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الخلفية
 1.1السياق
يُقــدر عــدد املواطنــن العراقيــن يف مخيــم الهــول يف شــال رشق ســوريا

بنحــو  31,000مواطــن عراقــي وهنــاك تنــوع يف ســكان املخيــم حيــث يتضمــن
العراقيــن الذيــن ســافروا إىل ســوريا قبيــل  2014والذيــن الذوا بالفــرار عندمــا
اســتوىل تنظيــم داعــش عــى مناطقهــم األصليــة وأولئــك الذيــن عــروا الحــدود
خــال العمليــات العســكرية لطــرد داعــش مــن األرايض العراقيــة وغريهــم ممــن
وصلــوا بعــد أن متــت اســتعادة املواقــع االخــرة املتبقيــة لداعــش يف ســوريا.

تشــر الدراســة التــي اجريــت لتقــي النوايــا يف آذار ونيســان 2021إىل أن مــا
يقــارب  80٪مــن ســكان العــراق يف مخيــم الهــول قــد يرغبــون يف العــودة

هلت حكومــة العــراق يف الســابق عمليــات العــودة الطوعيــة
إىل العــراق .ســ ّ

بشــكل دوري ولكــن تــم تعليــق عمليــات العــودة هــذه يف  2018-2019بســبب

تطوراألوضــاع يف شــال رشق ســوريا .ويف أوائــل عــام  ،2021أبلغــت الحكومــة
العراقيــة  GOIاألمــم املتحــدة  UNبإعتزامهــا إســتئناف العــودة الطوعيــة

مــا
كانــوا مــن البالغــن الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن الـــثامنة عــر والـــستني عا ً

را ثالثــة باملئــة مــن املســنني فــوق ســن الســتني (9
( 89امــرأة و 39رجــاً) وأخــ ً
نســاء ورجــان) .ووفقــا لتقييــم أجرتــه املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف متــوز
وجــد أن غالبيــة األرس ( )85٪رغبــت يف مغــادرة املخيــم بشــكل
العــام الحــايلُ ،
دائــم  ،إال أن ابتــداءا مــن أيلــول أصبــح العائــدون عرضــة لقيــود بالتحــركات مــع

الســاح لهــم بالخــروج مــن املخيــم يف الحــاالت الطبيــة الطارئــة فقــط ومل

يتضــح بعــد متــى ســيُرصح لهــم بالعــودة إىل مناطقهــم األصليــة أو إعــادة
توطينهــم يف منطقــة أخــري.
مــن الواضــح أن العديــد –إن مل يكــن املعظــم -مــن األرس العراقيــة العائــدة مــن

مخيــم الهــول إىل العــراق قــد عانــت أو تعرضــت للعنــف الشــديد والصدمــات

النفســية قبــل نزوحهــا ســواء أثنــاء تنقلهــا وعبورهــا الحــدود بحثًــا عــن األمــان
أو أثنــاء تواجدهــم مبخيــم الهــول حيــث ال تــزال الظــروف اإلنســانية واألمنيــة

وقرارهــا الالحــق بإعــادة نحــو  500عائلــة يف البدايــة إىل مخيــم الجدعــة  1يف

صعبــة للغايــة .لقــد أدى النــزوح إىل ضغــوط نفســية واجتامعيــة عــدة وكذلــك قــد

عودتهــم النهائيــة إىل مناطقهــم األصليــة أو االندمــاج يف أماكــن أخــرى يف

باإلضافــة إىل أن هــذه املجموعــة مــن العائديــن تواجــه درجــة كبــرة مــن عــدم

نينــوى والــذي يعتــر مبثابــة نقطــة انتقاليــة حيــث تتــم اســتضافة العائــات قبــل
العــراق.

يف يــوم  25آيــار ،وصلــت ثــاث وتســعون أرسة عراقيــة ( 382فــردا) مــن مخيــم

الهــول يف شــال رشق ســوريا إىل مخيــم الجدعــة  1يف جنــوب املوصــل.
يتضمــن األطفــال دون ســن الثامنــة عــر ( 120فتــاة و  122فتــى) حــوايل أربعــة
وســتون باملئــة مــن بــن الوافديــن هنــاك وحــوايل أربعــة وثالثــون باملئــة منهم

أضعــف مــن قــدرات التكيــف التقليديــة مــا زاد مــن تفاقــم هــذه الضغــوط .هــذا

التيقــن بشــأن مســتقبلهم حيــث مل تتلــق هــذه املجموعــة ســوى القليــل مــن
املعلومــات أو مل تتلــق أيــة منهــا عــن الوقــت والظــروف التــي قــد متكنهــم مــن
العــودة إىل مناطقهــم األصليــة ومل شــملهم مــع عائالتهــم ومجتمعاتهــم (أو
االســتقرار يف موقــع ثالــث ان كان ذلــك مفضـاً مــن قبلهــم) .وعــى الرغــم مــن

أن الكثــر مــن العائديــن مــن املخيــم ال تربطهــم أيــة صلــة بداعــش عــى اإلطــاق
إال أنهــم يتعرضــون لوصــم شــديد بســبب فــرة نزوحهــم يف الهــول.

 1.2الصحة النفسية والسياق النفيس االجتامعي
تخلــق حــاالت الطــوارئ واألزمــات اإلنســانية ضغوطًــا نفســية واجتامعيــة كبــرة

والتحديــات واألولويــات للســكان املســتهدفني .تســعى هــذه التقييــات أيضــا

ومــن املتوقــع أن تقــوم الجهــات الفاعلــة يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم

وقدراتهــم عــى التكيــف (.)IOM, 2019a

ت ُختــر عــى املســتويات الفرديــة واألرسيــة واملجتمعيــة واملحليــة (.)IASC, 2007
النفــي االجتامعــي ( )MHPSSبإجــراء تقييــات ووضــع خرائــط لتقييــم االحتياجات

إىل تضمــن مواطــن القــوة الفرديــة والجامعيــة لــدى الســكان ومواردهــم

 1.3أهداف التقييم
األهداف الرئيسية لهذا التقييم تتضمن:
1.إعــام الجهــات الفاعلــة يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي باالحتياجــات األساســية للصحــة النفســية والنفســية االجتامعيــة يف مخيــم
الجدعــة 1؛ و

2.دعــم تطويــر برامــج الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي ذات الصلــة لتلبيــة احتياجــات العائديــن يف املخيــم وعنــد عودتهــم إىل مناطقهــم األصليــة أو
االســتقرار يف موقــع ثالــث.
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املنهجية
 2.1السكان املستهدفني وإختيار العينة

 2.2أدوات التقييم

يســتضيف مخيــم الجدعــة  1حال ًيــا أربعــة وتســعني أرسة عراقيــة ( 382فــردا) حيــث
يتضمــن األطفــال دون ســن الثامنــة عــر ( 120فتــاة و  122فتــى) حــوايل أربعــة

تــم تعديــل “تقييــم االحتياجــات النفســية واالجتامعيــة يف حــاالت النــزوح الطــارئ

وســتون باملئــة منهــم وحــوايل أربعــة وثالثــون باملئــة منهــم مــن البالغــن

مــا ( 89امــرأة و39
الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن الـــثامنة عــر والـــستون عا ً

را ثالثــة باملئــة منهــم تتضمــن فئــة املســنني فــوق ســن الســتني (9
رج ـاً) وأخ ـ ً
نســاء ورجــان).

