
شباط/فبراير 2018

2018

O
C

H
A

اإلنـســــــــــــانـيـــة
خطـــة االســــــــــتجابة

العراق

ك
سيلفيا روجنفي

سانية / 
شؤون اإلن

ق ال
سي

ب األمم المتحدة لتن
صوير مكت

© ت



2

اسجزء 1:   أ جورير ةلؤس ا ةي اسنؤلا  سؤصم   اسنتي  احاماا م أ ا بت ا ريوصت ©

عاد الا  اسعراق 
اسلبي

37 ةب ر 

 اسملا  
اسنلؤاور 

8.7 ةب ر 

ا شخاص 
اسنمؤھافر 

3.4 ةب ر 

اسنؤطببات )باسايالر 
ا ةریلي(

 569 ةب ر 

عاد اسنركاء في 
اسنجال احامااي

102

 

دھوك

صالح الدین

السلیمانیة

واسط
كربالء بابل

میسان
القادسیة

النجف

المثنى

ذي قار

البصرة

سوریا

تركیا

السعودیة

ايران

األردن

الكویت

بغداد

دیاىل

أربیل

كركوك

نینوى

االنبار

xx

3 ألف

2 ألف

11 ألف

4 ألف

17 ألف

46 ألف
31 ألف 24 ألف

107 ألف

199 ألف

358 ألف

4مليون

556 ألف

1.3مليون

271 ألف

1.6مليون

188 ألف

27 ألف

األشخاص المحتاجون

تم تطوير خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام 2018 لتستهدف السكان الذين هم يف أمس الحاجة إليها يف مختلف أنحاء العراق، ولكنها ال تغطي 
استجابة الالجئين يف العراق. وتتوىل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين قيادة هذه الخطة، وتم تغطيتها من قبل الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز 
القدرة على مواجهة األزمات للفترة 2019-2018. ويف محاولة لتقديم عرض شامل للحالة اإلنسانية يف العراق، تمت اإلشارة إىل احتياجات الالجئين 

وإجراءات االستجابة يف األقسام المعنية يف خطة االستجابة اإلنسانية.

 إن استخدام المواد والخرائط يف هذا التقرير ال يعني التعبير عن رأي الفريق الُقطري اإلنساين والشركاء بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو السلطات، أو بشأن 
ترسيم الحدود.
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لمحة عن

خطم االاؤجابم احاماا م 
المتطلبات (بالدوالر األمریكي)عدد سكان العراق الكلي السكان المستھدفون
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المنظمات المشاركة في عام 2018
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األشخاص غیر النازحین في المناطق التيالمجتمعات المضیفة المتضررة
أمكن الوصول إلیھا مؤخرًا

باإلضافة إلی 300,000 نازح حديث او يواجه نزوح لمرة ثانیة و 246,230 الجئ سوري
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اسجزء 1: اظر  عاةم عبى ا زةم ي جأث رها 

نظرة عامة على

ا زةم ي جأث رها 
العمليات  انتهت  العراق مرحلة جديدة، حيث  اإلنسانية يف  األزمة  تدخل 
النازحين إىل ديارهم  تنظيم داعش، وعاد مئات اآلالف من  القتالية ضد 

ومجتمعاتهم المحلية.

الُمستعادة،  المناطق  يف  والركام  المتفجرة  األخطار  إزالة  عملية  وتجري 
وتبذل جهود كبيرة الستعادة شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، 
وإعادة إنشاء شبكة الحماية االجتماعية الحكومية، والبدء يف االقتصادات 
كز الصحية. وتجري عملية دمج المخيمات  المحلية، وفتح المدارس والمرا
اتباع طرائق لضمان تغطية احتياجات األُسر  وإلغاء بعضاً منها، ويجري 
المجال  يف  الشركاء  من  مساعدة  حالياً  تتلقى  والتي  جداً،  الضعيفة 
اإلنساين يف إطار االستراتيجية الجديدة التي وضعتها الحكومة للحد من 

الفقر.

والمستمر  الُمكّثف  القتال  أربع سنوات من  البشرية خالل  الخسائر  إن 
كانت هائلة. ويف عام 2014، نزح 2.5 مليون مدين داخل العراق؛ ويف عام 
فر   ،2016 عام  ويف  منازلهم؛  من  شخص  مليون  من  كثر  أ فرَّ   ،2015
وكانت  مدين.  مليون   1.7 نزح   ،2017 عام  ويف  آخر،  شخص   700,000
تنقالت السكان يف اتجاهات متعددة. ويف نفس الوقت، كان هناك مئات 

اآلالف من الناس يفرون من ديارهم، ومئات اآلالف يعودون إىل ديارهم.

كبر  وقد تسببت  وتيرة وحجم النزوح يف جعل األزمة العراقية واحدة من أ
وأشد األزمات تقلباً يف العالم. ويتعرض المدنيون إىل مخاطر شديدة من 
والقناصة،  المتبادلة،  والنيران  المدفعية،  وقنابر  الجوي،  القصف  جّراء 
والذخائر غير المنفجرة. وقد اسُتخدم عشرات اآلالف من المدنيين كدروع 

بشرية، ونجا مئات اآلالف من الظروف الشبيهة بالحصار.

تشرين  من  بدأت  التي  الموصل،  الستعادة  العسكرية  العملية  وكانت 
 ،2017 يوليو  تموز/  يف  أشهر  تسعة  بعد  وانتهت   2016 كتوبر  أ األول/ 
أطول معركة حضرية منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقاً للمفهوم اإلنساين 
للعمليات العسكرية، تم إجالء مليون مدين من المدينة بأكبر عملية إجالء 

تم إجراؤها من منطقة قتالية يف التأريخ الحديث.

وقّدم العاملون يف المجال اإلنساين المساعدة على الخطوط األمامية ويف 
األمن  قوات  مع  واتصلوا  البالد،  أنحاء  مختلف  يف  الطوارئ  مخيمات 
العراقية لضمان إجالء المدنيين بأمان وتقديم المساعدة الُمنقذة للحياة 
إىل 1.7 مليون شخص فروا أو بقوا يف منازلهم. وأُعطيت األولوية للوصول 
إحالة 20,000 جريح  آمنة؛ وتمت  أماكن  المدنيين فور وصولهم إىل  إىل 
 12,700 ذلك  بما يف  الهجوم،  المستشفيات خالل  إىل  بإصابات خطيرة 
التي  األمامية  الخطوط  اإلصابات يف  معالجة  كز  مرا استقروا يف  شخص 

يديرها الشركاء يف مجال الصّحة.

إنَّ مسألة إعادة بناء العراق سوف تستغرق سنوات عّدة. وتشير تقديرات 
البنك  قبل  من  وتحليلها  التخطيط  وزارة  أجرتها  التي  والخسائر  األضرار 

وتكلف  األقل  10 سنوات على  اإلعمار ستستغرق  إعادة  أنَّ  إىل  الدويل 
كثر من 88 مليار دوالر أمريكي. أ

وقد تضرر قطاعي الصّحة والتعليم بشكل خاص. وزاد عدد االستشارات 
عام  منذ  أضعاف  ثمانية  بمقدار  الصحية  العيادات  يف  تقديمها  تم  التي 
كز الصحية يف صالح الدين، وال  2014. وتضررت أو دمرت %36 من المرا
تعمل سوى نصف المنشآت الصحية بكامل طاقتها يف نينوى. وتستقبل 
متناوب  بشكل  الطالب  الصراع  من  المتضررة  المناطق  يف  المدارس 
كثر  لمرتين أو ثالث يف اليوم. ويف العام الماضي وحده، تضررت أو دمرت أ
من 150 مدرسة. وال يزال ما يقرب من %50 من األطفال يف مخيمات 
إىل  يذهبون  طفل  مليون  و3.2  جيد،  تعليم  على  يحصلون  ال  النازحين 

المدارس بصورة غير نظامية أو ال يتلقون التعليم على اإلطالق.

انخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة %40 مقارنة بمستويات ما قبل الصراع 
كه  عندما كان إنتاج المحاصيل بما يف ذلك القمح والشعير والذرة والفوا
والخضراوات يف نينوى وصالح الدين يوفر ما يقرب من %70 من دخل 
 .40% القتال  األُسر. ويتجاوز معدل الفقر يف المناطق األكثر تضرراً من 
وتعتمد األُسر الفقيرة وحوايل ثلث األُسر النازحة حالياً على استراتيجيات 
التكيف السلبية. ويعاين ما يقرب من 1.9 مليون عرايق من انعدام األمن 
مليون  و5.2  الصحية؛  الرعاية  إىل  شخص  مليون   7.3 ويحتاج  الغذايئ؛ 
شخص يحتاجون إىل الدعم الخاص بالحماية؛ و5.4 مليون يحتاجون إىل 
شخص  مليون  و4.1  الصحي،  والصرف  المياه  مجال  يف  المساعدة 

يحتاجون إىل مأوى.

وعلى الرغم من انتهاء الصراع، فمن المتوقع أن تكون األوضاع متقلبة 
غير  الهجمات  استبعاد  يمكن  وال   .2018 عام  طوال  بها  متنبئ  وغير 
المتماثلة، وال سيما يف المناطق التي يحظى تنظيم داعش بدعم محلي، 
تبرز  وقد  النازحين.  عودة  على  ويؤثر  جديد  نزوح  إىل  يؤدي  الذي  األمر 
والتوترات  المصالحة  يف  بالتأخير  ترتبط  االستقرار،  لعدم  جديدة  مصادر 

السياسية، بما يف ذلك يف المناطق المتنازع عليها.

ومن المرجح أن يعود ما يصل إىل مليوين نازح عرايق إىل ديارهم خالل عام 
العراق  حكومة  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  من  الرغم  وعلى   .2018
العديد من  العودة، فإن  النازحين على  إقليم كردستان لتحفيز  وحكومة 
األُسر الضعيفة غير قادرة على العودة من دون مساعدة. ومن المرجح أن 
ديارهم  إىل  عودتهم  بتأخير  المستقرة  غير  المناطق  من  النازحون  يقوم 
حتى تتحسن الظروف، وسيبقون بحاجة إىل الدعم. فاألُسر التي تعيش 
جداً،  تكون ضعيفة  المطلوب،  المستوى  دون  والمساكن  المخيمات  يف 
وال  البالد،  أنحاء  مختلف  يف  الُمضيفة  المحلية  المجتمعات  تواجه  كما 
الخدمات  يف  وتدهور  النطاق  واسعة  بطالة  كردستان  إقليم  يف  سيما 

العامة.

من المتوقع أن تعود غالبية اأُلسر النازحة إلى مجتمعاتها المحلية بحلول نهاية العام
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ةجنرع اسعائاين

3.2 مليون

اسصازحر  ياسعائاي  )حؤى 31 ديمنبر 2017( 

الُمرجح أن تؤثر مشكلة الحماية على  2018 وما بعده، من  وخالل عام 
ماليين األشخاص حيث تتصدى األُسر والمجتمعات المحلية لظروف ما 
بعد الصراع. إن االنتقام من األشخاص المرتبطين بتنظيم داعش والعنف 
ال  التي  األُسر  وتواجه  الحساسة.  المناطق  يف  مشاكل  يمثالن  الطائفي 

شبكة  من  األدىن  الحد  على  الحصول  يف  صعوبة  مدنية  وثائق  تمتلك 
مئات  ويحتاج  بالتعويض.  والمطالبة  الحكومية،  االجتماعية  الحماية 
اآلالف من األشخاص الذين تعرضوا للعنف الوحشي، بمن فيهم النساء 

واألطفال، إىل دعم وخدمات متخصصة، وكثير منها ال يتوفر إال جزئياً.

ةجنرع اسصازحین

2.6 مليون

حزيرا  | يرا ر 
 2014

سقوط الموصل 
وانتشار العنف يف 

شمال العراق. 
ازدیاد حاالت 
النزوح جّراء 

الصراع إىل 1.2 
ملیون شخص، 
على الرغم من 

عودة بعض 
النازحین بسرعة 

إىل الموصل.

أيار | ةاير 2015 
العملیات العسكرية يف االنبار تتسبب يف مزید 

من حاالت النزوح. وقد عاد نحو 116,850 
نازح إىل دیارھم

آب | أغمطس 2014 
تسببت الھجمات على سنجار وزمار وسھل 
نینوى يف نزوح ما یقرب من ملیون شخص 

يف غضون أسابیع، مما دفع عدد النازحین 
العراقیین إىل 1.8 ملیون شخص

كاار  اسثااي | يصاير 2015 
ارتفاع أعداد النازحین إىل نحو 2.2 ملیون 
شخص بسبب انعدام األمن والصراع يف 

المناطق الوسطى والشمالیة

كاار  ا يل | ديمنبر 2015 
تكثیف العملیات العسكریة الستعادة 
الرمادي، األمر الذي فتح مرحلة جدیدة 

من األزمة يف العراق. إذ بلغ عدد 
النازحین يف شھري كانون األول /

دیسمبر وكانون الثاين / ینایر 2016 
نحو 30,000 شخص.

حزيرا  | يرا ر 
2015

اطالق خطة االستجابة 
اإلنسانیة المنقحة 498 

ملیون دوال ر أمریكي 
المبلغ المطلوب للفترة 
من تموز وحتى كانون 

األول 2015

كاار  اسثااي | 
يصاير 2014 

بدء القتال يف األنبار 
وسقوط الفلوجة، ونزوح 
حوايل 85,000 شخص

أيار | ةاير 2014 
وصل عدد النازحین 

بسبب العنف يف األنبار 
550 ألف نازح.

أيبرل | ابؤنبر 2015 
بدء تفشي وباء الكولیرا، وقد أثر على 
وسط وجنوب العراق. وبحلول كانون 

األول / دیسمبر، تضررت 17 
كثر من2,800  محافظة، وكان ھناك أ
حالة مؤكدة مختبریاً وسجلت حالتي 

وفاة.
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اسجزء 1: سنلم عن خطم االاؤجابم احاماا م 
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اسصازحر  ياسعائاي  )حؤى 31 ديمنبر 2017( 

المنظمات  من  وبدعم  كردستان،  إقليم  وحكومة  العراق  وتلتزم حكومة 
الوطنية واألوقاف الدينية، بتقديم الجزء األكبر من المساعدات اإلنسانية 
المجال  يف  الشركاء  على  االعتماد  يف  ستستمر  ولكنها   ،2018 عام  يف 
اإلنساين لدعم األُسر النازحة والضعيفة جداً. وال يمكن التقليل من أهمية 

والسالم  واألمن  المصالحة  إن  العراق.  يف  اإلنسانية  العملية  استمرار 
الذين عانوا  المستقبلي للبالد يعتمدان على ضمان حصول األشخاص 

وفقدوا كل شيء خالل الصراع على المساعدة التي يحتاجونها.

أيبرل | ابؤنبر 
 2017

بدء العملیات العسكریة يف 
الحویجة يف 21 أیلول/ 

سبتمبر. یواجه ما یصل إىل 
85,000 شخص خطر 

النزوح.

 جنرين ا يل | 
أكؤربر 2017

نزح حوايل 180,000 
شخص بسبب إعادة 
االنتشار العسكري ىف 

شمال العراق ىف 
كتوبر  تشرين األول/ أ

الماضي.

 كاار  ا يل |  
ديمنبر 2017

يف أواخر كانون األول / 
ديسمبر 2017، وألول 

مرة منذ بدء أزمة النزوح 
يف العراق يف كانون 

األول / ديسمبر 2013، 
سجلت المنظمة 

الدولية للهجرة عددا 
كبر من العائدين )3.2  أ
مليون شخص( مقارنة 

بالنازحين الذين بلغ 
عددهم 2.6 مليون 
شخص يف العراق.

جنرز | يرس ر 2017 
أعلن رئیس الوزراء عن 

استعادة مدینة الموصل 
كثر من  بالكامل نزوح أ

ملیون شخص.

أيبرل | ابؤنبر 2016 
تسببت العملیات العسكریة على طول ممرات 

كثر من 500 الف  األنبار والموصل إىل نزوح أ
شخص بحلول نھایة أیلول / سبتمبر.

آذار | ةارس 2016 
بدء معارك استعادة ھیت 

والمناطق المحیطة بھا وعلى 
طول ممر الموصل، ونزوح 
كثر من 50,000 شخص  أ

بحلول نھایة أیار/ مایو

جنرين ا يل | أكؤربر 2016 
كتوبر، األمر  بدء معركة الموصل يف 17 تشرین األول / أ

الذي أدى إىل تھدیدات شدیدة بالحمایة ألكثر من ملیون 
مدين. وقد نزح حوايل 90,000 شخص يف الشھرین 

األولین من المعركة.

جنرين اسثااي | 
ارفنبر 2016 

ارتفاع كبیر يف أعداد 
العائدین، وخاصة يف األنبار، 

كثر من  حیث وصل إىل أ
100,000 يف الشھر. وعاد ما 
مجموعه 1.2 ملیون شخص 

اىل منازلھم ىف العراق 
بحلول تشرین الثاين/ 

نوفمبر.

حزيرا  | يرا ر 
 2016

كثر من85,000  نزوح أ
شخص بسرعة من 

الفلوجة اثناء استعادة 
قوات األمن العراقية 

للمدينة
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اسجزء 1: ب ااات اسملا  اسنلؤاو ن

بيانات

اسملا  اسنلؤاو ن
ال يزال عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية الطارئة مستمر في االنخفاض
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الالجئون السوريون

النازحون حدیثا أو الذین
یواجھون نزوحًا لمرة ثانیة

العدد اإلجمالي لألشخاص المحتاجین حسب المجموعة (بالمليون)

العدد اإلجمالي
لألشخاص المحتاجین

النازحون 

المقیمون الضعفاء جدًا
في المجتمعات المضیفة

الحمايةالصحة المياه
والصرف
الصحي

المسكن
واللوازم

غير الغذائية

سبل العيش
يف حاالت
الطوارئ

األمنالتعليم
الغذايئ

تنسيق
وادارة

المخيم

المساعدة
النقدية
متعددة
االغراض

آلية
االستجابة
السريعة

أشخاص
محتاجون

مليون

مليونمليونمليون

مليونمليونمليون

غیر النازحین في المناطق التي 
أمكن الوصول إلیھا مؤخرًا

العدد الُكّلي للسكان

عدد السكان الذین یعیشون في المناطق المتضررة من الصراع

مليون37

مليون14

مليون8.7

عدد السكان المحتاجین إلى المساعدة اإلنسانیة

أطفال (< 18 سنة) البالغون (59-18) المسنون(> 59 سنة)
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الالجئون السوريون
 

 

 

 

18% 44% 25%
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الحالة*

 1.5  3.8  2.1
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غیر النازحین في 
المناطق التي أمكن 
الوصول إلیھا مؤخرًا

مليون

مليونمليونمليون

مليونمليون

النازحین حدیثا أو الذین
یواجھون نزوحًا لمرة 

ثانیة

ُيقّدر الشركاء يف المجال اإلنساين أن 8.7 مليون شخص يف مختلف أنحاء 
هذا  ويمثل   .2018 عام  خالل  اإلنسانية  المساعدة  سيحتاجون  العراق 
العدد اإلجمايل لألشخاص الذين يحتاجون إىل شكل من أشكال المساعدة 
اإلنسانية، وليس العدد المطلق. وباستخدام منهجية موحدة، قام الشركاء 
الضعف.  نقاط  ُتحدد  رئيسية  فئات  خمس  عبر  االحتياجات  بتقييم 
واستناداً إىل التقييمات المشتركة بين المجموعات، ُيقّدر الشركاء ما يلي:

l  المخيمات يف  النازحين  من  شخص  مليون   1.5 سيحتاج 
 .2018 عام  يف  إنسانية  مساعدة  إىل  الرسمية  غير  والمستوطنات 
وهذا تقدير أعلى يستند إىل افتراض أن العديد من األُسر قد تقرر 
العودة إىل مجتمعاتهم يف وقت الحق من العام بسبب انعدام األمن 

واألضرار والذخائر غير المنفجرة يف مناطقهم؛

l  النزوح بشكل مؤقت أو  االنتقال  إىل  قد يضطر 300,000 شخص 
نتيجة للهجمات والتوترات غير المتماثلة يف المناطق المتنازع عليها 

وغير المستقرة خالل عام 2018؛

l  قد یحتاج 2 ملیون عائد إلی شکٍل من أشکال المساعدات اإلنسانیة
المحدودة خالل عام 2018، بما يف ذلك 500,000 شخص من الفئة 
السكانية الضعيفة الذین عادوا بالفعل، و1.5 ملیون شخص ممن 

سیعودون خالل العام.

l  ًقد یحتاج 3.8 ملیون شخص يف المجتمعات التي تستضیف أعدادا
کبیرة من األُسر النازحة إلی مساعدات إنسانیة يف عام 2018. وهذا 
تقدیر أعلی یشمل األشخاص يف المجتمعات المضیفة المشمولين 
االجتماعیة  الحمایة  شبكة  من  كافية  مساعدة  على  بالحصول 

الحکومیة.

l  الهجمات البقاء يف منازلهم خالل  الذين فّضلوا  600,000 شخص 
الموصل  من  شخص   500,000 ذلك  يف  بما  الصراع،  من  األخيرة 
وتلعفر، و60,000 شخص يف حويجة و40,000 شخص يف المناطق 

الغربية من األنبار.

ومن بين 8.7 مليون شخص يحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية، هناك 4.3 مليون امرأة. كما أنَّ 4.1 مليون، أي ما يقرب من نصف مجموع المحتاجين 
هم من األطفال. باإلضافة إىل النازحين واألُسر المضيفة، من المتوقع أن يبقى 250,000 الجئ سوري يف العراق ويحتاجون إىل مساعدة مستمرة.
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اسجزء 1: ب ااات اسملا  اسنلؤاو ن

العدد الُكّلي للسكان

عدد السكان الذین یعیشون في المناطق المتضررة من الصراع

مليون37

مليون14

مليون8.7
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یواجھون نزوحًا لمرة 

ثانیة

* تم تقريب األرقام، احتساب العدد اإلجمايل لألشخاص المحتاجين )8.7 م( على أساس األرقام الفعلية.
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اسجزء 1: صعربم أيضاع اسملا  اسنلؤاو ن

صعوبة أوضاع

اسملا  اسنلؤاو ن
ال تزال محافظات نينوى وكركوك واألنبار أكثر المحافظات تضرراً

المساعدة  إىل  يحتاجون  الذين  األشخاص  من   80% من  يقرب  ما  إنَّ 
اإلنسانية والبالغ عددهم 8.7 مليون نسمة يتركزون يف محافظات نينوى 
وكركوك واألنبار. وال تزال تمّثل محافظة نينوى قلب األزمة اإلنسانية. إذ إنَّ 
%46 من العراقيين الذين يحتاجون إىل المساعدة، وهم أربعة ماليين 
نسمة، يعيشون يف نينوى. وهناك 1.6 مليون شخص بحاجة إىل المساعدة 
أمكن  التي  المناطق  يف  األشخاص  ذلك  يف  بما  كركوك،  يف  اإلنسانية 
الوصول إليها حديثاً يف قضاء الحويجة. كما يحتاج 1.3 مليون شخص إىل 

المساعدة اإلنسانية يف األنبار.

وتتركز االحتياجات أيضاً يف محافظات دهوك وأربيل والسليمانية يف إقليم 
كردستان العراق، والتي تستضيف سويًة %30 من إجمايل عدد النازحين 
يف العراق، باإلضافة إىل 226,000 الجئ من سوريا. وتستضيف دهوك 
کبر عدد للنازحین علی التوايل، وقد نزح العدید منهم منذ  وأربیل ثاين أ
کثر من 140,000 شخص من  بأن أ آب/ أغسطس 2014. ویقّدر أيضاً 
العراق  کردستان  إقلیم  يف  المضیفة  المجتمعات  يف  الضعفاء  السکان 

يحتاجون إلی مساعدات إنسانیة.

- +

األنبار

النجف

نینوى

المثنى

أربیل

دیاىل

واسط

البصرة

میسان

صالح الدین

ذي قار

كركوك
السلیمانیة

دھوك

القادسیة

كربالءبابل

بغداد

شدة الصعوبة

تم إعداد خارطة االحتیاجات باستخدام مجموعة المؤشرات التالية:
•نسبة النازحین يف المحافظة مقارنة بسكان العراق 

•نسبة النازحین إىل سكان المحافظات المضیفة 
•نسبة العائدین إىل سكان المحافظات المضیفة 

•النسبة المئویة لألشخاص الذین یعیشون يف ظروف سكنیة حرجة 

1
2
3
4
5

الهدف االستراتيجي األول 
واألماكن  المخيمات  يف  تعيش  التي  جداً  الضعيفة  النازحة  األُسر  دعم 
األخرى ذات المستوى المعيشي الُمتدينّ من خالل تقديم الخدمات وُحزم 

المساعدة اإلنسانية

الهدف االستراتيجي الثاني 
دعم األُسر الضعیفة جداً، والراغبة يف العودة إىل دیارها، ولكنها غیر قادرة 
على القیام بذلك من دون مساعدة، وسيجري ذلك من خالل توفیر ُحزم 

المساعدات يف مناطق النزوح وعند العودة إىل الديار أیضاً

الهدف االستراتيجي الثالث
التي یمكن  واألُسر  النازحة حدیثاً  األُسر  كبر عدد ممكن من  أ إىل  الوصول 
الخدمات ومّدهم  إىل  اآلمن  الوصول  تأمین  من خالل  إليها حالیاً  الوصول 

بُحزم الطوارئ بصورة متعاقبة

الهدف االستراتيجي الرابع
شبكة  من  الكايف  الدعم  على  الحاصلین  غیر  جداً  الضعفاء  السكان  دعم 
وتسهيل  اإلنسانية  المساعدة  بُحزم  مّدهم  خالل  من  االجتماعیة  الحمایة 

وصولهم إىل الخدمات

الهدف االستراتيجي الخامس
دعم األشخاص الذین تعرضوا للعنف من أجل مواجهة الصعاب والتعايف 

من خالل تقدیم المساعدة اإلنسانية المتخصصة والحمایة 
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اسجزء 1: ا ھااف االاؤراج ج م

1
2
3
4
5

الهدف االستراتيجي األول 
واألماكن  المخيمات  يف  تعيش  التي  جداً  الضعيفة  النازحة  األُسر  دعم 
األخرى ذات المستوى المعيشي الُمتدينّ من خالل تقديم الخدمات وُحزم 

المساعدة اإلنسانية

الهدف االستراتيجي الثاني 
دعم األُسر الضعیفة جداً، والراغبة يف العودة إىل دیارها، ولكنها غیر قادرة 
على القیام بذلك من دون مساعدة، وسيجري ذلك من خالل توفیر ُحزم 

المساعدات يف مناطق النزوح وعند العودة إىل الديار أیضاً

الهدف االستراتيجي الثالث
التي یمكن  واألُسر  النازحة حدیثاً  األُسر  كبر عدد ممكن من  أ إىل  الوصول 
الخدمات ومّدهم  إىل  اآلمن  الوصول  تأمین  من خالل  إليها حالیاً  الوصول 

بُحزم الطوارئ بصورة متعاقبة

الهدف االستراتيجي الرابع
شبكة  من  الكايف  الدعم  على  الحاصلین  غیر  جداً  الضعفاء  السكان  دعم 
وتسهيل  اإلنسانية  المساعدة  بُحزم  مّدهم  خالل  من  االجتماعیة  الحمایة 

وصولهم إىل الخدمات

الهدف االستراتيجي الخامس
دعم األشخاص الذین تعرضوا للعنف من أجل مواجهة الصعاب والتعايف 

من خالل تقدیم المساعدة اإلنسانية المتخصصة والحمایة 

ا ھااف

االاؤراج ج م
ال تزال الحماية تشّكل األولوية اإلنسانية الُعليا خالل عام 2018

يلتزم الشركاء يف المجال اإلنساين خالل عام 2018 ببذل كل ما يف وسعهم لضمان حصول العراقيين األكثر ضعفاً 
يف المناطق األكثر تضرراً على الحماية والدعم الذي يحتاجونه، ويحق لهم ذلك بموجب القانون اإلنساين الدويل. 
وعلى أساس االحتياجات المقّدرة، والعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات والمؤسسات الوطنية، يلتزم الشركاء 

الممثلون يف خطة االستجابة اإلنسانية بما يلي:
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اسجزء 1: ااؤراجیجیم االاؤجابم

استراتیجیة

االاؤجابم
من  وبدالً   .2018 عام  خالل  كبير  بشكل  اإلنسانية  العملية  ستنكمش 
السماح بتطور هذا االنكماش بشكل عشوايئ أو زيادة مواطن الضعف، 
الرفيع  الفريق االستشاري  باالشتراك مع  اإلنسانية  العملية  إدارة  ستتم 
المستوى التابع للحكومة بدعم من المركز المشترك للتنسيق والرصد يف 

بغداد والمركز المشترك لتنسيق األزمات يف أربيل.

السلطات  وقيام  منها،  بعضاً  وإلغاء  المخيمات  العام، ومع دمج  وخالل 
بتسريع وتيرة إعادة اإلعمار، فإن العاملون يف المجال اإلنساين سيعملون 
بشكل وثيق مع النظراء لضمان قدرة األُسر على اختيار البقاء يف أماكن 
أولوية  إيالء  االستيطان. وسيتم  إعادة  أو  ديارهم  إىل  العودة  أو  إقامتهم 

المساعدة  من  األدىن  الحد  إىل  للوصول  الضعيفة  األُسر  لمساعدة  ُعليا 
الخاصة بشبكة الحماية االجتماعية الحكومية، وسُيبذل كل جهٍد ممكن 
لضمان استمرار تقديم الخدمات يف المخيمات والمناطق التي يوجد فيها 

عدد كبير من السكان الضعفاء.

ومن بین 8.7 ملیون عرايق الذين سیحتاجون إلی بعض أشکال المساعدة 
يف عام 2018، سیقدم الشرکاء يف المجال اإلنساين الدعم لمجموعة من 
للبرنامج،  االستراتيجية  األهداف  مع  وتماشياً  جداً.  الضعفاء  األشخاص 

سيقوم الشركاء بما يلي:

المساعدة النقدیة
ال تزال األُسر النازحة والُمعدمة تٌفّضل المساعدة النقدية. ويف عام 2018، فإن نسبة %25 من ُمجمل البرامج اإلنسانية التي يتم 
توجيهها من خالل االستجابة اإلنسانية ستكون من خالل المساعدة النقدية بما يف ذلك المنح النقدية وقسائم األغذية، والتكاليف المدرسية، 
والنظافة الشخصية، واألدوات المنزلية. وستشمل البرامج النقدية أيضاً التحويالت النقدية المتعددة األغراض وأنشطة النقد مقابل العمل. ويقوم 
الدعم  خدمات  إىل  الوصول  على  األُسر  لمساعدة  طرائق  على  لالتفاق  الوطنية  السلطات  مع  الوثيق  بالتنسيق  النقدي  العمل  فريق  أعضاء 

الحكومية وضمان عدم تقويض المساعدة النقدية التي يقدمها الشركاء يف المجال اإلنساين أو تكرار برامج الحكومة األخرى.

تقديم ُحزم المساعدات 
إىل 1.5 مليون نازح 

يعيشون يف المخيمات 
والمستوطنات العشوائية

تقديم ُحزم المساعدة 
اإلنسانية إىل 350,000 

شخص من الفئة 
السكانية الضعيفة جداً، 

غير القادرين على العودة 
ما لم تتم مساعدتهم 

المساعدة على تأمين 
الوصول اآلمن إىل ُحزم 

الطوارئ بصورة متعاقبة 
وتوفيرها لـ 300,000 
شخص من النازحين 

حديثاً أو الذين قد ينزحوا 
لمرة ثانية خالل العام

تقديم ُحزم المساعدة 
وتسهيل الحصول على 

الخدمات لـ 1.25 مليون 
شخص من الفئات السكانية 

الضعيفة جداً الذين ال 
يحصلون على المساعدة من 

شبكة الحماية االجتماعية 
الحكومية

تقديم مساعدة 
متخصصة وحماية لـ 2.2 

مليون شخص

سوف تنكمش العملية اإلنسانية بشكل كبير خالل عام 2018؛ وسوف ُتدار هذه العملية 
بطريقة منّظمة

ونظراً ألهمية العودة يف عام 2018، فإن الشركاء يف المجال اإلنساين ملتزمون بالعمل على جميع المستويات لدعم سياسة الحكومة المتمثلة يف العودة 
اآلمنة والكريمة والطوعية. وتماشياً مع إطار العودة المنتظمة التي اعتمدها الفريق الُقطري اإلنساين يف أوائل عام 2018، سيقوم الشركاء بما يلي:

الالزمة  التدابير  ذلك  يف  بما  للعودة  المبدئية  المعايير  بشأن  إرشادات  تقديم 
تمييزية  وغير  وكريمة  ومستنيرة  وآمنة  طوعية  العملية  تكون  أن  لضمان 

ومستدامة

بشكل  والتنسيق  عرقلتها  أو  ألوانها  السابقة  أو  القسرية  العودة  ضد  الدعوة 
وثيق مع السلطات على خطط المحافظة لدمج المخيمات وإغالقها بما يف ذلك 

آليات ضمان قدرة المقيمين على اختيار ما إذا كانوا راغبين يف العودة أو البقاء أو 

إعادة االستيطان

تشجيع الحكومة ومساعدتها على تقديم معلومات دقيقة ويف الوقت المناسب 
حول الخدمات واألوضاع يف مناطق العودة وتيسير التسجيل وإصدار التراخيص 
األمنية لألُسر العائدة، وعند االقتضاء، ترتيب زيارات تثقيفية لألُسر الضعيفة جداً

کة المساءلة يف الوقت الحقیقي بما يف ذلك إيجاد خطوات لمواجهة  تعزیز شرا
العنف الجنسي أثناء النزوح والعودة

كز موارد المجتمع التابعة للمركز المشترك  المساعدة يف ضمان أن تقوم مرا
المتاحة  الخدمات  حول  المحليين  للسكان  معلومات  بتزويد  والرصد  للتنسيق 

خالل  من  مؤقت  بشكل  تغطيتها  يمكن  التي  الثغرات  بشأن  المشورة  وتقديم 

البرامج اإلنسانية بينما يتم توسيع نطاق البرامج الحكومية

تعزيز آليات اإلحالة إىل خدمات الصّحة الحكومية والتعليم والمساعدة القانونية 
والحماية وخدمات الدعم الغذايئ
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اسجزء 1: اسرصرل ا امااي ياسقار  اسؤنغیبیم

الوصول األنساني

ياسقار  اسؤنغیبیم
يتواصل توسيع نطاق وصول المساعدات اإلنسانية والقدرة التشغيلية؛ 
حيث يضم حالياً 179 شريكاً يف 46 منطقة تشغيلية رئيسية. وخالل عام 
2017، أصبح من الممكن الوصول إىل ما يقرب من خمسة ماليين مدين 
يف  واألقضية  الرئيسية  المدن  العراقية  األمن  قوات  استعادت  عندما 

محافظات صالح الدين وكركوك واألنبار ونينوى.

