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املنظمة الدولية للهجرة )IOM( هي وكالة األمم املتحدة للهجرة و تلتزم مببدأ أن الهجرة اإلنسانية واملنظمة تفيد املهاجرين 
املساعدة  أجل:  من  الدويل  املجتمع  يف  رشكائها  مع  للهجرة  الدولية  املنظمة  تعمل  دولية،  حكومية  وكمنظمة  واملجتمع. 
يف مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة وتعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية االجتاعية واالقتصادية من خالل الهجرة 

اإلنسانية ورفاهية املهاجرين. الكرامة  والحفاظ عىل 

املعلومات  إن  و  للهجرة.  الدولية  املنظمة  آراء  عن  بالرضورة  تعرب  وال  املؤلفني  آراء  هي  التقرير  هذا  يف  عنها  املعرب  اآلراء 
الواردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات العامة فقط. األساء والحدود ال تعني املصادقة أو القبول الرسمي من قبل 
اإلمكان،  الحفاظ عىل دقة هذه املعلومات قدر  العراق إىل  للهجرة يف  الدولية  للهجرة. تسعى املنظمة  الدولية  املنظمة 

التقرير. ولكنها ال تقدم أي مطالبة رصيحة أو ضمنية بشأن اكتال ودقة ومالمئة املعلومات املقدمة من خالل هذا 

 
للهجرة  الدولية   املنظمة 

العراق الدولية، بغداد،  )ديوان٢( املنطقة   مجمع يونامي 
iomiraq@iom.int 

iraq.iom.int

 نُقدر بشدة وقت األشخاص الذين متت محاورتهم ووجهات نظرهم.

2021 املنظمة الدولية للهجرة يف العراق – 

جميع الحقوق محفوظة ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو إرساله بأي شكل أو بأي 
وسيلة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو نسخ مستندات أو تسجيل أو بطريقة أخرى دون إذن خطي مسبق من النارش.

إخالء املسؤولية والفهرس. 1

ُمقدمات . 2

منظات املجتمع املديّن يف العراق. 	

املواقع املستمد منها السياق . 	

ملحة عن منظات املجتمع املدين وشهادات املستفيدين منها. 	

فرص كسب الرزق لألشخاص ذوي اإلعاقة. 	

جـــدو ل ا ملحتو يا ت
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2003 وتلعب منظامت املجتمع املدين يف العراق دوراً متعاظم األهمية يف تعايف العراق  منذ عام 
من أزمة الرصاع والنزوح؛ حيث تضطلع منظامت املجتمع املدين يف العراق بدور بالغ األهمية يف إرساء 
املساعدات  تقديم  تتضمن  التي  اإلجراءات  من  كبري  عدد  طريق  عن  للعراق  الداخليني  والسلم  االستقرار 
اإلنسانية وبناء السالم املجتمعي وأنشطة الدعوة وحامية حقوق اإلنسان. وقّد تنامى هذا الدور وظهر 
العراق  الدولة اإلسالميّة يف  الرصاع مع  اإلنسانية والنزوح جّراء  األزمات  أعقاب  2014 يف  جلياً منذ عام 
والشام )داعش(. وبفضل تضافر جهودها مع املجتمعات التي تعمل بها وكذلك النازحني، متكنت منظامت 
الخدمات  توافر  يف  الفجوة  وسد  الجديدة  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  من  العراقية  املدين  املجتمع 

والتوترات االجتامعية.

السيايس  التعايف  يف  املدين  املجتمع  منظامت  إسهامات  زيادة  فرص  من  الكثري  هناك  تزال  وال 
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف للعراق. وميكن للمجتمع الدويل أن يقدم دعامً قيامً من خالل بناء 

القدرات التقنية واإلرشاد و املدافعة. 

يف  املدين  املجتمع  منظامت  مع  اليابان،  حكومة  من  سخي  بدعٍم  للهجرة،  الدولية  املنظمة  وتعمل 
تلعفر والنجف بشكٍل وثيق لتقديم مجموعة شاملة من خدمات الدعم التي تتضمن توفري التدريب واملنح 
الجهود قدرة منظامت املجتمع  تُعزز هذه  الفني والرشاكات.  العينية والدعم  أو املساعدات  الصغرية 
املدين عىل توفري أنشطة قيّمة لبناء السالم والرتابط االجتامعي داخل مجتمعاتهم، وبناء عالقات قوية 

بتلك املنظامت.    بني املواطنني واملسؤولني املنتخبني 

للهجرة من دعم سيعزز املهارات واملوارد  الدولية  تُقدمه املنظمة  أن ما  ونـأمل يف نهاية املطاف 
والتضافر الذي أظهرته بالفعل منظامت املجتمع املدين العراقية لتحقيق السلم واالستقرار يف العراق. 

جريارد وايت

 رئيس بعثة 

العراق الدولية للهجرة يف  املنظمة 

العراق واليابان رشيكان وثيقان منذ عقود؛ فقد افتتحت اليابان مركزها الدبلومايس يف بغداد عام 1939 
العراق  الحني واستفاد  1960.  ومنذ ذلك  البلدين برتقية مفوضيّاتهام إىل سفارات يف عام  كال  وقام 
الصداقة والتعاون  الرثية. وعىل هامش عالقات  الثقافية واالقتصادية  التبادالت  العديد من  واليابان من 
املناطق  يف  املصالحة  وتحقيق  العراق  إعامر  إلعادة  الدعم  بتقديم  اليابان  تلتزم  البلدين،  تربط  التي 

املترضرة جّراء الرصاع.  

إىل  النهج  هذا  يستند   .)SDN( واألمن  التنمية  بني  االرتباط  نهج   2018 عام  اليابان  تبنت  ذلك،  ضوء  ويف 
إدراك أن الحلقة املفرغة للرصاع لن تتوقف إال بتعزيز الجوانب املتعلقة باألمن والتنمية عىل نحٍو متبادل. 
ويف حني أنه ال مُيكن لألمن وحده وال التنمية وحدها ضامن االستقرار االجتامعي واالقتصادي املستدام 
بأي بلد، هناك القليل من املشاريع اإلنسانية واإلمنائية السابقة التي تناولت كال الجانبني. وتُشارك اليابان 
يف تعزيز هذا النهج داخل العراق. نفّذت املنظمة الدولية للهجرة بعض املشاريع التي تقوم عىل نهج 
الربط بني األمن والتنمية، بتمويل من اليابان. ونفّذت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق منذ عام 2018 
مشاريع عديدة تُلبي متطلبات األمن والتنمية لدعم النازحني داخلياً واملجتمعات املضيفة. تضمنت هذه 
املشاريع بناء قدرات منظامت املجتمع املدين ومواردها التي أؤمن بأنها العنرص األسايس محلياً الذي 

سيمكن املبادرات املحلية من تعزيز هذا النهج وتطبيقه داخل العراق. 

