عملية دمج توإعادة إنشاء شبكة الحماية االجتماعية الحكومية، والبدء في االقتصادات المحلية، وفتح المدارس والمرا

تتلقى حاليا  مساعدة من الشركاء الضعيفة جدا ، والتي  األُسرالمخيمات وإلغاء بعضا  منها، ويجري اتباع طرائق لضمان تغطية احتياجات 

 الجديدة التي وضعتها الحكومة للحد من الفقر. ستراتيجيةفي إطار اال اإلنسانيفي المجال 

الضعيفة غير  األُسر، فإن العديد من ذلك. وعلى الرغم من 2018ومن المرجح أن يعود ما يصل إلى مليوني نازح عراقي إلى ديارهم خالل عام 

التي تعيش في المخيمات والمساكن دون المستوى المطلوب، تكون ضعيفة جدا ، كما تواجه  األُسرمن دون مساعدة. ف ةالَعودقادرة على 

 المجتمعات المحلية الُمضيفة في مختلف أنحاء البالد، وال سيما في إقليم كردستان بطالة واسعة النطاق وتدهور في الخدمات العامة.
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 لظروف والمجتمعات المحلية األُسرحيث تتصدى  األشخاصلُمرجح أن تؤثر مشكلة الحماية على ماليين وما بعده، من ا 2018وخالل عام  

في المناطق الحساسة. وتواجه  تحديا  كبيرا   يٌشكالنالمرتبطين بتنظيم داعش والعنف الطائفي  األشخاصما بعد الصراع. إن االنتقام من 

شبكة الحماية االجتماعية الحكومية. ويحتاج مئات اآلالف من  من الُمساعدةالحصول على التي ال تمتلك وثائق مدنية صعوبة في  األُسر

الذين تعرضوا للعنف الوحشي، بمن فيهم النساء  األشخاص

 ، إلى دعم وخدمات متخصصة.األطفالو

  

مليون شخص في مختلف  8.7 أن  ب اإلنسانيالشركاء في المجال  يٌقّدر

ما يقرب من  ويتركز. ةاإلنساني ساعدةالمُ أنحاء العراق سيحتاجون 

في محافظات نينوى  الُمساعدةمن السكان الذين يحتاجون إلى  80%

في محافظات دهوك وأربيل  أيضا   االحتياجات. وتتركز األنباروكركوك و

%  30 والسليمانية في إقليم كردستان العراق التي تستضيف معا  

 في العراق. ن تقريبا  النازحين وجميع الالجئين السوريي مجموعمن 

 

 

باإلضافة إلى و. منهم أطفال مليون 4.1منهم نساء، و مليون 4،3 فإن، ةاإلنساني الُمساعدةيحتاجون إلى الذين مليون شخص  8.7ومن بين 

 الجئ سوري في العراق ويحتاجون إلى مساعدة مستمرة. 250،000المضيفة، من المتوقع أن يبقى  األُسرالنازحين و

 

  ةاإلنساني تجابةاالسخطة 

، ستتم إدارة ور هذا االنكماش بشكل عشوائي. وبدال  من السماح بتط2018بشكل كبير خالل عام  ةاإلنسانيمن المتوقع أن تنكمش العملية 

والمركز  التابع للحكومة بدعم من المركز المشترك للتنسيق والرصد في بغداد األعلىباالشتراك مع الفريق االستشاري  ةاإلنسانيالعملية 

 تنسيق األزمات في أربيل.المشترك ل

 

على اختيار البقاء في  األُسرسيعملون بشكل وثيق لضمان قدرة  اإلنسانيومع دمج المخيمات وإلغاء بعضا  منها، فإن العاملون في المجال 

الخاصة  الُمساعدةالضعيفة للوصول إلى  األُسر إلى ديارهم أو إعادة االستيطان. وسيتم إيالء أولوية ُعليا لمساعدة الَعودةأماكن إقامتهم أو 

جهٍد ممكن لضمان استمرار تقديم الخدمات في المخيمات والمناطق التي يوجد  بشبكة الحماية االجتماعية الحكومية، وسُيبذل كل

 .الٌمعرّضين للخطر فيها عدد كبير من السكان الضعفاء

 

ويمثل هذا العدد اإلجمالي . ةاإلنساني االستجابةمليون شخص من خالل خطة  3.4الوصول إلى  اإلنسانيوسيحاول الشركاء في المجال 

 ةاإلنساني االستجابة. وستستهدف خطة ، وليس العدد المطلقةاإلنساني الُمساعدةلألشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال 

 سيهدف الشركاء إلى الوصول إلى:و . القصوىالمجموعات ذات األولوية 

 رسميةالمواقع غير المؤقتة، والمستوطنات النازح في المخيمات، ومليون  1.5 ✓

 للعودة إلى ديارهم الُمساعدةالذين يحتاجون إلى  الضعفاء السكانمن شخص  340،000 ✓

 كاٍف  الحماية االجتماعية بشكلٍ  من شبكة الُمساعدةغير المشمولين ب الضعفاءمن السكان مليون شخص  1.25 ✓

 لمرة ثانية محتمل أو يواجهون نزوحشخص نزحوا حديثا  300،000 ✓

 

People in Need by Governorate 
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 ةاإلنساني االستجابةأهداف خطة 

في المناطق األكثر تضررا  على الحماية والدعم  الضعفاء جدا  ضمان حصول العراقيين ب اإلنساني، يلتزم الشركاء في المجال 2018خالل عام 

المقّدرة، والعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات  االحتياجاتس الدولي. وعلى أسا اإلنسانيالذي يحتاجونه، ويحق لهم ذلك بموجب القانون 

 بما يلي: ةاإلنساني االستجابةبتحديد األهداف التالية لبرنامج  ةاإلنساني االستجابةالشركاء الممثلون في خطة  قاموالمؤسسات الوطنية، 

 

ى ذات المستوى المعيشي الُمتدنّي من خالل تقديم الخدمات النازحة الضعيفة جدا  التي تعيش في المخيمات واألماكن األخر األُسردعم ( 1

 ةاإلنساني الُمساعدة ُحزمو

إلى دیارها، ولكنها غیر قادرة على القیام بذلك من دون مساعدة، وسيجري ذلك من خالل  الَعودةالضعیفة جدا ، والراغبة في  األُسر( دعم 2

 إلى الديار أیضا   الَعودةالمساعدات في مناطق النزوح وعند  ُحزمتوفیر 

كبر عدد ممكن من 3 التي یمكن الوصول إليها حالیا  من خالل تأمین الوصول اآلمن إلى  األُسرالنازحة حدیثا  و األُسر( الوصول إلى أ

 الطوارئ بصورة متعاقبة ُحزمالخدمات ومّدهم ب

 ةاإلنساني الُمساعدة ُحزماالجتماعیة من خالل مّدهم بجدا  غیر الحاصلین على الدعم الكافي من شبكة الحمایة  الضعفاء( دعم السكان 4

 وتسهيل وصولهم إلى الخدمات

 المتخصصة والحمایة  ةاإلنساني الُمساعدةالذین تعرضوا للعنف من أجل مواجهة الصعاب والتعافي من خالل تقدیم  األشخاص( دعم 5

 

 أولويات التخصيص

 ةاإلنسانيالموصوفة أعاله، اتفق منسق الشؤون  ةاإلنساني االستجابةأهداف خطة وتلبية  ضعفا  لتلبية احتياجات المجتمعات األشد  .1

لتنفيذ  اإلنسانيمليون دوالر أمريكي لدعم الشركاء في المجال  34.55على تخصيص ما يصل إلى  والمجلس االستشاري األعلى

 المشاريع في المجاالت الثالثة ذات األولوية التالية؛

 ؛الَعودةالسكان المتضررين في مناطق األنشطة التي تدعم  - 2

 ، وما إلى ذلك(للتنسيق والرصد المركز المشتركوالمبدئية )الحماية،  ودةعللاألنشطة الداعمة  - 3

 أنشطة الحفاظ على الخدمات في مخيمات النازحين المتبقين -4

 

 

 األولىاألولوية 

. الُمساعدةالذين يحتاجون إلى  الَعودةيضا  سكان متضررون بالفعل في مناطق حاليا ، وهناك أ  الَعودةهناك عدد من النازحين الراغبين في 

وفي إطار األولوية األولى من هذا التخصيص، سيقّدم الشركاء الدعم إلى السكان المتضررين والضعفاء في المناطق التي قد ال تكون فيها 

بطريقة مستدامة وتعزز نظم الحماية االجتماعية  الَعودةفي تعزيز  الَعودة الُمقّدمة في مناطق الُمساعدةوسُتسهم  الخدمات متوفرة أو كافية.

 القائمة أو مسارات اإلحالة.

 

ولكنهم يفتقرون إلى  الَعودةشخص من العائدين الذين يرغبون في  350،000إلى  الُمساعدةوتهدف خطة االستجابة اإلنسانية إلى تقديم 

كز موارد مجتمعية يقودها المركز المشترك للتنسيق والرصد، وتقوم بتقديم حزمة الوسائل الالزمة للقيام بذلك من خالل إ نشاء مرا

ه سيتم توفير حزمة مساعدات أساسية للعودة في الربع الثالث أو بأن  فريق التنسيق ما بين المجموعات  يٌقّدرمساعدات أساسية للعودة. و 

مع دمج المخيمات بطريقة متعاقبة )دمج المخيمات وإغالقها(. ولذلك، وبناء على ، بعد أن يتم تحديدها وباالقتران 2018الرابع من عام 

ينبغي أن يستشير  -فترة تنفيذ المشروع، يجوز للشركاء تقديم مشاريع لتوفير هذه البرامج إلى هؤالء العائدين في الربعين الثالث والرابع 

 الشركاء المجموعات المعنية بشأن تقديم المشاريع التجارية.
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 األولوية الثانية

بالعمل على جميع الثانية االلتزام األنشطة في إطار األولوية  القائمين بتنفيذعلى الشركاء  ينبغي، الَعودة خاللهمية المحورية للحماية لأل نظرا  

المبدئية التي اعتمدها  ودةالعَ مع إطار  شيا  ااآلمنة والكريمة والطوعية، وذلك تم الَعودةالمستويات لدعم سياسة الحكومة المتمثلة في 

 (.3)انظر المرفق  الُقطريالفريق 

 

 األولوية الثالثة

 منظما   نهجا   ُتحددالمخيمات" التي  دمج استراتيجية" الثالثة االلتزام بدعماألنشطة في إطار األولوية  القائمين على تنفيذعلى الشركاء  ينبغي

 تضمن توفرالتي  هذه العمليةسهم في إدارة أن تُ  اإلنسانيالجهات الفاعلة في المجال متسلسلة. ويتعين على  بصورة المخيمات غلقإلدارة 

دمج )أوال  )تحديد أولويات المخيمات(؛ ثانيا  من تكرار "عمليات اإلخالء". ويحدد النهج أربع خطوات؛  والتقليلالحماية  خدمات المزيد من

مستفيدين شامل لمعرفة نوايا الالمسح الإجراء إلى  هذه الخطوات تستندو المخيم.  إغالق عا  راب ؛لمخيم(اإللغاء التدريجي ل)المخيمات،(؛ ثالثا  

المخيمات  األنشطة. ولذلك، يجب أن تستهدف initiative.org/tag/iraq-http://www.reachالموقع  على REACHت منظمةالذي قامو

المخيم  إغالق عندما ُيقررولكن  (،المخيمات دمجمصفوفة  - 4انظر الملحق )في إطار هذه األولوية  تي كان من المقرر أن تبقى مفتوحةال

 المحلي. في المجتمعاالنتقال مخيم آخر أو االندماج ، أو الَعودةإما  التي يختارون األُسرينبغي أن يدعم الشركاء 

 

ألهم فقط  األولويات لتحدیدالتنسيق ما بين المجموعات مجموعات مع  اإلنسانيوحدة التمویل  اتفقتأعاله،  ةالمذكور  التفاصيل إطاروفي 