وبدعم من المركز المشترك للتنسيق والرصد يف بغداد والمركز المشترك 
لتنسيق األزمات يف أربيل، زادت القدرة التشغيلية يف المناطق المستعادة 
الدين،  صالح  يف   % و52   ،2017 عام  خالل  نينوى  يف   113% بنسبة 
و%47 يف كركوك، و%13 يف األنبار. ويف مدينة الموصل، وصل الشركاء 
يف المجال اإلنساين إىل 76 حياً سكنياً يف عام 2016، وقّدموا المساعدة 
سكنياً  حياً   145 عددها  البالغ  السكنية  األحياء  جميع  إىل  ووصلوا  لهم، 

بحلول عام 2017.

القيود على حركة الموظفين والبضائع  الرغم من وجود عدد من  وعلى 
عقب القيود المفروضة على الرحالت الجوية إىل إقليم كردستان العراق 

يف أواخر أيلول/ سبتمبر وإعادة االنتشار العسكري يف المناطق المتنازع 
كتوبر، تعمل السلطات عن كثب مع  عليها يف منتصف تشرين األول/ أ
تسجيل  لتيسير  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب 
المنظمات غير الحكومية، وإصدار التأشيرات وترتيب التصاريح وتخليص 
طلب   1,000 من  كثر  أ منح  تم  أيلول،  سبتمبر/  أواخر  ومنذ  البضائع. 
تأشيرة طارئة من قبل سلطات بغداد بما يف ذلك 900 طلب للمنظمات 

غير الحكومية.

ويواصل فريق التنسيق المدين والعسكري التابع لمكتب األمم المتحدة 
السلطات  مع  والتنسيق  الوصول  تأمين  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
لمعالجة حاالت االبتزاز والمضايقات والتأخير واإلغالق عند نقاط التفتيش. 
بسبب  الوطنيين  الموظفين  على  المفروضة  القيود  معالجة  يجري  كما 
االنتماءات الطائفية والعرقية والقبلية من خالل المساعي التي يقوم بها 

منسق الشؤون اإلنسانية.

سنجار

الحضر

الشرقاط

بيجي

الحويجة

دبس

طوز خورماتو

طوز خورماتو

جمجمال

تلعفر

القيارة

تلكيف بعشيقة

برطلة

تل الجرابيع

C

1
1

1
1

1

11

1

1

1
1

1

دهوك
جسر سهلة

سنوين

ربيعة
زمار سد الموصل

طريق سد الموصل

الخازر

جمن

طريق ديبكه-دبس طق طق

نينوى

صالح الدين

كركوك

اربيل

السليمانية

الموصل

-

(حتى 20 ديسمبر 2017)

مخيم نازحين

قوات امن اقليم كردستان العراق
المناطق التي استلمت فيها قوات األمن

العراقية الملف األمني من قوات أمن
اقليم كردستان العراق 

مفتوح
طريق مفتوح

الوصول األنساين

المناطق األمنية

تركیا

سوریا

ايران

الحمدانية
حمام العليل

مخيمات حمام العليل
مخيمات السالميات / النمرود

مخيمات حسن شام / الخازر

مخيمات القيارة / الجدعة

مخيمات ديبكه

مخيمات ليالن

كوك دا

-

-

-

أصبح من الممكن إيصال المساعدات اإلنسانية إلى مناطق كبيرة بعد انقطاع 
المساعدات عنها
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اسجزء 1: اسؤصم   احامااي  ياسؤنريل

التنسيق اإلنساني 

ياسؤنريل
تدعم آليات التمويل الجماعي التنسيق االستراتيجي لضمان وصول المساعدات إلى المناطق 

في الخطوط األمامية، حيث تشتد الحاجة إليها
من  بدعم  الحكومة  أنشأت  الموصل،  عملية  سبقت  التي  الفترة  خالل 
الفريق الُقطري اإلنساين، هياكل تنسيق جديدة وعززت هياكل أخرى. وقد 
أنشأ رئيس الوزراء فريقاً استشارياً رفيع المستوى قبل أن تبدأ العمليات 
العسكرية لإلشراف على جميع العناصر االستراتيجية للعملية. وقد جمع 
فريق عامل المركز المشترك للتنسيق والرصد يف بغداد ومركز تنسيق 

األزمات المشترك يف كردستان.

األمم  لمكتب  التابع  والعسكري  المدين  والتواصل  التنسيق  فريق  وقام 
استراتيجية  اتصاالت  عقود  بإنشاء  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
والقوات  األمنية  األجهزة  وجميع  الجيش  مع  العمل  مستوى  على 
المشاركة يف العملية، وأنشأ فريقاً عامالً من الشركاء يف الخطوط األمامية 
الُمستعادة حديثاً. وأنشأ مكتب  المناطق  الوصول إىل  إمكانية  لتحسين 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكاتب تنسيق يف أربع مناطق 
من المدينة، وقام بتفعيل مركز العمليات اإلنسانية الذي يجمع كل من 
المجموعات والشركاء التنفيذيين كل يوم لمراجعة األولويات، والتخطيط 
منسق  وأنشأ  عليها.  والتغلب  الصعوبات  على  والتعرف  للعمليات، 
األمم  وكاالت  رؤساء  يومياً  يحضرها  طوارئ،  خلية  اإلنسانية  الشؤون 
المتحدة كقيادة جماعية. وكان يجتمع الفريق الُقطري اإلنساين ومجموعة 
العمل المشتركة بين المجموعات أسبوعياً، ثم أصبح مرة كل أسبوعين.

ويف كانون األول/ ديسمبر 2017، بعد شهر من انتهاء العمليات العسكرية 
ضد تنظيم داعش، قامت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بإيقاف 
تفعيل اعتبار العراق يف حالة طوارئ من المستوى 3؛ كما تم أيضاً إيقاف 
تفعيل العديد من الهياكل الميدانية التي أُنشئت لمعالجة أزمة الموصل. 
جمیع  بمراجعة  اإلنساين  الُقطري  الفریق  سيقوم   ،2018 عام  وخالل 
الهياكل القائمة. وسيتم إلغاء تنشيط الهياكل التي أنجزت غرضها؛ وسیتم 
الجدیدة، بما يف  المرحلة  لتیسیر  المطلوب  بالشكل  البعض اآلخر  إنشاء 
العملیات  إدارة تقلص  المحافظات، للمساعدة يف  العودة يف  ذلك لجان 

اإلنسانیة.

كانت خطط االستجابة اإلنسانية للعراق تتصدر األولوية يف المنطقة منذ 
عالمياً.  األموال  أعلى  تلّقت  التي  الخطط  بين  ومن  سنوات،  ثالث 
واستخدمت آليات التمويل المجّمعة بشكل استراتيجي لدعم العمليات 

المركزي لمواجهة  اإلنسانية يف الخطوط األمامية، بما يف ذلك الصندوق 
الطوارئ يف نيويورك وصندوق التمويل اإلنساين المشترك للعراق. ويف 
كبر صندوق  عام 2017، كان صندوق التمويل اإلنساين يف العراق ثالث أ
دوالر  مليون   71.7 خصص  حيث  العالمي،  الصعيد  على  قائم  ُقطري 
الذي  الصندوق،  وقّدم  مشروعاً.   127 لتنفيذ  شريكاً   62 لدعم  أمريكي 
أمريكي  دوالر  مليون   180 من  كثر  أ  ،2015 يونيو   / حزيران  يف  أنشئ 
للشركاء يف المجال اإلنساين، وذلك من خالل التمويل المباشر للمنظمات 
لمواجهة  المركزي  الصندوق  كان  الموصل،  ويف  الوطنية.  الحكومية  غير 
تمويل  آليات  كبر  وأ وأسرع  أول  اإلنساين  التمويل  وصندوق  الطوارئ 
متاحة للشركاء يف المجال اإلنساين، حيث ساهما معاً بمبلغ 100 مليون 

دوالر أمريكي يف عامي 2016 و2017.

 .2017 لعام  اإلنسانية  االستجابة  المشاركة يف خطة  المنظمات  الخريطة عدد  تبين هذه 
العدد الكلي )179( ال يحسب بجمع عدد المنظمات يف المحافظات الن من الممكن ان 

كثر من محافظة. تعمل منظمٍة ما يف ا

اسرورد اسؤنغیبي في عام 2017  

179

Baghdad
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200,000
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MISSAN

KIRKUK

QADISSIYA

BABYLONKERBALA

THI-QAR
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MANIYAH
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8
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6
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6

4
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5
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اسجزء 1: رصا االاؤجابم

رصد

االاؤجابم
يتم جمع المعلومات في الوقت الحقيقي من قبل الفرق المتنقلة ويجري مشاركتها عبر 

مجموعات
كثر من أي وقت مضى،  تعمل المجموعات ميدانياً على نحو أوثق معاً أ
ومشاركة  االحتياجات  لتقييم  مشتركة  منهجيات  باستخدام  وذلك 
االستهداف  تحسين  يف  للمساعدة  الحقيقي  الوقت  يف  المعلومات 
بين  المتنقلة  الفرق  تقوم  الموصل،  عملية  من  وبدءاً  واالستجابة. 
المجموعات بجمع المعلومات المباشرة ونشرها على الشركاء العاملين 
العبور  نقاط  ذلك  يف  بما  النازحين،  السكان  تستقبل  التي  المناطق  يف 
ومواقع التدقيق األمني ويف مخيمات الطوارئ. ويف المناطق التي يصعب 
قادة  مع  انتظاماً  كثر  أ بشكل  المجموعات  تعمل  إليها،  الوصول 
المجتمعات المحلية والمنظمات، مما يساعد على تحسين الوعي حول 
بكل  الخاصة  اآلليات  تحسين  أيضاً  المجموعات  وتواصل  األوضاع. 
لقياس  لوحات  باستخدام  وتحليلها  ومعالجتها  البيانات  لجمع  مجموعة 

التقدم الُمحرز مقابل األهداف المتفق عليها.

ويواصل مركز معلومات النازحين العراقيين تلقي مكالمات واقتراحات 
من النازحين الذين يتصلون على الخط الساخن، وغالباً ما يكون لديهم 

هذه  مشاركة  ويجري  الخدمات.  تقديم  يف  الثغرات  بشأن  مخاوف 
المعلومات على الفور مع المجموعات، األمر الذي يساعد الشركاء على 

االستجابة بسرعة للمشاكل الناشئة.

إقليم  وحكومة  العراق  حكومة  تواصل  االستراتيجي،  المستوى  وعلى 
الفريق  اجتماعات  بصورة مشتركة خالل  الُمحرز  التقدم  رصد  كردستان 
االستشاري األعلى. وتجتمع خلية الطوارئ التابعة للحكومة بشكل دوري 
وتضع خططاً، وتقوم برصد التقدم المحرز يف مواجهة هذه التحديات. ويف 
وزارة  قيادة  تحت  االستراتيجي  الرصد  يجري  العراق،  كردستان  إقليم 
الفريق  المشترك لتنسيق األزمات. ويواصل  المركز  الداخلية، بدعم من 
الُقطري اإلنساين إحراز تقدم منتظم يف تلبية األهداف االستراتيجية الواردة 
المسار وتصحيحه  اإلنسانية وذلك من خالل تعديل  يف خطة االستجابة 

عند االقتضاء استجابة لألولويات الناشئة. 
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اسجزء 1: اسنماءسم أةام اسملا  اسنؤضررين

المساءلة أمام

اسملا  اسنؤضررين
مع  والمشاركة  التواصل  بتحسين  اإلنساين  المجال  يف  الشركاء  يلتزم 

السكان المتضررين من خالل ثالث آليات رئيسية.

تلقى مركز معلومات النازحين العراقيين، وهو خط ساخن مجاين أنشئ 
كثر من 100,000 مكالمة من األشخاص المتضررين من  يف عام 2015، أ
األزمة. وخالل عام 2018، يلتزم المركز بتبسيط إجراءات اإلحالة وتسريعها، 
وتحسين قنوات االتصال ذات االتجاهين، وتوسيع منصات تبادل البيانات 

مع المجموعات لتقصير أوقات االستجابة.

كز موارد مجتمعية يف مناطق  ويساعد الشركاء أيضاً على إنشاء ودعم مرا
المركز  من  بموظفين  ستزود  التي  الجديدة،  كز  المرا هذه  إنَّ  العودة. 
الوكاالت  من  معارين  موظفين  وتضم  والرصد  للتنسيق  المشترك 
المحليين  والسكان  العائدين  بتزويد  ستقوم  والمجموعات،  اإلنسانية 

بمعلومات بشأن الخدمات التي تقدمها الحكومة والمجموعات اإلنسانية 
كز الموارد المجتمعية الثغرات يف تقديم  على حد سواء. كما ستحدد مرا
الخدمات التي يمكن أن يغطيها الشركاء يف المجال اإلنساين مؤقتاً بينما 

يجري إعادة إنشاء شبكة الحماية االجتماعية الحكومية.

كة المساءلة يف الوقت الحقيقي، التي أُطلقت يف العراق يف  وتهدف شرا
عام 2017، إىل منع ومعالجة حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسي بين 
كة  الشرا وستعزز  الميدانيين.  والموظفين  اإلنساين  المجال  يف  الشركاء 
النازحين  معلومات  مركز  من  الراجعة  التغذية  قنوات   2018 عام  خالل 
العمليات  مركز  يف  أُنشئت  التي  اآللية  مع  كثب  عن  العمل  وتواصل 
الوطني الحكومي للتحقيق والفصل يف جميع انتهاكات المبادئ اإلنسانية 

والقانون اإلنساين الدويل بما يف ذلك العنف الجنسي.

OCHA/Bahaa Elias

يواصل األشخاص الذين يتلقون المساعدة إبداء آرائهم وتوجيه الشركاء في المجال اإلنساني

ن
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اسجزء 1: اسنماءسم أةام اسملا  اسنؤضررين

ال جيل ضائع       
األطفال والشباب هم األكثر تضرراً من األزمة يف العراق. وتهدف مبادرة "ال جيل ضائع" إىل معالجة هذا األمر من خالل 
زيادة فرص الحصول على التعليم الشامل والجيد ألكثر من 1.7 مليون طفل وشاب. ويعمل الشركاء على مدار الساعة 
لحماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة واألطفال المحتجزين. 
التعلم.  أماكن  يف  واإلحاالت  الحاالت  تحديد  وتسهيل  واالجتماعي  النفسي  الدعم  نطاق  لتوسيع  خاصة  جهود  وتبذل 
ويساعد الشركاء أيضاً يف تعزيز مهارات ومعرفة القابلية للتوظيف وحماية المراهقين واألطفال األصغر سناً من االستغالل 

الجنسي أو تجنيدهم يف مجموعات مسلحة أو إجبارهم على زواج األطفال وعمالة األطفال.

جي اسؤلق  ةن أكثر من 150 اعؤااء 
عبى اسناارس ياسنرظت ن يااؤخاام 

ةا ال يقل عن 31 ةارام ةن قبل 
اسقرات اسعملريم

ُجن ر اسؤقارير إسى ججص ا 490 طتاًل 
ةن قبل اسنجاة ع اسنمبلم

ُجن ر اسؤقارير إسى حايث 1,168 
ااؤهاكًا وم نًا سلقرق اسطتل سنا 

ةجنرعه 3،601 طتاًل

أفادت اسؤقارير بأ  399 طتاًل قؤبرا 
يأص س 664 طتاًل اؤ جم اسوراع. 

ييعؤقا أ  ا رقام استعب م أعبى بلث ر.

أكثر من 30% ةن اسنباب 
ال يعنبر  حاسیًا يال يؤبقر  

اسؤعبیي أي اسؤاریس.

)بلبرل جنرين اسثااي / ارفنبر 2017(
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اسجزء 2: ُةبُخص االحؤ اوات يا هااف ياسنؤطببات

18

ُملّخص

االحؤ اوات يا هااف 
ياسنؤطببات

اسملا  اسنمؤھافر 

3.4 مليون
اسنؤطببات )باسايالر ا ةریلي(

569 مليون

اسملا  اسنلؤاور 

8.7 مليون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتطلبات

إناث %  
 

االجمايل بالدوالر
األمریكي
(ملیون)

النازحون

حسب الجنس والعمر

العائدون

نسبة
المستھدفون
من السكان
المحتاجین

السكان
المستھدفون
بالمساعدات

االنسانية

  

الحماية

الصحة

المياه والصرف الصحي

األمن الغذايئ

المسكن/ اللوازم غير الغذائية

تنسيق وادارة المخيم

التعليم

سبل العيش يف حاالت الطوارئ

آلية االستجابة السريعة

المساعدة النقدية متعددة
االغراض

بيانات الّنازحين المستهدفينالمجموع

(بالملیون)(بالملیون)(بالملیون)(بالملیون)(بالملیون)(بالملیون)

% 
أطفال، بالغون

مسنون

42%

46%

44%

50%

46%

43%

16%

0.8%

73%

63%

0.35

0.35

0.35

0

0.05

0.15

0.10

0.02

0.12

0.28

50

51

49

49

50

51

48

55

52

50

48

47

47

38

48

53

100

11

49

47

48

48

48

54

47

43

88

47

48

4

5

5

7

5

40

1

4

5

67.4

70

150

63.4

25

38

3.5

7

60

65

*األرقام المقدمة يف إطار ھذه الفئة تجمع بین فئتین: المجتمع المضیف  وغیر النازحین يف المناطق التي أمكن الوصول إلیھا حدیثا
كثر من 59 سنة) ** األطفال (أقل من 18 سنة) والبالغون (18-59 سنة) والمسنون (أ

النازحون
حدیثا أو الذین
یواجھون نزوحاً

لمرة ثانیة

السكان
ً الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

االجتماعیة الكافية

2.2

3.4

2.4

1.0

1.9

1.1

0.5

0.02

0.6

1.5

1.4

1.5

0.6

0.8

1.0

0.4

0.1

0

0.2

0.5

0.30

0.30

0.30

0.01

0.30

0.10

0.07

0

0.30

0.09

0.13

1.25*

1.08*

0.17

0.57

0.40

0.26

0

0

0.56



اسجزء 2: ُةبُخص ااؤجابم اسنجنرعم
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ُملّخص

ااؤجابم اسنجنرعم
الحمایة

السكان المحتاجون

 5.2 مليون

السكان المستھدفون

2.2 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في توفير دعم الحماية للنساء والرجال والفتيات والفتيان 
المتضررين من الصراع�

المتطلبات )مليون(

65$

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة الحماية بتوفير خدمات الحماية، 
التي ستشمل دعم المجتمعات المحلية، وخاصة للنازحين الذين ال يستطيعون العودة إىل ديارهم عن طريق:

مع  الحماية  مجموعة  ستعمل  مساعدتهم،  تتم  لم  ما  العودة  يستطيعون  ال  والذين  جداً  الضعيفة  السكانية  للفئة  بالنسبة 
السلطات واألُسر النازحة على تقديم المساعدة لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة من خالل:

بالنسبة للنازحين الُجدد أو الذين ينزحون للمرة الثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة الحماية بتقديم مساعدة فورية متخصصة 
بالحماية عن طريق:

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة الحماية بإحالة 
األشخاص الضعفاء جداً إىل شبكة الحماية االجتماعية الحكومية، وحيثما توجد ثغرات، ستقوم المجموعة بتقديم المساعدة يف 

تغطية هذه الحاالت من خالل:

التواجد يف المخيمات وخارج المخيمات وتحديد األشخاص الذين  •
يحتاجون إىل خدمات الحماية المتخصصة.

النفسي  • الدعم  ذلك  يف  بما  المتخصصة  الحماية  خدمات  توفير 
الحصول  القانونية يف  الضحايا والمساعدة  واالجتماعي ومساعدة 

على الوثائق المدنية.

قرارات  • اتخاذ  على  األُسر  قدرة  لضمان  السلطات  مع  التعامل 

طوعية واعية بشأن اإلقامة.

تحديد األُسر النازحة الضعيفة جداً والتي ترغب بالعودة إىل مناطقها  •
األصلية ولكنها ال تملك الوسائل الالزمة للقيام بذلك. ويجري ذلك 

عن طريق التنسيق مع مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات.

الضرورية التخاذ قرارات مستنيرة بشأن  • المعلومات  تطوير ونشر   
العودة بالتنسيق مع فرق العمل المعنية بالتواصل مع المجتمعات 

المحلية.

إعطاء األولوية للتثقيف من المخاطر ما قبل المغادرة ورصد نقاط  •
المغادرة والعودة لتحديد ما إذا كانت التنقالت طوعية وآمنة وغير 

تمييزية ومستدامة.

مناطق  • يف  المتخصصة  الخدمات  إىل  الضعفاء  األشخاص  إحالة 
العودة وتوفير خدمات متخصصة أيضاً إذ تطلب األمر.

إيفاد فرق الحماية المتنقلة لتحديد النازحين حديثاً والضعفاء جداً. •

إحالة النازحين الضعفاء جداً إىل الخدمات المتخصصة بما يف ذلك  •
وتحديد  الجنسي  العنف  للناجيات من  الطوارئ  الدعم يف حاالت 
ذويهم  عن  والمنفصلين  بذويهم  المصحوبين  غير  األطفال  هوية 

وجمع شملهم وتقديم المساعدة القانونية لألشخاص المحتجزين.

تطهير طرق الوصول وتقديم التوعية العاجلة فيما يتعلق بمخاطر  •
األلغام

شبكة  • من  كافية  مساعدة  على  الحاصلين  غير  األفراد  تحديد 
كز الموارد االجتماعية أو غيرها  الحماية االجتماعية وإحالتهم إىل مرا

كز التي تقدم المساعدة المتخصصة. من المرا

التطهير  • عملية  أولويات  وتحديد  باأللغام  الملوثة  المناطق  مسح 
الطارئة يف مناطق مقدمي الخدمات.

يف  • للمساعدة  مؤقت  بشكل  المتخصصة  الحماية  خدمات  توفير 
تغطية ثغرات الحماية االجتماعية التي تقدمها الحكومة.

عدد الشركاء في الخطة

52

 khanmo@unhcr.org ,محمد خان, اسنترضیم اسماةیم سألةي اسنؤلا  سنتي  اسالوئین
co-coordinator.protection@drciraq.dk ,كالوديا نيكوليت, ةجبس اساُلوئین اسااناركي جھة االتصال
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بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة الصحة بتوفير خدمات الرعاية 
الصحية األساسية الجيدة، بما يف ذلك الدعم النفسي االجتماعي من خالل:

االستشارات  • ذلك  يف  بما  األولية،  الصحية  الرعاية  خدمات  توفير 
ورصد  اإلنجابية  الصحة  وخدمات  اللقاحات  وتوفير  المرضية 
األمراض السارية وإدارتها والتقييم السريري وإدارة حاالت الصحة 

النفسية من خالل المنشآت المتنقلة والثابتة.

التي  • العاملة  المستشفيات  إىل  والمعقدة  الطارئة  الحاالت  إحالة 
يمكن الوصول إليها بالقرب من المستوطنات غير الرسمية وذلك 
كز الصحية وبدعم  باستخدام سيارات اإلسعاف التي توفرها المرا

من الشركاء.

إحالة الحاالت غير الطارئة إىل أقرب مستشفى من خالل المركبات  •
التي يقدمها الشركاء.

ضمان اإلمداد المتواصل لألدوية األساسية والمستلزمات الصحية  •
الطارئة.

توفير إمدادات من البسكويت عايل الطاقة لألطفال الذين تتراوح  •
آلية  مجموعات  من  كجزء  شهراً  و59  أشهر   6 بين  أعمارهم 

االستجابة السريعة.

كز  • نشر الفرق الطبية وتقديم الدعم األويل على المدى القصير لمرا
باإلضافة  جديد  من  عملها  تستأنف  التي  األولية  الصحية  الرعاية 

للمستشفيات يف مناطق العودة

الصحة
السكان المحتاجون

 7.3 مليون

السكان المستھدفون

3.4 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في الحد من انتشار األمراض والوفيات للنازحين والضعفاء في 
المناطق المتضررة من الصراع وغيرها من المناطق.

المتطلبات )مليون(

67.4 $

بتوفير  الصحة  تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة  لم  ما  العودة  يستطيعون  ال  والذين  جداً  الضعيفة  السكانية  للفئة  بالنسبة 
مجموعة من الخدمات الصحية الموّسعة يف مواقع العودة ذات األولوية عن طريق:

بالنسبة للنازحين الُجدد أو الذين ينزحون للمرة الثانية خالل السنة، ، ستقوم مجموعة الصحة بإيصال خدمات الرعاية الصحية 
الٌمنقذة للحياة والخدمات المتخصصة عن طريق:

الصحة  مجموعة  ستقوم  للحكومة،  التابعة  االجتماعية  الحماية  بشبكة  المشمولين  غير  جداً  الضعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
بالمساعدة يف إحالة الناس الضعفاء إىل الخدمات الصحية الحكومية، وستساعد يف سد الثغرات أينما وجدت من خالل:

توفير خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة من خالل العيادات  •
المتنقلة والثابتة.

إحالة الحاالت المعقدة إىل أقرب منشآت ثانوية. •

تلقيح األطفال ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها. •

توفير خدمات الصحة اإلنجابية للفتيات والنساء يف سن اإلنجاب. •

فحص حاالت سوء التغذية وإدارتها. •

وتقديم  • العقلية  الصحة  حاالت  وعالج  السريري  التقييم  ترتيب 
الدعم النفسي واالجتماعي.

إحالة العائدين ذوي االحتياجات الخاصة إىل شركاء الحماية لضمان  •
استمرار حصولهم على الرعاية المتخصصة بعد تلبية احتياجاتهم 

الصحية.

توفير الخدمات الصحية األساسية للفئات السكانية الضعيفة، بما  •
يف ذلك االستشارات الصحية للمرضى وخدمات الطوارئ واإلحالة 

إىل الرعاية الثانوية واألمومة ورعاية حديثي الوالدة والصحة العقلية 
السلوكية  الصحة  عالج  ذلك  يف  بما  المواد،  استخدام  وخدمات 
ووصف العقاقير الطبية وخدمات إعادة تأهيل المرضى وخدمات 
وخدمات  المرضى  رفاه  وخدمات  الوقائية  والخدمات  المختبرات 

إدارة األمراض المزمنة.

عدد الشركاء في الخطة

29
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المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

الصحي  والصرف  المياه  مجموعة  ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
والنظافة الصحية بتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيزها وتحسينها وتعزيز ممارسات النظافة الجيدة من خالل:

تشغيل وتحسين المنشآت الصحية. •

والصرف  • للمياه  والجودة  التكلفة  حيث  من  فعالة  حلول  تقديم 
الصحي والنظافة الصحية، بما يف ذلك االنتقال والخروج من نقل 

المياه بالصهاريج.

فحص ومراقبة نوعية وإمدادات المياه. •

توسيع شبكات المياه والصرف الصحي وإيصال خدمات المرافق  •
القائمة للمستخدمين.

مساعدة المجتمعات المحلية على ترشيد استهالك المياه وإدارة  •
السوق  خيارات  وتوسيع  الصحي  الصرف  ومياه  الصلبة  النفايات 

القائمة على النظافة.

المخيمات  • يف  الصحي  والصرف  المياه  مرافق  استعمال  وقف 
الُمدمجة وغلقها أيضاً إلعادة استخدامها يف أماكن أخرى.

والصرف  • المياه  مجال  يف  الفاعلة  للجهات  الفنية  القدرات  تعزيز 
الصحي والنظافة الصحية واللجان والسلطات المحلية.

توفير حزمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تحتوي  •
المياه  معالجة  أقراص  أو  المنزلية  المياه  معالجة  مصفي  على 

ومستلزمات النظافة بما يف ذلك الدالء وعلب المياه.

إجراء إصالحات أساسية للبنية التحتية المتضررة للمياه يف مناطق  •
العودة ذات األولوية.

السكان المحتاجون

 5.4 مليون

السكان المستھدفون

2.4 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في ضمان حصول المجتمعات المحلية المعّرضة للخطر على كمية كافية 
من المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بطريقة آمنة ومستدامة ومنصفة 

المتطلبات )مليون(

70$

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم،  ستقوم مجموعة المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة وتعزيز الممارسات الصحية الجيدة من خالل:

بالنسبة للنازحين الُجدد أو الذين نزحوا للمرة الثانية خالل العام، ، ستقوم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز خدمات النظافة الجيدة يف حاالت الطوارئ من خالل:

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ، ستقوم مجموعة المياه والصرف 
الجيدة يف  النظافة  ممارسات  وتعزيز  الطوارئ  حاالت  الصحي يف  والصرف  المياه  بتقديم خدمات  الصحية  والنظافة  الصحي 

المناطق ذات األولوية التي ال تعمل فيها الخدمات الحكومية بشكل كامل من خالل:

وعلب  • الدالء  ذلك  بما يف  األساسية مسبقاً  اإلغاثة  إمدادات  خزن 
ووحدات  المياه  خزانات  إىل  باإلضافة  الطوارئ،  ومعدات  المياه 

معالجة المياه والمولدات يف المواقع ذات األولوية.

والصرف  • المياه  خدمات  وتوفير  األساسية  اإلغاثة  مواد  توزيع 
بالصهاريج  المياه  نقل  ذلك  يف  بما  الطوارئ،  حاالت  يف  الصحي 

وإنشاء المراحيض المؤقتة والتخلص من النفايات الصلبة.

فحص ورصد جودة المياه. •

النظافة  • مواد  توزيعات  ورصد  األساسية  الصحية  الرسائل  نشر 
وإنشاء لجان مختصة بالمياه والصرف الصحي.

توفير خدمات المياه والصرف الصحي يف حاالت الطوارئ، بما يف  •
ذلك نقل المياه بالصهاريج وإنشاء المراحيض المؤقتة يف المناطق 

التي تفتقر إىل الخدمات.

توزيع مواد اإلغاثة األساسية على الفئة السكانية األكثر ضعفاً. •

تجريبية  • بصورة  التكلفة  حيث  من  فعالة  تكنولوجيات  استخدام 
التخلص  الصحي وأنظمة  الصرف  المياه ومعالجة مياه  إلمدادات 

منها.

تعزيز تدابير النظافة الصحية والمجتمعية ومعايير ترشيد استهالك  •
الماء.

استخدام القسائم بصورة تجريبية لتلبية احتياجات المياه والصرف  •
الصحي والنظافة الصحية للفئة السكانية الضعيفة جداً.

عدد الشركاء في الخطة

35

pplukwiya@unicef.org ،بيتر لوكويا، اليونيسيف 
منظمة العمل ضد الجوع )شاغر( جھة االتصال
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األمن الغذائي

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة األمن الغذايئ بمساعدة األُسر 
يف الحصول على الغذاء من خالل:

توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، ويشمل ذلك المساعدة العينية والتحويالت النقدية. •

توزيع المساعدات العينية وتقديم التحويالت النقدية أو القسائم الشرائية وإطالق برامج المال مقابل العمل. •

السكان المحتاجون

 1.9 مليون

السكان المستھدفون

1 مليون
 يكمن هدف هذه المجموعة في ضمان حصول اأُلسر األكثر عرضًة النعدام األمن الغذائي على الدعم 

األساسي من الغذاء وُسبل العيش.

المتطلبات )مليون(

150$

الغذايئ  األمن  تتم مساعدتهم،  ستقوم مجموعة  لم  ما  العودة  ال يستطيعون  والذين  الضعيفة جداً  السكانية  للفئة  بالنسبة 
باستبدال األصول األُسرية من خالل:

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستقدم مجموعة األمن الغذايئ المساعدات الغذائية 
واألصول الزراعية الطارئة إىل األُسر األكثر ضعفاً حالما يمكن الوصول إليهم من خالل:

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة األمن الغذايئ 
بتحسين أنظمة الدعم الحكومية من خالل:

توزيع حصص غذائية جافة على األُسر الضعيفة جداً يف المواقع ذات األولوية. •

توفير اللقاحات الطارئة والعلف الحيواين والخدمات البيطرية يف المناطق ذات األولوية التي ال تعمل فيها الخدمات الحكومية بكامل طاقتها. •

عدد الشركاء في الخطة

6

ryan.freeman@wfp.org جھة االتصال رايان فريمان، برااةج ا غذيم اسعاسني
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المأوى والمواد غير الغذائية

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية 
بتقديم المساعدة يف تحسين الظروف المعيشية لألُسر األكثر ضعفاً من خالل:

والترتيب  • الغذائية  غير  والمواد  موسمياً  المناسب  المأوى  توفير 
الستبدال وتجديد المواد األساسية.

غير  • المباين  تحسين  يف  والمساعدة  المنافذ  سد  لوازم  توفير 
خارج  لألشخاص  اإليجار  إعانات  وتوفير  والمهجورة  المكتملة 

المخيمات المعرضين لخطر النزوح مرة أخرى.

المنزلية  • األدوات  ومستلزمات  المنافذ  سد  لوازم  بتوفير  القيام 
اإليجار  إعانات  توفير  االقتضاء  وعند  الشرائية،  والقسائم  والنقدية 

وذلك بالتنسيق مع السلطات والمجموعات األخرى.

القيام بإصالحات طارئة قصيرة األمد للمنازل المتضررة جزئياً على  •
أساس استثنايئ لألُسر األكثر ضعفاً فقط.

دعوة السلطات لتوفير مأوى انتقايل منخفض التكلفة لألُسر التي  •
تدمرت منازلها وتجهيز األُسر الضعيفة جداً بالسكن المؤقت حيثما 

أمكن.

السكان المحتاجون

 4.1 مليون

السكان المستھدفون

1.9 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في المساعدة على ضمان قدرة اأُلسر المتضررة من الصراع والسكان 
المستضعفين في المواقع ذات األولوية على العيش بأمان وبكرامة.

المتطلبات )مليون(

63.4$

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة المأوى والمواد غير 
الغذائية بمساعدة األُسر على تأمين سكن آمن من خالل:

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية بمساعدة 
األُسر عن طريق توفير المأوى الطارئ واآلمن والمناسب وتوفير المستلزمات المنزلية الضرورية لديمومة الحياة من خالل: 

غير  والمواد  المأوى  للحكومة، ستقوم مجموعة  التابعة  االجتماعية  الحماية  بشبكة  المشمولين  غير  الضعفاء جداً  بالنسبة لألشخاص 
الغذائية بمساعدة األُسر الضعيفة جداً يف المناطق ذات األولوية على تأمين المأوى اآلمن والمناسب وتوفير المواد المنزلية من 

خالل:

غير  • المواد  وتوفير  الحياة  لديمومة  وضروري  طارئ  مأوى  توفير 
الغذائية، بما يف ذلك الدعم الموسمي.

