
� اإلنتقال من المساعدة اإل�سان�ة إ� 
� ال�لد ��

�شهد العراق نقطة تحول محور�ة ح�ث �دأت �ل من الحكومة والمنظمات الدول�ة العاملة ��
 � ، وتأم��

�
� قدما

ات�ج�ات للم�� � العراق ك�ف�ة وضع إس��
� القطاع الص�� ��

�ذل الجهود لتحقيق االستقرار والتنم�ة. تدرس األطراف الفاعلة ��
 ، ا لوضعها غ�� الحكو�� وم�شئها المح�� � جهاٍت فاعلة ف��دة نظر�

اج�ات.ُتعت�� منظمات المجتمع المد�� الموارد الالزمة لتطبيق هذە اإلس��
� تلب�ة مجموعة واسعة من االحت�اجات الصح�ة.

ا �� ا مهم� و�� تلعب دور�
� أوائل عام 

� مجال الصحة ��
� المنظمة الدول�ة للهجرة استطالعات ومقا�الت مع العد�د من الجهات الفاعلة ��

أجرى قسم صحة الهجرة ��
 �

� للخروج �أف�ار حول دور هذە الجمع�ات ��
٢٠٢٢ بهدف فهم نقاط القوة والتحد�ات واالحت�اجات الخاصة �منظمات المجتمع المد��

ة ما �عد الطوارئ. � ف��
العراق ��

ها ذكرا� �� تدر�ب القوى  • االحت�اجات العامة: لدى العراق العد�د من االحت�اجات الصح�ة، وأ���
موارد   � أول��ات   � ب�� التناسق  عدم  ومعالجة   � �الموظف�� واالحتفاظ  والتوظ�ف  الصح�ة  العاملة 

النظام الص�� واحت�اجات المجتمع الصح�ة.
� العد�د من نوا�� تقد�م الرعا�ة الصح�ة 

�� �
: �شارك منظمات المجتمع المد�� � ك�� • مجاالت ال��

 � ة لمخ�مات النازح�� � العراق، و�ركز معظمها ع� تقد�م الخدمات الم�ا��
ومشار�ــــع تع��ز الصحة ��

ومناطق العودة والمجتمعات الضع�فة األخرى.
� مجال 

ا �� ا مهم� � سوف تلعب دور�
� أن منظمات المجتمع المد�� • نقاط القوة: يرى معظم المشارك��

� اّطالعها �الس�اق 
ة القادمة. �شمل أهم نقاط القوة لدى منظمات المجتمع المد�� � الف��

الصحة ��
. ترى المنظمات غ�� الحكوم�ة  � � ب�تها مع المجتمعات والقادة المحلي�� � والثقة ال��

�
� والمح�

التار���
المناطق   � ب�� التنقل   �

�� أقل  وعق�ات  مخاطر  تواجه   �
المد�� المجتمع  منظمات  أن  الدول�ة 

والمجتمعات.
ة األجل لتم��ل  ، والطب�عة القص�� �

� واستدامته التم��ل غ�� ال�ا��
� تؤثر ع� عمل منظمات منظمات المجتمع المد�� • التحد�ات: �شمل التحد�ات ال��

 � ، والت�ال�ف اإلدار�ة، والقدرة المحدودة، واالفتقار إ� الت�سيق ب�� �
� و معدل الدوران الوظ��� � الموظف�� ، والتحد�ات المرت�طة بتعي�� � معظم المانح��

� العمل.
� مما يؤدي �دورە إ� االزدواج�ة ��

منظمات المجتمع المد��
� من هذا العمل  � العراق، وهناك قلق من ا�سحاب األطراف الفاعلة الدولي��

• الدعم المطلوب: هناك حاجة إ� الدعم المستمر للتدخالت اإل�سان�ة ��
ق�ل األوان.

� االستطالع
المشاركة ��

النتائج:

المجتمع  لمنظمات  االستدامة  مؤ��  ع�  بناًء  االستطالع  تصم�م  تم  النهج: 
ج��ر  عمل  و�طار   USAID الدول�ة  للتنم�ة  األم��ك�ة  للو�الة  التابع   �

المد��
.Greer et al.’s Matrix Framework  وآخرون

� المقا�لة
المشاركة ��

النهج: مقا�الت فرد�ة (شخص�ة وعن ُ�عد)

منظمات 
المجتمع 

 �
+المد��

أطراف فاعلة تعمل أو سبق 
أن عملت مع منظمات 

 �
المجتمع المد��
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� قطاع
�� �

 تقي�م دور منظمات المجتمع المد��
ة ما �عد الطوارئ � ف��

� العراق ��
الصحة ��

منظمات غ�� 
حكوم�ة دول�ة
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 �

المد�� المجتمع  منظمات  تتواصل 
ج�د،  �ش�ل  ال�عض  �عضها  مع 
ل�نها تفتقر إ� الت�سيق �ش�ل ج�د 
من  شخص   - ال�عض.  �عضها  مع 
الدول�ة  الحكوم�ة  غ��  المنظمات 

أج��ت معه مقا�لة. 

