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

تقرير ملخص

«كل واحــد منكــم هــو ســفري .ألنــه عندمــا يكــون لديــك املهــارات الالزمــة للقيــام بعملــك يف إدارة
الحــدود بشــكل صحيــح ،فإنــك تصبــح ســفريا و تعطــي االنطبــاع األول عــن العـراق»
 -جون لينهان ،خبري إدارة الحدود

اذار

مسؤولون وزارة الداخلية يحرزون تقدماً كبرياً يف تطوير املنهج التدريبي
إلدارة الحدود يف العراق
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عقــد برنامــج هجــرة آمنــة واملمــول مــن اإلتحــاد األورويب يف 3
  4آذار يف إربيــل ورشــة عمــل عمليــة وبنــاءة كخطــوة أوليــةنحــو تطويــر منهــج تدريبــي لصالــح وزارة الداخليــة ويهــدف اىل
تعزيــز القــدرات يف مجــال إدارة الهجــرة والحــدود يف الع ـراق.
تــم تيســر الورشــة مــن قبــل خبــر إدارة الهجــرة والحــدود األقدم
ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا دوناتــو غيللوتــي
وأظهــرت الورشــة إلتــزام قــوي مــن قبــل الحكومــة املركزيــة

وحكومــة إقليــم كردســتان لتوحيــد اســراتيجية
التدريــب عــى إدارة الحــدود يف العــراق بالنظــر
اىل الطريقــة املألوفــة للمــي لألمــام خصوصــا يف
مواجهــة أزمــة الهجــرة.
شــارك بالورشــة مشــاركني مــن جميــع أنحــاء
العــراق مبــا يف ذلــك بغــداد والبــرة ودهــوك
وأربيــل والســليامنية  -ممثلــن مــن وزارة الداخلية

«نحــن كمدربــن ،يجــب أن نفهــم أوال ملــاذا نعطــي تدريــب معــن  -يجــب ان يكــون لدينــا
أهــداف وإطــارا واضــح لتحقيــق هــذه األهــداف  -عندهــا فقــط ميكننــا تطويــر قــدرات
املتــدرب»
 -مركز تدريب الهجرة – البرصة

«يتــم اعتــاد نهــج إدارة الحــدود اإلنســانية
خــال أزمــة الهجــرة ،عندمــا ينبغــي تخصيص
مــوارد لتلبيــة احتياجــات األكــر إلحاحــا
إلنقــاذ حيــاة الســكان املترضريــن .وقــد
يشــمل ذلــك إعطــاء األولويــة للصحــة عــى
الوثائــق املطلوبــة للســفر العــادي»
 دوناتــو كولوتــي ،خبــر إدارة الهجــرةوالحــدود اإلقليمــي
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مديريــات اإلقامــة والحــدود وقيــادة حــرس الحــدود ومراكــز
تدريــب الهجــرة والتــي هــي مؤسســات التدريــب األساســية
يف وزارة الداخليــة .وناقشــوا معــاً النجاحــات والتحديــات
التــي تواجههــا مناهــج الــوزارة التدريبيــة الحاليــة فضــا عن
العقبــات التــي تواجــه مســؤويل الحــدود يف أزمــة الهجــرة
الحاليــة ويف إدارة الحــدود ككل.
وخــال الجلســات الجانبيــة تــم تجميــع املشــاركني وفقــا
للمواقــع الجغرافيــة مــن اجــل تحديــد إحتياجــات التدريــب
املتنوعــة بشــكل أفضــل واملصممــة خصيصــا لظروفهــم
املعينــة .وتــم التأكيــد عــى أهميــة املعلومــات املحدثــة
لتقنيــات فحــص الوثائــق مــن قبــل الجميــع وكذلــك الحاجــة
لوجــود آليــة تنســيق بــن مراكــز تدريــب الهجــرة اإلقليميــة
والتــي ســترشف عــى تطويــر املناهــج والحفــاظ عــى النســق
بالتدريــب الــذي يتلقــاه مســؤويل الحــدود يف جميــع أنحــاء
البــاد .ويف مناقشــات التفاعــل الجامعيــة اتفــق املشــاركون
أيضــا عــى مســتويات التدريــب – مــن أساســية اىل متقدمــة
– والحاجــة اىل ان تكــون أكــر تفصيــا وتقنيــة .وتضمــن
مثــل هــذه املناقشــات املثمــرة منهجــا جديــدا مصمــم
خصيصــا وفقــا لإلحتياجــات املحــددة ألصحــاب املصلحــة يف
إدارة الحــدود يف العــراق.
وتــم تقديــم مفهــوم إدارة الحــدود اإلنســانية مــن قبــل
املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــا فتــح املجــال لنقاشــات
إيجابيــة ومثمــرة حيــث تعــرف إدارة الحــدود اإلنســانية
كونهــا أداة فعالــة ملســاعدة الحكومــات عــى إدارة حدودهــا
مــن أجــل ضــان حقــوق اإلنســان املهاجــر مــع إحــرام
الســيادة واألمــن القومــي .وأســفرت هــذه الجلســة عــن
الحــاس ملواصلــة اكتشــاف إدمــاج مامرســات إدارة الحــدود
اإلنســانية يف املنهــج الجديــد .حيــث أوضــح املشــاركون
التحديــات واإلفتقــار اىل االجــراءات الواضحــة ملســؤويل

الحــدود يف التعامــل مــع التدفقــات الكبــرة مــن
النازحــن داخليــا يف أزمــة الهجــرة الحاليــة ويف
معالجــة الزيــادة الكبــرة يف املســاعدات اإلنســانية.
إن دور املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الع ـراق هــو
معالجــة االولويــات املزدوجــة لإلســتجابة لألزمــة
اإلنســانية يف البــاد بالتزامــن مع تطوير إسـراتيجية
الهجــرة وقــدرات إدارة الهجــرة ألصحــاب املصلحــة
يف الحكومــة .ســوف تلبــي املناهــج التدريبيــة هذه
االولويــات عــن طريــق تنســيق الجهــود الوطنيــة
مــن أجــل بنــاء بشــكل فعــال املعرفــة األساســية
املطلوبــة ملســؤويل الحــدود املســؤولني عــن 22
نقطــة حدوديــة عراقيــة واملناطــق بينهــا.
أعــرب مســؤويل وزارة الدخليــة يف ورشــة العمــل
عــن طــرق واضحــة وقابلــة للتنفيــذ للمــي قدمــا
يف املناهــج التدريبيــة والتــي مبجــرد تطويرهــا
بالكامــل ســيتم تطبيقهــا يف جميــع أنحــاء الع ـراق
مبــا يف ذلــك مراكــز تدريــب الهجــرة .ســتعالج
املناهــج التدريبيــة املوحــدة تحديــات أمنــاط
الهجــرة املعقــدة بالعــراق وبالتــايل املســاهمة
يف ضــان الســيطرة عــى الحــدود العراقيــة مــن
خــال توفــر املعرفــة واألدوات واملهــارات الالزمــة
لزيــادة تعزيــز إدارة الهجــرة والحــدود.

لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق

«مل يكــن تدريــب املدربــن الــذي عقــده
برنامــج هجــرة آمنــة يف نوفمــر  2013مثل أي
تدريــب اخــر تلقينــاه ,حيــث متكنــا التمييــز
بوضــوح بــن األوراق التجاريــة واألوراق
األمنيــة»
 -مركز تدريب الهجرة  -السليامنية

هاتف+962 6 56 59 660 :

iraqpublicinfo@iom.int
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