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 المراجعة الوطنية الطوعية للميثاق العالمي للهجرة

، دعمت حكومة العراق االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية وصادقت على   2018ديسمبر  10في 

كردستان خطوات حاسمة نحو تنفيذ  اتخذت حكومة العراق بما في ذلك حكومة إقليم  2018قراره في الجمعية العامة. منذ عام 

أهداف الميثاق العالمي للهجرة. تقدم هذه المراجعة الوطنية الطوعية لمحة موجزة عن الخطوات الرئيسية المتخذة نحو إطار 

 شامل لسياسة الهجرة واإلنجازات التي تحققت حتى اآلن. 

 

 المنهجية (1

لهجرة باعتبارها الهيئة الرئيسية داخل حكومة العراق مسؤولة عن  إن فريق العمل التقني المشترك بين الوزارات والمعنية با

تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة. على هذا النحو تم تطوير التقرير الوطني الطوعي من خالل فريق العمل التقني ، ونقطة الوصل  

 الرسمية لتنفيذ الميثاق هي وزارة الهجرة والمهجرين .

فريق العمل التقني وكان هذا االجتماع يركز ( مع أعضاء 2022فبراير  6)يوم اجتماًعا الهجرة والمهجرين كما عقدت وزارة 

. تم وضع خطة  الطوعي وخطة العمل حول تطوير التقرير الوطني بالمنتدى الدولي الستعراض الهجرةاألحداث المحيطة على 

لضمان إدراج عملهم  لفريق العمل التقني األربعة صة المتخصعمل وعملية مراجعة باالشتراك مع رؤساء فرق العمل 

 في العراق.  الميثاق العالمي للهجرةوأولوياتهم وأن التقرير يعكس بشكل صحيح حالة تنفيذ 

للمنتدى الدولي الستعراض  إطالق خارطة طريق  و( 2021نوفمبر   30بدايةً من اإلحاطة الوزارية في المنطقة العربية )

، الدكتور كريم النوري كلمة ومداخلة في الحدث حيث تم التأكيد على االلتزام  الهجرة والمهجرينوزير وكيل ، ألقى الهجرة

 . بالميثاق العالمي للهجرة

يجية الوطنية إلدارة الهجرة في العراق الرؤية إلدارة الهجرة في العراق وتفعيل االستراتيجية إلى جانب أهدافها تحدد اإلسترات

. على هذا النحو تم االتفاق مع  المتخصصة اإلستراتيجية األربعة يتم التقاطها في خرائط الطريق على مستوى فرق العمل

من التقرير الوطني الطوعي سيقدم تقريًرا مقابل األنشطة واإلنجازات   3 رقم على أن القسمفريق العمل التقني المشاركين في 

فبراير  10في ) فريق العمل التقنيالواردة في كل من خرائط الطريق األربع تمت المصادقة على جميع خرائط الطريق من قبل 

2021.) 

ي العراق فقد وفرت جهود التشاور لتطوير التقرير  يسير على قدم وساق ف االستراتيجية الوطنية الدارة الهجرةبما أن تنفيذ 

الخطوات  ب النقطة الخاصةالوطني الطوعي فرصة لمناقشة تعهدات السياسة المحتملة من حكومة العراق على هذا النحو فإن  

 الملموسة.التالية في هذا التقرير يبني على بعض االتجاهات المحددة في قسم التقدم لصياغة قائمة من التعهدات السياسية 

 السياسة والبيئة التمكينية (2

( ، أيد العراق بشكل كامل اإلستراتيجية الوطنية 2020منذ تقديم المراجعة الوطنية األولى للميثاق العالمي للهجرة في )سبتمبر 

االستراتيجية باعتبارها  إلدارة الهجرة واعتبرها كخطة وطنية لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة وتم إضفاء الطابع الرسمي على 

 3و  2و  1إطار السياسة الرئيسي لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة وتحديد األولويات من عشرة أهداف في المثاق وهي )األهداف: 

(. تم تحديد هذه األهداف واختيارها من قبل فريق العمل التقني المتكون من مختلف  23و  21و   19و  14و  12و  11و  4و 

 .2020العراقية في عام  الوزارات

بمعالجة شؤون المهاجرين والنازحين والالجئين ، بما في ذلك من خالل تحديد  والمهجرينكلفت حكومة العراق وزارة الهجرة 

حلول الحتياجاتهم وظروفهم وتأمين سبل عيشهم وتقديم الخدمات في ظروف الطوارئ. كما أن الوزارة هي جهة التنسيق 

لها دور القيادة والتنسيق األساسي فيما يتعلق بتنفيذ  الهجرة والمهجرين لذلك فإن وزارة  ميثاق العالمي للهجرةلل الرئيسيالوطنية 

بين الوزارات   فريق العمل التقني المشتركمع حكومة العراق أنشأت حكومة العراق  2019في أبريل  و الميثاق العالمي للهجرة

والعمل من أجل سياسات الهجرة الشاملة في   الميثاق العالمي للهجرةرئيسية لتنفيذ حول الهجرة باعتبارها المنصة الوزارية ال

 العراق.

للمنطقة العربية ومشاورات أصحاب المصلحة   للميثاق العالمي للهجرةشاركت حكومة العراق في مؤتمر االستعراض اإلقليمي 

وفد  الهجرة والمهجرينمراجعة الهجرة ترأست وزارة المتعددين ، وهو أول مؤتمر إقليمي رسمي يساهم في المنتدى الدولي ل

قرار العراق باالنضمام الهجرة والمهجرين أعلن وزير فريق العمل التقني حيث الحكومة العراقية وكان يتألف من ممثلين عن 
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في   فريق العمل التقنيل. شارك وفد حكومة العراق المكون من ممثلين أساسيين الرائدة للميثاق العالمي للهجرةإلى مبادرة الدول 

قدمت المنظمة الدولية   و لمؤتمراإلقليمي للمنطقة العربية التي رتبها منظمو المؤتمر لجميع الوفود الحكوميةفي افنية  مناقشات

 للهجرة الدعم الفني الشامل لوفد العراق.

