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تجتمع السلطات املحلية يف العراق معا من أجل بناء القدرات يف
مجال إدارة أزمات الهجرة
عقــدت املنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة الع ـراق مــن  8اىل 11
حزيــران تدريبــا للســلطات املحليــة لبابــل والقادســية وكربــاء
والنجــف وميســان وبغــداد مبــا يف ذلــك مكتــب املحافــظ وأعضــاء
املجالــس املحليــة ووزارة الهجــرة واملهجريــن وموظفــي اإلتصــال
لفريــق التقييــم واإلســتجابة الرسيعــة يف املنظمــة الدوليــة للهجــرة
التابــع لتلــك املحافظــات.

1

ُعقــدت هــذه الــدورة التدريبيــة تحــت رعايــة برنامــج هجــرة
آمنــة واملمــول مــن اإلتحــاد األورويب بالتعــاون مــع خــراء
إســتجابة الطــوارئ يف املنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة الع ـراق
مبوجــب إطــار العمــل التشــغييل ألزمــات الهجــرة العامليــة وهــو

إداة تحليليــة وتشــغيلية لتحســن وتنظيــم الطريقــة التــي تســاعد
بهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة الــدول األعضــاء ورشكاؤهــا يف
اإلســتجابة إلحتياجــات املســاعدة والحاميــة للمترضريــن مــن
األزمــات والفئــات املســتضعفة مــن الســكان .ويعتــر إطــار
العمــل التشــغييل ألزمــات الهجــرة العامليــة أســاس إســتجابة
املنظمــة الدوليــة للهجــرة للعـراق وهــو أيضــا منــوذج يطبــق عــى
بنــاء قــدرات الســلطات العراقيــة املعنيــة مبــارشة يف إدارة أزمــة
الهجــرة .منــذ بدايــة حالــة الطــواريء ،دربــت املنظمــة الدوليــة
للهجــرة – بعثــة العـراق بنجــاح  75مســؤوال ضمــن إطــار العمــل
التشــغييل ألزمــات الهجــرة العامليــة يف كل مــن ســلطات الحكومــة
املركزيــة وحكومــة إقليــم كردســتان ممثلــن بــوزارة الهجــرة

واملهجريــن ووزارة الصحــة ومكتــب الهجــرة واملهجريــن
والســلطات املحليــة يف أربيــل ودهــوك والســليامنية ولجنــة
حقــوق اإلنســان املســتقلة يف إقليــم كردســتان.
توفــر هــذه الــدورات التدريبية فرصة للمســؤولني التشــغيليني
يف مختلــف املناطــق املتــررة جــراء األزمــة للعمــل معــا
لتبــادل الخــرات وبنــاء إســتجابة أكــر متاســكا .وتــم إبــراز
هــذا الجانــب الحاســم مــن قبــل أحــدى املشــاركات البــارزات
يف أخــر تدريــب وهــي الســيدة ليــى فليــح حســن عضــو
مجلــس محافظــة كربــاء،
“هــذه املــرة األوىل التــي نتقاســم فيهــا تجربتنــا خــال األزمــة
مــع الســلطات املحليــة األخــرى ومــع وزارة الهجــرة واملهجرين
وضمــن إطــار العمــل التشــغييل ألزمــات الهجــرة العامليــة،
لدينــا الفرصــة لبنــاء وتحســن آليــات التنســيق لتحســن
اإلســتجابة لإلحتياجــات العاجلــة للنازحــن داخليــا والقادمــن
ملحافظاتنــا”.

