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“يجب النظر يف الشخص املاثل أمامك  -فهو املفتاح األول لتحديد أصالة الوثيقة”.
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استكشاف نزاهة جوازات السفر من خالل تدريب فحص الوثائق
املقدم من املنظمة الدولية للهجرة – بعثة العراق لوزارة الداخلية
ويف إطــار برنامــج هجــرة آمنــة املمــول مــن اإلتحــاد األورويب الــذي تنفــذه
املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الع ـراق ،امــى مســؤولني مــن وزارة الداخليــة
ثالثــة أيــام مثمــرة تــم فيهــا فحــص جــوازات ســفر حقيقيــة ومــزورة مــن
كافــة أنحــاء العــامل – بالرتكيــز عــى مي ـزات األمــان الكامنــة يف مســتندات
الهويــة وكشــف التزويــر ومقابلــة وتقييــم املســافر.

1

مثــل املشــاركون الثامنيــة والعــرون مختلــف مديريــات وزارة الداخليــة،
مــن مكتــب الوزيــر ملديريــة شــؤون اإلقامــة وقيــادة حــرس الحــدود والنقــاط
الحدوديــة ووكالــة أمــن إقليــم كردســتان الع ـراق ممثلــن لنقــاط التحكــم
الرئيســية يف جميــع أنحــاء البــاد مبــا يف ذلــك املطــارات األربعــة الرئيســية يف
الع ـراق – بغــداد وبــرة وأربيــل والنجــف.

“يجب ان يكون النظر اىل
جميع الوثائق بنفس الطريقة
طبيعة ثانية ,بغض النظر عن
أصل الوثيقة ،يسمح لك هذا
الروتني بتحديد ان مل يكن
هنالك يشء صحيح متاما”.

العقيد ليث حسني مرض,
مركز تدريب الهجرة -
بغداد

بالتعــاون مــع خبــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة امليــر ,ســاهم العقيــد ليــث حســن مــر والنقيــب آالن نهــاد فــؤاد مــن مراكــز تدريــب الهجــرة العراقيــة يف بغــداد
والســليامنية بســخاء لتعزيــز معرفــة زمالئهــم .أكــد التدريــب بشــدة عــى النهــج العلمــي لفحــص الوثائــق والــذي يعــد أفضــل وســيلة لبنــاء املهــارات املطلوبــة لحــرس
الحــدود للســيطرة بكفــاءة وتســهيل املســافرين عــى الحــدود .اســتطاع املشــاركون التــاس مختلــف الوثائــق املــزورة واملزيفــة واملســرجعة مــن نقــاط املراقبــة
الحدوديــة العراقيــة ،مبــا يف ذلــك جــوازات ســفر عراقيــة ،وكذلــك استكشــاف مالمــح جــوازات الســفر الحقيقيــة .كــون فحــص الوثائــق مهــارة واضحــة جــدا ,قــدم
التدريــب للمســؤولني فرصــة فريــدة لتحقيــق اقــى قــدر مــن اســتخدام حواســهم – اللمــس والشــم والبــر – لفهــم اإلختالفــات الرسيــة بــن الوثائــق الحقيقيــة
واملــزورة.

“لقد كان يل الرشف ان اترافق مع تدريبات هجرة آمنة منذ العام  ,2013نوعية ومستوى تدريب فحص الوثائق املقدم
يف التدريبات املاضية كان متقدم جدا ,ونتيجة لذلك ,انا منذ ذلك الحني اعتمد نهجا جديدا متاما يف فحص الوثائق ,ومع
املزيد من التدريبات هذا العام أكون قد دمجت قدرايت التدريبية”.
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النقيب أالن نهاد فؤاد ,مركز تدريب الهجرة  ,السليامنية

وحظــي نهــج التدريــب العمــي بالدعــم عــن طريــق جلســات معلوماتية بشــأن تحديد
مي ـزات األمــان الواضحــة وكيفيــة عمــل جــواز ســفر ومي ـزات جــواز الســفر املزيــف
والطباعــة املصغــرة واألشــعة فــوق البنفســجية وتأييــدات جــواز الســفر والتعــرف عــى
املحتالــن .وتــم تخصيــص جلســة أيضــا لجــوازات الســفر العراقيــة الحديثــة (سلســلة
 )Gوســات مميـزات األمــن وصفحــة البيانــات البيولوجيــة والتزويــر املمكــن.
ومبــا ان هنــاك حاجــة لتدريبــات مامثلــة أكــر كــا اتضــح مــن خــال الوقــت الــذي
امضــوه مــع املشــاركني ،فــإن املنظمــة الدوليــة للهجــرة تدعــم حاليــا وزارة الداخليــة
يف تطويــر منهــج تدريبــي محســن إلدارة الحــدود والــذي مــن شــأنه ان يعمــل عــى
توحيــد إدمــاج هــذا النــوع مــن الــدورات للتدريــب األســايس الــازم للمجنديــن الجــدد
يف جمــع أنحــاء البــاد يف محاولــة لتحســن الســيطرة عــى الهجــرة الغــر نظاميــة.

“التزوير هو الطاعون الذي يؤثر علينا كعراقيني
وطنيا ،ولكن هو ايضا قضية دولية .كوننا مسؤويل
مراقبة املطارات والحدود ،مهمتنا هي منعه من
االنتشار”.
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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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