فعالية التوعية ألصحاب المصلحة غير   وفرق العمل التابعة له في لفريق العمل التقنيكممثل  الهجرة والمهجرينشاركت وزارة 

حيث   للمنطقة العربية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة للميثاق العالمي للهجرةالحكوميين بشأن مؤتمر االستعراض اإلقليمي 

 (.2021فبراير  18) الهجرة والمهجرين االستراتيجية الوطنية الدارة الهجرة فيقدمت وزارة 

وتنفيذ  االستراتيجية الوطنية الدارة الهجرة لحكومة العراق في تطوير وتشغيل  هجرة الشريك الرئيسيكانت المنظمة الدولية لل

 .والدعم التقنيالمساعدة تقديم من خالل  الميثاق العالمي للهجرة

   العالمي للهجرةميثاق الأهداف تحقيق  التقدم المحرز بشأن (3

لتنفيذ أهداف   للتتمثل الوسيلة الرئيسية  المشترك بين الوزارات   التقنيفريق العمل    من خاللهجرة في العراق  الميثاق العالمي 

كانت الشراكة بين   العالمي للهجرة،ميثاق  المن    23التابعة له. وعمالً بالهدف    المتخصصةفرق العمل  االربع  المعني بالهجرة وو

 بالغة االهمية     2022  -  2018للفترة    ( والمنظمة الدولية للهجرة في العراقوالمهجرينوزارة الهجرة    وتحديداحكومة العراق )

 فضالً عن تعزيز هدف تحسين إدارة شؤون الهجرة. للهجرة ميثاق العالميالبفي وضع جدول األعمال حول التزام العراق 

 

 

 

في    الجزءهذا    يتخذ المحرز  بالتقدم  أهداف  المتعلق  العالميالتحقيق  تنفيذ    منتظمانهجاً    للهجرة  ميثاق  في  المحرز  التقدم  لتقييم 

  ، تقوم كل فرقة عمل   1عمل. وكما هو مبين في الشكل    قيلكل فرطريق  ال  خريطةوذلك باستعراض  العالمي للهجرة    الميثاق

خريطة  وضع  من خالل    الميثاق  ومجموعة من أهداف   االستراتيجية الوطنية للهجرةبتنفيذ هدف استراتيجي في إطار    متخصصة

 كامل واسع ومتعمل أيضا عناصر شاملة وتكميلية لضمان اتباع نهج على نطاق    فريقضم كل  ي طريق لألنشطة. وفي األساس  

 في التنفيذ.

 تم أيًضا تضمين التقدم المحرز في أهداف الميثاق العالمي للهجرة خارج خرائط الطريق في قسم "أخرى / شاملة" 
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جدول يفصل أهداف الميثاق العالمي للهجرة التي تغطيها فرق العمل المتخصصة ضمن فريق العمل التقني المشترك    :1الشكل  

 ية بالهجرةبين الوزارات العراقية والمعن

 

 أهداف الميثاق العالمي للهجرة فريق العمل

فريق العمل المتخصص بالشؤون القانونية هو فريق عمل شامل ويغطي أهداف الميثاق العالمي  الشؤون القانونية

 للهجرة المرتبطة ببيانات الهجرة والعودة وفرق عمل الشؤون االقتصادية. 

 واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على األدلة. : جمع 1• الهدف  بيانات الهجرة 

 : تقليل الدوافع السلبية 2• الهدف 

 : تعزيز توافر ومرونة مسارات الهجرة النظامية 5• الهدف 

 : إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة11• الهدف 

والمغتربين للمساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع  : تهيئة الظروف للمهاجرين  19• الهدف  

 . البلدان

 : ضمان حصول جميع المهاجرين على إثبات الهوية القانونية والوثائق المناسبة4• الهدف  العودة

 : تعزيز توافر ومرونة مسارات الهجرة النظامية 5• الهدف 

 الخطاب العام القائم على األدلة  : القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز17• الهدف 

الهدف   اإلدماج 21•  إعادة  عن  فضالً  القبول  وإعادة  والكريمة  اآلمنة  العودة  تسهيل  في  التعاون   :

 المستدامة

 : تسهيل التوظيف العادل واألخالقي وحماية الظروف التي تضمن العمل الالئق6• الهدف  الشؤون االقتصادية 

 االتجار باألشخاص في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه : منع 10• الهدف 

 : إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة11• الهدف 

الهدف   والمؤهالت 18•  بالمهارات  المتبادل  االعتراف  وتسهيل  المهارات  تنمية  في  االستثمار   :

 والكفاءات 

الهدف   للم19•  والشتات  للمهاجرين  الظروف  تهيئة  في جميع  :  المستدامة  التنمية  في  الكاملة  ساهمة 

 البلدان 

 : تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية 23• الهدف 

 

 الشؤون القانونية/ الحوكمة

على فهم جميع الجوانب القانونية إلدارة الهجرة في العراق وهو مرتبط  في عمله    يركز فريق العمل المعني بالشؤون القانونية  

األول   االستراتيجي  للهجرةبالهدف  الوطنية  و  ويشمل   لالستراتيجية  القانونية  واالطر  للهجرة  ادارة  التحديات وضع  من  العديد 

الوطنية    1والعقبات  الهجرة  المحدد في نظام  النحو  العراق على  الهجرة في  إدارة    والتي تؤكد عليهاالتي تعترض سبيل تعزيز 

والخطط.   والسياسات  واألطر  التشريعات  فهم  مختلف  االهمية  وومن  القانوني  المحددات  المشهد  في  القصور  لمعالجة اوجه 

يخدم    إال إنه    النطاق  بالشؤون القانونية واسع  المعنيالعمل    فريقمل  وفي حين أن نطاق ع  ومستدامة  صحيحةالثغرات بطريقة  

سي    منفرداغرضا   الطريق هذه  إطار خريطة  في  الرئيسية  األنشطة  في  المحرز  التقدم  أن  إطار حيث  في  تقدم  إحراز  مكن من 

األخرى  الخرائط يتضمنالثالثة  االن  وحتى  المحرز    .  إطارالتقدم  القانونية  بالش  المعنيالعمل    فريق  في  الخرائط    رسمؤون 

 .الفنيةالقانونية واستعراضها وتطوير القدرات 

 

 

 

 
  الخارجية للهجرة متنوعة ودوافع ( بيانات) بوصفها عوامل مؤسسية العراق في  الهجرة  إدارة  تواجه  التي تحديات من ال الرئيسية  الفئات تحديد تم  1

 الحديثة  الهوية من والتحقق البيانات حماية  عن فضال القبول وإعادة والعودة العاملة اليد وهجرة المهرة العمال وهجرة  المهاجرين سلوكتزايد تنوع و
 . الحدود إدارة سياق في  سيما وال وجنسيته الشخص  هوية  من للتحقق بها  المعمول النظم إلى الهوية   إلدارة  الوطنية السلسلة  تشير 2
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  رسم الخرائط القانونية واستعراضها

العمل   وفريق  العراق  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  بين  الشراكة  أتاحت  وتقييم    التقنيلقد  استعراض  إجراء  بالهجرة  المعني 

نهج حكومي    في اتباعمفصلين للتشريعات والسياسات القائمة المتعلقة بإدارة الهجرة وتحديد االحتياجات لتحسين إدارة الهجرة  

قائمة  وتحديد  عقد فريق العمل المعني بالشؤون القانونية سلسلة من االجتماعات لمناقشة األطر القانونية ال 2021كامل وفي عام  

وإستحداث أدوات وتشريعات وسياسات جديدة  بما في ذلك في    الراهنةالثغرات واالحتياجات الالزمة لتعديل أدوات السياسات  

 وهجرة اليد العاملة والعودة وإعادة القبول وإعادة اإلدماج. البياناتوأمن المجاالت ذات الصلة مثل حماية  

