
م من الشعب األمريكي عبر الوكالة األمريكية للتنمية 
ى

الدولية. وتقع المسؤولية عن محتويات التقرير عىل عاتق  إخالء مسؤولية: تسَّنى إعداد هذا التقرير بفضل الدعم السَخي الُمقد
ق األوسط للبحوث، وال تعبر محتويات التقرير بالَضورة عن آراء الوكالة األمريكية للتنمية  الدولية أو حكومة الواليات المتحدة  معهد الواليات المتحدة للسالم ومؤسسة الشر

 األمريكية. 

العودة المستدامة    -  نينوىغرب   مناطق و سهل نينوى 
  تحقيق االستقرار وجهود 
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 قائمة المخترصات 

ACF   منظمة مكافحة الجوع 

ASFL   والتضامن اإليزيدية  
 رابطة التآخن

AoO   منطقة المنشأ 

BCF   ية   الخت 
 مؤسسة بارزابن

C4W   النقد مقابل العمل 

CNSF   مؤسسة دعم الحاالت الحرجة 

CRS  هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

CSO    
 منظمة مجتمع مدبن

DAMA   للنشاطات الطبية مساعدون منظمة أطباء 

DAI  مؤسسة بدائل التنمية 

DCA   ( منظمة مساعدات الكنيسة الدنماركيةDanChurchAid ) 

DDG    المجموعة الدانماركية إلزالة األلغام 

DOE  اإلدارة التعليمية 

DOH   اإلدارة الصحية 

DoLSA     إدارة العمل والشؤون االجتماعية 

DRC   ن  المجلس الدانمرك  للالجئي 

DTM   وح ن ع التن  مصفوفة تتبُّ

EiE   حاالت الطوارئ  
 التعليم فن

EU     االتحاد األوروب 

ERW   متفجرات من مخلفات الحرب 

FAO     منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

FFES    آلية التمويل لتحقيق االستقرار الموسع 

FFS     آلية التمويل لتحقيق االستقرار 

FFIS     آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري 

FGD    مناقشة جماعية مركزة 

FSD    المؤسسة السويشية لمكافحة األلغام 

GBV   العنف القائم عىل نوع الجنس 

GBVIM     نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم عىل نوع الجنس 

GoI     حكومة العراق 

GRC   المحافظة لجنة العودة إىل 

GW    غارداورلد 

HA   منظمة هيومن أبيل 

HLP     والممتلكات  
 اإلسكان واألراضن

HRP  خطة االستجابة اإلنسانية 

ICRC   اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ICRRP   العراق  
 برنامج االستجابة لألزمات وبناء القدرة عىل مواجهتها فن

ID   إثبات الهوية 

IDP     شخص نازح 
 
 داخليا

IEC   مجموعة التعليم العراقية 

IED   عبوة ناسفة 

IHAO    منظمة مدخل العراق الصح 

IHF   العراق  
  فن
 صندوق التمويل اإلنسابن

IIC   
 
ن داخليا  مركز معلومات النازحي 

IKMAA   كردستان العراق  
 وكالة مكافحة األلغام فن

IMC   الهيئة الطبية الدولية 

NGO     ة منظمة غت  حكومية دولي 

IOM   المنظمة الدولية للهجرة 

IRC   لجنة اإلنقاذ الدولية 

ISF    قوات األمن العراقية 

IS     تنظيم الدولة اإلسالمية 
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JDA    كة كاء التنمية المشتر  المنظمة الدولية لشر

KII     مقابلة شخصية مع المخت  الرئيس 

KRG     حكومة إقليم كردستان 

KRI   إقليم كردستان العراق 

LADP   برنامج التنمية المحلية 

LHSF   القوة المحلية والمختلطة والمتفرعة عن الدولة 

MAG     باأللغام  
 الفريق االستشاري المعنن

MCNA  تقييم احتياجات المجموعات المتعددة 

MDM   منظمة أطباء العالم 

MOE    وزارة التعليم 

MOH    وزارة الصحة 

MSF   منظمة أطباء بال حدود 

NAP   العمل الوطنيةخطة 

NCA   ويجية لإلغاثة  هيئة الكنيسة التن

NCCI     لجنة تنسيق المنظمات غت  الحكومية ألجل العراق 

NGO   منظمة غت  حكومية 

NPA    ويجية للمساعدة الشعبية  المنظمة التن

NPWG   بحماية نينوى  
 الفريق العامل المعنن

NRC   ن ويح   لالجئي   المجلس التن

NSS    
 جهاز األمن الوطنن

PAO    منظمة النجدة الشعبية 

PHCC   مركز الرعاية الصحية األولية 

PIN   المحتاجون 

PPP  ن العام والخاص ن القطاعي  اكة بي   الشر

PSEA   ن  منع االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

PSS    الدعم النفس  االجتماع 

PUI   منظمة األولوية الملحة 

PWJ   منظمة رياح السالم اليابانية 

QRC  ألحمر القطري  الهالل ا 

REACH   منظمة التأهيل والتعليم والصحة المجتمعية 

RIRP   إلعادة إعمار العراق  
نامج التوظيفن  الت 

RNVDO  ن  منظمة نينوى التطوعية إلغاثة النازحي 

SCI    العراق  
 منظمة إنقاذ الطفولة فن

SEA   االستغالل واالعتداء الجنسيان 

SEDO   االقتصادية منظمة صحارى للتنمية 

SFHH   عيلها نساء عازبات
ُ
  ت
 األرس النر

SGBV    
 العنف الجنس  والجنسابن

SME     ة والمتوسطة كات الصغت   الشر

SOP     إجراءات التشغيل الموحدة 

SP   س  منظمة سماريتان بت 

TAD  جمعية التحرير للتنمية 

UN     األمم المتحدة 

UNDP    
 برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

UNFPA   صندوق األمم المتحدة للسكان 

UN-Habitat  )ية )موئل األمم المتحدة   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر

UNHCR  ن  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي 

UNICEF  )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف 

UNMAS  دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام 

UN OCHA   مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

UNSCR    قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

UPP   منظمةUn Ponte Per 

U.S.   الواليات المتحدة األمريكية 
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USIP   معهد الواليات المتحدة للسالم 

WASH    المياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية 

WHH   منظمةWelthungerhilfe 

WHO  منظمة الصحة العالمية 

WPS   المرأة والسالم واألمن 

WVI   المنظمة الدولية للرؤية العالمية 
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 تنفيذي ال ملخص  ال 

  كل منطقة من مناطقه  
 متخصصة فن

 
  العراق تتطلب جهودا

  أن تستند إن المبادرات الرامية إىل تحقيق االستقرار فن
  المتنوعة، وينبغن

    هذه الجهود 
 
ن األطراف المعنية، رهنا ن التنسيق بي  إىل فهم عميق لتاري    خ كل منطقة وتركيبتها السكانية. وعىل الرغم من استمرار تحسُّ

  تبذل جهود باألجندات المختلفة
 وتوقعات الجهات المانحة، فإن المنظمات الدولية والوطنية النر

 
تواجه تحديات   تحقيق االستقرار ل ا

بالتماسك الهيكىل  واالجتماع  تتعلق ب    التاري    خ )انظر تقرير   ترصن
 (.  Barriers to Stability and Return: A Meta-Analysisبجذورها فن

  عام 
  محافظة نينوى وأقاليمها عابن ، 2017وعقب تحرير الموصل من تنظيم الدولة اإلسالمية فن

أقس الظروف  من العائدون فن
  كثت  من المناطق، إىل جانب بطء عمليات  المعيشي 

  األغلب إىل الدمار الكبت  الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية فن
ة. ويرجع ذلك فن

  مجاالت  
وح المطول، ال سيما فن ن   نينوى، ال تزال المخاوف تزداد بسبب نمط التن

  سياق ما بعد الحرب فن
إعادة اإلعمار والتعويض. وفن

، والخدمات األساسية،  الحماية، والبنية التح   والممتلكات، والرفاه االجتماع 
تية، وإزالة األلغام، وُسبل العيش، واإلسكان واألراضن

، والمصالحة.    والتماسك االجتماع 

ُط هذا التقرير الضوء عىل التحديات الجسيمة المتعلقة بتحقيق االستقرار وعود
ِّ
  نينوى، ُيسل

ة  ومن خالل تحليٍل للمبادرات الحالية فن
 .
 
ن داخليا  يىل  مجاالت االهتمام:   وفيما النازحي 

ورية و   االحتياجات اإلنسانية ( أ)  ؛  مغت  ال  الرصن
 
ن داخليا  لّباة لعودة النازحي 

  المبادرات عىل   (ب) 
  تؤثر فن

ن النر   أولويات المانحي 
ة فن  رض؛ األاالتجاهات المتغت 

  نينوى عند  (ج) 
وح فن ن   للتن

  والتاريحن
 ؛ المشاري    ع تنفيذ ضعف االهتمام بالسياق الثقافن

  االفتقار إىل سياسات حكومية مناسبة  (د) 
ذين فن

ِّ
كاء الُمنف  وإدارة الشر

 
ن داخليا  ؛ المتعددين  التعامل مع عودة النازحي 

ن الحكومات المحلية والمركزية والجهات المانحة الدولية؛  ( ه)  وقراطية وانعدام التنسيق بي   البت 

ن الحكومات الوطنية والمحلية، وعدم (و)  العمليات  الخاصة ب المعلومات    القدرة الكافية عىل الوصول إىل   توفر   ضعف التواصل بي 
  جميع أنحاء ال

 فن
 
ن داخليا  ؛منطقةوالخطط والهياكل لضمان حماية النازحي 

ن التعاريف المختلفة ( ز)  امج    هو  لما  التباين الواضح بي  دة لالستقرار، والت 
َّ
وط الُمحد ات، والشر االستقرار، مما يؤثر عىل اختيار المؤرسر

مة لتحقيقه؛   الُمصمَّ

  الوصول إىل المناطق لتنفيذ  ال (ح) 
ن الفصائل األمنية، وهو عامل مهم فن ة االستقرار ومواضع تقاطعه مع السالم بي    طول فتر

تناقض فن
وعات تحقيق االستقرار.   مشر

 والتدخالت الالزمة لعودتهم، ومن أجل فهم ا
 
ن داخليا الموضوعات  هذه ستكشف عملية "رسم خريطة المبادرات" ن حتياجات النازحي 

 الستة التالية ذات الصلة باإلضافة إىل االستقرار: 

 

 الحماية  .1

 البنية التحتية وإزالة األلغام  .2

  والممتلكات  .3
 اإلسكان واألراضن

 ُسبل العيش  .4

 والخدمات األساسيةالرفاه االجتماع   .5

 التماسك االجتماع  والمصالحة  .6

 

 

   
د هذا التقرير االحتياجات والمبادرات والخدمات الحالية، والجهات الفاعلة فن

ِّ
. كما يسلط الضوَء عىل اإلخفاقات  عمواضي كافة الوُيحد

. ولذلك تهدف
 
ن داخليا   تعيق االستقرار وعودة النازحي 

هذه  عملية "رسم خريطة المبادرات"  وأوجه القصور والفجوات الحرجة النر
ن القطاعات والعوامل الُمزعزعة لالستقرار وإخفاقات العمليات من أجل إعداد برامج تحقيق   كة بي  إىل تحديد التحديات المشتر

 االستقرار عىل نحو أكتر استنارة.  

 :  وتشمل توصيات الدراسة ما يىل 

تصميم   (1 يكون  أن    
به    المشاري    عينبغن تضطلع  الذي  الدور  ألن  األولويات،  من  المحلية  للظروف  وُمراعية  ومرنة  واقعية  بطريقة 

  قطاعات مختلفة.  الدولية  المنظمات
  تقديم خدمات مختلطة فن

 فن
 
 حاسما

 
 غت  الحكومية أصبح دورا

 للعودة البطيئة لألفراد  يجب أن تواصل الجهات المانحة تمويل مبادرات وخدمات الحماية داخل المخيمات وأن تكون مستعد (2
ً
ة

 األشد 
 
 داخل هذه المخيمات.  ضعفا

3)   
ن عملية تحديد المستفيدين بناًء عىل االحتياج  ينبغن دة بوضوح  ةاإلنساني   اتتحسي 

َّ
لمن    فقط )مبدأ الحياد( ومن خالل معايت  ُمحد

 .  هم الضعفاء 

ن  (4 ة    من قبلتقييم    ك إىل إجراء وكذلالرصد أثناء تنفيذ العمل وبعد تنفيذه،    عملية  توجد حاجة إىل تحسي  اء تقنيون عند انتهاء فتر خت 
اماال ن  .  لتر

     كوسيلةتوجد حاجة ماسة إىل بناء قدرة السلطات المحلية عىل تنظيم األسواق، وكذلك إىل إصالحات تنعش الزراعة   (5
لزراعة األراضن

 ومصدر رزق للعائدين. 
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  نينوى  فإنوفيما يتعلق بالرفاه االجتماع  والخدمات األساسية،   (6
ن الصحية والتعليمية فن  لتقديم    يعتت    بناء قدرات اإلدارتي 

 
 محوريا

 
أمرا

وح.  ذاتخدمات عادلة و  ن   مناطق المنشأ والتن
 فن
 
ن داخليا  جودة للنازحي 

  أن تكون مبادرات التماسك االجتماع  والمصالحة   (7
  ال   مدمجةينبغن

إذ  ي تهدف هذه المبادرات إىل تمثيله.  ذ األوسع ال  معمجت فن
 من حيث الدين والهوية العرقية والهذه  يجب أن تكون  

ً
. ويجب تعزيز الجهود الحالية من خالل  نوع االجتماع  المبادرات شاملة

 إجراءات قضائية شفافة وخاضعة للمساءلة.  

 

 المنهجية 

  اجت 
  ذلك  تستند بيانات هذا التقرير إىل المشاركة فن

  أربيل، بما فن
السالم  مجموعة عمل بناء  ماعات المجموعات والفرق العاملة فن

  المجموعات وممثىل  منظمات 
  بالعائدين، باإلضافة إىل مقابالت شخصية مع منسفر

غت    دولية والمصالحة وفريق العمل المعنن
ن خالل   محلية حكومية ومنظمات اء متخصصي    وخت 

/يناير إىل  غت  حكومية ومنظمات مجتمع مدبن  
ة الزمنية من كانون الثابن الفتر

اير 2019حزيران/يونيو    شباط/فت 
زة فن  . 2020. وُجمعت البيانات الُمعزِّ
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I  . مقدمة ال 

 اإلنسانية الحالية للعودة  ديناميات  ال حتياجات و اال 

  اتخذتها 
الحكومات المحلية واإلقليمية والوطنية ومنظمات  يهدف هذا التقرير إىل رسم خريطة للمبادرات السابقة والحالية النر

  والمنظمات
  تحول دون تحقيق االستقرار   الدولية   المجتمع المدبن

غت  الحكومية والجهات الفاعلة األخرى لمعالجة العوائق النر
د التقرير أوجه ال

ِّ
 من محافظة نينوى، ال سيما سهل نينوى ومناطق غرب   نينوى. كما ُيحد

ن قصور واإلخفاقات  وعودة النازحي 
د عمليات العودة واالستقرار الطويل األمد.  قيِّ

ُ
  ت
 والفجوات النر

وعات تحقيق  لويوضح القسم التاىل  السياق الذي ُبذلت فيه جهود    تواجه تنفيذ مشر
  نينوى، والتحديات النر

تحقيق االستقرار فن
   
  ستة قطاعات مختلفة.   المناطقاالستقرار فن

صة لمعالجة مخاوف االستقرار والعودة فن المعنية. وأما األقسام الالحقة فه  ُمخصَّ
. ومن األهمي  ن نة والمانحي  ن ذة الرئيسية، واتجاهات المت 

ِّ
 لالحتياجات، والمبادرات، والفجوات، والجهات الُمنف

 
م كل قسم تقييما

ِّ
ة  وُيقد

ل للدراسة الخاصة بالتحليل التجميغ  )انظر تقرير بمكان التشديد عىل أن هذا التقري
(،  Barriers to Stability and Return: A Meta-Analysisر ُمكمِّ
 .
ً
  التحليالت مجتمعة

  النظر فن
 وينبغن

  قطاعات الحماية والبنية التحتية وإزالة األلغام وُسبل العيش واإلسكان و 
  نينوى فن

   ومن خالل تحليٍل للمبادرات الحالية فن
األراضن
ط هذا التقريُر الضوَء عىل مجاالت االهتمام الحاسمة  

ِّ
والممتلكات والخدمات األساسية والتماسك االجتماع  والمصالحة، ُيسل

  اتخذتها شنر الجهات المحلية  
. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، استكشفنا المبادرات النر

 
ن داخليا المتعلقة باالستقرار وعودة النازحي 

  نينوى، ورسمنا خريطة لهذه  والدولية ال
 فن
 
ن داخليا   تحول دون تحقيق االستقرار وعودة النازحي 

  تتصدى للعوائق النر
ذة النر

ِّ
ُمنف

وتعريفات   ر ط أالسياق المحىل  لمحافظة نينوى. وقمنا بذلك من خالل استخدام   معتعريف االستقرار  بموائمة المبادرات، وقمنا  
. ومن  االستقرار المأخوذة من معهد الواليا   

نامج األمم المتحدة اإلنماب  ت المتحدة للسالم وآلية التمويل لتحقيق االستقرار الخاصة بت 
   
  بالسالم والمصالحة والفريق العامل المعنن

خالل عقد ثمانية اجتماعات مع المجموعات والفرق العاملة، ومنها الفريق العامل المعنن
  تواجهه 

كة النر جريت بالعودة، فهمنا المشكالت المشتر
ُ
 إىل ذلك، أ

ً
ذة عىل أرض الواقع. وإضافة

ِّ
مقابلة شخصية مع    21ا الجهات الُمنف

  المجموعات والمنظمات
    المحلية غت  الحكومية الدولية والمنظمات الدولية منسفر

غت  الحكومية ومنظمات المجتمع المدبن
ن للحصول عىل مزيد من المعلومات عن المخاوف الحاسمة ا  اء المتخصصي    جرى استعراضها  والخت 

لمتعلقة بالموضوعات الستة النر
  هذا التقرير.  

 فن

ن عىل   و ه وخلص هذا التقرير إىل وجود تعريفات مختلفة لما    المحافل اإلنسانية الدولية تركت 
 إىل ذلك، يوجد فن

ً
"االستقرار". وإضافة

 عملية 
 
طا  عىل االستقرار ورسر

 
ا  إىل نينوى بوصفها مؤرسر

 
ن داخليا  لتحقيق االستقرار، وُيستخدم هذان المصطلحان  عودة النازحي 

 
مسبقا

ن  و بالتبادل لإلشارة إىل النجاح. وهكذا،  ط مسبق لعودة النازحي  بغض النظر عن غموض التعريف، ُينظر إىل االستقرار عىل أنه رسر
  فهمها ل

ن شنر الجهات الفاعلة فن . وعالوة عىل ذلك، يوجد تباين بي  ن   عودة النازحي 
 يؤثر فن

ً
ة االستقرار االجتماع   وعامال طول فتر

  ال هذا االستقرار  واالقتصادي وكيفية تقاطع
وري   حصول عىلمع االستقرار العسكري، وهو عامل أساس  فن إمكانية الوصول الرصن

وعات تحقيق االستقرار.   لتنفيذ مشر

 
َّ
ل أولويات الجهات المانحة من االستجابة اإلنسانية )الُمقد   الوقت نفسه، ومع تحوُّ

  المخيمات( إىل مبادرات  وفن
مة بشكل أساس  فن

 غت  القادرين عىل مسايرة هذا التحول  
 
ن داخليا ، فإن النازحي 

 
ن داخليا   مناطق منشأ النازحي 

التنمية من أجل تحقيق االستقرار فن
  من 

ه الجديد للجهات ا ضعفطق المنشأ الخاصة بهم يظلون ُعرضة للاواالستقرار فن ايد. وهذا التوجُّ ن لمانحة واحتمالية  بشكل متر
  نهاية المطاف يمكن أن يزيدا من زعزعة استقرار نينوى إذا لم ي

ن الخروج لدواٍع إنسانية فن   من جهود بناء القدرات   يتم تأمي 
القدر الكافن

(. ولذلك فإن المشاركة القوية من جانب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أمر  INGO KIIs:2019وخطط الخروج ) 
 وطني  يصبح  محوري لضمان أن

 
وعا ل إىل التنمية مشر  التحوُّ

 
ضمان هذه النتيجة، ال بد أن تكون التوقعات المتعلقة بالعودة  ل. و ا

 ورغباتهم وليس عىل تفضيالت الجهات المانحة وحدها. 
 
ن داخليا ، وأن ترتكز عىل احتياجات النازحي 

ً
 واالستقرار واقعية
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 . االستقرار  2

د الجهات  تزداد  
ُّ
  السياسة اإلنمائية الدولية. وعىل الرغم من تعد

 فن
 
 مثاليا

 
 بعد يوم أهمية االستقرار ودوره المحوري بوصفه نموذجا

 
يوما

  نينوى، ال يزال تعريف ما 
  تنفيذ مبادرات االستقرار فن

"االستقرار" غت  واضح لدى األطراف المعنية   و ه الُمشارِكة فن
 (Meininghaus, Mielke & Mutschler:2019  ات   تدور حول فرضية االستقرار،  المشاري    ع(. ويؤثر ذلك عىل مؤرسر

، واألفكار النر
  أرب  ع فرص سانحة لتحقيق االستقرار، تشمل:  

د برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
ِّ
  جرى إعدادها وتنفيذها لتحقيقه. وُيحد

امج النر والت 
نامج األمم  UNDP:2018aالعيش، ودعم القدرات، والمصالحة ) البنية التحتية وإعادة التأهيل، وُسبل  (. وتنص دراسة داخلية لت 

ها والسيطرة     مناطق تم تطهت 
 وذو صبغة محلية فن

 
د زمنيا

َّ
  متكامل وُمحد

  عىل أن "االستقرار هو برنامج أنشطة مدبن
المتحدة اإلنماب 

  عملية السالم الجارية وتقديم الدعم لها، مع وضع اللبنات  عليها من خالل عمل عسكري". وتهدف هذه األنشطة إىل "إيجاد ث
قة فن

 األساسية الالزمة إلرساء السالم وتحقيق التنمية عىل المدى األبعد من خالل تعميم ثمار السالم 
وعة" )   (.  van der Hoeven:2017عىل المجتمعات المحلية والسغ  إىل بسط السلطة السياسية المشر

اتيح    وقد وضع معهد الواليا  لقياس االستقرار عىل المدى البعيد، ُيسىم اإلطار االستر
 
 ُمناِظرا

 
ت المتحدة للسالم قائمة مبادئ وإطارا

دارة السياسية،     القائمة: امتالك الدولة المضيفة لزمام األمور، والصَّ
لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار. ومن المبادئ الواردة فن

عية والمساءلة، وتوحيد ا اعات نحو السالم، والمشاركة اإلقليمية ) والشر ن د  USIP:2009لجهود، واألمن، وتحويل مسار التن
ِّ
(. وُيحد

  ،   تشمل سيادة القانون، وبيئة آمنة وخالية من األخطار، ورفاه اجتماع 
وط الدقيقة لألوضاع النهائية المرجوة، النر إطار العمل الشر

   (. USIP:2009وحكم رشيد مستقر، واقتصاد مستدام ) 

  وضعها معهد الواليات المتحدة للسالم. إال أن القوات األمنية
  مبادئ االستقرار النر

  المختلفة وإلعالء سيادة القانون أهمية محورية فن
 داخل مخيماتهم وخارجها، 

 
 واحتجازهم تعسفيا

 
ن داخليا همت باعتقال النازحي 

ُّ
  العراق قد ات

كر فن
ُ
  رشاويالمدع عليهم قد تلقوا   أن وذ

ل
ُ
 ما تتورط  وأ

 
  غالبا

  ارتفاع مستوى انتهاكات حقوق اإلنسان، النر
  القبض عليهم. ويتمثل أحد الشواغل الحالية المتعلقة بالمساءلة فن