أولويات المجموعات الفردية ومتطلبات  وتم توضيحاألطروحات.  بأولوياتفیما یتعلق  2018اإلنسانیة لعام  االستجابةالعناصر في خطة 

 .االجتماع الخاص بمجموعات التنسيق ما بين المجموعاتت المجموعة أدناه، وتم االتفاق عليها في التمويل لهذا التوزيع بالتفصيل في صفحا

 

 أولويات المجموعات

ذات كأولويات األنشطة التالية و االحتياجات، حددت المجموعات ةاإلنساني االستجابةجريت لدعم وضع خطة إلى التقييمات التي أُ استنادا  

 .أولويات المجموعات ُملّخص - 1الع على تفاصيل األنشطة والمواقع ذات األولوية في الملحق ويمكن االّط . لهذا التوزيع أهمية قصوى

 

 الحماية

بشكٍل  األمنيواجهون انعدام  . إذاألصليةإلى مناطقهم  عودة /قسري إخالءلعمليات معرّضون المخيمات  وخارجالنازحون في المخيمات 

ما  ، والنزاعات القبلية، وتلوث المتفجرات من مخلفات الحرب، وغالبا  ممتلكاتهم تدميروتضرر/ ، اسيةاألسالخدمات   في، ونقٍص مستمرٍ 

 باإلضافة. حدوثها بشكٍل طوعي وآمن ومستنير ومستداملضمان  الَعودة. وبالتالي، يجب رصد حركات مرة ثانية ينتهي بهم المطاف إلى النزوح

، متخصصة في مجال الحماية في مناطقهمال الُمساعدةب مّدهملعودة إلى ديارهم، بما في ذلك لإلى دعم  ضعفا   األكثرإلى ذلك، يحتاج النازحون 

، والمشاكل المتعلقة باإلسكان واألرض والممتلكات واالحتجازة االجتماعيالقانونية في التوثيق المدني والحماية  الُمساعدة والتي تتضمن

 النفسي االجتماعي، وتقديم الدعم بالعنف الجنسيالقضايا المتعلقة  وحماية الطفل، وإدارة

 

وإدارة حاالت الطوارئ ونشر المعلومات  الُمنّظمة االستجابةلدعوة لتقديم ل ، وذلكلحمایةا تقییمبإعطاء األولویة لرصد و  المجموعة ستقوم

العديد من المديريات ر وصول النازحين إلى وبسبب تعذ  األصلیة.  إلی مناطقهم الَعودةبشأن  صائبةات لتمکین النازحین من اتخاذ قرار 

قامت المجموعات الفرعية على ذلك،  وعالوةللحماية.   من بين األنشطة الرئيسيةالقانونية سيكون أيضا   الُمساعدةالمدنية، فإن تقديم 

إدارة الحالة ضال  عن خدمات ، فلمواجهة العنف الجنسي لتوفير خدمات شاملة األولوية بإعطاءوحماية الطفل  الجنسيالمعنية بالعنف 

دراسات  بإجراءالمجموعة الفرعية لإلجراءات المتعلقة باأللغام  وفي غضون ذلك، ستقومفي مكان النزوح.  ضعفا   األكثر األُسرو لألطفال

 .والمتفجراتلزيادة الوعي بمخاطر باأللغام  مسحية

 

http://www.reach-initiative.org/tag/iraq
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ن المشاريع في إطار هذا التخصيص ينبغي أن تضمن رصد / تقييم الحماية و / أو اإلغالق، فإ للدمجوبما أن المخيمات القائمة مستهدفة 

دعم نفسي واجتماعي منظم ومستدام . وسيتم توفير والخيمات المقصودةنقذة للحياة في مخيمات العبور وتوفير خدمات الحماية المُ 

 الصراع. جّراءل والذين ما زالوا يعانون من الضائقة لنازحين الذين يعانون من نزوح مطوّ ل

 

 الصّحة

شكل بلمجموعة اترکیز التخصیص، سیکون  استراتيجيةوتماشیا  مع  2018،لعام اإلنسانية  االستجابةفي خطة  الُمبّينة ستراتيجيةلالوفقا  

ضمن  الٌمقّدمة ، أي في مناطقهم األصلية، بخدمات ثانوية )كالمواد الغذائية لألطفال(الَعودةمرحلة  نهايةالعائدين في  استهداف رئيسي على

، يجب مواصلة توفير الخدمات في مخيمات النازحين القائمة طالما ستراتيجيةاالمع هذه  تزامنا  إلى ذلك، و  وباإلضافةاألساسية.  الَعودةة ُحزم

 الرئيسية في هذه المرحلة هي: االحتياجاتة بالسكان. ولذلك فإن كتّظ مفتوحة ومُ  ستبقىأنها 

 النازحين في مخيمات استمرار توفير الخدمات.  1

  الصحية الثابتة والمتنقلة  للمنشآت. دعم العائدين عند عودتهم من خالل الدعم القصير األجل 2

 

 واللقاحاتوتتطلب كل من هاتين الحاجتين توفير مجموعة أساسية من خدمات الرعاية الصحية األولية بما في ذلك عالج األمراض الشائعة 

 الُمعديةمسألة تفشي األمراض  وتعد. الُمعديةاإلنجابية ورصد ومكافحة تفشي األمراض  الصّحةخدمات اسية ووضمان توافر األدوية األس

وهو ما سيتطلب توفير مرافق كافية للمياه والصرف الصحي، باإلضافة  ،موسم الكوليرا قريبا  سيبدأ في هذا الوقت من السنة، حيث  مهمة جدا  

 التي يجري العمل بها بشكل فعال.  االستجابةبكر/ إلى آليات المراقبة واإلنذار الم

 

 الصحية المياه والصرف الصحي والنظافة

من السكان المحليين % 16أن  يٌقّدرالعراق مرتفعة، حيث  العامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في االحتياجات ال تزال

 ،شخصا  في العديد من مخيمات النازحين 317,625بنحو  يٌقّدرهناك ما  . ومن المتوقع أن يكون2018في عام  الُمساعدةإلى  سيحتاجون

 األنبارن من الموصل والحويجة وتلعفر ووالصرف الصحي، وهذا يشمل النازحو أن يكونوا في حاجة إلى مستوى معين من دعم المياهو

( في ظروف سيئة وتتطلب الُمدمجةمات القائمة )غير . وال تزال مرافق المياه والصرف الصحي في المخي2014القدامى منذ عام  والنازحون

 الضعفاء في المخيمات. السكان ترميمات كبيرة ومعايير جيدة إلعادة التأهيل باإلضافة إلى تحسين تغطية ما تبقى من النازحين/ 

 

لبنية التحتية المتضررة للمياه ستدعم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عودة النازحين من خالل ترميم وإعادة تأهيل ا

. وسوف تركز مشاريع المياه والصرف الصحي الَعودةوغيرها من المستلزمات الرئيسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مناطق 

 توفيردف على تحسين نوعية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع الحد من عبء تكاليف التشغيل والصيانة، وذلك به

. وباإلضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من تفشي مرض بالشكل المناسبأنظمة ومرافق صحية للمجتمعات المحلية أو السلطات المحلية 

مع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى. وللحد من أي تفشي محتمل للكوليرا، ستدعم مجموعة المياه  2018عام  مطلعالكوليرا من جديد في 

 .الصّحةوالنظافة الصحية إجراءات التأهب للكوليرا والتصدي لها في مخيمات النازحين وذلك بالتنسيق الوثيق مع مجموعة والصرف الصحي 

 

 األمن الغذائي

، ینبغي علی شرکاء مجموعة 2018تماشیا  مع األهداف االستراتيجية لمجموعة األمن الغذائي المحددة في خطة االستجابة اإلنسانیة لعام 

إلی السکان النازحین الذين يعيشون في المخیمات وفي األماكن التي تفتقر إلى المعايير  الُمساعدةغذائي الترکیز علی استمرار تقدیم األمن ال

الضعیفة التي ال تغطيها نُظم الحمایة االجتماعیة القائمة. وسيتم إعطاء األولوية للمشاريع التي  األُسرالقياسية ودعم السکان العائدين و

 ما يلي؛ تدعم
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٪ في المناطق 80٪ في المناطق الحضرية، و60بعشيقة وحسب ما أوردته السلطات المحلية بـ  ناحيةعدد السكان العائدين في  يٌقّدر .1

الريفية. وكثيرا  ما يعود هؤالء السكان إلى مناطق غنية ونشطة من الناحية الزراعية ولكن ال تتوفر معدات وبذور ودعم وإمكانية 

لم يتم دعم ُسبل العيش الهشة، سيكون هناك خطر من أن يعتمد العائدون على  وإنخطط الدخل/ إعادة التأهيل.  الوصول إلى

 استراتيجيات التكيف السلبية للبقاء في مناطقهم األصلية.

 

عمليات النزوح و الماضيالحمالت العسكرية التي جرت في العام  عقب األنبار غرب الضعيفة خارج المخيمات في لألُسر االستجابة .2

العيش( بسبب االفتقار إلى  ُسبلها بحاجة إلى الدعم )الغذاء و بأن  أسرة مؤخرا  وتبّين  3،000تم تقييم ما يقرب من  إذالالحقة. 

 م.الظروف بشكل عامواجهة األسواق وتوافرها واستراتيجيات الشرائية وانخفاض فرص الوصول إلى  الُقدرة

 

الحمالت العسكرية التي جرت في العام  عقبالحويجة وشرق الشرقاط  قضاءارج المخيمات في الضعيفة خ لألُسر االستجابة  .3

 ُسبلها بحاجة إلى الدعم )الغذاء و بأن   وتبّين أسرة مؤخرا   3,500السابق وما أعقبها من عمليات نزوح. وقد تم تقييم ما يقرب من 

الشرائية وصعوبة الوصول إلى مصادر  الُقدرةلعيش وانخفاض توافر فرص كسب ا شحةش( بسبب تدمير األسواق المحلية و العي

 الغذاء المتاحة.

 

 المأوى والمواد غير الغذائية

كثر من  هناك ،حتى اآلن  الُمساعدةأنحاء البالد. أما أولئك الذين ليس لديهم أي مورد ويعتمدون على  مختلفمليون نازح عراقي في  2.4أ

السريعة والدائمة. وفي الوقت  الَعودةمالئم في مناطقهم األصلية عائقا  أمام مسألة عدم توفر سكن  شكّلوتُ يعيشون في المخيمات.  ةاإلنساني

إلى العيش في منازلهم التي تضررت بسبب القتال أو التي تم نهبها  يلجؤونشخص إلى مناطقهم األصلية، وكثيرا  ما  يونمل 3،3نفسه، عاد 

مؤخرا ،  استعادتها، وال سيما في المناطق الفقيرة والتي تم الَعودةالكبيرة في مناطق  االحتياجاتيم قامت المجموعة أيضا  بتقيوأو حرقها. 

 . ( وكذلك ديالىاألنبار ) األنباروهي تلعفر )في نينوى( والحويجة )في كركوك( وغرب 

 

المخیمات التي  ذائیة لدعم النازحین داخل هذهغیر الغاستمرار توفیر المأوى والمواد  فيالتخصیص  المجموعة الرئیسیة لهذا أولوية تكمن

لم يحصل جمیع النازحون في المخیمات على المساعدات األصلیة.  مناطقهمإلی  الَعودةتستمر في استضافة النازحین الذین ال یستطیعون 

سد النقص الحاصل في المواد غیر األساسیة من المواد غیر الغذائیة بشکل مستمر ومنتظم، لذا ينبغي أْن تتركّز أولويات الشركاء على 

القائمة )مثل  الثغراتتم تغطية . ومن الضروري أن تالغذائیة األساسية في بعض المخیمات الکبیرة التي لم یتم التخطيط إلغالقها بعد

خالل األشهر  قع قدومهمالمتو الُجددللقادمين  مساعدةالفرش والمواد غير الغذائية األساسية( لسكان المخيمات الحاليين، وأن يتم تأمين 

 الثالثة المقبلة وذلك لتأمين المواد غير الغذائية األساسية.