القبول وإعادة اإل التي يواجهها المواطنون الذين :  دماجالعودة وإعادة  القانونية  التحديات  وخالل هذه االجتماعات ناقش الفريق 

وثائق  فقدوا  الذين  واألفراد  داعش  الى  ينتمون  المولودين ألبوين  باألطفال  المتعلقة  تلك  العراق وال سيما  إلى  العودة  يحاولون 

من حيث  عملية العودة واعادة القبول واعادة االدماج  الوطنية إلدارة الهوية كعنصر رئيسي في    2السلسلة  وقد ن ِظر الىسفرهم  

الفئة إلى هذه  استنادا  العائدين  تنطبق على  التي  القوانين  تحديد  أوال وثانيا  العائدون  فيها  يندرج  التي  الفئة  على سبيل و    تحديد 

ال  المثال خارج  بهم  االتجار  تم  الذين  للعائدين  )مثل  يحق  االضطهاد  بسبب  فروا  الذين  أو  على  نفيليال  الكردعراق  الحصول   )

عودتهم عند  العراقي  القانون  بموجب  خاصة  مسألة    المعنيالعمل    فريق   وسلط  حماية  على  أيضا  الضوء  القانونية  بالشؤون 

العائدين  ح ت  على صول  على  الحكومة  قدرة  على  يتوقف  وتالخدمات  العائدينحديد  عيين  ا   جنسية  بمجرد  على  الواجب  لنحو 

 وصولهم إلى العراق. 

أن العديد من الوزارات لديها لوائح تتعلق بحفظ الوثائق )في صيغ مطبوعة    هاووجد التقييم القانوني لحماية بيانات الهجرة وأمن

وزارة لضمان تنفيذ أحكام  ت لجان داخل كل  ئ. وبموجب هذا القانون أنش2016وإلكترونية( وفقاً لقانون االحتفاظ بالوثائق لعام  

واإلبالغ البيانات  بالسرية وجمع  أحكاما خاصة  قوانين  عدة  تتضمن  ذلك  على  القانون وعالوة  العقوبات    عنها  هذا  قانون  مثل 

بالوثائق االحتفاظ  وقانون  خالل    العراقي  من  القائمة  األحكام  هذه  تعزيز  زيادة  ويمكن  العمل  وقانون  االتجار  مكافحة  وقانون 

ت التي حددتها فرقة العمل المعنية بالشؤون القانونية التابعة للفريق بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التعديال

عدة بواسطة الحاسوب.  وال سيما مبادئ لألمم المتحدة التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية الم 

البيا لحماية  الراهن سياسة وطنية  الوقت  في  التي وال توجد  والفنية والمادية  المؤسسية  للضمانات  المنهجي  التطبيق  تشمل  نات 

واستخدامها   وتخزينها  الشخصية  البيانات  بجمع  تتأثر  أن  يحتمل  التي  األخرى  والحقوق  الخصوصية  في  الحق  على  تحافظ 

 توجد حاليا سياسة وطنية بشأن  واالفصاح عنها وتبادلها وإتالفها. على الرغم من وضع سياسة وطنية لألمن السيبراني إال إنه ال

أمن البيانات والتي تركز بشكل خاص على منع البيانات من الهجمات الخبيثة والقرصنة والفيروسات والتهديدات األخرى التي  

يمكن أن تعرض البيانات للخطر أو تدمرها أو تؤثر سلبا عليها. وقد صادق فريق العمل من خالل فرقة العمل المعنية بالشؤون 

بشأن  ا للسياسات  إطار  وصياغة  قانونية  تعديالت  إجراء  أجل  من  ويعمل  والتوصيات  الخرائط  وضع  على  له  التابعة  لقانونية 

وأمن بالهجرة  المتعلقة  البيانات  جمع    وسيشكل  هاحماية  لزيادة  هاما  أساسا  واستخدامها  ب  المتعلقة  بياناتالذلك  وتحليلها  الهجرة 

 لتدخالت القائمة على األدلة. بصورة منهجية ألغراض السياسات وا

وبموجب القانون العراقي، يتمتع المواطنون بحق العودة إلى بلدهم األصلي وهذا الحق يتجسد في الدستور العراقي وكذلك في 

المدنية والسياسية الذي يعد    القانون القوانين العراقية بعض جوانب  الالدولي الخاص بالحقوق  دولة طرفا فيه ويتناول عدد من 

المتعلقة بسلسلة القوانين  العائدين بما في ذلك  إلى   2إعادة قبول  تتعلق بالعودة  الوطنية وهناك عدة مذكرات تفاهم  الهوية  إدارة 

القوانين التي يمكن تعزيزها لتحسين توفير  القبول وإعادة االدماج  اعادة  العودة والمتعلق بالعراق. وقد حدد تقييم اإلطار القانوني  

. اضافة الى ذلك  وتعمل حكومة العراق على إدخال هذه التعديالت  المستداموإعادة اإلدماج    الفعالةوإعادة القبول    اآلمنةالعودة  

بدعم من  االدماج  القبول وإعادة  اعادة  بالعودة والمتعلقة    السياساتإلطار  مواتية  خارطة طريق إليجاد بيئة    العملوضع فريق  

  وتشمل األهداف ما يلي: ،المنظمة الدولية للهجرة

 . داخليا للنازحينحماية محددة وكافية من اجل إدراج تعزيز آليات االستجابة للكوارث   •

 . السياسات ووضعفي عمليات تخطيط العودة وإعادة اإلدماج  النازحين داخليا زيادة مشاركة •
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 .المحلية اتهمإلى مجتمع النازحين داخليا بيئة مواتية لعودة تهيئة •

ا  • فرص  من  الحد  طريق  عن  المنتظمة  الهجرة  قنوات  العملستغالل  التوسيع  "الو  في  مثل  مع ممارسات    التعاقد 

 . األشباح"

التحقق   • لضمان  الوطنية  الهوية  إدارة  سلسلة  العراقيةتعزيز  الجنسية  اجل  من  من  سليم  نحو  على  العائدين   وتوثيقها 

 طوعيا.

 اعادة االدماج. المساعدة على و بالعودة الطوعية تعزيز الوحدة والتماسك مع الشركاء اإلقليميين فيما يتعلق •

على • اإلعالم    التأكيد  ووسائط  التشريعية  السياسات  في  كافية  ضمانات  صياغة وجود  اجل  بشأن    من  العام  الخطاب 

 . المهاجرين بصورة إيجابية

 .انعدام الجنسيةحاالت لحد من لتعزيز التدابير الرامية  •

 . تعاون الدولي في مجال التدريب والتعليم فيما يتعلق بحماية البياناتالمتاحة لل فرصالتحديد  •

البيانات  البيانات:وأمن  حماية   المتعلق بحماية وأمن  القانوني  الخرائط ،   رسمواستنادا إلى    أجريت عملية مسح شاملة لالطار 

التوصيات وخريطة طريق    وضعيجري   إطار سياسة   لتنفيذها  بالهجرة  المعنيالعمل    فريقلمجموعة من  تطوير  لدعم  وذلك 

 لحماية بيانات الهجرة. 

