
 

  

 19-دعم المأوى إلعادة عمليات العودة في سياق كوفيد

 2020 \ب آ  \  9 – 1.3االصدار 

ق ية | العرائغذا  رغيوالمواد الموعة المأوى  مج  
 

 نبذة مختصرة 
من خالل تشجيع خيارات المأوى االنتقالي / المؤقت للعائالت في المخيمات التي تعود  19-تتضمن المذكرة هذه توصيات محددة حول كيفية دعم تسريع العودة في ضوء سياق كوفيد

في جميع أنحاء العراق إلى مناطقها األصلية . 
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 المقدمة

ن سبل  تحديات كبيرة للعراقيين بشكل عام ولكن بشكل أكبر بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في نزوح مطول. أدت القيود المفروضة على الحركة وفقدا  19-ة كوفيدحجائ  تلقد شكل

المدرة للدخل واستعادة لعمل إلى تغذية موجة من التنقل الطوعي إلى مناطق المنشأ لتلك األسر التي تأمل في استعادة الوصول إلى ممتلكاتها وأراضيها وأنشطتها  العيش / فرص ا

من المخيمات والمناطق الحضرية إلى مناطقهم   فرد(  15،000عائلة نازحة )حوالي    3،000، عادت ما يقرب من    2020  زتموإلى    نزيراحالحياة الطبيعية. فقط في الفترة من  

كل من الجهات الفاعلة   إما إلى ممتلكاتهم الخاصة أو في نزوح ثانوي داخل محافظة المنشأ. في حين أن عملية العودة المستدامة تتطلب استجابة متعددة األوجه منة األصلي

ئ لدعم العودة إلى الحياة الطبيعية ، ال سيما لألشخاص الضعفاء للغاية العائدين إلى المناطق ذات البنية التحتية المدمرة اإلنسانية وتحقيق االستقرار ، يمكن تنفيذ تدابير الطوار

 .بشدة والمساكن الفردية وبدون الموارد لبدء اإلصالحات أو اتفاقيات اإليجار

وتحسين الظروف المعيشية المزدحمة حاليًا في بعض   19-كوفيد  المخيمات كإجراء وقائي النتشاركما يوفر رحيل النازحين من المخيمات فرصة لتخفيف االزدحام و / أو تعزيز  

تباعد االجتماعي ، وتقاسم أقل لمرافق  المخيمات. المخيمات غير المزدحمة أقل عرضة النتشار األمراض المعدية ، ألنها تسمح باحترام الحد األدنى من التدابير الوقائية مثل ال

 .االستحمام ، وتحسين التهوية ، وتوزيع أفضل تنظيماً دون اكتظاظ ، وسهولة مراقبة بروتوكوالت الحجر الصحي / العزلاالغتسال و

مأوى تنسيق وإدارة المخيمات وال تمجموعامن الناحية المثالية ، ينبغي استخدام المخيمات كمالذ أخير الستضافة النازحين ، ال سيما في سياق تناقص التمويل اإلنساني ل

يجب الحفاظ على التوازن بين تخفيف االزدحام واالعتبارات الصحية   -والقطاعات األخرى. يجب التعامل مع قبول عائالت جديدة أو إعادة قبول المقيمين السابقين بعناية 

 مات. للمقيمين الحاليين وتزويد العائالت الضعيفة للغاية من خارج المخيمات بالمأوى المناسب والوصول إلى الخد

   

  هذه المذكرة تستخدمكيف 

حدد التوصيات والمخاطر وتدابير تهدف هذه الوثيقة إلى دعم عملية صنع القرار بشأن استخدام الخيام من النازحين الذين يغادرون المخيمات الرسمية. هناك وثيقة مختلفة ت

 .هنايها التخفيف الستخدام الخيام في سياق تدعيم المخيم / إغالق المخيم والتي يمكن العثور عل

