
 
 

 

المراكز المجتمعیة لتقدیم المعلومات تخدم المجتمعات المتضررة جراء النزاعات في الموصل: وكالة 
 األمم المتحدة للھجرة

بعد سیطرة داعش على المنطقة قُرابة ثالث سنوات، وبعد المعارك التي استمرت لمدة تسعة أشھر  - الموصل
فیھم النازحون العائدون إلى دیارھم، یكافحون من أجل  إلستعادة السیطرة على المدینة، فإن سكان الموصل بمن

 الوصول إلى الخدمات.

ولمساعدة أھالي الموصل، أنشأت المنظمة الدولیة للھجرة (وكالة األمم المتحدة للھجرة) بالتعاون مع الحكومة 
 "العراقیة والشركاء في المجال اإلنساني " المراكز المجتمعیة المتنقلة لتقدیم المعلومات .

حیث تتنقل المراكز المجتمعیة لتقدیم المعلومات في أحیاء الموصل بالكرفانات مرتین في األسبوع. ھذه المراكز 
مفتوحة للجمیع وتوفر المعلومات األساسیة واإلحاالت إلى الخدمات التي تقدمھا الحكومة المحلیة والمنظمات 

 وسبل كسب العیش.اإلنسانیة بما في ذلك خدمات الصحة والقانونیة والتوظیف 

تھدف ھذه المراكز إلى خدمة أكبر عدد ممكن من أھالي المنطقة، ال سیما في المناطق التي یصعب الوصول إلیھا، 
حیث بعد المسافات أو انعدام الوسائل أو األمن تعوق من وصول األھالي إلى تلك الخدمات. وكما تتبع ھذه المراكز 

 تحسین خدماتھا استنادا إلى االحتیاجات والثغرات المحددة. الطلبات والخدمات المقدمة، وتھدف إلى

ووفقا لما ذكرتھ السیدة یاسمین رزاق، وھي موظفة في المراكز المجتمعیة لتقدیم المعلومات التابعة للمنظمة الدولیة 
لك حاجتھم إلى للھجرة، "فمع عودة العدید من أھالي الموصل إلى مناطقھم بعد النزوح، باتت احتیاجاتھم متنوعة، وكذ

المعلومات عن كیفیة الوصول إلى تلك الخدمات." وأضافت، "یمكن أن تقدم تلك المراكز المشورة إلى أولئك الذین 
یأتون إلیھا وكذلك إحالتھم إلى الخدمات التي یحتاجون إلیھا. حیث ُتعتبر ھذه المعلومات ھي مفتاح التعافي بالنسبة 

 في الموصل". لألشخاص الذین یعیدون بناء حیاتھم

وقالت السیدة نادیة ھاردمان، وھي مدیرة برنامج في الوكالة النرویجیة لالجئین الذي یقدم محاموه المعلومات 
واإلستشارات القانونیة في ھذه المراكز: "غالبا ما یطلب األھالي المساعدة في صیاغة عقود اإلیجار، التفاوض مع 

، التعویض عن الممتلكات المدمرة، تحدید سندات الملكیة األصلیة، أصحاب العقارات، المیراث، تسجیل األراضي
وتسویة النزاعات مثل عملیات اإلخالء القسري". وأضافت ھاردمان: "من خالل تقدیم المعلومات واإلستشارات 

 القانونیة، تعمل المراكز المجتمعیة لتقدیم المعلومات كقناة اتصال للمجتمعات المحلیة".

كي من حي التحریر فى الموصل، وھو أحد مراجعي المراكز المجتمعیة لتقدیم المعلومات السید محمد التر
"سمعت من جیراني عن ھذه المراكز... حیث تساعد في تسھیل العدید من القضایا. لقد طلبت منھم المساعدة  قال، 

على المنطقة ."  في صیاغة عقد زواجى الذي لم یكتمل بسبب الصعوبات التى واجھناھا أثناء سیطرة داعش
وأضاف، "حصلت على المشورة القانونیة من الوكالة النرویجیة لالجئین وأحیلت قضیتي إلى المحكمة، كما قاموا 
بتغطیة تكالیف األوراق والصور التي كنت بحاجة إلیھا، لذلك سوف أحصل على وثائق عائلتي وكذلك عقد الزواج 

 قریبا ".

ش، تزوج تركي وأصبح أب لطفلین. غیر أنھ اختار عدم الذھاب إلى محاكم في حین كانت الموصل تحت سیطرة داع
داعش للحصول على شھادات المیالد أو تسجیل عقد الزواج. فھو اآلن حالھ حال العدید من اآلخرین في المدینة ممن 

 ھم بحاجة إلى الحصول على وثائق رسمیة.



زائرا یومیا في حي التحریر في شرق الموصل وحي  ۲۰ترحب المراكز المجتمعیة لتقدیم المعلومات بأكثر من 
، وحتى اآلن زار ھذه المراكز ۲۰۱۸وادي حجر في غرب الموصل. فمنذ أن بدأت ھذه المراكز عملھا في بدایة عام 

 شخص. ۳۰۰ما یقرب من 

ئلتھا ، نزحت السیدة نورا حامد وعا۲۰۱٦عندما استعادت قوات األمن العراقیة شرق الموصل في كانون األول 
ألكثر من شھر، حیث عاشوا في المخیم، وعندما عادوا وجدوا أن منزلھم قد تضرر جراء النزاع وكل حاجاتھم 

 ُنِھبت.

حیث سردت السیدة نورا قصتھا لنا وقالت: "في یوم من األیام عندما سألت أحد األصدقاء عن كیفیة العثور على 
لتقدیم المعلومات ". "وفي وقت الحق، تلقیت حزمة  مصدر للدخل، وجھني شخص ما إلى المراكز المجتمعیة

األعمال من المنظمة الدولیة للھجرة لتشغیل مخبز منزلي صغیر. أنا ممتنة جدا لھذه المساعدة، حیث شملت الحزمة: 
 المجمدة، الفرن، مفرمة اللحم، تنور، قنینة غاز ومولدة. "

ا في مساعدة األھالي عندما یحتاجون إلى التوجیھ. فقد كما أضاف السید التركي: "تلعب ھذه المراكز دورا حاسم
استنفد اآلآلف من الذین عادوا إلى الموصل بعد أن أمضوا عدة أشھر في ظل ظروف قاسیة أثناء النزوح. وھم غالبا 
ما یكونون عاطلین عن العمل وغیر متمكنین مادیا ولیس لدیھم فكرة عن كیفیة التعامل مع األوراق الخاصة، 

ائل الطبیة، والقضایا القانونیة وغیرھا. ولذلك ُتعتبر ھذه المراكز ضروریة لتلقي ما یحتاجھ أھالي المنطقة من والمس
 معلومات. "

ووفقا لمصفوفة المنظمة الدولیة للھجرة لتتبع النزوح، فقد نزح أكثر من ملیون شخص من منطقة الموصل إزاء 
 .۲۰۱۷الصراع مع تنظیم داعش الذي انتھى في صیف عام 

وللحصول على المزید من المعلومات حول النزوح في جمیع أنحاء العراق، یرجى زیارة صفحة مصفوفة المنظمة 
 http://iraqdtm.iom.int  الدولیة للھجرة لتتبع النزوح في العراق:

  https://youtu.be/2qultKZFCIc :تقدیم المعلوماتلمشاھدة الفیدیو الخاص بالمراكز المجتمعیة ل ھنا اضغط

  

 لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدولیة للھجرة في العراق:

 sblack@iom.int +، البرید االلكتروني:9647512342550ساندرا بالك، رقم الھاتف. 
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