 

 اتإدارة المخيمتنسيق و

هناك حاجة لضمان استمرار توفير خدمات  ال تزالدمج المخيمات،  استراتيجيةأو اإلغالق كجزء من  للدمجالمخيمات القائمة  تخضعبينما 

. وال يزال النازحون الذين يعانون من نزوح ستهدفةديمومة الحياة في مخيمات العبور والمخيمات المُ إدارة المخيمات الالزمة لتنسيق و

لم يتم معالجة هذه المشكلة فإن بعض التبعات السلبية على أعداد كبيرة من الناس تثير القلق  وإنظروف سيئة،  فيأيضا   يعيشونل مطوّ 

 القسرية. الَعودةعية والمضايقات واالستغالل الجنسي والوصم ومع تزايد إصابتهم بالصدمات النفسية االجتما

 

 الُمساعدةإلى ديارهم بطريقة دائمة، بما في ذلك تزويدهم ب الَعودةالضعفاء إلى دعم من أجل  األشخاصوفي الوقت نفسه، يحتاج العديد من 

كان المتضررين بخدمات منظمة ومعلومات فورية والخدمات المتخصصة في مجال الحماية في المناطق المتضررة. ولضمان تزويد الس

كز الموارد المجتمعية بإنشاء منصة حكومية دولية وإنسانية وإنعاش/ استقرار  بشأن الخدمات الحكومية وخدمات الشركاء، ستقوم مرا

تنفيذ مشاريع في إطار اه والصرف الصحي والنظافة الصحية بي. وستقوم مجموعة المالَعودةعلى مستوى المجتمع المحلي لدعم عملية 

 :جدا  دعم العائدين الضعفاء ل 3رقم يات التالية، واألولوية ، وقد تم وضع األولو المنّظمة الَعودةالتي تدعم  2 رقم األولوية ضمناألنشطة 
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 مخيمات.دمج ال استراتيجيةمع  شيا  ا.  توفير خدمات إدارة المخيم للمخيمات االنتقالية وتلك التي ستبقى مفتوحة، وذلك تم1

تماشيا  مع  بصورة متعاقبة من خالل إدارة فعالة للمعلوماتلمخيمات عملية الدمج التدريجي ل. دعم التخطيط المستنير وتنفيذ 2

 دمج المخيمات. استراتيجية

حكومية الحماية االجتماعية ال من شبكة الُمساعدةغير المشمولين ب األشخاصالمستدامة من خالل ربط  الَعودة.  دعم عمليات 3

 والخدمات المتخصصة في مجال الحماية في المناطق المتضررة. الُمساعدةب

في المستوطنات غیر الرسمیة والعمل علی جمیع  ذات األولوية واالحتياجاتالمتنقلة لتحدید السکان النازحین  االستجابة. دعم فرق 4

  اآلمنة والکریمة والطوعیة.  الَعودةالمستویات لدعم 

 

 التعليم

كثر من  رتضر ضغطا   يفرضإغالق بعض المخيمات  كما إن  في العراق.  من الصراععاما   18و 3مليون طفل تتراوح أعمارهم بين  3.2أ

طفل  100،000لثغرات الرئيسية الناجمة عن هذا الوضع عواقب سلبية فيما يتعلق بحصول وسُتخلّف اعلى الخدمات التعليمية.  حقيقيا  

على التعليم والذين من المحتمل أن يظلوا في مناطق النزوح. ومن بين هذه النتائج إغالق المدارس/ الصراع ن المتضررين م األطفالمن 

مما  األطفالأماكن التعلم. كما سيؤدي إغالق المدارس أو مواقع التعلم في نهاية المطاف إلى خلق مخاوف أمنية كبير بالنسبة لحماية 

 سيعرضهم آلليات التكيف السلبية.

 

 األطفالعلى احتياجات  ُتركّزوالتي  1وإلى حد ما في إطار األولوية رقم  3األولوية رقم  ضمن لألنشطةقوم مجموعة التعليم بإعطاء األولوية ست

كبر على استمرارية وتحسين نوعية  وسيولى. الَعودةالضعيفة جدا  في مناطق  السكانية والشباب في المخيمات والفئة لصالح  األنشطةتركيز أ

. كما سيتم تركيز المشاريع على استدامة الخدمات حيثما توجد ثغرات محتملة، بما في ذلك استمرار الوصول إلى بيئات ألطفال الضعفاءا

المهمة من بين المسائل أفراد وحماية الطفل  عملية اندماجكون توالشباب. وس األطفالتعليم آمنة ومأمونة وتحسين نوعية ما يتعلمه 

 .جدا  

 

 عيش في حاالت الطوارئُسبل ال

مليون شخص. وسيستجيب شركاء المجموعة الحتياجات  2.14عدد المحتاجين بـ  يٌقّدربالنسبة لُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ، 

كثر القضايا المهمة بالنسبة لكلالَعودةُسبل العيش الُملّحة للنازحين الذين يعتزمون  من  . وتعد مسألة الحصول على ُسبل العيش من أ

تهدفين النازحين والعائدين على النحو المبين في التقييم المتكامل للموقع الثاني التابع للمنظمة الدولية للهجرة. ويحتاج هؤالء السكان المس

كالمواد الغذائية وغير الغذائية والرعاية الصحية  -إلى دعم ُسبل كسب العيش في حاالت الطوارئ للحصول على االحتياجات األساسية 

 .الَعودةوالمأوى لتسهيل 

 

األصلیة.  إلی مناطقهم لَعودةلمن النازحین العدید  حيث يضطرالقادمة،  األشهرمن المتوقع أن يتم غلق العدید من مخیمات النازحین في 

مود من أجل على الص الُقدرةوسيعمل شركاء المجموعة على تمكين النازحين العائدين وتعزيز انتقالهم من المساعدات المدعومة إلى 

 العيش العاجلة عن طريق ما يلي: ُسبلتجنب النزوح الثاني من خالل معالجة نقص 

 

المساهمة في والتي تواجه مشقة شديدة،  جدا  النقد الفوري للمجتمعات الضعيفة  أن توفرمقابل العمل التي من شأنها  أنشطة النقد.  1

على إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية العامة وفي نفس مقابل العمل  أنشطة النقد العامة. وستعمل االحتياجاتتوفير الخدمات الضرورية و

 ، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة.الضروريةفرص العمل واألموال النقدية  تعمل على توفيرالوقت 
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كتفاء الذاتي للناس المحتاجين أجل استعادة االالمفقودة من اإلنتاجية ُسبل العيش أصول  في استعادةالطارئة  الُمساعدةتقديم .  سيتم 2

الممتلكات بالنسبة للعائدين تأثيرا  إيجابيا  على زيادة دخل المستفيدين، وتحفيز األسواق في المناطق استعادة  أنشطةالدخل. وتؤثر وتوفير 

 التي تشهد عملية عودة كبيرة.

  

 النقدية متعددة األغراض الُمساعدة

الضعفاء  األشخاصهي احتياجات  2018لعام  ةاإلنساني االستجابةغرات التي حددها فريق العمل النقدي في إطار خطة والث االحتياجاتإن 

حديثا   النازحين األشخاصو ،ما لم تتم مساعدتهم الَعودةالضعفاء جدا  الذين ال يستطيعون  األشخاصو ،الذين يعيشون خارج المخيمات

الحماية االجتماعية الحكومية.  مساعدة شبكة الضعفاء جدا  والذين ال تغطيهم األشخاصو ،دار السنةمرة أخرى على م همنزوحُيحتمل أو 

النقدية  الُمساعدة. ويتم تقديم 2018مليون شخص في حاجة إلى مساعدة نقدية متعددة األغراض في عام  2.2كما أن هناك ما يقرب من 

بصورة  األُسرةعلى أساس تقييم  بناء   لضعف االجتماعي واالقتصاديمعايير االل الذين تم تقييمهم من خ الناسمتعددة األغراض إلى 

 موحدة. 

 

كثر من  المتضررة من النزاع أنفقت األُسرطبقا  للتقييم الشامل لضعف األمن الغذائي، فإن ثلث  من ميزانياتها الشهرية على األغذية، %75أ

التي شملها التقييم  األُسرغالبية  اعتمدتما  الغذائية األساسية. وكثيرا   االحتياجاتبية مما يعني أنها تواجه قيودا  اقتصادية شديدة في تل

واألزمات المعيشية. وشملت هذه االستراتيجيات  الضغطاستراتيجيات التكيف التي تشير إلى حاالت على الشامل لضعف األمن الغذائي 

من النفقات على المواد غير الغذائية. هذا وتسهم معدالت البطالة المرتفعة في شراء األغذية على أساس االئتمان وإنفاق المدخرات والحد 

ال  2017التي تم تقييمها في عام  األُسرمن % 76لتقارير إلى أن الضعيفة عن تلبية احتياجاتها المعيشية األساسية. وتشير ا األُسرعجز 

 لتلبية احتياجاتها الحرجة. اقترضت األموالقد  األُسرمن تلك  %90ن أنواع العمل وأن ما يقرب من تستطيع الحصول على أي نوع م

 

االحتياجات األساسية لضمان تلبية  الَعودةالمتضررة اجتماعيا  واقتصاديا  في مناطق  األُسرسيستهدف شركاء مجموعة العمل النقدي 

ذلك من خالل توفير ، وسيتم ل على الغذاء والخدماتإلى المخيمات للحصو الَعودةمرة أخرى أو  ، وتجّنب نزوحهاالضعيفة لألُسرالعاجلة 

مساعدة نقدية متعددة األغراض تماشيا  مع األولوية األولى للتخصيص )األنشطة التي تدعم العائدين األكثر ضعفا (. كما سيحيل فريق 

لقانونية الفاعلة في مجال الحماية وآليات ا الُمساعدةالعيش وبرامج  ُسبلالضعيفة إلى الخدمات الرئيسية مثل برامج  األُسرالعمل النقدي 

 األكثر ضعفا . لألُسرالحماية االجتماعية لضمان إمكانية الحصول على الدعم المناسب على المدى الطويل 

 

 التنسيق والخدمات المشتركة

العراق.  في مختلف أنحاءلوصول جهة فاعلة إنسانية من خالل أنشطة التنسيق وإدارة المعلومات وتيسير تدخالت ا 175سيدعم القطاع نحو 

، من المتوقع أن يؤدي اندالع العنف إلى موجات صغيرة نسبيا  من 2018وفي الوقت الذي يتوقع فيه تصاعد حدة النزاع العراقي في عام 

تم التركيز على ، حيث ي2018على االستجابة اإلنسانية في عام  الَعودة. ومن المتوقع أيضا  أن تهيمن عمليات 2018النزوح طوال عام 

 محافظات األنبار ونينوى وصالح الدين کرکوك ودیالی. وفي هذا السياق، تم تحديد األولويات التالية؛

.  رفع مستوى الوعي بشأن التلوث بالمخاطر المتفجرة: تستمر المخاطر المتفجرة في التأثير على سالمة النازحين والعائدين والمجتمعات 1

لى المعلومات الكافية أو أية معلومات عن المناطق والمخاطر الملوثة. حيث أن النساء واألطفال معرضون للخطر المضيفة الذين يفتقرون إ

ة. بشكل خاص. وتشكل المخاطر المتفجرة أيضا  تهديدا  مستمرا  على سالمة الجهات الفاعلة اإلنسانية في تقديم المعونة في المناطق المتضرر 

املة عن المخاطر المتفجرة وغيرها من المخاطر األمنية إلى تحسين عمليات اتخاذ القرارات وسيؤدي الحصول على معلومات ش

 .الَعودةاالستراتيجية والتشغيلية فيما يتعلق بعمليات 

كثر من 2015.  تعزيز التواصل الثنائي والمسؤولية بين الشركاء والمستفيدين: منذ عام 2  120،000، تلقى مركز االتصاالت في العراق أ

مكالمة، وال تزال الحاجة لهذه الخدمة قائمة مع تزايد عدد العائدين في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات نسبيا . وسيستمر الخط 

 الساخن في تمكين األشخاص المحتاجين من الوصول وتوجيه مشاكلهم إلى الجهات المعنية على الفور، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.