فر
/ يناير إىل آذار/ مارس   

ة من كانون الثابن   الفتر
. وفن

 
ن داخليا ، سجلت  2019فيها جهات أمنية وسلطات أخرى، داخل مخيمات النازحي 

  51حادثة انطوت عىل ما مجموعه  42 ،( 2و 1)  ل وحمام العلي   ج عىل  ا ( والقاعدة الجوية والح6إىل  1عة )من مخيمات قيارة جد
 لحقوق اإلنسان، وكان 

 
(.  NPC:2019b% من هذه االنتهاكات ينطوي عىل اعتداء عنارص أمنية مسلحة عىل المخيمات ) 31انتهاكا

 واحتج
 
ن داخليا    وشملت هذه الحوادث: اعتقال النازحي 

 وسوء معاملتهم، وأشكال مختلفة من االعتداء اللفظن
 
ازهم تعسفيا

  النساء، عىل وجه الخصوص، من هذه  
. وتعابن ن والجسدي، وأعمال عنف قائم عىل نوع الجنس، مثل االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

  الجرائم ألنهنً 
ً
  المقام األول، وليس من سيادة القانون.    حمايتهنً  يستمددن

 من الرجال فن

  2018أيلول/سبتمت   منذ و 
نامج األمم المتحدة اإلنماب    2870قد أنشأت  FFS ، كانت آلية التمويل لتحقيق االستقرار الخاصة بت 

 ( 
 
وعا زت هذه  UNDP:2019aمشر

َّ
بصفة أساسية عىل إعادة اإلعمار، وإعادة التأهيل، والبنية التحتية، والرصف   المشاري    ع(. وقد رك

ى   ، وُسبل العيش. كما أن أعمال »آلية التمويل لتحقيق االستقرار« بشأن إعادة تأهيل مؤسسات الخدمات العامة الكت  الصح 
  توفر فرص عمل لآلالفو  ،( بشكل رئيس  )المؤسسات التعليمية والصحية 

   ،النر
    ينبغن

رس. وفن
ُ
أن تحفز عىل العودة المستدامة لأل

  
نامج األمم المتحدة اإلنماب  ة، تلقت آلية التمويل لتحقيق االستقرار الموسع التابعة لت   من التمويل بهدف    FFES اآلونة األخت 

 
مزيدا

 و 
 
رة حديثا   المدن الُمحرَّ

ن    الطرقاستقرار  التعزيز الشي    ع لمكاسب االستقرار الفوري من خالل توفت  فرص عمل فن   تربط بي 
النر
« ل  

نامج األمم المتحدة اإلنماب  رة. واسُتخدمت »آلية التمويل لتحقيق االستقرار الفوري التابعة لت  لشباب  مساعدة ا المناطق الُمحرَّ
صح  وتطوير  كسب رزقهم عىل المدى القريب، وإلصالح البنية التحتية من أجل تيست  النقل والكهرباء وتوفت  خدمات الرصف ال عىل  

رة.   ن المدن الُمحرَّ  الممرات الزراعية بي 

رة لتنفيذ     الغالب بانخفاض المخاطر، واستهدف المناطق الُمحرَّ
  عىل االستقرار اتسم فن

ن برنامج األمم المتحدة اإلنماب  كما أن تركت 
  العراق 

  المناطق األكتر حساسية فن
وعات إعادة اإلعمار، فن  من مشر

ً
وعات ملحوظة، بدال (. ولكن بحلول  UNDP:2018b)  مشر

  منح األولوية للمناطق  2019الرب  ع األول من عام 
، من خالل آلية التمويل لتحقيق االستقرار، فن  

ع برنامج األمم المتحدة اإلنماب  ، رسر
  تكون ظروف العودة فيها  

% من األعمال من خالل القطاع  95(. وجرى التعاقد عىل أكتر من UNDP:2018aقسوة )  األشد النر
كات المحلية عىل إعادة بناء مدنها بالعمالة المحلية )  ، مما يقلل التكاليف ويساعد الشر   عام  UNDP:2018aالخاص المحىل 

(. وفن
  جهود تحقيق االستقرار من خالل آلية التمويل لتحقيق  2018

جرى مناقشات بشأن مساهمة الحكومة العراقية فن
ُ
، بدأت ت

 
 
  الوقت نفسه، يعمل معا

  وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات االستقرار. وفن
 كل من االتحاد األوروب   وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 

  والسلطات المحلية  
ن المجتمع المدبن ن عىل جهود مماثلة لتحقيق االستقرار بناًء عىل مبادئ تمكي  كت  ية )موئل األمم المتحدة( للتر البشر

د من خالل تقييم
َّ
حد

ُ
مة وموسومة بغرض  لتلبية احتياجات معينة ت ات يجري  ها برنامج التنمية المحلية. كما أن هذه المبادرات ُمصمَّ

 ,LADP:2018)  2030مساعدة العراق عىل بلوغ أهداف التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بحلول عام  

UNDP:2019a  .) 
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  عام 1الشكل 
  فن
االستجابة اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أو التماس التمويل،  من أجل خطة  2019: مخصصات التمويل العرافر

(  
 (. Financial Tracking Service:2019حسب المجال/القطاع التقنن

 

ن القطاعات  كة بي 
 الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات المشتر

، ظهر عدد من التحديات وأوجه القصور والفجوات  طوال هذه الدراسة للمبادرات المتعلقة باالستقرار وعودة الناز 
 
ن داخليا حي 

  شنر القطاعات جهات فاعلة معنية باالستقرار تسلط الضوء عىل  
امجية الشاملة لعدة قطاعات. عىل سبيل المثال، توجد فن الت 

  هذه البيئة الشديدة التسي 
  نماذج اإلدارة الحكومية الحالية. وفن

ة متأصلة فن   تشكلها هياكل حكومية  عقبات هيكلية خطت 
يس، النر

ن يمكن التعويل عليهم    لتحديد "نظراء حكوميي 
  المجال اإلنسابن

 ما يكافح العاملون فن
 
ضعيفة ومصالح عرقية وطائفية، غالبا

 االتحادي والمحىل  ) 
ن اء الفساد الحكوم  وسوء اإلدارة وانتشار  11، ص OCHA:2019باستمرار" عىل المستويي 

(. ويؤدي استشر
ار بعالق    عملية ات المحاباة والمحسوبية إىل اإلرصن

  الوقت نفسه، يؤثر ارتفاع معدل التناوب فن
اتساق التدخالت وتوحيدها. وفن

  
 
 سلبيا

 
ا   أوقات االنتخابات واالفتقار إىل آليات انتقالية تضمن نقل األولويات الحاسمة، تأثت 

المناصب الرسمية، إىل جانب الركود فن
نا  (. وتعكس هذه الصعوبات عدم وجود سياسة اتحادية  KRG KII:2019, Local Authority KII:2020مج ) عىل استمرارية الت 

  نينوى ) 
د، وكذلك إزاء إعادة اإلعمار واالستقرار فن ُّ (.  KRG KII:2019, OCHA:2019منهجية وشاملة ومتسقة إزاء أزمة التشر

ة إقليم كردستان ومحافظة نينوى، يمكن أن يؤدي ضعف  وبدون سياسات متسقة وموحدة من جانب الحكومة العراقية وحكوم
وع أقرب إىل التأثت   ذين إىل تقليل فعالية المبادرات الحالية، وأن يجعل تأثت  المشر

ِّ
كاء الُمنف ن العديد من الشر   التنسيق والتواصل بي 

 (.  INGO FGD:2019, KRG KII:2019الرمزي منه إىل التأثت  الفعىل  ) 

  الوقت نفسه، فإن
وتوكوالت  الدولية جهود كثت  من المنظمات  وفن ذين تعوقها األولويات والمعايت  والت 

ِّ
كاء الُمنف غت  الحكومية والشر

  يقوم بها كثت  من المنظمات
 لمبادرات تحقيق االستقرار النر

 
 تجريبيا

 
وعا   وضعها المانحون الدوليون. وقد أصبحت نينوى مشر

  النر
  تشكل هذه المبادرات ال  غت  الحكومية والوكاالت   الدولية

ن النر . إال أن أولويات المانحي 
 
الثنائية والمتعددة األطراف األكت  حجما

  تحددها المجتمعات المستفيدة ) 
 مع أشد االحتياجات أو التعقيدات النر

 
 (.  INGO FGD:2019, KRG KII:2019تتوافق دائما

انية قدرها  ن  بمت 
 
وعا ذت منظمة غت  حكومية معينة مشر

َّ
ألف دوالر أمريك  لتقديم الدعم النفس   200"نف

 ي فت   نعود هؤالء النساء إىل ديارهتاالجتماع  إىل النساء. ولكن بعد التدريب، 
 
ما
َّ
 ُمهد

ً
ال ن  ومتن

 
را  ُمدمَّ

 
ن شارعا

. إذا كان الهدف هو توفت  عودة   وع كهذا )مجرد كلمات( أن يكون له تأثت   بال عمل. فكيف لمشر
 
وزوجا

  ل
ح آمنة، فينبغن   للحكومات المحلية أن تقتر

لمنظمات أن تستشت  الحكومات المحلية، أو ينبغن
وعات. أعلُم أن التعويض وإعادة اإلعمار مسؤولية الحكومة العراقية، وليسا مسؤولية الواليات  مشر

  إنفاقها  الدولية المتحدة األمريكية أو المنظمات 
انية، فينبغن ن غت  الحكومية، ولكن إذا كانت هناك مت 

 عىل أولويات ثانوية وليست أساسية". الدولية بطريقة أفضل. فالمنظمات 
 
 غت  الحكومية تعمل حاليا

Local Authority KII, 2019 

  كثت  من األحيان عىل بعض الفئات  التباين  وُيسفر هذا  
ية وزائدة عن الحاجة، ألنها تركز فن ن الخطت  عن تدخالت يمكن اعتبارها تميت 

ها ) السكانية أو   امج قد ُيراع  KIIs:2019, OCHA:2019المناطق الجغرافية دون غت  بما فيه    (. وعىل الرغم من أن تصميم هذه الت 
ن التصميم والتمويل والتنفيذ يمكن أن ت   المرحلة األوىل، فإن األطر الزمنية الواسعة بي 

 عىل  الكفاية التعقيدات السياقية فن
 
ؤثر سلبا

  م
امج وفعاليتها فن  ,INGO KII:2020لتحول ) لواجهة ظروف نينوى الشديدة التقلب والديناميات الشيعة هذه الت 
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OCHA:2019 وال تسمح بتطوير  ت(. و 
 
ة جدا ٌ من الجهات الفاعلة المنخرطة من أن دورات الجهات المانحة قصت   كثت 

 
شكو أيضا

انية اإلنسانية وقلة اهت  ن ن أن ضعف المت    حي 
مام الجهات المانحة بوجه عام يحد من قدرتها عىل  حلول مجتمعية قوية ومستدامة، فن

 (.  INGO KIIs:2019-2020 ،OCHA:2019، 2واسعة النطاق )الشكل و تحقيق استجابة مناسبة لحاجة ماسة 
 

  

  خطة االستجابة اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 2الشكل 
 UN) 2019لعام : التغطية التمويلية ومتطلبات التدخالت فن

OCHA:2019a التمويل المستلم بمقدار 
 
 مليون دوالر.  701.15مليون دوالر عن المبلغ المطلوب الستجابة إنسانية قوية وهو  287.82(. يقل حاليا

 

  الوقت نفسه، أدى خطر االتكال عىل المنظمات غت  الحكومية الدولية، وتزايد صعوبات الحصول عىل المساعدات اإلنساني 
ة،  وفن

ورة الحصول عىل   ل التدريح   نحو التنمية الطويلة األجل إىل تسليط الضوء عىل رصن وتناقص اهتمام الجهات المانحة، والتحوُّ
  السياق  

ورة امتالك زمام تلك التدخالت. ولكن توجد عدة عوامل فن   نينوى ورصن
  التدخالت الحالية فن

استثمارات وطنية قوية فن
سلي 

َ
د إمكانية ت

ِّ
عق
ُ
وعات  المحىل  ت   قدرة العراق الوطنية عىل إدارة مشر

م الَمسئولية. عىل سبيل المثال، ال يزال يوجد قصور حاد فن
  اإلسكان    المشاري    عاالستقرار الحالية، ال سيما عندما تنطوي تلك 

عىل خدمات باهظة التكلفة أو شديدة التخصص مثل المساعدة فن
  والممتلكات أو إزالة األلغام أو خدمات الدعم النفس  

(. كما أن المشكالت المستمرة ذات  INGO KIIs:2020االجتماع  ) و واألراضن
 عن عدم وجود إرادة سياسية قوية تجاه أهداف  المخصصات المالية غت  الكافية أو المتأخرة من جانب الحكومة االتحادية تنم أي 

 
ضا

دة للمناطق المتنازع  INGO KIIs:2020, Local Authority KII:2020االستقرار ) 
َّ
(. وعالوة عىل ذلك، ال تزال اإلدارة الُمعق

ط االستثمار وتعيق تقديم الخدمات )  ثبِّ
ُ
  نينوى ت

  ضوء هذه التعINGO FGD:2019, OCHA:2019عليها فن
قيدات، قد  (. وفن

  تقودها السلطات الوطنية ال تتوسع بطريقة مكافئة 
تظهر فجوات جديدة إذا تقلصت آليات االستجابة للطوارئ، ولكن العمليات النر

 (INGO KII:2020, OCHA:2019  يجب عىل ، ن ن والمحليي  كاء الوطنيي   إىل تيست  برامج قوية لبناء قدرات الشر
ً
(. ولذلك، إضافة

  مجال التنمية لضمان  غ الدولية  المنظمات
  إقامة صالت مهمة تربطها بالجهات الفاعلة فن

  المجال اإلنسابن
ت  الحكومية العاملة فن

  حالة خروج
امج األساسية لتحقيق االستقرار فن  (.  INGO KIIs:2020)  ةاإلنساني   المنظمات  استمرار الت 

امجية وأوجه القصور    غضون ذلك، يجب معالجة عدد من الفجوات الت 
  المبادرات الحالية:  وفن

 واإلخفاقات الموجودة فن

د   •
ُّ
 لتعق

 
   نظرا

ها من أجل ضمان أن    الوضع فن نينوى وعدم استقرارها، توجد حاجة إىل آليات أفضل لجمع البيانات ونشر
 عند تغت  الديناميات ) 

ً
 ومالئمة

ً
 ,INGO KIIs:2020, KRG KII:2019تظل برامج االستقرار مستجيبة

OCHA:2019 ن وجود حلول مستدامة، يجب أن تراع  األنشطة البحثية بشكل أفضل الفروق ذات الصلة من  (. ولضما
اع بشكل كبت  من منطقة ألخرى( والسكان ) اعتبارات  ختلف السياق و يحيث الموقع )حيث  ن   التن

 
 ما إذ غالبا

ُ
ل النساء  ت سجَّ

ضوذوو اإلعاقة واألشخاص ذوو االنتماء الم  د ضمن الفئات السكانية األش  فتر
 
  التحليالت القطاعية(.    ضعفا

 فن
 
 وحرمانا

مة لتلبية االحتياجات غت  الُملباة ولمعالجة مواطن   • يجب أن تتضمن برامج تحقيق االستقرار المستمرة مكونات ُمصمَّ
 ذوي االنتماءات الم

 
ن داخليا ضةالضعف المتفاقمة للنازحي  ن اإلجراءات الحكومية الرامية إىل  ف.  فتر إىل تنظيم معرفة المنتمي 

سق تجاه هذه القضية وعدم  Revkin:2018)  ما يزال يكتنفها الغموض الدولة اإلسالمية
ّ
  مت

  ظل غياب نهج وطنن
(. وفن

وجود آليات قضائية قابلة للتطبيق لضمان المساءلة، فإن األشخاص الذين ُيزَعم انتماؤهم إىل جماعات متطرفة معرضون  
ن والحرمان من الحصول عىل الخدمات األساسية والعقاب الجماع  والمعاناة من انتهاكات   بشدة لخطر النبذ والتميت 

ن  تجعلهم  حقوق اإلنسان. وهذه المخاطر  ن المتبقيي   من أشد حاالت النازحي 
 
(. وتوجد حاجة إىل  OCHA:2019)  ضعفا
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  تواجهها هذه المجموعة السكانية، والدعوة إىل اتباع نه
ن فهم ومعالجة العقبات الخاصة النر ج متسق وشفاف  تحسي 

 إىل تنظيم الدولة اإلسالمية.   المنتمونوعادل لتحديد  

ن   ( ية)جندر  حاجة إىل برامج جنسانية هناك •   الجهود الحالية الرامية إىل تحقيق االستقرار وعودة النازحي 
أشمل وأقوى فن

  تخصيص نس
، ينبغن . وعىل الرغم من أن احتياجات حماية النساء قد حظيت باهتمام كبت 

 
انيات  داخليا ن بة أكت  من المت 

هن للخروج من عالقات التبعية الدولية المتاحة للحكومة والمنظمات   ن ن النساء وتجهت  غت  الحكومية من أجل تمكي 
  استخراج  INGO KIIs:2019الحالية ) 

  تعيلها نساء عازبات، صعوبة أكت  فن
  األرس النر

، ال سيما فن
 
(. وتواجه النساء حاليا

ن ُسبل عيش قابلة  الوثائق المدنية المفق   والممتلكات وتأمي 
ودة والحصول عىل حقوقهن الخاصة بالسكن واألراضن
 بنظرائهن الذكور ) 

ً
  برامج المصالحة الوطنية، مقارنة

(. ولذلك يحتجن إىل  INGO KIIs:2020لالستمرار واالندماج فن
  شنر القطاعات. ولكن بدون المشاورا 

  مبادرات تحقيق االستقرار فن
  فن
ت المحلية الكافية وتهيئة المجتمع،  دعم إضافن

وعات المنظمات   عىل الديناميات الجنسانية الدولية يمكن أن تؤثر مشر
 
 سلبيا

 
ا داخل األرسة   )الجندر(  غت  الحكومية تأثت 

امج دعوية وتعليمية َحِذرة ومراعية ل ن المرأة بت  ُهج تمكي 
ُ
ستكمل ن

ُ
  أن ت

. ولذلك ينبغن ض النساء لخطر أكت  عرِّ
ُ
ظروف  وأن ت

اع.       ن  التن

•  
ّ
  اآلراء، عت  قطاعات عديدة، عىل أن الدعم النفس  االجتماع  ُيعد

 هناك توافق عام فن
ً
  برامج   مجاال

بالغ األهمية فن
. ولكن   وح المطول يزيد من إلحاح الحاجة إىل برامج فعالة للدعم النفس  االجتماع  ن االستقرار المستمر. وال يزال التن

ذين. ولضمان وجود معيار جودة موحد عت   لألسف ال يكاد يوجد ات
ِّ
كاء الُمنف امج من ِقبل الشر   كيفية تنفيذ هذه الت 

ساق فن
، ال بد من تحليل المبادرات الحالية وإعادة هيكلتها لتتوافق مع المقاييس المعمول بها   تدخالت الدعم النفس  االجتماع 

 (.  INGO KIIs:2020وأفضل الممارسات ) 

  مبادرات   •
وحظت فن

ُ
امج والخدمات الحالية المتاحة لها  ل   وع  المجتمعات المتلقية بالت 

شنر القطاعات أوجه قصور فن
 (INGO FGD:2019, NPC:2019c, OCHA:2019 ,RWG:2020 تقييم حمالت التوعية واألنشطة  

(. فينبغن
ن الفعالية )   حاجة إىل  NPC:2019c, OCHA:2019التعليمية وتعزيزها لتحسي 

 
إدخال مزيد من  (. وتوجد أيضا

 الحكوم  وغت   
ن   العراق، وإىل آليات مساءلة قوية عىل المستويي 

 فن
 
ن داخليا التحسينات عىل مركز معلومات النازحي 

ن   الحكوم  من أجل تبادل البيانات، وتبسيط إرسال الرسائل، وضمان وصول المعلومات المهمة إىل المتلقي 
 (OCHA:2019 ,RWG:2020 .) 

، تتسبب الوال  •
 
ا   تقييد نطاق أعمال كثت  من المنظماتوأخت 

غت  الحكومية.   الدولية يات االجتماعية وليست السياسية فن
ة. ولذلك حذرت    العراق من دون حركة سياسية كبت 

مكونات  ومع ذلك، ال يمكن تصحيح كثت  من القضايا االجتماعية فن
ورة التحول السي متنوعة  ، وشددت عىل أهمية الجهود الدولية  من السماح لالحتياجات اإلنسانية بإخفاء رصن اس 

ورية لتحقيق االستقرار عىل المدى البعيد والعودة الدائمة     برامج مكافحة الفساد والمبادرات األخرى الرصن
واالستثمار فن

 (INGO FGD:2019, INGO KIIs:2019, KRG KIIs:2019    .) 

ة لها انعكاسات عىل شنر المبادرات الرامية إىل تيست  االستقرار  وعىل الرغم من أن هذه الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات العام
، س

 
ن داخليا   كل قسم من األقسام الستة التالية يتموعودة النازحي 

 فن
 
 فجوات إضافية خاصة بكل قطاع:     تحديد  أيضا

 الحماية  •

 البنية التحتية وإزالة األلغام  •

  والممتلكات  •
 اإلسكان واألراضن

 ُسبل العيش  •

 الرفاه االجتماع  والخدمات األساسية •

 التماسك االجتماع  والمصالحة  •

 كل قسم بت 
 
  تهدف إىل تلبيتها، والجهات    حديد وسيقوم أيضا

ن ذات الصلة، والمبادرات اإلنسانية واإلنمائية النر احتياجات النازحي 
ح االتجاهات والتحديات الحالية فيما يخص تحقيق     تقوم عىل تنفيذ هذه التدخالت. وهذا المسح الشامل سُيوضِّ

الفاعلة النر
 .
 
ن داخليا  االستقرار وعودة النازحي 
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 . الحماية 3

 حتياجات  اال 

  نينوى  ب  المتعلقة  مخاوفال تظل
ةالحماية فن . وتشمل المخاوف   كبت 

 
ن داخليا وح الطويل األمد وموجات عودة النازحي  ن

خالل التن
، وإيذاء األشخاص الذين ُيعتقد أنهم ينتمون إىل تنظيم الدولة   : التهميش االجتماع  الرئيسية للجهات الفاعلة المعنية بالحماية ما يىل 

  )الجندر( ة، والعنف الجنس  و اإلسالمي 
ر األطفال من الرصاع، واإلعادة القشية  الجنسابن ، وترصن ن ، واالستغالل واالعتداء الجنسيي 

 استخراج وثائق  
 
ن داخليا   المخيمات، وعدم استطاعة النازحي 

واإلغالق المفاخ   للمخيمات ودمجها، ووجود عنارص أمنية مسلحة فن
ل من االس  من  الهوية. كما أن التحوُّ

ً
ية بدال ايد إىل توجيه األموال إىل مواقع التنمية الحرصن ن تجابة اإلنسانية إىل التنمية يؤدي عىل نحو متر
مواقع تقديم المساعدات اإلنسانية مثل المخيمات. ويمكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة االحتياجات المتعلقة بالحماية للسكان غت   

ل الناجح أن تقوم القطاعات الخدمية النظامية بوضع خطط مع  القادرين عىل العودة إىل مناطقهم األصلية.  وسوف يتطلب التحوُّ
المنظمات اإلنسانية بشأن بناء القدرات، وتعزيز هياكل االستجابة، وضمان تخصيص الموارد الالزمة للتحول السلس واآلمن إىل  

 (. UN OCHA:2018التنمية ) 

 العائدين إىل نينوى ، بلغ إجماىل  عدد  2019كانون األول/ديسمت    منذ و 
 
ن داخليا  )  1766334النازحي 

 
 IOM Iraq DTMنازحا

Dashboard:2020  بعض  
(. وتعتمد حماية هؤالء العائدين عىل عدد من العوامل، منها إعادة بناء المساكن. فبسبب الدمار الكبت  فن

  
 عن بطء إعادة اإلعمار والتعويض فن

ً
  العائدون إىل المحافظة من  المناطق داخل محافظة نينوى، فضال

رة، يعابن المناطق المترصن
  قضاء البعاج، يليه قضاء طوز وقضاء  

  فن
أقس الظروف المعيشية. وتبلغ قسوة الظروف المعيشية أقصاها عىل المستوى الوطنن

  ظروف قاسية للغاية داخ
ل محافظة نينوى فهما  سنجار. وأما المنطقتان اللتان تستضيفان أكت  عدد من العائدين الذين يعيشون فن

( والموصل )  102762تلعفر ) 
 
( )  48630فردا

 
 (. IOM Iraq DTM Dashboard:2020فردا

خذت لالستخدام العسكري، ال سيما داخل  
ُ
  بعض المناطق أو أ

رت مساكنهم فن  الذين يقررون العودة، فقد ُدمِّ
 
وأما النازحون داخليا

نينوى القادمون من دهوك إىل أن مخاوف الحماية عائق رئيس  للعودة، ال سيما عدم    المناطق الُمتنازع عليها. ويشت  العائدون إىل
 إىل االحتما 

 
 ما يحتاج النازحون داخليا

 
ن قوات األمن والسلطات اإلدارية. ومن أجل الحصول عىل الحماية عند العودة، غالبا ء  التوافق بي 

ماء قبائلهم أو السلطات الدينية. وأما النساء واألمهات العازبات فال ال غنن  بالشبكات األمنية غت  الرسمية مثل قادة مجتمعاتهم أو زع
  أثناء عملية العودة إىل منطقة المنشأ.  