لعمليات  • بسرعة  االستجابة  أجل  من  التأهب  قدرة  على  الحفاظ 
النزوح الجديدة.

وذلك  • مجتمعي  نهج  خالل  من  ضعفاً  األكثر  األشخاص  تحديد 
كز الموارد االجتماعية. بالتنسيق مع السلطات المحلية ومرا

وتوفير  • الحياة  لديمومة  والضروري  الطارئ  المأوى  توفير 
المساعدات غير الغذائية، بما يف ذلك الدعم الموسمي ولوازم سد 

ً المنافذ وإعانات اإليجار لألُسر الضعيفة جدا

عدد الشركاء في الخطة

25
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تنسيق وإدارة المخيمات

المخيمات  وإدارة  تنسيق  مجموعة  ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
بتحسين الظروف يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية من خالل:

المجموعات  • مع  والتعاون  الخدمات  تقديم  يف  الثغرات  تحديد 
المعنية والسلطات لضمان سد تلك الثغرات.

تدريب مدراء المخيمات والشركاء يف القطاع والسلطات المحلية  •
بشأن المعايير الُدنيا للمخيمات وبناء قدراتهم على استخدام نظم 
البيانات والمعلومات إلدارة المخيمات والمستوطنات غير الرسمية

غير  • والمستوطنات  المخيمات  يف  ضعفاً  األكثر  األفراد  تحديد 
الرسمية الراغبين يف العودة ولكنهم بحاجة إىل المساعدة.

توفير الدعم النقدي للنقل ومصاريف العودة األخرى •

السكان المحتاجون

 2.5 مليون

السكان المستھدفون

1.1 مليون

يكمن هدف المجموعة في توفير مساعدة متخصصة للنازحين في المخيمات والمستوطنات المؤقتة 
وذلك لضمان قدرتهم على العيش بأمان وكرامة.

المتطلبات )مليون(

25$

وإدارة  تنسيق  تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة  لم  ما  العودة  يستطيعون  ال  والذين  جداً  الضعيفة  السكانية  للفئة  بالنسبة 
المخيمات بمساعدة األُسر يف تأمين الموارد التي تحتاجها من أجل العودة عن طريق:

على  المخيمات  وإدارة  تنسيق  مجموعة  السنة، ستعمل  ثانية خالل  مرة  نزوحهم  ُيحتمل  الذين  أو  حديثاً،  للنازحين  بالنسبة 
تسهيل ودعم بيئة آمنة من خالل: 

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات 
بإحالة األشخاص الضعفاء جداً إىل الخدمات الحكومية والبديلة من خالل:

وتقييم  • االستيطان  مناطق  لتحديد  المتنقلة  االستجابة  فرق  نشر 
المخاطر واالحتياجات والثغرات يف هذه المناطق

لعمليات  • بسرعة  االستجابة  أجل  من  التأهب  قدرة  على  الحفاظ 
نزوح جديدة

الناس  • لتزويد  األولوية  العودة ذات  المجتمعية يف مناطق  الموارد  كز  إنشاء وتشغيل مرا للتنسيق والرصد على  المشترك  المركز  مساعدة 
بمعلومات مناسبة ودقيقة حول الخدمات الحكومية والخيارات البديلة

عدد الشركاء في الخطة

7

bujor@unhcr.org ،روكساندرا بوجور, اسنترض م اسماة م سألةي اسنؤلا  سنتي  اسالوئ ن
 bmellicker@iom.int ،برادلي ميليكر، ةصظنم اسهجر  اسايس م جھة االتصال
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التعليم

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة التعليم بتقديم المساعدة يف 
تحسين نوعية التعليم النظامي وغير النظامي من خالل:

األمية  • محو  األساسية يف  والبرامج  الدراسة  متابعة  توفير فصول 
والرياضيات الحسايب أو مساعدة األطفال على إيجاد خيارات بديلة 

لمواصلة تعلمهم

مع  • بالمشاركة  المتطوعين  للمعلمين  والتوجيه  التدريب  توفير 
مديريات التربية والتعليم يف المحافظات

تغطية تكاليف الحوافز للمعلمين المتطوعين •

تعزيز الهياكل المجتمعية، بما يف ذلك نقابات المعلمين •

المجموعات  • مع  بالتنسيق  األساسیة،  الحیاتیة  المهارات  توفیر 
المعنية، ويشمل ذلك النظافة والنظافة الصحیة، والتوعیة بمخاطر 

األلغام والدعم النفسي االجتماعي

توفير ُحزم تعليمية تشمل الزي الرسمي والكتب والنقد لتغطية  •
الرسوم يف مناطق عودتهم

العائدين  • األطفال  تستضيف  التي  للمدارس  تعليمية  مواد  توفير 
بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم يف المحافظات

من  • المتضررین  للمتعلمین  واالجتماعي  النفسي  الدعم  توفیر 
الصراع بالتعاون مع شرکاء حمایة األطفال

إجراء اإلصالحات األساسية للمدارس ذات األولوية •

السكان المحتاجون

 3.3 مليون

السكان المستھدفون

0.5 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في توسيع فرص الوصول إلى أماكن تعلم جيدة وآمنة لألطفال 
والشباب المتضررين من الصراع.

المتطلبات )مليون(

38$

التعليم بتيسير  والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة  بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً 
حصول األطفال األكثر ضعفاً على تعليم جيد، وذلك من خالل:

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة التعليم بتوفير مساحات تعلم آمنة 
ومحمية فورية من خالل: 

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة التعليم بتقديم المساعدة 
للحكومة لتوسيع فرص التعليم يف المناطق التي ال تتوفر فيها الخدمات بشكل كامل من خالل:

 إنشاء أماكن آمنة للتعلم المؤقت •

تحديد وتعبئة أعضاء المجتمع من ذوي الخبرة التعليمية السابقة •

توفير مواد تعليمية يف حالة الطوارئ •

حاالت  • يف  للتعليم  الُدنيا  المعايير  حول  للمعلمين  التوجيه  توفير 

واالجتماعي لألطفال  النفسي  الدعم  أهمية  بما يف ذلك  الطوارئ 
المعرضين للخطر

كمال الدراسة لألطفال الذين تغّيبوا سنوات عن  • الترويج لفصول إ
الدراسة

الرسوم  • من  اإلعفاء  إىل  والدعوة  جداً  الضعفاء  األطفال  تحديد 
وغيرها من التدابير لتسهيل حصولهم على الخدمات

التمرين  • کُتب  ذلك  يف  بما  التعلیمیة  المواد  من  مجموعة  توفیر 
واألقالم والحقائب والزي المدرسي لهؤالء األطفال

الذين  • والشركاء  المؤسسات  إىل  جداً  الضعفاء  األطفال  إحالة 
يقدمون تحويالت نقدية

الحماية  • برامج  يف  جداً  الضعفاء  األطفال  إدماج  إىل  الدعوة 
االجتماعية األخرى

عدد الشركاء في الخطة

13

cchipuriro@unicef.org ،كليوباترا تشيبوريرو, اس را م ف
 abdirisak.aden@savethechildren.org ،عبد الرزاق آدن، ةصظنم إاقاذ اسطتل جھة االتصال
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ُسبل العيش في حاالت الطوارئ 

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً الذين يتعذر عليهم العودة ما لم يتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة ُسبل العيش يف حاالت 
الطوارئ بمساعدة األُسر على تأمين الموارد التي تحتاجها للبقاء يف مناطق العودة من خالل:

األصول  • أو  اإلنتاجية  األصول  السترداد  نقدیة  تحويالت  توفیر 
المتنقلة قبل عودة األُسر

مناطق  • يف  الضعیفة  لألُسر  العمل  مقابل  النقد  خیارات  توفیر 
العودة ذات األولویة

السكان المحتاجون

 2.1 مليون

السكان المستھدفون

0.02 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في المساعدة في زيادة دخل اأُلسر األشد تضررًا من الصراعات.

المتطلبات )مليون(

3.5$

عدد الشركاء في الخطة

13

, gozde.avci@undp.org  , غوست أفسي ليغراند، اسبرااةج االانائي سألةي اسنؤلا
 livelihoods.cash.coordinator@drciraq.dk ،فالديمير يوفانوفيتش، مجلس الالجئين الدنماركي
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آلية االستجابة السريعة

بمساعدة  السريعة  االستجابة  آلية  ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
السكان الضعفاء جداً من خالل التنقالت بين المخيمات من خالل:

توفیر ُحزم الطوارئ التي تشمل تقدیم الدعم لألفراد الضعفاء الذین یحتاجون إلی مساعدة قصیرة األجل لعدة مرات •

توفير حزمة طوارئ خاصة بالعودة إىل األشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة، والذين تقطعت بهم السبل عند نقاط التفتيش أو يف  •
المناطق التي يصعب الوصول إليها

السكان المحتاجون

 0.9 مليون

السكان المستھدفون

0.6 مليون

يكمن هدف هذه اآللية في توفير إمدادات فورية إلنقاذ األرواح في غضون 72 ساعة إلى األشخاص 
الضعفاء الذين هم في طريقهم إلى مخيمات النزوح أو االنتقال بين المخيمات أو طلب المساعدة 

للعودة إلى مناطقهم األصلية.

المتطلبات )مليون(

7$

السريعة  االستجابة  آلية  تتم مساعدتهم، ستقوم  لم  ما  العودة  يستطيعون  ال  والذين  الضعيفة جداً  السكانية  للفئة  بالنسبة 
بتقديم المساعدة يف تذليل الصعوبات أثناء عمليات العودة من خالل:

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستساعد آلية االستجابة السريعة على الحد من نقاط 
الضعف يف بداية فترة النزوح من خالل:

تفعيل فرق االستجابة السريعة عند تأكيد التنقالت وتوزيع مجموعات الطوارئ التي يمكن نقلها بسهولة يف غضون 72 ساعة، وهي ما تكفي  •
لعائلة مكونة من ستة أفراد لمدة أسبوع، وتشمل المياه المعبأة واألطعمة الجاهزة لألكل ولوازم النظافة ولوزم النساء

كثر من ستة أشخاص بُحزمتين من حٌزم آلية االستجابة السريعة ومجموعة خفيفة من الغذاء والماء للنازحين  • تزويد األُسر التي تتكون من أ
والعائدين أثناء العبور

القطاعية حسب  • االستجابات  المزيد من  تقديم  لتسهيل  التوزيع وذلك  تنتهي عمليات  تقييمات سريعة لالحتياجات حالما  إجراء  البدء يف 
االقتضاء

عدد الشركاء في الخطة

5

aalyaseen@unicef.org ،أثير آلياسين، يونسيف
christina.hobbs@wfp.org ،كريستينا هوبز، برنامج األغذية العالمي

malah@unfpa.org ،يزأحمد مالح، صندوق األمم المتحدة للسكان
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المساعدة النقدية متعددة األغراض

المتعددة  النقدية  المساعدات  الرسمية، سيقدم قطاع  المخيمات والمستوطنات غير  الذين يعيشون يف  بالنسبة لألشخاص 
األغراض مساعدات نقدية متعددة األشهر إىل األُسر األكثر ضعفاً خارج المخيمات الرسمية من خالل:

إجراء تقییمات مواطن الضعف وتحدید األُسر الضعیفة جداً التي  •
تحتاج إلی الدعم لتلبیة احتياجاتها األساسیة

توفیر مساعدات نقدیة متعددة األغراض لمدة ثالثة أشهر لألُسر  •
األسواق  تكون  حيث  األولویة  ذات  المواقع  يف  جداً  الضعیفة 

مفتوحة

إحالة األُسر إلی الخدمات الحكومية والخدمات األخرى ذات الصلة  •

يف  • الفاعلة  الجهات  إىل  قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
مجال الحماية

إجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع •

رصد البنود يف سلة المساعدات التي تضم الحد األدىن للبقاء على  •
قيد الحياة، وتحليل اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

الضعفاًء  • لألشخاص  واحدة  لمرة  طارئة  نقدیة  مساعدات  توفیر 
غضون  يف  مناطقهم  إلی  للعودة  المساعدة  إلی  یحتاجون  الذین 

شهرين من نزوحهم

إحالة األُسر إلی الخدمات ذات الصلة وشبكة الحماية الحكومية  •

يف  • الفاعلة  الجهات  إىل  قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
مجال الحماية

تزال  • ال  التي  األُسر  وتزويد  التوزيع  بعد  ما  الرصد  عملية  إجراء 
ضعيفة بمساعدة نقدية إضافية لعدة أشهر 

رصد البنود يف سلة المساعدات التي تضم الحد األدىن للبقاء على  •
قيد الحياة، وتحليل اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

السكان المحتاجون

 2.3 مليون

السكان المستھدفون

1.5 مليون

يكمن هدف هذا القطاع في المساعدة لضمان حصول اأُلسر الضعيفة جدًا على دعم مالي مباشر 
في شكل تحويالت نقدية.

المتطلبات )مليون(

60$

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، سيقدم قطاع المساعدات النقدية 
المتعددة األغراض المساعدة النقدية إىل األُسر األكثر ضعفاً من خالل:

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة،  ستقوم مجموعة المساعدة النقدية متعددة األغراض 
بتوفير مساعدة نقدية طارئة من خالل:

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، فإن قطاع المساعدات النقدية 
المتعددة األغراض سيعمل على تيسير الوصول إىل نظم الحماية االجتماعية الحكومية من خالل:

إجراء تقییمات مواطن الضعف وتحدید األُسر الضعیفة جداً التي  •
نزحت مؤخراً التي تحتاج إلی الدعم لتلبیة احتياجاتها األساسیة

الضعفاًء  • لألشخاص  واحدة  لمرة  طارئة  نقدیة  مساعدات  توفیر 
غضون  يف  مناطقهم  إلی  للعودة  المساعدة  إلی  یحتاجون  الذین 

شهرين من نزوحهم

إحالة األُسر إلی الخدمات ذات الصلة وشبكة الحماية الحكومية  •

يف  • الفاعلة  الجهات  إىل  قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
مجال الحماية

تزال  • ال  التي  األُسر  وتزويد  التوزيع  بعد  ما  الرصد  عملية  إجراء 
ضعيفة بمساعدة نقدية إضافية لعدة أشهر

رصد البنود يف سلة المساعدات التي تضم الحد األدىن للبقاء على  •
قيد الحياة، وتحليل اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

لتحدید  • والنظراء  المجتمعیة  الموارد  کز  مرا مع  الوثيق  العمل 
الخدمات  إعادة  يتم  لم  حیث  النشطة  األسواق  ذات  المواقع 

الحکومیة بشکل کامل بعد

التي  • األكثر ضعفاً  األُسر  وتحديد  الضعف  مواطن  تقييمات  إجراء 
تحتاج إىل الدعم لتلبية احتياجاتها األساسية

تقديم مساعدات نقدية متعددة األشهر إىل األُسر األكثر ضعفاً التي  •
ال تغطيها أنظمة شبكة الحماية االجتماعية بشكٍل كاٍف

إحالة األُسر إلی الخدمات ذات الصلة وشبكة الحماية الحكومية  •

يف  • الفاعلة  الجهات  إىل  قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
مجال الحماية

تزال  • ال  التي  األُسر  وتزويد  التوزيع  بعد  ما  الرصد  عملية  إجراء 
ضعيفة بمساعدة نقدية إضافية لعدة أشهر

رصد البنود يف سلة المساعدات التي تضم الحد األدىن للبقاء على  •
قيد الحياة، وتحليل اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

عدد الشركاء في الخطة

11

savagea@unhcr.org ،أمبر سافاج، ةترض م ا ةي اسنؤلا  سنتي  اسالوئ ن
mhadeed@mercycorps.org ،مصطفى حديد، ةراي كرربس جھة االتصال
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االتصاالت في حاالت الطوارئ

الخدمات اللوجستية

بالنسبة للمنظمات اإلنسانية التي تستجيب لالحتياجات الحرجة، ستوفر مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ قدرات االتصاالت 
الموثوقة من خالل:

يف  المساعدة  بتقديم  اللوجستي  الدعم  مجموعة  ستقوم  الحرجة،  لالحتياجات  تستجيب  التي  اإلنسانية  للمنظمات  بالنسبة 
توسيع نطاق التشغيل من خالل:

يف  • موقعاً   21 يف  المشتركة  االتصاالت  خدمات  على  الحفاظ 
كردستان العراق ومحافظة نينوى

المواقع  • يف  المحلية  المجتمعات  لمشاريع  إضافية  خدمات  طرح 
ذات األولوية القصوى بما يف ذلك محافظتي نينوى والسليمانية

l نشر المعلومات التشغيلية للشركاء حسب االقتضاء

تنسيق العمليات اللوجستية، وإدارة المعلومات، وتقديم الخدمات  •
االستشارية للشركاء

ودهوك  • بغداد  يف  رئيسية  تشغيل  كز  مرا ثالثة  على  المحافظة 
وأربيل، ويف المواقع الميدانية حسب الحاجة

تيسير القوافل المشتركة بين الوكاالت للنقل البري والنقل الجوي  •

يف حاالت الطوارئ حيث ال يوجد مقدمي خدمات أو يكون وجودهم 
محدوداً

االحتفاظ بمخزونات من وحدات التخزين المتنقلة الجاهزة للنشر  •
والتركيب يف غضون مهلة قصيرة

يكمن هدف هذه المجموعة في توفير خدمات موثوقة لالتصاالت السلكية والالسلكية واالتصال 
بشبكة اإلنترنت للشركاء في المجال اإلنساني.

يكمن هدف هذه المجموعة في توفير خدمات لوجستية موثوقة في الوقت المناسب للمنظمات 
اإلنسانية، بما في ذلك الشركاء الذين يعملون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

prakash.muniandy@wfp.org ،براكاش مونياندي، برنامج األغذية العالمي وھم االجوال

cameron.kiss@wfp.org ،كاميرون كيس، برااةج ا غذيم اسعاسني

المنظمات المستهدفة

المنظمات المستهدفة

المتطلبات )مليون(

المتطلبات )مليون(

عدد الشركاء في الخطة

عدد الشركاء في الخطة

102

102

1.9$

2.5$

1

1

جھة االتصال
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التنسيق والخدمات المشتركة

بتسهيل  المشتركة  والخدمات  التنسيق  قطاع  سيقوم  الحرجة،  لالحتياجات  تستجيب  التي  اإلنسانية  للمنظمات  بالنسبة 
المشاركة اإلنسانية من خالل:

دعم هياكل التنسيق المعنية بما يف ذلك الفريق الُقطري اإلنساين  •
المحافظات  تنسيق  ومنصات  المجموعات  بين  التنسيق  وفريق 

والمناطق

التنسيق وتقديم الدعم التقني للمركز المشترك للتنسيق والرصد  •
وخاليا  أربيل  يف  األزمات  لتنسيق  المشترك  والمركز  بغداد  يف 

التنسيق على مستوى المحافظة بالشكل المطلوب

تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية والوصول التشغيلي •

تحديد المخاطر األمنية ونشر التقارير األمنية التحليلية •

تنسيق قواعد البيانات والمعلومات المشتركة لضمان نشر الوعي  •
حول األوضاع بصورة موثوقة وشاملة وقائمة على األدلة

الملحة  • االحتياجات  وتحديد  السكان  تحركات  وتخطيط  تتبع 
الجنس  حسب  تصنيفها  ويكون  االستجابة،  يف  الحرجة  والثغرات 

والعمر حيثما أمكن

تقديم معلومات موحدة وقياسية يف الوقت المناسب •

والتوجيه  • المشتركة  االحتياجات  تقييم  عمليات  وتبسيط  تنسيق 
بشأن االستهداف وآليات التنفيذ ورصد األثر

والحماية  • الجنسين  بين  المساواة  يف  المجموعات  جهود  تعزيز 
والمساءلة أمام السكان المتضررين

خالل  • من  النزاع  من  المتضررة  المجتمعات  مع  التواصل  تعزيز 
مركز معلومات النازحين العراقيين

التنسيق مع صندوق التمويل اإلنساين يف العراق بما يف ذلك دعم  •
الشركاء الوطنيين يف الخطوط األمامية

يهدف هذا القطاع إلى تيسير العمل اإلنساني القائم على المبادئ على المستويات الوطنية 
واإلقليمية وعلى مستوى المحافظات.

prakash.muniandy@wfp.org ،براكاش مونياندي، برنامج األغذية العالمي

madzarevic@un.org ،جيلينا مادزاريفيتش، أيجنا
assistance@ncciraq.org ،ريتشارد مكالفرتي، سجصم جصم   اسنصظنات غ ر اسللرة م  ول اسعراق

عدد الشركاء في الخطةالمتطلبات )مليون(المنظمات المستهدفة

10215$6

21

20,000

33

18

17

25

 تبيــن هــذه الخريطــة عــدد المنظمــات المشــاركة يف خطــة
ال  (33) الكلــي  العــدد   .2018 لعــام  اإلنســانية   االســتجابة 
 يحســب بجمــع عــدد المنظمــات يف المحافظــات الن مــن

كثر من محافظة.ة  الممكن ان تعمل منظمٍة ما يف ا

اربيل

السليمانية

دهوك

ألف

السكان المحتاجون إلى مساعدة إنسانیة

0.7
0.27M

0.36M

0.11M

اربيل

السليمانية

دهوك

مليون
المنظمات المشاركة في 2018

العائدون

المتطلبات (بالدوالر األمریكي) السكان المستھدفون

0.633 347
الھدف االستراتیجي 5الھدف االستراتیجي 3 الھدف االستراتیجي 4 الھدف االستراتیجي 2 الھدف االستراتیجي 1

ألفمليونمليون0.7

 دعم األسر النازحة الضعیفة
 جداً التي تسكن المخیمات
 واألماكن األخرى يف مستوى

 معیشي متدين

 دعم األسر الضعیفة جداً،
 والراغبة يف العودة إىل

 دیارھا، ولكنھا غیر قادرة
 على القیام بذلك دون

مساعدة

كبر عدد ممكن  الوصول إىل أ
 من األسر النازحة حدیثاً

 واألسر التي یمكن الوصول
 إلیھا حالیاً

ً  دعم السكان الضعفاء جدا
 غیر الحاصلین على الدعم
 الكايف من شبكة الحمایة

االجتماعية

 دعم األشخاص الذین
تعرضوا

 للعنف من أجل مواجھة
الصعاب والتعايف

156

$

مليون

عدد الشركاء في المجال اإلنساني النازحونالسكان المحتاجون

347

30,000
100,000

ألف
النازحون

226

50,000
100,000

ألف
الالجئون

142

50,000
100,000

ألف
المجتمعات المضیفة المتضررة

ق/رابر  عزيز
يف العرا

صوير منظمة الهجرة الدولية 
جھة االتصال© ت
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اسجزء اسثاسث
اقب ي كرداؤا  اسعراق

لمحة عن

خطم االاؤجابم احاماا م 
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نظرة عامة على

ا زةم ي جأث رها 
كثر من مليون نازح والجئ إىل المحافظات الثالث يف إقليم كردستان  لجأ أ
من   30% من  يقرب  ما  ويعيش  األمان.  عن  بحثاً  األزمة  بداية  منذ 
عددهم  والبالغ  تقريباً  السوريين  الالجئين  وجميع  النازحين  العراقيين 
250,000 الجئ يف إقليم كردستان العراق. ويعيش %80 من النازحين 
يف منازل مستأجرة أو مع أُسر مضيفة. بينما يعيش البقية يف المخيمات 

يف كل من دهوك وأربيل والسليمانية.

والمياه  المدارس  ذلك  بما يف  المحلية  الخدمات  على  الضغوط  ازدادت 
والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والمنشآت الصحية والمنافسة 
على الوظائف خالل السنة، األمر الذي أسهم يف حدوث انخفاض حاد يف 
يف  األوضاع  تدهورت  وقد  الثالث.  المحافظات  يف  المعيشة  مستويات 
أعقاب االستفتاء الذي أُجري يف إقليم كردستان يف أواخر أيلول/ سبتمبر 
عندما تم تعليق الرحالت الجوية الدولية إىل مطاري أربيل والسليمانية 

كردستان  إقليم  يعيشون يف  يقرب من 736,000 شخص ممن  ما  إنَّ 
التوقعات - إىل شكل من أشكال المساعدة  العراق يحتاجون - حسب 
اإلنسانية يف عام 2018. هذا ويواصل المركز المشترك لتنسيق األزمات 
يف  الشركاء  مع  بالتنسيق  االستجابة  قيادة  أربيل،  يف  مقره  يقع  والذي 
كز التنسيق المشترك الثالث يف كل  المجال اإلنساين؛ حيث أن مكاتب مرا

من دهوك وأربيل والسليمانية هي المسؤولة عن التنسيق التشغيلي.

حسب   - بحاجة  دهوك  محافظة  يف  شخصاً   271,000 من  كثر  أ إنَّ 
 .2018 عام  يف  اإلنسانية  المساعدة  أشكال  من  شكل  إىل   - التوقعات 
وبالرغم من كونها واحدة من أصغر المحافظات يف العراق، إاّل أن دهوك 
األُسر  مخيمات  من  العديد  ويف  النازحين.  من  نسبة  أعلى  تستضيف 
توسيع  ينبغي  كما  عنها،  االستعاضة  إىل  وتحتاج  الخيام  تتلف  النازحة، 
ثالثة  أيضاً  العيش. وهناك  الصحي وُسبل  المياه والصرف  برامج  نطاق 
مركزاً  تعتبر دهوك  تزال  وال  المحافظة.  السوريين يف  لالجئين  مخيمات 
تلعفر وسنجار يف محافظة  العمليات يف منطقتي  يدعم  رئيسياً  إنسانياً 

نينوى.

 - بحاجة  أربيل  محافظة  يف  الضعفاء  السكان  من   358,000 حوايل  إنَّ 
عام  يف  اإلنسانية  المساعدة  أشكال  من  شكل  إىل   - التوقعات  حسب 
2018. وتستضيف محافظة أربيل %10 من السكان النازحين يف العراق؛ 

مما أثر على النشاط االقتصادي والتجاري. ويف منتصف تشرين األول/ 
كتوبر، وعندما قامت قوات األمن بإعادة انتشارها يف كركوك وعدد من  أ
كثر من 180,000 شخص من ديارهم، وكان  المناطق المتنازع عليها، الذ أ

معظمهم يبحثون عن األمان والدعم يف أربيل والسليمانية.

إنَّ العديد من المنظمات اإلنسانية التي كانت تعمل يف البالد بتفويض 
يف  السلطات  مع  أوضاعها  لتسوية  بحاجة  كردستان  إقليم  حكومة  من 
سخية  العراق  كردستان  إقليم  يف  المحلية  المجتمعات  تزال  وال  بغداد. 
إليه، ولكن هذه  لها مكان آخر تأوي  التي ليس  األُسر  إعالة  وقادرة على 
القدرات المحلية قد اسُتنزِفت ولهذا فإن حكومة إقليم كردستان بحاجة 
كبيرة من  أعداد  دعم  لمواصلة  الدويل  المجتمع  كبيرة من  إىل مساعدة 

النازحين يف العام المقبل.

حيث أن معظم األُسر النازحة قدمت من نينوى أو األنبار أو كركوك أو من 
يونيو  حزيران/  يف  ثلثهم  من  يقرب  ما  نزح  وقد  هذا  المحافظة.  داخل 
وتموز/ يوليو 2014؛ فيما نزح آخرون بعد تموز/ يوليو 2017. ويعيش 
جميع  ويتركز  مستأجرة.  منازل  يف  النازحة  األُسر  من   80% من  كثر  أ
األشخاص المتضررين تقريباً يف أربيل وقضاء مخمور. كما يعيش 10% 
وتوجد  أخرى يف كل من كويسنجق وشقالوة وسوران.  أقضية  ثالث  يف 
كبر نسبة من النازحين العراقيين يف أربيل وقضاء وشقالوة. كما تحتاج  أ
اللوازم  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  إىل  النازحة  األُسر 

المنزلية والغذاء والخدمات الصحية والتعليم والحماية.

محافظة  يف  الضعفاء  السكان  من  شخص   107,000 من  كثر  أ إنَّ 
السليمانية بحاجة - حسب التوقعات - إىل شكل من أشكال المساعدات 
اإلنسانية يف عام 2018. إذ أن معظم النازحين الذوا بالفرار من محافظتي 
عام  كتوبر  أ أيلول/  ويف   .2015 وعام   2014 عام  الدين  وصالح  األنبار 
كركوك  محافظة  من  ومعظمهم  جديدة  نزوح  موجة  حدثت   ،2017
ومنطقة طوز خرماتو يف صالح الدين. وتحتاج هذه األُسر النازحة إىل المياه 
والخدمات  والغذاء  المنزلية  اللوازم  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 

الصحية والتعليم والحماية

يواصل إقليم كردستان حماية ودعم اأُلسر النازحة

يواصل إقليم كردستان حماية ودعم اأُلسر النازحة

بيانات

اسملا  اسنلؤاو ن
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دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

اسنركاء

اسنركاء في اسخطم

اسنركاء في اسخطم

اسنركاء في اسخطم

اسنؤطببات )باسنب ر (

اسنؤطببات )باسنب ر ( 

اسنؤطببات )باسنب ر (

اسنؤطببات )باسنب ر ( 

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

1, 3, 4, 5

1,2,3,4,5

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 3, 4

12

17

11

3

7

41, 2

1, 3

الحماية

المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

الصحة

األمن الغذائي

المأوى والمواد غیر الغذائیة

تنسیق وإدارة المخیم

التعلیم

7.4$

16.8$

8.3$

86.9$

10.2$

4.2$

6.6$
دعي ا ھااف االاؤراجیجیم اسنركاء في اسخطم اسنؤطببات )باسنب ر ( 

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم اسنركاء في اسخطم اسنؤطببات )باسنب ر ( 

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم اسنركاء في اسخطم اسنؤطببات )باسنب ر ( 

0.2

0.4

0.1

0.6

0.1

0.3

0.1

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

4
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SUPPORTS STRATEGIC 
OBJECTIVES

All five SOs

COORDINATION AND COMMON SERVICES
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دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

دعي ا ھااف االاؤراجیجیم

اسنركاء في اسخطم

اسنركاء في اسخطم

اسنركاء في اسخطم

اسنركاء في اسخطم

اسنؤطببات )باسنب ر ( 

اسنؤطببات )باسنب ر (

اسنؤطببات )باسنب ر (

اسنؤطببات )باسنب ر (

اسملا  اسنمؤھافر  )باسنب ر (

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

4

1

1

6

المساعدة النقدیة متعددة األغراض

الخدمات اللوجستي

االتصاالت في حاالت الطوارئ

التنسیق والخدمات المشتركة

9.7$

1.2$

1.25$

3.5$

0.1

* سبل العيش يف حاالت الطوارئ وآلية االستجابة السريعة ال تستهدف األشخاص يف إقليم كردستان العراق.

الجزء الرابع: خطط االستجابة التشغیلیة
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اسجزء 1: ب ااات اسملا  اسنلؤاو ن

الحماية

الصحة 

المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

األمن الغذائي

المأوى واللوازم غیر الغذائیة

تنسیق وإدارة المخیمات

التعلیم

ُسبل العیش في حاالت الطوارئ

آلیة االستجابة السریعة

المساعدة النقدیة متعددة األغراض

االتصاالت في حاالت ال طوارئ

الدعم اللوجستي

التنسیق والخدمات المشتركة

المعلومات حسب القطاع

اإلحتیاجات التشغیلیة

الجزء الرابع: خطط االستجابة التشغیلیة
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الحمایة

ھاف اسلنایم 1:

بالحماية 1  الخاصة  المساعدة  توفير 
ضعف  من  يعانون  الذين  للنازحين 
داخل  يعيشون  والذين  شديد 

المخيمات وخارجها

ھاف اسلنایم 2:

بالحماية 2  الخاصة  المساعدة  توفير 
لتسهيل  جدًا  الضعفاء  لألشخاص 
وغير  واآلمنة  الطوعية  العودة 

التمييزية والمستدامة 

ھاف اسلنایم 3:

للنازحين 3  الفوري  الدعم  تقديم 
الوصول  تسهيل  خالل  من  الجدد 
المساعدة  وتوفير  السالمة  إلى 

الخاصة بالحماية 

ھاف اسلنایم 4:

الضعفاء 4  لألفراد  المساعدة  تقديم 
بالسكان  المختلطة  المناطق  في 
الحماية  أنظمة  إلى  للوصول 
خدمات  وتوفير  الحكومية،  االجتماعية 

الحماية المتخصصة األخرى

السكان المحتاجون

 5.2 مليون

السكان المستھدفون

2.2 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في توفير دعم الحماية للنساء والرجال والفتيات والفتيان 
المتضررين من الصراع�

المتطلبات )مليون(

65$

مجموعة  ستقوم  السنة،  خالل  الثانية  للمرة  ينزحون  الذين  أو  الُجدد  للنازحين  بالنسبة 
الحماية بتقديم مساعدة فورية متخصصة بالحماية عن طريق:

النازحين  • المتنقلة لتحديد  الحماية  إيفاد فرق 
حديثاً والضعفاء جداً.

الخدمات  • إىل  جداً  الضعفاء  النازحين  إحالة 
حاالت  يف  الدعم  ذلك  يف  بما  المتخصصة 
الجنسي  العنف  من  للناجيات  الطوارئ 
المصحوبين  غير  األطفال  هوية  وتحديد 

وجمع  ذويهم  عن  والمنفصلين  بذويهم 
القانونية  المساعدة  وتقديم  شملهم 

لألشخاص المحتجزين.

تطهير طرق الوصول وتقديم التوعية العاجلة  •

فيما يتعلق بمخاطر األلغام

عدد الشركاء في الخطة

52

ستستهدف هذه المجموعة 2.2 مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء 
الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
مجموعة الحماية بتوفير خدمات الحماية، التي ستشمل دعم المجتمعات المحلية، وخاصة 

للنازحين الذين ال يستطيعون العودة إىل ديارهم عن طريق:

المخيمات  • وخارج  المخيمات  يف  التواجد 
إىل  يحتاجون  الذين  األشخاص  وتحديد 

خدمات الحماية المتخصصة.

يف  • بما  المتخصصة  الحماية  خدمات  توفير 
ومساعدة  واالجتماعي  النفسي  الدعم  ذلك 

الحصول  يف  القانونية  والمساعدة  الضحايا 
على الوثائق المدنية.

األُسر  • قدرة  لضمان  السلطات  مع  التعامل 
على اتخاذ قرارات طوعية واعية بشأن اإلقامة.