مــن حيــث املناطــق األصليــة لــأرس ،غالبيــة األرس هــي مــن محافظــة األنبــار

(أربعــة وثالثــون أرسة) ،تليهــا محافظــة صــاح الديــن (واحــدة وثالثــون أرسة)
را محافظــة نينــوى (أربعــة وعــرون أرسة).
وأخــ ً

والتعــايف املبكــر والعــودة” ليتــم اســتخدامه مــع الســكان املســتهدفني يف

مخيــم الجدعــة  .1تــم تعديــل األســئلة مبدخــات مــن جهــات فاعلــة أخــرى تقــدم
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي يف مخيــم الجدعــة .1

 2.3جمع البيانات
•أجــرى خمســة مــن موظفــي الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي
التابعــي ملنظمــة الدوليــة للهجــرة التقييــم يف املوقــع .جميــع املوظفني

كانــوا مــن ذوي الخــرة يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي

مــا بــن حزيــران
وألغــراض هــذا التقييــم تــم جمــع البيانــات عــى مــدى  14يو ً

ومتــوز  .2021ومتثــل العينــة النازحــن داخليــا مــن جميــع مناطــق االصــل.

االجتامعــي ،وقــد شــاركوا مســبقًا يف تقييــات احتياجــات الصحــة النفســية

والدعــم النفــي االجتامعــي.

•تــم الحصــول عــى املوافقــة املســتنرية مــن املشــاركني بعــد أن قــدم
املوظفــون معلومــات حــول الغــرض مــن التقييــم وكيفيــة اســتخدام البيانــات
والحفــاظ عــى الرسيــة.

النتائج
 3.1البيانات الدميوغرافية للمشاركني يف الدراسة
العمر والجنس

•كركوك (الحويجة)2 :

تــم جمــع البيانــات مــن أربعــة وتســعني مشــارك بالــغ يف مخيــم الجدعــة .وبلــغ

•دياىل (بعقوبة)1 :

عــدد املشــاركات االنــاث ســت وأربعــون ( )49٪والثامنيــة واألربعــون املتبقــن

كانــوا مــن الذكــور (.)51%

املحافظة ومنطقة األصل الواردة يف العينة التي متت مقابلتها:
•األنبار (الرطبة ،القائم ،الرمادي ،حديثة ،راوة ،حصيبة)33 :

التعليم
مــن بــن الذيــن متــت مقابلتهــم ،اثنــان باملئــة فقــط قــد حصلــوا عــى تعليــم

جامعــي متقــدم .وكان هنــاك واحــد فقــط مــن خريجــي كل مــن املعاهــد
والكليــات .وكان مــا يقــارب مــن نصــف املشــاركني حاصلــن عــى املســتوى

•صالح الدين (تكريت ،الرشقاط ،بلد ،سامراء ،بيجي ،الضلوعية)33 :
•نينوى (املوصل ،تلعفر ،البعاج ،السالمية ،القيارة ،مخمور)25 :

االبتــدايئ بالتعليــم ( 47٪؛ العــدد= ،)45بينامإحــدى عــر باملئــة (العــدد=)11
كانــوا مــن خريجــي الثانويــة العامــة ومثانيــة وثالثــون باملئــة منهــم (العــدد=)36
ال يعرفــون القــراءة والكتابــة.

املستوى التعليمي

التوزيع الجنساين

11
1

48

46

1

45

36

الذكور البالغون

اإلناث البالغات

املستوى االبتدايئ
معهد

6

ال يعرف القراءة أو الكتابة

املستوى الثانوي

كلية

املنظمة الدولية للهجرة

الحالة الزوجية

توزيع وضع اإلعاقة بني األرس

أكــر مــن نصــف املشــاركني متزوجــون حال ًيــا ( 57٪العــدد= )54ومــا يقــارب مــن
الســبعة وعرشيــن باملئــة (العــدد = )26منهــم أرامــل .بينــا الباقــون إمــا

مت أســئلة مجموعــة واشــنطن القصــرة حــول اإلعاقــة
يف هــذا الجزء،أُســتخْد َ

( )WGSSQsلضــان تحديــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بدقــة .تغطــي  WGSSQsســتة

العــدد=.)5

والرعايــة الذاتيــة والتواصــل .ووفقــا لإلرشــادات الخاصــة بـــ “ WGSSQsكل شــخص

قــا (5٪
منفصلــون ( 7٪العــدد= )7أو مطلقــون ( 2٪العــدد= )2أو مل يتزوجــوا مطل ً

نطاقــات للصعوبــة مبــا يتضمــن يف ذلــك املــي والرؤيــة والســمع واإلدراك
ضمــن اي نطــاق أعــاه يرمــز لــه بـــ” كثــر مــن الصعوبــة “ أو” ال ميكنــه القيــام

2

بذلــك عــى اإلطــاق “ يتــم ادراجــه يف فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

5
7

إعاقة تؤثر عىل قدرتهم عىل امليش
أو الصعود عىل السالمل

12

إعاقة تؤثر عىل ذاكرتهم وقدرتهم
عىل الرتكيز

9

54

متزوج(ة) حاليًا

26

مطلق(ة)

أرمل(ة)

منفصل(ة)

8

إعاقة تؤثر عىل قدرتهم عىل التواصل
هموا أو يف فهم اآلخرين
كأن يُف َ

8

إعاقة سمعية

غري متزوج(ة)
إعاقة برصية

7

الحالة الزوجية
أوضاع العمل قبل النزوح

إعاقة تؤثر عىل قدرتهم يف االهتامم
بأنفسهم كالتغسل أو اللبس

6

فيــا يتعلــق بأوضــاع عمــل املشــاركني مــا قبــل النــزوح ،كان  93.5يف املائــة

(العــدد= )43مــن املشــاركات (العــدد= )46ربــات منــازل ووســتة ونصــف باملئــة
(العــدد= )3كانــت تعملــن لحســابهن الخــاص مــن خــال امتــاك عمــل مــا تجــاري.

أالعاقة يف االرسة

بالنســبة للذكــور (العــدد= ،)48ثالثــة وثالثــون باملئــة منهــم (العــدد= )16كانــت

لديهــم وظائــف مدفوعــة األجــر وتســعة وعــرون باملئــة منهــم (العــدد=)14

“اجريــت مقابلــة مــع امــرأة شــابة لديهــا ثالثــة أطفــال وهــي مــن ذوات اإلعاقــة

(العــدد= )7كانــوا يقومــون باألعــال املنزليــة وأربعــة عــر ونصــف باملئــة

ترجمتهــا للغــة االشــارة “

كانــوا يعملــون لحســابهم الخــاص ومــا يقــارب مــن الخمســة عــر باملئــة منهــم

(العــدد= )7شــاركوا يف أعــال الزراعــة والثامنيــة باملئــة املتبقية(العــدد= )4ال

يزالــون طالبًــا.

الســمعية مبســاعدة اخــت زوجهــا التــي ســهلت اجــراء املقابلــة مــن خــال

  احدى النساء الاليت تم مقابلتهن

 3.2الظروف املعيشية أثناء النزوح
الحياة يف مخيم الهول أو مواقع النزوح األخرى:

بالخــوف مــن مغــادرة خيامهــم بســبب وجــود عنــارص متطرفــة أو خطــرة يف

كان مخيــم الهــول أول منطقــة نــزوح لغالبيــة األفــراد املشــاركني بالتقييــم
(93٪؛العــدد =  .)88امــا بالنســبة للســبعة باملئــة املتبقيــة مــن النازحــن ( العــدد

املخيــم.

وعــى الجانــب اإلنســاين ،وعــى الرغــم مــن أن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية يف

=  )6فقــد نزحــوا أوالً إىل مخيــات أخــرى (عــدد =  )3وإىل مبــاين غــر مكتملــة

مخيــم الهــول متكنــت بشــكل عــام مــن ضــان عــدم خــرق الحــدود القصــوي التي

ســوريا.

