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تسليم مستشفى حامم العليل

قام كل من صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج 

الصحة العاملي يف العراق بتسليم مستشفى حامم 

العليل امليداين والذي قاما بتأسيسه يف عام 2017، حيث 

كان املستشفى الذي تم متويله من قبل الصندوق 

املركزي ملواجهة الطوارئ واملفوضية األوروبية 

للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية )إيكو( جزءاً من 

استجابة املنظمتني األمميتني للخدمات الرضورية 

ملعالجة الصدمات وعمليات التوليد بعد العمليات 

العسكرية التي حررت مدينة املوصل يف عام 2016. 

وسيتيح هذا املستشفى الفرصة للسلطات املحلية 

تقديم خدمات عاجلة ورضورية  لحوايل 250,000 

نسمة مبا يف ذلك 40,000 نازح يعيشون يف املخيامت 

بجانب منطقة حامم العليل يف جنوب املوصل.

عقد صندوق األمم املتحدة للسكان إجتامعاً مع 

مسؤويل محافظة دياىل يف رشق العراق ملناقشة 

سبل تأسيس مجلس إستشاري للشباب يف 

محافظات دياىل والنجف ووسط يف العراق. ومن 

املتوقع أن يكون املجلس عىل صورة لجنة مكونة 

من 12 شاباً وشابة ترتاوح أعامرهم بني الثامنة 

عرشة والثالثني من العمر يتسلمون مهامم 

التخطيط للربامج الشبابية وتنفيذها ومراقبة سري 

عملها يف مناطقهم، كام سيعمل األعضاء عىل 

معاونة وزارة الشباب يف تطوير السياسات التي 

تؤثر عىل اليافعني والشباب املهمشني. وسيقوم 

صندوق األمم املتحدة للسكان بتدريب الشباب 

املنتخبني عىل آليات وضع برامج للشباب وقضايا 

تقنية أخرى.

ابريل 2018

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 ميهد الطريق إلنشاء املجلس
اإلستشاري للشباب يف العراق



 تعزيز اإلستجابة الرسيرية

لضحايا اإلغتصاب يف العراق

 مجموعة أدوات تدريبية لليافعني

يف وسط وجنوب العراق

3

مايو 2018

دعم صندوق األمم املتحدة للسكان يف 6 مايو لدورة تدريبية 
متقدمة لشبكة تثقيف األقران مدتها خمسة أيام ضمت 22 شاباً 

وشابة ً يف مدينة السليامنية يف شامل العراق. وقد تعرف 
املشاركون خالل الدورة التدريبية عىل القضايا املتعلقة بالعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي والصحة الجنسية واإلنجابية مبا يف 
ذلك التوعية مباهية مرض نقص املناعة املكتسب )اإليدز( إىل 
جانب عدد من الجلسات التدريبية التي ركزت عىل املهارات 

الحياتية.

نظم صندوق األمم املتحدة للسكان 
ورشة عمل لتدريب املدربني ملدة أربع 

أيام )من 6 إىل 9 مايو( حول إدارة 
اإلستجابة الرسيرية لضحايا اإلغتصاب 

وذلك بالتعاون مع برنامج التطوير 
اإلقليمي والحامية، وقد ضم التدريب  

25 من الباحثني اإلجتامعيني وعاميل 
الصحة وخرباء الطب الرشعي 

واملحققني ومتخصيص العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي من منظامت 

أممية وغري حكومية. وتعرف الخرباء 
املشاركون يف الجلسات عىل مبادئ 
الخدمات الرسيرية وبروتوكوالتها 

لالستجابة للناجني من العنف الجنيس 
مبا يف ذلك إجراءات توفري الرعاية بعد 

حدوث اإلغتصاب والعالج، وإجراء 
الفحوصات البدنية، وجمع اإلدلة 
الرشعية واملتابعة مع الناجني من 

اإلغتصاب.