يقوم املجتمع املدين والشباب يف العراق بدوٍر محوري يف معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن 
يُركز األمن اإلنساين عىل األفراد وأال يقترص عىل حامية املواطنني فحسب،  أن  اإلنساين. وبالطبع يجب 
بل يجب أن ميتد ليشمل متكينهم يك يتمكنوا من تدبر أمورهم بأنفسهم. وترُبز املبادرات الواردة بهذا 

القيم. اليابان بهذه  التزام  الكتاب 

وأود أن أعرب عن خالص تقديري واحرتامي للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق التي نجحت يف تنفيذ 
تلك املبادرات بفضل خربتها الواسعة وتركيزها الراسخ عىل املوارد اإلنسانية واملحلية.

بناء حياته وتعزيز أوارص الصداقة والتعاون  آمل أن تُساعد تلك املبادرات الشعب العراقي عىل إعادة 
واليابان. العراق  بني 

 السيد/ سوزويك كوتارو

مة  ُمقد

من رئيس بعثة
املنظمة الدولية للهجرة 

ُمقدمة 

 السفارة اليابانية بالعراق 
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 ُمقدمة: منظات املجتمع املدين 
واملنظمة الدولية للهجرة يف العراق

االستقرار  تحقيق  أمام  معقدة  تحديات   2003 عام  منذ  العراق  َشِهد 
وبناء السالم، كان آخرها يتعلق باستيالء  الدوة ااالسالمية يف العراق 
وما   2014 عام  األرايض  من  شاسعة  مساحات  )عىل  (داعش  والشام 
العراق. وقد  أنحاء  النطاق يف جميع  استتبعه من دماٍر ونزوح واسع 
بعد  االستقرار  تحقيق  يف  األهمية  بالغ  دوراً  املدين  املجتمع  لعب 
الرصاع منذ عام 2003. وقد تضافرت جهود الجهات الفاعلة يف املجتمع 
املدين، من شبكات املتطوعني والشباب واملنظامت املجتمعية، لتلبية 
وتوعية  املدنية  املشاركة  من  املزيد  وتشجيع  اإلنسانية  االحتياجات 
املواطنني وتقديم خدمات إضافية تُتم الجهود الحكومية. ويف سبيلها 
للتعايف من العنف  نحو تحقيق ذلك، تقدم تلك الجهات الفاعلة نهجاً 
بقيادة مجتمعية، وتعمل كهمزة وصل أساسية بني املنظامت الدولية 
واملجتمعات املحلية. ومع تنامي دور منظامت املجتمع املدين يف 
العراق، أصبح لها القدرة عىل التأثري يف اإلجراءات السياسية لتحقيق 

حوكمة أفضل ومراعاة حقوق اإلنسان وسيادة القانون. 

شكل  يف  أثرت  عوامل  هي  والثقافة  السكانية  الرتكيبة  و  التاريخ 
والدينية  االجتامعية  الهياكل  كانت  فقد  وعمله  ااملدين  املجتمع 
والقبلية قدمياً متثل أحد أشكال املنظامت املدنية التي وطدت الدعم 
تزال هذه  أو قبلية. وبينام ال  أعضاء أي مجموعة دينية  املتبادل بني 
املجموعات سائدة ومؤثرة، إال أن أحداث عام 2003 شكلت نقطة تحول 
فارقة يف املجتمع املدين العراقي. ومع التغريات الحكومية واألزمة 
اإلنسانية وتدفق الجهات الفاعلة الدولية ظهرت العديد من منظامت 
املجتمع املدين الجديدة التي جسدت شكالً مألوفاً للجامهري الغربية 
باعتبارها كيانات محايدة معنية بتحقيق الصالح العام. وبالرغم من أن 
2003 ال تزال تعتمد عىل  منظامت املجتمع املدين الحديثة بعد عام 
إال  االجتامعي،  والرتابط  والتواصل  للتضامن  القدمية  األخالقية  القيم 
أو  أو عرقي  انتامء ُمحدد سواء ديني  بأي  تربط دعمها  أنها مل تعد 
قبيل. ومن ناحية أخرى، يشرتك القطاع عادة يف هدف مشرتك يتمثل 

يف زيادة دور املجتمع املحيل يف عمليات صنع القرار. 

العراق  يف  املدين  املجتمع  منظامت  من  اآلالف  اليوم  وتعمل 
تُدار  وبينام  تركيزها.  مجاالت  وتنوع  ومواردها  خرباتها  مبختلف 
بعض منظامت املجتمع املدين بشكل احرتايف، هناك العديد من 
وإيثاريون  متحمسون  أفراد  قيادة  تحت  تعمل  األخرى  املنظامت 
لديهم معرفة محدودة حول كيفية إدارة تلك األنواع من املنظامت، 
يكافحون من أجل التنقل يف البيئة القانونية واملؤسسية املعقدة 
يف  صعوبة  املدين  املجتمع  منظامت  معظم  تجد  العراق.  يف 
تطوير  أويف  الفيدراليني  الحكوميني  املسؤولني  إىل  الوصول 
لدى  املصداقية”  “فجوة  عن  فضالً  للدعوة،  فعالة  اسرتاتيجيات 
املجتمعات املحلية التي غالباً ما تُشكك يف أنشطة تلك املنظامت 
نظراً لدخول بعض منظامت املجتمع املدين حديثاً يف ِعدة مجاالت. 

أن تقوم  الدولية  الفاعلة  للجهات  ويف ظل هذا املشهد، ميكن 
بدور محوري يف تقوية املجتمع املدين يف العراق. ميكن أن 
يتخذ هذا الدعم أشكااًل ِعدة مثل بناء القدرات، واإلرشاد، واملشورة 
الفنية، والدعم اإلداري أو دعم جهود املدافعة للتنقل يف البيئة 
لألهداف  وفقاً  الدعم  هذا  توجيه  ويجب  املعقدة.  املؤسسية 
املحددة لكل منظمة مجتمع مدين وقدراتها الحالية واختصاصها. 
وهذا قد يشمل مجاالت عديدة مثل الحامية، أو الرتابط االجتامعي، 

أو توفري الخدمات، أو املدافعة. 

املنظمة  مشاركة  نطاق  عىل  األمثلة  بعض  الكتيب  هذا  يعرض 
املدين  املجتمع  منظامت  مع  العراق  يف  للهجرة  الدولية 
وجهودنا نحو تعزيز قدرة منظامت املجتمع املدين عىل العمل 
تثِمر هذه  أن  نأمل  النهاية،  كبناة سالم داخل مجتمعاتهم. ويف 
يف  شامل  واستقرار  أقوى  اجتامعي  ترابط  تحقيق  عن  الجهود 

أنحاء العراق. املجتمعات يف جميع 
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 املواقع املستند
 إليها السياق   

