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ي العراق
 
طة المجتمعية ف  تعزز ألمانيا دعم الشر

 2018كانون االول   11

ي العراق التابع للمنظمة الدولية للهجرة  -بغداد 
 
طة المجتمعية ف عززت وزارة الخارجية األلمانية االتحادية هذا األسبوع برنامج الشر

ي هذا الجهد الهام إل مليون يورو إضافية ، مما رفع إجمالي مساهمات  1.7من خالل توفير 
 
 مليون يورو.  5.7ألمانيا ف

ي العراق ، من خالل 
 
ي تعزيز األمن واالستقرار ف

 
طة المجتمعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة إل المساهمة ف يهدف برنامج الشر

ي مجال فرض القانون ، من خالل منتديات ال
ي تسهيل الحوار بير  المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة ف 

طة المجتمعية ف  شر
وح.  اع والي   رة من الي    المجتمعات المتض 

رة. لیة للھجدولامة ظلمنن امم عدبراق لعء انحاألمجتمعیة في جمیع اة رطللشدى منت 101ء نشام إت، لماضیة ث الثالوات السنافي 
ي 
امج إل حل مجموعة متنوعة من المخاوف األمنية عىل مستوى المجتمع ، بما ف  اعات المتعلقة باإلسكان تهدف هذه الير ذلك الي  

ي والممتلكات ، والحصول عىل الماء والكهرباء ، واالضطرابات المدنية ، ووثائق النازحير  والعائدين ، وحماية األطفال. 
واألراض 

 . لي
 واالتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف المي  

طة ا يل نون ، "إن الشر ي العراق ، د. سير
ي ف 
اتيجية مهمة للجمع بير  المجتمعات المجزأة وقال السفير األلمان 

لمجتمعية هي اسير
طة المجتمعية لبناء وتعزيز الثقة المتبادلة بير   . تدعم ألمانيا الشر

ً
ي العراق لحل المشاكل األمنية ذات الصلة سلميا

 ف 
ً
اجتماعيا

ي مجتمعات آمنة ومستقرة 
 تقر. لبناء عراق مس -المواطنير  وجهات فرض القانون ، والمساهمة ف 

 . طة المحلية وأعضاء المجتمع المنتخبير  طة المجتمعية من إدارة الشر طة المجتمعية من قبل ضباط الشر يتم تسهيل منتديات الشر
ي تحدد أهم قضايا األمن 

ي تطوير خطط سالمة المجتمع التر
طة المجتمعية ف  تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتوجيه منتديات الشر

ي يمكن معالج
طة. والسالمة التر  تها من قبل المجتمع والشر

: "يتم حل القضايا بشكل أساسي من خالل تحديد 
ً
ي العراق ، قائال

ار ويت ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف  وعلق السيد جير
ي ، 

أو الكيان الصحيح الذي يجب الرجوع إليه ، إما من خالل فرض القانون ، أو المؤسسات العامة ، أو منظمات المجتمع المدن 
 المجتمع نفسه". 

ات ، مثل انخفاض الجريمة ، وزيادة  و اضاف السيد ويت "يمكن رؤية نجاح هذه المنتديات من خالل مجموعة متنوعة من المؤشر
طة تجاه أعضاء المجتمع ".  ي حل المشاكل األمنية ، وتقليل استخدام القوة من قبل الشر

 مستوى التعاون من المجتمع ف 

طة المحلية رصح العميد خالد فالح   ي عىل هياكل الشر ي وزارة الداخلية العراقية ، عىل األثر اإليجانر
طة بغداد ف  كاظم ، مدير مديرية شر

ي الذي قدمته المنظمة الدولية للهجرة إلعادة بناء البنية التحتية". وقد لعب تعزيز 
ي والتقت 

عىل مستوى المجتمع: "الدعم اللوجستر
 أساسي

ً
طة المجتمعية دورا ي المجتمعات ، ونحن ممتنون لحكومة ألمانيا عىل تقديم هذا الدعم. "قدرة الشر

ي بناء السالم ف 
 ف 
ً
 ا

ي العراق: 
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالمنظمة الدولية للهجرة ف 

: 9647512342550ساندرا بالك، رقم الهاتف.  ي
ون  يد االلكير  k@iom.intsblac +، الير
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