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

تقرير ملخص

“إنشاء شبكة بني العراقيني يف الخارج وحكومة العراق لتسهيل مساهمتها يف تنمية البالد من بعيد ال يقل أهمية عن
تشجيع العودة املؤقتة أو الدامئة املستدامة للمغرتبني العراقيني”.

مايكل نيوسن ،خبري هجرة اليد العاملة اإلقليمية \ الهجرة والتنمية
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تدعو املنظمة الدولية للهجرة كبار مسؤويل الحكومة العراقية لوضع توصيات
اسرتاتيجية حول كيفية الوصول للعراقيني يف الخارج
بهــدف تعزيــز التفاهــم حــول إمكانيــة إســهام املجموعــات
املتنوعــة مــن املهــارات والخ ـرات العراقيــة يف الخــارج يف تطويــر
البــا ،أقــام برنامــج هجــرة آمنــة املنفــذ مــن قبــل املنظمــة الدولية
للهجــرة – بعثــة العــراق واملمــول مــن اإلتحــاد األورويب ورشــة
عمــل حــول “مشــاركة الحكومــة مــع العراقيــن يف الخــارج” 6-9
متــوز 2015يف أربيــل .جمعــت ورشــة العمــل عضــو مــن الربملــان
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مــن اللجنــة الربملانيــة للمبعديــن ،املهجريــن واملغرتبــن وممثــل
عــن لجنــة العالقــات الخارجيــة و 17مــن كبــار مســؤويل وزارة
التخطيــط ووزارة الخارجيــة ووزارة الهجــرة واملهجريــن ووزارة
العمــل والشــؤون اإلجتامعيــة ووزارة التعليــم والتعليــم العــايل.

“من خالل التواصل مع العراقيني يف الخارج تعتزم وزارتنا لتعزيز مشاريع التنمية مام يؤدي إىل الحد من
البطالة ،والنمو االقتصادي والحد من الفقر”.

ممثل عن وزارة العمل والشؤون االجتامعية

خــال ورشــة العمــل التــي امتــدت ألربعــة أيــام ,وفــر برنامــج هجــرة
آمنــة من ـرا للمســؤولني رفيعــن املســتوى لتعزيــز التــآزر الحكومــي
نحــو وضــع اسـراتيجية تســتهدف تعزيــز إرشاك املغرتبــن العراقيني يف
التنميــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة يف العـراق مــن خــال تعزيــز تبــادل
املعــارف واملهــارات والقــدرات التقنيــة بــن املواطنــن العراقيــن,
ميكــن للحكومــة العراقيــة ضــان تعبئــة الكفــاءات التــي اكتســبها
العراقيــن يف الخــارج لتعزيــز تنميــة البــاد عــى الرغــم مــن تحديــات
الوضــع األمنــى الحــايل يف البــاد .عرضــت ورشــة العمــل أهميــة وجــود
نهــج اســتباقي مــن قبــل حكومــة الع ـراق مــن حيــث انشــاء شــبكة
مــن القطاعــات ذات القيمــة العاليــة يف الشــتات العراقــي لتُمهــد
الطريــق لدعــم العــودة يف املســتقبل.
مــن خــال سلســلة مــن الجلســات العمليــة ودراســات الحــاالت،
وجــه مايــكل نيوســون خبــر هجــرة اليــد العاملــة اإلقليميــة/
الهجــرة والتنميــة املشــاركني مــن خــال سلســلة مــن االس ـراتيجيات
والسياســات الحكوميــة املطبقــة يف بلــدان مثــل الصــن والهنــد
وايرلنــدا وكوريــا وتايــوان  ،التــي اتخــذت جميعهــا خطــوات جريئــة
إلرشاك املغرتبــن معهــم .وقــد أثبتــت هــذه الــدول أن قصــص النجــاح
يف تعزيــز مشــاركة املغرتبــن ،وكيــف أن هــذه األخــرة قــد ســاهمت
بشــكل إيجــايب يف النهــوض االقتصــادي لبلدانهــم.

“املغرتبني العراقيني يف الخارج هم (الجيش) امليلء باملعارف
واملهارات والخربات الجاهزة إلثراء البالد ,وهذ هو سبب
مدى أهمية ورشة العمل هذه كخطوة لألمام يف اإلتجاه
الصحيح”.

زاهد محمد سلطان ،اللجنة الربملانية للمبعدين
واملهجرين واملغرتبني
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وعــاوة عــى ذلــك ،وبالنظــر إىل الفائــدة املرتفعــة التــي أبداهــا
املشــاركون عــى مــدار الجلســات يف دعــم املنظمــة الدوليــة للهجرة يف
مجــال الهجــرة والتنميــة ،قــدم خبــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة أيضــا
لهــم ملحــة عامــة عــن عــدة مبــادرات للمنظمــة الدوليــة للهجــرة،
وهــم ( MIDAبرنامــج تشــجيع العــودة املؤقتــة للمواطنــن األفارقــة
املؤهلــن) ( , MEDMAبرنامــج تعزيــز املغرتبــن املغاربــة لالســتثامر
يف مشــاريع جديــدة يف الوطــن) و ( NARWIمنــر حشــد التمويــل
لدعــم املشــاريع الصغــرة يف العــامل العــريب).

“يف التعامل مع املغرتبني
العراقيني تهدف وزارتنا يف سحب
املعارف والخربات العلمية إىل
العراق من أجل تعزيز البحث
وتأهيل جيل الشباب”.

ممثلة عن وزارة التعليم
العايل

املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العـراق ،مــن خــال برنامــج هجــرة
آمنــة  ،كان لهــا دور أســايس يف إنشــاء منتــدى للتفاعــل الدينامييك
بــن املســؤولني الحكوميــن مــن خــال مناقشــات مفتوحــة بشــأن
الحاجــة إىل إطــار مؤســي مــن شــأنه تعزيــز التنســيق بــن
الــوزارات .ومــن شــأن هــذه اآلليــة تقديــم مزيــد مــن الدعــم
لوضــع اسـراتيجية االتصــاالت املشــركة التــي تســتهدف العراقيــن
يف الخــارج .واتفــق املشــاركون عــى أن الهــدف الرئيــي مــن
هــذه االســراتيجية يجــب أن يــدور حــول إقامــة روابــط قويــة
وطويلــة األمــد بــن الخــراء واملجتمعــات األصليــة الوافــدة،

فضــا عــن تعزيــز العــودة املســتدامة مــن الشــتات العراقــي يف
املســتقبل .وكانــت النتيجــة النهائيــة تعيــن توصيــات سياســية
ملموســة تهــدف إىل بنــاء األســاس الــذي تقــوم عليــه حكومــة
العــراق والــذي ميكــن أن يطــور اســتجابة سياســة اســراتيجية
قويــة وفعالــة إلرشاك املغرتبــن التــي ميكــن أن تســهم يف التنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة يف البــاد.

“واحدة من التحديات الرئيسية للحكومة العراقية إعادة بناء الثقة بني املغرتبني العراقيني والحكومة ،والذي تم
كرسه يف زمن النظام السابق”.

ممثل عن وزارة التخطيط

لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق

هاتف

+962 6 56 59 660

iraqpublicinfo@iom.int
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