 النجف
النجف هي عاصمة محافظة النجف وتقع عىل بعد حوايل 160 كيلومرتاً جنوب بغداد يف جنوب وسط العراق. 
للمسلمني  خاصة  أهمية  ولها  االسالمي،  العامل  ويف  العراق  يف  التاريخية  املدن  أهّم  من  النجف  تعترب 
بارزاً لتعلم  الشيعة حيث تحتضن مرقد اإلمام عيّل بن أيب طالب ومقربة وادي السالم، فضالً عن كونها مركزاً 
للمحافظة  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   30 بنحو  الدينية  السياحة  وتسهم  الشيعي.  املذهب 
القمح، واألرز، والتمور، والخرضوات.  الغالب  يزرع املزارعون يف  الصناعية والزراعية؛ حيث  األنشطة  تدعمها 
)مثل  اإلنسانية  النجف معدل أعىل من املتوسط يف املؤرشات  للمحافظة، سجلت  النسبي  لالستقرار  ونظراً 
الفقر والبطالة(، ولكن ال تزال معدالت محو األمية وااللتحاق بالتعليم ضعيفة مقارنة مبعظم محافظات العراق 
األخرى، وال سيام بالنسبة للطالبات اإلناث. كام أن ضعف البنية التحتية ونقص االستثامر الخاص قد عرقل التنمية 

للمحافظة.  االقتصادية 

النجف  يف  املاضية  العرش  السنوات  أن  من  الرغم  وعىل 
 ،2014 عام  داعش  هجوم  من  نجت  أن  بعد  نسبياً  سلمية  كانت 
استضافت املحافظة أعداداً كبرية من النازحني داخلياً الذين فروا 
املنطقة.  الستعادة  الالحقة  العسكرية  والعمليات  داعش  من 
منشآت  داخل  النجف  إىل  داخلياً  النازحني  معظم  استضافة  تم 
الدينية،  أن هذا يدل عىل سخاء املؤسسات  دينية. ويف حني 
إال أن هذه املستوطنات غري الرسمية معرضة للخطر بشكل كبري 
وصول  توافر  عدم  عن  فضالً  اإلخالء  خطر  النازحون  يواجه  حيث 
بالصحة أو الرصف  التي تتعلق  مضمون إىل املياه أو الخدمات 
الدعم  األحيان  من  كثري  يف  املدين  املجتمع  وحشد  الصحي. 
النازحني أنفسهم، الذين  النازحني، مبا يف ذلك  من أجل هؤالء 
اآلخرين  النازحني  عىل  املؤن  توزيع  يف  للمساعدة  يتطوعون 

الذين هم يف أمس الحاجة إليها. 

  

  تلعفر
أكسبها  الفيدرايل، مام  العراق والعراق  تركيا وسوريا وإقليم كردستان  الطرق بني  تلعفر عىل مفرتق  تقع 
تلعفر  يف  يعيش  والشيعة.  الُسنة  الرتكامن  عليها  يغلب  غنية  سكانية  وتركيبة  معقدة  جيوسياسية  أهمية 
العرب واألكراد واألقليات العرقية األخرى. ونظراً ملوقعها االسرتاتيجي وتركيبتها السكانية املعقدة، شهدت 
2014 وتعرضت لالحتالل من ِقبل داعش لعدة سنوات. وحتى  تلعفر مستويات عالية من املقاومة والعنف عام 
قبل احتالل داعش لها، كانت العالقات بني الطائفتني السنة والشيعة وكذلك بني األغلبية الرتكامنية واألقليات 
صدام  نظام  سقوط  عقب  الطائفية  العنف  أعامل  منذ  املنطقة  يف  متوترة  لها  املجاورة  والدينية  العرقية 
2003. وقد تفاقمت هذه التوترات يف ظل احتالل داعش. وبعد استعادت السيطرة عىل املدينة،  حسني يف 
بقوا  الذين  بعض  انتامء  مخاوف  بسبب  التوترات  تفاقم  مع  العودة  أمام  صعوبات  املحيل  املجتمع  واجه 

باملدينة إىل داعش.  

العمل  فرص  نقص  بسبب   2014 عام  منذ  تلعفر  اقتصاد  عاىن   
أرضار  يف  االحتالل  تسبب  عن  فضالً  الخاص.  القطاع  وضعف 
جسيمة للقطاع الزراعي، الذي كان يوفر معظم فرص العمل 
يف   70 من  أكرث  أن  الدويل  البنك  يقدر  حيث   ،2014 عام  قبل 
ُدمرت.  كام  تلعفر قد  التحتية األساسية يف  البنية  املائة من 
الخدمات  تزال  كامل؛ فال  ينتعش بشكل  الخدمات مل  تقديم  أن 
التعليم أسوأ مام كان عليه قبل عام  الصحية مكلفة،  ونظام 
2014،  وإمدادات املياه لألحياء والقرى النائية شحيحة.  يختلف 
املجتمع املدين يف تلعفر بشكل ملحوظ عن املناطق األخرى 
للمجتمع،  القبلية  الهياكل  عىل  يركز  ما  وعادة  العراق،  يف 
إليها عىل أنها املصدر األسايس للسلطة وقوة  والتي يُنظر 
الحكومية  غري  املنظامت  تزال  وال  املنطقة.  يف  االستقرار 
/ املتطوعني حارضة،  الشباب  أو املحلية ومجموعات  الدولية 
منظامت  وتظل  القبلية.  الهياكل  مثل  مؤثرة  ليست  ولكنها 
التفاوت  تُركز عىل  بالفعل، وعادًة ما  املجتمع املدين قامئة 
االقتصادي باعتباره القضية األكرث إلحاحاً التي تواجه مجتمعاتها، 

إىل جانب التوترات االجتامعية والعرقية.

Najaf

Ninewa
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 )ILP( منظمة الحب والسالم

ترسيخ  يف  نجحت  األنبار،  محافظة  من  النشيطني  والشباب  املتطوعني  من  مبجموعة   2004 عام  منذ  بدأت 
والسالم  الحب  منظمة  تسجيل  تم   ،2012 عام  منذ  العراقي.  املدين  املجتمع  مشهد  من  كجزء  وجودهم 

النازحني بالرشاكة مع رشكاء محليني ودوليني.  كمنظمة مجتمع مدين محلية تعمل عىل مساعدة 

تستهدف برامج املنظمة مدناً مثل األنبار وأربيل وبغداد 
املهنية  التدريب  دورات  توفري  خالل  من  واملوصل، 
وأنشطة كسب الرزق يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات 

والرتابط االجتامعي والزراعة والحرف اليدوية. 

تسعى املنظمة إىل تعزيز االستقرار واستدامة سبل 
التنمية  عىل  التدريب  توفري  خالل  من  الرزق  كسب 
املناطق  ملساعدة  الشباب  قدرات  وبناء  الزراعية 

البالد.  الريفية يف 

اليابان،  حكومة  من  املمول  املرشوع  إطار  ويف 
عام  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  قدمت 

2019 منحة إىل املنظمة لدعم مبادرات سبل كسب 
تُلبي  شاملة  تدريبات  مجموعة  خالل  من  الرزق 
منطقة  يف  األنشطة  من  كبري  وعدد  احتياجاتهم 

نينوى.   مبحافظة  تلعفر  يف  العياضية 

واملنظمة  والسالم  الحب  منظمة  بني  الرشاكة  أدت   
الدولية للهجرة يف العراق إىل تعزيز الرتابط والثقة 
بني أفراد املجتمع الذين شاركوا يف التدريبات املهنية. 
وبحسب ما ورد بالتقارير، ساعدت تلك التدريبات األفراد 
اسرتاتيجياتهم  تطوير  عىل  الريفية  املناطق  من 
العملية من خالل املشاركة  الخربة  الزراعية واكتساب 