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
لضمان  المساعدة  تقديم  على  النازحة  واألُسر  السلطات  مع  الحماية  مجموعة  ستعمل 

عودة طوعية وآمنة وكريمة من خالل:

والتي  • جداً  الضعيفة  النازحة  األُسر  تحديد 
بالعودة إىل مناطقها األصلية ولكنها ال  ترغب 
ويجري  بذلك.  للقيام  الالزمة  الوسائل  تملك 
إدارة  مجموعة  مع  التنسيق  طريق  عن  ذلك 

وتنسيق المخيمات.

التخاذ  • الضرورية  المعلومات  ونشر  تطوير   
قرارات مستنيرة بشأن العودة بالتنسيق مع 
فرق العمل المعنية بالتواصل مع المجتمعات 

المحلية.

إعطاء األولوية للتثقيف من المخاطر ما قبل  •
والعودة  المغادرة  نقاط  ورصد  المغادرة 
وآمنة  طوعية  التنقالت  كانت  إذا  ما  لتحديد 

وغير تمييزية ومستدامة.

الخدمات  • إىل  الضعفاء  األشخاص  إحالة 
المتخصصة يف مناطق العودة وتوفير خدمات 

متخصصة أيضاً إذ تطلب األمر.

جھة االتصال
محمد خان

اسنترضیم اسماةیم سألةي اسنؤلا  
سنتي  اسالوئین

 khanmo@unhcr.org

كالوديا نيكوليت
ةجبس اساُلوئین اسااناركي

co-coordinator.protection@drciraq.dk
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

قد تتعرض خصوصية وسرية المعلومات عن األفراد الضعفاء، ال سيما يف قضايا العنف الجنسي ومسائل حماية الطفل للخطر أثناء عمليات تحديد الهوية واإلحالة،  •
وُتشكّل عواقب وخيمة محتملة. وللتخفيف من هذه المخاطر، سيتم تعزيز بروتوكوالت تبادل المعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي، بما يف ذلك حصول الموافقة 
إدارة  بروتوكول  تعزيز  مع   ،2018 عام  القضايا يف  إلدارة  المعلومات  إلدارة  منصة جديدة  بتشغيل  الطفل  لحماية  الفرعية  المجموعة  وبالمثل، ستقوم  المسبقة. 

المعلومات لضمان السرية.

قد يواجه كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أو الحاالت المزمنة عوائق عند محاولة الحصول على المساعدة يف مجال الحماية و / أو يواجهون تعرضاً شديداً  •
لالستغالل وسوء المعاملة. وللتخفيف من هذه المخاطر، سيقوم شركاء الحماية بزيارات منزلية ودعم الوصول إىل الخدمات حسبما تفتضيه الحاجة.

قد تؤدي الوصمة المرتبطة بالوصول إىل خدمات الحماية إىل منع الناس الضعفاء من الوصول إىل هذه الخدمات. وللتخفيف من هذه المخاطر، سيقوم الشركاء بدمج  •
أنشطة الحماية مع أنشطة أخرى للحد من هذه.

المناسب. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، ستواصل المجموعة  • الوقت  المتفجرة يف  المواد  إزالة  أمام مسألة  ما ُتشكّل المخاطر األمنية المستمرة عائقاً  غالباً 
الفرعية لإلجراءات المتعلقة باأللغام العمل مع أصحاب الشأن المعنيين من أجل الوصول إىل االستجابات الُمَنسقة يف الوقت المناسب كلما أمكن ذلك.

استراتيجية الخروج

سُتركز مجموعة الحماية خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها وفق ما يلي:

تمكين االنتقال الموثوق يف تقديم الخدمات من المنظمات الدولية إىل المنظمات غير الحكومية الوطنية، مع التركيز على دعم الشركاء الوطنيين لتحديد وإدارة  •
الحاالت الُمعّقدة التي تتطلب مساعدة متخصصة يف مجال الحماية وإجراء الدعوة الموجهة مع السلطات المعنية بشأن قضايا الحماية

المحلي  • المستوى  الحماية على  احتياجات ومخاطر  لتحديد  القدرات  وبناء  المجتمعية  الحماية  آليات  تعزيز  أجل  المتضررة من  المحلية  المجتمعات  العمل مع 
والمساهمة يف تغيير السلوك على المدى الطويل والدعوة مع السلطات المعنية لمعالجة االحتياجات التي تم تحديدها

ضمان دعم األفراد الضعفاء للوصول إىل نظم الحماية االجتماعية الحكومية •

العمل بشكل وثيق مع النظراء الحكوميين لضمان التقيد بالمعايير الُدنيا. •

 

 

      

  

 

  

*حسب الجنس والعمرحسب الحالة

عدد النازحين

السكان المحتاجون

السكان المستھدفون

مليونالمتطلبات المالیة

عدد العائدين

الضعفاء جداً

 عدد النازحين حديثاً

أو النازحون لمرة ثانية

ً السكان الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

% أطفال، بالغون، مسنون% إناثاالجتماعیة الكافية

األطفال< 18*المسنون > 59،    البالغون 18-59 ،  $65M

48

48

50

50

1.5M

1.4M

2.1M

0.35M

0.3M

0.3M

1.33M

0.13M

48

48

4

4

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة الحماية بإحالة 
األشخاص الضعفاء جداً إىل شبكة الحماية االجتماعية الحكومية، وحيثما توجد ثغرات، ستقوم المجموعة بتقديم المساعدة يف 

تغطية هذه الحاالت من خالل:

شبكة  • من  كافية  مساعدة  على  الحاصلين  غير  األفراد  تحديد 
كز الموارد االجتماعية أو غيرها  الحماية االجتماعية وإحالتهم إىل مرا

كز التي تقدم المساعدة المتخصصة. من المرا

التطهير  • عملية  أولويات  وتحديد  باأللغام  الملوثة  المناطق  مسح 
الطارئة يف مناطق مقدمي الخدمات.

يف  • للمساعدة  مؤقت  بشكل  المتخصصة  الحماية  خدمات  توفير 
تغطية ثغرات الحماية االجتماعية التي تقدمها الحكومة.

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر
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ھاف اسولم 1:

الصحية 1  الرعاية  خدمات  توفير 
عالية،  جودة  ذات  األساسية 
الدعم  تقديم  ذلك  ويتضمن 
الضعفاء  لألشخاص  االجتماعي  النفسي 

جدًا

ھاف اسولم 2:

ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية 2 
للحياة  الُمنقذة  الحيوية  الصحية 
للنازحين  المتخصصة  والخدمات 
إليها  الوصول  يمكن  التي  واأُلسر  حديًثا 
السلطات  مع  العمل  خالل  من  حالًيا 

المحلية والشركاء في المجال اإلنساني 

ھاف اسولم 3:

الرعاية 3  خدمات  وتقوية  تعزيز 
الصحية في المناطق المتضررة من 
القدرة  بناء  األزمة من خالل ضمان 
على التكيف وتسهيل االنتقال واالنتعاش

مجموعة  ستقوم   ، السنة،  خالل  الثانية  للمرة  ينزحون  الذين  أو  الُجدد  للنازحين  بالنسبة 
الصحة بإيصال خدمات الرعاية الصحية الٌمنقذة للحياة والخدمات المتخصصة عن طريق:

توفير خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة  •
من خالل العيادات المتنقلة والثابتة.

منشآت  • أقرب  إىل  المعقدة  الحاالت  إحالة 
ثانوية.

يمكن  • التي  األمراض  ضد  األطفال  تلقيح 
الوقاية منها.

للفتيات  • اإلنجابية  الصحة  خدمات  توفير 
والنساء يف سن اإلنجاب.

فحص حاالت سوء التغذية وإدارتها. •

ترتيب التقييم السريري وعالج حاالت الصحة  •
العقلية وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي.

جھة االتصال

ستستهدف هذه المجموعة 3.4 مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والذين لم يحصلوا 
على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات السكانية الضعيفة 

على النحو التايل:

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
الدعم  ذلك  يف  بما  الجيدة،  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  بتوفير  الصحة  مجموعة 

النفسي االجتماعي من خالل:

توفير خدمات الرعاية الصحية األولية، بما يف  •
اللقاحات  وتوفير  المرضية  االستشارات  ذلك 
األمراض  ورصد  اإلنجابية  الصحة  وخدمات 
وإدارة  السريري  والتقييم  وإدارتها  السارية 
المنشآت  خالل  من  النفسية  الصحة  حاالت 

المتنقلة والثابتة.

إىل  • والمعقدة  الطارئة  الحاالت  إحالة 
الوصول  يمكن  التي  العاملة  المستشفيات 

الرسمية  غير  المستوطنات  من  بالقرب  إليها 
التي  اإلسعاف  سيارات  باستخدام  وذلك 

كز الصحية وبدعم من الشركاء. توفرها المرا

إحالة الحاالت غير الطارئة إىل أقرب مستشفى  •
من خالل المركبات التي يقدمها الشركاء.

األساسية  • لألدوية  المتواصل  اإلمداد  ضمان 

والمستلزمات الصحية الطارئة.

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
ستقوم مجموعة الصحة بتوفير مجموعة من الخدمات الصحية الموّسعة يف مواقع العودة 

ذات األولوية عن طريق:

الطاقة  • عايل  البسكويت  من  إمدادات  توفير 
أشهر   6 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال 
و59 شهراً كجزء من مجموعات آلية االستجابة 

السريعة.

األويل على  • الدعم  الطبية وتقديم  الفرق  نشر 
كز الرعاية الصحية األولية  المدى القصير لمرا
باإلضافة  جديد  من  عملها  تستأنف  التي 

للمستشفيات يف مناطق العودة

د. فؤاد خان
ةصظنم اسولم اسعاسن م

khanmu@who.int

د. كمال أوليري
 آي أم اي

kolleri@internationalmedicalcorps.org

الصحة
السكان المحتاجون

 7.3 مليون

السكان المستھدفون

3.4 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في الحد من انتشار األمراض والوفيات للنازحين والضعفاء في 
المناطق المتضررة من الصراع وغيرها من المناطق.

المتطلبات )مليون(

67.4 $

عدد الشركاء في الخطة

29
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

قد تتسبب مسألة حمل السالح داخل المخيمات بعرقلة عمل العيادات الصحية يف تقديم الخدمات للسكان المتضررين. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، ستقوم  •
المجموعة باإلبالغ عن هذه الحوادث لموظفي إدارة المخيمات ومجموعة الحماية، مع توجيه تعليمات أيضاً إىل الوكاالت الشريكة بعدم السماح لموظفيها بحمل 

األسلحة.

قد ال يتوفر لدى األشخاص الذين يحتاجون إىل خدمات الّصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي إمكانية كافية للحصول على هذه الخدمات. وللتخفيف من هذه  •
المخاطر، َسُتحيل المجموعة هذه الحاالت إىل الشركاء الذين يمكنهم تحويلهم إىل المستشفيات حيث يتوفر الدعم المتخصص.

قد تواجه حاالت العنف الجنسي التي تتطلب العالج الطبي صعوبة يف الحصول على الخدمات. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستوفر المجموعة العالج الطبي  •
المناسب بالتنسيق مع المجموعات المعنية بالعنف الجنسي والحماية وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشخيص السريري لحاالت االغتصاب التي ُتقرها وزارة 

الّصحة.

استراتيجية الخروج

سُتركز مجموعة الّصحة خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها وفق ما يلي:

التأكد من قيام الشركاء بتسليم الخدمات إىل وزارة الّصحة عندما تكون هذه الوزارة قادرة على تقديم الخدمات عند إغالق أي مشروع صحي •

الدعوة إىل تمويل المشاريع الُمعرّضة لإلغالق بسبب عدم كفاية التمويل وهناك حاجة مستمرة لتقديم الخدمات •

رسم خرائط للمنشآت الصحية بهدف تحديد المنشآت التي يجري دعمها بالفعل يف إطار برامج تحقيق االستقرار. ولرفع مستوى الموارد المتاحة، ستركز المجموعة  •
على المنشآت التي ال تدعمها هذه البرامج

كز الّصحة األولية إىل المؤسسات الصحية المعنية. وستضمن المجموعة وجود قدرة ورغبة يف مواصلة  • تسليم المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة والمرا
تقديم الخدمات دون المساس بجودة الخدمة.

الصحة  مجموعة  ستقوم  للحكومة،  التابعة  االجتماعية  الحماية  بشبكة  المشمولين  غير  جداً  الضعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
بالمساعدة يف إحالة الناس الضعفاء إىل الخدمات الصحية الحكومية، وستساعد يف سد الثغرات أينما وجدت من خالل:

إحالة العائدين ذوي االحتياجات الخاصة إىل شركاء الحماية لضمان  •
استمرار حصولهم على الرعاية المتخصصة بعد تلبية احتياجاتهم 

الصحية.

توفير الخدمات الصحية األساسية للفئات السكانية الضعيفة، بما  •
يف ذلك االستشارات الصحية للمرضى وخدمات الطوارئ واإلحالة 

إىل الرعاية الثانوية واألمومة ورعاية حديثي الوالدة والصحة العقلية 
السلوكية  الصحة  عالج  ذلك  يف  بما  المواد،  استخدام  وخدمات 
ووصف العقاقير الطبية وخدمات إعادة تأهيل المرضى وخدمات 
وخدمات  المرضى  رفاه  وخدمات  الوقائية  والخدمات  المختبرات 

إدارة األمراض المزمنة.

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر

 

 

      

  

 

  

*حسب الجنس والعمرحسب الحالة

عدد النازحين

السكان المحتاجون

السكان المستھدفون

مليونالمتطلبات المالیة

عدد العائدين

الضعفاء جداً

 عدد النازحين حديثاً

أو النازحون لمرة ثانية

ً السكان الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

% أطفال، بالغون، مسنون% إناثاالجتماعیة الكافية

األطفال< 18*المسنون > 59،    البالغون 18-59 ،  $67.4M
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األرقام المقدمة يف إطار ھذه الفئة تجمع بین فئتین: المجتمع المضیف  وغیر النازحین يف المناطق التي أمكن الوصول إلیھا حدیثا
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ھاف  اسن ا  ياسورف 
اسولي 1:

معايير 1  وتحسين  وصيانة  تشغيل 
الصحي،  والصرف  المياه  خدمات 
لممارسات  مواتية  بيئة  وتوفير 
الممتد  النزوح  فترة  في  الجيدة  النظافة 
مناطق  وخارجها( وفي  المخيمات  )داخل 

العودة.

ھاف اسن ا  ياسورف 
اسولي 2:

والصرف 2  المياه  خدمات  توفير 
الصحي اآلمنة في حاالت الطوارئ 
الصحية  النظافة  ممارسات  ودعم 
داخل  فقط  الضعفاء  للسكان  الجيدة 
النازحين  وكذلك  وخارجها،  المخيمات 
الخطورة  عالية  والمناطق  الُجدد، 

والصدمات األخرى

ھاف اسن ا  ياسورف 
اسولي 3:

وصرف 3  مياه  خدمات  إنشاء  تيسير 
وفعالة  ومستدامة  عادلة  صحي 
ذلك  ويتضمن  التكلفة،  حيث  من 
على  تركز  التي  الصحية  النظافة  تعزيز 
تقديم  وتسهيل  المحلي،  المجتمع 
والسلطات  للمجتمعات  الرعاية  خدمات 

المحلية

بالنسبة للنازحين الُجدد أو الذين نزحوا للمرة الثانية خالل العام، ، ستقوم مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز خدمات 

النظافة الجيدة يف حاالت الطوارئ من خالل:

خزن إمدادات اإلغاثة األساسية مسبقاً بما يف  •
الطوارئ،  ومعدات  المياه  وعلب  الدالء  ذلك 
المياه ووحدات معالجة  باإلضافة إىل خزانات 

المياه والمولدات يف المواقع ذات األولوية.

األساسية وتوفير خدمات  • اإلغاثة  توزيع مواد 
الطوارئ،  حاالت  يف  الصحي  والصرف  المياه 
وإنشاء  بالصهاريج  المياه  نقل  ذلك  يف  بما 
النفايات  من  والتخلص  المؤقتة  المراحيض 

الصلبة.

فحص ورصد جودة المياه. •

ورصد  • األساسية  الصحية  الرسائل  نشر 
النظافة وإنشاء لجان مختصة  توزيعات مواد 

بالمياه والصرف الصحي.

ستستهدف هذه المجموعة 2.4 مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء 
الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
والصرف  المياه  خدمات  بتشغيل  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مجموعة 

الصحي وتعزيزها وتحسينها وتعزيز ممارسات النظافة الجيدة من خالل:

تشغيل وتحسين المنشآت الصحية. •

تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة والجودة  •
للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما 
المياه  نقل  من  والخروج  االنتقال  ذلك  يف 

بالصهاريج.

فحص ومراقبة نوعية وإمدادات المياه. •

الصحي  • والصرف  المياه  شبكات  توسيع 
القائمة  المرافق  خدمات  وإيصال 

للمستخدمين.

ترشيد  • على  المحلية  المجتمعات  مساعدة 
استهالك المياه وإدارة النفايات الصلبة ومياه 
السوق  خيارات  وتوسيع  الصحي  الصرف 

القائمة على النظافة.

والصرف  • المياه  مرافق  استعمال  وقف 
الُمدمجة وغلقها أيضاً  الصحي يف المخيمات 

إلعادة استخدامها يف أماكن أخرى.

يف  • الفاعلة  للجهات  الفنية  القدرات  تعزيز 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مجال 

الصحية واللجان والسلطات المحلية.

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم،  
ستقوم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتوفير خدمات المياه والصرف 

الصحي الطارئة وتعزيز الممارسات الصحية الجيدة من خالل:

توفير حزمة المياه والصرف الصحي والنظافة  •
معالجة  مصفي  على  تحتوي  التي  الصحية 
المياه  معالجة  أقراص  أو  المنزلية  المياه 
ومستلزمات النظافة بما يف ذلك الدالء وعلب 

المياه.

التحتية  • للبنية  أساسية  إصالحات  إجراء 
ذات  العودة  مناطق  يف  للمياه  المتضررة 

األولوية.

 بيتر لوكويا
اليونيسيف

pplukwiya@unicef.org

منظمة العمل ضد الجوع
)شاغر(

المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة
السكان المحتاجون

 5.4 مليون

السكان المستھدفون

2.4 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في ضمان حصول المجتمعات المحلية المعّرضة للخطر على كمية كافية 
من المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بطريقة آمنة ومستدامة ومنصفة 

المتطلبات )مليون(

70$

عدد الشركاء في الخطة
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جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية
للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

إنَّ نقص الوعي الخاص بالحماية لدى مقدمي خدمات المیاه والصرف الصحي قد يحد من تعمیم الحمایة. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستعمل المجموعة على بناء قدرات الشركاء  •
على تعميم أنشطة الحماية، بالتنسيق مع مجموعة الحماية. وستتلقى الفرق الميدانية يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تدريباً على الحماية وسيتم توزيع أدوات 

محددة السياق لذلك الغرض

المجموعة  • ستضمن  المخاطر،  هذه  حدة  من  وللتخفيف  الصحية.  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  على  الحصول  يف  صعوبات  محددة  ضعيفة  مجموعات  تواجه  قد 
إمكانية الوصول إىل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خالل االستجابة بشكل استراتيجي لالحتياجات الخاصة بالمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة 

األُخرى.

المياه  • خدمات  تتبع  أن  المجموعة  ستضمن  المخاطر،  هذه  من  وللتخفيف  بالحماية.  تتعلق  أخرى  مخاوف  خلق  إىل  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  تنفيذ  يؤدي  قد 
والصرف الصحي والنظافة الصحية نهج "عدم إلحاق الضرر" من خالل التحليل المنهجي لمزايا االستجابة مقارنًة بآثارها السلبية المحتملة وتخفيف هذه المخاطر وفقاً لذلك. فعلى 
سبيل المثال، ستضمن المجموعة تأمين التسهيالت باستمرار لمعايير الجودة من حيث اإلضاءة والخصوصية والفصل بين الجنسين. كما ستتلقى آراًء حول قضايا الحماية من الشركاء 

والمستخدمين من خالل لجان المياه والصرف الصحي والنظافة والمجتمع والممثلين المحليين.

النظافة  • ومروجي  واإلناث،  الذكور  من  الخدمات  مقدمي  بتدريب  المجموعة  ستقوم  ذلك،  من  وللتخفيف  التمكين.  نقص  بسبب  المستفيدين  مشاركة  من  التقليل  يمكن 
الصحية، ولجان المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لضمان اتخاذ القرارات والقيام بعمليات الرصد والرعاية للبنية التحتية والتي تعد مسؤولية مشتركة. وباإلضافة إلی استخدام 
آليات الشكاوى المتاحة وإحالة قضايا الحمایة، سیتم عقد جلسات جماعية مكّثفة وجمع آراء، وال سيما من الفئة السكانية الضعيفة من النساء واألُسر التي يعيلها أطفال واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وسيتم األخذ بهذه المسائل بعين االعتبار عند تخطيط وتصميم وتنفيذ خدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة

استراتيجية الخروج
سُتركز مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها وفق ما يلي:

تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية أو اإلدارات المختصة يف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية •

العمل على التخلص التدريجي من األنشطة الطارئة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، مثل نقل المياه بالصهاريج، وسيتم ذلك من خالل استعادة خدمات المياه والصرف  •
كات بين القطاعين العام والخاص وتحسين البنية التحتية للبلديات وتجهيز األنشطة  الصحي والنظافة يف المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً والمناطق الُمستعادة وإيجاد الشرا

لغرض تسليمها للسلطات المعنية.

إعطاء األولوية إلعادة تأهيل واستعادة الخدمات يف المنشآت القائمة مع الربط مع شركاء برامج إعادة االستقرار والشركاء الحكوميين خالل فترة محددة. •

تمكين الشركاء المحليين من إدارة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة من خالل إشراك األشخاص المتضررين مباشرة يف جميع المراحل، بدءاً من التصميم والتركيب وحتى  •
صيانة المنشآت.

تعزيز القدرات المحلية من خالل التدريب وتعزيز المشاركة المجتمعية، استعداداً لتسليم مرافق المياه والصرف الصحي مباشرة إىل المجتمعات المحلية. •

بناء قدرات المنظمات غير الحكومية الوطنية وتعزيزها من أجل مواصلة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل المناطق المعرضة  •
للخطر بشكل كبير وتوسيع نطاق التدخالت الطارئة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حسب الحاجة.

التقليل من االعتماد علی التبرعات العینیة والتخلص التدرجي من توزیع أدوات النظافة الصحیة واتباع نهج قائمة علی السوق، بما يف ذلك القسائم الشرائية وفرص سبل العیش،  •
حيثما أمکن.

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ، ستقوم مجموعة المياه والصرف 
الجيدة يف  النظافة  ممارسات  وتعزيز  الطوارئ  حاالت  الصحي يف  والصرف  المياه  بتقديم خدمات  الصحية  والنظافة  الصحي 

المناطق ذات األولوية التي ال تعمل فيها الخدمات الحكومية بشكل كامل من خالل:

توفير خدمات المياه والصرف الصحي يف حاالت الطوارئ، بما يف  •
ذلك نقل المياه بالصهاريج وإنشاء المراحيض المؤقتة يف المناطق 

التي تفتقر إىل الخدمات.

توزيع مواد اإلغاثة األساسية على الفئة السكانية األكثر ضعفاً. •

تجريبية  • بصورة  التكلفة  حيث  من  فعالة  تكنولوجيات  استخدام 
التخلص  الصحي وأنظمة  الصرف  المياه ومعالجة مياه  إلمدادات 

منها.

تعزيز تدابير النظافة الصحية والمجتمعية ومعايير ترشيد استهالك  •
الماء.

استخدام القسائم بصورة تجريبية لتلبية احتياجات المياه والصرف  •
الصحي والنظافة الصحية للفئة السكانية الضعيفة جداً.

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر

 

 

      

  

 

  

*حسب الجنس والعمرحسب الحالة

عدد النازحين

السكان المحتاجون

السكان المستھدفون

مليونالمتطلبات المالیة

عدد العائدين

الضعفاء جداً

 عدد النازحين حديثاً

أو النازحون لمرة ثانية

ً السكان الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

% أطفال، بالغون، مسنون% إناثاالجتماعیة الكافية

األطفال< 18*المسنون > 59،    البالغون 18-59 ،  $70M
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األرقام المقدمة يف إطار ھذه الفئة تجمع بین فئتین: المجتمع المضیف  وغیر النازحین يف المناطق التي أمكن الوصول إلیھا حدیثا
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ھاف ا ةن اسغذائي 1:

الغذائية 1  المساعدات  تقديم 
تعيش  التي  النازحة  لأُلسر  الطارئة 
دون  إقامة  وأماكن  مخيمات  في 

المستوى

ھاف ا ةن اسغذائي 2:

الخدمات 2  أو  المدخالت  توفير 
اإلنتاجية  األصول  لحماية  الزراعية 
استعادة  في  والمساعدة  الزراعية 
أو  العائدة  لأُلسر  الضعيفة  العيش  سبل 

الضعيفة

ھاف ا ةن اسغذائي 3:

على 3  بناًء  االستجابة  نوعية  تحسين 
والتنسيق  القدرات  وبناء  األدلة 
القوي مع أصحاب الشأن الوطنيين

الغذايئ  األمن  السنة، ستقدم مجموعة  ثانية خالل  مرة  نزحوا  الذين  أو  حديثاً  للنازحين  بالنسبة 
المساعدات الغذائية واألصول الزراعية الطارئة إىل األُسر الضعيفة جداً حالما يمكن الوصول 

إليهم من خالل:

للحكومة،  التابعة  االجتماعية  الحماية  بشبكة  المشمولين  غير  جداً  الضعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
ستقوم مجموعة األمن الغذايئ بتحسين أنظمة الدعم الحكومية من خالل:

حصول  • لضمان  األولوية  ذات  المواقع  يف  جداً  الضعيفة  األُسر  على  جافة  غذائية  حصص  توزيع 
النازحين على غذاء آمن وذات قيمية غذائية عالية.

الحيواين  • والعلف  الطارئة  اللقاحات  توفير 
والخدمات البيطرية يف المناطق ذات األولوية 
التي ال تعمل فيها الخدمات الحكومية بكامل 

طاقتها.

توفير خدمات اإلرشاد الزراعي الطارئة حيث ال  •
تعمل الخدمات الحكومية بكامل طاقتها.

ستستهدف هذه المجموعة مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين ال 
يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء الذين 
الفئات  إىل  اإلنسانية  المساعدة  المجموعة  الهدف، ستقدم  هذا  ولتحقيق  الحكومية.  االجتماعية  الحماية  خدمات  من  األدىن  الحد  على  يحصلوا  لم 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
مجموعة األمن الغذايئ بمساعدة األُسر يف الحصول على الغذاء من خالل:

لضمان  • النقدية  والتحويالت  العينية  المساعدة  ذلك  ويشمل  الطارئة،  الغذائية  المساعدات  توزيع 
تلبية احتياجات األُسر من الغذاء.

ستقوم  مساعدتهم،  تتم  لم  ما  العودة  عليهم  يتعذر  والذين  جداً  الضعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
مجموعة األمن الغذايئ باستبدال األصول األُسرية من خالل:

توزيع المساعدات العينية وتقديم التحويالت  •
برامج  وإطالق  الشرائية  القسائم  أو  النقدية 
احتياجات  تلبية  لضمان  العمل  مقابل  المال 

األُسر من الغذاء.

إطالق برامج النقد مقابل العمل لتحل محل  •
استخدام  من  التخفيف  أو  اإلنتاجية  األصول 
استراتيجيات التكيف السلبي لكسب العيش.

 رايان فريمان
برااةج ا غذيم اسعاسني

ryan.freeman@wfp.org

األمن الغذائي
السكان المحتاجون

 1.9 مليون

السكان المستھدفون

1 مليون
 يكمن هدف هذه المجموعة في ضمان حصول اأُلسر األكثر عرضًة النعدام األمن الغذائي على الدعم 

األساسي من الغذاء وُسبل العيش.

المتطلبات )مليون(

150$

عدد الشركاء في الخطة

6

جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة جميع التدابير الممكنة لتفعيل أنشطتها. وفيما يلي تدابير التخفيف:

قد تتسبب التوزيعات يف خطر انتهاكات الحماية لبعض الناس. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، قام شركاء المجموعة بوضع مبادئ توجيهية لمساعدة شركاء  •
الخطوط األمامية على تفعيل أنشطة الحماية التي تعزز التوزيعات اآلمنة والكريمة لألشخاص المتضررين.

قد تحدث حاالت استغالل وانتهاك جنسي. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تعمل المجموعة على زيادة تعاونها مع شبكة الحماية من االستغالل واالنتهاك  •
الجنسي يف العراق، والتي ستوفر المزيد من الوعي والتدريب والزيارات الميدانية المشتركة.

قد تحدث حاالت عودة غير آمنة، أو كريمة أو طوعية. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تعمل المجموعة عن كثب مع مجموعة الحماية تماشياً مع توصيات فريق  •
التنسيق بين المجموعات

استراتيجية الخروج

ستركز مجموعة األمن الغذايئ خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل ذلك ما يلي:

تطوير استراتيجية انتقالية للتقليل من أنشطة المجموعات بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية وكذلك برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة. وستحدد  •
االستراتيجية أصحاب الشأن واألولويات ذات الصلة يف الفترة التي تسبق إيقاف عمل المجموعات، إىل جانب أنشطة التسليم لتسهيل عملية االنتقال.

إعطاء األولوية لبناء القدرات وتعميم أنشطة أعضاء المجموعات وأصحاب الشأن المعنيين. •

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر

 

 

      

  

 

  

*حسب الجنس والعمرحسب الحالة

عدد النازحين

السكان المحتاجون

السكان المستھدفون

مليونالمتطلبات المالیة

عدد العائدين

الضعفاء جداً

 عدد النازحين حديثاً

أو النازحون لمرة ثانية

ً السكان الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

% أطفال، بالغون، مسنون% إناثاالجتماعیة الكافية

األطفال< 18*المسنون > 59،    البالغون 18-59 ،  $150M
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ھاف ةجنرعم اسنأيى 
ياسنراد غ ر اسغذائ م 1:

توفير مأوى آمن ومناسب لحاالت 1 
الُمنقذة  المواد  وتوفير  الطوارئ 
النازحين  السكان  من  لكل  للحياة 

حديًثا أو النازحين لمرة ثانية

ھاف ةجنرعم اسنأيى 
ياسنراد غ ر اسغذائ م 2:

المعيشية 2  الظروف  تحسين 
والذين طال  جدًا  الضعفاء  للنازحين 
أمد نزوحهم والمجتمعات المضيفة 
المأوى  توفير  في  المساعدة  خالل  من 
والمساعدات غير الغذائية وفقًا للمعايير 

الُدنيا للمجموعة

ھاف ةجنرعم اسنأيى 
ياسنراد غ ر اسغذائ م 3:

من 3  الضعف  شديدة  اأُلسر  حماية 
توفير  خالل  من  المناخية  الظروف 
المأوى الموسمي والمساعدة غير 
وفقًا  المناسب  الوقت  في  الغذائية 

للمبادئ التوجيهية التقنية للمجموعة

ھاف ةجنرعم اسنأيى 
ياسنراد غ ر اسغذائ م 4:

في 4  الضعف  شديدة  اأُلسر  دعم 
غير  األسر  وكذلك  العودة،  عملية 
المأوى  توفير  خالل  من  النازحة 
للمعايير  وفقًا  الغذائية  غير  والمساعدة 

الُدنيا للمجموعة

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة 
واآلمن  الطارئ  المأوى  توفير  طريق  عن  األُسر  بمساعدة  الغذائية  غير  والمواد  المأوى 

والمناسب وتوفير المستلزمات المنزلية الضرورية لديمومة الحياة من خالل: 

للحكومة،  التابعة  االجتماعية  الحماية  بشبكة  المشمولين  غير  جداً  الضعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
ستقوم مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية بمساعدة األُسر الضعيفة جداً يف المناطق 

ذات األولوية على تأمين المأوى اآلمن والمناسب وتوفير المواد المنزلية من خالل:

الحياة  • لديمومة  توفير مأوى طارئ وضروري 
وتوفير المواد غير الغذائية، بما يف ذلك الدعم 

الموسمي.

الحفاظ على قدرة التأهب من أجل االستجابة  •
بسرعة لعمليات النزوح الجديدة.

تحديد األشخاص األكثر ضعفاً من خالل نهج  •
السلطات  مع  بالتنسيق  وذلك  مجتمعي 

كز الموارد االجتماعية. المحلية ومرا

لديمومة  • والضروري  الطارئ  المأوى  توفير 
الحياة وتوفير المساعدات غير الغذائية، بما يف 
المنافذ  سد  ولوازم  الموسمي  الدعم  ذلك 

وإعانات اإليجار لألُسر الضعيفة جداً

ستستهدف هذه المجموعة 1.9 مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء 
الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
المعيشية  الظروف  المساعدة يف تحسين  بتقديم  الغذائية  غير  والمواد  المأوى  مجموعة 

لألُسر األكثر ضعفاً من خالل:

توفير المأوى المناسب موسمياً والمواد غير  •
المواد  وتجديد  الستبدال  والترتيب  الغذائية 

األساسية.

• 

يف  • والمساعدة  المنافذ  سد  لوازم  توفير 
والمهجورة  المكتملة  غير  المباين  تحسين 
خارج  لألشخاص  اإليجار  إعانات  وتوفير 
مرة  النزوح  لخطر  المعرضين  المخيمات 

أخرى.

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
ستقوم مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية بمساعدة األُسر على تأمين سكن آمن من 

خالل:

المنافذ ومستلزمات  • لوازم سد  بتوفير  القيام 
األدوات المنزلية والنقدية والقسائم الشرائية، 
وذلك  اإليجار  إعانات  توفير  االقتضاء  وعند 
والمجموعات  السلطات  مع  بالتنسيق 

األخرى.

القيام بإصالحات طارئة قصيرة األمد للمنازل  •
لألُسر  استثنايئ  على أساس  المتضررة جزئياً 

األكثر ضعفاً فقط.

دعوة السلطات لتوفير مأوى انتقايل منخفض  •
وتجهيز  منازلها  تدمرت  التي  لألُسر  التكلفة 
حيثما  المؤقت  بالسكن  جداً  الضعيفة  األُسر 

أمكن.

 فرانشيسكا كولوني
ةترض م ا ةي اسنؤلا  سنتي  

اسالوئ ن
coord.iraq@sheltercluster.org

أندريا كوادن
اسنجبس اسصرييجي سالوئ ن
coord2.iraq@sheltercluster.org

المأوى والمواد غير الغذائية
السكان المحتاجون

 4.1 مليون

السكان المستھدفون

1.9 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في المساعدة على ضمان قدرة اأُلسر المتضررة من الصراع والسكان 
المستضعفين في المواقع ذات األولوية على العيش بأمان وبكرامة.