هنــاك بعــض الثغــرات الرئيســية حيــث أن تأمــن الظــروف املالمئــة يف قطاعــي

(عــدد =  )2وامــا الفــرد املتبقــي فقــد نــزح إىل الرشقــاط قبــل مغادرتــه إىل

قــد تحــدث يف حــاالت الطــوارئ (مثــل ســوء التغذيــة والوفيــات) ،اال أنــه ال تــزال

تظــل الظــروف األمنيــة واإلنســانية يف مخيــم الهــول صعبــة .وبالرغــم مــن

الحاميــة والصحــة عــى وجــه الخصــوص ال يــزال يشــكل تحديــا كبــرا .تعيــش الكثــر

الجهــود التــي تبذلهــا إدارة املخيــم ملعالجــة التوتــرات بــن املجتمعــات
املختلفــة مــن خــال إعــادة تنظيــم املخيــم يف حزيــران  ،2019إال ان األوضــاع

مــن األرس العراقيــة ممــن نزحــوا ايل مخيــم الهــول يف ظــل حالــة نــزوح مطولــة
مــا يشــكل مخاطــر إضافيــة عــى ســامتهم.

األمنيــة قــد إســتمرت يف التدهــور يف الفــرة مــا بــن بدايــة ومنتصــف كانــون

ومــن حيــث الرتتيبــات املعيشــية العامــة ،أفــاد جميــع املشــاركني لهــذا التقييــم

ســكان املخيــات مــن بينهــم الجئــة عراقيــة واحــدة وأصيــب شــخص آخــر بجــروح

تشــاركت مثــان عائــات ( )8.5٪خيامهــا مــع أفــراد مــن خــارج أرسهــم املصغــرة.

الثــاين  2021حيــث تلقــت األمــم املتحــدة تقاريرعــن مقتــل  12ســوريا وعراقيــا مــن

أنهــم كانــوا يعيشــون يف خيــام مبخيــم الهــول .مــن بــن هــؤالء األفــراد،

خطــرة يف هجــوم عنيــف .أفــاد العائــدون إىل العــراق بانهــم قــد شــعروا

اضافـ ً
ة إىل ذلــك ،ذكــرت تســعة عــر باملئــة مــن العائــات (العــدد =  )18بأنــه قــد
متــت تفرقتهــم يف مواقــع مختلفــة.

عدد السنوات
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7

تقييم احتياجات الصحة النفسية والنفسية االجتامعية

األوضاع االقتصادية لألرسة أثناء النزوح

مــا ورد يشــري بعــض العائديــن اصنافــا مــن هــذا املتجــر بالدَيــن وهــي آليــة

تكيــف ســلبية تثــر بعــض املخــاوف ذات الصلــة بالحاميــة.

كــا كان متوقعــا ،ذكــر جميــع املشــاركني أن أوضاعهــم االقتصاديــة قــد ســاءت

خــال فــرة نزوحهــم .وشــملت األســباب فقــدان فــرص العمــل (مثــل فقــدان

أجريــت أيضً ــا مقابــات مــع األرس التــي تعيلهــا نســاء ( ،43٪العــدد =  )41والتــي

(مبــا يف ذلــك املنــازل والســيارات واآلالت الزراعيــة واألرايض واملاشــية ومــا إىل

مدفوعــة األجــر .أفــادت العديــد مــن هــذه األرسعــدم قدرتهــم أو خوفهــم مــن

الوظائــف يف القطــاع العــام ومــا إىل ذلــك) ورسقــة أو تدمري األصــول االقتصادية

تعترباألكــر تــررا بســبب الصعوبــات التــي تواجههــن أثنــاء البحــث عــن وظائــف

ذلــك) .وبحســب مــا ورد أدى ذلــك إىل صعوبــات يف تلبيــة احتياجاتهــم األساســية

البحــث عــن عمــل خــارج املنــزل ضمــن الســياق املحــدود ملخيــم الهــول.

واالعتــاد بشــكل كبريعــى املســاعدات اإلنســانية .وبالفعــل ،فــإن العديــد

مــن العائــات التــي عــادت إىل مخيــم الجدعــة تعتمــد كليًــا عــى املســاعدات

“لقد عانينا من عدم وجود املال لتغطية نفقاتنا اليومية وعملت مدبرة منزل

اإلنســانية لتلبيــة احتياجاتهــا األساســية حيــث أنهــم غــر قادريــن عــى تكملــة

يف مخيم الهول مقابل أجر ضئيل“.

املســاعدة املقدمــة مــن خــال رشاء املــواد مــن املتجــر املوجــود يف املخيــم

مقابلة مع امرأة بالغة من األشخاص املشمولني بالبحث

وبالتــايل فــإن أيــة ثغــرات أو نقــص يف االســتجابة تظهــر بشــكل ملحــوظ .وبحســب

مستوى التهديد الذي واجهته العائالت خالل فرتة النزوح:
لقيــاس مســتوى التهديــد الــذي شــعر بــه النازحــون أثنــاء النــزوح ،طُلــب منهــم تحديــد مســتوى شــعورهم بالخطــر عــى مقيــاس ليكــرت مــن  0إىل  10حيــث يــدل “”0

قــا” و” ”10عــى “احتــال كبــر” .حــددت غالبيــة املشــاركني (العــدد =  )26تجربتهــم عــى أنهــا تقــع عنــد الدرجــة العــارشة مــا يعنــي شــعورهم بخطــر بالــغ.
عــى “مطل ً

30
26

25
20
15
11
8

10

4

5

9

8

10
6

6

4

2
7

6

5

3

4

1

2

10
5

0

0

مستوى التهديد أثناء النزوح

القيود املفروضة عىل حرية التنقل يف منطقة النزوح:
أفــاد مثانيــة وســبعون يف املائــة ( العــدد = )74مــن األشــخاص املشــمولني

تصورات األشخاص املشمولني بالتقييم عن التحديات التي واجهت
االطفال الذين نشأوا يف منطقة النزوح

بالتقييــم بأنهــم مل يتمكنــوا مــن مغــادرة مخيــم الهــول بســبب القيــود
املفروضــة عــى حركتهــم فضـاً عــن مخاوفهــم مــن التعــرض للقتــل أو االختطــاف
بســبب التقاريــر املتواتــرة عــن حــوادث القتــل واختطــاف األطفــال ورسقــة األعضــاء

نقص الطعام واالحتياجات الرئيسية

66

وأشــكال أخــرى مــن العنــف .كذلــك أبلغــوا عــن تعرضهــم للتمييــز والتنمــر أثنــاء

إقامتهــم يف مخيــم الهــول.

تصورات املشاركني عن سالمة األطفال يف موقع النزوح:

عدم الحصول عىل التعليم

51

التعرض للعنف

48

مــن بــن  94أرسة التــي متــت مقابلتها ،ســبعون منهــم ( 74.4يف املائــة) لديهم

أطفــال .مــن بــن هــذه املجموعــة ،ما يقــرب من ثالثــة وســتون يف املائــة (العدد

االستغالل وسوء املعاملة

43

=  )59مل يشــعروا أن أطفالهــم كانــوا آمنــن أثنــاء نزوحهــم مشــرين بذلــك إىل

مخاوفهــم مــن تعــرض أطفالهــم للقتــل أو االختطاف،وإنعــدم اإلحســاس باألمــان
(خاصــة لــدى االرس التــي تعيلهــا النســاء)خاصة مــع الظــروف الصعبــة التــي
واجهوهــا أثنــاء التنقــل وعبــور الحــدود ســرا عــى األقــدام والتهديــدات األخــرى

املرتبطــة بنزوحهــم (عــى ســبيل املثــال عــدم الحصــول عــى الغــذاء واملــاء
الــكايف ومــا إىل ذلــك) .أفــاد بعــض املشــاركني أنهــم شــاهدوا عائــات تفقــد

أطفالهــا بســبب العطــش أثنــاء تنقلهــم .وذكــر آخــرون أنهــم تعرضــوا للتهديــد

مشاكل سلوكية

38

مشاكل صحية

34

1

التعرض إىل واستخدام العنف واألسلحة

بعــدم الســاح لهــم بأخــذ أطفالهــم معهــم عنــد عودتهــم إىل العــراق أثنــاء
وجودهــم يف مخيــم الهــول.