النشطة يف تلك األنشطة التدريبية. 
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يارس فارس محمود 

التعليم االبتدايئ بسبب الوضع املايل  أبداً من اجتياز مرحلة  مل أمتكن 
كان  عندما  يومي  بأجر  بناء  كعامل  العمل  بدأت  لذا  لعائلتي.  املتأزم 
وأساعد  اليوم،  يف  أمريكية  دوالرات   6 أجني  وكنت  عاماً   12 عمري 
عائلتي يف تدبر نفقات املنزل. ولكن مل يكن العمل يف البناء أمراً سهالً 
حيث أثّر عيّل جسامنياً. لذا تقدمت بطلب للحصول عىل دورة تدريب عىل 
أعامل السباكة والرصف الصحي يك أتعلم مهارات جديدة تساعدين يف 
إيجاد مصدر دخل آخر. وبعدها قد أكون قاداً عىل تأسيس فريق للعمل 
معي يف أعامل السباكة واملقاوالت الصحية للمنازل واملباين، ويصبح 
ذلك عميل الخاص. أنا ممنت للغاية لحصويل عىل هذا التدريب وعىل 
الفرص األخرى التي قدمتها منظامت املجتمع املدين. معظم العائالت 
تتنقل هذه املنظامت  أن  الرائع  الدعم، ومن  العياضية بحاجة إىل  يف 
التدريب. نكّن  الناس بفرص  من باب إىل باب لتقديم املساعدة أو إلبالغ 
واحدة،  كعائلة  وتعاملنا  هنا  من  ألنها  املحلية  املنظامت  لهذه  الحّب 
أنها تعمل  فيستمعون إىل مخاوفنا واحتياجاتنا ويحاولون دعمنا. كام 

الدولية واملجتمعات املحلية. كحلقة وصل بني املنظامت 

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
 يارس فارس محمودمنظمة الحب والسالم

االسم

رس يا
CSO

ILP
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محمد جميل

عدت  وعندما   .2014 عام  داعش  مع  الرصاع  نشوب  عقب  بغداد  إىل  نزحت 
الحكومية املحلية. أعمل حالياً  العمل مع املنظامت غري  بدأت  تلعفر،  إىل 
الدولية  التي تدعمها املنظمة  مع منظمة الحب والسالم. وتركّز أنشطتنا، 
للهجرة، عىل متكني املشاركني من إيجاد فرص عمل من خالل توفري خمس 
20 مشاركاً بكل دورة تدريبية  دورات مهنية مختلفة لبناء القدرات. وهناك 
والحوسبة  والكهرباء  السباكة  مهارات  عىل  تدريب  دورات  تتوفر  حيث 
التوازن بني  تُراعي  والزراعة وتربية املاشية. جميع مجموعات املشاركني 
النساء.  األربعني من  الزراعة؛ فاملشاركني  التدريب عىل  باستثناء  الجنسني 
غري  املنظامت  ألن  العياضية  مبدينة  املحيطة  القرى  يف  العمل  اخرتنا 
القرى  أنشطة مختلفة هناك، ولكن هذه  بالفعل  تقدم  األخرى  الحكومية 
االجتامعي  والرتابط  السالم  بناء  عىل  أيضاً  عملنا  لقد  الدعم.  إىل  بحاجة 
يف تلعفر ملعالجة القضايا بني عائالت العائدين والعائالت التي بقيت يف 
تلعفر طوال فرتة النزاع. كان دعم املنظمة الدولية للهجرة ملنظمتنا أمراً 
بالغ األهمية يف تسهيل أنشطتنا وجعلها  ممكنة، ال سيام األنشطة التي 

الشباب. تستهدف 

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
محمد جميلمحمد جميل

االسم

 محمد
CSO

ILP
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)BROB( بنت الرافدين

ِعدة  يف  وبرامجها  أنشطتها  املنظمة  تُنفذ   .2005 عام  بابل  محافظة  يف  الرافدين  بنت  منظمة  تأسست 
محافظات بالرشاكة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية، وتتضمن املناطق الرئيسية لعمل املنظمة: 

كربالء وصالح الدين والنجف واألنبار، ودياىل، والديوانية، وبغداد. 

متساوية  فرص  توفري  إىل  املنظمة  جهود  تهدف   
االنتامء  أو  السن  أو  النوع  عن  النظر  بغض  للجميع 
بدمج  املتعلقة  املسائل  وتعد  والديني.  العرقي 
اختصاصها. تعمل املنظمة عىل  الجنسني من صميم 
واملشاركة  آرائهن  عن  للتعبري  للنساء  مساحة  خلق 
بفعالية يف الحياة االجتامعية والسياسية والثقافية 

ملجتمعاتهن.  واالقتصادية 

العراق منظمة  الدولية للهجرة يف   تدعم املنظمة 
بنت الرافدين منذ عام 2019، من خالل دوريت مشاريع 
من  التعاون  تحول  وقد  اليابان.  حكومة  من  ممولة 
التقدم  العيني إىل املنح املبارشة، مام يربز  الدعم 
بناء  فريق  عمل  الرشاكة.  هذه  حققته  الذي  الفني 
العراق  للهجرة يف  الدولية  للمنظمة  التابع  القدرات 
مع املنظمة لتطوير مهارات اعضائها  وتنفيذ األنشطة 
التي ميكن أن تعزز الحوار االجتامعي يف املجتمعات 
الرتكيز بشكل خاص عىل  التي مزقتها الرصاعات. وتم 
الرتابط االجتامعي من خالل املبادرات املجتمعية التي 
املناسبة  الحلول  إليجاد  السن  وكبار  الشباب  يقودها 
للعقبات التي تقف أمام الرتابط االجتامعي يف النجف.

العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت  كام 
واإلدارة  التمويل  عىل  املنظمة  أعضاء  بتدريب 
التقارير وكتابة مقرتحات تطوير  واللوجستيات وإعداد 
زيارات  تدريبات تضمنت  املرشوع، من خالل مجموعة 
تدريبية ومتابعات، وتطوير معايري اختيار املستفيدين 
والتقييم  املراقبة  أدوات  ومراجعة  واملدربني، 

ألنشطة املرشوع. 

مرشوع  يف  الرافدين  بنت  منظمة  مساهمة  جاءت   
خالل  من  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
السالم  وبناء  االجتامعي  الرتابط  عىل  التدريبات 
من  وغريها  الشوارع  أطفال  وحامية  والوساطة 
توعية  حمالت  املنظمة  أجرت  كام  املوضوعات. 
ورسمت خطط إلنشاء لجان رسمية لقيادة االستجابات 

امللحة. االجتامعية  للقضايا 
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أكرم جاسم سليان

أقسم وقتي بني دراسة يف طب األسنان وعميل كمتطوع  يف منظمة بنت 
الرافدين.  بدأت العمل التطوعي منذ عامني لدعم املحتاجني وإلحداث تغيري 
إيجايب. كام شاركت يف ورشة عمل لبناء السالم مع منظمة بنت الرافدين. 
وخالل الجلسة األوىل، أرشكنا األشخاص ذوي اإلعاقة يف مناقشات مائدة 
آرائهم،  مستديرة للتعرف عىل أسباب تهميشهم يف املجتمع، ومعرفة 
وآمالهم، وتطلعاتهم. ويف الجلسة الثانية، قمنا بإرشاك الشباب ومنحهم 
الفرصة واملساحة لاللتقاء بكبار السن ومناقشة التحديات التي يواجهونها، 

أبرزها التهميش، وتقديم الحلول املمكنة. 

