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وفٌد من أملانيا يزور منتدى
الرشطة املجتمعية يف

منطقة الخرضاء يف املوصل 
التقى أعضاء منتدى الرشطة املجتمعية يف منطقة الخرضاء يف 
املوصل بوفد من الحكومة األملانية، ملناقشة سبل تشجيع املجتمع 

مع  التعاون  بإمكانهم  حيث  املجتمعية  الرشطة  مبنتديات  للعمل 
الرشطة املحلية لحل املشاكل وجعل مجتمعاتهم أكرث أمنا. يعد منتدى 

الخرضاء واحداً من بني ٤٤ منتدًى تم إنشاؤه بدعم من املنظمة الدولية.

“ان منتدى الرشطة املجتمعية أعاد الثقة بني الرشطة و املجتمع.  
يف  أمني  موضوع  أي  مناقشة  أو  إبالغ  عند  باألمان  أشعر  إنني 
املنتدى،”، هذا ما قالته عضوة يف منتدى الرشطة املجتمعية يف 

منطقة الخرصاء يف املوصل.

تعمل منتديات الرشطة املجتمعية عىل إنشاء مجتمعات أكرث أمناً 
القانون  إنفاذ  الثقة بني املجتمعات و جهات  بناء  إعادة  من خالل 

باستخدام نهج موجه نحو املجتمع.

يقول املقدم عبد الله، مدير شعبة الرشطة املجتمعية يف محافظة 
نينوى: “يوجد عدد قليل من رجال الرشطة يف هذه املجتمعات، 

لكنهم أكرث فاعلية لوجود منربًا للرشطة واملجتمع يعمالن مًعا”.

التقى السيد جريارد ويت رئيس بعثة املنظمة الدولية يف العراق 
وزير الهجرة و املهجرين  السيد نوفل بهاء موىس يف مقر وزارة 

الهجرة و املهجرين يف بغداد.

دعم  وكيفية  املؤسستني  بني  املشرتك  العمل  الطرفان  ناقش 
العائدين. حيث أوضح السيد ويت بأن املنظمة الدولية  النازحني و 
للهجرة عىل استعداد لتقديم الدعم لوزارة الهجرة و املهجرين 
يف مجال العودة الطوعية من الخارج، وأن دور املنظمة الدولية 
للهجرة فعال يف هذا املجال ملساعدة العائدين من خالل الربامج 

املختصة التي تعمل يف العراق. 

هاشيموتو،  نوفومي  السيد  العراق،  لدى  الياباين  السفري  قام 
ورئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، السيد جريارد 
قرية  يف  املجتمعي  املركز  إىل  مشرتكة  ميدانية  بزيارة  ويت، 
تلعفر الواقعة يف قضاء الحيدرية يف النجف، كام قاموا بزيارة 

منازل النازحني يف املنطقة.

األساسية،  اإلنسانية  املساعدة  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقدم 
واملجتمعات  للنازحني  واالجتامعي  النفيس  الدعم  ذلك  يف  مبا 
الدوليني.  رشكائها  من  بدعم  املنطقة  يف  واملضيفة  الضعيفة 
وأعرب السيد ويت عن امتنانه لحكومة اليابان عىل الدعم املايل 

لربامج املنظمة الدولية للهجرة يف العراق.



اإلتحاد األورويب يقدم 
مليوين يورو إضايف اىل 

املنظمة الدولية للهجرة
 يف العراق لتحسني 

البنية التحتية الحرجة يف
 املخيامت

بحامس وامل كبريين، عادت نجالء اىل منزلها يف الحمدانية، نينوى 
داعش،  من  املنطقة  واستعادة  الدمار  من  سنوات  بعد   ،٢٠١٧ عام 
منطقتها.  إعامر  إعادة  يف  املساهمة  تجاه  باملسؤولية  شعرت 
وبحكم وظيفتها السابقة كمعلمة، عادت نجالء اىل مدرسة الزوراء 
حيث اعتادت التدريس هناك. ومبا أن طالب املدرسة ينتمون اىل طيف 
من االنتامءات العرقية والدينية مام يعكس التنوع يف املدينة، فإن 
نجالء كانت فخورة بذلك، »أُشبه مدرستي بعراق مصغر، كباقة زهور 
ملونة. اريد أن نحتفل جميعنا يف املدرسة بهذا التنوع، وان هذا ما 

نحتاجه يف الظروف الحالية يف العراق،«.