8

التحديات التي واجهت األطفال الذين نشأوا
منطقة النزوح

املنظمة الدولية للهجرة

الضغوطات الشائعة بني األشخاص املشمولني بالتقييم يف مخيم
الجدعة :1

•ومتــت االشــارة إىل أن القيــود املفروضــة عــى مغــادرة املخيــم وعــدم
الوضــوح حــول الوقــت الــذي ســيكون مــن املمكــن مغــادرة املخيــم إىل

جانــب عــدم كفايــة وســائل الرتفيــه داخــل املخيــم ذكــروا أيضــا مــن العوامل

ســألت املنظمــة الدوليــة للهجــرة  IOMعــن التحديــات التــي واجهوهــا منــذ

املســببة للتوتــر.

عودتهــم إىل العــراق وأثنــاء عبورهــم يف مخيــم الجدعــة  .1تضمنــت القضايــا

الشــائعة عــى مــا يــي:

وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض العوامــل التــي قــد أدت إىل تفاقــم مشــاكل

الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي بــن العائديــن وأوضاعهــم منــذ

•النقــص يف الحصــول عــى الغــذاء واملــواد األساســية األخــرى .ويشــمل

عودتهــم إىل العــراق وأثنــاء إقامتهــم يف مخيــم الجدعــة  ،1إال أنــه مــن

ذلــك عــدم الحصــول عــى الثلــج والتربيــد لتخزيــن األدويــة واألطعمــة

الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن املشــاركني قــد أشــاروا بــأن مخيــم الجدعــة  1ميثــل

رسيعــة التلــف .وكــا ذُكــر مســبقًا ،يعتمــد العديــد مــن العائديــن كليــا عــى

تحســنا كبــرا مقارنــة مبخيــم الهــول وانهــم يشــعرون باالرتيــاح لعودتهــم اىل

املســاعدات اإلنســانية نظــرا لنزوحهــم املطــول واســتنفاذ مدخراتهــم

العــراق.

ومواردهــم وال ميكنهــم رشاء املــواد الســتكامل املســاعدات املقدمــة.

عا مــن
تفيــد بعــض التقاريــر إىل إن البعــض تحتــم عليهــم أن يشــروا ســل ً

“ بالرغم من شعورنا بالراحة لعودتنا إال إننا قلقون بشأن مستقبلنا”

املتجــر املوجــود يف مخيــم الجدعــة  1عــن طريــق الديــن.

أحد املشاركني الرجال من املشمولني بالتقييم

•قلــة أو عــدم وجــود فــرص لكســب العيــش .كــا ســبق ذكــره ،اســتنفذت
العديــد مــن العائــات مدخراتهــا ومواردهــا وتتطلــع إلســتئناف األنشــطة

االحتياجات ذات األولوية يف مخيم الجدعة :1

املــدرة للدخــل .بــدأت بعــض املنظــات أنشــطة النقــد مقابــل العمــل يف

عنــد ســؤالهم عــن احتياجاتهــم ذات األولويــة يف مخيــم الجدعــة ،1أكــد

املخيــم لكــن الطلــب لهــذه االنشــطة يتجــاوز الفــرص املتاحــة.

املشــاركون عــى أهميــة توفــر الغــذاء واملــاء ووقــود الطهــي وصناديــق

•الضغوطــات املتعلقــة بــاألرسة مبــا يف ذلــك االنفصــال األرسي (والــذي

الثلــج واألدويــة وغريهــا فضــاً عــن توافــر فــرص كســب العيــش .باإلضافــة إىل

أماكــن وجــود أفــراد األرسة املفقوديــن وعــدم متكنهــم مــن اســتقبال

أفــراد عائالتهــم لزيارتهــم داخــل املخيــم .وشــملت االجابــات الشــائعة األخــرى

يحــدث يف بعــض الحــاالت يف ســياق العــودة مــن مخيــم) وعــدم معرفــة

ذلــك ،أكــد العديــد منهــم رغبتهــم يف العــودة إىل مناطقهــم األصليــة ودعوة

ارسهــم و زيارتهــم لهــم يف مخيــم الجدعــة .1

عــى أن يتــم تقديــم الدعــم النفــي واالجتامعــي واألنشــطة الرتفيهيــة

والرتويحيــة والتدريــب املهنــي.

•عــدم وجــود الهواتــف وأجهــزة التلفــازأدت إىل تفاقــم مشــاعر االنقطــاع
عــن العــامل الخارجــي.

•تشــكل العقبــات التــي تحــول دون التحــاق األطفــال بالتعليــم الرســمي
وتأثــره املحتمــل عــى مســتقبل أطفالهــم مصدرمشــرك للقلــق بــن
األهــايل.

 3.3االحتياجات النفسية والنفسية االجتامعية
مستوى املعاناة النفسية التي واجهت املشاركني

لضــان وضــوح األســئلة امــام األشــخاص املشــاركني يف التقييــم  ،KIIتــم

ســؤالهم عــن العبــارات التقليديــة املســتخدمة لوصــف معاناتهــم النفســية

عندمــا طُلــب مــن املشــاركني تقييــم مــدى شــعورهم لهــذا االمل النفــي

وإســتنادا إىل االجابــات الــواردة ،تــم اســتخدام نفــس املصطلحــات أثنــاء

بأنهــم يعانــون مــن أمل نفــي يف نطــاق يــراوح مــا بــن املتوســط إىل

واالجتامعيــة والضغــوط واملصطلحــات التقنيــة األخــرى الــواردة يف التقييــم

عــى مقيــاس مــن  0إىل  ،10أفــاد مــا يقــارب مــن مثانــن باملئــة مــن املشــاركني

النقاشــات املعنيــة مــا يحــول دون حــدوث ســوء فهــم محتمــل بســبب

املرتفــع للغايــة (مــن  5إىل  )10كــا هــو موضــح يف الجــدول أدنــاه.

االختالفــات الثقافيــة أو اســتخدام املصطلحــات الفنيــة لحــاالت الصحــة النفســية
والتحيــزات التــي تــدور حولهــا .أفــاد مــا يقــارب مــن تســعة مــن بــن عــرة (89
يف املائــة) مــن املشــاركني يف التقييــم أن الضغــط النفــي منتــر عــى
نطــاق واســع يف املخيــم.

مستوى الضغط النفيس
املقياس

العدد
النسبة
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( عىل االطالق)

)من املحتمل جدا(
املجموع
الكيل94

9

تقييم احتياجات الصحة النفسية والنفسية االجتامعية

األسباب التي تكمن وراء الضغوطات النفسية:
تــم تحديــد النــزوح كســبب الرئيــي للمعانــاة النفســية مــن قبــل غالبيــة

املشــاركني (العــدد = 86؛  )91٪يليــه فقــدان أحبائهــم (العــدد = 56؛  )60٪نتيجــة

ومــن املســببات االخــرى للضائقــة النفســية ،شــعورهم بامللــل واإلفــراط يف

التفكــر والخــوف مــن الوصــم بالعــار وقلقهــم مــن عــدم قبولهــم مــن قبــل

املجتمعــات املضيفــة عنــد عودتهــم إىل مناطقهــم األصليــة.

