
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        

   

 

 

  

  

 

 

 

 جمع املجتمع
  واملشاركة

 

 طالبو اللجوء و األشخاص املمنوحون
 حماية دولية واألشخاص الذين يتم

   إجراءات تحديد حاالتهم النعدام الجنسية
واألشخاص عديمو الجنسية  يف جورجيا

الثالث  املكون الرابع املكون 

مركز متعدد
الخدمات 

توفر الوظائف  متعددة  منصة  عن  عبارة   املركز 
 برنامج التوجيه الثقايف ودورات تعليمية، باإلضافة
 إىل أنشطة اجتماعية وترفيهية وثقافية للمستفيدين
   بناًء عىل االحتياجات املحددة مع املجموعة املستهدفة
 بطريقة           )العمر والجنس والتنوع(. بشكل

 خاص فيما ييل: ب
زاوية من  للمستفيدين  املحتملني  املسبق   الفحص 
خدمات احتياجات  وتحديد  لتقييم  ضعفهم   مدى 

اإلحالة أو غريها من خدمات الدعم؛
 تسهيل تقديم املساعدات النقدية للمستفيدين الذين
يحتاجون إىل الدعم لتلبية احتياجاتهم األساسية؛

الحصول  من  الحرمان   حاالت   متابعة 
باملدارس املثال، االلتحاق  الحقوق، عىل سبيل   عىل 
اإلقامة وقضايا  الصحية  املؤسسات  اىل   والوصول 

إذا ظهرت مثل هذه الحاالت؛
 إجراء زيارات منتظمة إىل مركز استقبال مارتكوبي

و القيام بالخدمات النفسية واالجتماعية؛
 إجراء مشاورات التوظيف بانتظام يف مركز متعدد

الخدمات

اإلحالة نظام  تطوير  سيتم  املرشوع،  إطار   ضمن 
ستعمل الحاالت.  إدارة  نهج  أساس  عىل   وحفاظه 

الرؤية العاملية جورجيا
 عىل ضمان وصول املستفيدين الضعفاء إىل خدمات 
بما الصلة،  ذات  الحكومية  وغري  الحكومية   الدعم 
واالجتماعية واملالية  والطبية  القانونية  ذلك   يف 
وفرص حقوقهم  إعمال  وتعزيز   واالقتصادية، 
املكون هذا  يتضمن  الخصوص،  وجه  عىل   العمل. 

ما ييل

دروس اللغة الجورجية

 الربامج واالنشطة التي أسستها 
املجموعة االجتماعية

 املشاورات القانونية التي تعقد من قبل
 رشكاء املفوضية السامية لألمم املتحدة

 لشؤون الالجئني
االستشارات النفسية

(UNHCR)

 الفعاليات الثقافية والرتفيهية وأنشطة
التواصل االجتماعي األخرى

البيئة الودية مع ركن األطفال
 حرية الوصول اىل املوارد الحاسوبية

وشبكة االنرتنيت

GEO

?

FREE

آليات اإلحالة االجتماعية وخدمات الدعم

 جميع املكونات األربعة للمرشوع  مرتابطة و
  مكملة و مبنية عىل بعضها البعض وتمثل نهًجا

تازريا  للتغيري
 سيتم تنفيذ املرشوع بالتشاور والتعاون الوثيقني

 مع املؤسسات الحكومية ذات الصلة واملنظمات غري
الحكومية العاملة يف هذا املجال

AGD

World Vision Gerogia

 لقد تم إعداد هذا املنشور بمساعدة  مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة
 لشؤون الالجئني بببببببببب. إن محتويات املنشور هي املسؤولية الخالصة

 للرؤية العاملية جورجيا ببببببببببببببببببببببببببببببببب. وال يمكن بأي
 حال من األحوال ان تعكس وجهات نظر املفوضية السامية لألمم املتحدة

لشؤون الالجئني

(UNHCR)
(WVG) World Vision Gerogia
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The ultimate goal of the project “Community 
Mobilization and Participation” is to contribute 
to the realization of the fundamental rights of 
asylum-seekers, persons granted international 
protection (refugees and humanitarian status 
holders), persons in statelessness determination 
procedure and stateless people in Georgia 
(hereinafter beneficiaries) and their increased 
opportunities of integration within the host 
communities. The project aims at strengthening 
community-based protection through creation 
of community-based groups to support the 
beneficiaries in view of their self-reliance as well 
as a contribution to peaceful coexistence with 
the local population and contributing to their 
local integration. 

In addition, the project will also address the 
significant gaps in social protection system 
through promotion of an effective referral 
mechanism based on a case management 
approach, ensuring access to various kinds of 
support by vulnerable PoC including in medical, 
psycho-social, educational and employment 
domains.