لمذكرة المستخدمون   الذين تهتم بهم ا

يًا وفي مناطق العودة ، في جميع يجب أن تنظر السلطات المحلية ووكاالت إدارة المخيمات والمأوى والشركاء اإلنسانيون اآلخرون العاملون في كل من مخيمات النازحين داخل

تنسيق وإدارة  عةمجمو وحة عة الصمجمو ات الصحة العامة وقد تم تصميمه بالتشاور معالتوصيات الواردة في مذكرة الدعوة هذه. يحتوي على توصيات ترتكز على اعتبار

كن في الوقت المناسب واستناًدا إلى معرفة وخبرة مجموعة المأوى وشركائها. كما تنظر في انخفاض موارد وقدرات شركاء المأوى اإلنساني لدعم إعادة بناء المسا المخيمات

 .المتنقلينفي مناطق العودة وتلبية احتياجات السكان 

 يجب أن يأخذ االمتثال لمذكرة الدعوة هذه في االعتبار السياق المحلي ، ومخاطر الحماية ، وتفضيل المستفيدين واعتبارات السلطات.

https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/consideration-use-tents-following-camp-closure
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 . يجب السماح لألسر المغادرة من مخيمات النازحين بنقل خيمتها معهم1

عرضت العديد من المناطق في جميع أنحاء على الرغم من أنه ليس حالً مثاليًا ، ال يزال بإمكان الخيام توفير مأوى مؤقت وطارئ للعائدين الذين تأثرت منازلهم بعواقب النزاع. ت

سنوات من انتهاء الصراع ، لم تكن جهود إعادة اإلعمار كافية لتلبية احتياجات المأوى لكثير من الناس. على   3ني السكنية. بعد ما يقرب من العراق ألضرار جسيمة في المبا

للشركاء في المجال  )المدمرة( التي تضررت من الحرب خارج نطاق وحجم وموارد اإلصالح 4)المتضررة من الناحية الهيكلية( والمأوى  3وجه الخصوص ، تعتبر الفئة 

لحكومية الشاملة إلعادة بناء بلدها. قد  اإلنساني. يجب معالجة برامج إعادة اإلعمار طويلة المدى والمكلفة من قبل الجهات الفاعلة في تحقيق االستقرار والتنمية لدعم الجهود ا

ال سيما إزالة الحطام ،   -رة العائالت والشركاء الدوليين لبدء تنفيذ إصالحات المأوى تمثل هذه المناطق تحديات أوسع على الرغم من ذلك ، مما يؤثر بشكل مباشر على قد

ت من مخلفات الحرب بشكل خاص وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب ، وحواجز اإلسكان واألرض والملكية بما في ذلك االحتالل الثانوي للمنازل. قد يتسبب وجود المتفجرا

يين لم يتوخى الناس الحذر عند االستقرار في مناطقهم األصلية. ومن ثم ، يجب على العائالت العائدة السعي للحصول على دعم الشركاء اإلنسان في خسائر في األرواح إذا 

 .1ب هللحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن الوضع في منطقتهم األصلية ، على النحو الموصى به من قبل مجموعة الحماية ورسائل اعرف قبل أن تذ

. سيوفر هذا حياة ثانية للخيام التي تعود إلى منطقة المنشأ ، في نهاية المطاف المستعملة عند مغادرتهم المخيماتيشير التفضيل السائد للمستفيدين إلى رغبتهم في أخذ خيامهم  

ودة(. المكسورة / األبواب المفق للتخزين / مساحة إضافية أو مقطوعة إلى أغطية بالستيكية وتكون مادة مأوى طارئة قيمة )على سبيل المثال إلغالق مأوى أو إغالق النوافذ

ذلك التنظيف والتخزين والرعاية  عالوة على ذلك ، من شأن ذلك أن يوفر التكاليف لشركاء المأوى أو تنسيق وإدارة المخيمات فيما يتعلق بإدارة الخيام المستخدمة بما في 