يحرص صندوق األمم املتحدة للسكان عىل تثقيف الفتيات عن حقوقهن 
اإلنجابية من خالل طرق معتمدة عىل مجموعة أدوات تدريبية لليافعات تركز 

عىل العناية بالصحة اإلنجابية بصورة تتالءم معهن. وتم تنظيم تدريب 
للمدربني عىل مجموعة األدوات التدريبية  لليافعات يف الفرتة بني 6 و 10 مايو 
2018 يف بغداد شارك فيها 25 فرداً من محافظات بغداد ونينوى وصالح الدين 

ودياال واألنبار وكربالء والنجف. ويعد هذا التدريب األول من نوعه يف وسط 
وجنوب العراق حول مجموعة األدوات التدريبية لليافعات، والتي طورها كل 

من صندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسيف(. وتضم مجموعة األدوات التدريبية عدداً من الجلسات واألدوات 

التي صممت لتمكني اليافعات واإلستجابة  للقضايا التي تتعلق باملهارات 
الحياتية والصحة اإلنجابية والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وأساليب 

اإلدارة املالية الناجحة.



احتفلت مراكز املرأة التي يدعمها صندوق األمم املتحدة 

للسكان باليوم العاملي لالجئني يف 20 يونيو يف مخيامت الالجئني 

يف محافظتي إربيل ودهوك. وناقش الباحثون اإلجتامعيون يف 

امليدان مع النساء اآليت حرضن اإلحتفالية أهمية صنع السالم 

وإرساء األمان وآليات تحقيق نوع من االستقرار إىل حني 

عودتهم اآلمنه إىل ديارهم. وقد شاركت أكرث من 200 امرأة يف 

اإلحتفالية والتي تضمنت الرقص والعروض املرسحية وإلقاء 

الشعر والعروض الفنية، كام شاركت النساء بقصص عن حياتهن 

ونجاحاتهن وعربن عن إمتنانهن لتذكريهن باأليام السعيدة التي 

عاشوها يف سورية. 

العراق يحتفل

باليوم العاملي لالجئني 

تدريب قادة املستقبل عىل صنع السالم

أطلق صندوق األمم املتحدة للسكان يف 

26 يونيو دورات متعاقبة حول آليات بناء 

السالم استمرت عىل مدى خمس أسابيع 

والتي تأيت كجزء من مرشوع تطوير قيادة 

الشباب يف محافظات ذي قار واألنبار. 

وتضمنت الدورات، والتي قامت وزارة  

 الشباب والرياضة ومنظامت غري حكومية 

بتنفيذها ثالث مرات يف األسبوع. وشارك فيها 30 

شاباً وشابًة ، عدداً من املواضيع مثل حل
 األزمات والتحكيم والوساطة وحشد الجهود املجتمعية 

وفن املفاوضات وركزت العروض خالل الدورات عىل 

آليات دمج املهارات الحياتية والرياضة ومتكني الشباب 

ومهارات التفاوض يف عمليات بناء السالم.

شارك أكرث من 40 رجالً من 

النازحني واملجتمعات املضيفة يف 

محافظتي السليامنية ودياال يف 14 

دورة صممت خصيصاً ملناقشة 

األخطار املجتمعية، وخاصة تلك 

التي تؤثر عىل الفتيات، املرتتبة عىل 

برت األعضاء التناسلية لألنثى وجرائم 

الرشف والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي والزواج القرسي واملبكر. 

 تدريبات توعوية يف محافظتي
السليامنية ودياىل
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 أول تدريب اسايس متقدم إلعداد
 مثقفي االقران الشباب

يف محافظة دهوك

نظمت شبكة تثقيف اإلقران يف العراق، والتي يدعمها 

صندوق األمم املتحدة للسكان، أول تدريب اسايس 

متقدم إلعداد مثقفي االقران الشباب محافظة دهوك 

يف إقليم كردستان العراق، والذي شارك فيه عىل مدى 

خمس أيام 25 شاباً وشابًة من العراق وسورية تعلموا 

خالله مهارات حياتية وقيادية وتعرفوا عىل مواضيع 

مختلفة مثل مرحلة املراهقة والصحة اإلنجابية 

ومتكني املرأة واملساواة بني الجنسني ومرض نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز( والزواج املبكر وغريها. 