لهن عن الشبكات األمنية غت  الرسمية للتمتع بالحماية داخل المخيمات وخارجها، وكذلك فن
لحشد غت  الرسىم  لشبكاتهم المجتمعية والدينية. ويقال إن  يزيديون العائدون من سوريا عىل الحماية من خالل اإل وبالمثل، حصل ا 

  دهوك ) 
ن قبل االنتقال إىل مخيمات فن   منازل المخاتت  المحليي 

 (. NPC:2019bلدى وصولهم إىل سنجار كانوا يقيمون فن

 
 
وح، فتبل ن   مخيمات التن

 فن
 
ة  غ الجهات الفاعلة اإلنسانية باستمرار عن تعرضهم النتهوأما النازحون داخليا   الفتر

اكات حقوق اإلنسان. وفن
/يناير إىل آذار/مارس   

  مخيمات قيارة جدعة )من 2019من كانون الثابن
ها فن كاء المعنيون بالحماية وبغت  (  6إىل  1، سجل الشر

 انطوت عىل ما مجموعه   42( 2و 1والقاعدة الجوية والحاج عىل  وحمام العليل ) 
ً
. وكان  51واقعة

 
اكات % من هذه االنته31انتهاكا

  )الجندر( ينطوي عىل اعتداء عنارص أمنية مسلحة عىل المخيمات. واشتملت االنتهاكات األخرى عىل: العنف الجنس  و 
،  الجنسابن

ِكب 
ُ
. وارت

 
ن داخليا   للنازحي 

، وسوء المعاملة، واإليذاء اللفظن  
، واالعتقال أو االحتجاز التعسفن ن   42واالستغالل واالعتداء الجنسيي 

 من هذه
 
رت منها النساء واألطفال عىل وجه الخصوص    انتهاكا ن بسبب زيادة التسليح واالعتقال، وترصن االنتهاكات الواحدة والخمسي 

 (NPC:2019a, 2019b  .) 

وح والحرب، ويواجهون انتهاكات حقوقية تشمل   2.1وتشت  التقديرات إىل أن  ن ن للخطر بسبب التن مليون فتاة وفنر أصبحوا ُمعرضي 
 (. UN OCHA:2018جنس  والمعاناة النفسية وعمالة األطفال ونقص الخدمات وزواج األطفال القشي ) العنف واالستغالل ال

وط، داخل   ولك  يطالب النازحون بحقوقهم واستحقاقاتهم، يجب عليهم الحصول عىل وثائق الهوية. وإصدار وثائق الهوية مشر
  ن
م ترصي    ح أمنن

ُّ
ن ولجنة  الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، بتسل ويح   لالجئي   أجراه المجلس التن

ٌ
ل بحث اجح. وقد توصَّ

ن إىل أن   الذين يعيشون خارج المخيمات و8اإلنقاذ الدولية والمجلس الدانمرك  للالجئي 
 
ن داخليا    10% من النازحي 

ن فن % من المقيمي 
ن الذين ليست لديهم وثائق ل58المخيمات ليس لديهم أي وثائق، وأن  م يحصلوا عىل الوثائق بسبب رسوم  % من هؤالء النازحي 

وقراطية إجراءات استخراجها، بينما أشار النازحون المتبقون إىل أن سبب عدم استخراجهم للوثائق هو االزدحام   استخراج الوثائق وبت 
، ك ن ، ولجنة اإلنقاذ الدولية، والمجلس الدانمرك  للالجئي  ن ويح   لالجئي    مكاتب استخراجها )المجلس التن

   الشديد فن
ما ورد فن

NPC:2019b  وشعر أكتر من نصف النساء بعدم االطمئنان إىل الذهاب إىل مكاتب التوثيق بسبب الوجود الكثيف للذكور، وكانت .)
 أنه إذا كان  

 
كر أيضا

ُ
  اتخاذ اإلجراءات أقل بوجه عام بسبب محدودية الحصول عىل خدمات رعاية األطفال. وذ

وعهن فن احتمالية رسر
  غ

ت  ناجح أو غامض بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص ينتمون إىل تنظيم الدولة اإلسالمية، فقد تظل ملفاتهم  الترصي    ح األمنن
، ولجنة اإلنقاذ الدولية، والمجلس الدانمرك    ن ويح   لالجئي  معلقة لسنوات دون إجراءات أخرى للحصول عىل الوثائق )المجلس التن

   
، كما ورد فن ن  NPC:2019bللالجئي 

 
ن للوثائق من الحقوق األساسية، ال سيما الخدمات  (. وغالبا  ما ُيحرم األشخاص غت  الحاملي 

 ألن االستحقاقات الوطنية والحصول عىل الخدمات االجتماعية )ومنها التعليم والرعاية الصحية واإلسكان( 
 
المتعلقة بالحماية، نظرا

  
ر أكت  عىل النساء الالب   احتياجات أكت  للرعاية الصحية )مثل خدمات الصحة    يتطلبان تحديد الهوية. ويعود ذلك برصن

 
لديهن عموما
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  أثناء المخاض بسبب عدم امتالكه
  المستشفيات فن

ايد من النساء إىل غرف الوالدة فن ن ض دخول عدد متر
َ
ف لوثائق   ناإلنجابية(. فت ُ

ن للوثائق من دخول المدارس أو ُيقَبلو   ما ُيحَرم األطفال غت  الحاملي 
 
ا وط عىل الرغم من قرار حكومة  هوية. وكثت    المدارس بشر

ن فن
، ولجنة اإلنقاذ   ن ويح   لالجئي    بتوفت  التعليم بغض النظر عن وجود وثائق الهوية من عدمه )المجلس التن

إقليم كردستان الذي يقضن
   
، كما ورد فن ن  (. NPC:2019bالدولية، والمجلس الدانمرك  للالجئي 

 النساء 

وح، تب  ن   زيادة احتياجات الحماية غت  الُملباة. ويتعلق أهم عامل منها  بغض النظر عن حالة التن
ن أن هناك عوامل معينة تتسبب فن ي َّ

ضيف إليهن أطفالهن المعالون، فستصل نسبتهم إىل 
ُ
، وإذا أ

 
ن داخليا %  75بنوع الجنس. فالنساء يشكلن أكتر من نصف جميع النازحي 

 ( 
 
ن داخليا (. وتواجه هذه الفئة السكانية تحديات عديدة، منها تقييد حرية التنقل،  UN OCHA:2018من إجماىل  السكان النازحي 

هنً  وتعرضهنً     أكتر من غت 
ن والعنف الجنس  والجنسابن والتحرش من شنر األطراف الفاعلة  )الجندر( لالستغالل واالعتداء الجنسيي 

وح، واالرتفاع الكبت  الحتياجاتهن المتعلقة بالحماية بسبب   ن ن  المعنية بالتن   مخيمات النازحي 
البيئة ذات الطابع الذكوري فن

 (Wojnicka & Pustułka:2017  عيلها نساء عازبات يواجهن
ُ
  ت
ن إىل األقليات واألرس النر   ينتمي 

(. أضف إىل ذلك أن النساء الالبر
عيلها 

ُ
  ت
اوح نسبة األرس النر . وتتر  المجتمغ 

ن % إىل  14نساء عازبات من  عوائق إضافية تحول دون حصولهن عىل الحماية بسبب التميت 
  خطة  21

  كل قطاع عىل حدة فن
« فن ن رس من »المحتاجي 

ُ
عتت  تلك األ

ُ
 ما ت

 
 والعائدين، ولذلك غالبا

 
ن داخليا % من جميع النازحي 

  العراق لعام  
  وضعها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )  2019االستجابة اإلنسانية فن

 ,REACH:2018aالنر

UN OCHA:2018, 2018b, 2018c  .) 

  وقت السلم. وأظهرت دراستنا كيف  
  المجتمع فن

، فإن ذلك يتعلق بدورهن فن ن واحتياجات حماية أكت  وعندما تواجه النساء التميت 
ل، ويرصون عىل تأكيد ''ضعفهن'' من خالل تقاليد تجعل النساء يعتمدن عىل الرجال   يتجاهل معظم الناس قدرة النساء عىل التحمُّ

  ك
 الهياكل الفكرية  فن

 
ة تؤكدها حاليا ف" العائلة. وهذه التبعيَّ   حياتهن أو يتعلق بحياتهن أو حياة أطفالهن، بدعوى حماية "رسر

ل قرار فن
  مناطق نينوى،  

. وفن   أوقات االضطراب االجتماع 
 فن
ً
  تكون أشد رصامة

ن وخارجها، النر الُمحاِفظة السائدة داخل مخيمات النازحي 
  تتخذها المنظماتأفادت النساء بأنه

  ظل التدابت  النر
، فن ن غت  الحكومية،   الدولية  ن يشعرن بحماية أفضل داخل مخيمات النازحي 

  أماكن المخيمات أو  
ن فن  ما يتعرضن للتحرش أو االستغالل واالعتداء الجنسيي 

 
ا لكن ال يمكنهن التنقل بحرية دون حماية ذكورية. وكثت 

   
(.  Women Focus Group Discussion [FGD]:2019, INGO KIIs:2019حماية رجل ) عند نقاط التفتيش إذا لم يكنَّ فن

غت  الحكومية كان أكتر صعوبة، وأن   الدولية وأفادت التقارير أن الوصول إىل النساء داخل البلدات والقرى خالل تقييمات المنظمات
  الرد عىل أسئلة التقييماتوناألوصياء الذكور كانوا يمنع

ن فن (. وبسبب طول مدة  UNFPA:2016, INGO KIIs:2019)  هن إذا رغي 
  أوقات  

وح، أدت ندرة الخدمات والغذاء، إىل جانب افتقار النساء إىل فرص كسب العيش داخل المخيمات، إىل إجبار النساء فن ن التن
  هياكل التبعية الذكورية االستغاللية ) 

 (.   INGO KIIs:2019معينة عىل االنخراط فن

  تساعد عىل  وتشت  خطة العمل ال
وطنية العراقية للمرأة إىل أن حماية النساء ومشاركتهن السياسية وتعزيزهن من العوامل النر

(. وأفادت منظمات غت  حكومية  Aref & Alzameli:2018االستقرار وحفظ السالم من أجل التنمية العراقية فيما بعد الرصاع ) 
وف الحماية، مثل التطرف، داخل مجتمعاتهن. وعالوة عىل ذلك، أفادت  دولية أن النساء يتمتعن بوصول محىل  أعمق إلبراز مخا

غت  الحكومية أن النساء يتحدثن بمزيد من الرصاحة والصدق عن الديناميات المجتمعية بشنر االنقسامات   الدولية  المنظمات
  المناقشات الجماعية المركزة ) 

 (. INGO KIIs:2019الطائفية والدينية فن

وح؟هل تعتقد أن  ن  النساء قد حصلن عىل مزيد من الفرص منذ التن

 يزيديات ومسيحيات إنساء  يزيديون ومسيحيون إرجال  الجنس

 % 67 % 61 نعم 

 % 16 % 23 ال

 % 17 % 16 ال أعلم 

وح )3الشكل  ن   حصول النساء عىل الفرص منذ التن
 فن
 
ن داخليا  ( Women Focus Group Discussion [FGD]:2019: آراء النازحي 
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ن النساء و  وح المطول عىل تمكي  ن
أصواتهن وتطلعاتهن، وهذا ما أكده كل    إعالءوقد عملت المنظمات غت  الحكومية الدولية خالل التن

  دراسة استقصائية )انظر الشكل إل من الرجال والنساء ا
ن فن ن والمسيحيي     4يزيديي 

(. ونتيجة لذلك، يفضل كثت  من النساء البقاء فن
  الم

  مناطق المنشأ إما صعبة للغاية وإما غت  ُمستحبة مجتمعهن الجديد فن
خيمات ألن عودتهن إىل أدوارهن القديمة فن

 (INGO KIIs:2019 .) 

  
    )الجندر(  العنف الجنس  والجنسابن

  )الجندر( يؤثر العنف الجنس  و 
  أثناء   الجنسابن

هن، ال سيما فن وح. كما أن العواقب   الضعف عىل النساء أكتر من غت  ن الناجم عن التن
 من الدعوة للتغيت  عىل المستوى الهيكىل  وآليات االستجابة  

ً
  اإلبالغ والمساءلة تعرقل كال

النفسية واالجتماعية والفجوات الموجودة فن
 الوقائية.  

  التنقل والبحث عن ف
  الموثوق به، تقل حرية النساء فن

  ظل الغياب الملحوظ لإلنفاذ األمنن
رص لكسب العيش من أجل إعالة  وفن

 ما يرتبط باالستغالل الجنس  أو الماىل    الدولية أنفسهن وعائالتهن. وقد أفادت المنظمات
 
غت  الحكومية أن هذا االستضعاف غالبا

 (.  INGO KIIs:2019للنساء ) 

عيلها نساء عازبات 
ُ
  ت
اع، تبلغ نسبة األرس النر ن رة من التن ن األرس المترصن   تعيش داخل مخيمات  %، وتبل16ومن بي 

غ نسبة األرس النر
ن  ن  REACH:2018a)  2011و 2010% منذ عام  10%، بزيادة قدرها  21النازحي    مخيمات النازحي 

 ما يتعذر عىل النساء فن
 
(. وغالبا

ية، وذلك بسبب القيود المفرو    المناطق الحرصن
تيحها مبادرات التنمية فن

ُ
  ت
ضة عىل  الحصول عىل الفرص الجديدة لكسب الرزق النر

عيلها نساء  
ُ
  ت
ايد من األرس النر ن   يلجأ إليها عدد متر

التنقل ومسؤوليات رعاية األطفال. وتشت  التقارير إىل أن ُسُبل كسب الرزق النر
ن لت عازبات تشمل "ممارسة الجنس   غت  الحكومية أن هذا األمر المستجد ال يقترص عىل   الدولية لقمة العيش". وذكرت المنظمات أمي 

عيلها نساء عازبات تلجأ إىل نفس آلية المواجهة السلبية أماكن الم
ُ
  ت
 عدد كبت  من األرس النر

 
  الموصل أيضا

خيمات، بل يوجد فن
 (. INGO KIIs:2019لألوضاع ) 

ري منازلهم، وقد يتعرضن   ن من جانب ُمؤجِّ  واعتداًء جنسيي 
ً
عيلها نساء عازبات استغالال

ُ
  ت
وقد تواجه النساء النازحات واألرس النر

 ما تمتنع النساء عن تقديم شكوى أو إقامة دعوى قضائية  
ً
لخطر اإلخالء القشي المحتمل عند عودتهن إىل منطقة المنشأ. وعادة

اث أو نقل الحيازة )    أو الحرمان من المت 
 ,NGO KIIs:2019ضد هؤالء الجناة خشية التعرض للعنف الجنس  والجنسابن

UNFPA:2016 عام (. وعىل الرغم من زيادة عدد  
مة فن

َّ
مقارنة باألعوام السابقة، فإن المخصصات   2018مطالبات التعويض الُمقد

عية بسبب   ض عىل الحيازة غت  الشر  ما تعتر
 
عيلها نساء عازبات نادرا

ُ
  ت
. كما أن األرس النر

ُ
المالية لدفع التعويضات لم تتحقق بعد

حَرم من  
ُ
 ما ت

 
ل حيازة ممتلكاتها. الخوف من العنف القائم عىل نوع الجنس، وغالبا

َ
نق
ُ
اثها وت  مت 

  عدم وجود مالخ   للنساء. كما أن الزوجات السابقات  
اء متخصصون، فن   حددها خت 

ويتمثل أحد االحتياجات المحورية والعاجلة، النر
  استخراج وثائق

  ُيزَعم انتمائهن إىل التنظيم يواجهن مشكالت فن
الهوية، مما يعوق    لمقاتىل  تنظيم الدولة اإلسالمية أو النساء الالب 

  )الجندر( احتكامهن إىل القضاء ومحاسبة مرتكن   العنف الجنس  و 
. والجهات القانونية والمنظمات غت  الحكومية الدولية  الجنسابن

  باللوم عىل الحكومة العراقية لعدم تنظيم أو تبسيط إجراءات الحصول عىل التصاري    ح األمني 
لفر
ُ
  تعمل عىل مسألة وثائق الهوية ت

ة  النر
  نقاط التفتيش وداخل سلطات توثيق الهوية قد  

ن فن   تقوم بها جهات أمنية متعددة. أضف إىل ذلك أن بعض الرجال العاملي 
النر

  يقمن عىل إعالة أرسهن( بأنهن "زوجات تنظيم الدولة اإلسالمية"،  
 النساء العازبات الالبر

 
وصفوا بعض النساء النازحات )وخصوصا

 لالستغالل أو االحتجاز بدعوى هذا االنتماء المزعوم ) واتخذوا هذا االتهام وسيل
ً
خسر بعض النساء  ت(. ولذلك INGO KIIs:2019ة

ن لتنظيم الدولة وتعرضهن لإليذاء بسبب ذلك     قائمة التابعي 
من التقدم بطلب الستخراج وثائق الهوية بسبب احتمالية تسجيلهن فن

 ( 
 
 (.  INGO KIIs:2019, subject matter expert KIIs:2019, RWG:2019الحقا

  )الجندر( وأظهر ارتفاع وتزايد مستويات العنف الجنس  و 
ورة زيادة خدمات   الجنسابن ن والتحرش رصن واالستغالل واالعتداء الجنسيي 

 عن الدعوة إىل حصول النساء عىل تلك الخدمات. فتوجد حاجة ماسة إىل التوعية بالعنف القائم  
ً
الحماية المتخصصة للنساء، فضال

. وال يزال اللجوء إىل العالقات األرسية والقبلية من أجل   عىل نوع الجنس، وإنشاء مالخ   النساء، وتقديم الدعم النفس  االجتماع 
 الذي تختاره النساء والفتيات النازحات لمعالجة مشكلة العنف الجنس   

 
الوساطة والحماية وحل المنازعات هو المسار األكتر شيوعا

  )الجندر( و 
 (.   UNFPA:2016)  الجنسابن

 المبادرات والخدمات 

: لجان العودة إىل المحافظات ه  لجان معتمدة من الحكومة العراقية وتتألف من السلطة المحلية  لجان العودة إىل المحافظات

  عام 
  بغداد واألنبار وصالح الدين وكركوك ودياىل ونينوى فن

نشئت فن
ُ
عىل    . وتركز هذه اللجان2018وجهات فاعلة إنسانية، وأ

حيل إىل مخيمات بديلة   الخطط الخاصة بعمليات دمج المخيمات وإغالقها، وتدعو إىل العودة اآلمنة والطوعية أو التر
 (UN OCHA:2018  .السلطة المحلية  

  محافظة نينوى، وتأثرت بالتغيت  الذي حدث فن
(. وقد تباطأت اجتماعات اللجنة فن

 أنه لن تحدث أي 
 
 إعادة قشية. وأعلنت سلطات نينوى ظاهريا
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    إطار العودة القائم عىل المبادئ: 
 عىل المبادئ، وأقرته الحكومة العراقية فن

 
 للعودة قائما

 
وضع مجتمع المساعدات اإلنسانية إطارا

 من المعايت  الواجب استيفاؤها العتبار العودة قائمة عىل المبادئ. وإذا لم  2018أيلول/سبتمت  
. وينص هذا اإلطار عىل الحد األدبن

ن هذه ا   إجراء "تدخالت دعوية عاجلة'' عىل  تستوف عمليات العودة أو إعادة التوطي 
ع األمم المتحدة فن لمعايت  الدنيا، فسوف تشر

  أو كليهما ) 
  األنبار  UN OCHA:2018المستوى المحىل  أو الوطنن

(. وقد كانت المخاوف المتعلقة بعمليات اإلعادة القشية فن
  هذه 

وع فن   الوقت نفسه جهات فاعلة إنسانية،  واالفتقار إىل التواصل بشأن إغالق المخيم هما ما أدى إىل الشر
العملية، وتعكف فن
  آليات عودة بديلة ) 

 (.  NPC:2019bمثل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، عىل إمعان النظر فن

عت الحكومة العراقية عىل خطة عمل وطنية لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن بناًء عىل قرار م
َّ
جلس األمن  وقد سبق أن وق

  أثناء اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية. وعىل الرغم من    1325رقم 
انية قّط بسبب القيود المالية فن ن عتمد المت 

ُ
  العراق. ولكن لم ت

فن
  الزخم، فقد تعرضت الحكومتان لالنتقاد بسبب  

بعض القبول من جانب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحدوث تغت  فن
  كون دوافعهما مجرد دوافع شكلية )  عدم قيامهما 

اتيح   والرصد، وهو ما أثار الشكوك فن  (.  NGO KII:2019بالتنفيذ االستر

  )الجندر( ويوجد عدد قليل من المالخ   والمراكز )الرسمية وغت  الرسمية( لضحايا العنف الجنس  و 
، ولكن تم اإلبالغ عن  الجنسابن

  الموصل وما حولها ) 
نسر  ملجأ آخر يسمح باستقبال النساء دون  subject matter expert KII:2019احتياجات ضخمة فن

ُ
(. وأ

  الموصل ملجأ غت  رسىم  واحد. وأما النساء النازحات داخل إقليم  
  وقت كتابة هذا التقرير، كان فن

. فن  
اط رفع دعوى عىل الجابن اشتر

 للجمعيات النسائية، يوجد ملجأ   كردستان العراق، فتوجد لهن مالخ   ولكن ال يمكن دخولها إال من خالل رفع
 
دعوى قضائية. ووفقا

  رسىم  جديد قيد اإلنشاء أسفرت عنه جهود المنارصة عىل مستوى عاٍل والضغط الذي يستند إىل زخم قرار مجلس األمن رقم  
نساب 

1325  . 

 عىل 
 
ا  خطت 

 
ا ة من النساء، ال  فرص كسب الرزق وتؤثر قضايا التبعية والوصم تأثت     لنسبة كبت 

عيلها نساء عازبات فن
ُ
  ت
سيما  األرس النر

ية، كما ذكرت المنظمات غت  الحكومية المحلية. وتحاول المنظمات غت  الحكومية سد هذه الفجوات من خالل   المناطق الحرصن
  حصول زو 

، وبذلك يمكن تفادي شك الزوج فن  خدمات الدعم النفس  االجتماع 
 
م خاللها أيضا

َّ
قد
ُ
جته عىل  تقديم دورات تدريبية ت

  الموصل بالتعاقد مع وزارة التعليم 
 إىل ذلك، تقوم إحدى المنظمات غت  الحكومية فن

ً
الدعم الخاص بالعنف ضد المرأة. وإضافة

ى إلتاحة فرص كسب الرزق للنساء من خالل توفت  فرص عمل مرنة.   كات الكت   والشر

  )الجندر( و بشأن العنف الجنس   جلسات توعيةغت  حكومية  محلية  وتعقد منظمات
ن    الجنسابن الُمبلغ عنه داخل مخيمات النازحي 

  تشمل توعية السكان،  
  تعليم التنمية المجتمعية النر

اك المجتمعات المحلية فن وخارجها. وتقوم منظماٌت غت  حكومية أصغر بإرسر
  )الجندر( بمن فيهم الرجال والفتيان، بشأن العنف الجنس  و 

امج الخاصة بالجنسابن    ضحايا العنف الجنس  و . وكثت  من الت 
الجنسابن

، والخدمة االجتماعية، والتدريب عىل سبل كسب العيش من أجل تعزيز القدرة   )الجندر(  تشتمل عىل الدعم النفس  االجتماع 
 االقتصادية للمرأة واستقالليتها. 