( ، ولكن أيًضا لألمراض األخرى )مثل الجرب( الخيام  المجتمع  بينانتقال  لإلصابة حاليًا في أسوأ سيناريو )  19-كوفيد  المنتظمة والتخلص النهائي وما إلى ذلك. في ضوء خطر

وساخ بالكامل( آخر أخليت عنه العائالت التي غادرت المخيمات وتركت وراءها تتطلب تدخالت مكلفة وفي الوقت المناسب لضمان أول تنظيف متعمق )إلزالة األ مأوىوأي 

عمرها   مكن عائلة أخرى من االنتقال إليها / استخدامها. بالنظر إلى أن العديد من الخيام كانت قيد االستخدام لفترة طويلة وقد تكون قريبة منقبل أن تت 2متبوًعا بالتطهير بالكلور

الخيمة ، مما يجعلها غير قابلة  االفتراضي أو قد تجاوزت عمرها ، فإن عملية التطهير الشاملة المطلوبة ألغراض الصحة العامة يمكن أن تساهم بشكل أكبر في تآكل وتمزق 

 . إلعادة االستخدام بعد اآلن

 

 

 

 
لمجموعة الحماية ومجموعة عمل العودة:  KBYGنشرة  http://iraqrecovery.org/Files/28/56.pdf لمجموعة الحماية ومجموعة عمل العودة:  KBYGرسائل  1

http://iraqrecovery.org/RWG/Pages/27 
 ":19-كوفيد ناًدا إلى منظمة الصحة العالمية "التنظيف والتطهير البيئي في أماكن غير الرعاية الصحية في سياقاست 2

  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y )النسخة األنكليزية( 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-ara.pdf?sequence=12&isAllowed=y )النسخة العربية( 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-ara.pdf?sequence=12&isAllowed=y
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 يجب مراعاة عدة عناصر عند تقرير ما إذا كان ينبغي السماح للعائالت بأخذ خيمتهم عند المغادرة:

 تدابير / اعتبارات التخفيف المخاطرة

الخيام المثبتة حاليًا في مخيمات النازحين في جميع أنحاء العراق تنتمي   -ملكية الخيام   يمكن إساءة استخدام الخيام أو ينتهي بها األمر في أيدي الجهات العسكرية.

بشكل أساسي إلى وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 (.أفادوعدد قليل من الجهات الفاعلة األخرى التي لم تعد تعمل )مثل 

 يوصى بإزالة أو رش شعارات الوكالة.

سياسة واضحة عبر العراق مفقودة. سمحت بعض السلطات ، بما في ذلك مديرو   يمكن استخدام الخيام إلنشاء مستوطنات غير رسمية أو دعم النزوح الثانوي.

المخيمات الحكومية في بعض المخيمات ، للعائالت المغادرة بأخذ خيامهم معهم ، ال 

جنة العائدات سيما في سياق عمليات دمج المخيمات أواخر العام الماضي. قد تنظر ل

الحكومية في المحافظات األكثر تكراًرا التي سيعود إليها األشخاص وتتصل بمكتب 

 الحاكم للحصول على المشورة.

عالوة على ذلك ، يجب مساعدة األشخاص الذين يعيشون في مأوى دون المستوى في 

منطقتهم األصلية من قبل جميع أصحاب المصلحة )الجهات اإلنسانية والحكومية 

الجهات الفاعلة في التنمية( لضمان أن تحقق العودة الحد األدنى من المعايير وبالتالي و

 تظل دائمة.

قد يؤدي وصول العائدين بخيام إلى المناطق المدمرة بشدة إلى تفاقم التوترات مع 

 المجتمعات غير النازحة.

قد ال تتلقى بعض المجتمعات غير النازحة أي دعم مأوى / كاٍف ويمكن أن يكون لديها 

شكاوى ضد العائدين الذين يصلون بخيام ذات نوعية جيدة ومواد غير غذائية أخرى.  