المتطلبات )مليون(

63.4$

عدد الشركاء في الخطة

25

جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

المجموعة مع  • المخاطر، ستعمل  وللتخفيف من حدة هذه  األنشطة.  تلك  ال يستفيدون من  الذين  الناس  بين  اجتماعي  توتر  إىل  المستهدفة  األنشطة  تؤدي  قد 
السلطات المحلية والمجتمعات المحلية لتحديد مواطن الضعف عند التخطيط، واختيار وتنفيذ التوزيعات.

قد تكون بعض التدخالت الخاصة بالمأوى والمواد غير الغذائية غير مستدامة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، ستعمل المجموعة مع المجتمعات المتضررة  •
والسلطات المحلية. كما ستعمل المجموعة أيضاً مع متخصصي ُسبل كسب العيش الستكشاف فرص العمل عند تنفيذ برامج المأوى. وستعمل المجموعة أيضاً، 

مع فريق العمل المختص بالدور واألراضي والممتلكات، على تعزيز حصول المستفيدين على الوثائق الخاصة بالدور واألراضي والممتلكات لسكنهم.

قد ال تكون بعض األنشطة منصفة ومتاحة للجميع. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستقوم المجموعة بإجراء تقييمات لتحديد األهلية استناداً إىل حاالت الضعف وحالة  •
المأوى وشرعية تقديم الدعم. وتوفر المجموعة فرص متساوية للوصول إىل كل من برامج المساعدات العينية والنقدية/ القسائم الشرائية.

المجموعة على مشاركة  • المخاطر، ستركز  للناس. وللتخفيف من حدة هذه  الُملّحة  البرامج مركَزة على المستفيدين، وقد ال تلبي االحتياجات  قد ال تكون بعض 
المجتمعات وتمكينها. وسيتم استخدام منهاهج مستهدفة لتحديد األُسر األكثر ضعفاً وُتعطى األولوية لها. وستضمن آليات التسليم المساواة يف الحصول على 

المساعدة العينية والنقدية. وسيتم وضع آليات للرصد والتقييم بعد التوزيع.

استراتيجية الخروج

ستركز مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية خالل عام 2018 على وضع األسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل ذلك ما يلي:

استكشاف الروابط والفرص المتاحة للتكامل مع مختلف برامج الدعم الحكومي واالنتقال إليها. ومع ذلك، فإن الرصد المستمر لالحتياجات اإلنسانية للمستفيدين  •
سيكون ضرورياً لمنع تدهور أو عودة ظهور نقاط الضعف يف المأوى والمواد غير الغذائية

تنسيق ومواءمة األنشطة مع الجهات الفاعلة لتحقيق االستقرار والتنمية •

كثر مرونة ودائمة عند توفير المأوى والمواد غير الغذائية • دعم الشركاء الحكوميين والمجتمع المدين يف بناء القدرات التقنية لضمان توفير نُهج أ

دعم قدرة الحكومة المحلية على االستجابة لالحتياجات الطارئة الجديدة التي قد تنشأ على مدار العام. وسيتم اإلبقاء على قدرة التأهب لحاالت الطوارئ من أجل  •
سد أي فجوة يف هذا المجال على وجه السرعة.

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر

 

 

      

  

 

  

*حسب الجنس والعمرحسب الحالة

عدد النازحين

السكان المحتاجون

السكان المستھدفون

مليونالمتطلبات المالیة

عدد العائدين

الضعفاء جداً

 عدد النازحين حديثاً

أو النازحون لمرة ثانية

ً السكان الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

% أطفال، بالغون، مسنون% إناثاالجتماعیة الكافية

األطفال< 18*المسنون > 59،    البالغون 18-59 ،  $63.4M

48

48

50

50

1.0M

1.0M

1.6M

0.05M

0.3M

0.3M

0.92M

0.57M

47

47

5

5



الجزء 4: خطط االستجابة التشغیلیة

46

ھاف جصم   يإدار  
اسنخ نات 1:

وكريمة 1  آمنة  سكنية  بيئة  توفير 
للنازحين في المستوطنات الرسمية 
أنحاء  مختلف  في  الرسمية  وغير 
العراق، من خالل تسهيل وتنسيق تقديم 

الخدمات األساسية وتحديد الثغرات

ھاف جصم   يإدار  
اسنخ نات 2:

واآلمنة 2  العودة  إجراءات  دعم 
جدًا  الضعفاء  للنازحين  والطوعية 
والراغبين في مغادرة المستوطنات 

الرسمية وغير الرسمية

ھاف جصم   يإدار  
اسنخ نات 3:

اآلخرين 3  والسكان  العائدين  تمكين 
المضيفة  واألسر  النازحين  غير  من 
من  العودة  مناطق  في  والنازحين 
والتنسيق،  المجتمعية  المشاركة  خالل 
وذلك لزيادة المشاركة ونشر المعلومات 

والخدمات

ھاف جصم   يإدار  
اسنخ نات 4:

الدعوة وتسهيل توفير بيئة مالئمة 4 
في  الجدد  للنازحين  للعيش  وآمنة 

مختلف أنحاء العراق

ستستهدف هذه المجموعة 1.1 مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء 
الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

روكساندرا بوجور
اسنترض م اسماة م سألةي اسنؤلا  

سنتي  اسالوئ ن
bujor@unhcr.org

برادلي ميليكر
ةصظنم اسهجر  اسايس م، 

 bmellicker@iom.int

تنسيق وإدارة المخيمات
السكان المحتاجون

 2.5 مليون

السكان المستھدفون

1.1 مليون

يكمن هدف المجموعة في توفير مساعدة متخصصة للنازحين في المخيمات والمستوطنات المؤقتة 
وذلك لضمان قدرتهم على العيش بأمان وكرامة.

المتطلبات )مليون(

25$

عدد الشركاء في الخطة

7

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  الظروف  بتحسين  المخيمات  وإدارة  تنسيق  مجموعة 

الرسمية من خالل:

تحديد الثغرات يف تقديم الخدمات والتعاون  •
لضمان  والسلطات  المعنية  المجموعات  مع 

سد تلك الثغرات.

• 

تدريب مدراء المخيمات والشركاء يف القطاع  •
الُدنيا  المعايير  بشأن  المحلية  والسلطات 
للمخيمات وبناء قدراتهم على استخدام نظم 
المخيمات  إلدارة  والمعلومات  البيانات 

والمستوطنات غير الرسمية

المخيمات  • يف  ضعفاً  األكثر  األفراد  تحديد 
يف  الراغبين  الرسمية  غير  والمستوطنات 

العودة ولكنهم بحاجة إىل المساعدة.

توفير الدعم النقدي للنقل ومصاريف العودة  •
األخرى

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
ستقوم مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات بمساعدة األُسر يف تأمين الموارد التي تحتاجها 

من أجل العودة عن طريق:

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستعمل مجموعة 
تنسيق وإدارة المخيمات على تسهيل ودعم بيئة آمنة من خالل: 

للحكومة،  التابعة  االجتماعية  الحماية  بشبكة  المشمولين  غير  جداً  الضعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
الخدمات  إىل  الضعفاء جداً  األشخاص  بإحالة  المخيمات  وإدارة  تنسيق  ستقوم مجموعة 

الحكومية والبديلة من خالل:

نشر فرق االستجابة المتنقلة لتحديد مناطق  •
واالحتياجات  المخاطر  وتقييم  االستيطان 

والثغرات يف هذه المناطق

الحفاظ على قدرة التأهب من أجل االستجابة  •
بسرعة لعمليات نزوح جديدة

يف  • المجتمعية  الموارد  كز  مرا وتشغيل  إنشاء  على  والرصد  للتنسيق  المشترك  المركز  مساعدة 
الحكومية  الخدمات  حول  ودقيقة  مناسبة  بمعلومات  الناس  لتزويد  األولوية  ذات  العودة  مناطق 

والخيارات البديلة

جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

ستظل الفئات السكانية الضعيفة من النازحين، وال سيما النساء والفتيات والمعوقين والمسنين، معرضين لخطر التمييز والتهميش. وللتخفيف من هذه المخاطر،  •
ستواصل المجموعة تحديد االحتياجات المحددة وعوامل الخطر المرتبطة بهذه الفئات وتعيين الجهات الفاعلة التي ُيمكنها معالجتها. وستقوم المجموعة بتعميم 
كتها مع مجموعة الحماية عند  أنشطة الحماية، بما يف ذلك التخفيف من العنف الجنسي والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي. كما ستعزز المجموعة شرا
تقديم ُحزم المساعدة إىل السكان العائدين الضعفاء جداً وإدارة عملية إغالق المخيمات بطريقة تدريجية ومتسلسلة. وتهدف كلتا المبادرتين إىل زيادة الدعوة وإتاحة 

فرص مستنيرة وآمنة وكريمة لتحديد حلول دائمة إلنهاء النزوح.

استراتيجية الخروج

ستركز مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات خالل عام 2018 على وضع األسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل ذلك ما يلي:

تعزيز التعاون ومواءمة األنشطة مع السلطات المعنية لضمان إيجاد حلول دائمة للنازحين •

دعم الحكومة بإدارة استراتيجية إغالق المخيمات بطريقة متسلسلة، بما يف ذلك تطوير األدوات وإجراءات التشغيل القياسية وتبادل أفضل الممارسات من أجل  •
تقليص المخيمات ودمجها

العمل مع السلطات والمنظمات المعنية بشأن تصميم وتنسيق وتنفيذ استراتيجية رسمية لبناء القدرات على مستوى البالد إلدارة وتنسيق المخيمات •

العمل بشكل وثيق مع الوكاالت الحكومية االتحادية واإلقليمية والمحلية الرئيسية لتحسين المساءلة. •

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر
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عدد العائدين

الضعفاء جداً

 عدد النازحين حديثاً

أو النازحون لمرة ثانية

ً السكان الضعفاء جدا
غیرالحاصلین
على الحمایة

% أطفال، بالغون، مسنون% إناثاالجتماعیة الكافية

األطفال< 18*المسنون > 59،    البالغون 18-59 ، 
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ھاف اسؤعب ي 1:

زيادة الوصول إلى التعليم النظامي 1 
عالية  جودة  ذات  النظامي  وغير 
لألطفال  الحماية  يوفر  والذي 
من  المتضررين  والشباب  والمراهقين 

الصراع

ھاف اسؤعب ي 2:

النظامي 2  التعليم  نوعية  تحسين 
وغير النظامي لألطفال والمراهقين 

والشباب المتضررين من الصراع

ھاف اسؤعب ي 3:

على 3  التعليم  نظام  قدرة  تعزيز 
تعليمية  استجابة  وتقديم  تخطيط 
المناسب  الوقت  وفي  مناسبة 

وعلى أساس األدلة

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة 
التعليم بتوفير مساحات تعلم آمنة ومحمية فورية من خالل: 

 إنشاء أماكن آمنة للتعلم المؤقت •

ذوي  • من  المجتمع  أعضاء  وتعبئة  تحديد 
الخبرة التعليمية السابقة

توفير مواد تعليمية يف حالة الطوارئ •

توفير التوجيه للمعلمين حول المعايير الُدنيا  •

للتعليم يف حاالت الطوارئ بما يف ذلك أهمية 
لألطفال  واالجتماعي  النفسي  الدعم 

المعرضين للخطر

لألطفال  • الدراسة  كمال  إ لفصول  الترويج 
الذين تغّيبوا سنوات عن الدراسة

ستستهدف هذه المجموعة نصف مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً 
السنة، والسكان  ثانية خالل  الذين نزحوا لمرة  أو  النازحين حديثاً  العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص  الذين ال يستطيعون 
الضعفاء الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية 

إىل الفئات السكانية الضعيفة على النحو التايل:

ستقوم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
مجموعة التعليم بتقديم المساعدة يف تحسين نوعية التعليم النظامي وغير النظامي من 

خالل:

والبرامج  • الدراسة  متابعة  فصول  توفير 
األساسية يف محو األمية والرياضيات الحسايب 
أو مساعدة األطفال على إيجاد خيارات بديلة 

لمواصلة تعلمهم

للمعلمين  • والتوجيه  التدريب  توفير 
التربية  مديريات  مع  بالمشاركة  المتطوعين 

والتعليم يف المحافظات

تغطية تكاليف الحوافز للمعلمين المتطوعين •

تعزيز الهياكل المجتمعية، بما يف ذلك نقابات  •
المعلمين

توفیر المهارات الحیاتیة األساسیة، بالتنسيق  •
ذلك  ويشمل  المعنية،  المجموعات  مع 
بمخاطر  والتوعیة  الصحیة،  والنظافة  النظافة 

األلغام والدعم النفسي االجتماعي

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
ستقوم مجموعة التعليم بتيسير حصول األطفال األكثر ضعفاً على تعليم جيد، وذلك من 

خالل:

الرسمي  • الزي  تشمل  تعليمية  ُحزم  توفير 
مناطق  يف  الرسوم  لتغطية  والنقد  والكتب 

عودتهم

توفير مواد تعليمية للمدارس التي تستضيف  •
مديريات  مع  بالتعاون  العائدين  األطفال 

التربية والتعليم يف المحافظات

توفیر الدعم النفسي واالجتماعي للمتعلمین  •
شرکاء  مع  بالتعاون  الصراع  من  المتضررین 

حمایة األطفال

ذات  • للمدارس  األساسية  اإلصالحات  إجراء 
األولوية

كليوباترا تشيبوريرو
اس را م ف

cchipuriro@unicef.org

عبد الرزاق آدن
ةصظنم إاقاذ اسطتل

abdirisak.aden@savethechildren.
 org

التعليم
السكان المحتاجون

 3.3 مليون

السكان المستھدفون

0.5 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في توسيع فرص الوصول إلى أماكن تعلم جيدة وآمنة لألطفال 
والشباب المتضررين من الصراع.

المتطلبات )مليون(

38$

عدد الشركاء في الخطة

13

جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

األطفال المعرّضون للعنف قد يتأثروا بالسلوك العنيف يف المدارس. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، سيواصل شركاء التعليم، بالتعاون مع شركاء الحماية،  •
ضمان حصول األطفال على الدعم النفسي واالجتماعي. كما سيواصل الشركاء أيضاً العمل مع المعلمين بشأن االنضباط اإليجايب، للحد من العنف.

إن تلوث مناطق التعليم يف المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثاً ومناطق العودة التي تحتوي على مخاطر متفجرة قد ُيشكّل تهديداً خطيراً على حياة األطفال  •
والمعلمين. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستتعاون المجموعة مع الجهات الفاعلة يف مجال الحماية، بما يف ذلك دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، 
وذلك للقيام بمسح مناطق التعليم والتوعية بمخاطر األلغام. كما سیتم تدريب المعلمين يف المدارس لتثقيف األطفال بما یجب فعله يف حالة مصادفة أجسام 

مشبوهة.

استراتيجية الخروج

سُتركز مجموعة التعليم خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها وفق ما يلي:

تسليم أماكن التعليم التي تديرها المجموعة وتعيين المعلمين ودفع رواتب المعلمين إىل وزارة التربية والتعليم •

الدعوة إىل إدراج ما يلزم من الميزانية الوطنية لوزارة التربية والتعليم لضمان تويلّ هذه الوزارة إدارة المؤسسات التعليمية التي يدعمها شركاء المجموعة حالياً. •

تشجيع المشاركة النشطة لمديريات التربية والتعليم يف المحافظة داخل المجموعة على المستويين الوطني والمحلي. ومن المتوقع أن تركز آليات التنسيق الحالية  •
فرق عاملة نشطة اهتمامها بصورة متزايدة على قضايا التنمية

تقديم الدعم لمديريات التربية والتعليم يف المحافظة لتحسين نظم جمع البيانات وتبادل المعلومات. •

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة التعليم بتقديم المساعدة 
للحكومة لتوسيع فرص التعليم يف المناطق التي ال تتوفر فيها الخدمات بشكل كامل من خالل:

الرسوم  • من  اإلعفاء  إىل  والدعوة  جداً  الضعفاء  األطفال  تحديد 
وغيرها من التدابير لتسهيل حصولهم على الخدمات

التمرين  • کُتب  ذلك  يف  بما  التعلیمیة  المواد  من  مجموعة  توفیر 
واألقالم والحقائب والزي المدرسي لهؤالء األطفال

الذين  • والشركاء  المؤسسات  إىل  جداً  الضعفاء  األطفال  إحالة 
يقدمون تحويالت نقدية

الحماية  • برامج  يف  جداً  الضعفاء  األطفال  إدماج  إىل  الدعوة 
االجتماعية األخرى
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ھاف ُابل اسع ش في 
حاالت اسطرارئ 1:

توفير إمكانية الوصول الفوري إلى 1 
الضعفاء  النازحين  لدعم  الدخل 
مخيمات  في  يعيشون  الذين 
ومستوطنات مؤقتة رسمية وغير رسمية 
اآلمنة  العودة  وتيسير  أجل مساعدة  من 

وتعزيز المرونة

ستستهدف هذه المجموعة 20,000 شخص من السكان الضعفاء جداً الذين ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة. ولتحقيق 
هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات السكانية الضعيفة على النحو التايل:

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً الذين يتعذر عليهم العودة ما لم يتم مساعدتهم، ستقوم 
مجموعة ُسبل العيش يف حاالت الطوارئ بمساعدة األُسر على تأمين الموارد التي تحتاجها 

للبقاء يف مناطق العودة من خالل:

األصول  • السترداد  نقدیة  تحويالت  توفیر 
اإلنتاجية أو األصول المتنقلة قبل عودة األُسر

لألُسر  • العمل  مقابل  النقد  خیارات  توفیر 
الضعیفة يف مناطق العودة ذات األولویة

غوست أفسي ليغراند
اسبرااةج االانائي سألةي اسنؤلا 

 gozde.avci@undp.org 

فالديمير يوفانوفيتش
مجلس الالجئين الدنماركي

livelihoods.cash.coordinator@ 
 drciraq.dk

معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

قد ال تتوفر أسواق لتأمين السلع يف المناطق التي توجد فيها حاجة ُملّحة للحصول على الدخل. وللتخفيف من حدة هذه  •
المخاطر، سيتم تنفيذ استجابة مزدوجة للنقد مقابل العمل واسترداد الممتلكات الطارئة يف نفس المنطقة، والتي تعالج 

يف الوقت نفسه كلتا القضيتين.

يف بعض المناطق التي قد تكون فيها الحاجة إىل استعادة الدخل واستعادة الممتلكات عاجلة، قد يكون هناك أيضاً نقص  •
يف السيولة النقدية. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، سيقوم شركاء المجموعة بتنفيذ استجابة مزدوجة للنقد مقابل 

العمل واسترداد الممتلكات الطارئة يف نفس المنطقة، مع معالجة كلتا القضيتين يف آن واحد.

قد يستبعد شركاء ُسبل كسب العيش يف حاالت الطوارئ الشباب / األطفال )15 17-سنة( بسبب الشواغل المتعلقة  •
بحماية األطفال وعمالة األطفال، باستثناء األُسر التي يرأسها الشباب وكذلك الشباب المعرّضون لممارسات استغاللية 
الطفل(  حماية  )تحديداً  بالحماية  الشركاء مع جهات مختّصة  المخاطر، سيتشاور  وللتخفيف من حدة هذه  العمل.  يف 

للحصول على إرشادات بشأن اختيار المستفيدين وكيفية توظيف هذه الفئة المعرضة للخطر من السكان.

استراتيجية الخروج

خروجها.  الستراتيجية  التمهيدية  األُسس  وضع  على   2018 عام  خالل  الطوارئ  حاالت  يف  العيش  ُسبل  مجموعة  ستركز 
وسيشمل ذلك ما يلي:

تنسيق أنشطة االستجابة مع السلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية. وسيتم اختيار المنشآت المستهدفة إلعادة  •
وبدعم من  المحلي،  المجتمع  من  النظراء  مع  التشاور  وذلك عن طريق  العمل  مقابل  النقد  برامج  التأهيل من خالل 

الميسرين والسلطات المحلية.

ضمان قيام الشركاء يف بداية األنشطة بزيادة الوعي بين القادة المحليين والمستفيدين حول كيفية إنهاء المشاريع. •

إحالة من يحتاجون إىل استرداد الممتلكات الطارئة إىل تدخالت طويلة األجل وموجهة نحو التنمية بحيث يمكن أن تدعمهم  •
بعد تلقي منح الممتلكات األولية.

ُسبل العيش في حاالت الطوارئ 
السكان المحتاجون

 2.1 مليون

السكان المستھدفون

0.02 مليون

يكمن هدف هذه المجموعة في المساعدة في زيادة دخل اأُلسر األشد تضررًا من الصراعات.

المتطلبات )مليون(

3.5$

عدد الشركاء في الخطة

13
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آلية االستجابة السريعة
السكان المحتاجون

 0.9 مليون

السكان المستھدفون

0.6 مليون

يكمن هدف هذه اآللية في توفير إمدادات فورية إلنقاذ األرواح في غضون 72 ساعة إلى األشخاص 
الضعفاء الذين هم في طريقهم إلى مخيمات النزوح أو االنتقال بين المخيمات أو طلب المساعدة 

للعودة إلى مناطقهم األصلية.

المتطلبات )مليون(

7$

عدد الشركاء في الخطة

5

ھاف آس م االاؤجابم 
اسمريعم 1:

عاجلة 1  طوارئ  إمدادات  توفير 
تتنقل  التي  لأُلسر  للحياة  ومنقذة 
إليها،  الوصول  يصعب  مناطق  في 
الُسبل  بهم  تقطعت  الذين  األشخاص  أو 
عند نقاط التفتيش أو بالقرب من الخطوط 
الذين  أولئك  ذلك  في  بما  األمامية، 
آلية  من  المساعدة  إلى  سيحتاجون 
وأثناء  مرات  عدة  السريعة  االستجابة 

التنقل داخل المخيمات 

ھاف آس م االاؤجابم 
اسمريعم 2:

توفير إمدادات طوارئ عاجلة لأُلسر 2 
دعم  إلى  تحتاج  التي  ضعفًا  األكثر 
للعودة إلى مناطقها األصلية، األمر 
أثناء  الضعف  مواطن  من  يقلل  الذي 

العودة

ھاف آس م االاؤجابم 
اسمريعم 3:

الفاعلة 3  الجهات  قدرة  تعزيز 
الحكومية والسلطات المحلية على 
لمواجهة  السريعة  االستجابة 
حاالت الطوارئ في المستقبل، من خالل 
والمعرفة  باألدوات  الشأن  أصحاب  تزويد 
آلية االستجابة السريعة  لتطبيق مفاهيم 

وتقديم أفضل الممارسات

آلية  السنة، ستساعد  ثانية خالل  مرة  نزوحهم  ُيحتمل  الذين  أو  حديثاً،  للنازحين  بالنسبة 
االستجابة السريعة على الحد من نقاط الضعف يف بداية فترة النزوح من خالل:

تأكيد  • عند  السريعة  االستجابة  فرق  تفعيل 
التي  الطوارئ  مجموعات  وتوزيع  التنقالت 
ساعة،   72 غضون  يف  بسهولة  نقلها  يمكن 
أفراد  ستة  من  مكونة  لعائلة  تكفي  ما  وهي 
لمدة أسبوع، وتشمل المياه المعبأة واألطعمة 

الجاهزة لألكل ولوازم النظافة ولوزم النساء

ستة  • من  كثر  أ من  تتكون  التي  األُسر  تزويد 
االستجابة  آلية  حٌزم  من  بُحزمتين  أشخاص 
الغذاء والماء  السريعة ومجموعة خفيفة من 

للنازحين والعائدين أثناء العبور

لالحتياجات  • سريعة  تقييمات  إجراء  يف  البدء 
حالما تنتهي عمليات التوزيع وذلك لتسهيل 
القطاعية  االستجابات  من  المزيد  تقديم 

حسب االقتضاء

ستستهدف هذه المجموعة 600,000 شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء 
الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم آلية 
االستجابة السريعة بمساعدة السكان الضعفاء جداً من خالل التنقالت بين المخيمات من 

خالل:

توفیر ُحزم الطوارئ التي تشمل تقدیم الدعم لألفراد الضعفاء الذین یحتاجون إلی مساعدة قصیرة  •
األجل لعدة مرات

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
عمليات  أثناء  الصعوبات  تذليل  يف  المساعدة  بتقديم  السريعة  االستجابة  آلية  ستقوم 

العودة من خالل:

توفير حزمة طوارئ خاصة بالعودة إىل األشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة، والذين تقطعت  •
بهم السبل عند نقاط التفتيش أو يف المناطق التي يصعب الوصول إليها

أثير آلياسين
يونسيف

aalyaseen@unicef.org

كريستينا هوبز
برنامج األغذية العالمي

christina.hobbs@wfp.org

أحمد مالح
صندوق األمم المتحدة للسكان

malah@unfpa.org

جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

قد تشکل عملیة العودة المتسارعة مخاطر يف مجال الحماية. وللتخفيف من حّدة هذه المخاطر، سيقوم شركاء آلية االستجابة السريعة باستهداف حاالت العودة  •
المنظمة فقط والتي تتفق تماًما مع مبادئ الحماية، بما يتماشى مع التزام شركاء آلية االستجابة السريعة بهذه المبادئ.

استراتيجية الخروج

ستركز آلية االستجابة السريعة خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل ذلك ما يلي:

تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الفيدرالية واإلقليمية والمحلية المعنية، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حاالت الطوارئ يف المستقبل. وستقوم آلية االستجابة  •
السريعة بتحويل المعرفة المتعلقة بمفاهيم آلية االستجابة السريعة والدروس وأفضل الممارسات وطرائق التشغيل من خالل ورش العمل والدورات التدريبية 

طوال عام 2018، بهدف تسليم أنشطة إدارة آلية االستجابة السريعة يف عام 2019.

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر
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ھاف اسنماعاات اسصقايم 
اسنؤعاد  ا غراض 1:

طارئة 1  نقدية  مساعدات  تقديم 
خالل  الضعيفة  لأُلسر  واحدة  لمرة 

شهرين من تنقلهم 

ھاف اسنماعاات اسصقايم 
اسنؤعاد  ا غراض 2:

ألشهر 2  نقدية  مساعدات  تقديم 
من  تضررًا  األكثر  لأُلسر  متعددة 

الصراع

ھاف اسنماعاات اسصقايم 
اسنؤعاد  ا غراض 3:

إلى 3  الضعيفة  اأُلسر  وصول  تيسير 
بما  والنقدية،  التكميلية  الخدمات 
في ذلك أنظمة الحماية االجتماعية 

الحكومية

بالنسبة للنازحين حديثاً، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة،  ستقوم مجموعة 
المساعدة النقدية متعددة األغراض بتوفير مساعدة نقدية طارئة من خالل:

إجراء تقییمات مواطن الضعف وتحدید األُسر  •
التي تحتاج  التي نزحت مؤخراً  الضعیفة جداً 

إلی الدعم لتلبیة احتياجاتها األساسیة

واحدة  • لمرة  طارئة  نقدیة  مساعدات  توفیر 
إلی  یحتاجون  الذین  الضعفاًء  لألشخاص 
غضون  يف  مناطقهم  إلی  للعودة  المساعدة 

شهرين من نزوحهم

إحالة األُسر إلی الخدمات ذات الصلة وشبكة  •
الحماية الحكومية 

إىل  • قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
الجهات الفاعلة يف مجال الحماية

وتزويد  • التوزيع  بعد  ما  الرصد  عملية  إجراء 
نقدية  بمساعدة  ضعيفة  تزال  ال  التي  األُسر 

إضافية لعدة أشهر

تضم  • التي  المساعدات  سلة  يف  البنود  رصد 
وتحليل  الحياة،  قيد  على  للبقاء  األدىن  الحد 
اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

ستستهدف هذه المجموعة 1.5 مليون شخص من األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والمستوطنات العشوائية، والسكان الضعفاء جداً الذين 
ال يستطيعون العودة إىل مناطقهم األصلية من دون مساعدة، واألشخاص النازحين حديثاً أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، والسكان الضعفاء 
الذين لم يحصلوا على الحد األدىن من خدمات الحماية االجتماعية الحكومية. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم المجموعة المساعدة اإلنسانية إىل الفئات 

السكانية الضعيفة على النحو التايل:

سيقدم  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المخيمات  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
قطاع المساعدات النقدية المتعددة األغراض مساعدات نقدية متعددة األشهر إىل األُسر 

األكثر ضعفاً خارج المخيمات الرسمية من خالل:

إجراء تقییمات مواطن الضعف وتحدید األُسر  •
لتلبیة  الدعم  إلی  تحتاج  التي  جداً  الضعیفة 

احتياجاتها األساسیة

األغراض  • متعددة  نقدیة  مساعدات  توفیر 
يف  جداً  الضعیفة  لألُسر  أشهر  ثالثة  لمدة 
األسواق  تكون  حيث  األولویة  ذات  المواقع 

مفتوحة

إحالة األُسر إلی الخدمات الحكومية والخدمات  •
األخرى ذات الصلة 

إىل  • قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
الجهات الفاعلة يف مجال الحماية

إجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع •

تضم  • التي  المساعدات  سلة  يف  البنود  رصد 
وتحليل  الحياة،  قيد  على  للبقاء  األدىن  الحد 
اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جداً والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، 
األكثر  األُسر  النقدية إىل  المساعدة  المتعددة األغراض  النقدية  المساعدات  سيقدم قطاع 

ضعفاً من خالل:

وتحدید  • الضعف  لمواطن  تقییمات  إجراء 
الدعم  إلی  تحتاج  التي  جداً  الضعیفة  األُسر 

لتلبیة احتياجاتها األساسیة

المجتمعية  • الموارد  كز  مرا مع  الوثيق  العمل 
يف  االزدواجية  لتجنب  الحكوميين  والنظراء 

تقديم الخدمات

واحدة  • لمرة  طارئة  نقدیة  مساعدات  توفیر 
إلی  یحتاجون  الذین  الضعفاًء  لألشخاص 
غضون  يف  مناطقهم  إلی  للعودة  المساعدة 

شهرين من نزوحهم

إحالة األُسر إلی الخدمات ذات الصلة وشبكة  •
الحماية الحكومية 

إىل  • قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
الجهات الفاعلة يف مجال الحماية

وتزويد  • التوزيع  بعد  ما  الرصد  عملية  إجراء 
نقدية  بمساعدة  ضعيفة  تزال  ال  التي  األُسر 

إضافية لعدة أشهر 

تضم  • التي  المساعدات  سلة  يف  البنود  رصد 
وتحليل  الحياة،  قيد  على  للبقاء  األدىن  الحد 
اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

وتحليل  • الحياة،  قيد  على  للبقاء  األدىن  الحد 
اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

أمبر سافاج
ةترض م ا ةي اسنؤلا  سنتي  

اسالوئ ن
savagea@unhcr.org

مصطفى حديد
ةراي كرربس

mhadeed@mercycorps.org

المساعدة النقدية متعددة األغراض
السكان المحتاجون

 2.3 مليون

السكان المستھدفون

1.5 مليون

يكمن هدف هذا القطاع في المساعدة لضمان حصول اأُلسر الضعيفة جدًا على دعم مالي مباشر 
في شكل تحويالت نقدية.

المتطلبات )مليون(

60$

عدد الشركاء في الخطة

11

جھة االتصال
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معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

إن تقديم المساعدة النقدية الموجهة إىل أشد الفئات السكانية ضعفاً قد يؤدي إىل توتر داخل المجتمعات المحلية إذا لم تكن آليات االتصال والمساءلة الشفافة  •
قائمة. وللتخفيف من هذه المخاطر، سيقوم شركاء المساعدة النقدية متعددة األغراض بتقديم معلومات واضحة للمجتمعات المحلية بما يتماشى مع أدوات 
االتصاالت المعيارية، بما يكفل وجود قنوات اتصال قوية ومشتركة بين األفراد. كما أن معايير مواءمة االستهداف وقيم التحويل بين جميع شركاء النقد متعدد 

األغراض يساعد أيضاً على تخفيف حدة التوتر داخل المجتمعات المحلية.

يمكن أن يؤدي التوزيع النقدي إىل التضخم ما لم تتمكن األسواق من تلبية الطلب المتزايد. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، يقوم شركاء المساعدة النقدية  •
متعددة األغراض بإجراء تقييمات مشتركة للسوق قبل تقديم المساعدات النقدية لتحديد ما إذا كان بإمكان السوق دعم مثل هذا التدخل. ويلي ذلك مراقبة 

األسعار شهرياً بحيث يكون الشركاء على دراية بقيمة األسعار مما يتيح لهم التصرف مبكراً إذا تم الكشف عن التضخم.