السنة  خالل  الطالب  مع  والتواصل  التدريس  اىل  نجالء  عادت  إن  وما 
األوىل، شعرت فورا بتغري واضح يف سلوك الطالب، »كانت الحياة تختلف 
قبل داعش، فقد أصبحت السلوكيات العدوانية مثل استخدام األلفاظ 
البذيئة واملشاجرة منترشة بني الطالب، والكثري من التوتر بني الطوائف 
املختلفة. فمثالً قد يقول األطفال لبعضهم البعض »ال ارغب باللعب 
معك لكونك مسيحي او مسلم...«. ووصل األمر اىل األنشطة الرياضية 
فكان الطالب ينقسمون اىل مجموعات مسيحية ومسلمة تلقائياً،«. إن 
وجهة نظر نجالء توضح التغري الذي ميكن أن يُعزى اىل ما عاناه األطفال 
سواء من عنف داعش، فالدمار الذي خلفه يف الحمدانية قد ترك أثراً 
نزوحهم، حيث تجمعت  به خالل فرتة  او بسبب ما مروا  الناس،  عىل 

العديد من العائالت يف مكان واحد ومرت بظروف سيئة للغاية.«.

قررت نجالء ان تفعل شيئاً حيال التغري يف سلوك طالبها، ما قد يكون 
مثاال يحتذى به يف املدارس األخرى يف القضاء.  لقد أردنا ان نغري 
عىل  والتغلب  الثقة  بناء  عىل  ومساعدتهم  النفسية  حالتهم  من 
مشاكلهم. لذلك، وبعدما تحدثت اىل مدير املدرسة، قام بتخصيص 

غرفة مناسبة ألنشطة دعم الصحة النفسية،«.

معاً،  القصص  قراءة  مثل  والبدنية،  الذهنية  األنشطة  الدعم  يشمل 
مشاهدة الرسوم املتحركة، او مناقشة السلوك واألخالق. كام يقوم 
الرسومات وتعليقها  بالتعبري عن مشاعرهم من خالل  الطالب  بعض 
أفكار  اىل  السلبية  املشاعر  تحويل  كيفية  ومناقشة  الحائط  عىل 
وطاقات إيجابية. »لقد رأيت مدى انجذاب الطالب نحو هذه األنشطة، 
حيث كانت مختلفة عن الحصص املعتادة. تساعدهم هذه األنشطة 
عىل االسرتخاء الذهني وتخفيف التوتر وبناء الثقة، باإلضافة اىل أنني 
متكنت من تشخيص األطفال الذين هم بحاجة اىل عناية خاصة،«. » بدأت 
األمور تتغري بشكل كبري بعد ستة أشهر من بدء األنشطة، فالطالب 
الذي مل يكن يقبل بالجلوس او اللعب اىل جانب زميله الذي ينتمي 
اىل طائفة او عرق مختلف، تغري سلوكه ومل يعد يواجه مشاكل يف 
التواصل مع زميله واللعب سوية او مشاركته نفس املقعد، بغض النظر 
عن خلفياتهم،«. »من املهم جداً أن يحصل أطفالنا عىل هذا النوع من 

املساحات اآلمنة، فهم مرهقون نفسياً وبحاجة اىل الرتفيه.«.

وبناًء عىل نجاح فكرة نجالء، يتم تشجيع معلمي املدارس األخرى عىل 
إتباع نفس النموذج، كام تدعم مديرية الرتبية والتعليم يف الحمدانية 
هذه الفكرة أيضاً. »إن منوذج نجالء فعال ١٠٠٪، 
فجلوس الطالب يف الصف التعليمي والقيام 
اللوح  نفس  رؤية  مثل  يوم  كل  اليشء  بنفس 
واملقاعد  املالحظات  ودفاتر  واألقالم  األبيض 
القيام  ولكن  بامللل.  يشعرهم  قد  الدراسية 
وتوفري  األخرى  األنشطة   لتيسري  غرفة  بإعداد 
لن  الطالب  فإن  واالجتامعي،  النفيس  الدعم 
سيشعرون  بل  فحسب،  باألنشطة  يستمتعوا 
هذا  نؤيد  فنحن  ولذلك،  أيضاً،  النفسية  بالراحة 
خدو،  نرباس  سعيد  السيد  يقول  النموذج.«، 
املنسق التدرييس يف مديرية الرتبية والتعليم 
جهود  »إن  ايضاً،  أضاف  كام  الحمدانية.  يف 
الدورات  توفري  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
االجتامعي  النفيس  الدعم  لجلسات  التدريبية 
بواسطة الفن فعالة ومثمرة للغاية يف تحسني 
العالقة بني الطالب واملعلمني من جهة، وبني 
الطالب من مختلف الطوائف من جهة أخرى. لقد 
متكننا من تنظيم معرض كبري للرياضة والفنون 