املــوت أو االختطــاف أو االنفصــال .وأفــاد أكــر مــن نصــف املشــاركني بالتقييــم

وفيــا يتعلــق بتأثــر الضغــط النفــس عــى الصحــة النفســية ،فــإن الحــزن

مؤملــة يف مناطقهــم األصليــة و/أو أثنــاء النــزوح كانــت أيضــا مــن األســباب

(52٪؛العــدد=  )49ومشــاكل النــوم (45٪؛العــدد=  )43كانــت بــارزة للغايــة بــن

بعــدم قدرتهــم عــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية ومواجهتهــم ألحــداث

(80٪؛العــدد=  )75والقلــق (57٪؛ العــدد= )54واألىس الــذي يتبــع الفقــد

الرئيســية للضغوطــات (54٪؛العــدد =  51و 51٪؛ العــدد =  49عــى التــوايل ).

املشــاركني  .تضمنــت اآلثــار األخــرى التــي ذكــرت ،الســلوك العــدواين (26٪؛العــدد

=  ،)25املشــاكل األرسيــة أو العالقــات (23٪؛ العــدد = ،)22والشــعور بالذنــب

والكوابيــس املســتمرة (19٪؛ العــدد = .)18
النزوح

91%

تــم ســؤال املشــاركني بالتقييــم  KIIعــن مــدى تأثــر تجاربهــم التــي مــروا بهــا
عــى الرجــال والنســاء واملراهقــن واألطفــال واملســنني .تضمنــت االجابــات األكــر

عا عــى عــدم القــدرة عــى أداء املهــام اليوميــة بســبب فقــدان الطاقــة
شــيو ً

وفقــدان االهتــام بالرعايــة الذاتيــة واألنشــطة االجتامعيــة مــا يشــر إىل

ضعــف وظيفــي ملحــوظ.

وأشــار املشــاركون يف التقييــم إىل أن عــدم امكانيــة الوصــول إىل الفــرص

فقدان االحباء

60%

العمليــة املــدرة للدخــل ومــا يرتبــط بذلــك مــن عــدم القــدرة عــى تلبيــة
االحتياجــات األساســية وضــان أمــن أرسهــم هــو مــن بــن العوامــل التــي تؤثــر
عــى الرجــال مــا يجعــل بعضهــم غــر قــادر عــى إكــال املهــام والشــعور

بالقلــق والعصبيــة والتوتــر يف معظــم االوقــات .ومتــت االشــارة إىل أن مواجهــة

الصعوبــات يف إدارة األعــال املنزليــة ورعايــة األطفــال يف بيئــة املخيــم إىل
جانــب معاناتهــم يف تلبيــة االحتياجــات األساســية ألرسهــم مــن أبــرز التأثــرات

صعوبة الحصول عىل
االحتياجات االساسية

54%

عــى املــرأة.

“لــأمل النفــي أثــر هائــل ألننا مل نعــد نســتطيع مامرســة األنشــطة االجتامعية

التــي اعتدنــا القيــام بهــا قبل النــزوح”.
أحد املشاركني بالتقييم
التعرض إىل الصدمات
النفسية يف منطقة األصل

37%

تضمنــت الصعوبــات التــي يواجههــا املراهقــون الحواجــز التــي تحــول دون

الوصــول إىل التعليــم أو متابعتــه والخــوف مــن املســتقبل وعــدم التمتــع

باألنشــطة الرتفيهيــة وصعوبــة التأقلــم مــع البيئــة الجديــدة والقيــود املفروضــة
عــى التحــركات .أفــاد بعــض املراهقــن بأنهــم يشــعرون بالضجــر مــن عطلــة

نهايــة األســبوع عندمــا يقــوم الــركاء اإلنســانيون يف املخيــم بوقــف األنشــطة
التعليميــة والرتفيهيــة .بالنســبة لألطفــال أيضــا متــت االفــادة عــن العقبــات التــي

التعرض إىل الصدمات
النفسية أثناء النزوح

14%

تحــول دون الوصــول إىل التعليــم مبــا يف ذلــك نقــص الوثائــق املدنيــة والقيــود

املاليــة التــي متثــل تحديــات .ومــن املتوقــع أن يعمــل البعــض إلعالــة أرسهــم
مــا يثــر مخــاوف تتعلــق بالحاميــة .ويســاور بعــض املشــاركني بالتقييــم القلــق

عــى مســتقبلهم خاصــة فيــا يتعلــق بالتعامــل مــع العــامل الخارجــي بعــد
100%

80%

60%

40%

20%

0%

مغــادرة املخيــم.

وشــملت أســباب الضغــط النفــي للمســنني احتياجــات الرعايــة الصحيــة ونقــص

أسباب الضغوطات النفسية
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الرعايــة الذاتيــة وعــدم القــدرة عــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية والعزلــة
االجتامعيــة وغيــاب األنشــطة املخصصــة الحتياجاتهــم يف املخيــم.

املنظمة الدولية للهجرة

 3.4قدرات وموارد الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي
طرق التكيف
طُلــب مــن املشــاركني تحديــد طــرق التكيــف التــي يســتخدمها كل مــن الرجــال والنســاء واملراهقــن واألطفــال واملســنني .يوضــح الجــدول التــايل أهــم وســائل التكيــف

التــي تســتخدمها كل مجموعــة مــن هــذه املجموعــات.

الفئة املعنية

طرق التكيف
•محاولة إيجاد فرص عمل يف املخيم (التواصل مع املنظامت التي قد تكون قادرة عىل توفري الفرص)
•الصالة
•طلب الدعم من األرسة

الرجال

• الهاء أنفسهم بالعناية باحتياجات أرسهم
•لقاء اآلخرين إليجاد حلول ملشاكلهم داخل املخيم
•ترك األمور اىل وقتها والتحيل باألمل
•النوم
•قضاء الوقت يف رعاية األطفال والقيام باألعامل املنزلية
•طلب الدعم من األرسة واألقارب واملجتمع املحيل املحيط بهم
•الصالة

النساء

•البقاء متفائلني
•الحديث مع نساء أخريات
•محاولة التفكري يف حلول للمشاكل التي يواجهونها
•تعلم مهارات جديدة
•تحديد أولويات استخدام موارد األرسة
•قضاء الوقت مع أفراد األرسة اآلخرين

املراهقني

•اللعب وقضاء الوقت مع األصدقاء
•التفكري يف املستقبل والفرص املمكنة

األطفال

املسنني

•اللعب مع األطفال اآلخرين
•الحصول عىل الدعم من والديهم
•الحصول عىل الدعم من األرسة واألصدقاء
•الصالة

 3.5مصادر الدعم املجتمعية
العالقات األرسية
عــر معظــم املشــاركني بالتقييــم ( 89%العــدد=  )84عــن شــعورهم بوجــود
عالقــات عائليــة جيــدة وأنهــم يحصلــون عــى الدعــم مــن قبــل عائالتهــم .وكان

م َل
الدعــم املتلقــى يف املقــام األول عــن طريــق املكاملــات الهاتفيــة وشَ ــ َ

ذلــك إســداء املشــورة بشــأن قضايــا مختلفــة وإظهــار التســامح يف أوقــات

التوتــر أو متابعــة نوبــات الغضــب التــي تحــدث أحيانــا وتلبيــة االحتياجــات األساســية

قدراإلمــكان واملســاعدة يف األعــال املنزليــة اليوميــة وتحفيــز وتشــجيع

بعضهــم البعــض ووجــود شــخص مــا “يســتمع لهــم بعنايــة” حتــى يتمكنــوا مــن

تخفيــف التوتــر والتغلــب عــى مشــاكلهم.