  إطار الحماية من  
ن وفن  االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

 
 هاتفيا

 
  خّطا

    ، أنشأ المجتمع اإلنسابن
 
ن داخليا ، بمركز معلومات النازحي 

 
مخصصا

، ونقلها   ن   ذلك المخاوف المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي 
  االستفسارات من المستفيدين، بما فن

  العراق، لتلفر
فن

ن  نشئت شبكة معنية بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي 
ُ
لتنسيق ودعم تنفيذ إىل الوكاالت والمجموعات المستجيبة. وأ

   
. وبقيادة منسق الشؤون اإلنسانية، سوف ُيعاد إحياء الشبكة فن ن اتيجية األمم المتحدة لمكافحة االستغالل واالعتداء الجنسيي  استر

ق آليات    2019عام  طبَّ
ُ
ن مسارات اإلحالة من أجل معالجة المشكالت الُمبلغ عنها. وسوف ت لتشمل المنظمات غت  الحكومية ولتحسي 

  عام من 
  ذلك تدابت  المساءلة. وفن

، بما فن ن   حوادث االستغالل واالعتداء الجنسيي 
ك  2019اسبة فيما يخص التحقيق فن ، سوف يشتر

  . ن   رئاسة هذه الشبكة صندوق األمم المتحدة للسكان ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي 
 فن

  ذلك اإلجراءات التشغيلية الموحدة  
وظهرت مبادرات للتنفيذ واإلبالغ من أجل تعزيز االستجابة للعنف القائم عىل نوع الجنس، بما فن

المعتمدة من الحكومة ونظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم عىل نوع الجنس. وتقوم مجموعة من المنظمات غت   
المعلومات بتفاصيل أعداد الحوادث ومواقعها. ونظام إدارة المعلومات غت  متاح للجميع، وهناك    الحكومية بإبالغ نظام إدارة

 للمعايت  الدولية الخاصة  
 
ن واعتمادهم وفقا   ذلك تدريب الموظفي 

 بناء القدرات، بما فن
 
بروتوكول لمشاركة المعلومات. ويجري حاليا

 لتشغيلية الموحدة.   بالعنف القائم عىل نوع الجنس من خالل اإلجراءات ا

  العراق الذي يديره مكتب األمم  
  فن
  قطاع العنف القائم عىل نوع الجنس، قام صندوق التمويل اإلنسابن

ومن أجل بناء القدرات فن
ات القياسية ن والمؤرسر   المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بدمج الرسائل الرئيسية الخاصة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

  الذي استهدف جميع قادة المجموعات والقيادات المشاركة و
    59موظف من   102من خالل التدريب التعاوبن

يكة فن منظمات رسر
  يديرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق  

طرية النر
ُ
. وتحتوي جميع اتفاقات منح صناديق التمويل الجماع  الق  

صندوق التمويل اإلنسابن
ن ) الشؤون اإلنسانية عىل بنود خاص  (. UN OCHA:2018ة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي 

  بحماية نينوى بمجموعة  
كاء المنفذون بالفريق العامل المعنن دة، تقوم المنظمات األعضاء والشر

َّ
 إىل هذه المبادرات الُمحد

ً
وإضافة

التحديات الخاصة بالمنطقة، وإدارة    متنوعة من تدخالت الحماية. وتشمل األنشطة ذات الصلة: حمالت توعية، وتدريبات عىل
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وعات األثر الشي    ع والتدخالت الهيكلية   وح، ومشر ن   مناطق التن
امج المجتمعية المصممة لمعالجة قضايا الحماية فن الحاالت، والت 

   . ن ن الحكوميي    تزيد من مخاوف الحماية، وبناء قدرات المسؤولي 
ن األوضاع النر  لتحسي 

 قات الفجوات وأوجه القصور واإلخفا 

  
ً
وح. ونتيجة ن كافحت الحكومات االتحادية والمحلية لتنفيذ عمليات وخطط وهياكل موحدة ورسمية لضمان الحماية طوال دورة التن
خذ  

َّ
ت
ُ
  لم ت

 النر
 
ن داخليا لذلك، تواصل الجهات الفاعلة اإلنسانية تسجيل انتهاكات الحقوق اإلنسانية والمدنية داخل مخيمات النازحي 

  أثناء المراحل االنتقالية، مثل عمليات دمج المخيمات  فيها 
 ما تتفاقم إخفاقات الحماية فن

 
تدابت  مناسبة لإلبالغ والمساءلة. وغالبا

ن من مخيم الهول إىل نينوى(. ومن دون آليات توجيهية لضمان   ن عراقيي  وإغالقها )ومن األمثلة الحديثة عىل ذلك إعادة مواطني 
ن ثانويالحماية، يصبح كثت  من  ن "العائدين" نازحي   (.  KRG KII:2019, RWG:2020إىل ملجأ حرج )   نقلونأو ي  ي 

  المستقبل،  
ومن المتوقع أن تكون المساعدة القانونية بشأن الوثائق المدنية المفقودة ه  أكت  المخاوف المتعلقة بالحماية فن

 ذلك إحدى ا
ّ
  مبادرات الحماية المستقبلية. وُيعد

ألوليات الحاسمة للجهات الفاعلة المعنية بالحماية، ألن غياب  والعنرص الرئيس  فن
  قدرة الفئات المستضعفة 

  -مثل النساء، واألطفال، واألشخاص الذين ُيزَعم انتماؤهم إىل جماعات متطرفة-الوثائق القانونية يؤثر فن
  ذلك اللجوء إىل القضاء والمساءلة بشأن ا 

  )الجندر( لعنف الجنس  و عىل الحصول عىل الخدمات الحيوية، بما فن
. كما أنه  الجنسابن

ن )  (. INGO KII:2019, NPC:2019c, OCHA:2019يجعلهم أكتر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان وسوء المعاملة والتميت 

فروضة عىل  ومما يدعو إىل األسف أن قدرة الجهات الفاعلة المعنية بالحماية عىل تقديم المساعدة القانونية ال تزال تعيقها القيود الم
 ( 
 
(. وقد أقامت  INGO KII:2020وصول المساعدات اإلنسانية وصعوبة الحصول عىل تصاري    ح أمنية للمناطق األشد احتياجا

  نينوى حيث ترفض السلطات اإلقليمية أو  
جهات أمنية متنوعة نقاط تفتيش مخّصصة عىل طول الطرق الشمالية الرئيسية فن

ن آلخر قبو    العسكرية المختلفة من حي 
ً
. وإضافة  

  تصدرها الحكومة االتحادية إىل المجتمع اإلنسابن
ل خطابات السماح بالدخول النر

  بعض المناطق بسبب الطلبات العديدة للحصول  
إىل ذلك، ترى الجهات الفاعلة المعنية بالحماية أن المبادرات تتأخر أو تتوقف فن

 (. UN OCHA:2018, NPC:2019bعىل تصاري    ح ثانوية من الجهات المحلية أو اإلقليمية ) 

  
 
ن من الوصول بسهولة إىل هذه الخدمات، حيث يلزم اتخاذ إجراءات متعددة تستغرق وقتا كما أن تصميم النظام نفسه يمنع النازحي 
  مناطق  

  مناطق المنشأ وليس من أقرب مكتب من مكاتب الشؤون المدنية فن
 لكل وثيقة مفقودة ويجب التماس المساعدة فن

ً
طويال

وح.  ن ، لكن هذه المبادرة محدودة النطاق ويجب توسيع نطاقها أو االستعاضة  التن
 
 مفيدا

 
وكان استحداث وحدات مساعدة متنقلة أمرا

 لهذه التعقيدات المتنوعة، سوف يلزم بوجه عام تقديم دعم  INGO KII:2020عنها بإصدار بطاقات هوية مدنية موحدة ) 
 
(. ونظرا

  المستقبل ) أفضل للجهات القانونية وتطبيق آلية 
 ,INGO KII:2020تنسيق شاملة لضمان نجاح تدخالت التوثيق فن

NPC:2019c, OCHA:2019  .) 

ة أمام معالجة العنف الجنس  و    )الجندر( وال تزال توجد عوائق كبت 
اتيجية  الجنسابن . ورغم أن الحكومة العراقية قد وضعت استر

اتيجية بسبب عدم وجود آلية وطنية، وضعف  (، فقد تأثر 2030-2018وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة )  ت فعالية تلك االستر
ات )  (. وال يزال استضعاف النساء يتفاقم بسبب ندرة  INGO KII:2019أدوات التنفيذ، وعدم كفاية الموارد، واالفتقار إىل المؤرسر

  
  مجال العنف القائم عىل نوع   مالخ   النساء المناسبة، ومحدودية موارد وقدرات أنظمة الحماية الوطنية، والنقص الحاد فن

ن فن المدربي 
اتيجيات مناسبة الستبقائهم، وضعف فهم المجتمعات المحلية لماهية العنف    )الجندر( الجنس وعدم وجود استر

  الجنسابن
 (INGO KIIs:2019-2020 ,NPC:2019c  ,OCHA:2019  .) 

  المكافحة الفعالة للعنف الجنس  و 
  )الجندر( ويكون الفشل فن

 عندما يتعلق األمر بالوقاية واإلبالغ. فال يثق   الجنسابن
 
أشد وضوحا

  )الجندر( ضحايا العنف الجنس  و 
طة والقوات المسلحة( أو السلطات المحلية أو مقدم    الجنسابن   الجهات األمنية )الشر

فن
  
 من  ًن  شكاواهالخدمات، ويخشون أال ُينظر فن

 
  حالة اإلبالغ أو أن يواجهوا مزيدا

بشكل مناسب أو أن يتعرضوا للتحرش والوصم فن
ن )   ما تتأكد، مما يزيد من  INGO KII:2019العنف واإلساءة من قبل الموظفي 

 
(. ومما يدعو إىل األسف أن هذه المخاوف غالبا

  )الجندر( تخويف ضحايا العنف الجنس  و 
اإلبالغ ويجعلهم يرفضون إحالتهم إىل الدوائر المتخصصة   ويثبطهم عن الجنسابن

 (INGO KIIs:2019, OCHA:2019  وال بد من تعزيز األنظمة الوطنية الحالية لضمان مراعاة مصالح الضحايا عند اإلبالغ .)
 والحماية.  

 الجهات الفاعلة الرئيسية 

  والتضامن اإل 
يزيدية، ومؤسسة بدائل التنمية، ومنظمة مساعدات الكنيسة  منظمة المسلة، ومنظمة مكافحة الجوع، ورابطة التآخن

  دهوك، ومنظمة دوركاس، والمجلس الدانمرك   
الدنماركية، والمجموعة الدانماركية إلزالة األلغام، وإدارة العمل والشؤون االجتماعية فن

ناشونال، ومنظمة ه ، وغارداورلد، ومنظمة هيومن أبيل، ومنظمة هانديكاب إنتر ن اريكار، ومنظمة اإلنسانية واإلدماج، األمل،  للالجئي 
سوس، والمنظمة   ، والهيئة الطبية الدولية، ومنظمة انتر اإلنسانية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنظمة مدخل العراق الصح 

، وجمعية أيادي الرحمة، ومنظمة مشن    الدولية للهجرة، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وشبكة العيادات القانونية، واالتحاد اللوثري العالىم 
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، وقنديل، ومنظمة التأهيل والتعليم والصحة   ن ويح   لالجئي  ويجية، والمجلس التن ايست، ومؤسسة المساعدات الشعبية التن
  العراق، ومنظمة سوناه  للتنمية االجتماعية، ومنظمة أرض اإلنسان بإيطاليا، ومنظمة أرض  

المجتمعية، ومنظمة إنقاذ الطفولة فن
  المملكة المتحدة، ومنظمة إعادة تأهيل النساء، ومنظمة الرؤية العالمية، ومنظمة زوا اإلنسا 

ن بلوزان، ومنظمة أطفال الحرب فن
  العراق.  

 الدولية، ومركز العدالة فن
 

 

 (. UNHCR:2019خفض( واألصفر )متوسط( واألحمر )مرتفع( ): خريطة خدمات الحماية العراقية: مستوى تغطية االستجابة المتعلقة بالحماية ُمشار إليه باللون األخرصن )من4الشكل 

 

: منظمة المسلة، وجمعية أيادي الرحمة،  )الجندر(  الجهات الفاعلة المعنية بالحماية الخاصة بالعنف القائم عىل نوع الجنس

ن المرأة، ومنظمة   والجمعية الطبية العراقية الموحدة لإلغاثة والتنمية، ومنظمة تأهيل المرأة، والهيئة الطبية الدولية، ومنظمة تمكي 
ويجية لإلغاثة، ومنظمة داد لحقوق اإل  ، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وهيئة الكنيسة التن نسان وشؤون المجتمع  مدخل العراق الصح 

، ومؤسسة ژيان، ومنظمة هاريكار، ومنظمة سوان، ومنظمة الرؤية العالمية بالمملكة المتحدة، ومنظمة مشن ايست، وأطباء    
المدبن

فند، ومنظمة دوركاس الدولية   " الدولية، ومؤسسة تت  ية، ومنظمة "كت    الخت 
بال حدود، ومنظمة هيومن أبيل، ومؤسسة بارزابن

،  لإلغاثة، و  المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة ميدير، ومؤسسة تجديد عراق لتنمية وتطوير االقتصاد، واالتحاد اللوثري العالىم 
 . SEEDومنظمة زيان الصحية، ومؤسسة 
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  عام 5الشكل 
  محافظة نينوى العراقية فن

 (. UN OCHA:2019a) 2019: خريطة االستجابة اإلنسانية للعنف القائم عىل نوع الجنس فن

انية والجهات المانحة  ن  المت 

انية الحماية  ن  )  5191676تبلغ مت 
 
  87655519(، وتقل عن المبلغ الُمتعهد به بمقدار Financial Tracking Service:2019دوالرا

  الوقت  
ن الخاصة باالستجابات المتخصصة للعنف القائم عىل نوع الجنس وحماية األطفال. وفن ، من دون متطلبات المانحي 

 
دوالرا

انية العنف القائم عىل نوع الجنس  ن مليون دوالر  33.2مليون دوالر ممولة من تعهدها البالغ   1.4نفسه، تبلغ مت 
 (Financial Tracking Service:2019 انية ن   المت 

مليون   288(. وبالنسبة لمحافظة نينوى عىل وجه الخصوص، يبلغ العجز فن
 دوالر. 
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 وإزالة األلغام . البنية التحتية  4

 االحتياجات 

  أطاحت  
  ذلك الحرب العراقية اإليرانية، وحملة األنفال، والحرب الداخلية الكردية، والحرب النر

بعد عدة حلقات من الرصاع، بما فن
، أصبح العراق من أكتر البلدان    

 بالنظام البعنر
 
  األلغام، وارثا

  العالم. وأصبحت إز كثافة فن
الة األلغام مصدر  تركة ثقيلة من التلوث فن

  كل ميل مرب  ع )ما يعادل  59قلق كبت  فيما يخص الحماية، إذ يوجد 
 فن
 
  كل كيلومتر مرب  ع( )  23لغما

 فن
 
، الشكل  Edwards:2018لغما

  أثناء عودتهم وبعدها. وأشار أحدث تقييم لالحتياجات6
ن وأمنهم فن  عىل سالمة النازحي 

 
  (. وهذا التلوث الواسع باأللغام يشكل خطرا

 (.  REACH:2018c% من األرس العائدة لديها أفراد معاقون بسبب انفجار األلغام ) 6المتعددة المجموعات إىل أن 

 من األفخاخ المتفجرة والعبوات الناسفة لتأخت  أو إعاقة دخول أي  
 
  هذا التلوث ووضع مزيدا

وساهم تنظيم الدولة اإلسالمية فن
ه األفخاخ والعبوات دمر البنية التحتية لمحافظة نينوى أو ال يزال يدمرها. كما قام تنظيم جهات إىل المدن أو المناطق، وكثت  من هذ

 من كسب  
 
ن حاليا   شنر أنحاء نينوى، مما يمنع المزارعي 

  الزراعية فن
  شبكات ري األراضن

الدولة اإلسالمية بوضع عبوات ناسفة فن
: ُسبل العيش(. وتثت  آثار التلوث الواسع النطاق عىل القطاع  6سم رزقهم ويمنع الرعاة من التنقل بحرية مع مواشيهم )انظر الق

  ،
 
 بالغا

 
. إذ أن  الزراع  قلقا ن ط أساس  لعودة كثت  من النازحي  ر ُسبل عيش مستدامة رسر

ُّ
 توف

ة احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية ومحاربته. وال تقلل الطرق المد  كثت  من الطرق والجسور خالل فتر
 
ر أيضا مِّ

ُ
مرة من إمكانية  وقد د

 عىل توفت  الرعاية الصحية، ونقل البضائع مثل المواد الغذائية  
 
الوصول إىل المناطق بعد انتهاء الرصاع فحسب، بل تؤثر أيضا

  المستقبل عن طريق  
ر سبل العيش فن

ُّ
  الوقت نفسه، يؤثر الدمار الواسع للطرق عىل توف

  المتاجر. وفن
باع فن

ُ
  ست

والمنتجات النر
ن عىل حد سواء لمغادرة المخيمات والعودة  استبعاد ا  ن والالجئي  لمنطقة من الشبكات التجارية والحد من الفرص المتاحة أمام النازحي 

 إىل مناطق المنشأ. 

 إلعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات ومحطات معالجة المياه  
 
وريا  رصن

 
وتعد إزالة األلغام أمرا

 لدعم االستقرار وتيست  العودة اآلمنة  ومحطا
 
وري أيضا ت الطاقة والجسور والطرق. واإلصالح الناجح لهذه البنية التحتية أمر رصن

  . ن وع طويل األجل ومعقد، ألن أماكن العبوات يمكن أن تتغت   للنازحي    نينوى مشر
إال أن رسم خرائط للعبوات الناسفة وإزالة األلغام فن

(. ولذلك تتطلب المبادرات الناجحة إلزالة األلغام والعبوات  UN OCHA:2019bطقس والفيضانات ) نتيجة لتغت  أحوال ال
ة.    طويل األمد من جانب الدولة وتخصيص موارد مالية كبت 

 
اما ن  الناسفة التر

 

 (. iMMAP-IHP:2018) 2018جرات من مخلفات الحرب حنر آب/أغسطس : االستجابة الخاصة بإمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية إىل المناطق الملوثة بألغام أرضية ومتف6الشكل 

 المبادرات والخدمات 

 تنفيذ مبادرات 
 
عيد فتح الطريق الرئيس  حول الحمدانية )طالل وردك، الذي يربط قرى  ب خاصة  يجري حاليا

ُ
البنية التحتية. وقد أ

تح طريق ربيعة ئیةكاكاال
ُ
ن ا -(. وف    إل دهوك بهدف تيست  عودة النازحي 

  دهوك إىل سنجار. وبمساعدة لجان السالم فن
ن فن يزيديي 

تح طريق القوش إىل تلكيف عت  قرية با
ُ
لك الطرق من الشيخان إىل الموصل. واتفقت قوات البشمركة الكردية  ، وكذ طنايا المنطقة، ف
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ن الزم  باسم طريق سهيلة اوالقوات العراقية عىل إعادة فتح الطريق الرئيس  الذي يربط بي 
 
ر( بعد مرور  ا زم  -ر ودهوك )المعروف أيضا

  عام  
ن فن ن الجماعتي    أعقاب اشتباكات بي 

لرغم من فتح الطرق أمام المارة، ال تزال توجد  . وعىل ا2017أكتر من عام عىل إغالقه فن
  تسيطر عليها البشمركة وقوات األمن  

  النر
ن األراضن ط التسجيل عند عبور الحدود بي 

بعض الحواجز. عىل سبيل المثال، ُيشتر
وقراطية )   (. PRWG:2019bالعراقية، وال تزال إجراءات التسجيل تتسم بالبت 

  الموصل خطط إلعادة بناء أ
، عىل مساحة وتوجد فن   الضواخ 

  مناطق قريبة من الحمدانية. وأشار    70ربعة مراكز فن
ألف هكتار، فن

. إال أنها قد تسببت  و المسؤول 
 
 جيدا

ً
  قضاء الموصل استغالال

  الموصل إىل أن خطة مراكز الضواخ  تستغل المساحات الخالية فن
ن فن

ن الذين     اضطرابات ولقيت مقاومة من السكان المحليي 
 فن
 
 عىل ذلك، ُبِعث خطاب رسىم   ي يخشون حدوث تغأيضا

 
. وردا  

ت  ديموغرافن
اضات عىل بناء هذه المراكز )    الحكومة العراقية بشأن االعتر

 (.  PRWG:2019aإىل متخذي القرار فن

  عام   31ومن المتوقع إعادة 
  نينوى فن

  من مخيم الهول السوري إىل المخيمات الحالية فن
المجتمع  . ويستعد 2019ألف مواطن عرافر
 بتقديم 

 
ورية. ولكن لم تتضح المعلومات   27.9الدوىل  لذلك، وقد تعهد حاليا مليون دوالر لتنفيذ خطة العمليات العراقية الرصن

م هذه المعلومات عىل قنوات   عمَّ
ُ
المتعلقة بالوقت واحتياجات البنية التحتية واللوجستيات المطلوبة من السلطات الوطنية، ولم ت

  وقت كتابة هذا التقرير ) يمكن الوصول إلي 
 (.  Inter-Cluster Coordination Group [ICCG]:2019ها فن

وعات التعامل مع المواد   ذ مشر
ِّ
نف
ُ
  المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة باأللغام ت

يكة فن   الوقت نفسه، كانت المنظمات الشر
وفن

  ذلك التحديد والتقييم واإلزالة   -المتفجرة 
  المناطق  -بما فن

   فن
نت جهات فاعلة أخرى فن

ّ
. وهذه المبادرات مك رة بشكل أساس  الُمحرَّ

  إتمام إعادة تأهيل وإعمار مواقع البنية التحتية الحيوية وتشغيلها  
، من النجاح فن  

القطاع، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
 (INGO KII:2020أعضاء المجموعة الفرعية لألعمال المتعلقة ب 

 
ن والعائدين  (. كما يقوم حاليا األلغام بتنفيذ أنشطة لتوعية النازحي 

 بالمخاطر من أجل تقديم رسائل منقذة للحياة تعزز قدرتهم عىل التعرف عىل الخطر واالستجابة له.  

ن لتضمن لهم عودة  وتوجد مبادرة إضافية لمكافحة األلغام، بعنوان "اعرف قبل أن تذهب"، تقوم عىل استقصاء مناطق منشأ النازحي 
، ألنها جهد محىل  إىل حد بعيد. كما أن الجهات  قد اكتملت إزالة األلغام  بأن عمليةة وخالية من األلغام. ولكن من الخطورة اإلقرار  آمن 

  عملية االعتماد، وال بد من مزيد من األنشطة الدعوية بشأن إمكانية الوصول.  
الفاعلة المعنية بإزالة األلغام تطالب بالشفافية فن

  مناطقهم، وتقديم  وتشمل التطورا
  مبارسر يخدم األشخاص الذين اكتشفوا وجود ألغام فن

ت ذات الصلة بالموضوع إنشاء خط هاتفن
 إىل األقليات ليصبحن مزيىل  ألغام. 

ن   ينتمي 
 دورات تدريبية للنساء الالبر

 الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات 

  شنر المناطق
، وبسبب بطء الجهود المبذولة فن   الوقت الحاىل 

المحررة وعدم كفاية تلك الجهود، فإن غالبية المجتمعات   فن
  نينوى لديها نظرة سلبية تجاه مبادرات إعادة اإلعمار الحكومية، حيث يزعم 

  استطالع المعهد  73المستفيدة فن
ن فن % من المشاركي 

 ( "
 
  أن إعادة اإلعمار "تزداد سوءا

 NDI:2019الديمقراط  الوطنن
َّ
نف
ُ
ذ مبادرات البنية التحتية وإزالة األلغام  (. وعالوة عىل ذلك، ال ت

ن المجتمعات المستفيدة )  ن والتهميش بي    شنر مناطق نينوى، مما يزيد من تصورات التميت 
(. وتنبع  KIIs:2019الحالية بشكل عادل فن

  وضعتها الحكومة االتحادية بالتشاور مع 
، من توجيهات االستقرار النر

 
،  أوجه عدم المساواة هذه، جزئيا  

برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
  إعادة اإلعمار لمناطق معينة ) 

  تمنح األولوية فن
رة  INGO KII:2020النر   الُمحرَّ

(. كما أن منح األولوية لبعض المناطق داخل األراضن
  غرب نينوى، وسنجار-

دة فن
َّ
م من ا  -مثل الموصل، ومواقع ُمحد

َّ
مليه، إىل حد ما، قيود التمويل الُمقد

ُ
لجهات المانحة  كانت ت

 (INGO KIIs:2019-2020  .) 