كز الموارد سمن خالل نهج متعدد القطاعات قائم على المناطق،  المبدئية الَعودة: ولدعم المنّسقةقييمات . دعم جودة الت3 يتم إنشاء مرا

ك حاجة إلى إجراء تقييمات إضافية للنهج القائم على المناطق مركز المشترك للتنسيق والرصد. ولهذا السبب، هناالمجتمعية من قبل ال
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كز الموارد المجتمعية، وتصميم تحليل أعمق والقيام ببهدف  كثر شموال  لالحتياجات والثغرات لكي تستخدمه الجهات الفاعلة في تشغيل مرا أ

 في برامجها.  ومتعددة القطاعاتاستجابة مستهدفة جغرافيا  وشاملة 

 

 الخدمات اللوجستية

إلى تيسير الحصول على خدمات  لدعم اللوجستيا، تهدف مجموعة اإلنسانيوالثغرات التي حددها المجتمع  االحتياجاتاستنادا  إلى 

من حيث  ةاإلنسانيعلى تحسين كفاءة وفعالية سلسلة اإلمدادات  اإلنسانيموثوقة في الوقت المناسب، مما يعزز قدرة المجتمع  لوجستية

من ( 18) كبيرا   التي تتطلب عددا   تاإلمدادالسلسلة  غير المتنبئ به "الدفع" السريع تهدف إلى 2017في عام  ستراتيجيةاال. وكانت التكلفة

 ها أنماط النزوح وقدرات المخيمات، مع توقع أن يكون الطلب مرتفعا  ُتحددالتخزين. وقد تم الدفع بالحموالت وبكميات كبيرة،  منشآت

 

كثر استقرارا  وأصبح لدى المنظمات قدرة متزايدة على التنبؤ والتخطيط، فضال  ع2018في عام و ن زيادة القدرات. ولذلك، ، أصبح الطلب أ

"سحب"، حيث سيتم االحتفاظ  أنموذجإلى  لهذا لتخصيص بتنفيذ تغيير في تشكيل سلسلة اإلمداد الدعم اللوجستيستقوم مجموعة 

 شكّل ضغطا  تُ بالمخزون على مستوى مركزي وإرساله فقط حسب الحاجة. ومن شأن ذلك أن يقلل من الحاجة إلى خدمات التخزين التي 

 مرافق تخزين مشتركة في المواقع الرئيسية(، ويزيد من فعالية التكلفة. 6اط التسليم النهائية )مما يقلل من في نق

 

لكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لسلسلة اإلمدادات ؤدي إلى تحسين ااألنشطة التي توالقيام بتوفير الخدمات  في يكمن هدف المجموعة

لالحتياجات المباشرة ألولئك الذين ما زالوا في المخيمات، في  االستجابةبمواصلة  اإلنسانياء في المجال سماح للشركة، فضال  عن الاإلنساني

 الطوعية. الَعودة تستمرحين 

 

 السريعة االستجابةآلية 

م عند عودتهم الضعيفة سيحتاجون إلى شكل من أشكال الدع الفئة السكانيةشخصا  من  350،000نحو  بأن  السريعة  االستجابةتقدر آية 

 مواطنيساعد على التقليل من  األمر الذيضة للخطر، المعّر  لألُسرإلى مناطقهم األصلية. وتهدف هذه اآللية إلى توفير إمدادات طارئة فورية 

الذين  الذين يسافرون لمسافات طويلة أو أولئك األشخاصإلى  الَعودةة طوارئ خاصة بُحزمعن طريق توفير  الَعودةالضعف أثناء عملية 

 السريعة االستجابةعند نقاط التفتيش أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وفي إطار هذا التخصيص، تهدف آلية  ُسبلبهم ال تقّطعت

كثر العائدين  6،000) شخص 30،000إلى الوصول إلى نحو  أسرة( في إطار هذه الفئة، لتغطية الفجوة المالية وتوزيع مجموعات الطوارئ على أ

 عفا .ض

إلى ديارهم  الَعودةمليون نازح ممن يقيمون حاليا  في مخيمات ومستوطنات رسمية قد ال يتمكنون من  1.5 بأن   يٌقّدروعالوة على ذلك، 

سوف  شخص 210،000السريعة أن حوالي  االستجابةبسبب استمرار انعدام األمن والفوضى السياسية وعدم توفر الخدمات. وتقدر آلية 

األساسية  ةاإلنساني االحتياجاتالسريعة من أجل ضمان الدعم في الوقت المناسب لتلبية  االستجابةفي إطار آلية  الُمساعدةى يحتاجون إل 

السريعة إلى تقديم المساعدات  االستجابةمثل الغذاء والمياه والنظافة الصحية ومستلزمات النساء. وفي إطار هذا التخصيص، تهدف آلية 

 6،000)شخص  30،000طوارئ إلى حوالي  ُحزماألكثر ضعفا  داخل المخيمات وخارجها من خالل توفير  األُسرحياة إلى هذه الالزمة لديمومة ال

مساعدات قصيرة  يحتاجون إلىالضعفاء الذين  األشخاصخالل التنقل بين المخيمات ودمج المخيمات، بما في ذلك دعم  أسرة( وذلك

 عدة مرات. لاألمد 
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 ات المشاريعتحديد أولوي

تماشيا  مع المناقشات التي دارت في االجتماع األخير للمجلس االستشاري والتزامات "المفاوضة الكبرى" التي تم التعهد بها في مؤتمر 

متطلبات زيادة التمويل الُمقدم للمنظمات غير الحكومية الوطنية، شريطة أن تستوفي  ةاإلنسانيمنسق الشؤون  ، أقر  اإلنسانيالقمة العالمي 

في العراق )الذي يجري تنقيحه حاليا (. وتحقيقا  لهذه الغاية، وحيثما يكون ذلك ممكنا  من  اإلنسانيلدليل التشغيلي لصندوق التمويل ا

 سيتم إعطاء األولوية للمشاريع التي ُتقدمها المنظمات غير الحكومية الوطنية في إطار هذا االعتماد.الناحية العملية، 

 

 

 الُقطريوالتركيز الوارد في الدليل التشغيلي الُمنقح لصندوق التمويل العمل المنّظم ولويات مقترحات المشاريع وفقا  إلطار تم تحديد أ

 (.4المشترك على أساس المعايير التالية والمعايير المبينة في بطاقة األداء االستراتيجي )الحظ المرفق 

 

 ؛ تحديد موقع المشروع بوضوحالعمليات أو الوجود في مناطق /: إمكانية الوصولالوصول ✓

بما المجموعة ومراعاة الشروط  وأهداف 2018لعام  ستراتيجيةاال االستجابة اإلنسانية خطة: ربط واضح بأهداف ستراتيجيةاالفائدة  ✓

 .1التخصيص هذه، والمواءمة مع أنشطة المجموعة الموضحة في الملحق  استراتيجيةمع  يتماشى

 وتوثيقها بشكل جيد ويتم وصف المستفيدين بوضوح االحتياجات: يتم شرح االحتياجات ✓

 لالحتياجات المحددة لالستجابة: األنشطة كافية المالئمة ✓

 وميزانية عادلة متناسبة مع السياق الٌمقرّرةلتنفيذ األنشطة  التقنية: يلبي المقترح المتطلبات السالمة التقنية وفعالية التكلفة ✓

 حديد االفتراضات والمخاطر بشكل شامل وواضح، إلى جانب استراتيجيات إدارة المخاطر: تإدارة المخاطر ✓

 المشروعالتقصي في  استراتيجيةواقعية للرصد و استراتيجية: وضع الرصد ✓

 

 إعداد اقتراح المشروع وتقديمه

 المشروع المقترح تهيئة

  -منتصف الليل قبل ) 23:59مارس آذار/  4بحلول يوم السبت  مشاريع عن طريق نظام إدارة المنح. ينبغي تقديم جميع مقترحات ال1

لجميع الشركاء المؤهلين قبل  ا  إلزامي ا  التسجيل في نظام إدارة المنح أمر ويعتبر بتوقيت العراق(. ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ. 

الفترة الكاملة ة المنح منصة على شبكة اإلنترنت تدعم إدارة تقديم اقتراح المشروع مع عنصر العناية الواجبة المعتمدة. ويعتبر نظام إدار 

 /https://cbpf.unocha.org. اإلنسانيلتمويل امنحة ل

المشترك  لُقطرياصندوق التمويل نظام إدارة المنح التابع لنظام إدارة المنح، يرجى تسجيل الدخول إلى في  كتسجيلهاء من االنت فور. 2

 http://gms.unocha.org/content/partner المقترح حول كيفية تقديم المشروعوقراءة التعليمات 

تخصيص. ويجب دعم ذلك وأولويات ورقة ال 2018لعام  ةاإلنساني االستجابة. ينبغي إعداد مقترحات المشاريع بما يتفق مع أهداف خطة 3

من المبادئ  8األنشطة التفصيلية. )يرجى الرجوع إلى الملحق و SMART بإطارات سجل واضحة مع النتائج والمحصالت ومؤشرات

 (المقترح المشروع نموذجأالتوجيهية العالمية لعينة 

مشاریع  تشجيعویتم . المشاريع المقترحةلمنظمات أن تتشاور مع منسقي المجموعات المعنيين خالل مرحلة إعداد على ا. ينبغي 4

کثر من  ويجبالمجموعات المتعددة   التخصیص لهذا اقتراحينعلی الشرکاء تقدیم أ

 

 تهيئة الميزانية

جميع النفقات المتصلة بالمشروع في إطار بنود الميزانية ذات الصلة.  ُتحدد. يجب أن تتضمن جميع مقترحات المشاريع ميزانية مفصلة 5

 ميزانية المشروع لمزيد من التفاصيل. نموذجأ 13جوع إلى الدليل التشغيلي الملحق يرجى الر 

بوضوح الوحدات والكميات والنسب المئوية.  ُتحددوأن  المقررة،للتكاليف  ةالصحيح التفاصيل. يجب أن تعكس مقترحات الميزانية 6

قوائم الكميات دوالر أمريكي، ينبغي إدراج تفاصيل الميزانية في  10،000وعندما تتضمن بنود الميزانية تكاليف عناصر متعددة تزيد عن 

 نظام إدارة المنح، مع إدراج البند والوحدة والكمية والتكلفة )لكل وحدة وإجمالي التكلفة( التابع ل

https://cbpf.unocha.org/
http://gms.unocha.org/content/partner
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الميزانية. وعلى من بنود  بند وسبب وجود أي الموادتقديم سرد الميزانية )كعنصر أساسي من الميزانية( الذي يفسر بشكل واضح . 7

ذ، نفّ المعدات الالزمة لدعم التشغيل المنتظم للشريك المُ  /صول الكبيرة/ الباهظة التكاليفسبيل المثال، فإن التكاليف المشتركة، واأل

 حاالت واضحة يكون فيها تقديم التفاصيل ضروريا  في سرد الميزانية. تكون

إلی  تصلالمذكورة أعاله أو التي تفتقر إلی المعلومات المالية وإعداد الميزانية، لن  إن مقترحات المشاريع التي ال تستوفي المتطلبات. 8

 .المقترح وسيتم حذف المشروع ةاالستراتيجي المراجعةمرحلة 

ا  إلى لمزيد من التوجيهات بشأن الميزانية )التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة، التكاليف المباشرة أو غير المباشرة(، يرجى الرجوع أيض. 9

 .40-39ح لصفحات مرفق صندوق التمويل الُقطري المشترك صفحة الدليل التشغيلي الُمنقّ 

 تاريخ البدء وأهلية اإلنفاق

بدء المشروع هو ممكن لتاريخ أقرب تحديد تاريخ بدء المشروع. إن ذ بنفّ وبالتنسيق مع الشريك المُ  اإلنساني.  ستقوم وحدة التمويل 10