وقد أكد رئيس املنظمة الدولية للهجرة بعثة العراق الدكتور توماس فايس
أيضا دور برنامج هجرة آمنة يف تعزيز قدرات السلطات املحلية:

كيف تدعم المنظمة الدولية للهجرة المؤسسات المسؤولة عن إالستجابة لأزمة الهجرة عىل مستوى
المحافظات؟

“تدعم املنظمة الدولية للهجرة مجموعة واسعة من فرق وصناع القرار التشغيليني مبا يف ذلك أعضاء املجالس املحلية ووزارة
الهجرة واملهجرين ومكاتب املحافظة وفريق اإلستجابة والتقييم الرسيع يف املنظمة الدولية للهجرة وذلك من خالل تقديم املساعدة
اإلنسانة املنقذة للحياة وأيضا من خالل الدعم الفني – مثل تبادل البيانات واملعلومات وبناء القدرات يف مجال اإلستجابة للطواريء.
يف حني ما تزال اإلستجابة املنقذة للحياة أولوية قصوى لدينا  .وقد جعلت املنظمة الدولية للهجرة – بعثة العراق نفسها يف موقع
ملواصلة بناء قدرات السلطات وبالتايل ضامن تسليم املساعدات بشكل اسرتاتيجي لتلبية االحتياجات الفورية للنازحني بشكل كفوء.
ومن خالل برنامج هجرة آمنة املمول من اإلتحاد األورويب ,تبني املنظمة الدولية للهجرة – بعثة العراق إطارا ُيكن املنظامت العاملة
يف اإلستجابة للطواريء من التنسيق والعمل معا” .

ي ف� حالة الطوارئ ،لماذا من المهم بناء قدرات السلطات المحلية ،وخاصة ي ف� مجال إدارة أزمات
الهجرة؟
“السلطات املحلية هي يف طليعة االستجابة ألزمات الهجرة .هذه املؤسسات هي األوىل من نوعها للتفاعل مع تدفق النازحني
الفارين من العنف بحثا عن مالذ آمن.
وتوفر املساعدة االولية والفورية واإلحتياجات عىل املدى القصري واملتوسط والتي تتجاوز توفري املساعدة املادية واملتعلقة أيضا
بالفهم واإلستجابة للتجارب املؤملة للسكان املعرضني للخطر .ومع خربة املنظمة الدولية للهجرة العاملية وامليدانية ووجودها الواسع
يف جميع أنحاء العراق ،فإن لدينا الكفاءة لتقديم الدعم الفني لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة لتقديم خدمات فعالة وكفؤة”.
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ومــن مــا تــم إبتــكاره يف هــذه التدريــب هــو زيــارة ملســتودع املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف أربيــل حيــث شــهد املشــاركني بشــكل
مبــارش تفعيــل إدارة سلســلة التوريــد لخدمــات املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف أزمــة الهجــرة والحــظ املشــاركون التنســيق القــوي يف
ضــان التســليم املســتهدف واملناســب ملســاعدات املنظمــة الدوليــة للهجــرة.
املحافظــات الســتة واملمثلــة يف التدريــب تســتضيف مــا يزيــد عــن  20%مــن مجمــوع النازحــن الــكيل – حــوايل  600,000نــازح
داخليــا .ومــن الواضــح يف أزمــة الهجــرة الحاليــة ان الســلطات املحليــة لهــا تأثــر فــوري عــى صياغــة خطــة اإلســتجابة نظـرا لحضورهــا
الواســع يف امليــدان وآليــات التوعيــة .وبالتــايل تعمــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة الع ـراق عــى تحســن القــدرات مــن خــال
اإلنخ ـراط بنشــاط مــع املســؤولني الذيــن يعملــون عــى مســتوى القواعــد الشــعبية لخدمــة اإلحتياجــات العاجلــة للنازحــن داخليــا
وبالتــايل اإلســتجابة لألولويــة القصــوى يف العـراق كــا أكــدت مؤخـرا الســفرية جانــا هابســكوفا رئيســة وفــد اإلتحــاد األورويب للعـراق.
وتــم أيضــا إبـراز هــذا الجانــب مــن قبــل مســؤول مــن مكتــب محافــظ النجــف قائــا
“ يتــم تحديــد مســار العمــل مــن قبــل الســلطات املحليــة ونحــن يف خضــم األزمــة ،يف النجــف عــى ســبيل املثــال ,فــآن األزمــة
أصبحــت جــزء مــن حيــاة الســلطات اليوميــة  .لدينــا أكــر مــن  80,000نــازح داخليــا والذيــن نحــن يف تواصــل معهــم  ،وهكــذا نعلــم
مــا هــو املطلــوب”.
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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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