ن     بعض األحيان، محدودة بسبب صعوبة تأمي 
رة تكون، فن   الُمحرَّ

أضف إىل ذلك أن أنشطة البنية التحتية وإزالة األلغام داخل األراضن
  نينو 

د فن
َّ
  الُمعق

دة. وذلك إىل حد بعيد بسبب الوضع األمنن
َّ
ى  وصول المساعدات اإلنسانية إىل مناطق ُمحد

 (INGO KIIs:2019-2020   ة عىل طول الطرق تديرها مجموعة من القوات األمنية المختلفة. ويشتك (. فنقاط التفتيش المنتشر
ون الرئيسيون من أن كل قوة أمنية تطلب وثائق أو إجراءات مختلفة قبل السماح للمنظمات غت  الحكومية بالوصول إىل مواقع   المخت 

 (.  INGO KIIs:2019العمليات ) 

ايدة إىل قيام الجهات ن غت  الحكومية   الدولية  ومن أجل نجاح واستدامة مبادرات إزالة األلغام، عىل وجه التحديد، توجد حاجة متر
  لزمام  

وع، وشدة االحتياجات الوطنية، والقيود المفروضة عىل دخول   المشاري    عبتعزيز التملك الوطنن  لنطاق المشر
 
القائمة. ونظرا

بما فيها وزارة الداخلية وسلطات مكافحة  -الحكومية، يجب أن تكون الحكومة االتحادية وهيئاتها المعنية   غت   الدولية  المنظمات
(. ولكن ذلك أمر صعب، ألن  INGO KII:2020مستعدة عىل نحو أفضل للتعامل مع انتشار التلوث بالمتفجرات الخطرة )   -األلغام

 إىل القدرة التنفيذ
 
ن ) الكيانات الرسمية تفتقر حاليا ن المؤهلي    الموظفي 

(.  INGO KII:2020ية بسبب ما ُمنيت به من خسائر فن
  إزالة األلغام التقليدية، فإنها تفتقر، حسبما أفادت التقارير، إىل الكفاءة  

 فن
ً
أضف إىل ذلك أن الهيئات الوطنية وإن كانت بارعة

 غنن عن تقديم مزيد من التدريب لبناء القدرات الوطنية.         المتخصصة المطلوبة إلزالة األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع. كما أنه ال 
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. كما أن الت   
، تعجز مبادرات إزالة األلغام والبنية التحتية الحالية عن تلبية الطلب الحاىل  بسبب صعوبة توفت  التمويل الكافن

 
ا مويل  وأخت 

  التناقص عقب الهزيمة ال 
م من الجهات المانحة الدولية مستمر فن

َّ
ظاِهرّية لتنظيم الدولة اإلسالمية  الُمقد

 (INGO KIIs:2019-2020 .) انية الحكومة العراقية لعام ن   الوقت نفسه، عجزت مت 
عن أن تلن   بشكل مجٍد وكاٍف   2019وفن

انية  ن   األنحاء المنكوبة من البلد. وتم تخصيص ما يقرب من نصف مت 
ن  2019الحاجة إىل إعادة اإلعمار فن   حي 

  لدعم القطاع العام، فن
ل تكلفة إزالة    عن تحمُّ

 
  بعض المناطق. وتعجز حكومة إقليم كردستان أيضا

أن جهود إعادة اإلعمار ال تزال بطيئة أو غت  موجودة فن
  ظل  

ة إلزالة األلغام فن   إقليم كردستان لتلبية االحتياجات الكبت 
  المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتكافح قوات البشمركة فن

األلغام فن
دودة للكشف عن األلغام وتفكيكها. ولذلك يجب تشجيع الكيانات والجهات الفاعلة الوطنية عىل التماس التمويل  الموارد المح

 بشكل مستقل، سواء من الحكومة أو الجهات المانحة الخارجية، من أجل التصدي لهذا الوجه من أوجه القصور.  

 الجهات الفاعلة الرئيسية  

  كردستان العراق،  الحكومة االتحادية العراقية، وحكوم 
، ووكالة مكافحة األلغام فن  

ة إقليم كردستان، وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 
ويجية   ومنظمة مساعدات الكنيسة الدنماركية، والمجموعة الدانماركية إلزالة األلغام، ومنظمة اإلنسانية واإلدماج، والمنظمة التن

  باأل 
لغام، والمؤسسة السويشية لمكافحة األلغام، ودائرة األمم المتحدة لإلجراءات  للمساعدة الشعبية، والفريق االستشاري المعنن

 المتعلقة باأللغام. 

انية والجهات المانحة  ن  المت 

ص إال نحو  وعات إعادة اإلعمار يثت  المخاوف، إذ لم ُيخصَّ   265مليون دوالر من نحو    65إن قلة إنفاق الحكومة العراقية عىل مشر
  عام   المشاري    عمليون دوالر تحتاج إليها شنر  

  البلد فن
  تدعمها دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام فن

، وذلك  2019النر
 إلعالن ا

 
امج اإلجراءات المتعلقة باأللغام ومستشاري األمم المتحدة  وفقا ن لت  ين للمديرين الوطنيي    والعشر

الجتماع الدوىل  الثابن
 (Rudaw:2019 العراق  

  3141196(. وتبلغ التغطية اإلنسانية الحالية لمبادرات اإلجراءات المتعلقة باأللغام فن
 
دوالرا

 (Financial Tracking Service:2019  .)  
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  والممتلكات . 5
 اإلسكان واألراضن

يتها قبل    منطقة الدورة كنت قد اشتر
  أستطيع. لدي قطعة أرض فن

ن  106سنوات مقابل  5"ليتنن ماليي 
، لكن ال أستطيع ألن الشخص الذي   

 عىل أرضن
ً
ال ن . واآلن أريد أن أبنن متن ىل 

ن   بعد أن بعت متن
دينار عرافر

يت األرض منه يبدو أنه باعها مرة أخرى لشخ . وقام شخص ما بالفعل اشتر  
ص آخر. واآلن فقدت أرضن

ل عليها. فإنه يهددنا إذا   ن ل عليها. ال أنا وال الشخص اآلخر الذي يدع  ملكيتها يستطيع بناء متن ن ببناء متن
 عليها، و 

 
ء نفسه. فإىل أين أعود؟" نحنبنينا شيئا  

 فعلنا السر

  مناقشة جماعية مركزة، 
ن فن ن المشاركي   2019أحد النازحي 

 تياجات االح 

  
 
ن داخليا عيق عودة النازحي 

ُ
  ت
 عن االستيالء عىل المنازل، من العوامل النر

ً
ها ونهبها، فضال كر أن تلف الممتلكات وتدمت 

ُ
لقد ذ

 (Aymerich & Zeyneloglu:2019 عام  77، ص 
ن ن بي  بسبب   2018و 2017(. وعىل الرغم من انخفاض العدد الكىل  للنازحي 

  بعض مناطق  زيادة عدد العائدين، فإن احت 
 من عوائق العودة فن

 
 رئيسيا

 
عتت  عائقا

ُ
ياجات إصالح المساكن ال تزال مرتفعة للغاية وت

ت فيها الحرب     دمرَّ
  )بقضاء سنجار( النر

جريت باألقمار   4600نينوى، مثل مدينة سنوبن
ُ
ار أ ل. وتشت  تقييمات أولية لألرصن ن متن

عة عىل المحافظات 
َّ
ار ُموز : نينوى: الصناعية إىل أن األرصن

 
  تقريبا

%، ودياىل  10%، وصالح الدين: 20%، واألنبار: 65عىل النحو اآلبر
  محافظة األنبار أكت  تدخالت مستهدفة بشأن  UN-Habitat & Shelter Cluster:2019% ) 5وبغداد وكركوك:  

(. ويوجد فن
رة من الحرب، تليها محافظة نينوى.   أماكن اإليواء المترصن

   % من الناز 30ويقيم نحو 
  يوجد بها بعض من أعىل معدالت انتشار الفقر عىل مستوى البلد. وفن

  محافظة نينوى النر
 فن
 
ن داخليا حي 

وعات نينوى تمثل 2018عام  .  59، كانت مشر  
نامج األمم المتحدة اإلنماب  وعات آلية التمويل لتحقيق االستقرار التابعة لت  % من مشر

 إلصالح المسا 
 
  ظل الجهود المبذولة حاليا

  المرتبة الثانية عىل مستوى البلد، بعد محافظة األنبار،  وفن
  محافظة نينوى فن

كن، تأبر
 (.  UN-Habitat & Shelter Cluster:2019منازل )   22208حيث يبلغ عدد المنازل المستهدفة  

  مناطق  
 إلصالح المنازل، ال تزال توجد احتياجات ماسة فن

 
ا  كبت 

 
وعىل الرغم من أن محافظة نينوى ومدينة الموصل قد تلقتا دعما

  مدينة تلعفر، عىل سبيل المثال، أقل من إذ  معينة. 
صِلحت فن

ُ
  أ
  محافظة   المشاري    ع% من مجموع 3يبلغ إجماىل  عدد المنازل النر

فن
  هذا المجال عىل البوابة   المشاري    عميع  نينوى. ورغم اكتمال ج

وعات إضافية جارية أو ُمخطط لها فن الحالية، لم ُيبلغ عن أي مشر
  قطاع إصالح المساكن بوجه عام،  

 فن
 
 قصورا

ّ
  تلعفر أن ذلك ُيعد

ونية الرسمية إلصالح المنازل. ويرى ممثلو الحكومة المحلية فن اإللكتر
 عىل أن المساعدات اإلنسان

ً
 ية ومساعدات تحقيق االستقرار ال تستهدف المناطق المحتاجة بالتساوي. بل وعالمة

 المبادرات والخدمات 

  الغالب منظمات
المكتملة والجارية   المشاري    ع غت  حكومية، فقد زاد عدد  دولية عىل الرغم من أن عملية إصالح المساكن تقودها فن

. وأكتر من نصف 
ً
ة  كبت 

ً
  نينوى زيادة

  مدينة الموصل، بسبب مستوى الدمار والكثافة   المشاري    ع فن
  نينوى تقع فن

الُمبلغ عنها فن
ى، توجد مبادرتان لهما أهمية ملحوظة:  ن المبادرات الكت   السكانية. ومن بي 

 بإصالح  ( أ) 
 
  حاليا

    15000يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
  غرب الموصل، وبذلك يصل العدد اإلجماىل  للمنازل فن

ل فن ن متن
  العراق.    30حافظته الخاصة بتحقيق االستقرار إىل أكتر من  

ل، وهو العدد األكت  من نوعه فن ن  ألف متن

   (ب) 
  أكتر من 2019نيسان/أبريل  25وفن

م موئل األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 
َّ
ل ُمعاد   502، سل ن إصالحه  متن

ار جسيمة أثناء احتالل تنظيم    نينوى. وكانت هذه المنازل قد تعرضت ألرصن
  قضاء سنجار فن

وشهادات إشغال للعائدين فن
لته الحكومة األلمانية من خالل برنامج االستجابة لألزمات وبناء   وع أكت  موَّ   إطار مشر

عيد إصالحها فن
ُ
الدولة اإلسالمية، وأ

  الع
عيد إصالح ما مجموعه  القدرة عىل مواجهتها فن

ُ
. وأ  

نامج األمم المتحدة اإلنماب    سنجار عىل مدار    1064راق التابع لت 
 فن
ً
ال ن متن

ن مع توزي    ع  . إل شهادة إشغال عىل العائدين ا 1501عامي  ن  يزيديي 

  عملية إعادة
  ذلك النساء، فن

اك المجتمعات المحلية، بما فن   إرسر
اإلعمار واإلصالح.   ويتمثل أحد العنارص الحاسمة للجهود الحالية فن

  سنجار، جرى  
  فن
  يقوم بها موئل األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 

وعات إصالح المساكن النر   مشر
عىل سبيل المثال، فن

 من المجتمع ا 684توظيف 
 
  إطار 44يزيدي ) إل فردا

ن االجتماع  واالقتصادي  المشاري    ع% منهم من النساء( فن ، مما يشجع التمكي 
اع. للمج ن رة من التن  تمعات المترصن
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  وموئل األمم المتحدة والمجلس  
وتأمل الوكاالت الدولية، مثل البنك الدوىل  والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب 

  عملية العودة 
رة بمحافظة نينوى فن ، أن يسهم إصالح المنازل المترصن ن ويح   لالجئي  ن والمجلس التن الدائمة حيث  الدانمرك  للالجئي 

رة من   ضعيفةتتمكن األرس ال    المناطق المترصن
  الحد األدبن من ظروف اإليواء بينما يبدؤون حياتهم من جديد فن

بشدة من اإلقامة فن
  دمرتها 

  تشمل اإلصالح العاجل ألماكن اإليواء النر
امج النر وح الثانوي. كما أن الت  ن ، وذلك من أجل تجنب التن

 
اع الذي اندلع مؤخرا ن   التن

  عام 
 بآليات تمويل أخرى فن

 
)أْي برنامج االستقرار    2019الحرب، أو توفت  مأوى مؤقت، لها آثار مالية باهظة، وه  مشمولة أيضا

 لذلك، ال يمكن لإلصالحات العاجلة  
ً
  والصمود من خالل البنك الدوىل  ومبادرات أخرى من جهات مانحة ثنائية(. ونتيجة

والتعافن
  دمرتها الح

  أن تستهدف إال األشخاص ال للمالخ   النر
  مالخ   دمرتها الحرب   ضعفاءرب ضمن النطاق اإلنسابن

للغاية الذين يعيشون فن
وح الثانوي.  ن ن لخطر التن  والمعرضي 

  بتخصيص أراض من خالل مبادئ السوق الخاصة، ال سيما  
 بعد يوم قيام الجمعيات التعاونية لألراضن

 
  الوقت نفسه، يزداد يوما

وفن
  
  المناطق النر

وعات بناء واستيطان  فن   نينوى مشر
  فن
حت المديرية العامة للتخطيط العمرابن   سهل نينوى. واقتر

وح فن ن  أفرغها التن
ات الديموغرافية،     أثناء المقابالت، إىل تعزيز التغيت 

كر فن
ُ
كات بإنشاء مدن جديدة. إال أن ذلك قد أدى، كما ذ جديدة، وسمحت للشر

، ويمكن القول إنه ينتهك "الوضع الخاص للمنطقة" فيما يخص  مما أدى إىل تشديد العائق المركزي  
 
ن داخليا أمام عودة النازحي 

  تموز/يوليو  23األقليات. وبناًء عىل المادة 
 فن
 
  العراق قرارا

يحظر توزي    ع   2013من دستور العراق، أصدرت المحكمة االتحادية العليا فن
 ( "  

ن سهل  Federal Supreme Court of Iraq:2013الممتلكات "لغرض التغيت  السكابن  إىل تنظيم هذه السوق وتأمي 
 
(. وسعيا

، وسوف تتابع الحكومة العراقية تطبيق هذه    
نينوى، يخطط رئيس الجمعيات التعاونية لوضع مبادئ لتنظيم عملية بيع األراضن

 (. GoI update, presented by Mr. Adnan Sameer at PRWG:2019bالمبادئ بالتعاون مع المحاكم المتخصصة ) 

رين. وهذه     والممتلكات المساعدة القانونية للسكان المترصن
كاء المجموعة الفرعية لإلسكان واألراضن   غضون ذلك، يقدم رسر

وفن
ن والعائدين عىل التعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا المعقدة، منها اإلخالء القشي، ووثائق   ن النازحي  عي 

ُ
المساعدة المتخصصة ت

اث، ومطالبات التعويض عن الممتلكات. وقد  الملكية المفق   والممتلكات، وسندات المت 
ودة أو التالفة، ونزاعات اإلسكان واألرضن

 عن حمالت توعية وأنشطة لبناء القدرات مع  
ً
 جلسات تسجيل مع المجتمعات المحلية المستفيدة، فضال

 
كاء أيضا أجرى الشر

، لتعزيز الوع  العام ب ن   والممتلكات. أصحاب المصلحة الرئيسيي 
 حقوق وموارد اإلسكان واألراضن

  والممتلكات إىل إنشاء لجان فرعية معنية بالتعويضات  
ايدة بخطة التعويض عن فقدان المساكن واألراضن ن وأدت التوعية المتر

 جهات فاعلة من المنظمات
 
  نينوى، تقوم حاليا

دعم هذا  غت  الحكومية بتقييم كيفية الدولية  للتخفيف من حدة المشكالت. وفن
   

 مكتب تسجيل األراضن
 
النشاط، ال سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية واستيعاب مطالبات التعويض عن الممتلكات. ويعقد أيضا

ن   جريت مع القادة والمسؤولي 
ُ
  أ
  نينوى. إال أن المقابالت النر

  والممتلكات فن
اجتماعات لفهم كيفية استعادة وثائق المساكن واألراضن

  نينوى 
  بغداد. وقد ُروِجَع  20تشت  إىل أن المحافظة قدمت فن

ملف   500ألف ملف )ملف واحد لكل أرسة( إىل السلطات المركزية فن
دفع مبالغ تعويضية عىل الرغم من موافقة بغداد عىل التعويضات المطلوبة. وب  هذا المعدل، سوف  

ُ
فقط من تلك الملفات، ولم ت

ار  يستغرق تنفيذ بقية الملفات، وتلك المل  من الزمن. ومعظم ملفات التعويضات هذه يتعلق بأرصن
 
، عقدا

ُ
م بعد

َّ
قد
ُ
  لم ت

فات النر
  المحافظة.  

 سكنية فن

 الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات 

  والممتلكات. وألن المساعدة الخاصة  
  القدرة العراقية الوطنية عىل معالجة قضايا اإلسكان واألراضن

ة فن توجد أوجه قصور خطت 
  
 
 عدد قليل جدا

 
  والممتلكات خدمة باهظة التكلفة وشديدة التخصص وتتطلب معرفة قانونية عميقة، يوجد حاليا

باإلسكان واألراضن
  والممتلكات )  الوطنية  من المنظمات

تب عىل  INGO KII:2020غت  الحكومية القادرة عىل تنفيذ برامج اإلسكان واألراضن (. ويتر
  مناطق  ندرة الجهات الفاعلة المتخصص

كاء فن   جميع أنحاء العراق عدم وجود عدد كاٍف من الشر
  والممتلكات فن

  اإلسكان واألراضن
ة فن

  كل قضاء وخ  تكون فيه هذه الخدمات  
  والممتلكات فن

جغرافية محددة، مما يجعل من المستحيل تقديم خدمات اإلسكان واألراضن
ورية )    اINGO KII:2020رصن

  والممتلكات، كما ذكر  (. وهذه ه  الفجوة األساسية فن
لمبادرات الحالية الخاصة باإلسكان واألراضن

 منسقو المجموعات الفرعية. 

ن عىل تعويضات مناسبة لتيست  إعادة اإلعمار والعودة الدائمة، عىل     الوقت نفسه، عدة عقبات تحول دون حصول النازحي 
وتوجد، فن

رين ال يزالون يحتاجون بشدة إ   2018ىل إصالح المساكن. وحنر عام الرغم من أن السكان المترصن
 
ن داخليا ، كان أقل من نصف النازحي 
رة أو المدمرة، وتقدم أقل   عىل دراية بإجراءات المطالبة بالتعويضات وتقدموا بطلبات للحصول عىل تعويض عن الممتلكات المترصن

أو اإلعاقة أو فقدان أفراد األرسة  % بطلبات للحصول عىل تعويض غت  متعلق بالممتلكات، مثل االنقطاع عن التعليم 2من 
 (IOM:2019a ن بإجراءات الحصول عىل التعويض ليس سوى غيض من فيض. فنحو   معرفة النازحي 

%  97(. ولكن هذا القصور فن
مة ال يزال قيد النظر ) 

َّ
  تمت الموافقة عليها، ونسبتها IOM:2019aمن المطالبات الُمقد

  1(. وحنر الطلبات النر
ُ
%، لم يتحقق بعد

ذة ) 
ِّ
انية االتحادية ومحدودية قدرة المحاكم الُمنف ن  ,IOM:2019aكثت  من التعويضات الموعودة فيها بسبب قيود المت 

OCHA:2019  ،النتائج اإليجابية  
 عن الندرة العامة فن

ً
  بعض األحيان، فضال

ية فن ن (. وأدت إجراءات التعويض الشاقة بالفعل والتعجت 
 .     إىل رصف الناس عن تقديم الطلبات 
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  الوثائق األساسية من الفئة  
رفض طلبات التعويض بناًء عىل أوجه قصور فن

ُ
 ما ت

 
ا  2والفئة  1وعالوة عىل ذلك، كثت 

 (INGO KII:2020 ,RWG:2020  ن من نينوى، ألن وثائق الملكية الرسمية، مثل (. وينطبق ذلك بصفة خاصة عىل المتقدمي 
ورية للحصول عىل تعوي (. والنساء المطلقات أو  INGO KII:2020  ,RWG:2020ض عن الممتلكات ) سندات ملكية السكن، رصن

  كثت   
هم بسبب هذه المتطلبات، إذ يواجهون فن   يُعلْن أرسهن( والنازحون ذوي االنتماء المزعوم مغبونون أكتر من غت 

األرامل )الالبر
  استخراج الوثائق األساسية ) 

(. ولذلك، ال يتمتع  INGO KII:2020, OCHA:2019  ,RWG:2020من األحيان صعوبة أكت  فن
  والممتلكات. 

  الحصول عىل الخدمات الحالية الخاصة باإلسكان واألراضن
 بالمساواة فن

 
ن داخليا  جميع النازحي 

  وتصحيحه. وال  
ورة اتخاذ إجراءات أقوى لمعالجة التغت  الديموغرافن وأشارت المجتمعات المستفيدة والنازحون من األقليات إىل رصن

رين عىل متابعة إنفاذ قرارات المحكمة، واالستعادة اآلمنة  بد من   تقديم مساعدة قانونية أكت  من أجل مساعدة السكان المترصن
ها من السبل البديلة لتسوية المنازعات     والممتلكات من خالل الوساطة وغت 

للممتلكات، وحل منازعات اإلسكان واألراضن
 (INGO KII:2020, KIIs:2019  .) 

   ويجب عىل ال
كاء فن   إعادة إعمار وتأهيل قطاع اإلسكان، حيث إن الشر

  برنامج التعويضات وفن
حكومة الفيدرالية زيادة استثماراتها فن

  مناطق معينة، كما أن جهود األفراد  
وعات بهذا النطاق، وال تزال هناك فجوات ملحوظة فن ن بتنفيذ مشر في 

َّ
  ليسوا ُمكل

المجال اإلنسابن
ن إلعادة إعمار    ) العراقيي 

 
ورية لضمان:  OCHA:2019منازلهم سوف تستغرق عقودا   أثناء ذلك، تعتت  حمالت المنارصة رصن

(. وفن
ن والعائدين عىل معلومات كافية عن   انية االتحادية، وحصول النازحي  ن   إطار المت 

استمرار دفع التعويضات، وزيادة مخصصاتها فن
  لقدرة الجهات الوطنية

، وأصحاب   المحلية )أْي المنظمات إجراءات التعويض، والتعزيز الكافن ن ن الحكوميي  غت  الحكومية، والمسؤولي 
  والممتلكات.  