� الموقف. ولن أقول إن حالة الطوارئ ال تزال قائمة، ول�ن دعنا نقول 
عندما نقول "ما �عد الطوارئ"، نتوقع �عض االستقرار ��

� أج��ت معه مقا�لة. 
ا. - شخص من منظمات المجتمع المد�� أن االستقرار المطلوب أو ما أردناە أن �كون غ�� موجود أ�ض�

٣٧١

١١

٥٣

٩٨



 �
� �التفاؤل �شأن قدرة منظمات المجتمع المد�� • احت�اجات بناء القدرات: �شعر معظم المشارك��

 �
وتل�� التنظ�م�ة  قدراتها  تع��ز  ب�م�انها  �ان  إذا  العراق   �

�� الصحة  قطاع   � تحس��  �
�� المساعدة  ع� 

الدعم لالنتقال من وضع االستجا�ة اإل�سان�ة إ� مشار�ــــع االستقرار والتنم�ة. إن أ��� احت�اجات بناء 
: �� �

القدرات لمنظمات المجتمع المد��
�ة o قدرات الموارد المال�ة وال���
ات�ج�ات وتنف�ذها o خلق االس��

ا�ة - و�ناء العالقات، وخاصة ك�ف�ة العمل �ش�ل ج�د مع الو�االت الحكوم�ة والدول�ة o ال��
o المعرفة حول الس�اسات

ا  دور� الدول�ة  الحكوم�ة  غ��  المنظمات  من  االستقصاء   �
�� المشاركون  يرى  المحتمل:  الدور   •

� خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة و�عادة التأه�ل والرعا�ة الصح�ة األول�ة.
�� �

لمنظمات المجتمع المد��

ون مع المجتمعات المحل�ة. ومع ذلك، قد  اتها هو رأس المال االجتما�� الذي بناە ال�ث�� � ة ف��دة، وأحد مم�� ا وخ�� � منظور�
تقدم منظمات المجتمع المد��

� الصحة من غ�� تم��ل ط��ل األمد ودعم بناء القدرات وت�سيق أفضل مع �عضها  � تكث�ف جهودها لتحس��
� صع��ة ��

تجد منظمات المجتمع المد��
 � � تقدم المساعدة اإل�سان�ة للنازح�� ها من المنظمات ال�� � وغ��

. تحتاج منظمات المجتمع المد�� � القطاع الص��
ال�عض ومع الجهات الفاعلة األخرى ��

� لمواصلة خدمة هذە المجموعات المعرضة للخطر �ش�ل خاص اآلن ح�ث تحول العد�د من الجهات الفاعلة  ا�ة مستدام�� � إ� تم��ل و�� والالجئ��
، ومن المرجح  � � �ال المجال��

ها من المساعدة اإل�سان�ة والطوارئ إ� أعمال التنم�ة وتحقيق االستقرار. هناك حاجة إ� االس�ثمار �� � � العراق ترك��
العاملة ��

� تخطط لالبتعاد عن الجهود اإل�سان�ة  � ل��طهما. �جب ع� المنظمات والو�االت ال�� � المحل�ة التم��ل والدعم الف��
أن تتطلب منظمات المجتمع المد��

ا. ات�ج�ة الخروج وخطة االنتقال لضمان استمرار تأث�� عملها وأال �كون التغي�� هذا مفاجئ� � اس��
ا - أن تنظر �� - أو لمغادرة العراق تمام�

� لدى المجتمعات، ح�ث �قول 
�ن من المنظمات غ�� الحكوم�ة الدول�ة حول مصداق�ة منظمات المجتمع المد�� • المصداق�ة: تختلط تصورات المخ��

� االستطالع إن ال�عض فقط يتمّتع �المصداق�ة ب�نما �ش�� األشخاص الذين أج��ت معهم المقا�الت إ� المصداق�ة المحل�ة �اعت�ارها 
المشاركون ��

. �
إحدى أهم نقاط القوة لدى منظمات المجتمع المد��

� منظمات  ، و��� �
� منظمات المجتمع المد�� � العراق - وخاصة ب��

� الرعا�ة الصح�ة ��
� األطراف الفاعلة �� � الت�سيق ب��

• الت�سيق: هناك نقص عام ��
� ووزارة الصحة.

