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مبادرة العراق – اإلتحاد األورويب – املنظمة الدولية للهجرة املشرتكة للمساعدة يف إدارة الهجرة

تقرير ملخص

“تعت� وزارة الهجرة والمهجرين أحدى الركائز أ
ت
ال�
ال
ب
ساسيةحيثي
المساعدة للعائالت النازحة،
لتقديم
الحكومة
عينتها
ف
ش
قص�ة ,وقد تسبب ذلك
ع� العراق ي� تف�ة زمنية ي
انت� ال�نز وح ب
ف
توف� الخدمات الكافية للمستفيدين .تمكنت
كب�ة ي� ي
بتحديات ي
الوزارة ف
التغلب عىل هذه التحديات من خالل إقامة مخيمات
�
ف
ي
وتستمر � ي ن
تأم� تقديم المساعدة من خالل التنسيق عن كثب
مع الوزا يرات أ
الخرى”مقتطف من عرض تقديمي لمجموعة
العالم.
حول إبالغ وسائل إ

نيسان
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الستجابة لحاالت الطوارىء
تحقيق التنسيق ف ي� إ

ُيوسع برنامج هجرة آمنة قاعدة ُقدرات وزارة الهجرة والمهجرين

أ
ورو� بدرجــة كبـ يـرة
يتقــدم برنامــج هجــرة آمنــة الممــول مــن إ
التحــاد ال ب ي
ف ي� تعزيــز القــدرات ف ي� وزارة الهجــرة والمهجريــن مــن خــال حــدث اخــر
ناجــح عقــد ف� بغــداد ت
للفــرة مــا ي ن
بــ�  30 – 28نيســان  .كمــا يواصــل
ي
برنامــج هجــرة آمنــة الخــوض ف ي� إحتياجــات ســلطات إدارة الهجــرة ف ي�
الحكومــة المركزيــة لجمهوريــة العـراق ،فإنــه يســتجيب بكفــاءة ألولويــات
أ
ت
الــ� تــم تســليط الضــوء عليهــا مــن قبــل وزارة
التدريــب الساســية ي
الهجــرة والمهجريــن.
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جمــع تدريــب (تنميــة المهــارات إلدارة هجــرة معــززة) الممتــد عــى مــدى
ثالثــة أيــام  22موظفــا مــن وزارة الهجــرة والمهجريــن ممــن لديهــم
الدارة والعمليــات الميدانية
مجموعــة واســعة مــن الخـ بـرات عــى مســتوى إ
عــى حــد ســواء ,بمــا ف ي� ذلــك مكتــب الوزيــر و مكاتــب الــوكالء ودائــرة
الدارة
شــؤون الهجــرة وتكنولوجيــا المعلومــات ودائــرة البحــوث و دائــرة إ
والماليــة ودائــرة التخطيــط  .وأظهــر تنــوع المجموعــة مــدى قــدرة الــوزارة
ف� تقديــم الخدمــات ألولئــك أ
الكـ ثـر تـ ضـررا مــن االزمــة.
ي

ال� تم انتاجها بشكل ت
“بناء عىل التوصيات ت
مش�ك مع إدارة وزارة
ي
الهجرة والمهجرين العليا ،وبتأييد من سعادة السيد ف جاسم محمد،
وزير الهجرة والمهجرين ،واصل برنامج هجرة آمنة ثي� إعادة هيكلة
وبرمجة نفسه لمواجهة إحتياجات المحددة بشكل اك� جدوى
لحكومة ادارة االزمات ”
وال�امج ،المنظمة
الدكتورة غودرون كرونر ،مديرة إ
التصال ب
الدولية للهجرة ،بعثة العراق  -بغداد