هذا العام نتيجة لتحسن الحالة النفسية واالجتامعية للطالب.«.

ففي ٤ نيسان )YEAR( عقد طالب املدارس اإلثني عرش الذين خضعوا 
لجلسات الدعم عن طريق الفن معرضاً للفنون والحرف اليدوية يف 
مدرسة مريم العذراء الثانوية لتعزيز السالم والتامسك االجتامعي. 
واستقطب الحدث جمهوراً كبرياَ من املسؤولني واملجتمع املحيل، 
حيث استمتعوا باإلنتاجات اليدوية املعروضة والرسومات عن السالم 
واألمل يف املستقبل والعروض املوسيقية ورياضة الجمباز وغريها.



إعادة بناء الثقة بني 
الجامعات العرقية والدينية

 يف الحمدانية 
بحامس وامل كبريين، عادت نجالء اىل منزلها يف الحمدانية، نينوى 
داعش،  من  املنطقة  واستعادة  الدمار  من  سنوات  بعد   ،٢٠١٧ عام 

شعرت باملسؤولية تجاه املساهمة يف إعادة إعامر منطقتها.

وبحكم وظيفتها السابقة كمعلمة، عادت نجالء اىل مدرسة الزوراء 
حيث اعتادت التدريس هناك. ومبا أن طالب املدرسة ينتمون اىل طيف 
من االنتامءات العرقية والدينية مام يعكس التنوع يف املدينة، فإن 

نجالء كانت فخورة بذلك،.

 تعرّب نجالء عن مشاعرها وتقول، »أُشبه مدرستي بعراق مصغر، كباقة 
زهور ملونة. اريد أن نحتفل جميعنا يف املدرسة بهذا التنوع، وان هذا 

ما نحتاجه يف الظروف الحالية يف العراق،«.

السنة  خالل  الطالب  مع  والتواصل  التدريس  اىل  نجالء  عادت  إن  وما 
األوىل، شعرت فورا بتغري واضح يف سلوك الطالب،

الحياة تختلف قبل داعش، فقد أصبحت السلوكيات العدوانية  »كانت 
مثل استخدام األلفاظ البذيئة واملشاجرة منترشة بني الطالب، والكثري 
من التوتر بني الطوائف املختلفة. فمثالً قد يقول األطفال لبعضهم 
او مسلم...«. ووصل  لكونك مسيحي  باللعب معك  ارغب  البعض »ال 
األمر اىل األنشطة الرياضية فكان الطالب ينقسمون اىل مجموعات 

مسيحية ومسلمة تلقائياً،«.

إن وجهة نظر نجالء توضح التغري الذي ميكن أن يُعزى اىل ما عاناه 
األطفال سواء من عنف داعش، فالدمار الذي خلفه يف الحمدانية قد 
ترك أثراً عىل الناس، او بسبب ما مروا به خالل فرتة نزوحهم، حيث تجمعت 

العديد من العائالت يف مكان واحد ومرت بظروف سيئة للغاية.«.

قررت نجالء ان تفعل شيئاً حيال التغري يف سلوك طالبها، ما قد يكون 
مثاال يحتذى به يف املدارس األخرى يف القضاء. 

لقد أردنا ان نغري من حالتهم النفسية ومساعدتهم عىل بناء الثقة 
والتغلب عىل مشاكلهم. لذلك، وبعدما تحدثت اىل مدير املدرسة، 

قام بتخصيص غرفة مناسبة ألنشطة دعم الصحة النفسية،«.