استراتيجية الخروج

ستركز مجموعة المساعدة النقدية المتعددة األغراض خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل ذلك ما يلي:

تعزيز برامج الحماية االجتماعية الحكومية من خالل إنشاء روابط بين برامج المساعدة النقدية اإلنسانية المتعددة األغراض وشبكات الرعاية االجتماعية القائمة،  •
بالتعاون مع الحكومات والشركاء الدوليين

العمل مع الحكومة وشركاء التنمية إلنشاء آليات إحالة قوية للخدمات األساسية، مثل الّصحة والتعليم، فضالً عن برامج كسب العيش •

إحالة األُسر التي ال تملك الوثائق القانونية إىل برامج المساعدة القانونية ذات الصلة. •

بالنسبة لألشخاص الضعفاء جداً غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، فإن قطاع المساعدات النقدية 
المتعددة األغراض سيعمل على تيسير الوصول إىل نظم الحماية االجتماعية الحكومية من خالل:

لتحدید  • والنظراء  المجتمعیة  الموارد  کز  مرا مع  الوثيق  العمل 
الخدمات  إعادة  يتم  لم  حیث  النشطة  األسواق  ذات  المواقع 

الحکومیة بشکل کامل بعد

التي  • األكثر ضعفاً  األُسر  وتحديد  الضعف  مواطن  تقييمات  إجراء 
تحتاج إىل الدعم لتلبية احتياجاتها األساسية

تقديم مساعدات نقدية متعددة األشهر إىل األُسر األكثر ضعفاً التي  •
ال تغطيها أنظمة شبكة الحماية االجتماعية بشكٍل كاٍف

إحالة األُسر إلی الخدمات ذات الصلة وشبكة الحماية الحكومية  •

يف  • الفاعلة  الجهات  إىل  قانونية  وثائق  تمتلك  ال  التي  األُسر  إحالة 
مجال الحماية

تزال  • ال  التي  األُسر  وتزويد  التوزيع  بعد  ما  الرصد  عملية  إجراء 
ضعيفة بمساعدة نقدية إضافية لعدة أشهر

رصد البنود يف سلة المساعدات التي تضم الحد األدىن للبقاء على  •
قيد الحياة، وتحليل اتجاهات األسعار وتعديل قيمة التحويل على 

النحو المطلوب

بیااات ا شخاص اسنلؤاوین ياسنمؤھافین حمس اسلاسم ياسجصس ياسعنر
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ھاف االجواالت في حاالت 
اسطرارئ 1:

موثوقة 1  أمنية  خدمات  توفير 
باإلنترنت  واالتصال  لالتصاالت 
في  اإلنسانية  االستجابة  لتقديم 
العراق حتى يتمكن العاملون في المجال 
إنسانية  بعمليات  القيام  من  اإلنساني 

بطريقة آمنة

ستستهدف المجموعة 102 منظمة

مجموعة  ستوفر  الحرجة،  لالحتياجات  تستجيب  التي  اإلنسانية  للمنظمات  بالنسبة 
االتصاالت يف حاالت الطوارئ قدرات االتصاالت الموثوقة من خالل:

الحفاظ على خدمات االتصاالت المشتركة يف  •
ومحافظة  العراق  كردستان  يف  موقعاً   21

نينوى

المجتمعات  • لمشاريع  إضافية  خدمات  طرح 
المحلية يف المواقع ذات األولوية القصوى بما 

يف ذلك محافظتي نينوى والسليمانية

حسب  • للشركاء  التشغيلية  المعلومات  نشر 
االقتضاء

براكاش مونياندي
برنامج األغذية العالمي

prakash.muniandy@wfp.org

استراتيجية الخروج

ستركز مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل 
ذلك ما يلي:

التقليل من التكاليف اإلجمالية للموظفين والتحول إىل تعيين موظفين وطنيين لمجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ  •
يف البالد

بناء القدرات المحلية لالستعداد لتسليم أنشطة الصيانة والبنية التحتية والتنسيق •

كز االتصاالت يف دهوك والسليمانية إىل دائرة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن يف مطلع عام 2018 • تسليم إدارة مرا

التحول إىل تعيين موظفين وطنيين يف مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األمنية يف المجموعة •

تسليم البنية التحتية لالتصاالت والخدمات إىل وكالة رائدة ومحددة؛ •

تعبئة وتخزين جميع المعدات التي لم يتم تثبيتها الستخدامها كمعدات تمهيدية يف حاالت الطوارئ أو للتبرع بها للحكومة  •
أو الشركاء المحليين.

االتصاالت في حاالت الطوارئ

يكمن هدف هذه المجموعة في توفير خدمات موثوقة لالتصاالت السلكية والالسلكية واالتصال 
بشبكة اإلنترنت للشركاء في المجال اإلنساني.

عدد الشركاء في الخطةالمتطلبات )مليون(المنظمات المستهدفة

1021.9$1

جھة االتصال
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ھاف اساعي اسبرومؤي 1:

وإدارة 1  اللوجستي  التنسيق  توفير 
وتقديم  ودعم  المعلومات 
للوكاالت  االستشارية  الخدمات 

التي تستجيب لألزمة اإلنسانية

ھاف اساعي اسبرومؤي 2:

لسلسلة 2  العامة  الكفاءة  تحسين 
خالل  من  اإلنسانية  اإلمدادات 
للجهات  المتاحة  القدرات  زيادة 
وتعزيز  اإلنساني  المجال  في  الفاعلة 
وتوضيح  الحكوميين  النظراء  مع  الروابط 

العمليات وبناء القدرات

ھاف اساعي اسبرومؤي 3:

تعزيز قدرة المجتمع اإلنساني على 3 
االحتياجات  ومعالجة  األرواح  إنقاذ 
اللوجستية  الخدمات  خالل  من 

الموثوقة في الوقت المناسب

ستستهدف المجموعة 102 منظمة

بالنسبة للمنظمات اإلنسانية التي تستجيب لالحتياجات الحرجة، ستقوم مجموعة الدعم 
اللوجستي بتقديم المساعدة يف توسيع نطاق التشغيل من خالل:

وإدارة  • اللوجستية،  العمليات  تنسيق 
االستشارية  الخدمات  وتقديم  المعلومات، 

للشركاء

كز تشغيل رئيسية يف  • المحافظة على ثالثة مرا
بغداد ودهوك وأربيل، ويف المواقع الميدانية 

حسب الحاجة

تيسير القوافل المشتركة بين الوكاالت للنقل  •
البري والنقل الجوي يف حاالت الطوارئ حيث 
وجودهم  يكون  أو  خدمات  مقدمي  يوجد  ال 

محدوداً

التخزين  • وحدات  من  بمخزونات  االحتفاظ 
والتركيب يف غضون  للنشر  الجاهزة  المتنقلة 

مهلة قصيرة

كاميرون كيس
برااةج ا غذيم اسعاسني

cameron.kiss@wfp.org

معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

ستستجيب  • المخاطر،  هذه  حدة  من  وللتخفيف  ضعفاً.  الناس  كثر  أ تفيد  ال  قد  المجموعة  تقدمها  التي  المساعدة  إنًّ 
كثر الناس ضعفاً الذين تحددهم الجهات الفاعلة اإلنسانية. المجموعة الحتياجات أ

قد تكون هناك حاالت من االستغالل واالنتهاك الجنسي. وللتخفيف من هذه المخاطر، سوف يتم إدراج فقرة االعتداء  •
الجنسي يف عقود جميع الشركاء الذين تم التعاقد معهم من قبل مجموعة الدعم اللوجستي.

استراتيجية الخروج

ستركز مجموعة الدعم اللوجستي خالل عام 2018 على وضع األُسس التمهيدية الستراتيجية خروجها. وسيشمل ذلك ما 
يلي:

بناء قدرات الشركاء يف إدارة المستودعات وضمان توفير إطار زمني كايف للشركاء من أجل تخطيط وتنفيذ خيارات التخزين  •
البديلة

التبرع بأصول المستودع للشركاء كجزء من التقليص •

إجراء رصد وتقييم دوري لدعم استمرارية المحطة الواحدة للتخليص الجمركي وعملية الوصول استعداداً للتسليم إىل  •
نظير حكومي أو وكالة أخرى

تقليص أنشطة التنسيق وإدارة المعلومات قبل فك ارتباط مجموعة الدعم اللوجستي وتسليمها إىل وكالة برنامج األغذية  •
العالمي بصفتها الوكالة الرائدة

إنشاء فرق عاملة تحت إشراف الحكومة للقيام بهذه األنشطة على النحو المطلوب والمناسب •

الخدمات اللوجستية

يكمن هدف هذه المجموعة في توفير خدمات لوجستية موثوقة في الوقت المناسب للمنظمات 
اإلنسانية، بما في ذلك الشركاء الذين يعملون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

عدد الشركاء في الخطةالمتطلبات )مليون(المنظمات المستهدفة

1022.5$1

جھة االتصال
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ھاف اسؤصم   ياسخاةات 
اسننؤركم 1:

وإدارة 1  اللوجستي  التنسيق  توفير 
والخدمات  والدعم  المعلومات 
التي  للوكاالت  االستشارية 

تستجيب لألزمة اإلنسانية

ھاف اسؤصم   ياسخاةات 
اسننؤركم 2:

لسلسلة 2  العامة  الكفاءة  تحسين 
خالل  من  اإلنسانية  اإلمدادات 
للجهات  المتاحة  القدرات  زيادة 
وتعزيز  اإلنساني  المجال  في  الفاعلة 
وتوضيح  الحكوميين  النظراء  مع  الروابط 

العمليات وبناء القدرات

ھاف اسؤصم   ياسخاةات 
اسننؤركم 3:

المواقف 3  في  الوعي  تعزيز 
تعزيز  في  والمساهمة  المختلفة 
وأنشطة  عمال  وأمن  سالمة 
توفير  إلى  والدعوة  اإلنسانية،  المعونة 
بيئة مناسبة لتسهيل وصول المساعدات 
ال  التشغيلي،  التأثير  وتعزيز  اإلنسانية 
المعرضة  النائية  المناطق  في  سيما 

للخطر

ستستهدف المجموعة 102 منظمة

بالنسبة للمنظمات اإلنسانية التي تستجيب لالحتياجات الحرجة، سيقوم قطاع التنسيق 
والخدمات المشتركة بتسهيل المشاركة اإلنسانية من خالل:

ذلك  • يف  بما  المعنية  التنسيق  هياكل  دعم 
الفريق الُقطري اإلنساين وفريق التنسيق بين 
المحافظات  تنسيق  ومنصات  المجموعات 

والمناطق

للمركز  • التقني  الدعم  وتقديم  التنسيق 
المشترك للتنسيق والرصد يف بغداد والمركز 
وخاليا  أربيل  يف  األزمات  لتنسيق  المشترك 
بالشكل  المحافظة  مستوى  على  التنسيق 

المطلوب

اإلنسانية  • المساعدات  وصول  تسهيل 
والوصول التشغيلي

األمنية  • التقارير  األمنية ونشر  المخاطر  تحديد 
التحليلية

تنسيق قواعد البيانات والمعلومات المشتركة  •
بصورة  األوضاع  حول  الوعي  نشر  لضمان 

موثوقة وشاملة وقائمة على األدلة

وتحديد  • السكان  تحركات  وتخطيط  تتبع 
يف  الحرجة  والثغرات  الملحة  االحتياجات 

الجنس  حسب  تصنيفها  ويكون  االستجابة، 
والعمر حيثما أمكن

الوقت  • وقياسية يف  موحدة  معلومات  تقديم 
المناسب

االحتياجات  • تقييم  عمليات  وتبسيط  تنسيق 
المشتركة والتوجيه بشأن االستهداف وآليات 

التنفيذ ورصد األثر

بين  • المساواة  يف  المجموعات  جهود  تعزيز 
السكان  أمام  والمساءلة  والحماية  الجنسين 

المتضررين

تعزيز التواصل مع المجتمعات المتضررة من  •
النازحين  معلومات  مركز  خالل  من  النزاع 

العراقيين

يف  • اإلنساين  التمويل  صندوق  مع  التنسيق 
العراق بما يف ذلك دعم الشركاء الوطنيين يف 

الخطوط األمامية

جيلينا مادزاريفيتش
أيجنا

madzarevic@un.org

ريتشارد مكالفرتي
سجصم جصم   اسنصظنات غ ر 

اسللرة م  ول اسعراق
assistance@ncciraq.org

معالجة مخاطر الحماية

للتخفيف من مخاطر الحماية التي تم تحديدها، ستتخذ المجموعة التدابير التالية:

قد تكون هناك استفسارات حساسة تتعلق بالحماية يتلقاها مركز اتصال النازحين العراقيين، بما يف ذلك تلك المتعلقة  •
باالستغالل الجنسي واالدعاءات بسوء المعاملة. وللتخفيف من هذه المخاطر، يتم اإلبالغ عن هذه المكالمات بسرية إىل 
الوكاالت والمجموعات المستجيبة ذات الصلة، وذلك باستخدام مسارات اإلحالة المعمول بها والتي تحمي خصوصية 

األفراد الُمبلّغين.

استراتيجية الخروج

خروجها.  الستراتيجية  التمهيدية  األُسس  وضع  على   2018 عام  خالل  المشتركة  والخدمات  التنسيق  مجموعة  ستركز 
وسيشمل ذلك ما يلي:

يف  • القيادي  لدورها  نظراً  الصلة،  ذات  الحكومية  الكيانات  سيما  وال  الوطنية،  الفاعلة  الجهات  إىل  الرئيسية  المهام  نقل 
مع  العائدين  لتسجيل  للهجرة  الدولية  بالمنظمة  الخاصة  البيانات  تتبع  مصفوفة  تنسيق  وسيتم  اإلنسانية.  االستجابة 

السلطات المحلية، حتى يتم نقل العملية بالكامل فور وضع القدرة الوطنية موضع التنفيذ.

االستقرار  • المبكر وتحقيق  االنتعاش  إىل  اإلنسانية واالستجابة،  االحتياجات  التركيز على  االتصال من  ضمان تحول مركز 
كيان  إىل  المطاف  نهاية  االستجابة. وستنتقل يف  النظر عن مرحلة  تغيير، بغض  دون  المجاين  الرقم  والتنمية. وسيظل 

مستقل

التنسيق والخدمات المشتركة

يهدف هذا القطاع إلى تيسير العمل اإلنساني القائم على المبادئ على المستويات الوطنية 
واإلقليمية وعلى مستوى المحافظات.

عدد الشركاء في الخطةالمتطلبات )مليون(المنظمات المستهدفة

10215$6

جھة االتصال
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األهداف والمؤشرات
ا ھااف االاؤراجیجیم ياسنتشرات ياسغایات

 الهدف االستراتيجي 1: دعم اأُلسر النازحة الضعيفة جدًا التي تعيش في المخيمات وأماكن اإلقامة دون المستوى من خالل تقديم الخدمات وحزم 
المساعدة اإلنسانية

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر الهدفالمعي
عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال 
الذين يشاركون في برامج دعم نفسي 

اجتماعي منظمة أو مستدامة أو برامج 
للمرونة

تقديم دعم نفسي واجتماعي مستدام على مستوى الفرد أو الجماعة إلى البالغين

توفير دعم نفسي واجتماعي مستدام أو أنشطة مرونة لألطفال

توفير الخدمات النفسية واالجتماعية لحاالت العنف الجنسي

557,200 719,121النازحون

2,013,906غير متوفرالنازحونتحديد وعالج وتوفير إدارة الحاالت لألمراض الشائعةإجمالي عدد االستشارات الطبية

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات 
الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على 

إمدادات مياه مستمرة ومحسنة 
ومنصفة وآمنة وكافية ومناسبة

إعادة تأهيل وتوسيع وإدارة واستدامة أنظمة وخدمات إمدادات المياه بما في ذلك رصد 
وتحسين الجوانب المختلفة لنوعية المياه

تقييم وتحليل أنظمة إمدادات المياه المتضررة ومناقشة النتائج مع المجتمعات المحلية 
والسلطات وتحسين التدخالت

تقديم حلول تجريبية وفعالة من حيث التكلفة وقوية لوحدات معالجة المياه وشبكات إمداد 
المياه بما في ذلك اآلبار التي تنتقل / تخرج من صهاريج نقل المياه والمضخات التي تعمل على 

الطاقة الشمسية وسخانات المياه التي تعمل على الطاقة الشمسية أيضًا

وقف تشغيل مرافق إمدادات المياه الطارئة إلعادة استخدامها في أماكن أخرى واالستعاضة 
عن الوحدات بخيارات دائمة

تعزيز القدرات الفنية للجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
وتشكيل لجان المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتلك العائدة للسلطات المحلية في 

مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

تعزيز مرافق وخدمات إمدادات المياه في المؤسسات )المدارس، ومراكز الرعاية الصحية األولية 
والمساحات الصديقة للطفل(.

1,279,4152,357,711النازحون

عدد األفراد الذين تلقوا مساعدات 
غذائية عينية شهرية بنسبة 85٪ 
)1,800 سعرة حرارية( من الكمية 

اليومية الموصى بها من السعرات 
الحرارية

1,870,000676,500النازحونحصة غذائية جافة شهرية )لمدة 30 يوما(ً

عدد األشخاص المدعومين ببدائل 
للخيام أو تجديد المأوى بألواح خرسانية

24,781148,686النازحوناستبدال الخيام التالفة والمتضررة وتجديد خيام المأوى )في المخيمات القائمة(

عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية 
الحصول على الخدمات وخدمات إدارة 

المخيمات

تحديد أولويات المواقع لخدمات فريق عمل التنسيق بالمخيمات وتحديد وحشد الشركاء

ضمان حشد المستجيبين المعنيين، من خالل التنسيق مع فريق عمل التنسيق بالمخيمات، من أجل 
تقديم المساعدة القطاعية ذات الصلة إلى أولئك الذين تم اعتبارهم فئة ضعيفة

رصد تقديم الخدمات على مستوى الموقع لضمان عدم وجود ثغرات أو ازدواجية في األنشطة

تحسين مواقع الطوارئ للحد من مخاطر الحماية وضمان السالمة في المواقع

دعم فريق عمل تنسيق وإدارة المخيمات لتحديد االحتياجات والثغرات في المخيمات التي يتعين 
على المستجيبين المعنيين معالجتها

ضمان الحفاظ هياكل تنسيق فرق عمل التنسيق وإدارة المخيمات، بالتعاون مع النظراء الحكوميين 
المعنيين

4�0 مليون 6�0 مليونالنازحون
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 الهدف االستراتيجي 2: دعم اأُلسر النازحة الضعيفة جدًا الراغبة بالعودة إلى ديارها، ولكنها غير قادرة على القيام بذلك دون مساعدة من خالل توفير 
حزم المساعدة في مكان النزوح وعند العودة إلى ديارهم

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر الهدفالمعي

عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال 
الذين تصلهم أنشطة التوعية

على  والحصول  واالستحقاقات  العائدين؛  حقوق  التالية:  المواضيع  بشأن  توعية  دورات  تنظيم 
الجنسي  العنف  من  والوقاية  العودة؛  عملية  عن  لألطفال  مالئمة  ومعلومات  المساعدة؛ 
اإلنصاف؛  وآليات  والملكية  واألرض  السكن  مجاالت  في  المتساوية  والحقوق  له.   واالستجابة 
والتوعية بمخاطر األلغام

166,418102,941النازحون

عدد التنبيهات التي تم التحقيق فيها 
واالستجابة لها في غضون 72 ساعة

%98 125غير متوفرتحديد ومعالجة وتوفير إدارة الحاالت لألمراض المعرضة لألوبئة

عدد األفراد الضعفاء جدًا المستفيدين 
تحديد عدد الحاالت المتبقية وتحليل مواطن الضعف وتوفير حزم مساعدات العودة األساسيةمن حزمة عملية العودة األساسية

150,000 0العائدون

عدد األسر الضعيفة جدًا أثناء عملية 
العودة، والحاصلة على دعم المأوى 

والمواد غير الغذائية
توزيع مجموعات المواد غير الغذائية المطابقة للمعايير القياسية

50,000-العائدون

 الهدف االستراتيجي 3: الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النازحين حديثًا واأُلسر التي يمكن الوصول إليها في الوقت الحالي من خالل تأمين الوصول 
اآلمن وتوفير حزم الطوارئ بصورة متسلسلة

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر الهدفالمعي

عدد النساء والرجال والفتيات والفتيان 
الذين تم الوصول إليهم من خالل رصد 

الحماية

88,235 77,311النازحون الُجددإجراء رصد حماية على مستوى اأُلسرة

عدد الرجال المتضررين والنساء والفتيان 
والفتيات الذين يحصلون على إمدادات 

المياه المأمونة الالزمة لديمومة الحياة 
فورًا

تعزيز إجراءات التأهب من خالل خزن المواد واإلمدادات األساسية مسبقًا )دالء وصهاريج وما إلى 
ذلك( ومعدات الطوارئ )خزانات المياه ووحدات نظام إدارة التعلم ومولدات الكهرباء وما إلى 

ذلك( في المواقع ذات األولوية

إجراء تقييمات سريعة لالحتياجات في مناطق النزوح الجديدة

تحديد وتطوير / إعادة تأهيل مصادر المياه الضرورية في مواقع الطوارئ.

تركيب خزانات مياه مؤقتة وصنابير ومعدات الطوارئ في المواقع ذات األولوية

توفير إمدادات المياه اآلمنة في حاالت الطوارئ )نقل المياه بالصهاريج وما إلى ذلك(

اختبار ومراقبة نوعية المياه

رصد توزيع إمدادات المياه وتقديم الخدمات

توزيع مواد اإلغاثة األساسية التي تشمل إمدادات المياه للسكان النازحين حديثًا

تشكيل لجان المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حيثما أمكن

النازحون حديثًا وغير 
النازحين والناس 

المتضررين الذين تعرضوا 
إلى الصدمات

1,279,415633,850

عدد المنشآت الصحية مدعومة 
باألدوية / اللوازم الطبية

140غير متوفر140شراء األدوية األساسية واإلمدادات الضرورية وتوزيعها في المواقع ذات األولوية

عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية 
الحصول على الخدمات وخدمات إدارة 

المخيمات

تحديد أولويات المواقع لخدمات فرق عمل التنسيق بالمخيمات من خالل جمع البيانات 
والتقييمات والزيارات الميدانية

تحديد وحشد الشركاء لتقديم خدمات تنسيق وإدارة المخيمات للنازحين حديثًا أو النازحين للمرة 
الثانية

100,000 0النازحون الُجدد
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 الهدف االستراتيجي 4: دعم األشخاص الضعفاء جدًا الذين ال تغطيتهم شبكة الحمایة االجتماعیة بصورة کافیة من خالل تقدیم حزم المساعدة وتیسیر 
الوصول إلی الخدمات

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر الهدفالمعي

عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال 
الذين يتلقون المساعدة القانونية

تقديم المشورة القانونية أو المساعدة بشأن الوثائق المدنية واالحتجاز وقضايا السكن واألرض 
والملكية

الجميع باستثناء 
الالجئين

18,7695,906

عدد األشخاص الحاصلين على الدعم 
من خالل توزيع مجموعات المواد غير 

الغذائية الموسمية

النازحون والعائدون وغير توزيع اللوازم الموسمية )شتاء/ صيف(
النازحين في المناطق 

التي أمكن الوصول إليها 
حديًثا والمجتمع 

المضيف

80,044480,264

عدد اأُلسر التي تم مساعدتها نقديًا 
لتلبية االحتياجات األساسية والتي 
لوالها ما كانت قادرة على تلبيتها.

األشخاص الضعفاء جدًا إجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع
الذين ال تغطيهم 
خدمات الحماية 

االجتماعية الحكومية

%90غير متوفر

 الهدف االستراتيجي 5: دعم السكان الذين تم التعامل معهم بوحشية بسبب العنف وذلك للتغلب على هذه المشاكل من خالل توفير المساعدة 
والحماية المتخصصة

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر الهدفالمعي

عدد النساء والرجال والفتيات والفتيان 
الذين تلقوا الخدمات المتخصصة

توفير مساعدات نقدية متعددة األغراض لتلبية احتياجات الحماية الفورية

تحديد وإحالة واالستجابة لألطفال المعرضين للخطر من خالل خدمات إدارة الحاالت والخدمات 
المتخصصة

دعم إدارة حاالت العنف الجنسي

تقديم مساعدة للضحايا

الجميع باستثناء 
الالجئين

1,9212,272
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المؤشرات واألهداف وقائمة األنشطة للمجموعات في خطة االستجابة 
اإلنسانية في العراق لعام 2018 اإلنسانية في العراق لعام 2018 

هدف الحماية 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة الحماية بتقديم المساعدة الخاصة 
بالحماية، التي ستشمل دعم المجتمعات المحلية، وخاصة النازحين الذين ال يستطيعون العودة إلى ديارهم

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

خدمات رصد الحماية

420,588210,294210,294 289,916النازحونإجراء رصد الحماية على مستوى اأُلسرة

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال المشاركين في برامج 

الدعم النفسي االجتماعي 
بصورة مستدامة ومنظمة أو 

برامج المرونة

توفير دعم نفسي واجتماعي مستدام على أساس فردي أو على أساس المجموعة 
للبالغين

توفير أنشطة دعم نفسي واجتماعي مستدامة أو برامج دم نفسي أو مرونة 
منتظمة لألطفال

تقديم خدمات نفسية اجتماعية لحاالت العنف الجنسي

557,200278,600278,600 719,121النازحون

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

الخدمات المتخصصة

توفير مساعدات نقدية متعددة األغراض لتلبية احتياجات الحماية الفورية

تحديد األطفال المعرضين للخطر واالستجابة لهم من خالل خدمات إدارة الحالة 
والخدمات المتخصصة

دعم إدارة الحالة لحاالت العنف الجنسي

توفير مستلزمات النساء

22,16724,98712,49412,494النازحون

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

أنشطة تعزيز التوعية

تقديم دورات توعية بالمواضيع التالية: حقوق النازحين واالستحقاقات والحصول على 
المساعدة وقضايا حماية الطفل والوقاية من العنف الجنسي واالستجابة له وحقوق 

ملكية األراضي والمنازل والتوعية بمخاطر األلغام

420,588210,294210,294 713,222النازحون

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال الذين يتلقون 

المساعدة القانونية

تقديم المشورة القانونية أو المساعدة بشأن الوثائق المدنية وقضايا االحتجاز وقضايا 
ملكية األراضي والمنازل

53,11864,96532,48332,483النازحون

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال من أعضاء المجتمع 

المدربين على مناهج الحماية

تعزيز هياكل المجتمع لدعم االستجابات المحلية للحماية العامة وحماية الطفل 
والقضايا المتعلقة بالعنف الجنسي

108,96942,39621,19821,198النازحون

عدد مقدمي الخدمات من 
النساء والرجال الذين تدربوا 

على مناهج الحماية

توفير التدريب لمقدمي خدمات الحماية وغير الحماية بشأن: مناهج أو قضايا الحماية 
وقضايا حماية الطفل الوقاية من العنف الجنسي واالستجابة له وحقوق ملكية 

المنازل واألراضي والعمليات اإلدارية / القانونية للوصول إلى آليات التعويض 
والتوعية بمخاطر األلغام

15,32320,16710,08310,083النازحون

هدف الحماية 2: بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جدًا والذين ال يستطيعون العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستعمل مجموعة الحماية مع 
السلطات واأُلسر النازحة على تقديم المساعدة لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

خدمات رصد الحماية

102,94151,47151,470 67,647 النازحونإجراء رصد الحماية على مستوى اأُلسرة

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال الحاصلين على أنشطة 

التوعية

تقديم دورات توعية بالمواضيع التالية: حقوق العائدين واالستحقاقات والحصول 
على المساعدة وتوفير معلومات مناسبة لألطفال حول عملية العودة والوقاية من 

العنف الجنسي واالستجابة له وحقوق ملكية األراضي والمنازل وآليات التعويض 
والتوعية بمخاطر األلغام

166,418102,94151,47151,470النازحون

الحماية
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هدف الحماية 4: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة الحماية بإحالة 
األشخاص الضعفاء جدًا إلى شبكة الحماية االجتماعية الحكومية، وستقوم المجموعة بتقديم المساعدة في سد الثغرات أينما وجدت

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

خدمات رصد الحماية

الفئة السكانية إجراء رصد الحماية على مستوى اأُلسرة
الضعيفة 

25,12638,23519,11719,118

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال المشاركين في دعم 

منظم ومستدام أو دعم 
نفسي اجتماعي أو برامج 

المرونة

توفير الدعم النفسي واالجتماعي الفردي أو للمجموعة لألشخاص البالغين

توفير دعم نفسي واجتماعي منظم ومستدام أو أنشطة إعادة التكيف لألطفال

توفير الدعم والخدمات النفسية واالجتماعية لقضايا العنف الجنسي

الفئة السكانية 
الضعيفة

62,32450,65525,32825,237

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الذين تلقوا الخدمات 

المتخصصة

توفير مساعدات نقدية متعددة األغراض لتلبية احتياجات الحماية الفورية

تحديد وإحالة واالستجابة لألطفال المعرضين للخطر من خالل خدمات إدارة الحالة 
والخدمات المتخصصة

دعم إدارة الحالة لقضايا العنف الجنسي

توفير مساعدة متخصصة للضحايا 

الفئة السكانية 
الضعيفة

1,9212,2721,1361,136

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 
خدمات أنشطة التوعية 

تقديم دورات توعية مجتمعية بشأن: الحقوق واالستحقاقات والحصول على 
المساعدة وأنظمة الحماية االجتماعية في المراكز المجتمعية وقضايا حماية الطفل، 

مع التركيز على الوقاية وتغير السلوك والوقاية من العنف الجنسي واالستجابة له 
وحقوق ملكية األراضي والمنازل وآليات التعويض والتوعية بمخاطر األلغام

الفئة السكانية 
الضعيفة

61,81338,23519,11819,117

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

خدمات المساعدة القانونية

تقديم المشورة القانونية أو المساعدة بشأن الوثائق المدنية وقضايا االحتجاز وقضايا 
ملكية األراضي والمنازل

الفئة السكانية 
الضعيفة

18,7695,9062,9532,953

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال وأعضاء المجتمع 

المدربين على مناهج الحماية

تعزيز هياكل المجتمع لدعم االستجابات المحلية للحماية العامة وحماية الطفل 
وقضايا العنف الجنسي

الفئة السكانية 
الضعيفة

9,4444,1182,0592,059

عدد مقدمي الخدمات من 
النساء والرجال الذين تم 

تدريبهم على مناهج الحماية

تقديم التدريب لمقدمي خدمات الحماية وغيرهم بشأن: مناهج أو قضايا الحماية 
وقضايا حماية الطفل والوقاية من العنف الجنسي واالستجابة له وحقوق ملكية 

األراضي والمنازل والعمليات اإلدارية / القانونية للوصول إلى آليات التعويض 
والتوعية بمخاطر األلغام

الفئة السكانية 
الضعيفة

1,3281,959980979

هدف الحماية 3: بالنسبة للنازحين الُجدد أو الذين قد ينزحون للمرة الثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة الحماية بتقديم مساعدة فورية متخصصة 
بالحماية

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

 عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الحاصلين على 

خدمات رصد الحماية

88,23544,11844,118 77,311 النازحون الُجددإجراء رصد الحماية على مستوى اأُلسرة

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال المشاركين في برامج 

الدعم النفسي واالجتماعي 
المنظمة والمستدامة

توفير الدعم النفسي واالجتماعي المستدام للفرد أو للمجموعة، للبالغين

تقديم اإلسعافات األولية النفسية، عند االقتضاء، واالستجابة عن طريق الدعم 
النفسي االجتماعي المنظم والمستدام لألطفال

توفير الخدمات االجتماعية والنفسية لحاالت العنف الجنسي 

191,766116,89558,44858,448 النازحون الُجدد

عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الذين تلقوا الخدمات 

المتخصصة

تحديد وتوثيق وتعقب وجمع شمل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

دعم األطفال المعرضين للخطر من خالل خدمات إدارة الحالة والخدمات المتخصصة 
األخرى

دعم إدارة الحالة لقضايا العنف الجنسي

توفير المساعدة لضحايا المواد المتفجرة

5,9115,2422,6212,621 النازحون الُجدد

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال الحاصلين على أنشطة 

زيادة مستوى التوعية

تقديم رسائل أساسية ومعلومات إعالمية كبيرة حول إجراءات التدقيق األمني 
وإجراءات التسجيل والوصول إلى المساعدة وإعادة التوطين في المخيمات وغيرها 

من المسائل في المواقع غير المتنقلة

نشر الرسائل الرئيسية والمعلومات ومستلزمات التعليم واالتصاالت حول قضايا 
حماية الطفل في هذا الصدد

تنظيم دورات الوقاية من العنف الجنسي ورفع مستوى الوعي واالستجابة له

تنظيم دورات التوعية حول حقوق ملكية األراضي والمنازل وآليات اإلصالح

التوعية بمخاطر األلغام

88,23544,11844,118 190,192 النازحون الُجدد

عدد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجال الذين يتلقون 

المساعدة القانونية

تقديم المشورة القانونية أو المساعدة بشأن الوثائق المدنية وقضايا االعتقال 
وقضايا ملكية األراضي والمنازل

14,16513,6296,8156,815 النازحون الُجدد
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هدف الصحة 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة الصحة بتوفير خدمات الرعاية 
الصحية األساسية الجيدة، بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

2,013,906845,865880,391غير متوفر2,102,427تحديد ومعالجة وتوفير إدارة الحالة لألمراض الشائعةعدد االستشارات الطبية

عدد األطفال الذين الخاضعين 
لفحص سوء التغذية

توفير تدخالت التغذية الُمعّدة لديمومة الحياة لفحص ومعالجة سوء التغذية الحاد 
الشامل واستشارة تغذية الرّضع واألطفال الصغار 

 في  12,110
الخيمات% 90 

 في المناطق 
الريفية%50 

%70 في 
المناطق 
الحضرية

استنادًا إلى 
السكان في 

المواقع 
المختلفة، فإن 

الهدف هو 
الوصول إلى 

المعيار األدنى

21,02521,884

عدد الحاالت التي تلقت 
استشارات متعلقة بأمراض 

النساء

495,000غير متوفر495,000غير متوفر825,000توفير رعاية صحية إنجابية متخصصة للنساء الحوامل والمرضعات

عدد دورات الدعم النفسي 
االجتماعي المنعقدة

حتى %50 من 18,553 63,072توفير دورات على مستوى عالي من الدعم النفسي االجتماعي لألفراد
األشخاص 
المحتاجين 

9,0919,462

هدف الصحة 3: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة الصحة بالمساعدة 
في إحالة الناس الضعفاء إلى الخدمات الصحية الحكومية، وستساعد في سد الثغرات أينما وجدت

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

1,210,000592,900617,100%1,344,44490تسريع اللقاحات الروتينية وتقوية أنظمة سلسلة أجهزة التبريدالعدد الكلي لّلقاحات

عدد المنشآت الصحية 
المدعومة لتوفير خدمات 

الرعاية الصحية األولية

غير متوفرغير متوفر67غير متوفرغير متوفردعم أولي قصير األجل للمنشآت الصحية التي ُيعاد فتحها من جديد

عدد المنشآت الصحية 
المدعومة باألدوية/ 

المستلزمات الطبية

شراء األدوية األساسية والمستلزمات الطبية الضرورية وخزنها وتوزيعها في المواقع 
ذات األولوية

غير متوفرغير متوفر140غير متوفر140

هدف الصحة 4: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة الصحة بالمساعدة 
في إحالة الناس الضعفاء إلى الخدمات الصحية الحكومية، والمساعدة في سد الثغرات أينما وجدت

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد العاملين الُمدربين في 
مجال الصحة

5,00010,0005,0005,000غير متوفربناء قدرات القوى العاملة في مجال الصحي

عدد المرضى المحالين إلى 
رعاية طبية ثانوية أو ثالثة.