 

العاملة اليد  العاملة  رسم  :هجرة  اليد  بهجرة  المتعلقة  للتشريعات  على  خرائط  العمل  بدأ  وخريطة   و  التوصيات  من  مجموعة 

رسم خرائط اإلطار القانوني المتعلق بهجرة العمال عدة مجاالت يمكن فيها زيادة تعزيز القوانين    مشروع طريق للتنفيذ وقد حدد  

سات أفضل الممارتطبيق  وامتثاال للمعايير الدولية و  المهاجرينبفعالية مع االحترام الكامل لحقوق    ةمن أجل تنظيم هجرة العمال

للعمال المهاجرين فضال عن أحكام عدم  التدابير توفيروتشمل هذه   القانونية  الضمانات للعراقيين العاملين في الخارج والحماية 

 بدائل غير االحتجازية.االفضلية لللها تعطي وفي قانون إقامة األجانب  هذه االحكام األولوية إلدخال  كونوست التمييز

 

 بيانات الهجرة  

لهجرة  الدارة الالستراتيجية الوطنية  يانات الهجرة بالهدف االستراتيجي الثاني  ببالمعني  عمل  الوترتبط األهداف الرئيسية لفريق  

عنها.  ب   المتمثل واإلبالغ  الهجرة  بيانات  استخدام  البيانات    ويشكلتعزيز  المعلومات  المناسبة  جمع  وتوافر  الهجرة    تحديا عن 

(. وكما 2019)الملف التعريفي للهجرة لصياغة سياسة الهجرة استناداً إلى األدلة وقد أشير إليه باعتباره تحدياً رئيسياً في  رئيسيا

نظام في  الوطنية  لوحظ  الهدف    فإن   ،  الهجرة  يكونتحقيق  أن  اإل  شامال  اتقييم  ينبغي  وآليات  والمصادر  المتاحة للبيانات   بالغ 

 فضال عن التطوير المنهجي للقدرات الوطنية.

 

 . وضمان التصنيف وتعزيز القدرة على جمع البيانات االستفادة من البيانات الم جمعة: تعزيز ما هو موجود .1

وتنفيذ خطةالتوعية .2 لالحصاء  ل  : وضع  المركزي  كردستان  ولجهاز  اقليم  احصاء  احصاء  مكتب  اجل  الجاليات    من 

 العراقية في الخارج. 

: وضع خطة لتعزيز جمع بيانات الهجرة الوطنية استنادا إلى تقييم شامل لكيفية جمع هذه البيانات بيانات الهجرةلخطة   .3

الجودة عالية  بيانات  توافر  لزيادة  القدرات  بناء  دعم  في  واالستثمار  حاليا  واستخدامها  عنها  الهجرة   واإلبالغ    عن 

 . وقت المناسب وموثوقة في ال

الجيدة .4 العراق  الممارسات  بين  والتعاون  الهجرة  بيانات  تبادل  لزيادة  الدولية  الهجرة  بيانات  منتديات  في  المشاركة   :

 والبلدان األخرى
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 التقييم  

 

بين تشرين   ما  الفترة  في  للهجرة  تقييم وطني  االنتهاء من  تم  بالبيانات  المعني  العمل  فريق  لخريطة  األول وفقاً  وكانون  الثاني 

من   2021 البيانات  جمع  عملية  وقد جرت  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع  الهجرة  بيانات  لتحليل  العالمي  المركز  مع  بالتنسيق 

واكملت ونينوي(  وأربيل  )بغداد  محافظات  ثالث  في  مختلطة  اساليب  نهج  قبل  خالل  الحكومية  من  العالقة    المؤسسات  ذات 

التقني وفرقة عمل والجهاز المركزي لال النتائج والتحقق من صحتها في اجتماع تشاوري لفريق العمل  حصاء و تمت مناقشة 

 البيانات التابعة لها.

من   ستستفيد  ولكنها  بالهجرة  المتعلقة  البيانات  بعض  وتدير  وتحلل  تجمع  المختلفة  المؤسسات  أن  التقييم  مسودة  نتائج  أظهرت 

ب التنسيق  آلية منسقة وزيادة  الوزارات  وجود  داخل  البيانات  باالتصال وتبادل  المتعلقة  الممارسات  فإن  الى ذلك  باالضافة  ينهم 

 وفيما بينها وكذلك رقمنة إدارة البيانات تتطلب مزيدًا من التحسين.

Translation is too long to be save البيانات بما في   مشروع لجمعخطة حاليا على إعداد  التقني فريق العمل ويعمل

ويشكل ذلك خطوة حاسمة نحو ضمان توافر بيانات   ذلك جدول زمني وخطة لتبادل البيانات التي يتم جمعها بصورة منتظمة

بهدف دعم السياسات القائمة على األدلة وإدماج الهجرة في االستراتيجيات اإلنمائية  في الوقت المناسبو جيدة نوعيةذات 

  الدولي . وسيلزم تقديم مزيد من الدعمالميثاق العالمي للهجرةعن رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ   الوطنية والدولية  فضال

.للموضفين المعدات وبناء القدرات الدعم التقني و لتفعيل خطة العمل بما في ذلك  

القائمة   الخطط  الستكمال  التالية  اإلجراءات  القصيرة الهجرة  ببيانات    المعنيالعمل    لفريقوستتخذ  االحتياجات  تلبية  أجل  من 

 والمتوسطة والطويلة األجل:

 

 . تنمية القدرات على جمع البيانات وتحليلها وإدارتها .أ

 . تنمية القدرات في مجال تصنيف البيانات .ب

 . المتعلقة بعمليات السياسات اإلقليمية والعالمية ونتائجها العملية من حيث البيانات المتعلقة بالسياسات المعرفةتحسين  .ت

 .ببيانات الهجرة المعنيالعمل  فربقضمان استمرار الحوار المنتظم بين منتجي البيانات ومستخدميها في  .ث

 . الفنيةتحسين المعدات  .ج

 .  وفيما بين الوزارات وداخلهايانات واالتصال بين المديريات والمعاهد إنشاء قنوات رسمية وغير رسمية لتبادل الب .ح

 العمل على تحقيق رقمنة كاملة لجمع البيانات ومعالجتها.  .خ

 

 اعادة القبول واعادة االدماجوالعودة 

 

»اإلدماج الكامل للعائدين وإعادة    لهجرة والذي ينص علىالدارة ا  لالستراتيجية الوطنية  وفي إطار الهدف االستراتيجي الثالث

( 1القبول وإعادة اإلدماج«، تم تحديد أربعة مجاالت رئيسية كأولويات للعراق فيما يتعلق بكل مرحلة من مراحل سلسلة العودة  

العودة   العودة  2  تحسين طريقة  اإلدماج و  3( زيادة كفاءة طريقة  إعادة  العائدين بخدمات  إحالة يربط  تن4( وضع نظام  مية ( 

