
 
 مراكز الموارد المجتمعیة لتعزیز الدعم إلعادة إندماج العائدین في العراق

  
قوم المركز المشترك للتنسیق والرصد التابع للحكومة العراقیة بالشراكة مع المجتمع الدولي بإنشاء مراكز الموارد المجتمعیة لتوفیر الخدمات على مستوى المجتمعات المحلیة في
 .المناطق التي تستقبل أعداداً كبیرة من النازحین العائدین

  
ء مراكز الموارد المجتمعیة والتي ستعمل تحت رعایة مركز المشترك للتنسیق والرصد لتكون كمراكز للتنسیق وتقدیم المعلومات وإحالة االستفسارات حیث یمكن لجمیع أعضاء
مع (النازحین والعائدین وأعضاء المجتمعات المضیفة) الحصول على معلومات حول خدمات الطوارئ والتعافي واالستقرار، المقدمة من الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني
 .للمساعدة على عودة النازحین وإعادة دمج المجتمعات

  
دف مراكز الموارد المجتمعیة إلى دعم الحكومة العراقیة في المستوى المحلي والمستوى الوطني في تنسیق وتقدیم الخدمات لتسھیل إعادة اإلندماج اإلجتماعي واالقتصادي اآلمن
 .والطوعي والمستدام للعائدین في بعض المجتمعات األكثر تضرراً جّراء النزاع في العراق

  
.ومع عودة أكثر من ٣.٦ ملیون نازح، من الضروري أن یتم دعم مناطق النازحین األصلیة من قبل المجتمع اإلنساني الدولي

 .وسیتم إنشاء أولى مراكز الموارد المجتمعیة في محافظتي نینوى واألنبار كمرحلة أولى، وستتبعھا محافظات أخرى والتي تأثرت جمیعھا بشكل كبیر بالنزاع ونزوح السكان 
  

ھذا الصدد قال رئیس المركز المشترك للتنسیق والرصد، السید عبد األمیر محمد علي، "ستمّكننا ھذه المراكز المجتمعیة من خدمة العائدین والمجتمعات المتأثرة بالنزاع على نحو
فاعلیة حیث ستزودھم بالمعلومات والخدمات األساسیة، وسیتم إدارتھا بشكل مشترك من قِبل المركز المشترك للتنسیق والرصد والشركاء في المجال اإلنساني، وستكون عائدیتھا
 ."إلى المركز المشترك بعد فترة

  
 ."وأضاف السید عبد األمیر محمد علي قائال، "نتطلع إلى التعاون مع الشركاء الدولیین لتحقیق ھدفنا المشترك في تطویر معاییر الخدمات المقدمة إلفادة المجتمعات

  
یعمل المركز المشترك للتنسیق والرصد مع سبع شركاء من األمم المتحدة والشركاء غیر الحكومیین في مراكز الموارد المجتمعیة: وكالة التعاون التقني والتنمیة، مجلس الالجئین
 .الدانماركي، المنظمة الدولیة للھجرة، مجلس الالجئین النرویجي، المحتاجین، أرض البشر لوزان والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

  
سیعمل الشركاء معًا في لجنة التوجیھ لتسھیل اتباع نھج مّوحد مع تسھیل مراكز الموارد المجتمعیة الفردیة من قبل شریك واحد. وستكون المنظمة الدولیة للھجرة رئیس اللجنة
 .التوجیھیة، إلى جانب منصب الریادة لمدة ٦ أشھر والذي یشغلھ حالیا مجلس الالجئین النرویجي

  
 سیضمن المركز المشترك للتنسیق والرصد مشاركة ممثلي الجھات الحكومیة من خالل التنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول تقدیم الخدمات

  
لصدد قال السید جیرارد وایت رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق، " لقد وضعت حركة العودة والتعافي لمئات اآلالف من األسر المتضررة عبئاً ثقیالً على مجتمعات
 ."العودة والحكومة العراقیة

  
 ."وأضاف السید وایت، "ومن خالل مراكز الموارد المجتمعیة، نھدف إلى دمج وتقدیم معرفتنا ومجموعات المھارات والخدمات لتحسین مرونة تلك المجتمعات المتأثرة بالنزاع

  
ظراً للظروف المتغیرة في مناطق العودة، ستقدم مراكز الموارد المجتمعیة مجموعة متنوعة من الخدمات واألنشطة التي تستھدف توفیر اإلحتیاجات وسد الثغرات في المجتمعات
 
ف تشمل الخدمات التي سیقدمھا الشركاء من خالل مراكز الموارد المجتمعیة ما یلي: تحدید األنشطة والخدمات ذات األولویة؛ توفیر المعلومات للمجتمعات المتضررة والحصول
 معلومات حول إحتیاجات المجتمع من الخدمات؛ دعم التنسیق المتعدد القطاعات بین الشركاء الدولیین واالتصال مع مختلف الوكاالت الحكومیة؛ وتعزیز النھج القائم على أساس
 .المناطق لدعم إعادة اإلندماج

  
لصدد قال السید بیتر كوستوریز المدیر العام لمجلس الالجئین النرویجي في العراق: "ستعزز مراكز الموارد المجتمعیة التعاون والتنسیق بین الحكومة والجھات اإلنسانیة الفاعلة
 ."في مجاالت إدارة المعلومات والمشاركة المجتمعیة

  
أضاف السید كوستوریز قائالً: "من خالل اتباع نھج متعدد القطاعات، سنقوم بتحسین تقدیم الخدمات العامة األساسیة وتعزیز قدرة الجھات الحكومیة على تولي المراكز في نھایة
 ."المطاف وإدارتھا

  
د أكثر من ٤١٥ ألف نازح إلى مناطقھم في الربع األول من عام ٢٠١٨. فمنذ بدایة األزمة في عام ٢٠١٤، استمر نزوح أكثر من ٢.١ ملیون عراقي، وعاد أكثر من ٣.٦ ملیون
 .نازح إلى مناطقھم

  
 :لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال على
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