غير متوفرغير متوفر%100غير متوفرغير متوفرإنشاء وتفعيل آليات اإلحالة للخدمات المتخصصة

هدف الصحة 2: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا والذين يتعّذر عليهم العودة ما لم يتم تقديم المساعدة لهم، ستقوم مجموعة الصحة بتوفير 
مجموعة من الخدمات الصحية الموّسعة في مواقع العودة ذات األولوية

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد التنبيهات التي تم 
التحقيق فيها واالستجابة لها 

في غضون 72 ساعة

غير متوفرغير متوفر%98 125غير متوفرتحديد ومعالجة وتوفير إدارة الحالة لألمراض المعرضة للتفشي

الصّحة
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هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيزها وتحسينها وتعزيز ممارسات النظافة الجيدة

ار األدنىالمحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر نسبة الهدفالمعي
الذكور

نسبة 
اإلناث

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات الذين 
لديهم إمكانية الوصول 

إلى إمدادات المياه 
المستمرة والمحسنة 
والمنصفة والمأمونة 

والكافية والمالئمة

إعادة تأهيل وتوسيع وإدارة واستدامة نظم وخدمات 
توفير المياه بما في ذلك رصد وتحسين مختلف 

جوانب جودة المياه

تقييم وتحليل أنظمة إمدادات المياه المتضررة 
ومناقشة النتائج مع المجتمعات والسلطات وتحسين 

التدخالت

تقديم / تجربة حلول فعالة من حيث التكلفة ودائمة 
لوحدات معالجة المياه وشبكات إمدادات المياه بما 

في ذلك حفر اآلبار / االنتقال/ الخروج من مرحلة نقل 
المياه بالصهاريج والمضخات الشمسية وسخانات 

المياه بالطاقة الشمسية

إيقاف تشغيل مرافق إمدادات المياه في حاالت 
الطوارئ إلعادة استخدامها في مكان آخر واستبدال 

الوحدات بخيارات دائمة

تعزیز القدرات التقنیة للجھات الفاعلة في مجال المیاه 
والصرف الصحي وتشکیل لجان المیاه والصرف الصحي 

والنظافة الصحیة المحلیة وتلك التي تتبناها الجھات 
الحکومیة المحلیة.

تحسين مرافق وخدمات توفير المياه في المؤسسات 
)المدارس، مراكز الرعاية الصحية األولية، والمساحات 

الصديقة للطفل(.

النازحون في 
المخيمات 

دهوك، أربيل، 
السليمانية، بغداد، 

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

1,279,4152,357,71151%49%

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات الذين 

يمكنهم الوصول إلى 
المنشآت الصحية 
بطريقة مستمرة 

ومحسنة وأكثر إنصاًفا 
وآمنة وكافية ومالئمة 

ويعيشون في بيئة 
صحية مناسبة

تطوير وتوسيع وإدارة وإدامة نظم وخدمات الصرف 
الصحي بما في ذلك تحسين معايير / جودة مرافق 

الصرف الصحي.

تقييم وتحليل ظروف / خيارات الصرف الصحي 
المتضررة أو غير الشغالة، ومناقشة النتائج مع 

المجتمعات المحلية والسلطات، وتحسين األنشطة

تقديم حلول تجريبية وفعالة من حيث التكلفة 
إلمدادات المياه بما في ذلك وحدات المعالجة 
وتركيب شبكات إمدادات المياه واآلبار من أجل 

االنتقال / الخروج من نقل المياه بالصهاريج، واستخدام 
الحلول المتجددة مثل المضخات الشمسية وسخانات 

المياه بالطاقة الشمسية حيثما أمكن

إغالق مرافق الصرف الصحي الطارئة إلعادة 
استخدامها في أماكن أخرى واالستعاضة عن الوحدات 

بخيارات دائمة

تعزيز القدرات الفنية للجهات الفاعلة في مجال المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتشكيل لجان 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بمشاركة 
السلطات المحلية المعنية.

تعزيز مرافق وخدمات الصرف الصحي بطريقة مالئمة 
وقابلة للوصول في المؤسسات )المدارس، مراكز 

الرعاية الصحية األولية، والمساحات الصديقة للطفل.

النازحون في 
المخيمات 

دهوك، أربيل، 
السليمانية، بغداد، 

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

160,026642,22151%49%

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات الذين 

يمكنهم الوصول إلى 
مواد النظافة األساسية 

المستمرة والمتكافئة 
والكافية والمناسبة 

والممارسات الصحية 
المحسنة

تقييم ورصد وتحليل التغيرات السلوكية فيما يتعلق 
بممارسات النظافة ومناقشة النتائج مع المجتمعات 

والسلطات وتحسين التدخالت

تعزيز القدرات الفنية للجهات الفاعلة في مجال المياه 
والصرف الصحي وتشكيل لجان المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية باإلضافة إلى تلك التابعة إلى 
السلطات/ الدوائر الحكومية

تعزيز وتشجيع النظافة التي المجتمعية من خالل 
الهياكل المجتمعية

تعزيز ممارسات أفضل للنظافة وترشيد استهالك 
المياه

توسيع ُنهج السوق القائمة على النظافة

النازحون في 
المخيمات

دهوك، أربيل، 
السليمانية، بغداد، 

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

294,212766,37751%49%

المیاه والصرف الصحي والنظافة الصّحیة
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هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 2: بالنسبة للنازحين الُجدد أو الذين نزحوا للمرة الثانية خالل العام واألشخاص الضعفاء جدًا الذين 
يتعذر عليهم العودة ما لم تتم مساعدتهم وغير المشمولين بنظام الرعاية االجتماعية، ستقوم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز خدمات النظافة الجيدة في حاالت الطوارئ

ار األدنىالمحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر نسبة الهدفالمعي
الذكور

نسبة 
اإلناث

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات 

المتضررين الذين 
يمكنهم الوصول إلى 

إمدادات المياه اآلمنة 
الفورية والمنقذة للحياة

تعزيز إجراءات التأهب من خالل التحضير المسبق للوازم 
اإلغاثة األساسية )الدالء، العلب المعدنية، وما إلى 

ذلك( ومعدات الطوارئ )خزانات المياه، وحدات 
تصفية المياه، محطات متنقلة لنقل المياه، المولدات، 

وما إلى ذلك( في المواقع ذات األولوية

إجراء تقييمات سريعة لالحتياجات في مناطق النزوح 
الجديدة

تحديد وتطوير/ إعادة تأهيل مصادر المياه الهامة في 
مواقع الطوارئ.

تركيب خزانات المياه المؤقتة والصنابير ومعدات 
الطوارئ في المواقع ذات األولوية

توفير إمدادات مياه آمنة في حاالت الطوارئ )نقل 
المياه بالصهاريج وما إلى ذلك(

فحص ومراقبة جودة المياه.

مراقبة توزيعات إمدادات المياه وتقديم الخدمات

توزيع مواد اإلغاثة األساسية إلمدادات المياه على 
السكان النازحين حديًثا

تشكيل لجان المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
حيثما أمكن.

السكان النازحون 
حديثا وغير النازحين 

والمتضررين في حالة 
صدمة

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

1,279,415633,85051%49%

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات 

المتضررين الذين لديهم 
إمكانية الوصول إلى 

مرافق الصرف الصحي 
الضرورية المنقذة للحياة 
والعيش في بيئة نظيفة

تعزيز التأهب من خالل التحضير المسبق للمواد 
واإلمدادات األساسية )أكياس القمامة، صناديق 

القمامة، وما إلى ذلك( ومعدات الطوارئ )المراحيض 
المتنقلة، الحمامات المتنقلة، وما إلى ذلك( في 

المواقع ذات األولوية.

إجراء تقييمات سريعة لالحتياجات والمناقشات 
الجماعية الضرورية

تطوير/ إعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي غير 
الشغالة في مواقع الطوارئ

تركيب مراحيض الطوارئ واالستحمام ومكبات 
النفايات الصلبة وما إلى ذلك في المواقع ذات 

األولوية بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة 

توزيع مواد اإلغاثة األساسية في حاالت الطوارئ على 
السكان النازحين الجدد

تشكيل لجان المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
حيثما أمكن

رصد توزيعات مستلزمات الصرف الصحي وتقديم 
الخدمات

السكان النازحون 
حديثًا وغير النازحين 
والمتضررين والذين 
يعانون من الصدمة

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

160,026446,76951%49%

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات 

المتضررين الذين 
يمكنهم الحصول على 

لوازم النظافة الضرورية 
ورسائل التوعية

تعزيز التأهب من خالل تحضير مواد اإلغاثة األساسية 
المخزونة مسبقًا )مواد النظافة، منشورات التوعية 

وما إلى ذلك( في المواقع ذات األولوية

إجراء تقييمات سريعة لالحتياجات والمناقشات 
الجماعية الضرورية

تحديد وتدريب مروجي النظافة

توزيع مواد النظافة اإلغاثية األساسية على السكان 
النازحين حديًثا

نشر رسائل النظافة الرئيسية

تشكيل لجان المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
حيثما أمكن

مراقبة توزيعات مستلزمات النظافة والترويج 
لألنشطة المتعلقة بها

السكان النازحون 
حديثًا وغير النازحين 
والمتضررين والذين 
يعانون من الصدمة

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

294,212633,85051%49%
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هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 3: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بالمساعدة من شبكة الحماية االجتماعية 
التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ وتعزيز 

ممارسات النظافة الجيدة

ار األدنىالمحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر نسبة الهدفالمعي
الذكور

نسبة 
اإلناث

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات الذين 

يتمتعون بإمكانية 
الحصول على إمدادات 

مياه كافية ومأمونة 
ودائمة ومناسبة 

وبشكل مستمر وعادل 
وأكثر مرونة 

توسيع خدمات إمدادات المياه لألشخاص الذين 
يعانون من الضعف الحاد بما في ذلك األشخاص الذين 

يعانون من إعاقات والذين يعيشون في المخيمات/ 
خارج المخيمات

توسيع أنظمة شبكات المياه وربط المستخدمين 
بالمرافق القائمة والموافقة على جدول زمني وخطة 

للنقل المنظم للعمليات والصيانة للمؤسسات 
المحلية.

توسيع خدمات المياه المستدامة للمدارس والمراكز 
الصحية

تجربة تقنيات أخرى فعالة من حيث التكلفة مثل 
مضخات المياه التي تعمل على الطاقة الشمسية 

وسخانات المياه

تعزيز قدرات السلطات الحكومية المحلية واألنظمة 
المجتمعية من أجل اإلدارة السليمة لخدمات/ موارد 

إمدادات المياه واستقاء الدروس المستفادة.

العمل مع اإلدارات المختصة لتطوير خطط المياه 
المأمونة واإلدارة المتكاملة للموارد المائية.

 النازحون 
والمجتمعات 

المضيفة الضعيفة

دهوك، أربيل، 
السليمانية، بغداد، 

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

851,1882,357,71151%49%

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات الذين 

يتمتعون بإمكانية 
الوصول المستمر إلى 
مرافق مياه والصرف 
الصحي بصورة كافية 

وآمنة ودائمة ومناسبة 
والعيش في بيئة صحية

توسيع خدمات الصرف الصحي لألشخاص الذين 
يعانون من الضعف الحاد بما في ذلك األشخاص الذين 

يعانون من إعاقات والذين يعيشون داخل وخارج 
المخيمات

استعادة وتوسيع خدمات ومرافق الصرف الصحي بما 
في ذلك الحلول الدائمة لمعالجة/ التخلص من مياه 

الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة ونظم التخلص 
منها واالتفاق على جدول زمني وخطة للنقل المنظم 

للعمليات والصيانة للمؤسسات المحلية

توسيع خدمات الصرف الصحي المستدامة للمدارس 
والمراكز الصحية

تعزيز قدرات السلطات الحكومية المحلية واألنظمة 
المجتمعية من أجل اإلدارة السليمة لخطط/ خدمات 
معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة 

واالستفادة من الدروس المستفادة

النازحون والعائدون 
والمجتمعات 

المضيفة الضعيفة

 دهوك، أربيل، 
السليمانية، بغداد، 

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

111,192642,22151%49%

عدد الرجال والنساء 
والفتيان والفتيات الذين 

يتمتعون بإمكانية 
الوصول المستمر 
والدائم إلى لوازم 
النظافة المناسبة 
واعتماد ممارسة 
النظافة المحسنة

تعزيز ممارسات النظافة المجتمعية والمستهدفة 
وتدابير ترشيد استهالك المياه

تقييم قدرة األسواق المحلية باستخدام نظام 
القسائم الشرائية في المياه والصرف الصحي. وتعزيز 
جانب العرض والطلب حيثما كان مناسًبا في أسواق 

المياه والصرف الصحي الرئيسية لتحسين التسعير 
وتوافر المياه ومواد النظافة الصحية وجودة الخدمة

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية والمجتمع المحلي 
إلدارة خدمات تعزيز النظافة واستيعاب الدروس 

المستفادة

النازحون والعائدون 
والمجتمعات 

المضيفة الضعيفة

دهوك، أربيل، 
السليمانية، بغداد، 

نينوى، صالح الدين، 
األنبار، كركوك، ديالى

247,453 766,37751%49%
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هدف األمن الغذائي 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة األمن الغذائي بمساعدة 
اأُلسر في الحصول على الغذاء

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد األفراد الذين تلقوا 
مساعدة غذائية عينية شهرية 

تحوي على 85٪ 
)1،800سعرة حرارية( من 

السعرات الحرارية الموصى بها 
يوميًا

%49%1,870,000676,50051النازحونحصة غذائية شهرية جافة )30 يومًا(

عدد األفراد الذين تسلموا 
مبالغ نقدية أو قسائم شهرية 

باإلضافة إلى 85٪ 
)1،800سعرة حرارية( من 

السعرات الحرارية الموصى بها 
يوميًا

%49%374,000236,50051النازحونتوزيع مبالغ نقدية شهرية أو قسائم شرائية

عدد اأُلسر التي وصلت إلى 
درجة حرجة من سوء 

االستهالك الغذائي )عينية(

غير متوفرغير متوفر%3أقل من %8أقل من النازحونتوفير المساعدات الغذائية العينية

نسبة اأُلسر التي تعاني من 
سوء استهالك الغذاء )عينية(

غير متوفرغير متوفر%1أقل من %1أقل من النازحونتوفير المساعدات الغذائية العينية

هدف األمن الغذائي 2: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا والذين تتعذر عليهم العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة األمن الغذائي 
باستبدال األصول اأُلسرية

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد األفراد الذين تسلموا 
مبالغ نقدية أو قسائم شهرية 

تحوي على 85٪ 
)1،800سعرة حرارية( من 

السعرات الحرارية الموصى بها 
يوميًا

%49%374,000236,50051العودةتوزيع مبالغ نقدية شهرية أو قسائم شرائية

اأُلسر التي وصلت إلى درجة 
حرجة من سوء االستهالك 

الغذائي )عينية(

غير متوفرغير متوفرأقل من %3أقل من %8العودةتوفير المساعدات الغذائية العينية

نسبة اأُلسر التي تعاني من 
سوء استهالك الغذاء )عينية(

غير متوفرغير متوفرأقل من %1أقل من %1العودةتوفير المساعدات الغذائية العينية

عدد األفراد الذين تلقوا 
لقاحات لماشيتهم  

الفئات إجراء حملة لقاحات للمواشي
السكانية 
الضعيفة

61,446 63,954 125,400 غير متوفر

عدد األفراد الذين تلقوا أغذية 
أو أعالف لماشيتهم

الفئات توزيع األغذية أو العلف الحيواني
السكانية 
الضعيفة

25,000           
 99,000

 50,490 48,510

عدد األفراد الذين تلقوا 
مدخالت زراعية

الفئات توزيع المدخالت الزراعية
السكانية 
الضعيفة

45,000           
 22,000

 11,220 10,780

عدد األفراد الذين تم 
توظيفهم من خالل أنشطة 

النقد مقابل العمل واألنشطة 
الُمدّرة للدخل

الفئات توفير برامج المال مقابل العمل واألنشطة الُمدّرة للدخل
السكانية 
الضعيفة

28,271 29,424 57,695 غير متوفر

عدد التقييمات التي تم إجرائها 
لألمن الغذائي أو سبل العيش 

أو التغذية

غير متوفرغير متوفر5 5غير متوفرإجراء تقييمات شاملة أو طارئة أو موسمية

عدد البرامج التدريبية أو 
ورشات العمل أو بناء القدرات 

التي تم إجرائها

غير متوفرغير متوفر15 3 غير متوفرخلق مبادرات لبناء القدرات شركاء مجموعة األمن الغذائي

عدد حمالت التوعية التي تم 
إجرائها

إجراء أنشطة التوعية وما إلى ذلك )الحماية أو الجنس أو خطة العمل البديلة أو 
التغذية(

غير متوفرغير متوفر15 غير متوفر

األمن الغذائي* 

*في حالة حدوث تنقالت سكانية غير متوقعة أو تدهور في الوضع اإلنساني، تمت إضافة ٪10 إلى الهدف الشامل كخطة طوارئ. وإذا ظهرت هكذا احتياجات، فستقوم مجموعة 
األمن الغذائي بتحديد المتطلبات بشكل مناسب من خالل عمليات التقييم من أجل تحسين خطط المجموعة
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* غير ُممثل لعدم توفر التقارير الالزمة عنه

هدف المأوى واللوام غير الغذائية 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة المأوى 
والمواد غير الغذائية بتقديم المساعدة في تحسين الظروف المعيشية لأُلسر الضعيفة جدًا

ار األدنىالمحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األشخاص المدعومين ببدائل 
الخيمة أو تجديد المأوى من خالل 

األلواح الخرسانية

استبدال الخيام المتدهورة والمتضررة ورفع مستوى 
مالئمة المأوى )في المخيمات القائمة(

جميع النازحون
المحافظات

148,686317,62550�3%49�7%

عدد المخيمات التي تدعمها أنشطة 
صيانة المخيمات

إعادة تأهيل/ تحديث البنية التحتية للمخيم )في 
المخيمات القائمة(

جميع المخيمات
المحافظات

87غير متوفر

عدد المخيمات المدعومة بأنشطة 
دمج المخيمات/ غلقها

غلق المواقع الفارغة من النازحين )في المخيمات 
القائمة(

جميع المخيمات
المحافظات

87غير متوفر

عدد األشخاص المدعومين بالتحسينات 
األساسية للمأوى، أو إصالحه أو توفير 
إعانة اإليجار خارج المخيمات )مستوى 

السكن القياسي وما دون القياسي(

تطوير / إصالح عاجل للمالجئ الرئيسية/ المباني غير 
المكتملة والمتروكة ولوازم سد المنافذ وإعانة اإليجار 

للسكان الضعفاء

جميع النازحون
المحافظات

218,496447,39550�3%49�7%

عدد األشخاص المدعومين بمعونة 
تجديد اللوازم المنزلية األساسية

تزويد السكان الضعفاء بمجموعات المواد غير 
الغذائية

جميع النازحون 
المحافظات

52,176210,09450�3%49�7%

هدف المأوى واللوام غير الغذائية 4: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم 
مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية بمساعدة اأُلسر الضعيفة جدًا في المناطق ذات األولوية على تأمين المأوى اآلمن والمناسب وتوفير المواد 

المنزلية
ار المحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي

األدنى
اثالذكورالهدف اإلن

عدد األشخاص المدعومين من خالل التطوير 
األساسي للمأوى، أو إصالحه أو توفير إعانة 

اإليجار خارج المخيمات )المناطق غير السكنية 
والسكن دون المستوى القياسي(

ترقية / إصالح عاجل للمالجئ الرئيسية/ المباني غير 
المكتملة والمهجورة ولوازم سد المنافذ وإعانة 

اإليجار للسكان الضعفاء

جميع المجتمع المضيف
المحافظات

%7�49%3�42,88850غير متوفر

عدد األشخاص المدعومين بمعونة تجديد 
األدوات المنزلية األساسية

تزويد السكان الضعفاء بمجموعات المواد غير 
الغذائية

غير النازحين في المناطق التي 
أمكن الوصول إليها حديثًا

جميع 
المحافظات

%7�49%3�121,73850غير متوفر

عدد األشخاص المدعومين من خالل توزيع 
مجموعات المواد غير الغذائية الموسمية

توزيع مجموعات من اللوازم الموسمية )شتاء/ 
صيف(

النازحون والعائدون، وغير النازحين 
في المناطق التي أمكن الوصول 

إليها حديثًا، والمجتمع المضيف

جميع 
المحافظات

480,264868,48550�3%49�7%

عدد األشخاص المدعومين من خالل توزيع 
المالبس الموسمية

النازحون والعائدون، وغير النازحين توزيع المالبس الموسمية
في المناطق التي أمكن الوصول 

إليها حديثًا، والمجتمع المضيف

جميع 
المحافظات

*145,404366,79550�3%49�7%

هدف المأوى واللوام غير الغذائية 2: بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جدًا والذين تتعذر عليهم العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة 
المأوى والمواد غير الغذائية بمساعدة اأُلسر على تأمين سكن آمن

ار األدنىالمحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األشخاص الضعفاء جدًا في 
المنازل التي دمرتها الحرب والتي يتم 

دعمها من خالل المساعدة الوافية 
للشروط في توفير المأوى في حاالت 

الطوارئ

المأوى في حاالت الطوارئ: إصالح المنازل التي 
دمرتها الحرب )الفقرة 2( وتوفير المأوى االنتقالي 
وإعانة اإليجار لألسر الضعيفة للغاية والنقد مقابل 

المأوى )الحد األدنى من اإلصالحات( وتوفير مأوى 
انتقالي منخفض التكلفة )الفقرة 3 و4( 

جميع العودة
المحافظات

%7�49%3�84,00050غير متوفر

عدد األشخاص المدعومين من خالل 
توزيع مجموعات المواد غير الغذائية

توزيع مجموعات من المواد غير الغذائية القياسية 
في حاالت الطوارئ

جميع العودة
المحافظات

%7�49%3�50,00050غير متوفر

هدف المأوى واللوام غير الغذائية 3: بالنسبة للنازحين حديثًا، أو الذين ُيحتمل نزوحهم مرة ثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة المأوى والمواد غير 
الغذائية بمساعدة اأُلسر عن طريق توفير المأوى الطارئ واآلمن والمناسب وتوفير المستلزمات المنزلية الضرورية لديمومة الحياة

ار األدنىالمحافظةالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األشخاص المدعومين من خالل 
توفير المأوى في حاالت الطوارئ

توفير الخيام ولوازم سد المنافذ وترقية/ إصالح عاجل 
للمالجئ األساسية ودعم اإليجار

النازحون )النازحون 
حديثًا والنزوح للمرة 

الثانية(

جميع 
المحافظات

984,552300,00050�3%49�7%

عدد األشخاص المدعومين من خالل 
توزيع مجموعات المواد غير الغذائية

توزيع مجموعات من المواد غير الغذائية القياسية 
في حاالت الطوارئ

النازحون )النازحون 
حديثًا والنزوح للمرة 

الثانية

جميع 
المحافظات

1,187,544300,00050�3%49�7%

المأوى واللوازم غیر الغذائیة
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هدف تنسيق وإدارة المخيمات 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة تنسيق وإدارة 
المخيمات بتحسين الظروف في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية 

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد األشهر التي تم خاللها 
إجراء ومشاركة تقييمات 

معيارية وكاملة لفريق تنسيق 
وإدارة المخيمات لتوفير 

الخدمة

تنفيذ أداة رصد الموقع الرسمية وتنفيذ تقييم المخاطر السريع للمواقع ذات 
األولوية واجتماعات تنسيق المخيمات واجتماعات المجتمع وتدريبات لجان 

المخيمات ونشر نتائج فريق تنسيق وإدارة المخيمات إلى الجهات الفاعلة في المخيم 
واإلحالة إلى الجهات الفاعلة في المخيمات / مجموعات 

--1212النازحون

نسبة المواقع الرسمية التي 
تم تقييمها من خالل أداة رصد 

الوقع الرسمية

تنفيذ أداة رصد الوقع الرسمية ودعم فرق االستجابة المتنقلة لمدراء المخيمات 
واجتماعات تنسيق المخيمات واإلحاالت إلى الشركاء في المجال اإلنساني

--%75%70النازحون

عدد األشخاص الُمدربين 
والمساهمين في شبكات 

تنسيق وإدارة المخيمات

تدريبات مدراء المخيمات والدورات التدريبية للسلطات المحلية، وبناء قدرات فرق 
االستجابة المتنقلة لمدراء المخيمات وحمالت التوعية وتدريب ممثلي اللجان/ 

الموقع

30035028070النازحون

عدد األشخاص الذين يمكنهم 
الوصول إلى الخدمات 
وخدمات إدارة المخيم

تحديد أولويات المواقع لخدمات فريق تنسيق وإدارة المخيمات وتحديد الشركاء 
وتحشيدهم

ضمان أن يتم تعبئة المستجيبين المعنيين من خالل التنسيق مع فريق تنسيق وإدارة 
المخيمات لتقديم المساعدة القطاعية المناسبة ألولئك الذين تم تحديدهم 

كمواطنين ضعفاء

رصد تقديم الخدمات على مستوى الموقع لضمان عدم وجود ثغرات أو ازدواجية 
في األنشطة

تنفيذ خطة تحسين مواقع الطوارئ لتقليل مخاطر الحماية وضمان السالمة في 
المواقع

دعم إدارة المعلومات لتنسيق وإدارة المخيمات لتحديد االحتياجات والثغرات في 
المخيمات التي يتعين معالجتها من قبل المستجيبين المعنيين

الحفاظ على هياكل تنسيق وإدارة المخيمات بالتعاون مع النظراء الحكوميين 
المناسبين وضمان التأكد من كونها فعالة

--M 0�6 M 0�4 النازحون

هدف تنسيق وإدارة المخيمات 2: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا والذين تتعذر عليهم العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة تنسيق 
وإدارة المخيمات بمساعدة اأُلسر في تأمين الموارد التي تحتاجها من أجل العودة 

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد األشخاص الذين تم 
مّدهم بالمعلومات واإلحاالت 

حول عملية العودة

3�51 %%7�2548�00العودةدراسة مسحية لمعرفة النوايا، وتقييمات الحماية، واإلحاالت

عدد األفراد الضعفاء جدًا 
الذين يستفيدون من حزمة 

العودة األساسية

تحديد عدد الحاالت المتبقية، وتحليل مواطن الضعف، وتوفير ُحزم المساعدة الخاصة 
بالعودة

%55%1545�0 مليون0العودة

هدف تنسيق وإدارة المخيمات 3: بالنسبة للنازحين حديثًا أو النازحين للمرة الثانية خالل العام، ستعمل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على 
تسهيل والدعوة إلى توفير بيئة آمنة 

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد المواقع التي تمت زيارتها 
وتقييمها

--3 0 النازحونتقييمات الموقع

عدد األشخاص الحاصلين على 
تسهيل في تقديم الخدمات 

وخدمات إدارة المخيم

تحديد أولويات المواقع لخدمات تنسيق وإدارة المخيمات من خالل جمع البيانات 
والتقييمات وزيارات الموقع

تحديد وتعبئة الشركاء لتقديم خدمات تنسيق وإدارة المخيمات للنازحين حديثا أو 
النازحين للمرة الثانية

--م 1�0  0 النازحون

تنسیق وإدارة المخیمات
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هدف التعليم 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم مجموعة التعليم بتقديم المساعدة في 
تحسين نوعية التعليم النظامي وغير النظامي 

ما المحتاجوناألنشطةالمؤشر ار األدنى ل المعي
تم إنجازه في عام 

2017

إناثذكورالهدف

عدد األطفال المتضررين من 
النزاع )6-17 سنة( الملتحقين 

ببرامج التعليم غير النظامي 
)منصة العبور( برامج التعليم 

)الدروس التعويضية(

دعم تسجيل والتحاق األطفال بالمدارس والمساحات التعليمية لتوفير 
خدمات التعليم غير الرسمي )منصة العبور(

167,72287,21580,267   271,000 النازحون

عدد المدرسين والميسرين 
)ذكور وإناث( الذين يتلقون 

الحوافز

23961,2461,150 4,800 النازحوندعم توفير الحوافز الشهرية للمدرسين

عدد المدرسين والميسرين 
)ذكور وإناث( أو غيرهم من 
العاملين في مجال التعليم 
الُمدربين على طرق أصول 

التدريس )محو األمية 
والرياضيات وإدارة الفصل 

الدراسي(

دعم تدريب المعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم على 
منهجيات حماية تفاعلية تتمحور حول الطفل؛ وأهمية المواضيع األساسية 

وإدارة الصف

NA75463,9243,622النازحون

عدد مجلس اآلباء والمعلمين 
الفعالة التي تم إنشائها

غير متوفرغير متوفرNA511                   النازحونإنشاء وتدريب مجلس اآلباء والمعلمين

هدف التعليم 2: بالنسبة للفئة السكانية الضعيفة جدًا ممن يتعذر عليهم العودة، ستقوم مجموعة التعليم بتيسير حصول األطفال األكثر ضعفًا على 
تعليم جيد 

ما المحتاجوناألنشطةالمؤشر ار األدنى ل المعي
تم إنجازه في عام 

2017

إناثذكورالهدف

عدد الفصول الدراسية التي 
تم إعادة تأهيلها ومدخا 

بخدمات مرافق المياه 
والصرف الصحي والنظافة 

الصحية

إعادة تأهيل الفصول الدراسية المتضررة أو الُمستخدمة في مناطق 
العودة بشكل رئيسي

غير متوفرغير متوفر7,737600العودة

عدد األطفال المتضررين من 
النزاع )األوالد والبنات( الذين 

تلقوا لوازم تعليمية

دعم توفير الكتب المدرسية ومستلزمات التدريس والتعلم والقرطاسية 
والحقائب المدرسية.

107 115046 1,117,000223,012966العودة

عدد األطفال المتضررين من 
النزاع الذين تم دعمهم من 

خالل تقديم مساعدة نقدية 
ألغراض النقل وغيرها من 

االحتياجات المتعلقة بالتعليم

189,3738,652, 3,200025العودةدعم توفير المساعدة النقدية للنقل واللوازم المدرسية

عدد األطفال المتضررين من 
الصراع )6-17 سنة( الملتحقين 

بالتعليم النظامي

107 567,000223,012115966046العودةدعم تسجيل والتحاق األطفال بالمدارس الرسمية

هدف تنسيق وإدارة المخيمات 4: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة 
تنسيق وإدارة المخيمات بالمساعدة في وصول األشخاص الضعفاء جدًا إلى الخدمات الحكومية والبديلة 

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى

إناثذكورالهدف

عدد المناطق الفرعية التي 
يتم فيها تطبيق نهج خلية 

االستجابة لألزمات

دعم إنشاء أو توسيع آلية خلية االستجابة لألزمات في المناطق المتضررة ذات 
األولوية العالية

ضمان إعداد أنظمة مناسبة وعملية بين مقدمي خدمات تنسيق وإدارة المخيمات 
داخل المخيم ومقدمي خدمات تنسيق وإدارة المخيمات خارج المخيمات والسلطات 

المحلية والشركاء اآلخرين في مناطق العودة من خالل جمع البيانات وتحليلها؛

تشجيع الحلول الدائمة للنزوح وكذلك تقليل مخاطر النزوح للمرة الثانية عن طريق 
ضمان وجود روابط مناسبة مع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني واالنتقال/ 

التعافي والجهات الحكومية في مناطق العودة

السكان 
المقيمين 
الضعفاء 

0 10--

عدد األشخاص الذين 
يستفيدون بشكل مباشر من 
زيادة الوصول إلى الخدمات 

والمعلومات في مراكز 
الموارد

رسم خرائط الجهات الفاعلة وتوفير آليات ردود الفعل وتسهيل الوصول إلى الخدمات 
الحكومية

إقامة اتصاالت متبادلة ومعلومات منتظمة للعائدين وغيرهم من الفئات السكانية 
الضعيفة في مناطق العودة فيما يتعلق بعملية العودة؛

التقليل من مخاطر الحماية والسالمة من خالل دعم العودة اآلمنة والكريمة؛

السكان 
المقيمين 

الضعفاء

0 0�55M52%48%

التعلیم
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هدف التعليم 3: بالنسبة لألشخاص النازحين حديثًا أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة، ستقوم مجموعة التعليم بتوفير مساحات تعلم آمنة 
ومحمية فورية 
ما المحتاجوناألنشطةالمؤشر ار األدنى ل المعي

تم إنجازه في عام 
2017

إناثذكورالهدف

عدد الفصول الدراسية 
المؤقتة التي تم إنشائها/ 

بنائها ومدها بخدمات مرافق 
المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية

غير متوفرغير متوفر420511النازحون الُجددإنشاء مؤسسات تعليمية وأماكن تعليمية مؤقتة

عدد المدرسين والميسرين 
)الذكور واإلناث( أو غيرهم من 

العاملين في مجال التعليم 
الُمدربين على التعليم في 

حاالت الطوارئ والمهارات 
الحياتية

دعم تدريب المعلمين وغيرهم من موظفي التعليم على الدعم النفسي 
واالجتماعي ومجلس اآلباء والمعلمين والمنهجيات الوقائية والتفاعلية 

التي تتمحور حول الطفل وإدارة الصف

7,00075463,9243,622النازحون الُجدد

عدد األطفال المتضررين من 
النزاع )األوالد والبنات( الذين 
يحصلون على خدمات الدعم 

النفسي االجتماعي في أماكن 
التعلم

147,00052,80027,45625,344النازحون الُجددتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المعرضين للخطر

هدف التعليم 4: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، ستقوم مجموعة التعليم بمساعدة 
الحكومة في توسيع فرص التعليم في المناطق التي ال تتوفر فيها الخدمات بشكل كامل 

ما المحتاجوناألنشطةالمؤشر ار األدنى ل المعي
تم إنجازه في عام 

2017

إناثذكورالهدف

عدد مديريات التربية التي 
تلديها الخطط الالزمة 

لالستعداد للطوارئ 

دعم مديريات التربية لوضع خطط االستعداد للطوارئ لتلبية احتياجات 
األطفال المتضررين من األزمة ويشمل ذلك وضع الميزانية

مديرية التربية 
والتعليم

غير متوفرغير متوفر07

عدد المدارس التي تضم لجان 
إدارة المدارس

إنشاء وتدريب لجان إدارة المدارس على كيفية تلبية احتياجات األطفال 
الضعفاء وتحسين إداء المدرسة

غير متوفرغير متوفر500650المدارس

عدد مديريات التربية والتعليم 
المشاركة بنشاط في آليات 

التنسيق

مديرية التربية إشراك مديرية التربية التعليم في القيام بدور قيادي في التنسيق
والتعليم

غير متوفرغير متوفر77

هدف ُسبل العيش في حاالت الطوارئ 1: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا الذين يتعذر عليهم العودة ما لم يتم مساعدتهم، ستقوم مجموعة 
ُسبل العيش في حاالت الطوارئ بمساعدة اأُلسر على تأمين الموارد التي تحتاجها للبقاء في مناطق العودة 

إناثذكورالهدفالمحتاجوناألنشطةالمؤشر

1. عدد النازحين الضعفاء جدًا 
الحاصلين على دخل مؤقت من خالل 

برامج النقد مقابل العمل

عدد البنية التحتية المجتمعية 
للمنشآت أو المرافق التي تم 

إصالحها من خالل برامج النقد مقابل 
العمل

التنسيق مع السلطات وقادة المجتمع، وزيادة الوعي باألنشطة

وضع معايير الستهداف النازحين، واختيار المستفيدين. استشارة مجموعات أو ممثلين آخرين 
لتحديد أكثر الفئات السكانية ضعفًا.