 عراقيين لل  الكريمة  عودةالها حكومة العراق لتيسيرتتخذإباإلجراءات التي    14و    12و    4و    3مجتمعات العودة. وتتعلق األهداف  

وفي وثائق قانونية شخصية    وليس لديهم  ةقامة قانونيا  ليس لديهموال سيما أولئك الذين  واعادة قبولهم في مجتمعاتهم    في الخارج

الحاالت التي مثل    المعقدةإلى السفارات العراقية لدعم إدارة حاالت العودة    موظفيها  والمهجرينهذا الصدد ترسل وزارة الهجرة  

 رغبتهم في العودة أو عدم العودة إلى العراق.  تأكدهم منوعدم  لجوئهمطلبات ت رفض فيها 

 

 يما يلي:الهجرة فالمعني بالعمل  لفريقوتتمثل األهداف الرئيسية 

 

متوائمة  الشراكات/التعاون:   • تكون  أن  الكيانات  لجميع  العمليات  ينبغي  تتحدثمع  وأن  واحدة    واألطر   وتستخدم بلغة 

 القنوات التشريعية المناسبة.

  وتحسين قنوات تبادل المعلومات بين  االحتياجات: توفير حيز وهيكل مناسبين لحكومة العراق وشركائها لتلبية  الهيكلية •

 حكومة العراق لكي تشارك فيه كيانات االتحاد األوروبي.  لمبادرة عمل مشتركووضع مسار هات العالقة ج مختلف

تبادل   • نحو  النظم:  على  والمعلومات  إدارة  نامتالبيانات  المثال،  )على سبيل  إدارة حاالت    الهوية سق ومؤسسي  ونظم 

 إدارة الحدود(. ب المتعلقة ونظم معلوماتالقبول إعادة 

 . الوزارات ومسؤولياتهادوار اتحديد القدرات الحكومية وبناء العامة والحوكمة: اإلدارة  •

 .فريق العمل المعني بالعودة تقدم كبير على صعيد األولوياتإحراز  •
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 التعاون على اعادة القبول  

 
التعاون    23يتعلق الهدف   تسعى وزارة الخارجية ووزارة   الدوليبالشراكات واإلجراءات التي تتخذها حكومة العراق لتعزيز 

إطار   وهي  والعراق  األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  تعاون  اتفاقية  بموجب  العراق  بالتزامات  الوفاء  إلى  والمهجرين  الهجرة 

ة تحسين التعاون بشأن إعادة القبول وتشجيع الحوار ودعم تنمية قدرات المجاالت الفني  نوني مهم يهدف في جملة أمور منهاقا

اعادة االدماج(. ولزيادة تفعيل التعاون بموجب االتفاقية بين االتحاد  و اعادة القبولو ذات الصلة على طول سلسلة العودة ) العودة

األوروبي والعراق تعمل وزارة الهجرة والمهجرين على فتح مكاتب داخل السفارات العراقية في البلدان التي تضم أكبر عدد من  

زيز الدعم لموظفي السفارة العراقية في معالجة قضايا العودة المعقدة. لدى وزارة الهجرة والمهجرين خطة  العراقيين من أجل تع

العراقيين لتسهيل عودة  داخليا وايظا  عمل  االندماج والمصالحة    الذين نزحوا  لجوئهم ومساعدتهم على  تم رفض طلبات  الذين 

اإلحالة الوطنية.  كما قدمت وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الخارجية االجتماعية في مناطق إقامتهم األصلية من خالل آلية  

 . كوروناالدعم التنفيذي للعودة الطوعية للعراقيين من االتحاد األوروبي خالل جائحة 

 

 طريقة للعودة   تحسين

 

المواطنين العراقيين الموجودين االستجابة للعدد الكبير من  أيضاً    MoMDكان على وزارة الهجرة والمهجرين     2021في عام  

الى  بالتنسيق مع وزارة الخارجية  وزارة الهجرة والمهجرين  ا لهذه الغاية ، بادرت  تحقيقعلى الحدود بين بيالروسيا وبولندا. و

 اق.بمشاركة من مكتب رئيس الوزراء لدعم التعاون في تيسير عودة هؤالء المهاجرين وإعادتهم إلى العر  3إنشاء لجنة معتمدة 

 

مواطن عراقي واتخذت خطوات للتحقيق مع وكاالت السفر والمهربين العاملين    4,560وقد سهلت هذه اللجنة حتى اآلن عودة  

الخاصة بإعادة االدماج جنبا إلى جنب    المساعداتفي العراق الذين ينظمون السفر. غير أنه هناك حاجة إلى نظام شامل وتوفير  

البلدا التعاون مع  اتفاقيات  بقيمة  )مع  االجتماعية حاليا قروضا   العمل والشؤون  تقدم وزارة  المرسلة.   دينار    7,000,000ن 

 ويدل هذا العدد الكبيرمن القضايا على استعداد العراق التخاذ االجراءات   دوالر أمريكي( لدعم إعادة اإلدماج  4,809عراقي /  

 .  الالزمة

  

القبول   إلعادة  المطلوبة  التصريح  عملية  إلكمال  ليتوانيا  في  العراقية  الهوية  من  للتحقق  عمل  فريق  نشر  أن والعودة  تم  غير 

الوطنية في  اخفاق    استمرارية الهوية  إدارة  الرحالت توبحيث ي  االطالة باالجراءاتسلسلة  المهاجرين ألشهر. تدعم  إيواء  جب 

فتقار إلى طريقة عودة متعددة الشركاء متفق عليها. أدى تعليق  ولكن يوجد االعراق عمليات    الجوية المستأجرة التابعة لحكومة

نشىء شراكات دولية تهدف  إال أنه ال ي    القانونيةالطرق الجوية المباشرة من العراق إلى بيالروسيا إلى تقليل فرص الهجرة غير  

والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة أوضاع   لقانونيةا  إلى جانب مسارات الهجرة  قانونيةإلى الحد من الهجرة غير ال

لجنة   أعلى  الخارج وهي  في  العراقالعراقيين  في  الهجرة  بسياسات  العائدينللتعامل مع    معنية  أن   المهاجرين  إلى  أشارت  قد 

الهوية وإدارة    ادارة شؤونأولويات   إدارة  العراق تشمل تطوير  العودة  البياناتوأمن  الهجرة في  إدارة حاالت    ويعتبر   وحلول 

له أهمية   الهوية  التعليم والصحة    كبيرةالتحقق من  أنظمة  إلى  الوصول  العراقيون بحق  المواطنون  القبول يتمتع  تتجاوز إعادة 

لكن يجب  و دماج في مجتمعاتهم المحليةاالهذه هي بالضبط الخدمات التي يحتاجون إليها عند إعادة  والحماية االجتماعية الوطنية

من أجل الوصول إلى هذه الخدمات حيث يتم اإلبالغ عن التقدم   صحتهاأن تكون هويتهم ووضعهم واضحين ويتم التحقق من  

 المحرز في هذا المجال الشامل ضمن ركيزة التنمية االقتصادية

 

الهجرة والمهجرين، تم   الهجرة    لزيادة   اتخاذ اجراءاتعالوة على ذلك ، وكجزء من استراتيجية وزارة  الوعي حول مخاطر 

في  القانونيةغير   التوعية  وجلسات  والملصقات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الرسائل  إيصال  خالل  من  ذلك  تم  وقد   .

