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ي ، دخلت المنظمة الدولية للهجرة  ومكتب األمم  -بغداد  اكة  بدعم من االتحاد األوروب  ي شر

 
ي بالمخدرات والجريمة ف

المتحدة المعن 
ي معي   

 
ك  ، "تعزيز قدرة الحكومة العراقية ف وع المشير كز المشر ي تطوير قدرتها عىل إدارة الحدود العراق . سير

 
لدعم حكومة العراق ف

حدود واالقتصاد  طريبيل الحدودي" عىل تحسير  األمن وحركة األشخاص والبضائع عي  الحدود ، مع تنشيط التجارة عي  ال 
 . المحىلي 

 
"وقد حددت حكومة العراق استقرار نقاط العبور الحدودية كأولوية لتهيئة الظروف المؤاتية لألمن الدائم ، بعد هزيمة تنظيم داعش  

ي عام  
ي العراق  بعثة  سفير  ،  مارتن هوث  السيد    به رصح  هذا ما    " . 2017ف 

ي ف    األتحاد االورب 
ً
ي فخور  ، و اضاف قائال " ان االتحاد األوروب 

 بدعم هذه الجهود. و باإلضافة إىل عنرص األمن ، يمكن للحدود المعززة والعمليات الحدودية المبسطة أن تعزز النمو االقتصادي ". 
 

ة األساسية القتصاد العراق ، مما أدى  اع عىل قطاع النفط ، الذي يعتي   الركير  ية المؤدية  وقد أثرت سنوات الي   إىل إغالق الطرق الي 
إىل األردن وسوريا وانخفاض الصادرات اإلقليمية. وقد أصبح التدهور االقتصادي الذي أعقب ذلك وفقدان الفرص المالية  

الذين هم أكير عرضة لخطر التجنيد من قبل   -مصدرين رئيسيير  لإلحباط والتوتر بير  المجتمعات المحلية ، وال سيما بير  الشباب 
ي ذلك الجريمة المنظمة عي  الحدود الوطنية لتلبية احتياجاتهم  ا 

ي األنشطة اإلجرامية ، بما ف 
لجماعات المسلحة  أو المشاركة ف 

 المالية. 
 

يمكن أن يؤدي تدفق التجارة والحركة عي  الحدود إىل تعزيز االقتصاد وتوسيع فرص العمل من خالل تنوي    ع مصادر اإليرادات  كما 
ي بالمخدرات    -الوطنية 

ي العراق ومكتب األمم المتحدة المعن 
وع ، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة ف  ومن خالل هذا المشر

ا بإعادة تأهيل نقطة عبو 
ً
.  والجريمة أيض ي اتيج  ر طريبيل الحدودية  ، وهي نقطة الدخول الرسمية الوحيدة مع األردن والميناء االسير

ي تموز  منفذ دخول صادرات االردن اىل العراق. أغلقت السلطات العراقية  
ائب عىل   2015طريبيل ف  لمنع المسلحير  من فرض رص 

ي ،  تأثرت صادرات النفط من العراق بشكل  حيث شاحنات البضائع المارة.  
كبير ، وهو مصدر رئيسي إلمدادات الطاقة للسوق األردب 

ي كال البلدين. 
ي ارتفاع معدالت البطالة ف 

كات األردنية وتسبب ف   مما أدى إىل إغالق مئات المصانع والشر

 
ي بال  2018منذ عام  

ي العراق ومكتب األمم المتحدة المعن 
ي جهود المنظمة الدولية للهجرة ف  مخدرات والجريمة  ، يدعم االتحاد األوروب 

. ولزيادة تدفق البضائع وحركة المرور ، ودعم االتفاقات   ي
 للخطة التنفيذية عىل الجانب األردب 

ً
لتعزيز معي  الكرامة الحدودي تطبيقا

ي الوقت المناس
ي تعزيز نقطة طريبيل الحدودية ف 

ي من الحدود. يأبر
ي الجانب العرافر

مة بير  البلدين ، ال بد من االستثمار ف  ب ،  المي 
ا إلعادة بناء قناة جافة لالتصال بالبحر األحمر وأوروبا ، مما يفتح البالد أمام المزيد من الفرص ومصادر  

ً
حيث يضع العراق خطط

 للنمو االقتصادي.   
 

ي بالمخدرات والجريمة اإل 
ي العراق ومكتب األمم المتحدة المعن 

ا الحتياجات الحكومة ، ستنفذ المنظمة الدولية للهجرة ف 
ً
جراءات  وفق

امج التقنية المتخصصة ، والتدريب   ي ذلك إعادة تأهيل البن  التحتية ، وتوفير المعدات والي 
ي نقطة حدود طريبيل بما ف 

الرئيسية ف 
المصمم وتسهيل المناقشات عي  الحدود من أجل دعم الحكومة العراقية لتحسير  إدارة وتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة  

 ة البضائع بير  العراق واألردن. لألشخاص وحرك 
 

 :للمزيد من المعلومات يرج  األتصال

ي ب
وب  يد اإللكير ي العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، الي 

  iraqpublicinfo@iom.int وحدة اإلعالم ف 

  : ي
وب  يد اإللكير ي بالمخدرات والجريمة ، الي 

 ketil.ottersen@un.orgمكتب األمم المتحدة المعن 
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