
 
 

المنظمة الدولیة للھجرة وإیطالیا یعملون على توسیع الجھود الرامیة الى االستقرار في 
 المجتمعات المتأثرة بالصراعات في العراق

شراكة المنظمة الدولیة للھجرة والحكومة االیطالیة لتعزیز المبادرة الناجحة في   بعد إنتھاء المرحلة االولى من
) تم 2017وحتى تشرین الثاني   2016دیالى ( بین الفترة آب استقرار المجتمعات في محافظة 

 مشروع جدید لدعم الرفاه النفسي االجتماعي للنسوة النازحات في محافظتي دھوك ونینوى.  اطالق

الذي سیستغرق سنة واحدة بمیزانیة   ) فإن المشروعAICSبتمویل من الوكالة اإلیطالیة للتعاون اإلنمائي (
ورو سُیمكن المنظمة الدولیة للھجرة في العراق من تمكین النساء المعوزات المتأثرات قدرھا نصف ملیون ی

 توفیر الدعم لھن من أجل كسب العیش.  بالنزاع بما في ذلك

امرأة بما في ذلك األقلیات العرقیة الدینیة وال سیما األیزیدیین الذین  1,000وسیھدف المشروع إلى إشراك 
 النازحین داخلیا في العراق.یعتبرون من أضعف مجتمعات 

یتركز االیزیدیون في شمال العراق وتعرض أفرادھا وخاصة النساء للمضایقات عندما اجتاحت داعش مناطقھم 
 واستولوا على مساحات واسعة من األراضي وقتلت داعش واستعبدت آالف االیزیدیین. 2014بدایة عام 

ى العراق "إن المشاركة الفعالة للمرأة ضروریة لتحقیق السالم قال برونو انطونیو باسكوینو السفیر االیطالى لد
المستدام وتحقیق االستقرار المجتمعي. وسیساعد ھذا التدریب على كسب العیش للنساء المعوزات على تعزیز 
مھاراتھن والسماح لھن بدعم أنفسھن وأسرھن واننا سعداء بتقدیم الدعم وخاصة خالل فترة االنتقال ھذه حیث 

 ل االسر استعادة حیاتھا في أعقاب الصراع المدمر".تواص

وأضاف السفیر باسكوینو " ان نوع الجنس واالقلیات یعتبرون البؤرة التقلیدیة لالنشطة االیطالیة في مجال 
 التعاون االنمائي".

المحلیة للمنظمات   إضافة الى الدعم الفردي في كسب العیش للنساء سیوفر المشروع عشرات القواعد التدریبیة
لتدریب على المتابعة وتلبیة االحتیاجات النفسیة واالجتماعیة االساسیة العضاء المجتمع،   الغیر حكومیة

بالشراكة مع حكومة العراق وحكومة إقلیم كردستان) بما في ذلك وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ووزارة 
 الصحة.

ع مثل الدعم النفسي واالجتماعي والتماسك وستغطي الدورات التدریبیة مجموعة واسعة من المواضی
االجتماعي، وتعزیز إدارة منظمات المجتمع المدني ومھارات التواصل االجتماعي، فضال عن تزوید المستفیدین 
بدعم سبل العیش من خالل إنشاء مجموعات للمساعدة الذاتیة لتحسین التفاعل والتماسك االجتماعي والثقة فیما 

 بینھم.
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لیبانورا من فریق الدعم النفسي االجتماعي للمنظمة الدولیة للھجرة في العراق: "إن إشراك وقال ریناتو 
منظمات المجتمع المدني المحلیة سیمكننا من نقل الخبرة التي اكتسبناھا خالل السنوات الثالث الماضیة في تقدیم 

ألخذ زمام المبادرة في تقدیم  الدعم النفسي واالجتماعي في سیاقات الطوارئ، وإعداد الشركاء المجتمعیین
 الخدمات النفسیة واالجتماعیة".

ویستند المشروع في دھوك ونینوى إلى المشروع الذي تم إنجازه مؤخرا والذي نفذتھ المنظمة الدولیة للھجرة 
 ).AICSفي دیالى بالشراكة مع (

ُیمكن اقتصادیا عشرات  تقول خالدة نوري من خانقین وھي أحدى المشاركات في مشروع دیالى إن المشروع
 النسوة من خالل تعلیمھن مھارات الخیاطة.

امرأة في الدورة التي دربت بھا وكان معظمھم نازحین من منازلھم وشملوا على  44وتقول "شاركت حوالي 
 األكراد والعرب والتركمان ".

ء كثیرة منذ أن أخذت ھذه وقالت أیضا "أن محتویات الدورة والتفاعل بیننا جعلني أكثر ثقة حیث تعلمت أشیا
 الدورة أصبحت مكتفیا أكثر وكما أتیحت لي الفرصة للتعرف على تقالید الناس وأسالیب حیاتھم ".

وأضافت أنھا ال تزال على اتصال مع عدد من المشاركین الذین فتحوا شركات الخیاطة الصغیرة، سواء في 
لتي تعلموھا في الدورة. وقالت أن ھناك اآلن ما المنزل أو في المحالت التجاریة، وذلك بفضل المھارات ا

 متقدمة ترغب في االنخراط في ھذه الدورة لتكون قادرة على مساعدة أنفسھم وأسرھم.  500  یقرب

ملیون عراقي نازح  2.9ما زال أكثر من  2014وفقا آلخر أرقام مصفوفة تتبع النزوح فإن منذ كانون الثاني 
و عاد أكثر من  في محافظة دیالى  83,000في دھوك وحوالي  360,000في نینوى  941,000ویشمل ھذا 

 ملیون من العراقیین النازحین سابقا إلى موطنھم األصلي. 2.7

لمزید من المعلومات عن النزوح في انحاء العراق إطلع على بوابة مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولیة 
 http://iraqdtm.iom.int  للھجرة في العراق

  

  لمزید من المعلومات یرجى االتصال:

 sblack@iom.int +، البرید االلكتروني:9647512342550ساندرا بالك، رقم الھاتف. 
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