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

تقرير ملخص

“هذة االستشارة الرفيعة املستوى مكنتنا من تحديد و تصحيح الثغرات و بناء نظام إدارة املعلومات موثوق اكرث”.

زازا ماتيكاشفييل ،مطور برامج و اختصاص انظمة معلومات
ترشين الثاين
26-23
2015
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املنظمة الدولية للهجرة يف العراق تحرز تقدماً يف نظام إدارة املعلومات
يف وزارة الهجرة واملهجرين
بعــد أول ورشــة عمــل عقــدت يف أب  ،2015قــام برنامــج هجــرة
أمنــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الع ـراق واملمــول مــن قبــل
االتحــاد األورويب بجمــع مجموعــة مصغــرة مــن املتخصصــن يف
تكنولوجيــا املعلومــات مــن وزارة الهجــرة واملهجريــن ملشــاورة
فنيــة ملــدة أربعــة أيــام مــن  23إىل  26ترشيــن الثــاين يف أربيــل
ملواصلــة مناقشــة تطويــر نظــام إدارة معلومــات الهجــرة.

ركــزت املشــاورة بشــكل مكثــف عــى تطويــر الربمجيــات
والتــي تهــدف إىل تعزيــز نظــام جمــع البيانــات الحــايل يف وزارة
الهجــرة واملهجريــن مــن حيــث الدقــة يف جمــع البيانــات وإدارة
املســتفيدين وزارة الهجــرة واملهجريــن .ســيتم نصــب برنامــج
كمبــادرة رائــدة يف  3مواقــع ــــ أربيــل وبغــداد والبــرة ــــ مــع
الخــادم الرئيــي املســتضاف يف املقـرات الرئيســية لــوزارة الهجــرة
واملهجريــن يف بغــداد.

“باالعتامد عىل عرض حي للنظام الذي وضعه خبري املنظمة الدولية للهجرة ،كانت االستشارةعملية جدا و بالتايل
تُ كن متخصيص تكنولوجيا املعلومات يف وزارة الهجرة واملهجرين من تقديم مقرتحاتهم وليكونوا جزءا ً متكامالً
لتطويرنظام مصمم ليشمل كافة االحتياجات من البيانات املحددة لوزارة الهجرة واملهجرين”.

صفاء حسني محمود من قسم االحصاء يف وزارة الهجرة واملهجرين

“لبت االستشارة الفنية توقعايت متاما كام أتاحت يل الفرصة إلجراء مناقشات مفصلة حول كيف تتمكن قاعدة
بيانات مصممة من تسهيل عملياتنا .وأتطلع بشغف للمشاركة يف دورات تدريبية يف املستقبل عن كيفية إدارة
النظام”.

عيل عبدالغفار كاظم املصلح ،قسم البحوث و املعلومات ،وزارة الهجرة واملهجرين
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“هذا االستشارة هي منصة
مثالية للتفاعل وجها لوجه بني
الفنيني للعثور عىل الربامج
األكرث مناسبة لدعم وزارة الهجرة
واملهجرين إلدارة برنامج املساعدة
للمستفيدين منها”.

فراس طالل احمد،
قسم البحوث و املعلومات،
وزارة الهجرة واملهجرين

باالعتــاد عــى عــرض حــي للنظــام الــذي وضعــه خبــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة ,كانــت االستشــارةعملية جــدا و بالتــايل تُ كــن متخصــي
تكنولوجيــا املعلومــات يف وزارة الهجــرة واملهجريــن مــن تقديــم مقرتحاتهــم وليكونــوا جــزءا ً متكام ـاً لتطويرنظــام مصمــم ليشــمل كافــة
االحتياجــات مــن البيانــات املحــددة لــوزارة الهجــرة واملهجريــن.

لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق

هاتف

+962 6 56 59 660

iraqpublicinfo@iom.int

صـدر يف ترشين الثاين 2015

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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