 المصلحة اآلخرين( عىل إدارة قضايا اإلسكان واألراضن

 الجهات الفاعلة الرئيسية  

   الحكومة االتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وعىل الرغم من وجود تعاون مع مديريات الحكومة المحلية و 
البلديات فن

  تنفيذ 
ن فن اف بإدماج السكان المحليي    إصالح المساكن معظمها جهات دولية.  المشاري    ع نينوى، واالعتر

، فإن الجهات الفاعلة فن
، ومؤسسة دعم الحاالت الحرجة، وهيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية،    

  واإلنماب 
وتشمل هذه الجهات الفاعلة: وكالة التعاون التقنن

، ومنظمة هيومن أبيل، والمنظمة الدولية للهجرة، والكنائس   ن ر  والمجلس الدانمرك  للالجئي  ن   الحمدانية، ومنظمة "مالتت 
المحلية فن

  إلعادة إعمار العراق، وبرنامج األمم المتحدة
نامج التوظيفن ، ومنظمة األولوية الملحة، والت  ن ويح   لالجئي  ناشونال"، والمجلس التن   إنتر

، ومنظمة  ن ، وموئل األمم المتحدة، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي   
 . ZOA Internationalاإلنماب 

 

  عام 7الشكل 
  محافظة نينوى العراقية فن

 .(UN OCHA:2019a) 2019: خريطة االستجابة العامة إلصالح المساكن من أجل التصدي للعنف القائم عىل نوع الجنس فن
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انية والجهات المانحة   ن  المت 

م من أجل
َّ
  وإعادة التأهيل ضمن التمويل الُمقد

انية اإلسكان واألراضن ن   العراق، حيث تم    تندرج مت 
  دائرة التتبع الماىل  فن

المالخ   فن
 لموئل األمم المتحدة  Financial Tracking Service:2019مليون دوالر للمالخ   والمواد غت  الغذائية )  28.4تخصيص 

 
(. ووفقا
  أنحاء من ني

وعات إصالح المساكن فن   مشر
، ال تزال توجد فجوات واضحة فن   قضاء  والمجموعة المعنية بالمالخ  

نوى، ال سيما فن
ونية إلصالح المساكن    البوابة اإللكتر

ط لها تم اإلبالغ عنها فن وعات جارية أو ُمخطَّ  مشر
 
تلعفر، وال توجد حاليا

 (UN-Habitat & Shelter Cluster:2019 .) 
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 . ُسبل العيش 6

 االحتياجات 

وح. ويؤثر انهيار البنية التحتية الحيوية عىل الحصول عىل  ال تزال أسواق نينوى تواجه عوائق شديدة بسبب مخلفات   ن الحرب والتن
ة داخل     أنحاء سنجار( وإقامة العالقات التجارية. وعالوة عىل ذلك، فإن التنازع عىل مناطق كبت 

 فن
 
رأس المال الالزم لإلنتاج )خصوصا

إىل الحد من القدرة عىل تنمية أسواق   يا لقيمة، أدنينوى، إىل جانب ضعف سياسات الدولة ومؤسساتها المعنية بتنظيم سلسلة ا
 عىل  

 
 سلبيا

 
ا ة والمتوسطة. كما أن المخاطر األمنية ووجود عدد كبت  من الفصائل األمنية يؤثران تأثت  كات الصغت  مستدامة وحماية الشر

  سلسلة القيمة ) 
 Social Inquiry, Welt Hunger Hilfe, & GiZ:2019, Livelihood Clusterعمليات الجهات الفاعلة فن

Meeting:2019  فرضتها أطراف أخرى )مثل القوات  
ائب غت  القانونية النر   الوقت نفسه، تسببت عمليات الحظر والرصن

(. وفن
  األسواق بشكل فعال.  

  السوق عن العمل وطرح المنتجات فن
  إعاقة الجهات الفاعلة فن

 المحلية والمختلطة والمتفرعة عن الدولة( فن

 

  ورشتهم الخاصة بإصالح السيارات خارج المخيم الذي يقيمون فيه. إ: نازحون 8الشكل 
 يزيديون فن

 

  ، ن ن مختلف الفئات االجتماعية، ومع تزايد حالة عدم اليقي  ت العالقة بي  وعقب اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية لمحافظة نينوى، تغت 
ن ا تسللت مشاعر عدم الثقة إىل الديناميات السوقية. عىل سبيل      إل المثال، عانت العالقة بي 

  سنجار أشد المعاناة فن
ن والعرب فن يزيديي 

  عرقلة العالقات التجارية والتعاون المجتمغ  بسبب العنف  
أثناء غزو تنظيم الدولة اإلسالمية وبعده. وتسببت مشاعر انعدام الثقة فن

 بسبب مخاوف جديدة،إل الذي واجهه ا 
 
  )  يزيديون، وتأججت تلك المشاعر الحقا

اعات عىل األراضن ن  Social Inquiryمثل التن

et al:2019   
  نينوى عنارص محورية فن

 نقاط التفتيش وعدم إمكانية الوصول إىل مناطق معينة من األقاليم المتنازع عليها فن
ّ
عد
ُ
.(. وت

األسواق. وإىل جانب تهميش الحكومة االتحادية لتلك األقاليم من حيث الحماية، أدى ذلك إىل اعتماد هذه المناطق عىل   تسييس
  تقوم بها منظمات

ة ومبادرات كسب الرزق النر كات الكبت   Social Inquiryغت  حكومية )  دولية الواردات ووقوعها تحت رحمة الشر

et al:2019  .). 

  مح
  مناطق أخرى من البال وأما النساء فن

 عىل الرجال، وتزيد نسبة األمية لديهن عىل نسبتها فن
 
ا  كبت 

 
د،  افظة نينوى فيعتمدن اعتمادا

  سوق العمل ) 
، وتتدبن مشاركتهن فن  أكتر

 
ن أوالدا   سن أصغر، وينجي 

وجن فن ن (. وتوجد أشد  LADP:2018; IOM Iraq:2013ويتر
 بجميع أ 

ً
  نينوى مقارنة

. وينطبق ذلك  احتياجات الحماية فن ن ة من النساء واألطفال النازحي  نحاء العراق، وذلك بسبب النسبة الكبت 
ن بسبب نقص فرص كسب الرزق داخل المخيمات، وضغط   َن أرسهن، إذ يعاني 

ْ
  ُيِعل

بصفة خاصة عىل النساء العازبات الالبر
  أسواق العمل، وا

فتقارهن إىل المؤهالت بوجه عام. وإذا أرادت  مسؤوليات رعاية األطفال، والقيود المفروضة عىل مشاركتهن فن
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ن عىل االنخراط فن  ما ُيجت 

 
 من أجل الحياة بشكل مستقل، فغالبا

 
 وثقافيا

 
النساء دخول المجاالت المحظورة عليهن اجتماعيا

  ذلك ممارسة الجنس 
اتيجيات تأقلم سلبية، بما فن ن استر  (.  UN OCHA:2018لقمة العيش )  لتأمي 

عتت  "سلة غذاء" العراق، حيث كانت مناطقها الشمالية تنتج وكانت محافظة ني
ُ
  ت

  الماضن
إنتاج العراق من    إجماىل   % من22نوى فن

  عام   إجماىل   %من 51القمح و
، كما هو مسجل فن   أثناء احتالل تنظيم الدولة  UNESCO:2019)  2014إنتاجه من الشعت 

(. ولكن فن
  طريقها إىل سوريا، ونهب المعدات  %، وصاد40اإلسالمية لها، انخفض اإلنتاج بنسبة 

ر التنظيم مليون طن من الحبوب كانت فن
 لهم" )  400الزراعية، وزرع قنوات الري باأللغام، ورفض دفع مستحقات 

 
(. وعقب اجتياح UNESCO:2019ألف مزارع "عقابا

    13تنظيم الدولة اإلسالمية، انخفضت القيمة الزراعية من 
  فن
   9.1إىل  2013تريليون دينار عرافر

  فن
  2015تريليون دينار عرافر

 (UNESCO:2019  العراق، وأكت  قطاع  
  أعىل قطاع توظيف فن

ر بشدة عىل ُسُبل العيش، فالزراعة ه  ثابن
َّ
(. وهذا الركود الزراع  أث

  
 فن
 
 جيدا

ً
ن تمثيال  القوى العاملة  تعمل فيه النساء، وأكت  قطاع لألعمال غت  المأجورة. وكانت النساء والشباب فيما مضن ممثلي 

  جمهورية العراق  
  صفوف عمال الحصد والحلب وعمال المصانع. وتشت  بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء فن

 فن
 
الزراعية، وخصوصا

 % من النساء.  37% من الرجال و 63إىل أن القطاع الزراع  كان يوظف قوة عاملة تشمل الجميع وتتألف من  2011لعام 

 
 
  إقليم نينوى إىل إنعاش القطاع الزراع  مرة أخرى.  ومن المرجح، وفقا

للحكومة العراقية، أن يؤدي ارتفاع مستويات هطول األمطار فن
  العودة إىل العمل حنر يتم إزالة األلغام بنجاح 

ن وقعوا ضحايا للعبوات الناسفة وال يرغبون فن  من المزارعي 
 
ا إال أن كثت 

 (NPC:2019a, 2019b وبذلك تعرقل العمل .)  الزراعية  
  األراضن

  القطاع الزراع  بسبب مخاطر المتفجرات المزروعة فن
فن

 عن نقص المعدات الزراعية.  
ً
، فضال  والمراع 

  ويقلل  
ايدة لألمن الغذاب  ن   نينوى، فإن تنشيطه يمكن أن يلن   الحاجة المتر

وألن القطاع الزراع  من القطاعات االقتصادية المهمة فن
. ولكن من أجل تعزيز  االعتماد عىل السلع المستو  ن ردة. أضف إىل ذلك أنه يمكن أن يوفر فرص عمل شاملة للشباب والنساء الريفيي 

  السياسات المتعلقة  
ات فن هذا القطاع، ال بد أن توفر الحكومة الدعم والتنظيم والحماية. عىل سبيل المثال، يحتاج القطاع إىل تغيت 

.  بالمعدات الزراعية واأللغام والمحاصيل ودعم ا ن ن النازحي   لمزارعي 

اتيجية للزراعة عىل ثالثة أركان،   وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، ترتكز خطة الحكومة العراقية االستر
  إصالحات السياسات لتيست  الزراعة القائمة عىل األسو 

اق  ويركز أحد هذه األركان عىل بناء قدرات المؤسسات العامة والبدء فن
  ذلك شبكات الري ومدخال ت اإلنتاج الزراع  وخدمات اإلرشاد الزراع  وصحة الحيوان( ) 

(. ولكن  UNESCO:2019المحلية )بما فن
  انخفاض الدعم االتحادي لزراعة الكفاف، مما أدى إىل ضعف حماية المنتجات والخدمات اللوجستية  

تسببت األزمة المالية فن
اتي  .  المحلية. وتواجه هذه االستر ن ن المزارعي   تحديات أخرى، مثل الوضع السياس  وتغت  المناخ، مما أدى إىل انتشار اليأس بي 

 
جية أيضا

 للزرق، ويؤدي ذلك إىل البطالة وإىل   المشاري    عومن نافلة القول أنه مع تقلص  
 
الزراعية، يتدهور القطاع وتقل إمكانية اتخاذه مصدرا

ن والعائدين إىل المدن  UNESCO:2019زيادة االعتماد عىل السلع المستوردة )    هجرة النازحي 
(. وبعد ذلك تتسبب هذه التطورات فن

م من أفراد األرسة أو المجتمع ) 
َّ
  الُمقد

 عن عمل، أو االعتماد عىل الدعم الماىل  أو العينن
 
 (. UNESCO:2019بحثا

ن وتحقيق االستقرا ر سبل العيش يزيد بشدة من احتمالية عودة النازحي 
ُّ
تيح مبادرات  كما أن توف

ُ
 إىل اإلنعاش االقتصادي، ت

ً
ر. وإضافة

  ُسُبل العيش
 
ن النساء والشباب، وهو ما ثبت أنه من عوامل إرساء السالم وتحقيق االستقرار )  أيضا  جديدة لتمكي 

 
 Sanad forفرصا

Peacebuilding & Social Inquiry:2018 وجوا ويبد ن    (. فالشباب الذين يحتاجون إىل رأس مال كاٍف ليتر
ؤوا حياتهم الخاصة فن

  شنر مناطق نينوى عن ندرة الفرص المتاحة للشباب، فإن ذلك  
أمس الحاجة إىل فرص لكسب الرزق. وحينما ُيسفر المناخ الحاىل  فن

  مبادرات دائمة لتوفت  سبل لكسب  
  فن
ّم فإن االستثمار الكافن

َ
  بعض األحيان إىل االنضمام إىل جماعات مسلحة. ومن ث

يدفعهم فن
ق يمكن أن يؤدي إىل تفادي حدوث مزيد من زعزعة االستقرار عن طريق منع أو تثبيط تجنيد الشباب. وللتدخالت المتعلقة ببناء  الرز 

  هذا الصدد. 
ة والمتوسطة، والتعويض عن األصول المفقودة أهمية محورية فن كات الصغت   القدرات الشاملة، وإعادة رسملة الشر

 المبادرات والخدمات 

إن المبادرات الحالية الرامية إىل توفت  ُسُبل لكسب الرزق تشمل ما يىل  عىل سبيل المثال ال الحرص: برامج تعويض األصول، وبرامج  
النقد مقابل العمل، والتوظيف المدعوم والتلمذة المهنية المدفوعة، والتدريبات المهنية والخاصة بالقابلية للتوظيف وريادة األعمال،  

امج ال ية واكتساب مهارات الكمبيوتر واإلدارة المالية، والدعم الزراع  إلعادة  والت  ن مصممة لتيست  معرفة القراءة والكتابة باللغة اإلنجلت 
 تنشيط الموارد اإلنتاجية.  

  قضاء  
امج من قضاء آلخر. ففن   السياقات المختلفة، ولذلك تختلف الت 

وتختلف المبادرات حسب التحديات والفرص المتاحة فن
وح واألمن. وعىل  س ن  ما تدور المشكالت حول السوق وطرق التأثت  المستمر عليها من خالل عوامل التن

 
نجار، عىل سبيل المثال، غالبا

ن     تقيمها الميليشيات بي 
  نقاط التفتيش النر

  سنجار، فإن المشكلة المركزية تتمثل فن
الرغم من وجود ُسُبل فعالة لكسب الرزق فن

 ) المراكز السوقية الرئي
ً
 (. INGO KII:2019, Livelihood Cluster Meeting:2019سية، من الموصل إىل سنجار مثال
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سىم أيضا

ُ
  المعنيون بُسُبل العيش تنفيذ برامج تساعد عىل تعويض األصول المفقودة )ت

كاء برنامج األمم المتحدة اإلنماب  ويتوىل رسر
ن بصفة خاصة عىل األ  كت  داد األصول"(، مع التر ن والمجتمعات المضيفة والعائدين واألشخاص  برامج "استر  للنازحي 

ً
  تدر دخال

صول النر
   
  نينوى، تعمل المجموعة المعنية بُسُبل العيش فن

. وفن
 
ن الذين فقدوا أصولهم اإلنتاجية بسبب الرصاع الذي اندلع مؤخرا غت  النازحي 
ن  وح من أجل النازحي  ن

  مناطق التن
  سنجار وتلعفر، وكذلك فن

ن بصفة خاصة عىل   حاالت الطوارئ فن كت    إقليم كردستان العراق مع التر
فن

داد األصول التدريب عىل مهارات إدارة األعمال   . وتدعم برامج استر تلبية احتياجات العائدين حسب وضعهم الخاص والسياق المحىل 
 
ّ
عد
ُ
ة، ومحو األمية التجارية، والتوجيه، وعنارص الحماية. وب  هدف تحقيق عوائد مستدامة، ت المنح التجارية العينية إلعادة  الصغت 

اوح الحد األقض من   )يتر
 
ة نسبيا   1000دوالر إىل   600تنشيط األصول صغت 

ُ
دوالر بوجه عام( لضمان التنقل. وتقدم هذه األنشطة

  سبق أن فقدت أصولها ) 
كات النر  أو للشر

 
كات الُمنشأة حديثا  (. INGO KII:2019الدعَم للشر

امج  ومن وجهة نظر الجهات الفاعل ايدة لت  ن ل من االستجابة للطوارئ إىل التنمية بإعادة هيكلة متر ، قوبل التحوُّ  
  المجال اإلنسابن

ة فن
ُهج موجهة ذات  

ُ
 بعد يوم االستعاضة عن برامج النقد مقابل العمل بن

 
ز استدامة األسواق. وتزايد يوما عزِّ

ُ
ُسُبل العيش وأطر جديدة ت

عيلها  جذور محلية أعمق وقائمة عىل األدلة ال 
ُ
  ت
  ذلك األرس النر

 للنساء )بما فن
 
  توفر فرصا

ة والمتوسطة النر كات الصغت  حتضان الشر
  األساس لألسواق االقتصادية المحلية، فإن ذلك ينطوي عىل مبادرات التماسك المجتمغ   

 للطبيعة الطائفية فن
 
نساء عازبات(. ونظرا

ن  ن القطاعي  اكة بي   دمج عنارص الشر
 
  حاالت الطوارئ حيثما كان ذلك   والحوار. ويجري أيضا

  مبادرات ُسُبل العيش فن
العام والخاص فن

، ألن هذا العنارص من المحتمل أن تساند 
 
 وممكنا

 
 (. INGO KII:2019بعد خروج المنظمات اإلنسانية )   المشاري    عمناسبا

 الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات 

ة عن السياق االقتصادي األوسع داخل العراق. فضعف القطاع الخاص  تواجه إمكانية توفت  ُسُبل عيش مستدامة تحديات ناتج
ة من السكان غت  قادرة عىل تحمل احتياجاتها   وقصور القطاع العام واالفتقار إىل برامج رعاية اجتماعية قوية يجعل قطاعات كبت 

ن  (. وما ينجم عن ذلك من انتشار الديون INGO KII:2020, OCHA:2019المعيشية األساسية )  اتيجيات التأقلم السلبية بي  واستر
ل من برامج المساعدة النقدية إىل نماذج توظيف وتوفت  أكتر استدامة عىل   المجتمعات المستفيدة يؤدي إىل تعقيد عملية التحوُّ

  الوقت نفسه، يؤدي االعتماد الكبت  عىل الواردات، ومحدودية اللوائح السوقية والمسOCHA:2019المدى البعيد ) 
اءلة،  (. وفن

  قدرة الجهات الفاعلة المعنية بُسُبل العيش عىل تنفيذ برامج ناجحة  
  التوظيف إىل التأثت  فن

وتصورات المحسوبية فن
 (INGO KII:2020, OCHA:2019  .) 

ة واال  ، ال تزال المناطق ذات الكثافة الكبت 
ً
  مبادرات ُسُبل العيش الحالية. أوال

حتياج  وال يزال يوجد عدد من الفجوات الحرجة فن
(. ويجب عىل الجهات الفاعلة المعنية بُسُبل العيش  INGO KII:2020الشديد المبلغ عنه، مثل الموصل، محرومة من الخدمات ) 

ن االقتصادي للمرأة   ، تتطلب المبادرات الرامية إىل تعزيز التمكي 
 
تنسيق جهودها من أجل تلبية االحتياجات الحالية بشكل أفضل. ثانيا

 من االهتمام والدعم، فال تزال المرأة تفتقر إىل الوصول العادل إىل األسواق بصفتها صاحبة أعمال وتاجرة ) واستقاللها مزيد
 
 INGOا

KII:2020 .)  مختلف قطاعات كسب العيش، فكثت  من النساء  
  ضآلة االستثمار وإدماج النساء فن

ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية فن
  أثنا 

َن أرسهن فن
ْ
  أصبحن َيُعل

 من يقمن عىل تقديم الرعاية األولية ألطفالهن، مما يزيد من حاجتهن إىل الدخل  الالب 
 
ء االجتياح هن أيضا

  الوقت نفسه قدرتهن عىل الحصول عىل فرص كسب الرزق.  
د فن ن برامج وأنشطة  وُيقيِّ كما أن وجود قناة أقوى لإلحالة المتبادلة بي 

 ) الدعم النفس  االجتماع  والحماية من العنف القائ
 
 مفيدا

 
  االقتصادي سيكون أمرا

  القطاع السوفر
 INGOم عىل نوع الجنس فن

KII:2020 ن جميع الفئات السكانية المهمشة ، توجد حاجة إىل نموذج تدريح   لتمكي 
 
  ذلك النساء واألقليات واألشخاص  -(. ثالثا

بما فن
ضذوي االنتماء الم   مجتمعاتهم وأسواقهم عند عودتهم.    -فتر

 فن
 
 تاما

 
 لضمان إدماجهم دمجا

ل نحو التماس مزيد من دعم القطاع الخاص مع تعزيز ثقافة     المستقبل، ستحتاج الجهات الفاعلة المعنية بُسُبل العيش إىل التحوُّ
وفن

  مجاالت عملها ) 
  الوقت نفسه، يجب عليها INGO KII:2020ريادة األعمال فن

بناء قدرات التعاونيات الزراعية، وكذلك   (. وفن
ة والمتوسطة )  كات المحلية الصغت  (.  INGO KII:2020أنظمة التمويل البالغ الصغر واألنظمة المرصفية، لتشجيع ازدهار الشر

اتيجيات بأنشطة دعوية قوية لتنفيذ شبكات أفضل للمعاشات التقاعدية واألمان االجتماع   من أجل    وسوف يلزم تعزيز هذه االستر
 الفئات السكانية المحرومة.  

  نينوى  
وعات ُسُبل العيش فن  لتعزيز مشر

 
 محوريا

 
  غضون ذلك، سيكون تبادل الدروس المستفادة من قبل الحكومة العراقية أمرا

وفن
ن  ن القطاعي  اكة بي  ق االستقرار واالستدامة. وال بد أن تدعم الحكومة الشر

ِّ
حق

ُ
العام والخاص من   وللتأكد من أن التدخالت الحالية ت

  أن تتوىل  
ة. وينبغن أجل إنشاء أطر تنظيمية سليمة والحصول عىل االستثمارات الالزمة لتوسيع نطاق األعمال التجارية الصغت 

  نهاية 
ن العام والخاص المسؤولية فن ن القطاعي  اكات بي  ن تكامل األسواق واستقرارها )   المشاري    عالشر  (. INGO KIIs:2019لتحسي 

 لة الرئيسية الجهات الفاع 

، ومنظمة  ن  GOALمنظمة مكافحة الجوع، وكاريتاس العراق، وهيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، والمجلس الدانمرك  للالجئي 

Globalكة، ومنظمة مشن ايست، و كاء التنمية المشتر ، ومنظمة  People In Need، ولجنة اإلنقاذ الدولية، والمنظمة الدولية لشر
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فند، ومنظمة  نينوى التطوعية إلغاث ، ومنظمة صحارى للتنمية االقتصادية، وجمعية التحرير للتنمية، ومؤسسة تت  ن ة النازحي 
Welthungerhilfe والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، ومنظمة ،ZOA International . 