الوعي  للنهوض مبستوى  الحكومية املحلية جاهدة  تعمل املنظامت غري 
غري  املنظامت  من  أفضل  واألفراد  املجتمع  يعرفون  فهم  األفراد؛  وتثقيف 
الحكومية الدولية، وبالتايل ميكنهم أن يكونوا أكرث فعالية يف تحديد االحتياجات 

وتقديم الدعم.

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
أكرم جاسم سليان بنت الرافدين

االسم

أكرم
CSO

BROB
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عالء عمران

بالدنا  وضع  من  أشتيك  كنت  الرافدين،  بنت  منظمة  إىل  االنضامم  قبل 
وتغيريه  املجتمع  أجل  من  للعمل  فرص  عن  وأبحث  السيئة،  وخدماته 
 .2008 الرافدين يف عام  بنت  انضممت متطوعاً إىل منظمة  لألفضل. 
مع  املستمر  التواصل  و  القدرات  بناء  عىل  املنظمة  جهود  تُركّز 
املستفيدين عىل املدى الطويل، لذلك قررت البقاء. يتكون املرشوع 
الدولية للهجرة من ثالثة محاور رئيسية: األول  الذي تدعمه املنظمة 
كان حملة التوعية حول فريوس كوفيد19- التي تغطي محافظة النجف. 
القبائل  السن وزعامء  الشباب وكبار  الوساطة بني  الثاين هو  واملحور 
بني  الفجوة  تقليص  بهدف  املجتمعية  القضايا  ملعالجة  الدين  ورجال 
املترشدين  األطفال  حول  توعية  حملة  هي  الثالثة  املبادرة  األجيال. 
واملتسولني. ونبذل قصارى جهدنا إليجاد حلول لهذه املشكلة بالتعاون 
إعادة  بنفقات  الرشطة املجتمعية. وقد وجدنا فاعل خري سيتكفل  مع 
تكاليف معيشتهم. مجتمع  باإلضافة إىل  الدراسة  هؤالء األطفال إىل 
يف  بعمق  متجذرة  القضايا  من  والعديد  كثرية،  احتياجات  له  النجف 

التقاليد، لذا نحن بحاجة إىل العمل بشكل وثيق مع األفراد.

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
عالء عمران بنت الرافدين

االسم

 عالء
CSO

BROB
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البستان

 تأسست جمعية “البستان” يف العراق عام 2003. وتعمل بشكل أسايس مع النساء واألطفال، وتقدم خدماتها 
غري  كجمعية  البستان  تعمل  األرضية.  باأللغام  والتوعية  واالتصاالت  واإلعالم  والتعليم  الحامية  مجاالت  يف 

حكومية يف محافظات أربيل والبرصة وميسان ودياىل واألنبار وكركوك ونينوى، 

عن  والدفاع  ضعفاً  األكرث  الفئات  مساعدة  تستهدف 
يف  برنامج   65 من  أكرث  الجمعية  نفذت  حقوقهم. 
القانون  عىل  تركيزها  ووجهت  عراقية،  محافظة   15
القضايا مثل  الجنساين وغريها من  والحامية والعنف 

التنوع. التسامح واحرتام  تعزيز 

تتمثل رؤية الجمعية يف بناء مجتمع يتم فيه إرشاك 
وغريهم  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والنساء  األطفال 
من الفئات الضعيفة بشكل كامل يف مبادرات التعليم 

والتنمية، واملشاركة كمواطنني كاميل األهلية. 

 وتعمل الجمعية عىل زيادة الوعي وتحسني التسامح 
التابع  القدرات  بناء  فريق  قام  الفئات.  هذه  تجاه 
جهود  بدعم  العراق  يف  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
الجمعية نحو تحقيق االستقرار املجتمعي يف منطقة 
الفنية  والتوجيهات  التدريب  توفري  خالل  من  زمار، 
تنفيذ  ملراقبة  التدريبية  والزيارات  باستمرار  واملالية 
املرشوع وغريها من املساعدات. ونتيجة لذلك، اكتسب 
ولوجستية  وإدارية  فنية  مهارات  البستان  موظفو 

واكتسبوا املزيد من الخربة يف كتابة املقرتحات. 
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الرا أحمد فتحي

منزلنا  وجدنا  زمار  إىل  عدنا  وعندما  داعش.  أزمة  خالل  عائلتي  نزحت 
املدرسة  إىل  العودة  قررت  شديد.  بإحباٍط  شعرنا  بالكامل.  فارغاً 
هنا.  الحكومية  غري  املنظامت  تقدمها  وأنشطة  دورات  أي  عن  وبحثت 
البستان إىل منزيل،  بتوافر دورة فوتوشوب بعد زيارة فريق  وعلمت 
وتحمست لاللتحاق بها.تعلمت كيفية تحرير الصور ورسم الجداول وعمل 
التصاميم. مل يكن لدّي أدىن فكرة عن الفوتوشوب من قبل، لكن أصبحت 
اآلن عىل دراية جيدة عن كيفية استخدامه. كان لوجود هذه املنظامت 
املحلية يف املنطقة أثر إيجايب عىل املجتمع. شاركت النساء والرجال 
بنشاط يف التدريبات التي يُقدمونها. أنا متأكدة من أن مشاركتي يف 
طالبة  أنا  عمل.  فرصة  عن  البحث  عند  أفضلية  ستمنحني  الدورة  هذه 
إىل  االنضامم  عىل  حريصة  لكنني  منزيل،  داخل  من  بالخياطة  وأعمل 
جميع الدورات املمكنة لتطوير نفيس وقدرايت. عززت هذه التدريبات 
فقد  زمار.  يف  خلفياتهم  مبختلف  املشاركني  بني  والتفاعل  التواصل 

الروابط والصداقات. ساعدتنا عىل االختالط وتكوين 

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
الرا أحمد فتحيالبستان

االسم

  الرا
CSO

BUSTAN
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سيدل خليل 

يف  استقريت  األهلية.  الحرب  بسبب  سوريا  يف  رأيس  مسقط  غادرت 
مختلفة  أدوار  يف  عملت  دهوك.  إىل  انتقلت  ثم  السليامنية  يف  البداية 
يف القطاع اإلنساين واكتسبت الكثري من الخربة. وكان تركيزي األسايس هو 
مساعدة النساء واألطفال ألنهم أكرث الفئات ضعفاً يف النزاعات. انضممت 
إىل منظمة البستان كمدير مرشوع لإلرشاف عىل املشاريع التي تدعمها 
املنظمة الدولية للهجرة يف منطقة زمار حيث نعمل عىل متكني الشباب 
عمل  فرص  توجد  فال  الدعم؛  من  الكثري  إىل  زمار  تحتاج  عمل.  فرص  وخلق 
كثرية والخدمات تكاد تكون معدومة. وقد صممنا أنشطتنا ودوراتنا التدريبية 
مبرور  ملستها  التي  الواضحة  الفروق  أحد  املجتمع.  احتياجات  تلبي  يك 
من  لنتمكن  نكن  مل  باملجتمع.  واندماجهم  املشاركات  سلوك  هو  الوقت 
تنفيذ كل هذه األنشطة دون دعم املنظامت غري الحكومية الدولية، متاماً 
غري  املنظامت  دون  ليكتمل  يكن  مل  الذي  الدولية  املنظامت  عمل  مثلام 