توقيع اتفاقية المنحة بعد تاريخ  تملى اتفاقية المنحة. وسيتم إدراج تاريخ البدء المتفق عليه في اتفاقية المنحة. إذا تاريخ توقيع الشريك ع

 التوقيع على اتفاقية المنحة. ةاإلنسانيالبدء المتفق عليه، فإن تاريخ التوقيع على اتفاقية المنحة له األسبقية. ویمکن لمنسق الشؤون 

المشروع قد تمت الموافقة عليه، ويتم إرسال  بأن  بإعالم الشريك  اإلنساني، تقوم وحدة التمويل ةاإلنسانيالشؤون  توقيع منسق. عند 11

 األمم المتحدة لتنسيق علی االتفاق، سیتم إرسال االتفاق إلی مکتب الشريك. وبمجرد أن يوقع من قبل الجهة المقابلةلتوقيع االتفاقية ل

  على اتفاقية المنحة.  المنّفذشريك الد أهلية النفقات بحلول تاريخ توقيع يتحديتم . وسالتنفيذيافقة الموظف الشؤون اإلنسانیة لطلب مو

 

 االتصاالت وآليات الشكاوى

من أصحاب  الشكاوىإرسال  يوينبغ ،ihpf@un.org.إلى في العراق اإلنساني التمويل صندوقرسال جميع المراسالت المتعلقة بينبغي إ

وسوف ، feedback@ihpf@un.orgإلی في العراق  اإلنسانيصندوق التمويل التابعة ل التخصيصفیما یتعلق بعملیة  الشأن المعنيين

 اإلنساني المنّسقإلى  يعمل على إيجاد الحلول لها، وإحالتها، و العالقةالمشاكل  الشؤون اإلنسانیة لتنسيقاألمم المتحدة مکتب  رئيسی یتلقَ 

 .المناسبة التخاذ القرارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ihpf@un.org
mailto:feedback@ihpf@un.org
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 الجدول الزمني واإلجراءات

  

 Phase 

 

Step 

 

What 

 

Who 

 

Date 

 

A
L

L
O

C
A

T
IO

N
 P

R
IO

R
IT

Y
 &

 S
T

R
A

T
E

G
Y

 D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 Agree Allocation Timeline with ICCG & share Cluster Prioritization 

tool with HC Guidance on Strategic Priorities 
Allocation 
Timeline 

ICCG, OCHA 
HFU 

Completed 

Partner Capacity Assessment, Due Diligence and Fiduciary 
Benchmarks Finalized 

Partner Eligibility  OCHA HFU 1st February 

Cluster Prioritization Process Cluster Priorities CLUSTERS by 4th February  

Development of the Draft Allocation Strategy Paper 
Draft Allocation 

Strategy 
OCHA HFU 6th February 

Cluster Feedback on Scorecard and update of Draft Strategy Paper 
Feedback on 

Allocation 
Strategy 

ICCG, OCHA 
HFU 

8th February 

Advisory Board Meeting  
Feedback on 

Allocation 
Strategy 

HC, AB, 
OCHA 

W/C 11th February 

Partner and Cluster Training on GMS and Scorecards 
Allocation 

Preparation 
OCHA HFU by 15th February 

Allocation Strategy Paper Finalized 
Allocation 
Strategy 

OCHA HFU 15th February 

P
R

O
P

O
S

A
L

 

D
E

V
E

L
O

P
M

E
N

T
 Launch Allocation Strategy paper – Call for Proposals 

Allocation 
Strategy 

HC, OCHA 
HFU 

15th February 

Proposal Development Phase 
Proposal 

Preparation 
IPs 

15th February to 4th 
March 

Deadline for submission of Project Proposals 
Full project 
proposals 

IPs 4th March Midnight 

R
E

V
IE

W
 P

R
O

C
E

S
S

 

Strategic Review on GMS Scorecard 
Strategic Project 

Prioritization 
SRCs and 

OCHA 
by 8th March 

Project Shortlist & Scorecards shared with HC, AB 
Strategic 

Endorsement 
HC, AB, 

OCHA HFU 
11th March 

Technical and Financial Reviews Proposal Reviews 
TRCs, OCHA 

HFU 
by 15th March 

Partner Proposal Revision and Adjustments 
Proposal 
Revisions 

IPs by 22nd March 

A
P

P
R

O
V

A
L

 P
H

A
S

E
 

Final check 
TRC & OCHA 

Approval 
TRCs, OCHA 

HFU 
by 27th March 

Grant Agreement (GA) preparation 
GA prepared Start 
date agreed with 

IP 
OCHA by 29th March 

HC signs GA / Final approval 
Signature of GA 

collected 
HC by 2nd April 

GA countersignature 
Collect GA 

signature from IP 
IPs by 3rd April  

D
IS

B
U

R
S

M
E

N
T

 

GA final clearance 
GA cleared and 

signed 
OCHA by 6th April 

First disbursements 
Payment request 

processed 
OCHA From 11th April 

 



 

 أولويات المجموعات المقترحة للتمويل ُملّخص - 1الملحق 

 الميزانية  األنشطة الموصي بها الموقع أولوية المجوعة 

مة
عا
 ال
ية
ما
ح
 ال

المنّظمة،  االستجابةالحماية من أجل الدعوة و رصد وتقييم

 وإدارة حاالت الطوارئ ونشر المعلومات

 :لحد األقصى لثالثة مواقع في كل مشروع من القائمة أدناها

سنجار، سنوني، ربيعة، زمار، مواقع  الهدف األول لصندوق التمويل اإلنساني في العراق:

ل، وخاصة تلعفر وبعاج وبادوش والشورة خارج المخيم في نينوى باستثناء مدينة الموص

والقيارة ونمرود والحضر والطوز)ساد(. عانة، راوه، حديثة والقائم )نقطة تفتيش كيسان، 

 ناحية العبيدي، وناحية الرمانة )األنبار(

: ناحية سليمان بيك التابعة SAD لهدف الثاني لصندوق التمويل اإلنساني في العراق:ا

 للطوز 

جدعة، الحاج علي. مخيمات  صندوق التمويل اإلنساني في العراق:الهدف الثالث ل

 النازحين في أربيل، وخاصة مخيمات خازر / حسن شام وديبكة

 نشر فرق الحماية المتنقلة •

 والمجتمع األُسرإجراء تقييمات على مستوى  •

 وعملية دمج المخيمات الَعودةرصد عمليات  •

افة إلى إحالة القضايا التي تم تحديُدها إلى رسم خرائط الخدمات ومسارات اإلحالة، باإلض •

 ُمقدمي الخدمات اآلخرون

 الحماية وشركاء إدارة الحالة رصدمن فرق اإلحاالت  استقبال •

 المطلوب بالشكل إدارة الحاالتخدمات توفير  •

تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب عن الخدمات المتاحة والحقوق  •

 وااللتزامات

 

  

546,000 

ر أمريكيدوال  

 

، األُسرةالقانونية: الوثائق المدنية، قانون  الُمساعدةتقديم 

 االحتجاز، اإلسكان، واألراضي والملكية

 الحد األقصى لثالثة مواقع في كل مشروع من القائمة أدناه:

، وانه: سنوني، سنجار، ربيعة، زمار، الهدف األول لصندوق التمويل اإلنساني في العراق

(؛ عانة، راوه، حديثة القائم )نقطة تفتيش كيسان( القائم، ناحية SADناحية الطوز )

العبيدي، ناحية الرمانة )األنبار(. مواقع خارج المخيم في نينوى، وخاصة تلعفر وبعاج 

 وبادوش والشورة والقيارة ونمرود والحضر

بعة : ناحية سليمان بيك التاSAD الهدف الثاني لصندوق التمويل اإلنساني في العراق:

 (SADللطوز )

: المخيمات في دهوك، وخاصة خانك، الهدف الثالث لصندوق التمويل اإلنساني في العراق

 شاريا، وجم مشكو، ومام رشان، وداركار، وجدة، والحاج علي، والمدرج

 الرمادي -شرق وغرب الموصل، األنبار  –نينوى  اإلسكان، األراضي والممتلكات:

 نشر فرق قانونية متنقلة •

باإلضافة إلى التفتيش،  ونقاط التدقيق األمنيقع اومتابعة حاالت االعتقال في مورصد  •

 .المخيمات وخارج المخيمات

الحاجة إلى التوثيق المدني لحاالت اإلحالة والتعاون مع الجهات الحكومية إلصدار الوثائق  •

 المدنية

 من العنف الجنسي تقديم خدمات قانونية للناجيات •

 ية لزيادة مستوى الوعيتقديم استشارة قانون •

القانونية الستعادة وتسهيل إصدار وثائق الوظائف أو الملكية المفقودة  الُمساعدةتقديم  •

 أو غير الموجودة

القانونية لحل القضايا المتعلقة بالوظائف الثانوية وتسهيل مطالبات  الُمساعدةتقديم  •

 التعويض

637,000 

 دوالر أمريكي

+ 

363,000 

 دوالر أمريكي

 

سكن ال)

واألرض 

  والملكية(

ة 
لق
ع
مت
 ال
ت
ءا
را
ج
اإل

ام
غ
ألل
با

 

 .المسح، إزالة المخاطر المتفجرة

 األلغام )أخطار المتفجرات( التثقيف لتجّنب المخاطر

 

 ( من كل مشروع من القائمة أدناه:1)الحد األدنى  3-2الحد األقصى 

لدين، تلعفر، سنجار، األنبار، صالح ا الهدف األول لصندوق التمويل اإلنساني في العراق:

 االحتياجاتحيث يجري تحديد  أو موقع ذو أولوي نينوى )الموصل(، كركوك )الحويجة(

كة مع المجموعة الفرعية ومديرية األعمال المتعلقة باأللغام(  الحرجة بالشرا

 

 بمخاطر المواد المتفجرة( التوعيةعلی  الُقدرة تعزيز المجتمعي )بما في ذلك التنسيق •

 نيمسح غير تق •

 إزالة أخطار المتفجرات •

 المعلومات حول التلوث بالمخاطر المتفجرة مع السلطات مشاركة •

1,274,000 

 دوالر أمريكي
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ي
س
جن
 ال
ف
عن
 ال

 تعزيز وتوفير خدمات العنف الجنسي في حاالت الطوارئ

 الحد األقصى لثالثة مواقع في كل مشروع من القائمة أدناه:

 -كركوك. الموصل )تلعفر  -الحويجة  نساني في العراق:الهدف األول لصندوق التمويل اإل

 مدينة الموصل(

 األنبار )الفلوجة والرمادي والرطبة(. صالح الدين )تكريت، بيجي(

 األولية النفسية وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي اإلسعافاتتقديم  •

 توفير إدارة الحالة للتعامل مع العنف الجنسي •

 التعامل مع العنف الجنسيمقدمي خدمات توجيه وتدريب  •

 اإلنجابية الصّحةدمج خدمات التعامل مع العنف الجنسي مع خدمات  •

 إجراء تطبيقات السالمة للتخفيف من مخاطر العنف الجنسي •

910,000 

 دوالر أمريكي

 

التحديات النفسية التي طال أمدها للناجيات من العنف 

 الجنسي ومحدودية الدعم المجتمعي

 :ثالثة مواقع في كل مشروع من القائمة أدناهالحد األقصى ل

: نينوى )مخيم جدعه، مخيم المدرج، الهدف الثالث لصندوق التمويل اإلنساني في العراق

مخيم الخالدية(. صالح  ،HTC(. األنبار )مخيم HAAمخيم السالمية، مخيم الحاج علي، مخيم 

 الدين )مخيم الشهامة، مخيم الكرامة(

 خدمات الدعم النفسي االجتماعي المطلوبة االستمرار في تقديم •

 االجتماعي للمجتمعات وللناجين من العنف الجنسي التالحمالدعوة إلى  •

 المخيمات  ات/مجتمعفي المجموعات الشبكات تواصل للذكور ووإنشاء تدريب  •

 إنشاء وتعزيز برامج للفتيات المراهقات •

 لجنسي والتصدي لهتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الوقاية من العنف ا •