 

  حاالت الطوار 9الشكل 
  عام : خريطة االستجابة اإلنسانية للجهات الفاعلة المعنية ُبُسبل العيش فن

  محافظة نينوى العراقية فن
 (. UN OCHA:2019a) 2019ئ فن

انية والجهات المانحة   ن  المت 

اوح من  وعات ُسُبل العيش، تتطلب المبادرات المستدامة ما يتر أشهر عىل األقل لتحقيق حلول دائمة   8إىل  6فيما يخص دورات مشر
 ما تغظ  المنح فتر 

ً
، عادة   الوقت الحاىل 

اوح من  تعزز االستقرار. وفن  تتر
ً
  ليس اإلطار   6إىل  4ة

أشهر من التدخالت، وهذا اإلطار الزمنن
، مثل توفت  فرص العمل وبناء القدرات. ويبدو أن الجهات المانحة قادرة عىل التفاوض  المشاري    ع األمثل إلنشاء وتنفيذ بعض أنواع 
ن  اوح بي    تتر

ات التنفيذ النر ن فتر    INGO KII:2019ألمد ودائمة ) أشهر من أجل تحقيق حلول طويلة ا 8و  6بي 
 ُسُبل العيش فن

ّ
عد
ُ
(. وت

   
نامج األمم المتحدة اإلنماب    العراق الخاص بت 

 من برنامج االستجابة لألزمات وبناء القدرة عىل مواجهتها فن
 
حاالت الطوارئ جزءا

انية قدرها  ن .  1296688216بمت 
 
 دوالرا
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 األساسية . الرفاه االجتماع  والخدمات 7

 االحتياجات 

  مناطق المنشأ، ولذلك  
ن واستقرارهم هو االفتقار إىل الخدمات األساسية فن إن العائق الرئيس  الذي يحول دون عودة كثت  من النازحي 

ن الخدمات األساسية المطلوبة من أجل عودة ناجحة ودائمة،  يشد  تأثت  عميق عىل آفاق الرفاه االجتماع  والسالمة البدنية. ومن بي 
ب ومرافق الرصف الصح  وإدارة النفايات، والموارد والفرص التعليمية، والمرافق واللوازم   : توفت  مياه صالحة للشر النازحون ما يىل 

  المناطق الضعيفة أو المحرومة وتوفت   
  هذه القطاعات الثالثة جميعها، ال يزال إصالح البنية التحتية الحالية فن

الصحية. وفن
ن  الخدمات العالج ن القطاعات تحسي  كة بي 

وح من االحتياجات الملحة. وتشمل االعتبارات المشتر ن   مناطق التن
ية أو الطارئة فن

 عن تعزيز الوصول إليها.    
ً
 الخدمات المتاحة من حيث الكم والكيف، فضال

 عن ال
ً
ن فهم مسائل الصحة النفسية، فضال ن بشكل أوضح عىل  وتوجد داخل قطاع الصحة، عىل وجه التحديد، حاجة إىل تحسي  كت  تر

غ كثت  هذا الموضوع.  
ّ
  يعانون منها  من الرجال والنساء عن مشكالت الصحة النفسية إذ ال يبل

. ومن الالفت للنظر أن النساء أكتر  النر

ن الرجال.   عن االكتئاب أو االضطرابات النفسية الالحقة للصدمات، إال أن معدالت االنتحار أعىل بكثت  بي 
 
وخلصت   من الرجال إبالغا

ن الرجال منه لدى النساء عندما يتعلق األمر  REACHمنظمة التأهيل والتعليم والصحة المجتمعية )  ( إىل أن قلة اإلبالغ أعىل بكثت  بي 
 عن مشكالت تتعلق بالصحة  31(. ولكن عىل الرغم من ذلك، أبلغ  REACH:2018dبالصحة النفسية ) 

 
ن داخليا % من جميع النازحي 

 ) النفسية، وهذه نسب 
 
 أن هناك ارتباطات   REACH(. ووجدت منظمة IOM:2018, RWG & Social Inquiryة مرتفعة جدا

 
أيضا

وح بمرحلة   ن ، حيث يرتبط وقت التن وح ووقته لهما تأثت  ن وح. كما أن موقع التن ن ن مشكالت الصحة النفسية والعوامل المتعلقة بالتن بي 
  نتائج الصحة  

 فن
 
  العراق جلبت معها تجارب مختلفة، مما أثر الحقا

اع فن ن وح. وشنر مراحل التن ن اع حدث فيها التن ن محددة من التن
وح المختلفة. وتشمل العوامل المهمة   ن اع الذي أدى إىل موجات التن ن وري فهم تاري    خ التن النفسية للشعب. ولهذا السبب، من الرصن
حكام  والمؤثرة األخرى: االنفصال عن أفراد األرسة )سواء باالختفاء أو الوفاة(، وإعالة امرأة عزباء لألرسة، ومشاعر اللوم الجماع  مثل األ 

صادرة عن اآلخرين. وعىل الرغم من الحاجة الماسة إىل خدمات الصحة النفسية، ال تكاد توجد أي معلومة عن الذين  والتصنيفات ال 
 ( 
 
 (.  RWG:2019يعملون عىل هذا الموضوع. كما أن قلة اإلبالغ تزيد الصورة تعقيدا

  الصحة النفسية والدعم النفس  االجت 
 حاالت  ومن المرجح أن تزداد الحاجة إىل االستثمار فن

 
وح المطول. وتوجد أيضا ن ماع  مع التن

حال مثل هذه الحاالت إىل  إ لنساء 
ُ
  حاجة ماسة إىل دعم الصحة النفسية. وت

ن إىل آخر وهن فن يزيديات ُعدن إىل سنجار من حي 
  دهوك، وهو ما ينم بدوره عن الحاجة إىل مزيد من أنشطة بناء القدرات والتدريب للتعامل مع هذه الحاال 

ت  مخيمات فن
 (NPC:2019b .) 

  الحصول عىل الخدمات الصحية األساسية. وتوجد أدلة عىل أن األشخاص ذوي  
 إىل ذلك، توجد حاجة إىل ضمان المساواة فن

ً
وإضافة

ضاالنتماء الم  ما ُيحرمون من الرعاية الصحية.   فتر
 
ال يتلقون معاملة مناسبة، كما أن األشخاص الذين ليست لديهم وثائق مدنية غالبا

  وتش
ن لوثائق الهوية  23ت  إحدى الدراسات إىل أنه فن % من الحاالت ُرفض تقديم الخدمات الصحية لألشخاص غت  الحاملي 

 (Saieh, Brown & McCluskey: 2018 نينوى رقم أعىل من ذلك، حيث ُحرم  
ن  36(. ويوجد فن % من األشخاص غت  الحاملي 
ة المشم  إىل كون الحرمان من الرعاية الصحية  NPC:2019bولة بالبحث ) لوثائق الهوية من الرعاية الصحية خالل الفتر

ً
(. وإضافة

 قد يؤدي إىل مشكالت صحية أخرى. فرفض تقديم التطعيمات أو  
 
 جسيما

 
 يشكل خطرا

 
 لحقوق اإلنسان، فإنه أيضا

 
 صارخا

 
انتهاكا

  األمراض. وحرمان النساء من ال
  المستشفيات قد يؤدي إىل إزهاق  العالج المناسب لألمراض المعدية يزيد من خطر تفسر

والدة فن
كاء المجموعة المعنية بالحماية عن حاالت كهذه، وهذه الحاالت تسلط الضوء عىل الحاجة الماسة إىل   ر. وقد أبلغ رسر أرواح بال أي مت 

ن )    الحصول عىل الخدمات بدون تميت 
 (.  NPC:2019bالمساواة فن

 المبادرات والخدمات 

اه والرصف الصح  والنظافة الشخصية مجاالن رئيسيان من مجاالت التنسيق: االستجابة عىل مستوى  للمجموعة المعنية بالمي 
المخيم، واالستجابة عىل مستوى خارج المخيم. وتركز أنشطة المياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية داخل المخيمات عىل  

  ذلك توفت  المياه، والرصف ا
، والتشجيع عىل النظافة الشخصية، وإدارة النفايات. وأما  تشغيل وصيانة خدمات المياه، بما فن لصح 

  مديرية المياه  
خارج المخيمات، فتنسق المجموعة المعنية بالمياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية مع السلطات المحلية فن

  المناطق 
رة. وتشمل هذه التدخالت   ومديرية البلديات لمنح األولوية إلصالح شبكات المياه والمحطات والبنية التحتية فن المترصن

  المدارس والعيادات والمستشفيات.    
 إصالح مرافق المياه والرصف الصح  فن

، حيث تقدم خدمات     مجال التعليم غت  النظام 
 فن
 
  العراق فتعمل أساسا

يكة للمجموعة المعنية بالتعليم فن وأما المنظمات الشر
ن من أجل تيست  دمجهم نسر  عدد من المدارس النظامية   عالجية لألطفال النازحي 

ُ
. ولكن أ   النظام التعليىم  النظام 

  نهاية المطاف فن
فن

م مؤقتة، وتوزي    ع مواد تعليمية  
ُّ
كاء: توفت  أماكن تعل   نينوى لتعزيز هذه التدخالت الدراسية غت  النظامية. وتشمل أنشطة الشر

فن
  اإلدارة الت 

ن وموظفن ،  وتربوية، ومبادرات لبناء قدرات المعلمي  ن عليمية ووزارة التعليم ولجان إدارة المدارس ورابطات اآلباء والمعلمي 
  .  وتنفيذ برامج الدعم النفس  االجتماع 
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 :  وتتألف المجموعة المعنية بالصحة من أربعة فرق عاملة ُمنظمة عىل النحو التاىل 

  )برئاسة منظمة الصحة العالمية(  (1
 التأهيل البدبن

 المتحدة للطفولة ]اليونيسف[( التغذية )منظمة األمم   (2

 الصحة اإلنجابية )صندوق األمم المتحدة للسكان(  (3

الصحة النفسية )منظمة الصحة العالمية، والهيئة الطبية الدولية، وله صلة بالعنف القائم عىل نوع الجنس والتدبت    (4
 العالخ   الشيري لضحايا االغتصاب( 

 

  كان يركز عىل الصدما
ت ألنه أصبح أقل أهمية بعد انتهاء معركة الموصل ولم تكن هناك حاالت إحالة  وتم حل فريق عامل إضافن

م خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية،  
ِّ
قد
ُ
 عن ذلك، أصبحت المجموعة المعنية بالصحة ت

 
كافية. وعوضا

ن االستجابة لمشكالت الصحة النفسية )    وحدات تدريبية لتحسي 
 (.  KIIs:2019-2020وتستثمر فن

ن خارج   ن والالجئي  ن داخل المخيمات. وأما احتياجات النازحي  ن والالجئي    المقام األول بالنازحي 
كما أن مجموعة الصحة معنية فن

َّ عن طريق إرشادات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. ويشت  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون   لن 
ُ
المخيمات فت
ن    20اإلنسانية إىل    هذه المناطق تعمل المجموعة المعنية بالصحة من أجل النازحي 

منطقة ذات أولوية فيما يتعلق بالعائدين، وفن
عاَمل الجماعات المستهدفة داخل المخيمات وخارجها بنفس النظام الذي يتمحور حول مراكز الرعاية الصحية  

ُ
خارج المخيمات. وت

يادات الخارجية بشأن مشكالت الصحة العامة وخدمات الصحة اإلنجابية والتطعيمات  األولية المجهزة لتقديم استشارات لمرضن الع
 للرعاية الصحية األولية لكل 

 
  5000واألدوية األساسية. وقد أقامت مجموعة الصحة مركزا

 
فرد. وإذا كان المركز الصح  موجودا

ث الستيفاء المعايت  المطلوبة. وبخالف ذلك يتوىل 
َّ
  إنشاء مراكز الرعاية الصحية  بالفعل، فكان ُيحد

برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
  حالة وجود أقل من 

 لخطة االستجابة اإلنسانية. وفن
 
كاء المجموعة    5000األولية وفقا   مخيم أو مستوطنة، ُيرسل رسر

شخص فن
 متنقلة لمعالجة الم

 
 الصحية.   شكالتالصحية فرقا

 الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات 

  قطاعات أخرى، أبلغت جميع الجهات الفاعلة المعنية بالمياه والرصف الصح  والنظافة  عىل 
  ظهرت فن

غرار االتجاهات النر
   
الشخصية عن صعوبة الحصول عىل خطابات السماح بدخول المساعدات اإلنسانية، مما يعيق قدرتها عىل تقديم الخدمات فن

ك    المبادرات الحالية  المناطق المحتاجة. وذكرت المنظمات المعنية ورسر
 من الفجوات وأوجه القصور المزمنة فن

 
ا ذون أن كثت 

ِّ
اؤها الُمنف

عزى إىل مشكالت السماح بالدخول ) 
ُ
 (.  INGO KIIs:2020يمكن أن ت

اتيجيات     مجاالت المياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية فجوة أخرى تتعلق بقصور الهياكل واالستر
وحددت الجهات الفاعلة فن

ن  التم كاء الدوليي    قطاع الصحة إىل أن منظمة الصحة العالمية والشر
ويلية. عىل سبيل المثال، أشار أصحاب المصلحة الرئيسيون فن

  اإلد 
ن أن القيود المالية فن   حي 

  نينوى، فن
ارة  اآلخرين ال يمتلكون القدرات المطلوبة لتلبية الطلب الحاىل  عىل الرعاية الصحية األولية فن

  الخدمات الصحية الثانوية ) الصحية ووزارة  
ة فن ك فجوات خطت     INGO KII:2020الصحة تتر

(. وال تزال المجموعة الصحية تتلفر
  العراق، لطلب مساعدة نقدية طارئة، وتعكس هذه المكالمات االحتياجات الصحية  

 فن
 
ن داخليا مكالمات، عت  مركز معلومات النازحي 

  يتعذر عىل الجهات
 INGOالفاعلة اإلنسانية تلبيتها ويجب توجيهها مرة أخرى إىل الحكومة المركزية )  العامة غت  الُملباة النر

KII:2020  اوح من ة تتر  لفتر
 
 قصت  األجل، يمتد غالبا

ً
  حاالت الطوارئ تمويال

  قطاع التعليم، تتلفر بوجه عام مبادرات التعليم فن
(. وفن

امج اإللم 6إىل  3 ام بالقراءة والكتابة والحساب، مع إجراء تقييمات دورية إلثبات الفعالية،  أشهر. إال أن تنفيذ الدورات الكاملة لت 
ن عىل األقل )   طويل األجل لمدة عامي 

ً
  قطاع المياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية،  INGO KII:2020يتطلب تمويال

(. وأما فن
ورية، بم  وعات إعادة التأهيل الرصن   لكثت  من مشر

  ذلك إصالح البنية التحتية القديمة للمياه، إىل أنه  فتشت  التكلفة والجدول الزمنن
ا فن

 التمويل عىل المستوى الحكوم  من أجل  
ن ال يمكن معالجتها بشكل مناسب من ِقبل الجهات الفاعلة اإلنسانية. ولذلك يجب تحسي 

  طويل المدى ) 
اتيجيات المياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية بأفق زمنن  (.  INGO KII:2020التغطية الكافية الستر

ي  ها عدد من الفجوات. فال يزال كثت  من المرافق     نينوى يعتر
  قطاع الرعاية الصحية عىل وجه التحديد، ال تزال المبادرات فن

وفن
ار   ن أن البعض اآلخر بحاجة إىل الهدم وإعادة البناء بسبب األرصن   حي 

الصحية الموجودة داخل المحافظة بحاجة إىل إصالح، فن
  
   الجسيمة النر

  أثناء التحرير. وال تزال الخدمات الصحية الثانوية محدودة بسبب نقص القدرات التقنية والمادية فن
 لحقت بها فن

ورية  KIIs:2019-2020المؤسسات الصحية العراقية، مثل اإلدارة الصحية ووزارة الصحة )  (. ولذلك فإن جهود بناء القدرات رصن
ن إدارة المستشفيات   القائمة، ودمج شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة، وتحديد احتياجات الصحة النفسية وإحالة  لضمان تحسي 

  حصول األشخاص ذوي االنتماء الم
، وضمان المساواة فن ن  إىل مقدم  الخدمة المناسبي 

ضالمرضن أو الذين ال يحملون وثائق    فتر
 (.  INGO KII:2020مدنية عىل الرعاية ) 

  حاالت الطوارئ، فإن المبادرات  وعىل الرغم من أن إتاحة فر 
 داخل قطاع التعليم فن

 
ا  كبت 

 
نت تحسنا ص االلتحاق بالتعليم قد تحسَّ

، لذلك يعتمد كثت  من   ن ن المؤهلي    المعلمي 
التعليمية الحالية ال تزال دون المستوى المطلوب من حيث الجودة. ويوجد نقص حاد فن

 عىل 
 
ة ) أماكن التعلم النظام  وغت  النظام  حاليا ن عديىم  الخت  م الكتب المدرسية،  INGO KII:2020خدمات متطوعي 

َّ
قد
ُ
(. وت
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ة، فن   اآلونة األخت 

. وفن بوي. وأوجه القصور المذكورة لها تداعيات واضحة عىل التحصيل العلىم  ولكنها تكاد تخلو من االبتكار التر
  نينوى، لم ينجح سوى 

 فن
 
ن داخليا  (.    INGO KII:2020تقدموا المتحان الصف السادس )  % من األطفال الذين 15مخيمات النازحي 

  متسق وشامل لضمان تقديم الخدمات األساسية يؤثر عىل فعالية التدخالت. وقد  
  نهاية المطاف، ال يزال غياب نظام وطنن

وفن
ك" لعالج هذا القصور وتوفت  حلول دائمة )    مجال الصحة إىل وضع "إطار عمل مشتر

(.  INGO KII:2020دعت الجهات الفاعلة فن
ن عىل المناطق   ن المؤهلي  اء التعليم أن الحكومة المركزية يجب أن تضع أطر سياساتية مناسبة من أجل إعادة توزي    ع المعلمي  ويرى خت 
امج التعليمية، وأن تمنع   المحتاجة، وأن تقدم حوافز لضمان التغطية المناسبة للمواقع الريفية، وأن تضع معايت  موحدة لجودة الت 

ن ضد األطفال الذين ليست لديهم وثائق مدنية ) التم   جميع القطاعات عىل أهمية  INGO KII:2020يت 
(. وتشدد الجهات الفاعلة فن
 تعزيز توىل  الجهات المحلية زمام األمور ألن ذلك أمر أساس  لتحقيق االستقرار الناجح والمستدام.   

 الجهات الفاعلة الرئيسية 

: منظمة المسلة، ومنظمة غت  الحكومية ومة إقليم كردستان. وتشمل المنظمات المحلية والدوليةالحكومة االتحادية العراقية وحك

، واليونيسف، وصندوق األمم المتحدة للسكان،   -هيلب   
، وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب  ن ألمانيا، والمجلس الدانمرك  للالجئي 

ويجية للمساعدة الشعبي  ة، ومنظمة النجدة الشعبية، ومنظمة أطباء مساعدون للنشاطات  ومنظمة فيلق الرحمة، والمنظمة التن
ويجية  Heevieالطبية، ومنظمة داري اإلنسانية، ومنظمة  س، ومنظمة أطباء بال حدود، وهيئة الكنيسة التن ، ومنظمة سماريتان بت 

  العراق، ومنظمة رياح ا 
لسالم اليابانية، ومنظمة أوكسفام، والهالل  لإلغاثة، واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنظمة إنقاذ الطفولة فن

فند، و  ية، ومنظمة كورديد، ومنظمة أطباء People In Needاألحمر القطري، ومؤسسة تت    الخت 
، ومنظمة ميدير، ومؤسسة بارزابن

، والمنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية، والمجHeeviالعالم، ومنظمة  ويح    ، ومنظمة مدخل العراق الصح  لس التن
، وصندوق األمم المتحدة    

. وتشمل وكاالت التمويل الرئيسية: المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنماب  ن لالجئي 
 للسكان، واليونيسف. 

 

  نينوى، العراق )10الشكل 
 (. Health Cluster Iraq :2019: مقدمو الخدمات الصحية فن

 



ي نينوى العودة المستدامة وجهود تحقيق االستقرار َفي سهل نينوى و |           32  USAID.GOV  مناطق غربر

 

  عام : خريطة االستجابة ا 11الشكل 
  محافظة نينوى العراقية فن

 (. UN OCHA:2019a) 2019إلنسانية للجهات الفاعلة المعنية باالستجابة الصحية فن

انية والجهات المانحة  ن  المت 

  ،
 
را رة من الحرب، تشت  تقديرات البنك الدوىل  إىل أن قطاع  الصحة والتعليم هما أكتر القطاعات ترصن فيما يخص المحافظات المترصن

 جسيمة بلغ مجموعها حيث تكبد
 
ارا  World Bankمليار دوالر أمريك  عىل التواىل  )   2.4مليار دوالر أمريك  و 2.3ا أرصن

Group:2018  .ارتفاع معدالت االعتالل والوفيات  
ر بشدة عىل تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتسبب فن (. وقد أثر هذا الرصن

  قطاع  الصحة 
ر تكلفة تعافن

َّ
قد
ُ
 World Bankمليار دوالر أمريك  عىل التواىل  )  4.3مليار دوالر أمريك  و 4.6والتعليم بنحو وت

Group:2018 العراق تبلغ  
انية الصحية فن ن    Financial Tracking Service:2019دوالرات )   28511404(. ولكن المت 

(. وفن
 قطاع المياه والرصف الصح  والنظافة الشخصية من أف 

ّ
انيته الوقت نفسه، ُيعد ن ، إذ تبلغ مت 

ً
   53150178ضل القطاعات تمويال

 
دوالرا

 (Financial Tracking Service:2019 .) 
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 . التماسك االجتماع  والمصالحة 8

 االحتياجات 

 نحو المصالحة داخل المجتمعات وفيما  
ً
  شبكات العالقات المستدامة، ويمكن أن يكون خطوة

التماسك االجتماع  عنرص أساس  فن
ورة زيادة الوع  به.   اع ورصن ن ون الرئيسيون خالل المقابالت الشخصية عىل أهمية التماسك االجتماع  بعد التن بينها. وقد شدد المخت 

ن برامج التماسك االجتماع  يجب أن  قالت إ  بد من وضع خطة استجابة شاملة وجيدة التنسيق، و بأنه ال  REACHوأفادت منظمة 
 من هذه الخطة ) 

 
 أساسيا

 
(. وهذا أمر ال بد منه "لضمان أن جهود إعادة البناء تتسم باألمان واإلنصاف  REACH:2018cتكون جزءا

" ) واالستدامة لجميع السكان العائدين وغت   ن   محافظة نينوى يواجه فيها كثت  REACH:2018cالنازحي 
(. وال تزال توجد مناطق فن

ج  
َ
وري أن ُيعال ن نحو هذه المناطق، ال يزال من الرصن كت  ن خارج المخيمات احتياجات غت  ُملباة. وعىل الرغم من توجيه التر من النازحي 

يشدد أي نهج قابل للتطبيق عىل مركزية برامج التماسك االجتماع    بشكل مناسب المستوى العاىل  من االحتياجات غت  الُملباة، وأن
  مناطق العودة ) 

 (.  REACH:2018bفن

  الوقت الراهن، ال  
ن األقليات والجماعات األخرى، وإن كان ذلك ُينظر إليه عىل أنه مهمة صعبة. وفن وال بد من إعادة بناء الثقة بي 

ا أو يهتم بها عندما يتعلق األمر بالمصالحة. ويحاول كثت  من عنارص األقليات  مع لهت تشعر مجتمعات األقليات بأن هناك من يس
  
انهم، إال أنهم ال يزالون يشعرون باإلهمال من جانب   من أفراد   أدت إىل فقدانتجاوز الفظائع النر عائالتهم أو أصدقائهم أو جت 

 هو االفتقار الشديد إىل الثقة، الذي ال ينبع من احتالل تنظيم السلطات. ويبدو أن العائق الرئيس  أمام عودة األقليات النازحة داخلي 
 
ا

  أطول بكثت  عانت فيه األقليات من التهميش والخوف عىل مستقبله
 من إطار زمنن

 
.    ا الدولة اإلسالمية فحسب، بل أيضا الجماع 

  ظروف غت  إنسانية. فغادرتإل وفيما يخص ا 
، أدى انعدام الثقة إىل نزوح مطول فن ن ة من المجتمع المسيح    يزيديي  قطاعات كبت 

   
. وضاعف ذلك من الخوف من ضياع الدين المسيح  والثقافة المسيحية فن

 
العراق، وهاجروا إىل أماكن أخرى لبناء حياة أكتر أمانا

ق األوسط.    الشر

  نينوى. عىل
سبيل المثال، تشت  التقارير إىل    ويتجىل تمزق النسيج االجتماع  واحتياجات المصالحة غت  الُملباة عت  أبعاد متعددة فن

د عملية استعادة    14وجود 
ِّ
ذم االجتماع  وعامل ُيعق   مدينة الموصل وحدها، وهو عالمة عىل التشر

مجموعة مسلحة مختلفة فن
وح أن  CSO KII:2019التماسك )  ن وح المطول أجرتها مصفوفة تتبع التن ن (. وكذلك أظهر عرض تقديىم  حديث لدراسة بشأن التن

  المساك "
  ن المدمرة فن

  النر
  والدينن

  منالمواقع ذات التنوع العرفر
ة تتعلق بالتماسك االجتماع  واألمن   تعابن ه  عىل  مشكالت خطت 

  المساكن المدمرة األرجح أكتر من  
   متجانسة أو السكانية المجموعات ذات الالمواقع  فن

تكون فيها مشاكل التماسك االجتماع   النر
  عىل المساكن الخاصة، تعكس هذه  RWG:2019واألمن أقل خطورة" ) 

(. وإىل جانب أعمال االنتقام واالستيالء غت  القانوبن
 الظواهر احتياجات التماسك االجتماع  وتزيد من شدة تلك االحتياجات.   