للمجتمع وثقافته.  التي لديها فهم أفضل  باملنطقة  الحكومية املحلية 

PROFILES AND TESTIMONIESشهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
 سيدل خليلالبستان

 االسم

 سيدل
CSO

BUSTAN
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 منظمة منا اإلنسانية

منا هي منظمة مسجلة لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف بغداد، ومقرها الرئييس يف تلعفر مبحافظة 
نينوى. نفذت منا  منذ عام 2017 العديد من املشاريع واألنشطة التي تركّز عىل الرتابط االجتامعي وبناء السالم 

الدولية واملحلية.  العديد من املنظامت  بالرشاكة مع  الشباب ومتكينهم،  وتنمية 

رائدة  تنموية  منظمة  تكون  أن  إىل  املنظمة  تطمح 
يف  ونشط  مستقل  مدين  مجتمع  تعزيز  عىل  تعمل 
الضعيفة. للفئات  اإلنسانية  تلعفر، وتقدم املساعدة 

العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  ساعدت   
وتقديم  املوظفني  قدرات  تطوير  يف  منا  منظمة 
استدامة  عزز  مام  العينية  املنح  إىل  باإلضافة  املنح 

تدخالت املنظمة.  

التابع  القدرات  بناء  فريق  عمل  ذلك،  عىل  عالوة 
للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق مع منا لتقديم 
مهاراتها  وتعزيز  املقرتحات  لكتابة  الفني  الدعم 

التنظيمية. 

وتعاونت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق و منا 
مع  املستهدفني،  للمستفيدين  عمل  فرص  لتوفري 

الرتكيز عىل متكني املرأة ومشاركتها.
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فاطمة محمد

النزوح.  من  سنوات  بعد  تلعفر  إىل  عدنا  عندما  مختلطة  مشاعر  لدّي  كانت 
آثار  لرؤية  حزينة  كنت  لكنني  أخرى،  مرة  بلديت  لرؤية  بالسعادة  شعرت 
الرصاع تُخيم عىل املدينة. يسعدين رؤية السكان وهم يواصلون حياتهم 
الحكومية  غري  املنظامت  تُقدم  األخرى.  النزوح  مجتمعات  مع  ويندمجون 
التي تعمل يف مشاريع الرتابط االجتامعي واألنشطة األخرى املساعدات 
مثل إتاحة الفرص لألشخاص من مختلف الخلفيات واملناطق للتواصل واالختالط 
الزراعة  دورة  إىل  العام  هذا  انضممت  االجتامعي.  الرتابط  من  يُعزز  مام 
النباتات  مشاتل  من  الكثري  لدينا  ليس  منا.  منظمة  تقدمها  التي  واملشاتل 
بالنباتات،  شغف  لدي  منازلنا.  يف  النباتات  من  الكثري  نزرع  لكننا  تلعفر،  يف 
وأنا حريصة عىل تطوير مهارايت يف البستنة. تعلمت كيفية زراعة النباتات 
العناية بها. من خالل مثل هذه األنشطة تشعر  الشتوية والصيفية وكيفية 
النساء اآلن بأنهن لديهن صوت يف املجتمع للتعبري عن أنفسهن والتحدث 
والنساء  الفتيات  مع  والتواصل  الصداقات  بناء  أيضاً  ميكننا  احتياجاتهن.  عن 

األخريات، وسنظل أصدقاء حتى بعد انتهاء هذه األنشطة. 

PROFILES AND TESTIMONIESشهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
فاطمة محمدمنا اإلنسانية

 االسم

  فاطمة
CSO

NAMA
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حسن سهيل أمني 

استغالل  وأردت  الكلية  يف  والسينام  الفوتوغرايف  التصوير  درست 
هذه املهارات يف تطوير املجتمع، لذلك تطوعت يف منظمة مناعام 
الفوتوغرايف،  التصوير  عىل  الشباب  من  العديد  بتدريب  قمت   .2017
وبدأ العديد من املتدربني احرتاف التصوير الفوتوغرايف كمهنة، حتى 
أن بعضهم فتح استوديوهات تصوير خاصة بهم. نفّذت منا, بدعم من 
الشباب  جمعت  التي  املشاريع  من  العديد  للهجرة،  الدولية  املنظمة 
من كال الجنسني ومن مختلف الخلفيات لدعم بناء السالم هنا يف تلعفر. 
غري  املنظامت  أنشطة  إىل  ينظرون  تلعفر  سكان  يكن  مل  النزوح،  قبل 
الحكومية بشكٍل إيجايب؛ فلم يكن هناك العديد من األنشطة التي تضم 
أفراد من مختلف الطوائف االجتامعية والدينية لتعزيز التنوع والتسامح 
يف تلعفر. وقد تغري هذا الوضع عندما بدأت عمليات العودة، حيث بدأ 
الدولية للهجرة  الناس العمل مع املنظامت املحلية. قدمت املنظمة 
يف العراق دعامً ألنشطة بناء السالم يف تلعفر لعدة سنوات حتى اآلن، 
الخلفيات معاً. ساعدت كل هذه األنشطة  الناس من جميع  حيث جمعت 

يف متكني الشباب وإرساء عالقة قوية بني منا واملجتمع. 

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
 حسن سهيل أمنيمنا اإلنسانية

 االسم

   حسن
CSO

NAMA
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)OHRC( مركز الراصد لحقوق االنسـان 

2003 من ِقبل مجموعة  مركز الراصد لحقوق اإلنسان )OHRC( هي  منظمة غري حكومية محلية تأسست عام 
وتوثيقها  العراق  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  رصد  عىل  املنظمة  تعمل  النجف.  محافظة  يف  الشباب  من 
الفرعية  مكاتبه  وتنترش  النجف  يف  للمركز  الرئييس  املقّر  يقع  عنهم.   والدفاع  الضحايا  وتأييد  عنها  واإلبالغ 
يف معظم محافظات العراق. عقد املركز رشاكات مع منظامت محلية غري حكومية ومنظامت دولية، والتي 

من خاللها يُنفّذ أنشطته يف جميع أنحاء العراق، مع الرتكيز عىل منطقة الفرات األوسط. 