2

وأظهــر تنــوع المجموعــة مــدى وقــدرة الــوزارة ف� تقديــم الخدمــات ألولئــك أ
الكـ ثـر
ي
تـ ضـررا مــن االزمة.
وتــم صياغــة العــروض التقديميــة بطريقــة تتناســب مــع تجــارب الحضــور ،وتــم
تجميعهــا مــع أ
النشــطة العمليــة ف ي� مجــاالت التواصــل والتنســيق وإعــداد التقاريــر
والرصــد والتقييــم والــذي تكلــل ف ي� محاظــرة “منهــج مركزيــة المســتفيد” ،حيــث
دفــع هــذا النهــج التفاعــات العفويــة ،ومــرة اخــرى قــدم برنامــج هجــرة امنــه
فرصــة جديــدة لنشــطاء االســتجابة ف ي� تعزيــز قــدرات التعامــل مــع تدفــق اعــداد
نن
ـتضعفي�.
كبـ يـرة مــن الســكان المسـ

مسؤول فروع وزارة الهجرة والمهجرين تجاربهم الشخصية
خالل التدريب ،ربط
ي
مع الجلسة عىل مهارات التعامل مع الأخرين.
ي ن
النازح� ي ف� موقع توزيع المنح النقدية مطالبا بمنحة له ,وبدا غاضبا
“ظهر أحد
سمحت له بالتنفيس عن غضبه وعندما
القائمة.
ضمن
ليس
انه
له
عندما قيل
ُ
أصبح ث
أك� هدوءا ،رافقته اىل الوحدة القانونية حيث حصل عىل خدمات
استشارية بشأن كيفية الحصول عىل الوثائق القانونية الالزمة ليكون مؤهال
لل�نامج”.
ب
لمكت� مطالبا الحصول عىل مساعدة ،واستشاط غضبا
“دخل شخص نازح بقوة ب ي
ف
ف
كنت قد أدركت ي� الواقع أن
عندما عرف أن اسمه يغ� موجود ي� قائمة التوزيعُ .
النازح لم يسجل نفسه ف
تقدمت للبحث باستخدام العديد
و� محاولة لتهدئته،
ُ
ي
ف
ت
من أوراقه الثبوتية ،وعندما لم ُيثمر البحث إع�ف انه ي� الواقع لم يسجل نفسه
ووجهته عىل الفور للوحدات ذات الصلة للقيام بذلك”.

تألــف الحضــور مــن أكـ ثـر مــن  60%مــن النســاء ،ممــا يمثــل إشــارة واضحــة ان نــوع
ـا� ال يتجــزء مــن إســتجابة
الجنــس هــو احــد إ
ـال جــزء ايجـ ب ي
العتبــارات الرئيســية وبالتـ ي
النــاث المشــاركات اىل حــد كبـ يـر ف ي�
وزارة الهجــرة والمهجريــن لالزمــة .وســاهمت إ
تعزيــز أهميــة مهــارات التعامــل مــع آ
الخريــن ودعــم التــرف برأفــة تجــاه المهــام
أ
ت
النســانية الموجــودة
ـ� تعتـ بـر الكـ ثـر أهميــة للتعامــل مــع المحــن إ
فاليوميــة ،والـ ي
ي� العـراق.
يعتـ بـر تطويــر المعــارف والمهــارات ف ي� محــور التدريــب مــن المكونــات االساســيه
لمؤسســة تعمــل بجدلتســاهم ف ي� زيــادة كفــاءة وزارة الهجــرة والمهجريــن ليــس
فقــط ف ي� أعقــاب أزمــة الهجــرة الحاليــة ،ولكــن أيضــا ف ي� مواجهــة التحديــات
المســتقبلية.

صـدر يف نيسان
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الدولية للهجرة
بعثة العراق

هاتف +962 6 56 59 660
www.iomiraq.net

iraqpublicinfo@iom.int

تم عمل هذه النرشة مبساعدة اإلتحاد األورويب وتعترب محتوياتها ضمن مسؤولية املنظمة
الدولية للهجرة والميكن استخدامها لتعكس وجهة نظر اإلتحاد األورويب
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