أوضــح اولئــك الذيــن مل يحصلــوا عــى الدعــم أنــه ليــس لــدى أرسهــم مــا

تدعمهــم بــه؛ حيــث ال يُســمح لهــم حاليـاً بزيارتهــم يف املخيــم ويعنــي ذلــك

أن العائديــن يعيشــون “مبفردهــم” بــدون أي دعــم  .وأشــار بعــض املشــاركني
أنــه ليــس لديهــم عالقــات جيــدة مــع عائالتهــم.

ومــن الجديــر بالذكــر أن تســعة ومثانــون باملئــة (العــدد  )84مــن املشــاركني

ظلَــوا عــى تواصــل مــع عائالتهــم أو الجــران يف مناطقهــم األصليــة خــال

فــرة نزوحهــم.

أفراد املجتمع
ال يشــعر نحــو ســبعون باملئــة ( العــدد  )65مــن املشــاركني بأنهــم مدعومــن

مــن قبــل أفــراد املجتمــع وعنــد ســؤالهم عــن الســبب ذكــروا أن كل فــرد يف

املخيــم يهتــم بأرستــه ويواجــه تحديــات مامثلــة ونــادرا ً مــا يتواصلــون ببعــض

كونهــم ال يعرفــون بعضهــم البعــض جيــدا ً.

وبالنســبة ألولئــك الذيــن يشــعرون بالدعــم فهــم يشــعرون بذلــك لتلقيهــم

الدعــم املعنــوى واملــايل مــن جريانهــم يف املخيــم ومــن أقاربهــم اآلخريــن.
وأشــر أيضــا إىل الشــعور املتصــور باالحــرام املتبــادل والتعــاون والتعايــش

الســلمي.
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تقييم احتياجات الصحة النفسية والنفسية االجتامعية

مجموعات املجتمع املحيل التي يتصور أنها تعاين أكرث من غريها
من النزوح

•توفــر التعليــم لألطفــال واملراهقــن الذيــن انقطعــوا عــن الدراســة أو

حــدد املشــاركون يالتقييــم أن كال مــن األرامــل والنســاء ( 65%؛ العــدد = 62

•إقامــة أنشــطة ترفيهيــة وتشــجيع األلعــاب الرياضيــة للبالغــن والشــباب

لــكل منهــا) يعتــرن األكــر معانــاة مــن النــزوح ويــأيت بعــد ذلــك املســنيني
(58%؛ العــدد =  )55واألشــخاص ذوو اإلعاقــة (53%؛ العــدد=  )50واألطفــال (49%؛

العــدد=  )46والرجــال ( 26%؛العــدد= .)25

وأفــاد اثنــان وخمســون يف املائــة مــن املشــاركني (العــدد=  )49أن هــذه

املجموعــات مدعومــة مــن قبــل املجتمــع املحــي بشــكل رئيــي مــن خــال
الدعــم املعنــوي والعاطفــي .وأيضــا ذُكــر أن الدعــم املــايل كان ضئيــاً.

تــم تربيــر نقــص الدعــم املقــدم لهــذه الفئــات املتــررة بانشــغال أفــراد

املجتمــع مبشــاكلهم الخاصــة وقلــة املــوارد املتاحــة لتقديــم املســاعدة

الذيــن مل يلتحقــوا قــط باملــدارس؛

عــى حــد ســواء (املراهقــن واألطفــال)؛

•تقديم الخدمات املخصصة للمسنني يف املخيم؛
•توفري خدمات رعاية صحية أفضل؛
•اقامة دورات تدريبية لبناء املهارات للمرأة مثل الخياطة؛
•تقديم الدعم النفيس إىل املحتاجني.

إدراك احتياجات املجتمع النفسية أو النفسية االجتامعية

لآلخريــن خــارج أرسهــم الصغــرة.

ـق املشــاركون باالجــاع تقريبــا (97.8%؛ العــدد =  )92عــى وجــود احتياجــات
إتفـ َ

أفكار املشاركني حول القضايا التي ينبغي معالجتها يف املجتمع
املحيل:

استكشــاف تصوراتهــم عــن االحتياجــات النفســية للمجتمــع بشــكل أدق ،ســألت

بغــض النظــر عــن االحتياجــات املاديــة ،تــم ســؤال املشــاركني عــن رأيهــم حــول

دعــم نفــي أو نفــي اجتامعــي.

القضايــا الرئيســية التــي ينبغــي معالجتهــا يف املجتمــع وتتضمــن مــا يــي:
•تيسري زيارات األرس إىل املخيم و “زيارات االستطالع” إىل مناطق األصل؛
•تقديم املساعدة يف الحصول عىل الوثائق املدنية؛
•توفري فرص كسب العيش للنساء والرجال عىل حد سواء؛

•تيســر العــودة اآلمنــة إىل مناطقهــم األصليــة ودعــم إعــادة االندمــاج
الســلمي يف املجتمــع؛

•تعليــم األطفــال واملراهقــن عــى احــرام التنــوع والقيــم األخــرى التــي
يقــوم عليهــا التعايــش الســلمي؛

للصحــة النفســية و الدعــم النفــي االجتامعــي يف املخيــم وللمســاعدة يف
املنظمــة الدوليــة للهجــرة إذا كانــوا يعتقــدون أن هنــاك أشــخاص بحاجــة إىل

يعتقــد خمســة وتســعون يف املائــة مــن املشــاركني (العــدد =  )90أن األشــخاص
الذيــن هــم بحاجــة إىل خدمــات الدعــم النفــي أو النفــي االجتامعــي

سيســعون للحصــول عليهــا إذا أتيحــت يف املخيــم .وعنــد ســؤالهم عــن الســبب
أوضحــوا أن احتياجــات الدعــم النفــي تعتــر أساســية و جوهريــة بســبب

الخســائر واألحــداث املؤملــة التــي مــرت بهــا العائــات يف املخيــم .وإضافــة
إىل ذلــك ،أشــار املشــاركون أنــه مــن املفهــوم أن العائديــن مبــن فيهــم مــن

األطفــال واملراهقــن عــى وجــه الخصــوص ،بحاجــة أكــراىل الدعــم لتحســن
العنايــة بانفســهم واســراتيجيات التأقلــم لتعزيــز قــدرة األفــراد عــى التكيــف.

ذكــر عــدد قليــل فقــط مــن املشــاركني (4%؛ العــدد =  )4أن الدعــم النفــي

ليــس بنفــس أهميــة تلبيــة احتياجــات املجتمــع املاديــة.

نقاط العمل ذات األولوية املوىص بها من قبل املشاركني لتحسني مقومات السالمة يف املخيم (مرتبة بحسب األهمية بالنسبة للمستجيبني)
•تلبية االحتياجات األساسية
•تقديم الدعم املايل
•توفري فرص كسب العيش
•السامح بالزيارات العائلية للمخيم
•إقامة األنشطة الرتبوية لألطفال واملراهقني
•تسهيل العودة إىل مناطق اإلقامة األصلية
•تقديم املساعدة للحصول عىل الوثائق املدنية
•توفري األلعاب واملساحات اآلمنة لألطفال
•دعم النساء (وخاصة األرس التي تعيلها نساء) لبدء مرشوعات صغرية خاصة بهن أو لتعلم املهارات املهنية
•تنظيم األنشطة االجتامعية التي تجمع الناس معاً
•تنظيم دورات تدريبية قامئة عىل املهارات (مثل الخياطة) ودورات محو األمية
•تقديم خدمات الصحة النفسية و الدعم النفيس االجتامعي
•إنشاء مكتبات للشباب
•تقديم الدعم النفيس الفردي
•تنفيذ األنشطة الخاصة بزيادة الوعي
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اآلثار النفسية االجتامعية للنزوح
املراهقني

األطفال
•الخوف والقلق

•مشاعر الحزن

•السلوك العدواين

•الخوف والقلق

•تعاين من مشاكل يف النوم ،مثل الكوابيس

•املشاكل السلوكية مثل السلوك العنيف

•الشعور بالوحدة وال سيام اولئك الذين مل يكونوا

•اليأس

بصحبة ذويهم يف مخيم الهول

•مشاعر عدم التيقن بشأن املستقبل

•ترك املدرسة والذي أثر عىل رفاههم النفيس

•تويل املسؤوليات يف سن مبكرة

•الضغوطات املتعلقة بعدم وجود الوثائق املدنية
“ أصبــح األطفــال عدوانيــن مــع بعضهــم البعــض بســبب العنــف الــذي

أوضــح البعــض مــن الذيــن كانــت ردودهــم ســلبية أن أطفالهــم واجهــوا صعوبــات

شــهدوه”.