ساعدت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق املركز عن 
طريق توفري برنامج لبناء القدرات يركز عىل دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة والدفاع عن حقوقهم وفقاً للقانون العراقي 
رقم 38. نظم املركّز حمالت توعية بقيادة األشخاص ذوي 
اإلعاقة، مبا يف ذلك العديد من التدريبات املهنية وورش 
العمل ومناقشات مجموعات الرتكيز مع أعضاء املنظامت 
غري الحكومية وممثيل الحكومة، سواء من ذوي اإلعاقة 

أو غري املعوقني.

 

مع  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  عملت 
موظفي املركز لتحسني نتائج تنفيذ املشاريع ووضع 
من  مجموعة  خالل  من  املستقبلية  املشاريع  خطط 
واملتابعات  التوجيهية  والزيارات  التدريبية  الدورات 

وغريها من املساعدات. 
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رقية نجيم 

مخاوفنا  الراصد  مركز  مثل  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  تتفهم 
األمر  لكن  إعاقتنا،  بالتهميش غالباً من املجتمع بسبب  وقضايانا. نشعر 
مركز  مع  الخياطة  عىل  تدريباً  أتلقى  الرصد.  مركز  أعضاء  مع  يختلف 
الراصد وأحب ذلك. أردت أن أقوم بهذا التدريب لتطوير مهارايت وكسب 
املنظامت  جميع  إىل  أصواتنا  تصل  أن  آمل  الخياطة.  من  العيش  لقمة 
أن  آمل  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  أكرب  اهتامماً  تويل  حتى  الدولية 
تستهدف  التي  القدرات  وبناء  التنمية  أنشطة  من  املزيد  هناك  يكون 
تشجع  تفكريهم.  طريقة  وتغيري  لتمكينهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
مثل هذه األنشطة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الخروج واالنخراط يف 
التدريبات  أعامل هادفة واالختالط بأشخاص آخرين. ما نتعلمه من هذه 
ميكن أن يساعدنا أيضاً يف إيجاد فرص عمل ألن معظمنا متعلم بالفعل 
وحاصل عىل شهادات جامعية. ميتلك معظم األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف  لالندماج  الدعم  من  مزيد  إىل  يحتاجون  لكنهم  وقدرات  مواهب 

الفرص. وإيجاد  املجتمع 

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
 رقية نجيم مركز الراصد لحقوق االنسان

 االسم

قية    ر
CSO

OHRC
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ليث سامي نوري

اإلنسان  حقوق  قضايا  يف  انخرطوا  الذين  الشباب  من  كمجموعة  بدأنا 
مع  بالتعاون  مختلفة  مجاالت  يف  حالياً  نعمل  حسني.  صدام  سقوط  بعد 
منظامت أخرى؛ لدينا فرق متطوعة تعمل يف قضايا تشمل حمالت توعية 
ضد  العنف  ومكافحة  الضعيفة،  األرس  ومساعدة  كوفيد19-،  فريوس  حول 
األخري،  مرشوعنا  تضمن  السياسة.  يف  املرأة  مشاركة  ودعم  املرأة، 
املدعوم من املنظمة الدولية للهجرة، عدة محاور أحدهام هو التمكني 
االقتصادي لتعزيز العاملة الشاملة، واآلخر هو التدريب املهني لألشخاص 
يف  شارك  بينام  اإلناث،  من   15 الخياطة  تدريب  يف  شارك  اإلعاقة.  ذوي 
من  أشخاص   10 تدريب  كل  وتضمن  الذكور،  من  مشاركاً   15 الكمبيوتر  دورة 
مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  اندماج  لتعزيز  ذلك  فعلنا  لقد  اإلعاقة.  ذوي 
غري املعوقني. ال تهتم الكثري من املنظامت باألشخاص ذوي اإلعاقة، لكننا 
جهدنا  قصارى  سنبذل  والقدرات.  املواهب  من  العديد  لديهم  أن  نعلم 
لدعم املشاركني لدينا وهم يسعون لفتح أعامل تجارية صغرية، من خالل 

لهم.  الكمبيوتر  وأجهزة  الخياطة  آالت  رشاء 

PROFILES AND TESTIMONIESشهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
ليث سامي نوري مركز الراصد لحقوق االنسان

 االسم

   ليث
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OHRC
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)QTCL( رابطـة قلعة تلعفر الثقافية

الثقايف  بالوعي  للنهوض  حكومية  غري  كمنظمة   2008 عام   )QTCL( الثقافية  تلعفر  قلعة  رابطة  تأسست 
بتقدير  الرابطة  تحظى  الرصاع.  بعد  تلعفر  يف  املختلفة  املجموعات  بني  العالقات  بناء  إعادة  عىل  والعمل 
السلطات املحلية واملجتمع األوسع يف تلعفر، وال سيام بعد الدعم الذي قدمته املنظمة خالل رصاع داعش.

تعمل الرابطة بشكٍل رئييس يف منطقة تلعفر واملناطق 
املحيطة بها، وكذلك يف كربالء والنجف. تهدف املنظمة 
إىل تحسني التسامح والقبول داخل املجتمع، ومتكني 
السلمي  التعايش  وتعزيز  الضعيفة،  والفئات  النساء 

ومكافحة القوالب النمطية العرقية والدينية. 

 دعمت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق الرابطة 
من خالل تقديم دورات تدريبية عىل الجوانب اإلدارية 

التقارير. وكتابة املقرتحات واللوجستيات وإعداد 

املنح  من  واحدة  وجولة  املنح  من  جولتني  خالل  من   
يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  ساعدت  العينية، 
العراق رابطة قلعة تلعفر الثقافية يف تنظيم ورش 
عمل ودورات تدريبية عىل الوعي القانوين، وإدارة 
شؤون املنزل وإعادة التدوير، والرتابط االجتامعي بني 
فئات املجتمع، والدعم املهني أو العنف الجنساين 

للنساء والفتيات األكرث ضعفاً يف تلعفر.
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إبراهيم ُمحمد يونس

الوضع األمني  2007، عندما كان  الثقافية عام  تلعفر  تأسست رابطة قلعة 
متس  أنشطة  نفذنا  وقد  تلعفر.  يف  نشطة  القاعدة  خاليا  وكانت  يتدهور 
يف عام  السالم.  وبناء  والتعليم  األمن  يف ذلك  الحياة مبا  جميع جوانب 
2020، كانت معظم أنشطتنا معنية ببناء قدرات النساء والشباب والعاطلني 
2020 تحت مظلة مرشوع املنظمة  عن العمل. أقيم مرشوعنا األول لعام 
الدولية للهجرة؛ حيث قمنا بتدريب مجموعة من النساء عىل صنع الحلويات 
واملعجنات بأنفسهن. نعتقد أن هذا النشاط ساعد النساء وقّدم لهن شكل 
تقديم  األخرى  األنشطة  النفيس واالجتامعي. وشملت  الدعم  من أشكال 
تلعفر بعد  الذين عادوا إىل  العمل  العاطلني عن  التدريب املهني للشباب 
ذلك  يف  مبا  الشباب،  للخريجني  التوظيف  مهارات  عىل  وتدريب  النزوح، 
كتابة السرية الذاتية ومهارات البحث عن عمل. نشعر بأنه بات مبقدورنا نقل 
مشاكل املجتمع مبارشة إىل السلطات من خالل لجنة السالم التي شكلتها 
األمانة العامة ملجلس الوزراء ومتولها املنظامت الدولية. يُنظر إلينا عىل 
أننا جديرون بالثقة داخل مجتمعنا ألننا محايدون ونتدخل يف األمور العامة 