ء العاملين في المجال اإلنساني الذين يعملون في منطقة المنشأ هذه يجب على الشركا

 النظر في زيادة دعمهم للمجتمع المضيف.

يجب على إدارة المخيمات والجهات الفاعلة في مجال اإليواء في المخيمات أن تعلن   قد يقوم بعض النازحين داخليا بتدمير خيامهم قبل المغادرة الستالم واحدة جديدة.

بوضوح أن لديهم قدرة منخفضة على استبدال الخيام التالفة وقد يضعون قواعد حيث 

أشهر   3ألشخاص فقط بأخذ الخيام المثبتة قبل فترة معينة )على سبيل المثال يُسمح ل

 أو مرور موسم واحد ممطر / شتاء( .

إن التنسيق الجيد بين السلطات في مكان النزوح واألصل ينبغي أن يحل هذه المخاوف.   قد ال تقبل االنتشار العشوائي للخيام اإلنسانية. منطقة المنشأ محافظة

و ويمكن أن يتم ذلك أيًضا من خالل المنتديات اإلنسانية ، أو لجنة الحكومة للعودة أ

 مجموعة عمل العائدين. 
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 خيمتهم المستخدمة عم خيماتالم. فوائد السماح للنازحين بمغادرة 2

 لممتلكاتها المتضررة.العائالت النازحة العائدة إلى مناطقها األصلية لديها مكان للعيش فيه واستئناف أنشطتها العادية ، في حين يمكن إعادة البناء الكامل  .1

 لخيام وإعادة تصميمها وتمثل بشكل عام أحد األصول لألسرة. يمكن إعادة استخدام ا  .2

 فوجود مأوى مؤقت يمكن إنشاؤه قد يسهل العودة -يُظهر مسح النية أن أحد أهم األسباب الرئيسية النخفاض معدل العائد هو األضرار التي لحقت بالممتلكات  .3

 

 يمخالم \المخيمات إلدارة 

استناًدا إلى البروتوكوالت الصحية لضمان تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ، يجب تنظيف الخيام التي تم إخالؤها جيًدا وتطهيرها الحالي و 19-فيدكو نظًرا لوباء .1

ت المناسب ،  ( ، قبل أن تتمكن عائلة أخرى من االنتقال إليها هذا النشاط مكلف وفي الوقPPEsبالكامل بواسطة عمال مدربين مزودون بمعدات الحماية الشخصية )

جديدة التي تنتقل إلى خيمة وبالتالي قد يتحول إلى ممارسة متفرقة. تتضح مخاطر الصحة العامة لكل من العمال الذين يتعاملون مع الخيام المستخدمة وكذلك األسرة ال

 غير مغسولة خالل وقت انتشار الوباء.

 ا لم يتم استخدامها.تميل الخيام التي تم إخالؤها إلى التخريب أو التآكل بسرعة إذ .2

االزدحام / توحيد المخيمات بشكل مستدام على المدى الطويل وتخفيف عبء تقديم الخدمات للسلطات المحلية   قليلتسيسمح النازحون الذين يغادرون مع خيامهم ب .3

 ووكاالت تنسيق وإدارة المخيمات والشركاء اإلنسانيين في جميع القطاعات. 

  19-وفيدك بول العائالت الضعيفة في المخيمات وتخصيص قطعة أرض لها ، فإنها تفضل الحصول على خيمة جديدة ، خاصة في سياقفي الحاالت التي يتم فيها ق .4

 واألمراض األخرى القابلة لالنتشار المنتشرة في المخيمات.

سيتم استبدال مأوى المخيم بشكل   -ل الخيام الشاملة عفا عليه الزمن إن إعطاء الخيام القديمة للعائدين واستبدالها بأعداد صغيرة جديدة )معدل العودة( سيجعل استبدا .5

 .19-كوفيد تدريجي بدالً من التدخالت المكلفة واسعة النطاق التي يمكن أن تعطل الحياة اليومية وتخلق مخاطر أكبر من انتشار

 