يف التعبريعــن مشــاعرهم أو أنهــم كانــوا أصغــر مــن أن يفهمــوا الوضــع لذلــك

مشارك بالتقييم

ال ميكنهــم التعبــر كثــرا ً عــا يشــعرون بــه.

التواصل مع األطفال واملراهقني

املخاوف الرئيسية بشأن تصورات املجتمع املضيف تجاه عودة
العائالت إىل مخيم الجدعة

شــعر خمــس وتســعون يف املائــة مــن املشــاركني الذيــن لديهــم أطفــال

وجــد أنــه مــن أبــرز مصــادر القلــق للمســتجيبني هــو عــا إذا كانــت لــدى

بأنهــم قــادرون عــى التواصــل مــع أطفالهــم واملراهقــن بشــأن مشــاكلهم.

املجتمعــات املحليــة يف مناطقهــم األصليــة تصــورات ســلبية مســبقة عــن

وشــمل ذلــك مناقشــة املشــاكل واملخــاوف معهــم والســاح لهــم بالتعبــر

العائديــن بســبب نزوحهــم يف مخيــم الهــول وفيــا اذا كان ســيتم قبولهــم

عــن أنفســهم مــن خــال البــكاء وفهــم أنهــم يحاولــون التواصــل مــن خــال

والرتحيــب بعودتهــم.

ســلوكهم.

الشعور امللموس باألمان:
الشعور باألمان داخل املخيم
املقياس
العدد
النسبة

املئوية

0

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

1

1

0

1

2

3

7

12

64

1%

3.2%

1%

1%

0%

1%

2.1%

3.2%

7.4%

12.8%

68%

( عىل االطالق)

)من املحتمل جدا(
املجموع

الكيل = 94

الشعور باألمان أثناء التعامل مع السكان املضيفني حول املخيم
املقياس
العدد
النسبة

املئوية

0

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

4

4

11

14

14

10

12

7

11

3.2%

4.3%

4.3%

4.3%

11.7%

14.9%

14.9%

10.6%

12.8%

7.4%

11.7%

( عىل االطالق)

)من املحتمل جدا(
املجموع

الكيل = 94

الشعور باألمان تحسبا للتعامل مع السكان املضيفني يف منطقة األصل
املقياس
العدد
النسبة

املئوية

0

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

4

5

7

22

10

10

8

7

14

3.2%

4.3%

4.3%

5.3%

7.4%

23.4%

10.6%

10.6%

8.5%

7.4%

14.9%

( عىل االطالق)

)من املحتمل جدا(
املجموع

الكيل = 94
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 3.6تطلعات العائدين وخططهم الطويلة االمد الستعادة حياتهم يف العراق
ولتشــجيع املشــاركني عــى الرتكيــز عــى خططهــم املســتقبليةُ ،طــرح ســؤال عــن تطلعاتهــم بالنســبة ألنفســهم وألرسهــم وفيــا اذا كانــت لديهــم خطــط طويلــة

األمــد إلعــادة تأســيس حياتهــم يف العــراق .يوضــح الجــدول التــايل أجوبتهــم:

خطط طويلة األمد إلعادة تأسيس الحياة يف العراق

التطلعات ألنفسهم ولألرسة

•مغادرة املخيم والعودة اىل بلداتهم األصلية

•العودة للعيش يف مناطقهم األصلية

•العودة إىل العمل

•إنشاء سبل العيش املستقرة من خالل:

•مل الشمل مع عائالتهم

•-

إعادة فتح أو إعادة تطويراألعامل التجارية املغلقة

•إقامة حياة أكرث استقرا ًرا وأمنا

•-

العمل عىل فتح اعامل تجارية خاصة صغرية

•إعادة بناء منازلهم

•-

العودة إىل وظائفهم السابقة

•مل الشمل مع رشكاء حياتهم

•تشجيع اطفالهم عىل مواصلة حياتهم الدراسية

•إرسال األطفال اىل املدرسة

• السعي للحصول عىل فرص عمل مستقرة

•االستثامر يف املهارات املهنية ،مثل الخياطة

•تحقيق املصالحة مع املجتمع املضيف

التحديات التي يتعني النظر فيها للتمكن من تحقيق ما سبق ذكره
ذكر املشاركون عند سؤالهم عن التحديات املحتملة التي قد متنعهم من تحقيق تطلعاتهم وخططهم الطويلة األمد النقاط التالية:
•التحديات املالية؛
•عدم قبول املجتمع؛
•الظروف األمنية والعودة املحظورة؛
•عدم اليقني بشأن موعد السامح لهم مبغادرة املخيم والعودة إىل مناطقهم األصلية؛
•عدم القدرة عىل الحصول عىل الوثائق املدنية
“ال ميكنني التخطيط ألنني ال أعرف متى سأغادر املخيم”.
أحد املشاركني
“ سأبقى يف املخيم ألنني ال أملك أي يشء”
أحد املشاركني
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االستنتاجات الرئيسية والتوصيات
الغــرض مــن هــذا التقييــم هــو توفــر املعلومــات للنهــج اإلســراتيجية والتدخالت

•التأكــد مــن تنفيــذ جميــع التدخــات الخاصــة بالرتتيبــات الرضوريــة لألشــخاص

عــى ايجــاد حلــول دامئــة وطويلــة األمــد للنازحــن يف مخيــم الجدعــة  .1ومبــا

اســتخدام التســجيالت الصوتيــة أو الكتيبــات املنفــذة بطريقــة برايــل لألفــراد

امللموســة بالنســبة للصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي والتشــجيع
أن النتائــج تشــر إىل اختــاف االحتياجــات يف مجــاالت معينــة لــذا يتــم تقديــم

ء عــى ذلــك.
التوصيــات أيضــا بنــا ً

ذوي اإلعاقــة .كــا ينبغــي أن تؤخــذ امكانيــة التواصــل يف االعتبــار ،مثــل

الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــات البرصيــة .

•الوضــع يف االعتبــار العوامــل التــي تؤثــر عــى إمكانيــة حصــول مختلــف

تنطبــق التوصيــات الــواردة يف الجــزء األول عــى الربنامــج بأكملهبغــض النظــر

الفئــات عــى الخدمــات مثــل عــدم وجــود األماكــن اآلمنــة واملعايــر والقيم

•ضــان شــمول مختلــف الفئــات املســتضعفة بخدمــات الصحــة النفســية

•تشــجيع مقدمــي خدمــات الصحــة النفســية و الدعــم النفــي االجتامعــي

عــن مجــال العمــل:

والدعــم النفــي االجتامعــي ،مبــا يف ذلــك النســاء واألشــخاص ذوي

اإلعاقــة واألطفــال واملســنيني.

االجتامعيــة التــي تحــول دون حصــول الفتيــات عــى الخدمــات وغــر ذلــك.