وعلق أحد املشاركني عىل التدريب قائالً، “أكرث ما 

أحببته بالتدريبات هو أن األسلوب املتبع كان ممتعاً 

ومبتكراً. عىل سبيل املثال ويف خالل احدى الجلسات، 

أخربنا املدرب عن رضورة اإلستامع لآلخرين والثقة 

بهم، وبدالً من أن يعطينا املدرب محارضة عن 

املوضوع، قام بتغطية أعيننا بقطعة قامش وعني لكل 

مشارك رشيكاً وطلب منا أن نستمع جيداً لرشكائنا 

لنجمع أكرب عدد ممكن من ورق املالحظات الذي 

كان متناثراً عىل األرض.”  ومن املتوقع أن يقوم 

املشاركون مبشاركة تجاربهم وتطبيق ما تعلموه من 

خالل جلسات توعوية يقومون فيها بتدريس ما 

تعلموه لغريهم من الشباب يف املخيامت واألحياء 

تحت رعاية شبكة تثقيف األقران.

لطاملا خلفت الحروب صدمات إمتدت آثرها إىل أبعد من 
ساحات املعارك، ليقع الالجئون يف براثن اآلثار السلبية التي 

تخلفها حاالت النزوح املتكرر وفقدان األحبة وضياع 
املمتلكات وغياب االستقرار والذي يؤدي بهم إىل الشعور 
بالعجز واليأس. برز الفن يف اآلونة األخرية كوسيلة فعالة 

للتخفيف من شعور اليأس لدى الالجئني وملساعدتهم عىل 
اإلندماج يف بيئاتهم الجديدة. ويف حني تستضيف العراق ما 

يقارب 250,000 الجئ سوري يف إقليم كردستان، وجد ما 
يقارب 35,000 منهم مالذاً يف مخيم دوميز والذي افتتح فيه 

محافظ دهوك يف اليوم العاملي لالجئني بتاريخ 20 يونيو 
مبادرة “بيت الفنانني” والذي يأيت كجزء من مرشوع “يف 

املنفى” والذي يتضمن أحد أهدافه مساعدة الالجئني عىل 
التأقلم مع التحديات واالنخراط واالندماج يف نسيج املجتمع 

الكردي. ويقدم كالً من مرشوع “يف املنفى” ومبادرة “بيت 
الفنانني”، والذين أطلقهام ودعمهام كل من صندوق األمم 

املتحدة للسكان وصندوق روبريتو شيميتا، فسحة آمنة 
للفنانني الالجئني الشباب لتطوير مواهبهم ومامرسة الفن 

الحي والفنون البرصية والرقص واملوسيقى، وهو ما استفاد 
منه مئات اليافعني والشباب عىل مستوى عاملي.   

دعم الفنانني الالجئني الشباب

يف العراق 



 الربنامج األورويب

للتطوير اإلقليمي والحامية

ُيكن دعم الربنامج األورويب للتطوير اإلقليمي 
والحامية كالً من صندوق األمم املتحدة للسكان 

وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( من 
العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان وغريها 

من الرشكاء لضامن رفع قدرات مقدمي الخدمات 
والعاملني يف مجال القضاء والعدل واألمن وتقديم 

الخدمات التي تتالءم مع الفئة العمرية للناجني التي 
ترتكز عىل إحتياجاتهم وتوفري نظام قضاء لالحداث 

مالئم إلحتياجاتهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
املرشوع سيضمن أيضاً تقديم خدمات ذات نوعية 

للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
بشكل عام. وسيمكن هذا الدعم صندوق األمم 

املتحدة للسكان من تعزيز قدرات رشكائه املحليني 
وصناع القرار ومقدمي الخدمات يف البالد، إىل جانب 
الرتويج إلستجابة متكاملة لحاالت العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي ترتكز يف كليتها عىل احتياجات 
الناجني. 