 اء تطبيقات السالمة حول العنف الخإجر  •

455,000 

 دوالر أمريكي

 

ل
طف

 ال
ية
ما
ح

 

فضال   الَعودةخدمات إدارة الحاالت الكاملة في مكان النزوح و

 عن النهج المجتمعي لحماية الطفل

 

: مخيمات نينوى )مخيم مدرج الهدف الثالث لصندوق التمويل اإلنساني في العراق

 (HAA 2ة، مخيم الحاج علي، مخيم القيار 

 : غرب األنبارالهدف األول لصندوق التمويل اإلنساني في العراق

 توفير خدمات كاملة إلدارة الحالة •

 توجيه وتدريب العاملين في الخطوط األمامية •

 زيادة مستوى الوعي المجتمعي للوالدين •

 دعم النشاطات التي تقودها المجتمعات المحلية •

910,000  

ر أمريكيدوال  

 

الدعم النفسي االجتماعي / التكامل في مساحات التعلم أو 

كز المجتمعية مدعوما  بالنهج المجتمعي لحماية  المرا

 الطفل

 

: مخيمات نينوى )مخيم مدرج الهدف الثالث لصندوق التمويل اإلنساني في العراق

 (HAA 2القيارة، مخيم الحاج علي، مخيم 

 غرب األنبار :ل اإلنساني في العراقالهدف األول لصندوق التموي

كز التعليم أو  • توفير أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي المنظمة والمدمجة مع مرا

كز المجتمعية  المرا

وتوفير  وعي المجتمعي وبرامج لآلباء واألمهاترفع مستوى اللتعزيز النهج المجتمعي  •

 الدعم النفسي واالجتماعي المجتمعي

455,000  

 دوالر أمريكي

 

ت
ما
خي
م
 ال
رة
دا
وإ
ق 
سي

تن
 

توفير خدمات إدارة المخيمات لمخيمات العبور وتلك التي 

 ستبقى مفتوحة
 مخيمات العبور وتلك التي ستبقى مفتوحة )موقع يحدد الحقا ( •

 رصد تقديم الخدمات على مستوى الموقع •

 تحسين مواقع الطوارئ •

في  والثغرات ياجاتاالحتالمخيمات لتحدید في إدارة معلومات فريق عمل التنسيق  •

 المخیمات

 ضمان الحفاظ على هياكل تنسيق فريق عمل التنسيق بالمخيمات •

500,500 

 دوالر أمريكي

 

اآلمنة والكريمة  الَعودةالعمل على جميع المستويات لدعم 

 والطوعية
كز الموارد المجتمعية •  المواقع التي يتم تحديدها من خالل اللجنة التوجيهية لمرا

كز الموارد المجتمعيةتوسيع آلية  دعم إنشاء أو •  مرا

ضمان االتصال المناسب بين مقدمي خدمات فريق عمل التنسيق بالمخيمات  •

 والسلطات المحلية والشركاء اآلخرين

 الَعودةالمعلومات المنتظمة المتعلقة بعملية توفير تسهيل  •

 دعم عملية عودة آمنة وكريمة •

 عن التقليل من خطر النزوح للمرة الثانية تشجيع الحلول الدائمة لمسألة النزوح، فضال   •

 إلى أدنى حد

273,000 

 دوالر أمريكي

 

بطريقة آمنة  الَعودةدعم إدارة المخيمات وضمان حدوث 

 وكريمة وطوعية
 حسب الحاجة •

لنوايا مع الشركاء والمجموعات ذات الصلة لضمان دراسات مسحية لتنسيق وتنفيذ  •

 فهم نوايا السكان ودعمهم

 مغلقةمفتوحة أو  تبقىلومات عن ظروف المخيمات عندما تقديم مع •

182,000 

 دوالر أمريكي
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المتنقلة لتحدید السکان النازحین  االستجابةفرق 

ذات األولوية في المستوطنات غیر الرسمية،  االحتياجاتو

اآلمنة  الَعودةوالعمل علی جمیع المستویات لدعم 

 والکریمة والطوعیة.

 أنحاء البالد حسب الحاجة في مختلف •

 جمع ونشر المعلومات عن النازحين الضعفاء والعائدين •

واستجابة الشركاء في الخط األول من خالل توفير معلومات  الُمساعدةتسهيل تقديم  •

إحداثيات نظام تحديد وكاملة عن ملفات القرى من حيث الخصائص الديموغرافية، 

 التواصل مع المختار، الخ.والمواقع، 

لتمكين القيام بأعمال الصيانة والتخفيف من المخاطر واإلسهام في  اجاتاالحتيتحديد  •

 تحقيق عمليات عودة مستدامة

136,000 

 دوالر أمريكي

 

م
لي
ع
لت
 ا

 .توفير الكوادر التعليمية في المخيمات وخارج المخيمات

، مخيم السالمية. HAA2حاج علي، مدرج القيارة،  -: جنوب الموصل الموصل / نينوى

: قضاء كركوك: غرب األنبار. األنبار. 2و 1، مخيم ديبكة M1 رود، مخيم خازرمخيم نم

: المخيمات: كرماوه، مام دهوك، الزاب )العباسي(. 2، قطاع الحويجة 1الحويجة  -الحويجة 

: مركز السليمانية: بيجي. صالح الدين، زاخو، سيمل دهوكرشان، خارج المخيمات: 

 السليمانية وحلبجة وكرميان

 المعلمين المتطوعين توظيف •

 دفع الحوافز بما في ذلك النقل للمعلمين المتطوعين •

باالشتراك مع وزارة  رصد والتوجيه للمعلمين المتطوعينبناء القدرات والتدريب وال •

 التعليم

682,500 

 دوالر أمريكي

 

 معالجة سوء نوعية التعليم لألطفال المتضررين من النزاع.

، مخيم السالمية. HAA2حاج علي، مدرج القيارة،  -ل : جنوب الموصالموصل / نينوى

: قضاء كركوك: غرب األنبار. األنبار. 2و 1، مخيم ديبكة M1 مخيم نمرود، مخيم خازر

: المخيمات: كرماوه، مام دهوك، الزاب )العباسي(. 2، قطاع الحويجة 1الحويجة  -الحويجة 

: مركز السليمانيةبيجي.  :صالح الدين، زاخو، سيمل دهوكرشان، خارج المخيمات: 

 السليمانية وحلبجة وكرميان

 تقديم دروس تعويضية •

 أساسية لمحو األمية والحسابتوفير دروس  •

 توفير المواد التعليمية في دعمال •

 توفير الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المعرضين للخطر •

والتوعية بمخاطر  الصّحةتوفير المهارات األساسية للحياة بما في ذلك النظافة وتعزيز  •

 األلغام ومسارات اإلحالة لحماية الطفل

1,592,500 

 دوالر أمريكي

 

ية
ائ
غذ
 ال
ير
غ
م 
از
لو
وال
ى 
أو
م
 ال

تغطية الثغرات الحالیة والجديدة في "مخیمات االنتقال" 

التي لم يكن لدیھا شریك مخصص للمواد غیر الغذائیة 

 أشھر األخیرة 9 - 6خالل ال 

 مخيمات النازحين في:

 : مدرج جدعة والقيارةنوىني

SADالبساتين : 

 18: كيلو األنبار

توفير المواد غير الغذائية األساسية )الفرش والبطانيات وأدوات المطبخ، وما إلى ذلك(  •

 بعد الُمساعدةلسكان المخيمات الذين لم يحصلوا على 

ون إلى الذين سينتقل الُجددتوفير مجموعات المواد غير الغذائية األساسية للقادمين  •

 المخيمات خالل األشهر الثالثة المقبلة

3,185,000 

 دوالر أمريكي

 

إصالحات المأوى في حاالت الطوارئ وحلول المأوى االنتقالي 

في المناطق التي تعاني من نقص جدا  للعائدين الضعفاء 

 الخدمات.

 

 : زمار، ربيعة، وانة )معلومات القرية متوفرة(نينوى

 ، قرية جميلة، خانقين، جلوالءديالى

 الرمانة: غرب األنبار، مدينة القائم، العبيدي؛ األنبار

 : الحويجةكركوك

 توفير لوازم سد المنافذ •

 لألُسرالدائمة  الَعودةمن أجل دعم  جدا  الضعيفة  األُسرإصالحات عاجلة لمأوى القيام ب •

 من المنازل المتضررة من الحرب 2األكثر ضعفا  والمقيمين في الفئة 

من المنازل  4و 3لمأوى االنتقالي للعائدين الضعفاء في مناطقهم األصلية في الفئة توفير ا •

 المتضررة من الحرب

1,820,000 

 دوالر أمريكي

 

ت 
ما
خد
ال

ية
ست

ج
لو
 ال

 خدمات التخزين المشتركة
 : أربيل، بغداد، تكريت/ المركز القضاء

 : حمام العليل، تكريت/ الميدان الناحية
 ركة، والمستودعات، والتسليم وإعداد التقارير.خدمات التخزين المشت •

859,000 

 دوالر أمريكي
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ّحة
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 الرعاية الصحية األولية

: الحاج علي، قياره، السالمية، غرب الموصل، الحمدانية، تلعفر، سنجار / نينوى

 سنوني، حمام العليل،

 18، عانة، الكيلو AAF: األنبار

 : ديبكة خازر / حسن شامأربيل

 : تازادييةالسليمان

 : قضاء الحويجة يحياوا، ليالن، مدينة كركوككركوك

 : شرقاط، بيجي، مجمع شقالوةصالح الدين

 ، شاريا، مام رشان(2و 1مخيمات للنازحين )كبرتو  4: دهوك

 عالج األمراض الشائعة بما في ذلك األمراض غير السارية •

 اتتحصين األطفال ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح •

 للفتيات والنساء في سن اإلنجاب اإلنجابيةخدمات الصحة  •

 الرصد والكشف المبكر وإدارة التنبيهات وتفشي المرض •

 فحص وإدارة حاالت سوء التغذية •

 التقييم السريري وعالج حاالت الصحة العقلية •

 الحفاظ على إمدادات متواصلة من األدوية واللوازم الطبية •

 ة ناقالت األمراض والقوارضمكافح -مراقبة نوعية المياه  •

3,913,000 

 دوالر أمريكي

 

 الرعاية الصحية الثانوية

 : غرب الموصل، تلعفر، سنجار / سنونينينوى

 : عانةاألنبار

 U2: حسن شام أربيل

 : بيجيصالح الدين

 تقديم خدمات متخصصة في المناطق التالية:

 طب التوليد •

 طب النساء •

 طب األطفال •

 الطب الباطني •

 في حاالت الطوارئ الرعاية •

 اإلشعاعيالمختبرات التشخيصية وخدمات التصوير  •

 التخصصات الفرعية مثل األُذن واألنف والحنجرة وخدمات طب األسنان •

 اإلجراءات الجراحية األساسية •

 إدارة النفايات الطبية •

910,000 

 دوالر أمريكي

 

 إحالة الحاالت المعقدة
صالح  ليالن.. كركوك: حسن شام / خازر. أربيل: AAF األنبار: القيارة، السالمية. نينوى:

 العلمالدين: 

الصحية الثانوية المتاحة  المنشآتإحالة الحاالت المعقدة )الطارئة وغير الطارئة( إلى أقرب  •

 والشغالة.