 الجامعات واألماكن المجتمعية األخرى.

 

 

 

 

 
 373اللجنة   3
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 القدرات الفنية  تنمية

 

المعني  العمل  فريق  االحالة   تلقى  آلية  ونظام  للعودة  القانوني  واإلطار  القضايا  إدارة  بشأن  تدريبات  االدماج  وإعادة  بالعودة 

في ادارة الهجرة )قدمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الجامعة األمريكية في ودورة دراسية يمنح بموجبها شهادة الوطنية 

 . )القاهرة

 

 نظام االحالة 

أحد  ي فرمثل  إطار  في  الرئيسية  التقدم  العمل  يمجاالت  الوطنية.التي    المعنيق  اإلحالة  آلية  انشاء  في  اإلدماج  وإعادة  بالعودة 

يقوم  .  2020تجربتها في البداية في نينوى )الموصل( في عام    متتديرها وزارة الهجرة والمهجرين في فروعها المحلية. حيث ت

داخليا والعراقيين العائدين من الخارج إلى المنظمات المحلية والدولية والمنظمات غير   باحالة النازحينبرنامج االحالة الوطني  

الحكومية ومقدمي الخدمات الحكومية حتى يتسنى توفير الدعم إلعادة اإلدماج على أساس االحتياجات. ويتضمن الدعم الحصول  

نزاعات األراضي والممتلكات والمساعدات الطبية    على المساعدات في مجال سبل العيش والتدريب المهني واإلسكان وتسوية

والدعم القانوني والوثائق المدنية. علما بأن هذه اآللية مجانية وسرية ويمكن الوصول إليها عن طريق االتصال أو زيارة الفروع 

الهجرة والمهجرين لوزارة  النظام  المحلية  ادخال هذا  بها  تم  التي  االحالة  ، توسع  2020. ومنذ عام  في االماكن  آلية  أعمال  ت 

في   بغداد واربيل  األنبارمحافضة  الوطنية  في  الوطني  االحالة  ا  واالن نحن نعمل على نظام  المقدم من  الدعم  لمنظمة  بواسطة 

 .الدولية للهجرة

األخيرة  المرحلة  معالجة  الهجرة من خالل  إدارة  تحسين  على  مثال واضح  إلى  الوطني كممارسة سياسية  االحالو  نطام   يشير 

قاعدة  خادم  على  وآمن  منهجي  بشكل  بالعائدين  الخاصة  المصدر  مجهولة  البيانات  تخزين  يتم  العودة.  مراحل  من  والحاسمة 

مراجعة  تمت  المعينين.  الحالة  ألخصائيي  إال  والحساسة  الشخصية  البيانات  إلى  الوصول  يمكن  ال  بينما   ، مشترك  بيانات 

ام وفي علوطنية والتحقق من صحتها من خالل فريق عمل العودة وإعادة اإلدماج  إجراءات التشغيل القياسية لمكاتب االحالة ا

في إقليم  و    لتشمل موقعين اضافيين، احدهما في بغداد واآلخر في أربيل  نظام االحالة الوطني  ، من المتوقع توسيع نطاق 2022

األزمات التابع لحكومة إقليم كردستان    المشترك لتنسيقكردستان العراق باإلضافة إلى وزارة الهجرة والمهجرين، يعد المركز  

من خالل واليتها التي تغطي قضايا الهجرة ووظيفتها التنسيقية نظام االحالة الوطني  أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في تفعيل  

 المشتركة بين الوزارات. ومن المتوخى بدء تطبيق اآللية على نطاق البلد ليغطي جميع المحافظات. 

 الشؤون االقتصادية  

خالل الحرب مع داعش تكبد العراق خسائر مالية كبيرة. االقتصاد العراقي بدأ يتعافى من الصدمات المزدوجة للوباء وانهيار  

، بعد انكماش   2021٪ في عام  1.3أسعار النفط. حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد ارتفع بنسبة  

الشؤون االقتصادية خمسة مجاالت متنوعة المعني بعمل  التشمل األهداف الرئيسية لفريق  .  2020٪ في عام  11.3  حاد بنسبة

ق  يفر  تمكن: إدارة الهجرة كمصدر للتنمية المستدامة فقد  االستراتيجية الوطنية للهجرةفي    4  رقم  وترتبط بالهدف االستراتيجي

أربعة مجاالت في خارطة الطريق  الخاصة بفرق العمل بما في ذلك تنمية القدرات إحراز تقدم كبير في    بالعودة   لمعنيالعمل ا

 الفنية.

 تشمل أهداف فريق عمل الشؤون االقتصادية ما يلي:

 

o  :تعزيز السياسات وإجراءات العمل الموحدة والتدخالت في المجاالت التاليةاإلدارة المتكاملة للحدود:  

 

 إدارة الهوية  (1

 الحدود معلومات إدارة  نظم (2

 االدارة المتكاملة للحدود   (3

  إدارة الحدود اإلنسانية (4

 ية الحدودفي المنافذ حقوق اإلنسان / حقوق المهاجرين  (5
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o   :االتجار المهاجرين ومكافحة  العمال  المهاجرين وحمايتهم حماية  العمال  واستغالل  باألشخاص  االتجار  منع  تعزيز 

تنظيم وكاالت التوظيف وضوابط  اللوائح الخاصة بومالحقتهم قضائيا من خالل االستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز  

المهاجرين العمال  للحد من استغالل  التنسيق  التوظيف األخالقي والتوعي  العمل وزيادة  العمال والعمل على  ة بحقوق 

 المهاجرين. 

 

o   :البشرية والتنمية  العاملة  اليد  الهجرة  تنقل  قنوات  والتعليم  القانونيةتوسيع  التدريب  مجال  في  الدولي   والتعاون 

  وتحديد فرص مشاركة المغتربين في التنمية الوطنية. وتحسين اآلليات التنفيذية لتيسير تنقل اليد العاملة

 

o   :ضمان مراقبة الطلب على سوق العمل الوطنية للمهاجرين وعرض العمالة المحلية وتعديل منح  مراقبة سوق العمل

 .التأشيرات بناًء على الطلب في سوق العمل ومراجعة أنواع التأشيرات لجذب مهارات عمالية محددة

 

o   :البيانات المتعلقة بوضع السياسات القائمة على   زيادةأثر األزمة البيئية أو التدهور أو تغير المناخ على تنقل البشر

 األدلة وزيادة المعرفة الفنية والقدرة على إدراج الهجرة في األطر الوطنية لمخاطر الكوارث.