اسرتاليا

التزمت حكومة اسرتاليا بدعم صندوق األمم 
املتحدة للسكان مببلغ 12 مليون دوالر اسرتايل 
ملدة ثالث سنوات. ويأيت هذا الدعم يف الوقت 

املناسب لتعزيز الخدمات املتعلقة بالصحة 
اإلنجابية الطارئة والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البالد.
وكانت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

)داعش( استخدمت العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي مبا يف ذلك العنف الجنيس والزواج 
القرسي كسالح من أسلحة الحرب يف العراق، 
فُحرمت النساء والفتيات اللوايت كن يعشن يف 

املناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم من 
خدمات الصحة اإلنجابية. لذلك، وعىل إثر إنتهاء 
الرصاع، سيمكن الدعم اإلسرتايل السخي صندوق 

األمم املتحدة للسكان يف العراق من زيادة 
الخدمات املتوفرة، وتحسني الوصول إىل خدمات 

الصحة اإلنجابية املتخصصة وخدمات اٌستجابة 
للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، ورفع 

القدرات الوطنية للمحافظة عىل هذه الخدمات.

املانحني  آخر مستجدات 

أعلنت الحكومة الكندية عن مساهمة بلغت 5 
ماليني دوالر كندي عىل مدى أربع سنوات لصندوق 

األمم املتحدة للسكان يف العراق يهدف إىل رفع 
قدرات املؤسسات الوطنية لتطبيق تدخالت الصحة 

اإلنجابية والقامئة عىل النوع االجتامعي يف البالد. ويف 
حني أن العمليات العسكرية ضد الدولة اإلسالمية

   كندا

يف العراق والشام )داعش( قد انتهت، التزال اآلثار التي خلفتها 
سنني الحرب الثالث واضحة ومتتد عميقاً يف النساء والفتيات. 

وستمكن هذه املنحة املتعددة السنوات من الحكومة الكندية 
صندوق األمم املتحدة للسكان من اإلنتقال بتدخالتها اإلنسانية 
الحالية إىل مرحلة تطوير الربامج طويلة األمد والتي ستعزز من 

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وزيادة قدرة الوصول 
واإلستفادة من خدمات الصحة اإلنجابية النوعية. 
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يف مخيامت النازحني
 واملجتمعات املضيفة

7,749 امرأة حصلن عىل خدمات الصحة اإلنجابية
141 امرأة حصلن عىل خدمات استجابة للعنف القائم عىل 

النوع اإلجتامعي
3,924 امرأة حصلن عىل خدمات الصحة اإلنجابية 

واملشورة حول تنظيم األرسة
22,621 حالة والدة آمنة

8 مراكز صحية
30 حقيبة كرامة تم توزيعها

147 مركزاً للمرأة*
5 مراكز للشباب

ربعية إحصائيات 

يف مخيامت الالجئني
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57,889 امرأة حصلن عىل خدمات الصحة اإلنجابية
30,349  فرداً شاركوا يف دورات توعوية حول خدمات 

الصحة اإلنجابية
76 مركزاً لخدمات الصحة اإلنجابية يدعمه صندوق األمم 

املتحدة للسكان
1 عيادة متنقلة

26,231 امرأة حصلن عىل خدمات إستجابة للعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي

83,216 فرداً شاركوا يف جلسات توعوية حول العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي

2,499 حزمة كرامة تم توزيعها
147 مركزاً للمرأة*

*متواجدة يف مخيامت الالجئني والنازحني عىل السواء



قصة من امليدان

وجدت غالية نفسها، كغريها من الكثريين الذين هربوا إلنقاذ حياتهم بعد معركة الحسكة يف شامل رشق سورية، تهرب مخلفة وراءها مدينتها 
حلب وهي يف سن الثالثة والثالثني يف عام 2016. واستقرت غالية مع عائلة عمها يف مخيم دوميز 2 يف محافظة دهوك يف إقليم كردستان 

العراق. 
كانت غالية تعيش مع عائلتها يف حلب عندما قتل والداها وأخوها يف إحدى الغارات الجوية قبل بضعة سنوات، فانتقلت عىل أثرها للعيش 

