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 المقدمة

 باإلغاثة اإلنسانية ة دولية تعنىمنظمة مالتيزر الدولية هي وكال

والتي تعمل تحت مظلة هيئة فرسان مالطا السيادية. كمنظمة غير 

دولة حول العالم رسالتنا هي تقديم  30من  أكثرحكومية تعمل في 

االغاثة في حاالت الطوارئ، والمساعدات االنتقالية واالنمائية 

خالل وبعد الصراعات والكوارث. تشكل قيم التسامح المسيحية 

نسانية أساس عملنا: تقديم المساعدات العون والمبادئ اال ومد يد

 ، او معتقداتهم السياسية.او عرقهمللناس بغض النظر عن دينهم، 

 

، بصورة 2004في العراق منذ العام ( MI) الدوليةتعمل مالتيزر 

رئيسية لتقديم االغاثات المتعلقة بالصحة في حاالت الطوارئ. في 

(، بالتركيز NRPبدأ برنامج عودة نينوى ) 2018تشرين االول 

الى منطقة سهل  (IDPs) على عودة الناس المهجرين داخليا

منطقة سهل نينوى الى الشمال الغربي للعراق وهو تقع نينوى. 

موطن لمجموعات مختلفة من االثنيات الدينية متضمنة عدة 

االيزيديين، الشبك، الكاكائيين، التركمان،  مسيحية،طوائف 

الكراد. بعد دخول الدولة االسالمية وا من السنة العربالمسلمين 

، شرعوا باالستيالء 2014حزيران  )داعش( الى الموصل في

على مساحات واسعة من سهل نينوى وضمها تحت سيطرتهم 

من الناس اضطروا لمغادرة منازلهم، وتم  رسنوات. الكثيلعدة 

 تدمير عدد كبير من القرى جزئيا أو كليا.

 االحتياجات تتطورو، 2017منذ أن تم تحرير سهل نينوى في 

. الى جانب المساعدات الفورية الطارئة الى الناس بشكل مستمر

المهجرين في المخيمات، االن هناك تركيز متزايد على 

االنتقالية من خالل أعانة العوائل للعودة في المرحلة المساعدات 

 الى مسقط رأسها.

 

 البرنامج

بصورة رئيسية  (NRPالتركيز الجغرافي لبرنامج عودة نينوى )

في سهل  قعانيان ذواللهو على قضاء الحمدانية وقضاء تلكيف، 

موصل. يستخدم برنامجنا من مدينة النينوى الى الشمال الشرقي 

أجل دعم عودة نهًجا فريدًا ومتكاماًل ومتعدد القطاعات، من 

العوائل بأكثر الطرق فاعلية. الركائز االربعة للبرنامج هي: توفير 

مأوى مستدام وكريم من خالل اعادة اعمار المنازل المدمرة 

بسبب الحرب، تحسين سبل المعيشة وتعزيز التطور االقتصادي 

، وقطاع الزراعة من خالل المنح النقدية ودعم تطوير االعمال

 لألطفالالتعليم الجيد  ية من خالل توفير سبلتحسين قطاع الترب

العائدين عن طريق اعادة تأهيل المدارس وتدريب المعلمين، 

 خارطة العراق
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 الكاثوليك،للسريان  لألعمارالهيئة الكنسية 

 االرثوذكس،للسريان  لألعمارالهيئة الكنسية 

الكنيسة الكلدانية، منظمة برنامج المساعدات 

(، CAPNIعراق )ال –دهوك  في المسيحية

(، CNSF) مؤسسة دعم الحاالت الحرجة

، (MHجمعية ايادي الرحمة االنسانية )

منظمة الناس  ،(SP) منظمة السامري الصالح

 …(، منظمة جسر الىPINالمحتاجون )

(UPP( منظمة تأهيل المرأة ،)WRO.) 
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 الحوار بيناالجتماعي وبناء السالم من خالل  وتعزيز التماسك

 االديان ونشاطات التكامل المجتمعي. 

 

 اعادة اعمار المنازل (1

لعودة إلى الهدف: تمكين النازحون سابًقا من سهل نينوى من ا

خالل فترة سيطرة الدولة االسالمية )داعش(، قرى كاملة  ديارهم.