 

 القدرات الفنية   نميةت 

 

تدريب تقديم  المعني  الى    تم  العمل  االقتصادية  فريق  في مجال  حول  بالشؤون  الضحايا  على  يركز  الذي  وتقديم  النهج  الحماية 

و العاملة  اليد  هجرة  وإدارة  شؤونالمساعدة   األمريكية    إدارة  الجامعة  مع  بالتعاون  للهجرة  الدولية  المنظمة  )قدمته  الهجرة 

 (.2021بالقاهرة في عام 

المتنقلة والدوري الحدود  المتخصصة )وحدات معالجة  المعدات  الحدود من خالل  إدارة  العراق قدرتها على  ات عززت حكومة 

النظامية.   غير  الهجرة  على  والسيطرة  الحدود  وإدارة  الحدود  أمن  تعزيز  في  ذلك  يساهم  الوثائق(.  االتصال وفحص  ومعدات 

هذا   في  القدرات  تنمية  لمواصلة  مايداس  الحدود  إدارة  معلومات  نظام  على  تدريبية  دورات  الحكومة  تلقت   ، ذلك  على  عالوة 

 . المجال

 االدارة المتكاملة للحدود  

 
وتهيئة الظروف للحدود كأولوية إلعادة االستقرار  اإلدارة الفعالة    حددت حكومة العراق  2017بعد حسم الصراع مع داعش في  

 تدفقات الهجرة المستمرة والمعقدة ضغطا كبيرا على قدرات الحكومة على إدارة حدودها بفعالية.وت شكل  لألمن المستدام.

 

تتقاطعان في مجال أمن الحدود    يشكالن سياستين أساسيتينلهجرة  الدارة ا  اتيجية الوطنيةاالسترو إن استراتيجية األمن القومي

وادارتها وهو المجال االستراتيجي الذي ينبغي أن يكون أكثر توجيها وغير متشابكا من خالل تطوير سياسات متخصصة مثل 

معا في وضع  إطار عمل واضح   واالستراتيجية الوطنية للهجرةاستراتيجية االمن القومي  تساهم  و   .استراتيجية الحدود الوطنية

 جيدة للهجرة وخلق بيئة مواتية إلدارة التنقل عبر الحدود بشكل منظم وآمن. دارةوشامل للعراق لضمان ا

 

المنافذ الحدودية  تعتبر   المتكاملة للحدود والتنسيق بينها . هيأة  الكيانات فيما يتعلق باالدارة  هناك   وفي الوقت الراهن،    من أهم 

ها  على االرتقاء بواجب لجنة المنافذ الحدودية  مما يعوق الجهود المبذولة وقدرة    على المنافذ الحدوديةنقص في الهياكل األساسية  

غير أن هناك حاجة اآلن إلى االستثمارات لتعزيز دورها في    مكاسب مميزة في السنوات األخيرة  هذه اللجنةفقد حققت    ادائهاو

تيسير التواصل  بين الهياكل المركزية والمحلية ودعم تحسين    ويشكل   التعاون مع مختلف الجهات الحكومية العاملة على الحدود

كذلك يشكل دور موظفي الهجرة وحرس الحدود الذين يقومون بدوريات    آليات التنسيق عامال أساسياً في دفع هذه الجهود قدما

تيسير في  بالغة  أهمية  الحدود  لالستجابة    على  إضافيين  ودعم  موارد  الى  اآلن  بحاجة  ولكنها  المنتظمة؛  المهاجرين  تدفقات 

 للتهديدات أو التطورات الناشئة. 

 

األمني   للمشهد  وتقاسم لالستجابة  المحيط  المحلي  المجتمع  مع  االتصال  إلى  أيضا  الحدودية  المنافذ  سلطات  تحتاج  عقّد  الم 

ان   التي يمكن  الكياناتالمعلومات معه  المحلية وغيرها من  الشرطة  دائرة  لها  الصلة  تستجيب  العالمية    ذات  الممارسات  تشير 

تحديد في  المحلية  المجتمعات  إشراك  أن  إلى  العراق  في  المجتمعية  الشرطة  نهج  من  المكتسبة  الخبرة  وكذلك    وكشف الجيدة 

مسؤوليات تطوير  في  يساهم  اإلجرامي  ح  مشتركة  النشاط  إيجاد  باألمن وبالتالي  المتصلة  القضايا  لمعالجة  استدامة  أكثر  لول 
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لذا يجب أن تدعم برامج من هذا القبيل إشراك أي    وتعزيز منع الجريمة والتي تؤدي إلى قيام مجتمعات محلية أكثر أمنا وسالمة

للمشاركة  مجموعات ضعيفة ومهمشة النساء   المتحدة رقمو  فيها  مثل  التابع لألمم  إلى تعزيز   1325  يدعو قرار مجلس األمن 

مشاركة المرأة في السالم واألمن ومنع نشوب النزاعات وهناك أدلة متزايدة على أن التقدم على هذه الجبهة يحقق فوائد أمنية 

، كان العراق أول بلد في الشرق األوسط يضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم    2014في عام    ملموسة

 بشأن المرأة والسالم واألمن. 1325المتحدة رقم 

 

الداخلية أثناء تفشي جائحة  التزام وزارة  القدرات وال بد من اإلشادة به  كورونا  كان    ضروريا لضمان استمرار مبادرات بناء 

محافظة   13منتدى للشرطة المجتمعية في  125على مستوى المجتمع  وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة أنشأت وزارة الداخلية 

 التحديات األمنية في مجتمعاتهم وتخطط لالستجابات المناسبة لمعالجة كل قضية.  هذه المنتدياتتحدد  محافظة.  18من أصل 

ببناء   قامت  القدرات حيث  لهذه  الدعم  المزيد من  تقديم  للهجرة   الدولية  المنظمة  بشكل   16واصلت  المجتمعية  للشرطة  مكتب 

المستعادة   المناطق  في  الصعيد    ديثاحرئيسي  وعلى  واألنبار(.  الدين  وصالح  ودهوك  والبصرة  وديالى  ونينوى  )بغداد  في 

تدريب  الوطني،   من  تم  من    5,000أكثر  وأكثر  الشرطة   ضباط  الشرطة    1,500من  مبادىء  على  الحدود  موظفي  من 

ص ذوي االحتياجات اإلنسانية المجتمعية. وتشمل مواضيع التدريب مكافحة االتجار وحقوق اإلنسان وحركة البضائع واألشخا

 عبر الحدود. 