                    

                                                                                      

 يرتكز املرشوع عىل املستفيدين يف أربع مناطق
 جورجيا بما يف ذلك تبلييس وإيمرييتي وجمهورية

 أدجارا املتمتعة بالحكم الذاتي وكارتيل السفيل،
حيث يقيم معظم املستفيدين

                                                                                                    

 

 

أهداف املرشوع ومقاصده الجمهور املستهدف

املواصفات
يركز املرشوع عىل ثالثة مكونات رئيسية

 املكون األول

الثاني  املكون 

 يجري تمكني  املستفيدين من خالل آليات
الذاتي القائمة والشبكات املجتمعية الدعم 

 تشجع زيادة املوقف الحساس ثقافيا
للمجتمعات املضيفة تعزيز تكامل

املستفيدين 

املجتمعات تحديد  سيتم  املرشوع   إطار   ضمن 
هيكل إنشاء  من  وتمكينها  وجمعها   املستهدفة 
ذاتية ملعالجة  مجتمعي من خالل منصات مساعدة 
 املشكالت التي تواجهها، وخاصة سيتم دعم الفئات
 األكثر ضعًفا بينها.  سيتم إنشاء املجموعات  بقيادة
املجموعة العمل (CGF)  ميرسي  عىل   املدربني 

والدعوة نيابة  عن اآلخرين

 يعد إنشاء الشبكات االجتماعية واملشاركة املجتمعية
 الفعالة أحد أهم العوامل التي تسهم اىل االندماج يف

البلد املضيف

كفاءة أكثر  ودعم  خدمات  توفري  ضمان  ضوء   يف 
الخدمات، مقدمي  مختلف  جانب  من   للمستفيدين 
 سيعقد املرشوع  جلسات لنرش املعلومات ألصحاب
 املصلحة املحليني ، بما يف ذلك املستشفيات واملدارس

والجامعات الخ

املساحة ترويجية “اُترك بعض  إطالق حملة   سيتم 
املجتمع وعي  لزيادة  نرشها  سيتم  و   ألجيل”  
تصور والتي  املستفيدين   إمكانات  حول   املضيف 
واختيار بجمع  املرشوع  سيقوم  اليومية.   حياتهم 
 الصور األكثر إثارة لالهتمام التي تم تصويرها من
اليومية ، وسيضمن  قبل املستفيدين تظهر حياتهم 

عرضها للجمهور

دورات تقديم  املرشوع  املكون  يتوخى  هذا   ضمن 
أجل من  للمستفيدين  الجورجية  اللغة  يف   مكثفة 
والثقايف واالقتصادي  االجتماعي  اندماجهم   دعم 
التي الدورات  اىل  املحلية ، باالضافة  املجتمعات   يف 

تقدمها الحكومة يف مركز التكامل

السامية املفوضية  قبل  من  املرشوع  تمويل   يتم 
يف الالجئني           لشؤون  املتحدة   لألمم 
 جورجيا ويتم تنفيذه بالرشاكة مع الرؤية العاملية

   جورجيا

 من أجل مواصلة تعزيز إعمال الحقوق االجتماعية
اىل املرشوع  يستهدف  للمستفيدين    واالقتصادية 
عىل الصلة  ذات  الدولة  مؤسسات  قدرات   تنمية 
 الصعيدين الوطني واملحيل كليهما.  سيتم عقد ورش
 عمل إعالمية حول حقوق املستفيدين ومسؤوليات
تطوير وسيتم   ، املعنيني  الخدمات  ملقدمي   الدولة 
 كتيبات ونرشات عن الحقوق والخدمات االجتماعية

املتاحة داخل املجتمعات

واملشاركة” املجتمع  “جمع  مرشوع    هدف 
 النهائي هو املساهمة يف إعمال الحقوق األساسية
حماية املمنوحني  واألشخاص  اللجوء   لطالبي 
الوضع عىل  والحاصلون  )الالجئون   دولية 
إجراءات يتم  الذين  واألشخاص   اإلنساني(  
الجنسية   واألشخاص النعدام   تحديد حاالتهم 
إليهم فيما الجنسية  يف جورجيا )يشار   عديمي 
للتكامل املتزايدة  وفرصهم  باملستفيدون(   ييل 
املرشوع يهدف  املضيفة.  املجتمعات   داخل 
إنشاء خالل  من  املجتمعية  الحماية  تعزيز   إىل 
 مجموعات لدعم املستفيدين بأخذ اعتمادهم عىل
يف املساهمة  وكذلك  االعتبار   عني  يف   أنفسهم 
 التعايش السلمي مع السكان املحليني واملساهمة
 يف اندماجهم املحيل. باإلضافة إىل ذلك ، سيعالج
 املرشوع أيًضا الثغرات الكبرية يف نظام الحماية
 االجتماعية من خالل تأسيس آلية اإلحالة فعالة
وصول الحاالت  لضمان  إدارة  نهج  إىل   تستند 
أنواع إىل  املفوضية  بهم  تعنى  الذين   األشخاص 
الطبية املجاالت  ذلك  يف  الدعم، بما  من   مختلفة 

والنفسية واالجتماعية والتعليمية والعملية

(UNHCR)

(WVG) World Vision Gerogia