مع عائلة عمها يف منطقة الحسكة. فوقعت يف حب رجل عراقي بعد عدة شهور من انتقالها إىل هناك وتزوجت زواجاً عرفياً بال أي توثيق 
رسمي بسبب الظروف األمنية يف سورية حينها. إال أن الرجل الذي وثقت به وأصبح زوجها هجرها بعد سبع أشهر من الزواج ورسق منها كل 

ما كانت متلك - ما ورثته عن أمها وما وفرته من نقود كسبتها من عملها يف  مخبز من مخابز الحسكة.
و قالت غالية : “فقدت كل يشء، فزوجي مل يأخذ فقط ممتلكايت بل رسق مني أي شعور كان لدي، ولو كان بسيطاً، باالستقرار واألمان 

والسعادة. مل أستطع الذهاب للمحكمة ألخذ حقوقي ألنه مل يكن لدي أي وثائق قانونية تؤكد قصتي. وما زاد الطني بله أنني كنت حامالً 
عندما هجرين، وقد أثرت ترصفاته كثرياً عيل وعىل صحتي حتى فقدت طفيل. وبدأت حيايت تتجه نحو األسوأ”. 

زاد اللجوء إىل مخيم دوميز 2 بعد إرتفاع حدة الرصاع يف الحسكة من تعاسة غالية، لتصاب بإنهيار عصبي سببه اللجوء وقلبها املكسور، مام 
دفعها ملحاولة اإلنتحار عدة مرات. 

لجأت زوجة عم غالية إىل مركز من مراكز املرأة طلبًة املساعدة، مام دفع الباحثات االجتامعية لتتواصل مع غالية فوراً والتعرف عىل قصتها. 
وأضافت “لزمني بعض الوقت حتى استطعت الوثوق بالباحثات اإلجتامعيات وحرضت االجتامع األول فقط ألن زوجة عمي دفعتني لذلك، إال 
أنني بدأت أرى تعاطفهم معي بعد عدة جلسات ودعمهن يل، فبدأن باعطايئ النصيحة حول كيف يجب أن أفكر وما يتوجب عيل فعله اذا ما 

وجدت عقيل بدأ باالنزالق إىل أماكن مظلمة. فأخربنني أنني لست الوحيدة التي تشعر بذلك  ولكن مل أصدقهن يف بادئ األمر” .
بدأت غالية يف حضور دورات وجلسات يف مركز املرأة حيث  تعلمت مهارات حياتية متعددة والتقت خاللها بالكثري من النساء الاليت شاركن 

قصصهن الخاصة: “بدأت أشعر أنني أنتمي إىل مكان ما وأنني لست وحيدة وبدأت باالستمتاع بصحبة الفتيات خاصة عندما بدأنا بفتح قلوبنا 
لبعضنا واكتشفت أن قصصهن تشبه قصتي”.

وأعطها لقاء أفراد مروا بتحديات تشبه تلك التي مرت بها الثقة والقوة التي احتاجتها للميض قدماً بدالً من السقوط يف دوامة املايض.
وقالت مبتسمة فخرًا:  “أنا اآلن متطوعة يف مركز املرأة. أقص حكايتي وأتكلم عن اإلكتئاب الذي مررت به للنساء اللوايت يرن  بصعوبات يف 

حياتهن وأشاركن الدروس التي تعلمتها  وكيل أمل أن يعطيهن هذا أمالً وراحة” 
لجأ ما يقارب 8,700 الجئ سوري إىل مخيم دوميز 2 بحثاً عن األمان من الحرب الدائرة يف سورية. ويدير صندوق األمم املتحدة للسكان 

وحدة توليد وعيادة صحة إنجابية ومركز للشباب ومركز إجتامعي للمرأة يقدم املشورة ودعم نفيس اجتامعي وجلسات توعوية ونشاطات 
ترفيهية وبرامج املهارات الحياتية ملئات النساء شهرياً. 

تقدير لقوة وشجاعة  الالجئني يف العراق
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