كانت مهجورة وكثير من منازل النازحين كانت متضررة او 

عمليات تحرير  من جراء مدمرة، اما بسبب الدولة االسالمية او

المناطق. ترغب العائالت النازحة بالعودة، لكن الكثير منهم ال 

منازلهم. سويا مع وتأهيل بناء  إلعادةية يملكون المصادر المال

الكنائس المحلية وشركائنا من المنظمات، نقوم بدعم العائالت 

مالتيزر قد ساعدت في اليوم فأن . وتأهيل منازلهمبناء  إلعادة

 أكثروالمساهمة في عودة  منزل 2,300حوالي  اعادة اعمار

 الى منازلهم.من البالغين واالطفال  شخص  14,000من

 

 سبل المعيشة (2

قادرة على استئناف  المتوسطة الحجم / الهدف: المشاريع الصغيرة

العمل او البدء بأخرى جديدة. حيث يقوم الشباب بتطوير مهاراتهم 

 على كسب الدخل. ستساعدهمالتي 

من اجل الحصول على منظور متوسط الى بعيد االمد بعد العودة، 

 توفير دخلها الخاص. باستطاعة العائالت منيجب ان يكون 

يوفر شركائنا المحليين والدوليين ذوو الخبرة مجموعة من 

النشاطات بهدف توليد فرص سبل المعيشة وتعزيز االقتصاد 

المحلي: نحن نبني القدرات في مهارات ادارة االعمال ونقوم 

 الصغيرة والمتوسطةالريادية بتوزيع المنح النقدية الى المشاريع 

 .الحجم

تأهيل ابار الماء وقنوات الري لتوفير  إعادةايضا بمتنا تقوم منظ

أساس جديد للبنية التحتية الزراعية المدمرة. التداخالت االخرى 

تتضمن: إصالح مزارع الدواجن وتوفير المواشي، اعادة تأهيل 

البساتين وانشاء البيوت الزجاجية، ودعم انتاج الحبوب. هذه 

عمل مقابل الالنشاطات تكتمل بالتدريبات المهنية وبرنامج النقد 

 .لتعزيز سبل المعيشة للعائدين

 

 

 التعليم (3

الهدف: قدرة االطفال في سهل نينوى من االلتحاق برياض 

 االطفال والمدارس مرة اخرى.

ترغب العوائل بالعودة الى الروتين اليومي العادي والمنظم. 

الجزء الرئيسي من هذه العملية هو ضرورة ان يكون االطفال 

وباستطاعتهم الحصول على احتياجاتهم التعليمية اجتماعيين 

والحقوقية. حيث ان السكان بدأوا بالعودة فالمدارس العاملة 

والمعلمين مثقلين  وال تستوعب االعداد الكبيرة من الطلبة مزدحمة

االطفال، العديد منهم يعانون من الصدمات ويحتاجون الى  بأعداد

والمدارس االبتدائية دعم خاص. نحن نعيد بناء رياض االطفال 

وتمكين المعلمين لتلبية احتياجات الطالب من خالل  الثانويةو

 تدريبات مصممة خصيصا لهم.

 

 التماسك االجتماعي وبناء السالم (4

الهدف: مختلف المجتمعات العرقية الدينية تعيش وتعمل سويا 

 بسالم.

الكثير من المصاعب التي تواجه العائدين الى سهل نينوى يمكن 

 ذكرها لبرنامجالسابقة التي تم ان تحل من خالل الركائز الثالثة 

على المدى البعيد التحدي االكبر هو اعادة بناء ولكن عودة نينوى. 

جربة النزوح خلفت الثقة بين الجماعات العرقية الدينية المتنوعة. ت

بين المجتمعات والمكونات. عنصر التماسك التوتر وعززت 

االجتماعي من برنامج عودة نينوى يهدف الى تقوية الحوار 

واعادة بناء الثقة بين ومع مختلف الجماعات. نحن نصل الى هذا 

الهدف من خالل النشاطات الثقافية والترفيهية، التدريبات المهنية، 

تجمع الرجال  انشاء مراكز الشباب، والتدابير التعليمية التي

والنساء من مختلف الهويات والعقليات. المشاركة في النشاطات 

 المشتركة يساعد في التغلب على الحدود ويكسر االحكام المسبقة.

 

 الشركاء

 سبعةمع  نينوى بالشراكةتعمل منظمتنا من خالل برنامج عودة  

كنائس ثالثة و دوليةاخرى  محلية وال حكومية منهامنظمات غير 

االدارية تمتلك هذه المنظمات سنوات من الخبرة التقنية و  حيث

الحكومي الجانب  مالتيزر بالتنسيق معتقوم منظمة .   المتراكمة

الصلة وايضا ذات  والدوائر الرسميةالمحلية  والمتمثلة بالحكومات

وكاالت االمم المتحدة ذات  وتنسيقي معبشكل تشاوري  نعمل

، الجغرافيةالتي تعمل في نفس البقع  والمنظمات االخرىالعالقة 

مختلف وكاالت االمم المتحدة وقادة المجتمع والقادة الدينيين، 
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مية المحلية وآليات التنسيق، وكذلك مع المنظمات غير الحكو

 والدولية الفاعلة في سهل نينوى.