455,000 

 دوالر أمريكي
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اه والصرف تشغيل واستدامة وتحسين معايير خدمات المي 

الصحي، وتوفير بيئة مواتية لممارسات النظافة الجيدة 

 .للنازحين الضعفاء الذين يغادرون المخيمات بصورة رئيسية

مخیمات النازحین في نینوى ودهوك وأربیل والسليمانية واألنبار وبغداد وصالح الدین  •

 کرکوك ودیالی

 تشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي. •

معالجة مياه دائمة وفعالة من حيث التكلفة وشبكات إمدادات المياه  توفير وحدات •

 للتخلص من مسألة نقل المياه بالصهاريج

 تركيب مضخات مياه تعمل على الطاقة الشمسية وصهاريج تخزين المياه •

 ضمان جودة المياه من خالل الرصد المنتظم •

 حلول دائمة إلدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي •

تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات المغلقة  وقف •

 إلعادة استخدامها

 تعزيز الصحة المجتمعية وإدخال أفضل الممارسات للحفاظ على المياه •

 النظافة الصحية السوق فيما يخص توسيع النهج القائمة على  •

3,640,000 

 دوالر أمريكي

 



P a g e  | 17 

 

لدعم  الَعودةمناطق  استعادة الخدمات األساسية في

النازحين الضعفاء العائدين إلى مناطقهم ودعم إجراءات 

التأهب للكوليرا والتصدي لها من خالل توفير خدمات المياه 

والصرف الصحي في حاالت الطوارئ اآلمنة والمتاحة ودعم 

 ممارسات النظافة الصحية الجيدة

 نينوى، واألنبار وبغداد وصالح الدين وكركوك وديالى •

 إمدادات طارئة من مياه الشرب المأمونة •

 توزيع طارئ لمواد إمدادات المياه •

 معالجة المياه المنزلية، وما إلى ذلك.(وضمان جودة المياه )المعالجة بالكلور،  •

التخلص من النفايات وإدارة النفايات الصلبة وجمع القمامة والتخلص منها باالتفاق مع  •

 البلديات المعنية

إلمدادات مياه الصرف الصحي وتركيب معدات الطوارئ )المراحيض التوزيع الطارئ  •

 المتنقلة، وما إلى ذلك(

 توزيع مواد النظافة في حاالت الطوارئ •

 تطوير ونشر رسائل النظافة الصحية الرئيسية •

1,638,000 

 دوالر أمريكي
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ء العاجلة لدعم العائدين الضعفا العيشبل أنشطة ُس 

بل من أجل الحصول على الوسائل )النقدية / ُس  جدا  

 .العيش( للحصول على االحتياجات والخدمات األساسية

 النقد مقابل العمل واسترداد األصول • نينوىو  وكركوك وصالح الدين وديالى األنبار

728,000 

 دوالر أمريكي
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 المساعدات الغذائية والزراعية للسكان العائدين في

 ناحية بعشيقة
 بلدة بعشيقة

من مجمل % 85سعرة حرارية ) 1,800هر لتأمين أش 3إلى  1حزمة مساعدات غذائية من  •

 العينية الُمساعدةالنشاط( عن طريق 

 الزراعية )يرجى التأكيد على المجموعة( الُمساعدةحزمة  •

577,850 

 دوالر أمريكي

 

ق الضعيفة خارج المخيمات في مناط لألُسراالستجابة 

 غرب األنبار 
 يرجى تأكيد من المجموعة -الٌقرى في غرب األنبار

% من مجمل 85سعرة حرارية ) 1,800أشهر لتأمين  3إلى  1حزمة مساعدات غذائية من  •

 العينية الُمساعدةالنشاط( عن طريق 

 الزراعية )يرجى التأكيد على المجموعة( الُمساعدةحزمة  •

546,000 

 دوالر أمريكي

 

الضعيفة خارج المخيمات في قضاء  ألُسرلاالستجابة 

 الحويجة وشرق الشرقاط
 يرجى تأكيد من المجموعة -قضاء الحويجة والمواقع في شرق الشرقاط 

% من مجمل 85سعرة حرارية ) 1,800أشهر لتأمين  3إلى  1حزمة مساعدات غذائية من  •

 العينية الُمساعدةالنشاط( عن طريق 

 التأكيد على المجموعة( الزراعية )يرجى الُمساعدةحزمة  •

518,700 

 دوالر أمريكي
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النقدية متعددة األغراض الُمساعدةتوفير   نينوى واألنبار وصالح الدين وكركوك 

 جدا  الضعيفة  األُسرالضعف وتحديد  لمواطنإجراء تقييمات  •

 جدا  الضعيفة  لألُسرتقديم مساعدة نقدية متعددة األغراض لمدة ثالثة أشهر  •

 توفير آليات اإلحاالت إلى الخدمات المعنية والحماية االجتماعية الحكومية •

 القانونية الُمساعدةالوثائق القانونية إلى برامج  تمتلكالتي ال  األُسرضمان إحالة  •

 ما بعد التوزيع عملية الرصدإجراء  •

 لى قيد الحياةللبقاء عنيا إجراء رصد منتظم لمحتويات سلة اإلنفاق الد   •

 تحليل حركة األسعار وضمان بقاء قيمة التحويل مناسبة •

3,820,000 

 دوالر أمريكي
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المعرّضة للمخاطر الكبيرة خالل التنقل ودمج  األُسردعم  آ

 أسرة( 6،000شخص ) 30،000 -المخيمات 

 18الخالدية، كيلو  -الرمادي 

 وبزيبزالفلوجة  الحبانية وعامرية -الفلوجة 

الضعيفة والمعرضة  األُسروتوزيع ُحزم آليات االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ إلى  تأمين •

 بين المخيمات التنقالتللخطر أثناء 

273,000 

 دوالر أمريكي

 

شخص  30،000 - الَعودةالضعيفة جدا  خالل  األُسردعم 

 أسرة( 6،000)

 18الخالدية، كيلو  -الرمادي 

 وبزيبزالحبانية وعامرية الفلوجة  -ة الفلوج

تأمين وتوزيع ُحزم آليات االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ إلى فئة العائدين الضعيفة  •

 الَعودةخالل جدا  

273,000 

 دوالر أمريكي
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رسم الخرائط والتوعية بالتلوث باألخطار المتفجرة لتوجيه 

والمساهمة في تحقيق السالمة في عملية  جهود إزالة التلوث

 .الَعودةصنع القرار الصائب حول 

 .األنبار ونينوى وصالح الدين وكركوك وديالى

والتلوث الناجم عن المتفجرات، المعنية جمع وتحليل وتقديم تقارير عن األحداث األمنية  •

 الغ عن الحوادثرصد متكامل لألعمال المتعلقة باأللغام واإلبتوفير خرائط بما في ذلك 

في الوقت المحدد على اإلنساني توفير خرائط تفصيلية منتظمة ورصد متكامل للوضع  •

 وصولالإمكانية  حولاإلنترنت وتوفير تقارير ورسوم بيانية باإلضافة إلى تقارير الوضع العام 

ن التهديدات األمنية وبرامج الصحة البيئية عحول و التي يمكن الوصول إليهاالمناطق  إلى

 التلوث

بناء القدرات على جمع البيانات المتنقلة وأدوات التقييم المتخصصة، ومعالجة جودة  •

 البيانات )التنظيف والتحقق واالندماج(

والمجتمعات المضيفة حول أخطار المتفجرات التي  العائدينتقديم معلومات للنازحين  •

 الَعودةتشكل تهديدا  وتعتبر مهمة شاقة على طريق 

 زيادة مشاركة النساء واألطفال في برامج التوعية بمخاطر األلغام الدعوة إلى •

782,600 

 دوالر أمريكي

 

ضمان التواصل في اتجاهين مع المحتاجين من خالل مركز 

معلومات لنازحين العراقيين لتحسين عملية صنع القرار 

 للمستفيدين والمساءلة أمام المستجيبين اإلنسانيين

 .حاجة(جميع المحافظات )حسب ال

 األولويات: األنبار ونينوى وصالح الدين وكركوك وديالى

المعلومات الالزمة لديمومة من خالل مّدهم بتوفير آلية لمساعدة السكان المتضررين  •

 الحياة وتسهيل اإلحاالت إلى الخدمات المعنية.

ن توفير رقم مجاني على الصعيد الوطني ُيسهل التواصل المباشر بين األشخاص المتضرري •

 والوكاالت اإلنسانية.

 الضعفاء والسكانأساليب بديلة للمشاركة المجتمعية من أجل الوصول إلى النساء  اعتماد •

 في المجتمع

إحالة شكاوى المجتمعات المتضررة  حولآليات آمنة وفعالة وكريمة وسرية  تطبيق ضمان •

 إلى الوكاالت المعنية

في مجاالت الحماية وحماية الطفل  اقيينمركز معلومات النازحين العر العاملين في تدريب  •

 واالنتهاك والعنف الجنسيالجنسي واالستغالل 

كما  الميدانيةالتي تُبلغ الشركاء باالحتياجات والثغرات  اإلنسانية نشر لوحات المعلومات •

 أفادت المجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء البالد

تجاهات السائدة والحالة األمنية جمع المعلومات من الشركاء حول تقديم الخدمات واال •

 ومشاكل الوصول.

 .تحملة توعية لرفع مستوى الوعي بمركز االتصاال •

1,365,000 

 دوالر أمريكي
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إجراء تقييمات منسقة عالية الجودة لتقديم الحلول الدائمة 

 القائمة على المبادئ والتخطيط اإلنساني واالستجابة لها

 .جميع المحافظات )حسب الحاجة(

 .ألولويات: األنبار ونينوى وصالح الدين وكركوك وديالىا

السكانية المختلطة تحديد االحتياجات المتعددة القطاعات ذات األولوية للمجموعات  •

الفئات السكانية المتضررة واالحتياجات الخاصة لتلك الفئات وعمل استطالع وتحديد 

 مات ومسألة إعادة اإلعمار.لتصورات السكان وتوقعاتهم فيما يتعلق بجهود تقديم الخد

تقديم تحليل شامل لالحتياجات والثغرات الستخدامه من قبل الجهات الفاعلة إلنشاء  •

كز البحوث واالتصاالت وتصميم استجابة ُمستهدفة جغرافيا  وشاملة  وتشغيل مرا

 ومتعددة القطاعات في برامجها.

والتقارير  ي تغطي المواضيعالتوالخرائط  التي تم تقييمهاتوفير مالمح شاملة للمناطق  •

 البيانات المتاحة بشكل عامو

 علىمشتركة مع أداة ومنهجية مشتركة توفر المعلومات من خالل تنفيذ برامج عمل  •

كز الموارد المجتمعيةالمستوى الوطني، للسماح بإجراء تحليل مقارن بين  وتحديد  مرا

 أولويات الموارد.