 عىل المقياس 
 
ا   الوقت الحاىل  المؤرسر الفردي األهم واألكتر تأثت 

عتت  المصالحة فن
ُ
صورات السالمة  لدليل العودة، الذي يقيس ت  2وت

ن إىل  IOM:2019bوالتماسك االجتماع  )   يعيق عودة النازحي 
 
 رئيسيا

ً
(. وبعبارة أخرى، تشكل احتياجات المصالحة غت  الُملباة عامال

  المقياس 
  عام  2مناطق المنشأ. ومن الجدير بالمالحظة والمثت  للقلق أنه قد حدث تدهور فن

حاجة إىل مزيد من   ثمة، و 2019فن
 (.   RWG:2020ت لتوضيح األسباب الدقيقة وراء هذا التدهور ) المعلوما

 المبادرات والخدمات 

  
  برطلة مجلس الوزراء  2018آذار/مارس  14فن

  سهل نينوى خالل مؤتمر عقده فن
طلقت خارطة طريق التماسك االجتماع  فن

ُ
، أ

 (  
 (.  UNDP:2019aولجنة المصالحة الوطنية بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

، ال سيما من خالل جهود المنظمات     مجال التماسك االجتماع 
 إحراز تقدم فن

 
ذين.  الدولية ويجري حاليا

ِّ
كائها الُمنف غت  الحكومية ورسر

ن عىل إدارة الرصاع،   وتشمل المبادرات ذات الصلة إجراء حوارات مجتمعية، وإنشاء لجان سالم محلية، وبناء قدرات القادة المحليي 
وعات الخدمات االجتماعية وُسُبل العيش.     مشر

كة، والحمالت الدعوية، ودمج مكونات التماسك فن  وبرامج الموارد المشتر

، وتحاول أن تجعل المجتمعات   وعات تماسك اجتماع  عىل سبيل المثال، تعمل المجموعة الدانماركية إلزالة األلغام عىل مشر
، ولكن  المحلية تدرك أهمية هذا المفهوم. ويبدو 

 
  قدما

  المضن
 نحو تعبت  المجتمعات المحلية عن رغبتها فن

 
 إيجابيا

 
أن هناك اتجاها

  القيام بذلك بطريقة مستدامة تعالج التوترات الكامنة بشكل مناسب ) 
 (. INGO KII:2019يكمن التحدي فن

  أطلقتها منظمة 
" من المبادرات النر  برنامج "اليوم التاىل 

ّ
نامج إىل "تحقيق حكم  ورسر  PAX for Peaceوُيعد كاؤها. وي  هدف هذا الت 
ع   تمثيىل  

  النهاية إىل إعادة اإلعمار الشامل لمحافظة نينوى فيما   ،وأحكام أمنية سليمة ،ورسر
، مما يؤدي فن وزيادة التماسك االجتماع 

نامج تيست  وتحفPAX for Peace-Iraq:n.dبعد تنظيم الدولة اإلسالمية" )    إطار هذا الت 
ن  (. ويجري فن ن المواطني  ن الحوار بي  ت 

(.  PAX for Peace-Iraq:n.dوالحكومات المحلية. فمن خالل تحاور المجتمعات بعضها مع بعض، تبدأ عملية إعادة بناء الثقة ) 
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ن عىل الشباب، يسغ هذا  2013بتنفيذ برنامج "كلنا مواطنون" منذ عام  PAXوعالوة عىل ذلك، تقوم منظمة  كت  . ومن خالل التر

نامج ن الطوائف )   الت  ام التنوع والحرية الدينية من خالل الحوار والتضامن بي 
 (.  PAX for Peace-Iraq:n.dإىل تعزيز احتر

   
وعات التماسك االجتماع  فن   مشر

 منظمة سند لبناء السالم فن
 
وبدعم من معهد الواليات المتحدة للسالم، تعمل بنشاط أيضا

. عىل سبيل المثال،   ، من خالل جمعالمنظمة حاول تمحافظة نينوى. و  ، إيجاد حلول للتعايش السلىم 
 
ن معا قادة المجتمع والمسؤولي 

  صيف 
   2018فن

  إجراء حوار مع زعماء القبائل والمجتمعات المحلية، بما فن
ع معهد الواليات المتحدة للسالم ومنظمة سند فن ، رسر
  العياضية، وه  بلدة قريبة من مدينة ت

كمان الشيعة، فن    ذلك السنة والتر
ل هذا الحوار بإبرام اتفاق التعايش السلىم  فن

َّ
لعفر. وتكل

 بالتنسيق  2018آب/أغسطس  
 
ن إىل المنطقة. ويقوم معهد الواليات المتحدة للسالم حاليا  لعودة النازحي 

 
، وأرس ذلك االتفاق أساسا

عنف"، بشأن تنفيذ االتفاق وتطبيق إطار   مع الوكالة األلمانية للتعاون الدوىل  ومع جهتها الممنوحة، وه  منظمة "قوة السالم دون
ن الجهات الفاعلة ذات الصلة من الرد عىل أي انتهاكات لالتفاق.  

ِّ
 رصد ُيمك

  قضاء تلعفر  
 إىل ذلك، يقوم معهد الواليات المتحدة للسالم والوكالة األلمانية للتعاون الدوىل  بتنسيق عمليات الحوار فن

ً
وإضافة

  تحو 
ل دون العودة وتهدئة التوترات، وتركز الوكالة األلمانية للتعاون الدوىل  عىل ناحية زمار، بينما يركز معهد  بهدف إزالة العوائق النر

  قضاء الحمدانية، حيث  
 معهد الواليات المتحدة للسالم ومنظمة سند فن

 
الواليات المتحدة للسالم عىل مركز تلعفر. ويعمل أيضا

ن والشبك ح  ن المسيحيي    والوحدات اإلدارية. تجري دراسة توترات بي 
 ول قضايا األمن والهوية الثقافية واألراضن

  سنجار، تتعاون منظمة 
ن عن ا  PAXوفن . وتركز هذه  إل مع منظمة المسلة عىل إنشاء وتنظيم لجنة سالم محلية مع ممثلي  ن يزيديي 

  المجتم 
ن لتنظيم األنشطة وإجراء الحوارات فن ن والدينيي  اك الزعماء القبليي  ع. وعىل الرغم من أن اللجنة تبدو نشطة،  اللجنة عىل إرسر

ن بمساعدة تنظيم الدولة اإلسالمية     توجد معها خالفات مستمرة، مثل العرب السنة المتهمي 
فإنها ال تضم أعضاء من المجتمعات النر

  
ن المجتمعات والتفا2014فن اعات بي  ن   التخفيف من حدة التن

وض بشأنها  . ومع ذلك، ُينظر إىل قبيلة شّمر عىل أنها نجحت فن
 (Sanad for Peacebuilding & Social Inquiry:2018   .) 

  تأثت  مشكالت الدعم النفس   
اع من أجل النظر فن ن  بإعداد تقييم رسي    ع للتن

 
 إىل ذلك، تقوم المنظمة الدولية للهجرة حاليا

ً
وإضافة

 . وح عىل القدرة عىل تحقيق التماسك االجتماع  ن  االجتماع  الناشئة عن التن

     وأما عىل
اكات مع برنامج األمم المتحدة اإلنماب    مكتب رئيس الوزراء رسر

، فقد أقامت لجنة المصالحة الوطنية فن المستوى الحكوم 
  إىل  

اكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنماب  ومعهد الواليات المتحدة للسالم ومنظمات أخرى لدعم عمليات السالم المحلية. وأدت الشر
  محافظة نينوى. إال أن التحديات الرئيسية أمام نجاح اللجنة تركزت حول مواردها وواليتها. أما  لجان مصالحة فرعي  8تشكيل 

ة فن
 م
 
 وغالبا

 
 جيدا

 
 تحديدا

ً
انية الحكومة، وأما الوالية، فلم تكن والية اللجنة محددة ن ا  الموارد، فلم يكن لدى اللجنة أموال مخصصة من مت 

  االحتكاك مع السلطات دون الو 
  نينوى هو  تسببت فن

طنية ذات الواليات المماثلة، مثل مجلس المحافظة. وما أدى إىل تفاقم ذلك فن
نة من النخب المحلية وقادة المجتمع، قد تشكلت من دون توضيح عالقة هذه اللجان بالكيانات   أن لجان السالم المحلية، الُمكوَّ

  أوائل عام 
  باللجن  2019المحلية األخرى. واسُتعيض عن اللجنة فن

 
  كانت مرتبطة أيضا

، النر ة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمغ 
 . ة، وأصبحت لجنة التعايش والسلم المجتمغ    اآلونة األخت 

  فن
 بمكتب رئيس الوزراء. وخضعت هذه اللجنة لتحول إضافن

 وتتألف الوالية المنوطة باللجنة الجديدة من النقاط التالية:  

؛. القيام باألنشطة 1 ز التعايش والسلم المجتمغ    واإلجراءات المتعلقة بالمصالحة الوطنية عىل نحٍو ُيعزِّ

  . متابعة الملفات السياسية للمصالحة الوطنية والحوار مع األحزاب السياسية العراقية؛2

  . معالجة عواقب اإلرهاب من جميع الجوانب؛3

  الخارج 4
ن فن ن العراقيي    وترتيب عودتهم الطوعية إىل العراق؛. متابعة شؤون الالجئي 

  تحول دون عودتهم؛5
 إىل منطقة المنشأ وإزالة الحواجز األمنية والقبلية والخدماتية النر

 
ن داخليا   . متابعة عودة النازحي 

  مسألة الكيانات المنحلة؛6
  . الفصل فن

  حالة االستيالء غت  القانو7
؛ . العمل عىل إعادة الممتلكات إىل أصحابها فن ن   عىل منازل النازحي 

 بن

 يتبناه الجميع. 8
 
 اجتماعيا

 
وعا  . العمل عىل جعل المصالحة الوطنية مشر

  تدعم التعايش  9
ام اآلراء األخرى والتنوع والمواطنة وسيادة القانون والقيم األخرى النر . تشجيع وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح واحتر

  السلىم  الطويل األمد؛

ن المعمول بها؛ . متابعة شؤون األ10  للدستور والقواني 
 
وعة وفقا   قليات وحقوقها المشر

ورة. 11   تقديم الخدمات عند الرصن
رة واإلرساع فن   المناطق الُمحرَّ

  . متابعة نقص الخدمات فن

 . متابعة ملف القبائل. 12

 
 من "فرق ا 

 
، أنشأت هذه اللجنة عددا  

لسالم" األصغر، المكونة من نساء، الستكمال  وبالتشاور والتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنماب 
 أعمال لجانها الفرعية.  
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 الفجوات وأوجه القصور واإلخفاقات 

  دراسة تعاونية حديثة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة و 
  بالمصالحة، أبلغت   منظمة سوشیل إنكوایريفن

والفريق العامل المعنن
  تحتاج

 جهود مالئمة  IOM:2019bإىل المصالحة )  محافظة نينوى عن أكت  عدد من المواقع النر
 
بذل حاليا

ُ
 أنه ال ت

 
كر أيضا

ُ
(. ولكن ذ

  
 )أو نحو   117فن

 
َ أنها تحتاج إىل المصالحة )  158%( من 74موقعا  ِ

 ُرب 
 
ن الحاجة والنشاط  IOM:2019bموقعا (. ويدل هذا التباين بي 

ة.     عىل وجود فجوة كبت 

  مبادرات أخرى، يواجه  
ل إىل األهداف  وكما هو الحال فن : التحوُّ   ما يىل 

نجاح برامج التماسك االجتماع  والمصالحة تحديات تتمثل فن
اع طال أمده، وعدم وجود إرادة سياسية كافية،   ن  دائمة لتن

ً
  تكون أقرص من أن تضمن حلوال

ن النر هة نحو التنمية، ودورات المانحي  الُموجَّ
ة بشعة  عىل المستوى االتحادي، لمنح األولوية بشكل مناسب    نينوى، والديناميات المتغت 

للمصالحة، والهيكل اإلداري المعقد فن
الناتجة عن عمليات دمج المخيمات وإغالقها، وازدواجية وتكرار جهود المنظمات الحكومية والمنظمات غت  الحكومية، وعدم وجود  

ن ذوي االنتماء الم   اآلراء حول كيفية التعامل مع النازحي 
ضتوافق فن   فتر

امج   ، وفن بعض األحيان، نقص وع  المجتمعات المتلقية بالت 
 .  ا والخدمات المحددة المتاحة له 

ل أدناه.    العمليات عىل النحو الُمفصَّ
د عدد من الفجوات وأوجه القصور فن

ِّ
 إىل ذلك، ُحد

ً
 وإضافة

 

  ذلك السياسات التوجيهية •
، بما فن  إطار مصالحة وطنية متسق وذو طابع رسىم 

ُ
ل بعد وآليات الرصد، عىل المستوى   لم ُيفعَّ

  ظل غياب إطار عمل مركزي، يكون تأثت  واستدامة برامج المنظمات
. وفن غت  الحكومية الخاصة   الدولية  الحكوم 

  غضون ذلك، يلزم وجود  INGO FGD:2019, INGO KII:2020بالتماسك االجتماع  والمصالحة محدودين ) 
(. وفن

لقياس مدى نجاح اتفاقات السالم القبلية وفعالية برامج المنظمات غت  الحكومية  مقاييس تقييم وعمليات رصد أقوى 
 (.  INGO KII:2020, PRWG 2019aالدولية األخرى ) 

 

ن )  •   ترعاها الحكومة تفتقر إىل الشمول والتمثيل المناسبي 
 ,INGO KIIs:2019-2020مبادرات المصالحة الحالية النر

NPC KII:2019, PRWG:2019a  برنامج المصالحة الوطنية ولجانه  
 للغاية فن

 
 ناقصا

ً
لة تمثيال

َّ
(. وال تزال المرأة ُممث

ية الريفية. وتثت  وجود الرسمية، ويتفاقم إقصاؤها ب فئات أخرى من التهميش، مثل وضع األقلية، والسن، والفجوة الحرصن
اء أن مشاركة المرأة ، إذ يرى الخت 

 
 بالغا

 
  إتاحة أي فرصة للسالم المستدام )  هذه فجوة قلقا

ورية فن  (.   KIIs:2019رصن
 

  المجتمع المحىل  أن العدالة جزء ال يتجزأ من عملية المصالحة وبناء الثقة الناجحة   •
رأى العديد من الجهات المعنية فن

 (KIIs:2019 ،ظل غياب إجراءات قضائية شفافة وآليات واضحة للمساءلة ونظام محاكم فاعل  
تكتر اإلخفاقات  (. ولكن فن

  إقامة العدل. فاألشخاص ذوو االنتماء الم
ضالجسيمة فن   السجون ومراكز االحتجاز، وا  فتر

يزيديون  إل غت  الُمثَبت قابعون فن
 INGOال يجدون أي وسيلة مجدية لرفع مظالمهم، والعقاب الجماع  ال يزال يزعزع االستقرار المجتمغ  ) 

KIIs:2019-2020, Revkin:2018ضوء هذه اإلخفاقات، يجب عىل المنظمات  
غت  الحكومية  الدولية (. وفن

  .   برامجها الخاصة بالمصالحة والتماسك االجتماع 
يكة لها دمج قدر أكت  من الدعوة إىل تحقيق العدالة فن  والمنظمات الشر

 

 إىل وجود حاجة إىل الدمج القوي لمكونا •
 
ت منع التطرف العنيف، واستئصال التطرف،  وأشارت المجتمعات المتلقية أيضا

  برامج التماسك االجتماع  الحالية ) 
(. ويعتقد كثت  من السكان  INGO FGD:2019, KIIs:2019وتعليم التسامح فن

ان التطرف والعنف ذ ح، فستظل تؤجج نت  صحَّ
ُ
  العراق، إن لم ت

رين أن العقلية الطائفية السائدة فن الدوافع   و المترصن
  المستقبل )  األيديولوجية
 (.   KIIs:2019فن

 

غت  الحكومية والمجتمعات المستهدفة عىل حد سواء، مفاده أن   الدولية وهناك تصور، لدى بعض عنارص المنظمات •
ز معظم برامجها عىل معالجة التوترات الطائفية. إال أن اضطرابات  

ِّ
رك
ُ
 ما ت

 
مبادرات التماسك االجتماع  والمصالحة غالبا

حِدث انقسامات داخل المجتمعا
ُ
ن  التماسك االجتماع  يمكن أن تكون لها أبعاد عديدة، ويمكن أن ت ت المحلية وفيما بي 

  القطاع تدمج أو حنر تمنح األولوية لقضايا االنقسام  
 من الجهات الفاعلة فن

 
ا ن من الحقوق وقادتهم. ورغم أن كثت  المحرومي 

داخل الطائفة الواحدة، ال تزال توجد حاجة إىل مزيد من االهتمام بهذا الموضوع من أجل التخفيف من الثأر داخل  
ن المجموعات  الجماعة الواحدة، وح   يمكن أن تهدد تنفيذ اتفاقات السالم واستمراريتها، وتمكي 

اعات الداخلية النر ن ل التن
ذمة، مثل ا  ، من الدفاع عن احتياجاتهإل المتشر ن  ,INGO FGD:2019سقة وموحدة ) تبطريقة م  ا ومصالحه  ا يزيديي 

KIIs:2019-2020, PRWG:2019a  .) 
 

فة بتنفيذ برامج التماسك االجتماع   وتشعر بعض المجتمعات المستفيدة بارتياب ش  •
َّ
ديد تجاه شنر الجهات الفاعلة الُمكل

  ذلك المؤسسات الحكومية وغت  الحكومية، والسلطات المحلية، والقيادات القبلية أو الدينية  
والمصالحة، بما فن

 (INGO FGD:2019, KIIs:2019-2020  وال بد من أنشطة بناء الثقة إلصالح الميثاق االجتماع .)    ن المجتمعات بي 
ذة.     

ِّ
 المتلقية والجهات الُمنف
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، وليست المفروضة من الخارج أو من   •   يقودها المجتمع المحىل 
وتوجد حاجة إىل مزيد من برامج السالم والمصالحة النر

   Local Leader KIIs:2019كيانات وطنية أو دولية ) 
(. وحينما ال تكون هذه المبادرات مرتكزة عىل أسس كافية فن

  النتيجة ) 
  العملية أو أن تستثمر فن

، فمن الُمستبعد أن تثق المجتمعات المتلقية فن  ,INGO KII:2020السياق المحىل 

Local Leader KIIs:2019 .) 

 الجهات الفاعلة الرئيسية  

  عام 
  بالسالم والمصالحة فن

ل الفريق العامل المعنن
َّ
علومات ومعالجة  ، وهو منصة تنسيقية تهدف إىل تبسيط تبادل الم2018تشك

   
أوجه القصور وازدواجية جهود المنظمات غت  الحكومية المحلية والدولية والوكاالت المانحة والحكومات المركزية والمحلية فن

ن    المشاري    عنينوى. وعىل الرغم من وجود عدد كبت  من    سهل نينوى، فإن تركت 
  تهدف إىل تعزيز المصالحة والتماسك االجتماع  فن

النر
. ومن الجهات الفاعلة الرئيسية عىل المستوى الحكوم  لجنة التعايش والسلم  هذه الم

 
ا  كبت 

 
بادرات وآلياتها المحددة تختلف اختالفا
، ولجانها الفرعية. وتشمل المنظمات   هذا المجال: المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم   الدولية  المجتمغ 

غت  الحكومية العاملة فن
 ،  
،  Un Ponte Per، ومنظمة كورديد، ومنظمة PAX، ومنظمة منظمة سوشیل إنكوایري و ومنظمة فيلق الرحمة،  المتحدة اإلنماب 

  المحلية فتشمل منظمة سند لبناء السالم، ومنظمة المسلة،  
ها. وأما جهات المجتمع المدبن ومنظمة "قوة السالم دون عنف"، وغت 

 .  Peace Paradigmsومنظمة السالم والحرية، ومنظمة 

انية والجهات المانحة  ن  المت 

  
 
انية محددة أو مجموعة معينة ضمن خدمة التتبع الماىل  العراقية. ونظرا

ن وعات التماسك االجتماع  والمصالحة مت  ال توجد لمشر
  سياق ما 

 عن االنقسامات والتوترات الجديدة الناشئة داخل المجتمعات فن
ً
  نينوى، فضال

بعد  للطبيعة المعقدة للنسيج االجتماع  فن
وع     نينوى. ويعد مشر

 من كلٍّ من المبادرات الجديدة والحالية فن
 
 مستداما

 
الرصاع، تتطلب جهود التماسك االجتماع  والمصالحة دعما

وعات   اكة مع الحكومة العراقية، أكت  صندوق لمشر ، بالشر  
دعم المصالحة المتكاملة الذي يقوم به برنامج األمم المتحدة اإلنماب 

ا ن نامج ه  5مليون دوالر أمريك  عىل مدى   50نية تقديرية تبلغ المصالحة بمت  وزارة    ما سنوات. والجهتان المانحتان الرئيسيتان للت 
  المملكة المتحدة ووزارة الخارجية األلمانية ) 

 (.  UNDP:2019bالخارجية وشؤون الكومنولث فن
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 شكر وتقدير 

ق األوسط للبحوث والمؤلفون التوجه بالشكر إىل معهد الواليات المتحدة للسالم والوكالة األمريكية للتنمية الدولية   تود مؤسسة الشر
 فؤاد إسماعيل وإيما هسيلينك وآن 

 
ق األوسط للبحوث، وخصوصا   مؤسسة الشر

ن فن   لهذا العمل، وإىل العاملي 
عىل دعمهما السحن

ك لألزمات عىل السماح  فان دير وولف، عىل مساه ، وإىل مركز التنسيق المشتر  
ماتهم الفكرية ودعمهم التنظيىم  أثناء العمل الميدابن

ن المرأة     مشاركة المعلومات والتحليالت، وإىل منظمة تمكي 
ن عىل كرمهم فن ين الرئيسيي  ، وإىل المخت 

 
ن داخليا بدخول مخيمات النازحي 

 
ُ
  مناقشات  عىل معارفها ودعمها، وإىل جميع الذين أ

ن جريت معهم المقابالت والذين شاركوا فن كت      مجموعات التر
عىل كرمهم فن

 المساهمة بأوقاتهم ومعارفهم وآرائهم الشخصية. 
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ن   نبذة عن المؤلفي 

ييت يوهانسن:  ق األوسط للبحوث   هتن   مؤسسة الشر
 زميلة بحوث فن

 :  
ق األوسط للبحوث  كمران باالبن   مؤسسة الشر

 زميل بحوث فن

ي:  ن بت  ق األوسط للبحوث  كريستي    مؤسسة الشر
 زميلة بحوث فن

ق األوسط للبحوث دالور عالء الدين:   رئيس مؤسسة الشر

  هذا المنشور. جميع الحقوق محفوظة. وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو 
نقله   المؤلفون هم المسؤولون عن اآلراء الواردة فن

  أو التسجيل أو أي نظام لتخزين المعلومات أو  
  ذلك التصوير الفوتوغرافن

ونية أو ميكانيكية، بما فن بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكتر
  مكان آخر، فيجب أن  

  حالة نشر أي جزء من النص فن
جاعها، دون إذن خظ  مسبق من معهد الواليات المتحدة للسالم. وفن استر

ق األوسط للبحوث. ُينَسب عىل نحو مناسب   إىل معهد الواليات المتحدة للسالم ومؤسسة الشر
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ق األوسط للبحوث   نبذة عن مؤسسة الشر

ق     الشر
  عملية بناء الوطن وإرساء الديمقراطية فن

  تسهم فن
  قضايا السياسات العامة النر

ق األوسط للبحوث فن تشارك مؤسسة الشر
سياسيات، تهدف بحوثنا إىل تعزيز وتطوير الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان  األوسط. ومن خالل التحليل المستقل ومناقشات ال

  عام 
نشئت المؤسسة فن

ُ
  المنطقة. وقد أ

كمنظمة مستقلة غت  هادفة للرب  ح    2014وسيادة القانون واالزدهار االجتماع  واالقتصادي فن
  أربيل بإقليم كردستان العراق.  

 يقع مقرها فن

 

 