معاً،  القصص  قراءة  مثل  والبدنية،  الذهنية  األنشطة  الدعم  يشمل 
مشاهدة الرسوم املتحركة، او مناقشة السلوك واألخالق. كام يقوم 

الرسومات وتعليقها  بالتعبري عن مشاعرهم من خالل  الطالب  بعض 
أفكار  اىل  السلبية  املشاعر  تحويل  كيفية  ومناقشة  الحائط  عىل 

وطاقات إيجابية.

»لقد رأيت مدى انجذاب الطالب نحو هذه األنشطة، حيث كانت مختلفة 
االسرتخاء  عىل  األنشطة  هذه  تساعدهم  املعتادة.  الحصص  عن 
أنني متكنت من  باإلضافة اىل  الثقة،  التوتر وبناء  الذهني وتخفيف 

تشخيص األطفال الذين هم بحاجة اىل عناية خاصة،«.

األنشطة،  بدء  من  أشهر  ستة  بعد  كبري  بشكل  تتغري  األمور  بدأت   «
فالطالب الذي مل يكن يقبل بالجلوس او اللعب اىل جانب زميله الذي 
ينتمي اىل طائفة او عرق مختلف، تغري سلوكه ومل يعد يواجه مشاكل 
يف التواصل مع زميله واللعب سوية او مشاركته نفس املقعد، بغض 

النظر عن خلفياتهم،«.

»من املهم جداً أن يحصل أطفالنا عىل هذا النوع 
نفسياً  مرهقون  فهم  اآلمنة،  املساحات  من 

وبحاجة اىل الرتفيه.«.

وبناًء عىل نجاح فكرة نجالء، يتم تشجيع معلمي 
النموذج، كام  إتباع نفس  املدارس األخرى عىل 
الحمدانية  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  تدعم 

هذه الفكرة أيضاً.

»إن منوذج نجالء فعال ١٠٠٪، فجلوس الطالب يف 
الصف التعليمي والقيام بنفس اليشء كل يوم 
ودفاتر  واألقالم  األبيض  اللوح  نفس  رؤية  مثل 
يشعرهم  قد  الدراسية  واملقاعد  املالحظات 
بامللل. ولكن القيام بإعداد غرفة لتيسري األنشطة  
واالجتامعي،  النفيس  الدعم  وتوفري  األخرى 
بل  فحسب،  باألنشطة  يستمتعوا  لن  الطالب  فإن 
سيشعرون بالراحة النفسية أيضاً، ولذلك، فنحن نؤيد هذا النموذج،«، 
مديرية  يف  التدرييس  املنسق  خدو،  نرباس  سعيد  السيد  يقول 

الرتبية والتعليم يف الحمدانية.

ويضيف  ايضاً، »إن جهود املنظمة الدولية للهجرة يف توفري الدورات 
الفن فعالة  النفيس االجتامعي بواسطة  الدعم  التدريبية لجلسات 
ومثمرة للغاية يف تحسني العالقة بني الطالب واملعلمني من جهة، 
وبني الطالب من مختلف الطوائف من جهة أخرى. لقد متكننا من تنظيم 
معرض كبري للرياضة والفنون هذا العام نتيجة لتحسن الحالة النفسية 

واالجتامعية للطالب.«.

ففي ٤ نيسان عقد طالب املدارس االثنا عرش الذين خضعوا لجلسات 
الدعم عن طريق الفن معرضاً للفنون والحرف اليدوية يف مدرسة مريم 
العذراء الثانوية لغرض تعزيز السالم والتامسك االجتامعي. واستقطب 
الحدث جمهوراً كبرياَ من املسؤولني واملجتمع املحيل، حيث استمتعوا 
يف  واألمل  السالم  عن  والرسومات  املعروضة  اليدوية  باإلنتاجات 

املستقبل والعروض املوسيقية ورياضة الجمباز وغريها.

بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(، تقدم املنظمة 
الدولية للهجرة الدعم لجهود التامسك االجتامعي يف ١٢ مدرسة 
يف الحمدانية. حيث تعترب جلسات العالج بالفن األسبوعية من األنشطة 
الشائعة بشكل خاص والتي تسعى جاهدة للحد من التمييز واستعادة 

الثقة بني املجتمعات يف فرتة ما بعد داعش.