الجميع.  للدفاع عن مصالح 

PROFILES AND TESTIMONIESشهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
إبراهيم ُمحمد يونسرابطة قلعة تلعفر الثقافية
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إميان مجيد

طالبة  وكنت  فقط  عاماً   17 عمري  كان  للغاية.  ُمبكرة  سن  يف  تزوجت 
الزواج أم ال. مل يخطر  إذا كنت أرغب يف  آنذاك، ومل يتم سؤايل عام 
ببايل أن الزواج قد يسبب هذا القدر من املتاعب واألمل.  وكان عيّل ترك 
بحالة  ومررت  إثره  عىل  عانيت  أليم  بانفصال  زواجي  انتهى  الدراسة. 
الوقت. كنت معزولة يف  باالختناق طوال  نفسية سيئة كانت تُشعرين 
النفسية  األنشطة  الفيس بوك عن  الغالب. وعلمت ذات يوم من خالل 
املنظمة  ذلك  يف  مبا  مختلفة  منظامت  تقدمها  التي  واالجتامعية 
الدولية للهجرة ورابطة قلعة تلعفر الثقافية. وقررت حينها املشاركة 
للخروج من عزلتي. وأثناء تلك األنشطة، أجرينا مناقشات جامعية وأتيحت 
الزواج  بأرضار  التوعية  حاولت  وتجربتي.  قصتي  ملشاركة  الفرصة  يل 
أجل  من  الدراسة  عن  االنقطاع  عدم  الفتيات  عىل  يجب  وكيف  املبكر 
الزواج، وأال يُجربن عىل الزواج. كام ناقشنا كيفية معالجة هذه القضايا 
الكثري  لقد تعلمت  النفسية.  تبعاتها  التعامل مع  يف املجتمع وكيفية 
من املهارات الحياتية التي ميكن أن تساعدين يف التغلب عىل أزمتي 
أن  بكثري مام كنت عليه قبل  أتحسن وأنني أفضل  أنني  النفسية. أشعر 
أشارك يف هذا النشاط. يعود الفضل يف ذلك إىل املنظامت املحلية 
التي تُحدث فارقاً ملموساً وواضحاً يف مجتمعنا. صار األهايل اآلن يف 
جميع  يف  ويُشاركون  املجتمع  مع  يختلطون  الفتيات،  وخاصة  تلعفر، 
عىل  والعمل  نفيس  تطوير  يف  سأستمر  املتنوعة.  األنشطة  أنواع 

النظر عام يتطلبه األمر.  تجاوز محنتي، بغض 

شهادات من املستفيدينملحة عن املنظمةملحة عامة عن املنظمة وشهادات املستفيدين
إميان مجيد رابطة قلعة تلعفر الثقافية
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فرص كسب الرزق لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

مشاركة  يضمن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الرزق  كسب  سبل  توفري 
األشخاص ذوي اإلعاقة مبختلف خلفياتهم ويُعزز حقوقهم ويضمن 
مراعاة وجهات النظر املتعلقة باإلعاقة، مبا يتوافق مع اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة. 

زيادة  إىل  و2017   2014 عامي  بني  داعش  تنظيم  وجود  أدى   
مستويات العنف وزعزعة االستقرار االقتصادي يف البالد. كام تأثر 
والصعوبات  والعنف  بالنزاع  متفاوت  بشكل  اإلعاقة  ذوو  األشخاص 
ارتباط  “االستفادة من  العراق. ومن خالل مرشوع  االقتصادية يف 
التنمية األمنية يف العراق” املمول من الحكومة اليابانية، متكنت 
املنظمة الدولية للهجرة ورشكاؤها من النظر بشكل منهجي إىل 

استقرار املجتمع يف جميع أنحاء البالد “مبنظور شامل”.

 غالباً ما يُستبعد األشخاص ذوي اإلعاقة من فرص كسب الرزق بسبب 
املواقف السلبية وعدم إمكانية الوصول إىل املعلومات والتدريب 
وأماكن العمل. وأحد األمثلة الجلية عىل جهود منظامت املجتمع 
املدين يف مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف النجف، هو مركز 
ذوي  األشخاص  يُستبعد  ما  غالباً   .)OHRC( اإلنسان  لحقوق  الراصد 
واملؤهالت.  املهارات  نقص  بسبب  الرزق  كسب  فرص  من  اإلعاقة 
وبتمويل من حكومة اليابان، مُيكن ملؤسسة املجتمع املدين هذه 
أن تُنفذ مرشوع توفري فرص كسب الرزق بالرشاكة مع مركز التدريب 
الفئات  وصول  زيادة  إىل  يهدف  الذي   )VTC( املحيل  املهني 

املهمشة إىل سوق العمل وتعزيز األنشطة املدرة للدخل. 

املركز  قام  املرشوع،  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دمج  لضامن 
املنظامت  مع  التواصل  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بتحديد 
املمثلة لهم يف النجف والتنسيق معهم. والنتيجة كانت التحاق 
30 مستفيد من ذوي اإلعاقة )15 من الرجال و15 من السيدات( يف 
النجف.  يف  املهني  التدريب  مبركز  والخياطة  الكمبيوتر  دورات 
حول  الثالثني  املتدربني  هؤالء  استشارة  متت  ذلك،  عىل  عالوة 
الدورات  يف  مشاركتهم  دون  تحول  التي  الرئيسية  املعوقات 
للتغلب عىل املعوقات.  الحلول املمكنة  التدريبية، باإلضافة إىل 

 شاركت متدربة تعاين من إعاقة جسدية قائلة: “كنت أرغب دامئاً 
وخصت  مادياً”  عائلتي  ملساعدة  مهارة  أي  وتعلم  اكتساب  يف 
التدريب  مركز  حول  املتحرك  بالكريس  والتنقل  املواصالت  بالذكر 
ولكن  مشاركتها.  أمام  األساسيني  العائقني  باعتبارهام  املهني 
ذوي  لوصول  املناسبة  والتجهيزات  النقل  وسائل  توفري  بفضل 
دورة  حضور  من  متكنت  املهني،  التدريب  مركز  إىل  اإلعاقة 
مرشوعي  “سأفتح  قالت:  املستقبل  عن  حديثها  ويف  الخياطة. 
الخاص لتعليم الخياطة للنساء األخريات وسأبيع منتجايت إىل مراكز 

التسوق”. 

 تعترب استشارة األشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة واملنظامت املمثلة 
ملواجهة  أساسية  خطوة  املرشوع  من  مختلفة  مراحل  يف  لهم 

تحدياتهم وضامن حقهم يف الوصول إىل فرص كسب الرزق. 

“كنت أرغب دامئاً يف اكتساب 
وتعلم أي مهارة ملساعدة 

عائلتي مادياً” 
النجف أحد املستفيدين مبدينة 
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