
 
 

 المنظمة الدولیة للھجرة تعقد مؤتمراً للشرطة المجتمعیة بشأن نینوى

عقد برنامج الشرطة المجتمعیة التابع للمنظمة الدولیة للھجرة بالتعاون مع وزارة الداخلیة العراقیة مؤتمراً في 
تحقیق السالم بشأن تعزیز التعاون بین موظفي إنفاذ القانون وأفراد المجتمع من أجل  2017كانون األول  20

 واألمن في محافظة نینوى.

من الصراع األخیر والذي الحق أضراراً جسیمة ببنیتھا التحتیة وخاصة في عاصمتھا   وقد تأثرت نینوى بشدة
 شخص نازح في جمیع انحاء المحافظة.  941,000الموصل، والنزوح الواسع النطاق حیث الیزال أكثر من 

" تعزیز الشرطة المجتمعیة في   مة الدولیة للھجرة على تنفیذ مشروعتركز وحدة ادارة الھجرة في المنظ
في المناطق المستعادة من نینوى وغیرھا من المناطق المتضررة من النزاع منذ بدء  العراق" 
 .2016عام   في  المشروع

ل جدیدة شملت إنشاء خمسة محاف  وتابع المؤتمر سلسلة من األنشطة في شھري تشرین الثاني وكانون األول
فرد بمن فیھم ضباط الشرطة وأفراد المجتمع المحلي   400للشرطة المجتمعیة في نینوى وتدریب أكثر من 

 وممثلو المجتمع المدني على تطبیق الشرطة المجتمعیة في سیاق ما بعد النزاع.

وشارك أكثر من  وقد سبقت المؤتمر ورشة عمل استغرقت ثالثة أیام واستكشفت دور المرأة في الحوار األمني. 
إمرأة و رجل من جمیع انحاء العراق بما في ذلك الشرطة وممثلي المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي  80

التعامل   لمناقشة أثر العنف الجنساني على أمن المجتمع المحلي و دور المرأة في التطرف العنیف وكیف ینبغي
شكل المشاركون في ورشة العمل مجموعات عمل   لة االسالمیة.مع النساء واالطفال المنتسبین الى تنظیم الدو

 حول ھذه الموضوعات وناقشوا كیفیة تنفیذ خطط العمل التي تم تطویرھا في ھذا الحدث.

السید سعد معن   إنعقد مؤتمر الشرطة المجتمعیة بشأن نینوى في بغداد وحضره المسؤولین الحكومیین وال سیما
المھنا و موظفي المنظمات غیر   لیة ورئیس مدیریة الشرطة المجتمعیة العمید خالدالمتحدث بأسم وزارة الداخ

 والفلوجة و بغداد.  الحكومیة وممثلي صنادیق حمایة الشعب من الموصل

المتحدثین اعضاء من منتدیات الشرطة المجتمعیة من عامریة الفلوجة والموصل ( بعشیقة)   وكان من بین
تمع المحلي وممثلي منظمات المجتمع المدني الذین قاموا بعرض نموذج الشرطة وضباط الشرطة وأفراد المج

وأتاح المؤتمر   المجتمعیة وناقشوا النجاحات والتحدیات التي حققتھا منتدیات المجتمع المحلي في نینوى.
 الفرصة ألعضاء منتدیات الشرطة المجتمعیة للتواصل وتبادل الخبرات.

لدولیة للھجرة للشرطة المجتمعیة في العراق من قبل وزارة الخارجیة االتحادیة المنظمة ا  یتم تمویل مشروع
 االلمانیة
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قال رئیس بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق جیرارد ویت " إن تبادل الخبرات والتحدیات التي تواجھھا 
تالیة من تنفیذ ھذا البرنامج محافل الشرطة المجتمعیة في المناطق المستعادة سیساعدنا على تكییف المرحلة ال

 واجراءات المتابعة التى ستواصل تعزیز ھذا النموذج القائم على الثقة المتبادلة والمسؤولیة في العراق".

" أنا ممتن جداً للتعاون بین الحكومتین العراقیة   وقال الدكتور سیریل نون السفیر االلماني لدى العراق:
في   في أََن نجاح المشروع ُیمكن أن یساھم " لدینا أماالً كبیرة  تمعیة". وااللمانیة في مشروع الشرطة المج

مسلطاً  وأضاف السفیر األلماني  وتحقیق االستقرار في العراق".   عملیة المصالحة التي تشتد الحاجة الیھا
االجتماعي   المساھمة القّیمة لنموذج مشروع الشرطة المجتمعیة لتحقیق االستقرار في النسیج الضوء على 

 العراقي.

منابر شاملة تضم الشرطة والقیادات المحلیة وممثلي منظمات المجتمع المدني  منتدیات الشرطة المجتمعیة ھي 
وأعضاء المجتمع المحلي حیث یمكن للمواطنین عرض مخاوفھم األمنیة. منتدیات الشرطة المجتمعیة تحدد 

ناً وحمایة أكثر الفئات ضعفاً وتعزیز التعاون والشفافیة وتطور المبادرات التي تؤدي الى مجتمعات أكثر أما
منتدیات الشرطة   والثقة المتبادلة بین ھذه الجھات الفاعلة. ویشجع نموذج الشرطة المجتمعیة أعضاء فرق

المجتمعیة على تحلیل الموارد المتاحة في مجتمعاتھم المحلیة وتقییم قدرات مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة 
ھي ادوات لمنع  للحاالت التي قد تكون خطیرة وضارة. ومن ثم فإن منتدیات الشرطة المجتمعیة   د حلولالیجا

  نشوب النزاعات.

وزارة الداخلیة العمید سعد معن، الحكومة األلمانیة والمنظمة الدولیة للھجرة والضیوف   وشكر المتحدث بأسم
عمید سعد معن " إننا نعمل جاھدین لوضع المواطنین على جھودھم لدعم نموذج الشرطة المجتمعیة. وذكر ال

العراقیین في المقام األول . لن یكون ھناك أمن مستدام في المحافظات ما لم یكن المواطنون جزءاً منھ وھذا ھو 
ھذه المبادرة فمن خالل تنفیذ نموذج الشرطة المجتمعیة في جمیع أنحاء البالد والسیما في   بالضبط أساس

 حقننا نتائج عظیمة في تحقیق االستقرار في البالد بفضل التعاون مع شركائنا الدولیین". نینوى. لقد

منھا أنشأھا مشروع  42منتدى للشرطة المجتمعیة في جمیع أنحاء العراق ؛  66وقد تم إنشاء ما مجموعھ 
بشكل مستقل استناداً الشرطة المحلیة والمجتمعات   أنشأتھا 24الشرطة المجتمعیة للمنظمة الدولیة للھجرة و 

 الى نموذج منتدیات الشرطة المجتمعیة.

وأفراد المجتمع  یحتوي كتیب "الشرطة المجتمعیة في العراق" على قصص من منتدیات الشرطة المجتمعیة,
 الذین تلقوا المساعدة من خاللھم. للوصول إلى الكتیب، انقر ھنا.
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