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

تقرير ملخص

“تعترب السلطات املحلية عنرص أسايس يف تنفيذ عملية طواريء منسقة ،ولهذا السبب انا مرسور ملشاهدة هذا التآزر
القوي والطويل األمد الذي يتم بناؤه بني بعض من اهم نظراؤنا من محافظات جنوب العراق”.

توماس فايس ،رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

ترشين االول

29-26
2015

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق ُت َوسع مهارات إدارة أزمات الهجرة يف
املحافظات الجنوبية يف العراق
مــن  26اىل  29أكتوبر/ترشين األول  ،2015أجرت املنظمة يف العــراق .مثَــل املشــاركون وزارة الهجــرة واملهجريــن
الدوليــة للهجــرة دورة تدريبيــة يف أربيــل حــول تنميــة ومديريــة الصحــة ومكتــب املحافظــة ومجلــس املحافظــة
املهــارات لتعزيــز إدارة أزمــات الهجــرة ل  19مســؤول ملحافظــات البــرة و ذي قــار ومثنــى وميســان.
مــن الســلطات املحليــة وممثــي املؤسســات املركزيــة
ممــن مقــر عملهــم بامليــدان يف املحافظــات الجنوبيــة
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“نحن نقدر حقا الجهود املبذولة من قبل خرباء املنظمة الدولية للهجرة يف تقديم فهام شامال لتعقيدات أزمات
الهجرة ونقل املعرفة والخربة يف مجال املساعدة اإلنسانية العاجلة واإلنعاش املبكر واملرحلة اإلنتقالية والتنمية
عىل املدى الطويل ”.ثائر عباس معتوق ،وزارة الهجرة واملهجرين ،ذي قار
هــذا التدريــب هــو جــزء مــن سلســلة مبــادرات بنــاء قــدرات
مامثلــة تقــوم بهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف إطــار برنامــج
هجــرة آمنــة واملمــول مــن اإلتحــاد األورويب والــذي يهدف اىل
املوامئــة بــن قــدرات الســلطات املحليــة واملؤسســات املركزية
األخــرى القامئــة محليــا يف جميــع انحــاء العـراق بعــد تقديــم
تدريبــات مامثلــة موجهــة اىل نظرائهــم مــن محافظــات بابــل
وبغــداد وكربــاء وميســان والنجــف والقادســية يف يونيــو/
حزيــران  2015ومؤسســات ومحافظــات مختلفــة تابعــة
لحكومــة إقليــم كردســتان واملنظــات الغــر حكوميــة يف
ســبتمرب/أيلول  ،2015جــاء دور املحافظــات الجنوبيــة لتعزيــز
قدراتهــا يف إدارة أزمــات الهجــرة.

“يلعب مكتب محافظة أربيل دورا حاسام يف اإلستجابة
لحاالت الطواريء الحالية ،وميكن ان يكون مثاالً عىل
كيفية قيام السلطات املحلية بشكل إستباقي وكفاءة يف
تنفيذ املشاريع اإلنسانية بالتنسيق مع املنظامت الدولية
واملنظامت غري الحكومية املحلية”.
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فيان رشيد ،صانع قرار أقدم ،مجلس شؤون
االجئني يف أربيل.

وتــم دعــم التدريــب مــن قبــل خ ـراء اإلســتجابة للطــواريء
يف املنظمــة الدوليــة للهجــرة بعثــة الع ـراق وباإلعتــاد عــى
اإلطــار التشــغييل ألزمــات الهجــرة العاملــي .وركــز املتحدثــون
الضيــوف الســيدة فيــان رشــيد ،صانــع ق ـرار أقــدم ،والســيد
بيــر جــويش ،مستشــار شــؤون إنســانية أقــدم ،مــن مجلــس
شــؤون الالجئــن يف أربيــل عــى تجاربهــم اليوميــة يف
اإلســتجابة اىل أزمــة الهجــرة يف أربيــل وقدمــوا مالحظــات
مســتنرية للغايــة عــن التحديــات والــدروس املســتفادة فضــا
عــن الرشاكــة األساســية مــع األمــم املتحــدة مــن خــال
الفريــق القطــري اإلنســاين منــذ بدايــة األزمــة الحاليــة ،عــى
وجــه التحديــد ،الحاجــة امللحــة لبنــاء قــدرات مســتدامة
ومــن ثــم بنــاء القــدرات الداخليــة لإلســتجابة بكفــاءة يف
هــذا الســياق.

“إستدامة اإلستجابة لحاالت
الطواريء الحالية ليست فقط
مسؤولية وزارة الهجرة واملهجرين،
يجب ان تكون السلطات املحلية
قادرة عىل الحفاظ عىل الجهود
الطويلة األمد لضامن إيجاد حلول
دامئة يتم تنفيذها بنجاح”.

وميض خضري عباس ،مكتب
املحافظة ،البرصة

وقــد خلــق التدريــب منتــدى تفاعــي وتشــاريك لتشــجيع بتخطيــط وتنفيــذ اإلســتجابة لحــاالت الطــواريء كوســيلة
املشــاركني عــى تقديــم آرائهــم وخرباتهــم وكيفيــة تطبيــق لدعــم جهــود الحكومــة املركزيــة يف الع ـراق.
إطــار العمــل واألدوات العلميــة املقدمــة يف بيئتهــم يف
الجنــوب ،مــن خــال سلســلة مــن الجلســات العمليــة
وأنشــطة املجموعــات ودراســة الحــاالت ،تبــادل املشــاركني
التجــارب والخ ـرات حــول دور مؤسســاتهم فيــا يتعلــق

“من الرضوري بناء قدرات السلطات املحلية عىل اإلستجابة ألزمات الهجرة كوننا الرشكاء الرئيسيني املنفذين لوكاالت
األمم املتحدة ”.فيان رشيد ،صانع قرار أقدم ،مجلس شؤون الالجئني يف أربيل
لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق

هاتف

+962 6 56 59 660

iraqpublicinfo@iom.int

صـدر يف ترشين االول 2015

تم عمل هذه النرشة مبساعدة اإلتحاد األورويب وتعترب محتوياتها ضمن مسؤولية املنظمة الدولية للهجرة والميكن استخدامها لتعكس وجهة نظر اإلتحاد األورويب
3