ت كاملة على أساس المناطق، سيتم تقديم نظرة في المناطق التي ال يمكن إجراء تقييما •

، مما يسمح بتقديم نظرة عامة سريعة عن األوضاع في ياإلنسان  الوضع عامة سريعة على

المناطق التي تعاني من ثغرات في المعلومات، وال سيما تلك التي تشهد عمليات عودة 

 كبيرة

327,000 

 دوالر أمريكي

 

 

  

المجموعة الكُلي =  طلب 34,552,700 دوالر أمريكي   

 

 



 

 الَعودةالخاّصة ب الُمساعدة ُحزم -2الُملحق 

 

فريق التنسيق ما بين اجتماع ال تزال قيد المناقشة في  أدناه الَعودةة عمليات ُحزمالضعف ل مواطن أثناء كتابة هذا التقرير، كانت معايير

.الَعودةة ُحزمن التفاصيل والتأكيد على مكونات المجموعات. يرجى الرجوع إلى المجموعة المعنية للحصول على مزيد م  

 

(الحماية بتحديد الحاالت الضعيفة إدارة المخيمات ومجموعةمجموعة تنسيق و )تقومعند المغادرة   

 مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات(منحة نقدية لكل أسرة )ُمقدمة من  -دوالر أمريكي  400 •

 للنقلدوالر أمريكي لكل أسرة، كمنحة  30-40 •

 الَعودةناطق إلحالة إلى الجهات الفاعلة في مالحماية: ا •

 ة التنقل )المياه والغذاء والنظافة ومستلزمات النساء(ُحزم -السريعة  االستجابةآلية  •

 

 

كز المشتركة للتنسيق الوصولبعد  كز موارد المجتمع والمرا والرصد(.  )يتم توفيرها من خالل آلية اإلحالة التي تديرها األمم المتحدة ضمن مرا

 .من خالل عمليات التوزيع في المجتمعات المحلية الُمساعدةتقديم سيتم 

 الحضرية المساعدات في المناطق ةُحزم

دوالر أمريكي منحة للمأوى والمواد غير غذائية )الستكمال لوازم المواد غير الغذائية، باإلضافة إلى  200المواد غير الغذائية:  •

 خيم(الموسمية من الم المستلزمات

النقدية متعددة األغراض للفئات األکثر ضعفا  )الفريق المعني  الُمساعدة ضمن أمريكيدوالر  400منحة تقديرية إضافية بقيمة  •

 النقدية( الُمساعدةب

 عائلية لمدة شهرينغذائية الغذاء: توفير حصص  •

 األطفالغذائية للنساء الحوامل والتغذية: توفير مكمالت  •

ومجموعة أو أقراص معالجة المياه( و/لتر ) 10-لمياه المنزلية ذو سعة مصفي لوالنظافة الصحية: توفير المياه والصرف الصحي  •

 علب المياهمتنوعة من مستلزمات النظافة/ دلو و

كز الحماية التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين( •  مساعدة الحماية الفردية )من خالل مرا

 ُحزمة الخدمات في المناطق الريفية

األکثر ضعفا  )الفريق السكانية النقدية متعددة األغراض للفئات  الُمساعدةمن  أمريكيدوالر  400منحة تقديرية إضافية بقيمة  •

 .النقدية( الُمساعدةالمعني ب

كز الحماية التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي •  .ن(مساعدة الحماية الفردية )من خالل مرا

 إلى: باإلضافة

 الفناء الخلفي للمنازل بّياضة في دجاجات  •

 األعالفوإعادة إنتاج الماشية دعم  •

 أو

 دجاجات بّياضة في الفناء الخلفي للمنازل  •

 محاصيل الخضار التي تُزرع في الفناء الخلفي للمنازل •

ُمنّظمةعودة ل ةاإلنساني االستجابةموجز عن خطة  – 3لملحق رقم ا  
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 ؛ وسوف ُتدار هذه العملية بطريقة منّظمة2018العملية اإلنسانية بشكل كبير خالل عام سوف تنكمش 

. وبدال  من السماح بتطور هذا االنكماش بشكل عشوائي أو زيادة مواطن الضعف، 2018ستنكمش العملية اإلنسانية بشكل كبير خالل عام 

ري األعلى التابع للحكومة بدعم من المركز المشترك للتنسيق والرصد في بغداد ستتم إدارة العملية اإلنسانية باالشتراك مع الفريق االستشا

 والمركز المشترك لتنسيق األزمات في أربيل.

 

بشكل وثيق  اإلنسانيوتسريع السلطات جهودها في إعادة اإلعمار، سيعمل العاملون في المجال  وإغالقهاالمخيمات  دمجخالل العام، ومع 

 ُقصوىإلى ديارهم أو إعادة توطينهم. وسيتم إعطاء أولوية  الَعودةعلى اختيار البقاء في أماكن إقامتهم أو  األُسررة مع النظراء لضمان قد

استمرار تقديم  لضمان ممكنٍ  الضعيفة على الحصول على الحد األدنى للحماية االجتماعية الحكومية، وسيتم بذل كل جهدٍ  األُسرلمساعدة 

ضين للخطر. مناطق التي يوجد فيها عدد كبير من السكان المعّر الخدمات في المخيمات وال  

 

، سیقدم الشرکاء في المجال اإلنساني الدعم لمجموعة 2018في عام  الُمساعدةملیون عراقي الذين سیحتاجون إلی بعض أشکال  8.7ومن بین 

 الشركاء بما يلي:من األشخاص الضعفاء جدا . وتماشيا  مع األهداف االستراتيجية للبرنامج، سيقوم 

 

 مليون نازح يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية 1.5المساعدات إلى  ُحزمتقديم الخدمات و ✓

 ما لم تتم مساعدتهم الَعودةال يستطيعون  الذينجدا   ةضعيفمن الفئة السكانية الشخص  350،000إلى  الُمساعدة ُحزمتوفير  ✓

من النازحين شخص  300،000وتوفيرها لـ  بصورة متعاقبةالطوارئ مساعدات  ُحزمعلى على تأمين الحصول اآلمن  الُمساعدة ✓

 خالل العام أخرىمرة الذين نزحوا حديثا  أو 

من الفئة السكانية الضعيفة جدا  غير المشمولين مليون شخص  1.25وتسهيل الحصول على الخدمات لـ  الُمساعدة ُحزمتقديم  ✓

 وميةالحماية االجتماعية الحك بشبكة

 مليون شخص 2.2توفير مساعدة وحماية متخصصة إلى  ✓

 

ملتزمون بالعمل على جميع المستويات لدعم سياسة الحكومة المتمثلة  اإلنساني، فإن الشركاء في المجال 2018في عام  الَعودةنظرا  ألهمية 

، سيقوم 2018في أوائل عام  اإلنساني الُقطريتمدها الفريق المبدئية التي اع الَعودةاآلمنة والكريمة والطوعية. وتماشيا  مع إطار  الَعودةفي 

 الشركاء بما يلي:

المبدئية بما في ذلك تدابير ضمان أن تكون العملية طوعية وآمنة ومستنيرة وكريمة وغير  الَعودةتقديم إرشادات بشأن معايير  ✓

 تمييزية ومستدامة

المخيمات  دمجوالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات بشأن خطط  متعثرة،البكرة أو القسرية أو المُ  الَعودةنبذ عمليات الدعوة ل ✓

 أو البقاء أو إعادة التوطين الَعودةوإغالقها بما في ذلك آليات ضمان قدرة المقيمين على اختيار 

الخدمات واألوضاع في مناطق  حولتشجيع الحكومة ومساعدتها على تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب  ✓

الضعيفة  لألُسرالعائدة، وعند االقتضاء، ترتيب زيارات تثقيفية  لألُسرتيسير التسجيل وإصدار التراخيص األمنية و  الَعودة

 جدا .

کة المساءلة في الوقت الحقیقي بما في ذلك إيجاد خطوات لمواجهة العنف الجنسي أثناء النزوح و ✓  الَعودةتعزيز شرا

كز موارد المجتم الُمساعدة ✓ ع التي تم إنشاؤها مؤخرا  والتابعة للمركز المشترك للتنسيق والرصد في ضمان قيام مرا

بتوفير المعلومات للمقيمين بشأن الخدمات المتاحة وتقديم المشورة بشأن الثغرات التي يمكن تغطيتها بشكل مؤقت 

 في الوقت الذي يتم فيه توسيع نطاق البرامج الحكومية ةاإلنساني الُمساعدةمن خالل برامج 

 الدعم الغذائيووالحماية  ةالقانوني الُمساعدة، وة الحكومية والتعليميالصحخدمات الآليات اإلحالة إلى  تعزيز ✓



 

 مصفوفة دمج المخيمات - 4الملحق 

 .دمج المخيماتللحصول على أحدث نسخة من هذه المصفوفة ومزيد من التوجيهات حول  تنسيق وإدارة المخيماتمجموعة التشاور مع يرجى 
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اتيجيستر بطاقة األداء اال - 5لحق الم

Scorecard Parameters Score Guidance notes Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Partner 7

100 Total Score >>> 0 0 0 0 0 0 0

Strategic Relevance 35 Remarks Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

Is  the proposal  in l ine with the 2018 HRP priori ties , 1) Supporting highly vulnerable 

displaced fami l ies  l iving in camps  and sub-standard accommodation by providing 

services  and ass is tance packages  2) Supporting highly vulnerable displaced 

fami l ies  who are wi l l ing to return to their homes, but are unable to do so without 

ass is tance by providing packages  at their place of displacement and when they 

return home3) Reaching as  many newly displaced and currently access ible 

fami l ies  as  poss ible by securing safe access  and providing sequenced emergency 

packages4) Supporting highly vulnerable people inadequately covered under the 

socia l  protection floor by providing ass is tance packages  and faci l i tating access  to 

services  5) Supporting people bruta l i zed by violence to cope and recover by 

providing specia l i zed ass is tance and protection  (Range:  Yes  = 15;  Partly = 10; No = 

0)

15

Is  the proposal  in l ine with the IHF 2018 Fi rs t Standard Al location priori ties , 

namely: 1) Activi ties  supporting highly vulnerable returnees ; 2) Activi ties  

supporting principled returns  (protection, the JCMC centres , etc.); 3) Activi ties  

supporting to mainta in the camp services  for the remaining IDPs , given that the 

Government’s  camp consol idation and closure plan wi l l  l ikely cut services  in 

camps.

(Range: Yes  = 15; Partly = 10; No = 0)

15

Does  the proposal  come from a  NNGO; or include partnership / sub-grant 

arrangement with national  NGOs for response?

(Range:  Yes  = 5;  No = 0)

5 Where National NGOs can add particular value to the humanitarian response 

through their presence and capabilities, projects should be scored highest.

Programmatic Relevance 30

CLUSTER-SPECIFIC: Does  the proposal  address  highest priori ty needs  in key 

geographica l  areas , as  identi fied by the cluster?  

(Ful ly = 10;  Partly = 5; No = 0)

10 To obtain maximum effectiveness and impact from the limited resources available 

under this allocation, projects targeting most severe and time-critical needs 

should be scored highest.

CLUSTER-SPECIFIC:  Are the proposed activi ties  in l ine with those priori ti zed by the 

cluster for this  a l location (i .e. activi ties  that most appropriately address  the 

priori ti zed needs)? 

(Ful ly = 10;  Partly = 5; No = 0)

10 To obtain maximum effectiveness and impact from the limited resources available 

under this allocation, projects with activities matching those considered by the 

cluster as most relevant to addressing the prioritized needs should be scored 

highest. Consider first line  response projects as noted in the 2017 HRP.

Does  the project display the fol lowing: a) gender mainstreaming; b) protection 

maintreaming; c) cons ideration of the needs  of people with disabi l i ties  and older 

people? (Range: Yes  = 10; Partly = 5; No = 0)

10 Projects that demonstrate higher quality gender programming, protection 

mainstreaming and consideration of people with disabiltiies should be scored 

higher. 

Cost effectiveness 15

Is  the cost per beneficiary competi tive and within an acceptable range for the 

cluster?

(Yes  = 10;  No = 0)

10 Projects that represent better value for money should be scored higher. Is the total 

cost of the project per beneficiary competitive when compared to other projects 

with similar activities, and in line with cluster norms? Is  the funding used in complementari ty  with other resources  where appl icable 

(no dupl ication or overlap with exis ting activi ties , or planned activi ties )?

(Yes  = 5;  No = 0)

5 The cluster will have general knowledge and mapping of partner presence and 

activities being undertaken in different locations 

Projects which demonstrate complementarity with other resources and avoid 

duplication should be scored higher. Knowledge of funding available to the partner Management and Monitoring 10

Does  the partner currently have sufficient capaci ty (establ ished presence, 

technica l  abi l i ty) to implement proposed activi ties? Are ri sks  related to project 

del ivery clearly articulated, with appropriate mitigation measures?  

(Range:  Yes  = 10; Partly = 5;  No = 0)

10 Projects from partners rated highly by the cluster in terms of overall capability and 

track record should be scored higher. 

Consider the risk of partner not achieving the outputs as proposed due to capacity 

limitations. 

Engagement with Coordination 10

Does  the partner participate in the cluster (i .e. attend national  meetings , sub-

national  meetings ; in a  TWG; serve as  a  cluster foca l  point; and/or provide timely 

information/reports )? 

(Range:  Strong participation = 10;  Moderate = 5;  Poor = 0)

10 Projects from partners with a strong track record of coordination, reporting and 

information sharing at the cluster level should be scored higher. 

Consider the risk of partner not engaging adequately with the coordination system. 

Total Score 0 0 0 0 0 0 0

Project Score Card - IHPF 2018 1st standard allocation 

Name of Partner: 

 