املواد الغري غذائية 
اىل املناطق

املتأثرة بالفيضانات 
يف البرصة

آيار  شهر  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت 
ومستلزمات  الطارئة  غذائية  الغري  املواد  بتوزيع 
الخيم اىل العائالت املتأثرة بالفيضانات يف قرى 

شامل رشق البرصة.

اىل  منازلها  املترضرة  العائالت  معظم  وغادرت 
أن  اال  املياه،  منسوب  ارتفع  عندما  آمن  مكان 
ظروفهم املعيشية كانت صعبة، »مل نستطع أخذ 
الليل عندما  اثناء  البيت؛ لقد هربنا  أي من أغراض 
ام  تقول  املياه،«  تغمرها  املنطقة  بأن  أدركنا 
منت  »لقد  واضافت:  الهليجات.  قرية  من  زهراء، 
مع اطفايل عىل األرض. مل يكن معنا أي يشء 
يحمينا من األفاعي. اما اآلن فلدينا حصرية، افرشة

ومستلزمات الخيمة باإلضافة اىل مواد الطوارئ 
األخرى التي ستساعدنا خالل هذه املحنة.«.

افتتاح مركز املوارد
املجتمعية يف 

قرقوش
قام وفٌد مؤلف من مسؤولني حكوميني محليني 
املوارد  ملركز  بزيارة  حكومية  غري  ومنظامت 
للهجرة يف  الدولية  للمنظمة  التابع  املجتمعية 
قرقوش قرب املوصل، للتعرف عىل مهامه كمركز

لإلحالة ولتقديم املعلومات عن خدمات الطوارئ، 
التعايف، وتحقيق االستقرار يف املجتمع.

كان هذا املبنى مليئًا بإطالقات نارية، حتى قامت 
مركزاً  إىل  بتحويله  للهجرة  الدولية  املنظمة 
الخدمات  فيه  تقدم  حيث  املجتمعية،  للموارد 
عىل مستوى املجتمع يف املناطق التي تستقبل 

أعداًدا كبرية من النازحني العائدين.

العراقية،  الحكومة  ِقبل  من  تشغييل  وبدعم 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  وبتمويل 
مبساعدة  قرقوش  مركز  سيقوم   ،)USAID (
العودة  عملية  يف  الحاليني  والنازحني  العائدين 

وإعادة اإلدماج داخل مجتمعاتهم.

أحدث أرقام مصفوفة 
 )DTM( تتبع النزوح 

لغاية ٣0 حزيران 2019

عمليات  بدأت 
ملنظمة  ا

الدولية للهجرة 
يف العراق 

يف عام 200٣

1٦ مكتب 
فرعي

أكرث من ٣00,1 
موظف يف 

الخطوط 
األمامية

عدد  النازحني 
 داخليا:

 1,٦0٧,1٤٨ فرداًً

عدد العائدين:  
٤,٣0٥,1٣٨ فرداً

من  ملزيد 
ت  ملعلوما  ا
زيارة  يرجى 

التايل:   املوقع 

http://iraqdtm.iom.int

 عن املنظمة الدولية للهجرة
تأسست املنظمة الدولية للهجرة يف العراق يف عام ٢٠٠٣. ولديها من ذلك الحني شبكة قوية من املوظفني واملكاتب 
والقدرات اللوجستية. ومع وجود أكرث من ١,٣٠٠ موظف يف بغداد،أربيل، والبرصة، إضافة اىل ١٦ مكتباً فرعياً مبواقع رئيسية، 
تعمل املنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الحكومة العراقية عىل توفري الدعم عرب البالد. كام وتعمل املنظمة الدولية 
للهجرة يف العراق تحت إرشاف املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. أما عىل 
الصعيد الدويل، تلتزم املنظمة الدولية للهجرة مببادئ الهجرة اإلنسانية والنظامية التي تفيد املهاجرين واملجتمع. 
وتتعاون املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها يف املجتمع الدويل عىل املساعدة يف مواجهة تحديات العمل يف 
مجال الهجرة والفهم املسبق ملسائلها وتشجيع التنمية االجتامعية واالقتصادية من خالل الهجرة والحفاظ عىل كرامة 

اإلنسان ورفاهيته.

/IOMIraq