اختيار موقع إلعادة التأهيل بقيادة المجتمع 

شراء معدات السالمة واألدوات والمواد الالزمة

تنفيذ أنشطة النقد مقابل العمل إلعادة تأهيل البنية التحتية أو المنشآت المتضررة

تتبع والتحقق من المستفيدين

90,4755,1232,3062,817

ُسبل العیش في حاالت الطوارئ
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هدف آلية االستجابة السريعة 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، ستقوم آلية االستجابة السريعة 
بمساعدة السكان الضعفاء جدًا خالل التنقالت بين المخيمات 

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد النازحین الضعفاء المستفیدین من مجموعات آلية 
االستجابة السريعة في غضون 72 ساعة من االستجابة

المشتريات والتسليم وتوزيع مجموعات آلية 
االستجابة السريعة

210,000-210,000100,800109,200

هدف المساعدة النقدية متعددة األغراض 1: بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية، سيقدم قطاع 
المساعدات النقدية المتعددة األغراض مساعدات نقدية متعددة األشهر إلى اأُلسر األكثر ضعفًا خارج المخيمات الرسمية

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد اأُلسر التي تحصل على المبلغ الكامل للتحويل النقدي 
متعدد األشهر )مصّنف حسب جنس رب اأُلسرة(

استهداف المستفيدين

تقديم تحويالت نقدية متعددة األشهر

515,587غير متوفر515,587

نسبة اأُلسر التي أشارت على أنَّ المساعدة النقدية لّبت 
احتياجاتهم األساسية التي لوالها لما استطاعوا القيام 

بذلك

%90غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

نسبة اأُلسر المتضررة من النزاعات والتي تظهر انخفاًضا في 
استخدام آليات التأقلم السلبي.

%60غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية من نفقات اأُلسر المستفيدة التي تنفق 
على تلبية االحتياجات األساسية

%75غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

عدد األفراد الذين تم تحديدهم من خالل تقييمات الثغرات 
في المساعدة النقدية متعددة األغراض والمشار إليها في 
الخدمات التكميلية والنقدية، بما في ذلك أنظمة الحماية 

االجتماعية الحكومية

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين 

125,000غير متوفر 200,000

النسبة المئوية لألفراد الذين تم مّدهم بالخدمات والدعم 
المهمين بنجاح خالل 3 أشهر من اإلحالة.

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين

%60غير متوفرغير متوفر

هدف آلية االستجابة السريعة 2: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا الذين يتعذر عليهم العودة ما لم تتم مساعدتهم، ستقوم آلية االستجابة السريعة 
بتقديم المساعدة في تذليل الصعوبات أثناء عمليات العودة 

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد العائدين أو العائدين الضعفاء المستفیدین من 
مجموعات آلية االستجابة السريعة في غضون 72 ساعة من 

االستجابة

المشتريات والتسليم وتوزيع مجموعات آلية 
االستجابة السريعة

350,000-120,00057,60062,400

هدف آلية االستجابة السريعة 3: بالنسبة للنازحين حديثًا أو الذين نزحوا مرة ثانية خالل السنة، ستساعد آلية االستجابة السريعة على الحد من نقاط 
الضعف في بداية فترة النزوح

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األشخاص النازحین أو النازحین الضعفاء المستفیدین من 
مجموعات آلية االستجابة السريعة في غضون 72 ساعة من 

االستجابة

المشتريات والتسليم وتوزيع مجموعات آلية 
االستجابة السريعة

300,000-300,000144,000156,000

آلية االستجابة السريعة

المساعدة النقدیة متعددة األغراض
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هدف المساعدة النقدية متعددة األغراض 2: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا الذين تتعذر عليهم العودة إلى مناطقهم ما لم يتم تقديم 
المساعدة إليهم، سيقدم قطاع المساعدات النقدية المتعددة األغراض المساعدة النقدية إلى اأُلسر األكثر ضعفًا

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األسر التي تحصل على المبلغ الكامل للتحويل النقدي 
لمرة واحدة خالل شهرين من التنقل

استهداف المستفيدين

تقديم تحويالت نقدية لمرة واحدة

280,000غير متوفر 350,000

نسبة األسر التي أشارت إلى أنَّ المساعدة النقدية قد لّبت 
احتياجاتها األساسية ومن دونها لما استطاعت القيام بذلك

%90غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية لألسر المتضررة من الصراعات والتي تظهر 
انخفاًضا في استخدام آليات التأقلم السلبي

%60غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية من نفقات األسر المستفيدة التي تنفق 
على تلبية االحتياجات األساسية

%75غير متوفر غير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

عدد األفراد الذين تم تحديدهم من خالل تقييمات 
المساعدة النقدية متعددة األغراض لمواطن الضعف 

والمشار إليها في الخدمات التكميلية والنقدية، بما في 
ذلك أنظمة الحماية االجتماعية الحكومية.

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين

125,000غير متوفر 200,000

النسبة المئوية لألفراد الذين تم ربطهم بنجاح بالخدمات 
والدعم المهمين خالل 3 أشهر من اإلحالة

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين

%60غير متوفرغير متوفر

هدف المساعدة النقدية متعددة األغراض 3: بالنسبة لألشخاص النازحين حديثًا أو الذين نزحوا لمرة ثانية خالل السنة،، ستقوم مجموعة المساعدة 
النقدية متعددة األغراض بتوفير مساعدة نقدية طارئة

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األسر التي تحصل على المبلغ الكامل للتحويل النقدي 
لمرة واحدة خالل شهرين من التنقل

استهداف المستفيدين

تقديم تحويالت نقدية لمرة واحدة

94,743غير متوفر94,743

نسبة األسر التي أشارت إلى أنَّ المساعدة النقدية قد لّبت 
احتياجاتها األساسية ومن دونها لما استطاعت القيام بذلك

%90غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية لألسر المتضررة من الصراعات والتي تظهر 
انخفاًضا في استخدام آليات التأقلم السلبي

%60غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية من نفقات األسر المستفيدة التي تنفق 
على تلبية االحتياجات األساسية

%75غير متوفر غير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

عدد األفراد الذين تم تحديدهم من خالل تقييمات 
المساعدة النقدية متعددة األغراض لمواطن الضعف 

والمشار إليها في الخدمات التكميلية والنقدية، بما في 
ذلك أنظمة الحماية االجتماعية الحكومية.

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين

125,000غير متوفر 200,000

النسبة المئوية لألفراد الذين تم ربطهم بنجاح بالخدمات 
والدعم المهمين خالل 3 أشهر من اإلحالة

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين

%60غير متوفرغير متوفر

هدف المساعدة النقدية متعددة األغراض 4: بالنسبة لألشخاص الضعفاء جدًا غير المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية التابعة للحكومة، فإن 
قطاع المساعدات النقدية المتعددة األغراض سيعمل على تيسير الوصول إلى نظم الحماية االجتماعية الحكومية

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد األسر التي تحصل على المبلغ الكامل للتحويل النقدي 
لمرة واحدة مصنفًا حسب جنس رب األسرة

استهداف المستفيدين

تقديم تحويالت نقدية ألشهر متعددة

562,500غير متوفر1,250,000

نسبة األسر التي أشارت إلى أنَّ المساعدة النقدية قد لّبت 
احتياجاتها األساسية ومن دونها لما استطاعت القيام بذلك

%90غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية لألسر المتضررة من الصراعات والتي تظهر 
انخفاًضا في استخدام آليات التأقلم السلبي

%60غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

النسبة المئوية من نفقات األسر المستفيدة التي تنفق 
على تلبية االحتياجات األساسية

%75غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع

عدد األفراد الذين تم تحديدهم من خالل تقييمات 
المساعدة النقدية متعددة األغراض لمواطن الضعف 

والمشار إليها في الخدمات التكميلية والنقدية، بما في 
ذلك أنظمة الحماية االجتماعية الحكومية.

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين 

125,000غير متوفر 200,000

النسبة المئوية لألفراد الذين تم ربطهم بنجاح بالخدمات 
والدعم المهمين خالل 3 أشهر من اإلحالة

استهداف المستفيدين

تقديم اإلحاالت إلى مقدمي الخدمات المعنيين

%60غير متوفرغير متوفر

عدد األسر التي تحصل على المبلغ الكامل المتعدد األشهر 
)مصّنفًا حسب جنس رب األسرة(

استهداف المستفيدين

تقديم تحويالت نقدية متعددة األشهر

562,500غير متوفر1,250,000

نسبة األسر التي أشارت إلى أنَّ المساعدة النقدية قد لّبت 
احتياجاتها األساسية ومن دونها لما استطاعت القيام بذلك

%90غير متوفرغير متوفرإجراء عملية الرصد ما بعد التوزيع
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هدف االتصاالت في حاالت الطوارئ 1: بالنسبة للمنظمات اإلنسانية التي تستجيب لالحتياجات الحرجة، ستوفر مجموعة االتصاالت في حاالت 
الطوارئ قدرات االتصاالت الموثوقة

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

عدد المواقع التي يتم فيها تقديم خدمات االتصاالت 
األساسية المشتركة إلى المستجيبين اإلنسانيين

إنشاء والحفاظ على االتصاالت السلكية والالسلكية 
والبيانات

تقديم الخدمات إلى الشركاء في المجال اإلنساني 
في المواقع التشغيلية المشتركة

 19 21

عدد اجتماعات مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ 
المحلية والعالمية

11 )عالمي( تنظيم وعقد اجتماعات التنسيق

11 )محلي(

11

11

عدد مواد إدارة المعلومات التي تم إنتاجها وتوزيعها )على 
سبيل المثال: وقائع جلسات االجتماعات وتقارير األوضاع 

اإلنسانية والخرائط(

عدد المنتجات اإلعالمية التي تم توزيعها على 
السكان المتضررين من خالل مجموعة متنوعة من 

اآلليات المتعلقة بتخطيط البرنامج اإلنساني وأداءه 
وتقدمه

5065

عدد منصات إدارة المعلومات والتعاون التي تم إنشاءها 
وتحديثها

إنشاء منصة إدارة المعلومات والتعاون وتحديثها 
باستمرار

11

إنشاء وصيانة وتوسيع خدمات اإلنترنت في مخيمات عدد المواقع التي سيتم فيها تقديم الخدمات للمجتمعات 
النازحين والالجئين ومواقع الطوارئ

 1 4

S4C الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية الضرورية عدد المستفيدين الُمسجلين في أنشطة
عبر اإلنترنت للمجتمعات المتضررة

150500

إجراء دورات تدريبية للعاملين في المجال اإلنساني عدد أنشطة بناء القدرات التي تم تنفيذها
لضمان استخدام االتصاالت األمنية بفعالية في 

البيئات اإلنسانية المتقلبة

24

معدل رضا المستخدمين من العاملين في المجال اإلنساني 
على خدمات مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ في 

العراق

يبلغ معدل الرضى عن خدمات مجموعة االتصاالت 
في حاالت الطوارئ أكثر من 80٪

79,9%80%

هدف االتصاالت في حاالت الطوارئ 1: بالنسبة للمنظمات اإلنسانية التي تستجيب لالحتياجات الحرجة، ستقوم مجموعة الدعم اللوجستي بتقديم 
المساعدة في توسيع نطاق الوصول التشغيلي من خالل:

ار األدنىالمحتاجوناألنشطةالمؤشر اثالذكورالهدفالمعي اإلن

غير متوفرغير متوفر2430غير متوفرالتنسيقعدد اجتماعات التنسيق المنعقدة

4860غير متوفرإدارة المعلوماتعدد منتوجات إدارة المعلومات التي تم توزيعها 

59غير متوفرتدريبات قطاع الدعم اللوجستيعدد التدريبات التي ُأجريت

1020غير متوفرتدريبات قطاع الدعم اللوجستيعدد المنظمات الوطنية التي شاركت في التدريبات

90135غير متوفرتدريبات قطاع الدعم اللوجستيعدد المتدربين/ الحضور

516غير متوفرمخازن مشتركةعدد المنظمات الحاصلة على خدمات التخزين المشتركة

توفير وحدات التخزين المشتركة والنقل في حاالت عدد وحدات التخزين التي تم إرسالها أو إقراضها للشركاء
الطوارئ

2030غير متوفر

مركز جامع لتلبية جميع االحتياجات المتعلقة عدد الملفات المقبولة الستيراد السلع اإلنسانية.
بالجمارك في إقليم كردستان

450500غير متوفر

55غير متوفرمشروع االستيراد/ العراق الفدراليعدد طلبات المساعدة التي تم تلبيتها

االتصاالت في حاالت الطوارئ

الدعم اللوجستي
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هدف التنسيق والخدمات المشتركة 1: بالنسبة للمنظمات اإلنسانية التي تستجيب لالحتياجات المهمة جدًا، سيقوم قطاع التنسيق والخدمات 
المشتركة بتسهيل المشاركة اإلنسانية 

ار المحتاجوناألنشطةالمؤشر المعي
األدنى 
)2017(

إناثذكورالهدف

عدد اجتماعات منتديات التنسيق 
المتعددة األطراف المعنية 

باالستجابة اإلنسانية والمحافظة 
عليها بشكل منتظم و / أو عند 

الحاجة

تنظيم و / أو تسهيل اجتماعات الفريق الُقطري اإلنساني وفريق التنسيق بين 
المجموعات والمجموعات/ القطاعات والمنظمات غير الحكومية 

واالجتماعات المتعددة األطراف األخرى المعنية، بالتعاون مع السلطات 
حيثما أمكن

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق، بما في 
ذلك المنظمات 

الحكومية 
الدولية 

والمنظمات غير 
الحكومية 

والحكومية 
والوكاالت 

والبرامج 
والمؤسسات 
وما شابه ذلك

غير متوفرغير متوفر12 12

عدد تقييمات التنسيق التي تم 
إجراءها، بما في ذلك التقييمات 

المشتركة بين القطاعات/ المشتركة 
بين الوكاالت

الجهات الفاعلة تسهيل و/ أو دعم التقييمات الُمنسقة من الناحية الفنية
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

غير متوفرغير متوفر24030

عدد العاملين الوطنيين المعنيين 
بتقديم المعونة اإلنسانية الذين تم 
دعمهم بدورات لبناء القدرات بشأن 
المبادئ اإلنسانية وطرق االستجابة 

المعيارية و/ أو أدوات التقييم 
ومنهجية العمل

تقييم المعرفة اإلنسانية والمواقف والممارسات القائمة )وما بعد التدريب( 
وتحديد احتياجات بناء القدرات

بناء القدرات والدعم الفني لتعزيز القدرات المؤسسية الرئيسية وقدرات 
تقديم الخدمات والمساءلة أمام السكان المتضررين

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

50w 5060%40%

عدد نتاج إدارة المعلومات العامة، بما 
في ذلك الرسوم البيانية ومجموعات 

البيانات واإلحصاءات و/ أو مجموع 
عة والمخزونة  المعلومات الُمَجمَّ
األخرى بشأن السكان المتضررين 
واالحتياجات واالستجابة التي تم 

توفيرها على أساس منتظم أو 
للغرض المحدد

إنتاج ونشر الرسوم البيانية المعنية، بما في ذلك لوحات المعلومات والنشرات 
واللقطات المصورة والخرائط وما شابه ذلك

ثة أو اإلحصاءات أو غيرها من المعلومات  إنتاج ونشر مجموعات البيانات الُمحدَّ
الموحدة وذلك من أجل المزيد من المعالجة والتحليل المستقل

تحديث البيانات والوصول إليها عبر األنترنت 

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

24 

1 البوابة

24

1 البوابة

غير متوفرغير متوفر

عدد المواقع التي تم تحديدها 
وتقييمها للسكان النازحين و/ أو 

العائدين، ُمصَنفة حسب فترة النزوح/ 
العودة والموقع، والمناطق األصلية/ 

آخر محافظة تم النزوح إليها ونوع 
المأوى

تحديث بيانات نزوح السكان على أساس شهري.

تقييم وتوفير معلومات عن مواقع النزوح/ العودة التي تم تحديدها وإعداد 
السكان وتحركاتهم والصراع االجتماعي والتماسك االجتماعي والنوايا 

واألسباب وعوائق العودة على المستوى الُقطري

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

غير متوفرغير متوفر3,7193,500

عدد المكالمات/ الحاالت المسجلة 
والُمشار إليها أو التي تمت معالجتها 

بطريقة أخرى من قبل مركز معلومات 
النازحين في العراق مع المتابعة التي 

تم إجرائها بشأن القضايا المثيرة للقلق 
)بما في ذلك طلبات المساعدة 

والشكاوى( والنسبة المئوية للحاالت 
قة/ أو تلك التي تم إيجاد  الُمغلَّ

الحلول لها

تلقي وتسجيل المكالمات/ الحاالت من خالل مركز تسجيل النازحين في 
العراق وإحالة قضايا المستفيدين التي تهم المستجيبين المعنيين

إجراء متابعة كاملة مع المستجيبين المعنيين أو أصحاب الشأن اآلخرين، بشأن 
اإلغاثة المعمول بها

توفير تقرير التغذية الراجعة )المكالمات الصادرة من المركز( إلى المستفيدين 
المعنيين، حيثما يكون ذلك ممكنًا، وضروريًا ومالئمًا

السكان 
المتضررون، بمن 

فيهم النازحون 
والعائدون 

واألشخاص 
الذين يصعب 

الوصول إليهم 
والضعفاء جدًا

 6،000
مكالمة في 

الشهر

6،000 مكالمة 
في الشهر

%90 من الحاالت 
التي تم توفير 

الحلول لها 
والمغلقة )معدل 

إيجاد حلول 
لالتصال األول(

75%25%

عدد بعثات الوصول التي تدعمها 
وحدة التنسيق العسكري المدني في 

مناطق النزاع أو المناطق المتضررة 
بسبب الكوارث والمناطق النائية 
والتي يصعب الوصول إليها و/ أو 

التي أمكن الوصول إليها حديًثا.

إجراء بعثات الوصول للسكان أو للمناطق المتضررة من الكوارث والمناطق 
النائية والتي يصعب الوصول إليها و/ أو المناطق التي أمكن الوصول حديثًا

تسهيل المهام اإلنسانية للوصول أو التقييم أو االستجابة المباشرة أو أغراض 
مشابهة

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

غير متوفرغير متوفر2 كل شهر7 كل شهر

عدد االستشارات والتقارير المتعلقة 
بوصول المساعدات اإلنسانية 

والسالمة واألمن والتي يتم تقديمها 
بشكل دوري أو للغرض المحدد

إنتاج ونشر تقارير دورية )نصف أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية( أو تقارير 
خاصة وتنبيهات للغرض المحدد بشأن قيود الوصول وحوادث األمن والسالمة 

ز  والمخاطر في المواقع/ المناطق ذات االهتمام المشترك، مع تحليل مركَّ
ألثرها اإلنساني )المحتمل(

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

غير متوفرغير متوفر3030

عدد دورات بناء القدرات و/ أو رفع 
مستوى التوعية المتعلقة بوصول 

المساعدات اإلنسانية والسالمة 
واألمن

تنظيم دورات بناء القدرات ورفع مستوى التوعية )بما في ذلك االجتماعات 
األمنية( و/ أو الدعم الفني بشأن المسائل التشغيلية المتعلقة بالوصول 

واألمن والسالمة

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

606075%25%

عدد نتاجات الدعوة المشتركة التي 
تم إعدادها.

إعداد بيان موجز يتعلق بشكل أساسي باإلطار التنظيمي والممارسات التي 
تؤثر على الوصول اإلنساني وقضايا الحماية

الجهات الفاعلة 
اإلنسانية في 
مختلف أنحاء 

العراق

غير متوفرغير متوفر66

التنسیق والخدمات المشتركة
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نداء ل المنظمات الموجهة ل الدوالر األمريكي( بات )ب المتطل

ACF-France 4,615,975

ACT/DCA 1,113,206

 ACT/LWF 510,000

ACT/NCA 2,800,000

  ACTED 7,158,929

 ADRA 300,040

AEAFSD 350,000

AMAR Foundation 299,900

AN 1,519,496

ASB 300,000

 ASDHR 593,000

AZHOR 210,000

BAO 116,200

 BCF 200,000

 BMCO 404,400

 BRO 515,473

 CAOFISR 1,451,520

 CARE 1,632,330

 CNSF 1,600,000

COOPI 700,665

 CORDAID  1,453,152

CRS  6,158,913

DAI  1,115,011

 DAMA 1,165,000

Dijla 676,689

 DRC  11,047,010

 DWHH  1,000,000

EADE 910,500

EMERGENCY 1,100,000

EORD 272,000

FAO  9,968,794

France RC 2,465,000

HAI  300,000

Harikar  426,443

 HAUK  700,000

Heevie 1,000,001

HI  7,137,264

المنظمات المشاركة ومتطلبات التمویل
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نداء ل المنظمات الموجهة ل الدوالر األمريكي( بات )ب المتطل

 HOCA  144,288

 HRF 201,493

HT 1,400,000

 HTN  300,000

 IHAO  1,080,000

IMC  5,100,000

iMMAP  860,000

 INSAN 200,000

INTERSOS 1,693,393

 IOM 26,782,341 

IRC  1,834,440

 IRW  1,463,755

Justice Center Iraq 100,000

 KCSAMA 126,000

 KSC  348,000

 LCN 700,000

MAG 1,971,800

MDM France 1,200,000

 ME 3,005,455

 MEDAIR  5,200,000

 Mercy Corps  27,200,000

MHHA  1,145,420

NCCI 955,000

 NPA 867,305

 NPP  599,914

NRC  15,250,093

 OCHA 8,311,744

Orchard International  199,280

OXFAM  8,484,265

PAO  322,500

 PIN 4,437,105

PUI 3,460,000

PWJ 3,563,368

Qatar RC  5,200,000

 RI 2,229,9270

 RIRP  3,947,000

 RNVDO 1,575,900

 Samaritan's Purse  1,000,000

 SC 12,689,523

 SEDO  300,000
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نداء ل المنظمات الموجهة ل الدوالر األمريكي( بات )ب المتطل

 Solidarités  1,250,003

 SSDF  1,364,960

 SZOA 1,077,364

 TAJDID Iraq 200,000

 TdH - IT  1,340,000

 TdH - L  3,287,110

 TEARFUND  5,975,960

 TGH  807,447

 UIMS  1,750,000

 UNDP  370,000

 UNFPA  21,460,000

 UN-HABITAT  2,682,750

UNHCR  47,257,512

 UNICEF 59,504,626

 UNIFEM  1,100,000

 UNMAS  200,000

 UNOPS  1,513,256

 UPP  150,000

 WAHA  650,000

 WC 833,990

 WCC 220,000

 WFP 155,694,515

 WHO 29,923,920

 WRO 694,000

 WVI 701,992
األجمالي 568,745,625
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AAP  Accountability to Affected Population

CCCM   Camp Coordination and Camp Management

CFS     Child Friendly Spaces

CP      Child Protection

CRC     Community Resource Centres

DTM     Displacement Tracking Matrix

ERW    Explosive Remnants of War

ETC     Emergency Telecommunications Cluster

FCS     Food consumption scores

GAM     Global Acute Malnutrition

GBV      Gender-based violence

HLP    Housing Land and Property

HRP     Humanitarian Response Plan

IYCF   Infant and Young Child Feeding

ICT    Information and Communications Technology

IDPs     Internally Displaced Persons

IEC    Information, Education and Communication

IED     Improvised Explosive Device

INGO     International Non-Governmental Organization

IOM    International Organization for Migration

IQD      Iraqi Dinar

ISIL Islamic State of Iraq and the Levant

KAP    Knowledge, Attitude and Practice

KRG     Kurdistan Regional Government

KR-I    Kurdistan Region of Iraq

MCNA     Multi-Cluster Needs Assessment

MHPSS   Mental Health and Psychosocial Support

MRM    Monitoring and Reporting Mechanism

mVAM   Mobile Vulnerability Analysis and Mapping

NFI      Non-Food Items

NNGO     National Non-Governmental Organization

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

PDS     Public Distribution System

PHCCs    Primary Health Care Clinics

PSS      Psychosocial Support

UNDP    United Nations Development Programme

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF    United Nations Children's Fund

WASH    Water, Sanitation and Hygiene

WFP     World Food Programme

WHO  World Health Organization

قائمة المختصرات



الجزء 5: المرفقات

81

حسب الجنس والعمر حسب الحالة

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.3 

النازحون
االناث %بالملیون

,األطفال %
البالغون, المسنون

إجمايل عدد
المحتاجین
بالملیون

النازحین حدیثا
أو الذین یواجھون
نزوحاً لمرة ثانیة

بالملیون

غیر النازحین
يف المناطق التي
أمكن الوصول

إلیھا مؤخراً
بالملیون

السكان المحتاجون
كانون االول/ ديسمبر2017

المجموع

األنبار

بابل

بغداد

البصرة

دھوك

دیاىل

أربیل

كربالء

كركوك

میسان

المثنى

النجف

نینوى

القادسیة

صالح الدین

السلیمانیة

ذي قار

واسط

* األطفال < 18 ، البالغون 59-18، المسنون > 59 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.4 

 0.0 

 0.1 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 1.5 

العائدون
بالملیون

 0.8 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.8 

 0.3 

 2.1 

 0.0 

 0.1 

 0.5 

 0.6 

 1.3 

 0.0 

 0.2 

 0.0 

 0.3 

 0.2 

 0.4 

 0.0 

 1.6 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 4.0 

 0.0 

 0.6 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 8.7 

المجتمعات
المضیفة
بالملیون

 0.2 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 1.1 

 0.0 

 0.0 

 2.2 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 3.8 

الالجئون
السوريون 
بالملیون

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.1 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.0 

 0.25 

50

54

51

50

50

50

49

51

51

50

54

51

49

50

50

49

57

54

     50% 

46 | 46 | 8

47 | 46 | 7

46 | 48 | 6

49 | 48 | 3

51 | 45 | 4

46 | 49 | 5

42 | 51 | 7

56 | 38 | 6

44 | 49 | 7

51 | 46 | 3

49 | 45 | 6

52 | 45 | 3

50 | 46 | 4

46 | 48 | 6

48 | 47 | 5

48 | 48 | 4

44 | 50 | 6

51 | 43 | 6

48 | 47 | 5

تم تقريب األرقام، احتساب العدد اإلجمايل لألشخاص المحتاجين (8.7M) على أساس األرقام الفعلية.

أرقام التخطيط: األشخاص المحتاجون
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اسجزء 1: ُةبُخص ااؤجابم اسنجنرعم

ماذا لو؟
فشلنا في 
االستجابة...

اؤراوه ا ار 
سرحاھا اسنخاطر 

اسنلاقم اسنؤنثبم 
باسنؤتجرات

عن  الناجمة  واإلصابات  الوفیات  إنَّ 

المنازل  تفخیخ  ذلك  يف  بما  المتفجرات، 

والبنیة التحتیة المدنیة بشكل متعّمد تّشكّل 

جزءا من الواقع الیومي لألُسر يف العراق، وال 

سیما أولئك العائدون إىل المناطق المتضررة 

المساعدة  دون  ومن  السابق  الصراع  من 

لألطفال،  وبالنسبة  سیما  وال  والتعلیم، 

ستترك األُسر وحدھا يف مواجھة ھذا التھدید 

الشدید. إن لم یتم تطھیر ،ھذه المناطق فإن 

العودة إىل المناطق المتضررة ستتوقف.

ال جزال خاةات 
اسلنایم ذات 

أھنیم قورى. يةن دي  
ھذه اسخاةات، قا ال جؤنلن 

ا ار ةن اسعرد  إسى 
دیارھا، أي اؤقام عبى ذس© 

في ظريف غیر ةمؤااةم
إنَّ التوترات االجتماعیة والخوف من احتمالیة 

على  سلباً  ستؤثر  انتقامیة  أعمال  حدوث 

عودة النازحین إىل مناطقھم األصلیة. كما أنَّ 

والمباين  العیش،  ُسبل  فرص  محدودیة 

وعدم  ،العالقة  اإلسكان  وقضایا  المتضررة، 

الصحة،  مثل  الرئیسیة  الخدمات  كفایة 

والمیاه والصرف الصحي ستؤثّر تأثیراً شدیداً 

الحیاة  إىل  وكریمة  مستدامة  عودة  على 

الطبیعة. إنَّ الكثیر من األسر لن تتمكن من 

العودة إىل دیارھا من دون مساعدة.

خاةات اسولم ياسؤعبیي اسنعُطبم اؤتثر اببًا، حؤى في حاسم جرقف اسصزاعات 
اسنمبلم اسصنطم

يف السنوات األخیرة، تعّطلت الُنظم الّصحیة والتعلیمیة الوطنیة، وكانت الخدمات العامة الرئیسیة تحت ضغط كبیر. كما سیفرض النازحون والمتضررون من 

النزاع .والعائدون الُجدد ضغطاً على النظم الصحیة والتعلیمیة. ومن دون جھوٍد كبیرٍة، ستفشل الخدمات الصحیة والتعلیمیة يف تلبیة الطلب، وسنخاطر بفقدان 

أي مكاسب متحققة.

الن اخاطر بتقاا  اسنلااس اسؤي حققصاھا حؤى اآل 
من بین اإلنجازات األخرى يف عام 2017 ، قام المستجیبون على خط المواجھة بتلبیة 

االحتیاجات اإلنسانیة العاجلة يف الموصل وأطرافھا، حیث قّدموا المساعدة لنحو 1.3 ملیون شخص 

على مدى عامین من ظروف تشبه الحصار يف ظل حكم تنظیم داعش. تم إنقاذ العدید من األرواح، 

وتقوم العدید من األسر اآلن بإعادة البناء من جدید. وإذا فشلنا يف دعم إعادة البناء، فإننا نخاطر بفقدان 

الكثیر من المكاسب التي تحققت.

ا ار اسضعیتم 
واًا اسؤي جملن 

اسنخینات في ظريف الصیم 
ةؤردیم سن جؤنلن ةن 
اسلورل عبى اسخاةات 

ياسنماعا  اسؤي جلؤاوھا
ظروف  يف  المخیمات  تسكن  التي  األسر  إنَّ 

سكنیة متردیة تحتاج إىل الحمایة والمساعدة، 

الدعم  على  االعتماد  يف  تستمر  وسوف 

مناطقھم  يف  األمن  یستتب  حتى  الخارجي 

إىل  األسواق  وتعود  العامة  الخدمات  وتتوفر 

نشاطھا.
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اسجزء 1: ُةبُخص ااؤجابم اسنجنرعم

ااهي في 
خطم االاؤجابم 

احاماا م
على  عامة  نظرة  على  لإلطالع 
االحتیاجات اإلنسانیة يف العراق، وخطة 
الرصد،  وتقاریر  اإلنسانیة،  االستجابة 
المشاركة  للمنظمات  مباشرة  والتبرع 

يف الخطة، یرجى زیارة الموقع التايل:

www�
humanitarianresponse.
info/operations/iraq

جبُرع ةن خالل 
اسوصايق 
اسنركزي 

)CERF( سنراوهم اسطرارئ
سریعا  أولیا  تمویال  الصندوق  یوفر 
بدایة  يف  لألرواح  الُمنقذة  لألنشطة 
اإلنسانیة  والعملیات  الطوارئ،  حاالت 
نقص  من  تعاين  التي  األساسیة 
أمدھا.  طال  التي  األزمات  يف  التمویل 
لمواجھة  المركزي  الصندوق  ویتلقّى 
األمم  مكتب  یدیره  الذي  الطوارئ 
اإلنسانیة  الشؤون  لتنسیق  المتحدة 
مانحٍة مختلفة،  مساھماٍت من جھاٍت 
أیضا  ولكن  الحكومات،  سیما  ال 
والمؤسسات  الخاصة  الشركات 
-التي  واألفراد  الخیریة  والجمعیات 
تجمع يف صندوق واحد. ویستخدم ھذا 
لألزمات يف أي مكان يف العالم. تعرف 
المركزي  الصندوق  على  كثب  عن 
من  التبرع  وكیفیة  الطوارئ  لمواجھة 
خالل زیارة الموقع اإللكتروين للصندوق: 

www.unocha.org/cerf/
donate

HRP جبُرع ةن خالل
اسوصايق 
احامااي 
اسُقطري

ھو  للعراق  اإلنساين  التمویل  صندوق 
أدوالت  أحد  وھو  ُقطري:  صندوق 
مانحة  جھات  من  اإلنساين  التمویل 
منسق  بإنشائه  قام  والذي  متعددة 
ویدیره  الطوارئ،  حاالت  يف  اإلغاثة 
مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون 
اإلنسانیة على المستوى الُقطري تحت 
اإلنسانیة.  الشؤون  منسق  قیادة 
ولمعرفة المزید عن التمویل الجماعي، 

ُقم بزیارة الموقع:

www.unocha.org/iraq

ةماعاات احغاثم اسع ص م
تحث األمم المتحدة الجھات المانحة على تقدیم تبرعات نقدیة بداًل من تبرعات عینیة، وبأقصى قدر من السرعة والمرونة، وذلك لضمان توزیع

المواد ذات االحتیاجات القصوى. إذا كان بإمكانك تقدیم مساھمات عینیة فقط لمواجھة الكوارث وحاالت الطوارئ، یرجى االتصال ب:

logik@un.org

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
ياير ةلؤس ا ةي اسنؤلا  سؤصم   اسنتي  احاماا م خاةم اسؤؤبع اسناسي )FTS(، اسؤي جقرم بؤمج ل ون ع اسنماهنات 
احاماا م اسرارد  )اسصقايم، ياسع ص م، ياسنؤعاد  ا طراف، ياسثصائ م( سلاالت اسطرارئ� ياسهاف ةن يراءها هر احشاد  

بنماهنم اسجهات اسناالم يإبرازها جقايرًا سلرةها، يإظهار اسنببغ احوناسي سبؤنريل يكنف اسثغرات في اسخطط احاماا م� 
يروى إبالغ خاةم اسؤؤبع اسناسي عن ةماهناجلي، إةا عن طري  اسبريا احسلؤرياي إسى fts@un.org أي ةن خالل انرذج جقرير 

 http://fts.unocha.org :اسنماهنم عبر شبلم احاؤرات عبى اسنرقع اسؤاسي

دليل العطاء

https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq
https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq
http://www.unocha.org/cerf/donate
http://www.unocha.org/cerf/donate
http://www.unocha.org/iraq


 

تصدر ھذه الوثیقة بالنیابة عن الفریق الُقطري اإلنساين والشركاء يف العراق.

وتطرح ھذه الوثیقة عملیة فھم الفریق الُقطري اإلنساين لطبیعة األزمة، بما يف ذلك أھم االحتیاجات اإلنسانیة، وتعكس عملیة التخطیط المشترك 
لالستجابة اإلنسانیة.

www.unocha.org/iraq   

www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq               

@OCHAIRAQ