 

المبتكرة مثل وحدات   الفنية  المتنقلة ونظام    تجهيزإن المعدات  على توسيع نطاق قدرات مراقبة الحدود  مايداس وتعمل  الحدود 

اللون األخضر  من  العراقية وفحصها في المنطقة والمساهمة في استدامة المعالم التي تم الوصول إليها حتى اآلن )مثل االنتقال  

التنقل تجعلها    إلى األزرق(. التطور على الحدود العراقية  ميّزة  الديناميكيات السريعة  لتلبية  أداة سريعة االنتشار وقابلة للتكيف 

متماسك نموذج  من  جزء  المعدات  هذه  تعد  تهيئة   السورية  في  يساهم  الحدود  إلدارة  المحلي  المجتمع  نحو  وموّجه  ومتكامل 

ا لألمن  آمنة ومنظمة  الظروف  لهجرة  الطريق   ي مهد  وبالتالي  توفير معدات متخصصة   وقانونيةلمستدام  النموذج  يتضمن هذا 

الحدود لمسؤولي  متخصص  تدريب  تقديم  موحدة  تنفيذية  إجراءات  لوضع  الفني  الدعم  وتقديم  الحدود  منصات    إلدارة  وإنشاء 

لمعالجة مسألة السالمة واألمن في المناطق الحدودية عن طريق   –  مثل منتديات الحدود المجتمعية  -شاملة للمجتمعات المحلية   

 إنفاذ القانون.  جهاتتعزيز التعاون بين المجتمعات المحلية و

 

)الحدود مع األردن( ويوسع من قدرة الدولة على إدارة الهجرة    ي طبق هذا النموذج حاليا في سنجار)الحدود مع سوريا( وطريبيل

المسؤولة عن  لمعالجة سالمة   الحدودية والمؤسسات  المجتمعات  بين  التعاون  الحدودية من خالل تطوير  المناطق  في  المجتمع 

هذه العالقة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وتحسين التجارة عبر الحدود والحد من التهريب والفساد.وقد شارك    .إدارة الحدود

للمنافذ الحدودية في   وجهاز المخابرات الوطني العراقي  كل من وزارة الداخلية ومكتب  مستشار األمن الوطني العليا  واللجنة 

ادارة   مجال  في  رئيسية  استشاريوندراسة  قدمها  ا  الهوية  المقر  للهجرة.في  الدولية  للمنظمة  قدم  لعام  من    واوالذي  العديد 

بناء   توفير  السفر والعودة من خالل  لتسهيل  القانونية  الهوية  لتعزيز نظام  العراق بشأن  التوصيات  لحكومة  والتدريب  القدرات 

البيانات وقوانين  البيانات وسياسة حماية  للهوية الوطنية بما في ذلك أنظمة إدارة  القانوني  الهيكل  أنظمة إدارة الحدود وتعزيز 

 ية.حقوق اإلنسان وتيسير الزيارات الدراسية في البلدان التي تستخدم جوازات السفر اإللكترونية والقياسات الحيو

 

 ومكافحة االتجار  حماية العمال المهاجرين

 

حكومة العراق من الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمعروفة أيًضا 

المهاجرين في إطار فريق عمل الشؤون . وللمساعدة في الهدف المتعلق بحماية العمال  2008باسم "اتفاقية باليرمو" ، منذ عام  

 االقتصادية تم عقد ورشتي عمل لتنمية القدرات لتعزيز منع وحماية االتجار باألشخاص والعمال المهاجرين.

وإحالة ضحايا االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العراق في شهر  فرزعقدت ورشة عمل وطنية حول تحديد و •

 نون والوزارات الحكومية / أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني.لضباط إنفاذ القا 2021حزيران 

عقدت ورشة عمل وطنية حول التنفيذ الموسع والمحّسن لخدمات الدعم لضحايا االتجار والمهاجرين المهربين بما   •

لوزارات  تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون وا 2022يتماشى مع القوانين والمعايير الداخلية في شهر كانون الثاني 

  .المعنية  في الحكومة / أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني

 

 

 



11 
 

 مشاركة المغتربين

إلى األردن وسوريا وإيران. منذ أزمة داعش في عام    2003في فترة ما بعد عام   المنطقة  العراق داخل  الهجرة من  ، حدثت 

بما في ذلك    2014 المنطقة  إلى دول خارج  الهجرة  المتحدة وكندا وأستراليا  انتقلت  ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا والواليات 

 وغيرها. يجري التخطيط لالستفادة من مجتمعات الشتات في الخارج للمساهمة في التنمية الوطنية للعراق.

 

 أثر األزمة البيئية أو التدهور أو تغير المناخ على تنقل البشر 

 

ر وندرة المياه في العراق محرًكا بيئيًا رئيسيًا للنزوح. من المرجح أن تستمر ندرة المياه في  منذ السبعينيات ، كان الجفاف المستم

السنوي بحلول عام   انخفاض متوسط هطول األمطار  إلى    2050المستقبل ، مع توقع  في    17، بما في ذلك انخفاضات تصل 

 المائة خالل موسم األمطار.

إجراء بحوث في صياغة  إطار يخص الهجرة والبيئة وتغير المناخ في العراق  تم  هجرة  من خالل شبكة األمم المتحدة المعنية بال

مع التركيز على نقص المياه وأثر التحركات من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية فقد تم إعداد موجز للسياسات لمرافقة  

ويخدم موجز السياسات أيضا الغرض من صياغة  الميثاق العالمي للهجرة  البحث ولضمان اعتبار جزء من آلية التنفيذ الخاصة بـ

المناخ   البيئة و وبرنامج    يجريفي العراق في سياق الورقة الخضراء التي  الهجرة والبيئة وتغير  إعدادها بالتشاور مع وزارة 

 األمم المتحدة اإلنمائي. 

 

 وسائل التنفيذ والخطوات التالية (4

 

حققها   التي  الرئيسية  لإلنجازات  تقييم  هي  الطوعية  الوطنية  المراجعة  حول    المشترك  التقنيالعمل    فريقهذه  الوزارات  بين 

ال يزال هناك الكثير من العمل المتخصصة  بينما تم اتخاذ خطوات لتنفيذ خرائط الطريق الخاصة بفرق العمل    الهجرة حتى اآلن

مبادرة    يجبالذي   باستخدام  عملية    التعهداتتنفيذه.  من  الهجرةكجزء  الستعراض  الدولي  عن   المنتدى  العراق  حكومة  تعلن 

  فريق العمل التقنيمجموعة من التعهدات لتأكيد االلتزام في مجاالت محددة وتقنية تمت المصادقة على هذه التعهدات من قبل  

 .بالمنتدىية وسيتم الرجوع إليها خالل مشاركة حكومة العراق في الوزار

 

تلتزم إحدى التعهدات بإجراء تقييم متابعة لمؤشرات حوكمة الهجرة لفهم الثغرات التي ال تزال معلقة وكيف يمكن معالجتها وقد 

لمتحدة للهجرة هو إضافة مرحب تؤدي إلى تكييف ومراجعة األنشطة بموجب خرائط الطريق الحالية. إن ظهور شبكة األمم ا

بها في دعم حكومة العراق في تنمية القدرات والمساعدة الفنية. ال يزال الدعم من الشركاء الدوليين أمًرا بالغ األهمية لمواصلة  

 .فريق العمل التقنيالعمل في إطار 

 

على   الحفاظ  المستمريعد  إطار    الدعم  القتني  في  العمل  األهمية  فريق  بالغ  الوطنية أمًرا  االستراتيجية  تنفيذ  إمكانية  من  للتأكد 

 إلدارة الهجرة بشكل فعال.

 

 

 

 