عــي القيــام بأنشــطة لبنــاء الثقــة و التواصــل مــع األرس التــي تصــل للمخيــم

الحقــا حتــي يتــم تعزيــز فاعليــة الخدمــات املقدمــة و تقبلهــا مــن قبــل األرس
و دحــض أي مخــاوف قــد تكــون لديهــم بخصــوص الحيــاة يف املخيــم.

التوصيات

االستنتاجات الرئيسية
االحتياجات عىل الصعيد النفيس والنفيس االجتامعي

•تقديــم خدمــات صحــة نفســية و دعــم نفــي اجتامعــي مركــزة و متخصصــة
عــى و كذلــك االســعافات األوليــة النفســية

•معالجــة حــاالت الصحــة النفســية امل ُبلــغ عنهــا ،مثــل الحــزن الشــديد والقلــق
ومشــاعر األىس مــن خــال تقديــم املشــورة الفرديــة والجامعيــة عــى حــد

•تــم االبــاغ عــن انتشــار الضغوطــات النفســية يف املجتمــع ( .أفــاد  89%مــن
املشــاركني بأنهــم يعانــون مــن اآلالم النفســية مــن مســتويات الضغوطــات

املعتدلــة إىل املرتفعــة للغايــة)

•النــزوح واألحــداث املؤملــة التــي حدثــت قبــل النــزوح وأثنــاؤه؛ فقــدان األحبــاء
واالنفصــال عنهــم وعــدم الحصــول عــى الخدمــات األساســية بشــكل كاف
وعــدم التيقــن فيــا يتعلــق باملســتقبل هــي مــن ضمــن األســباب الشــائعة
للمعانــاة النفســية

ســواء.

•إعــداد ونــر املعلومــات املتعلقــة بالصحــة النفســية والدعــم النفــي
االجتامعــي والتعليــم ومــواد التواصــل بشــأن االســتجابات للضغــوط النفســية

بعــد األحــداث املؤملــة وكذلــك عــى آليــات التكيــف االيجابيــة.

•طلــب الدعــم مــن الحكومــة العراقيــة العطــاء الضــوء االخــر لبــدء الزيــارات
العائليــة اىل املخيــم باســتخدام مركــز الــزوار الــذي أنشــأته املنظمــة

الدوليــة للهجــرة بالتعــاون مــع وزارة الهجــرة واملهجريــن ،وذلــك لدراســة
جــدوى زيــارات “االســتطالع” اىل مناطــق األصــل.

•طلــب الدعــم مــن الحكومــة العراقيــة ملخاطبــة حالــة عــدم التيقــن الســائدة
بــن العائديــن حاليــا وتزويدهــم بجــدول زمنــي واضــح حــول متــى وتحــت

أي ظــرف ســيتم الســاح لهــم بالعــودة إىل مناطــق األصــل .الطلــب مــن
الحكومــة العراقيــة ضــان توفــر بدائــل للعــودة اىل مناطقهــم األصليــة،

عــى ســيبل املثــال التوطــن يف موقــع ثالــث بالنســبة للعائــات التــي ال

تســتطيع العــودة أو تخــى العــودة.

•زيــادة برامــج النقــد مقابــل العمــل ( )CfWيف املخيــم لتمكــن األرس مــن
كســب الدخــل األســايس ومســاعدتها عــى تكملــة املســاعدات الغذائيــة

•ومــن أبــرز مصادرالقلــق اليومــي لــدى العائديــن قلــة فــرص الحصــول عــى
األغذيــة واملــواد األساســية وعــدم امكانيــة الحصــول عــى الفــرص املــدرة

للدخــل

واالحتياجــات األساســية التــي يتــم تقدميهــا بالفعــل يف املخيــم مــن خــال

امكانيــة الــراء بشــكل ذايت .ويســاعد برنامــج  CfWأيضــا عــى إعــادة
احســاس العائديــن بأهميتهــم وكرامتهــم.

•إقامــة روابــط بــن برامــج الصحــة النفســية و الدعــم النفــي االجتامعــي
وبرامــج كســب العيــش لتمكــن افــراد املجتمــع الحصــول عــى كســب

العيــش واالعتــاد عــى الــذات مــن الناحيــة االقتصاديــة.
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التوصيات

االستنتاجات الرئيسية
قدرات وموارد الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

حــدد الدعــم االجتامعــي والشــخيص الــذي يتــم تلقيــه مــن خــال العالقــات
• ُ
الشــخصية والســيام مــن قبــل افــراد األرسة الداعمــن عــى انــه مــن املوارد

الرئيســية بالنســبة للمســتجيبني.

ن العالقــات مــع افــراد املجتمــع اآلخريــن ،مبــا يف ذلــك الجــران ،تبــدو
رأ َ
•غـ َ

•إنشــاء/زيادة املســاحات لتهيئــة جــو ســلمي وشــامل ألفــراد املجتمــع
عــأ واملشــاركة يف األنشــطة معــا.
املحــي مــن أجــل االجتــاع م ً

محــدودة ألن الجميــع يتعامــل مــع مشــاكله الخاصــة و/أو لديــه قــدرة
محــدودة عــى مســاعدة األخريــن.

•تنظيــم ورش عمــل وأنشــطة جامعيــة لدعــم وتعزيــز مهــارات حــل املشــاكل
•كانــت هنــاك اســهامات آلليــات التكيــف الوظيفــي ،مثــل اســتخدام مهــارات
حــل املشــاكل.

لــدى املشــاركني.

•تنظيــم أنشــطة التوعيــة لتعزيــز مهــارات التكيــف الوظيفــي والتأقلــم

•مل تكــن هنــاك دالالت تشــر إىل وجــود مواطــن القــوة الداخليــة األخــرى،
مثــل احــرام الــذات والكفــاءة الذاتيــة التــي تســاعد األشــخاص يف مواجهــة

املحــن.

وتعزيــز مواطــن القــوة الداخليــة مثــل احــرام الــذات والكفــاءة الذاتيــة.

تنــى مجموعــات دعــم األقــران التــي تراعــي الســن ونــوع الجنــس
•وقــد
ْ

منتــدى للبالغــن واملراهقــن لتبــادل الخــرات واســراتيجيات التكيــف
االيجابيــة .وســيزيد ذلــك ايضــا مــن الشــعور بالتامســك لــدى املجتمــع.

اعتبارات الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي فيام يتعلق بإعادة اإلدماج يف مناطق األصل
•التعــاون مــع القــادة املحليــن املجتمعيــن والدينيــن بهــدف تعزيــز تقبــل
املجتمــع املحــي للعائديــن والتواصــل معهــم.

•طلــب الدعــم مــن حكومــة العــراق لالنخــراط يف حــوارات مهمــة الغــرض

•ذكــر املشــاركون مــرارا رضورة العــودة اىل اماكنهــم األصليــة باعتبارهــا

منهــا القضــاء عــى الشــعور بالوصــم وتشــجيع املجتمعــات املحليــة عــى

•أشــار بعــض العائديــن ايضً ــا إىل املخــاوف مــن التعــرض إىل الوصــم والتمييز

توصــم بالعــار.

أولويــة ينبغــي تناولهــا لتعزيــز ســامتهم النفســية وإدائهــم

مــن قبــل املجتمعــات املحليــة يف املناطــق األصلية.

قبــول العائديــن وكذلــك تجنــب اســتخدام املصطلحــات التــي ميكــن أن

•تدريــب وتوفــر االرشاف املســتمر ملوظفــي الصحــة النفســية والدعــم
النفــي االجتامعــي املشــاركني يف عمليــة إعــادة االدمــاج فيــا يتعلــق
باحتياجــات الســكان وتصوراتهــم (النازحــن او املجتمــع املضيــف عــى حــد

ســواء)
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