المجتمع المد��

وا��شاف  ات�ج�ة  االس�� أول��اتها  لعرض  الصحة  لوزارة  فرصة   �
المد�� المجتمع  ومنظمات  الصحة  وزارة  مع  �شاوري  اجتماع  تنظ�م  يوفر  أن  �مكن   •

. �
اك منظمات المجتمع المد�� مسارات إل��

� قطاع الصحة، فضً� عن توف�� خط 
� وقدراتها وذلك من أجل تحل�ل الفجوات والفرص ��

• دراسة وتقي�م توزع ونطاق عمل منظمات المجتمع المد��
� المستق�ل؛

أساس للرصد والتقي�م ��
� إل�الغ تحد�د األول��ات وتوف�� الموارد الحت�اجات بناء قدرات 

• إ�شاء آل�ة موحدة لتقي�م نقاط القوة والعجز التنظ��� لمنظمات المجتمع المد��
؛ �

منظمات المجتمع المد��
لنقل   �

المد�� المجتمع  لمنظمات  تعل�م�ة أخرى  وفرص  تدر���ة  تنظ�م دورات  الدول�ة  الحكوم�ة  والمنظمات غ��  المتحدة  األمم  لو�االت  �مكن   •
؛ � المعرفة حول بناء و�دارة العالقات مع المانح��

� العمل مع منظمات 
ا والعائدين والفئات الضع�فة األخرى - حول تجار�ــهم �� � داخل�� � ذلك النازح��

• التماس المعلومات من أعضاء المجتمع - �ما ��
ا فيها؛ � � �مكن أن تكون أ��� تأث�� � والمجاالت ال��

المجتمع المد��
� المرحلة المق�لة؛

� العراق لتع��ز التعاون ��
• �شك�ل مجموعة عمل أو هيئة أخرى تهدف إ� مواءمة الجهات الفاعلة �شأن األول��ات الصح�ة ��

وري تقي�م توزع قدرات منظمات المجتمع  ة، من ال�� � السنوات األخ��
ها ع� شمال العراق �� � • �النظر إ� أن الجهات الفاعلة اإل�سان�ة �انت تصب ترك��

� المحافظات الوس� والجن���ة؛
� ومواردها ��

المد��
� خالل مرحلة 

اك منظمات المجتمع المد�� � إ��
� لدعمها للتدخالت اإل�سان�ة النظر �� � تخّطط للسحب التدر��� • �مكن للمنظمات والو�االت ال��

اتج�ات الخروج وخطط االنتقال لمرحلة ما �عد الطوارئ. التحض�� إلس��

التداع�ات:

التوص�ات:
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المنظمة  نظر  وجهات  ورة  �ال�� التق��ر   �
�� الواردة  اآلراء  تعكس  ال 

� ال�سم�ات المستخدمة وعرض المادة  الدول�ة للهجرة (IOM). ال تع��
� جميع أقسام التق��ر التعب�� عن أي رأي مهما �ان من جانب المنظمة 

��
� ألي �لد أو إقل�م أو مدينة 

ق �الوضع القانو��
�
الدول�ة للهجرة ف�ما يتعل

الخرائط   جميع  �حدودها.  يتعلق  ف�ما  أو  لسلطاتها،  أو  منطقة،  أو 
التوضيح فقط. األسماء والحدود ع�  التق��ر �� ألغراض   �

الواردة ��
المنظمة  ق�ل  من  الرس��  القبول  أو  الموافقة   � تع�� ال  الخ��طة  هذە 

الدول�ة للهجرة.

© المنظمة الدول�ة للهجرة – األمم المتحدة ٢٠٢٢
نظام   �

�� تخ��نه  أو  الم�شور  هذا  من  جزء  أي  إصدار  إعادة  �جوز  ال 
ون�ة أو م��ان�ك�ة أو  جاع أو نقله �أي ش�ل أو �أي وس�لة سواء إل��� اس��
 � كتا�� إذن  �دون  أخرى  ط��قة  �أي  أو  ال�سج�ل  أو   �

الضو�� �ال�سخ 
. مسبق من النا��

,,

,,
 �

ال�� المنظمات  من  كب��  عدد  لدينا 
و�ستهدف  نفسه،  وع  �الم�� تقوم 
المنطقة نفسها،   �

الس�ان نفسهم ��
ممثل   - الموارد.  يهدر  التكرار  وهذا 
عن وزارة الصحة أج��ت معه مقا�لة .

@IOMIraq

https://iraq.iom.int/

IOM المنظمة الدول�ة للهجرة
قسم صحة الهجرة

�ا، �جوار القنصل�ة المج��ة ق�الة ط��ق �اه��
، إر��ل ٤٤٠٠١، العراق ط��ق ٤٠ م��

iraqmhderb@iom.int


