
حقائق بيان 

مهمتنا

المواضيعية الخبرات 

هجرة  تنفيذ سياسات  خالل  من  ونظامية  منظمة،  الناس آمنة،  وحركة  الهجرة  جعل 
مخططة و جيدة اإلدارة.

والتنمية الهجرة 

االجتماعي التماسك 

العمالة/الهجرة القانونية/هجرة  الهجرة 

الصلة ذات  االستغالل  وأشكال  بالبشر  االتجار  مكافحة 

الدولية والحماية  اللجوء 

القبول وإعادة  العودة 

النظامية الغير  الهجرة  من  والحد  المنع 

الحدود إدارة 

نحن من 
افضل الهجرة  جعل  اجل  من 

تضم  دولية  منظمة  هو  الهجرة  سياسات  لتطوير  الدولي  المركز 
من  أكثر  المنظمة ناشطةفي  موظف.   340 وحوالي  عضو  دولة   18
تعاون  لخلق  عملها  في  إقليميا  نهجا  تأخذ  و  العالم،  حول  دولة   ٩0

وشراكات فعالة على طول طرق الهجرة.

وأوروبا  آسيا  وجنوب  ووسط  إفريقيا  األولوية  تشمل  ذات  المناطق 
والشرق األوسط. نهج المركز في إدارة الهجرة  مكون من ثالثة أركان 
متصلة ببعضها هما - األبحاث، حوارات الهجرة وبناء القدرات، وهذا 

العالم. أنحاء  الهجرة في جميع  النهج يساهم في تطوير سياسات 

بروكسل،  في  مهمة  لديها  و  فيينا  في  هو  للمنظمة  الرئيسي  المقر 
بلدان. يتلقى  ومكتب إقليمي في مالطا ومكاتب فرعية في عديد من ال

واألمم  األوروبية،  والمفوضية  األعضاء،  دوله  من  المركز التمويل 
ثنائيين.  ال المانحين  إلى  باإلضافة  الدولية،  والمؤسسات  المتحدة 
المتحدة  االمم  في  مراقب  ويحمل صفة   1٩٩3 عام  في  المركز  تأسس 
االتحاد  مؤسسات  فيهم  بمن  شريك   570 من  أكثر  مع  ويتعاون 

األوروبي ووكاالت األمم المتحدة.

الحالية.  المناقشات  في  السياسية  القضايا  أهم  من  واحدة  الهجرة هي 
فّعال  نقاش  تشكيل  أجل  من  محايد  يكون  ICMPD ان  مركز  يسعى 
عمله  المركز في  يعتمد  الطاولة.  نفس  إلى  جميع  االطراف  وجلب 
بين  الفجوة  سد  في  واسعة  خبرة  ولديه  القوية  واألدلة  المعرفة  على 
القرار  اع  لصّن المركز  يؤمن  المبدأ,  لهذا  تبعاً  والتطبيق.  النظرية 
و  ذلك,  الى  باإلضافة  القرارات.   التخاذ  الالزمة  األسس  والسياسيين 
اجل  من  المركز أنشطة  يقدم  الواقع,  ارض  على  حضوره  خالل  من 

بناء القدرات في مختلف مجاالت إدارة الهجرة.

العام المدير 
سبيندلجر مايكل 



ية حول إعالن االستقالل لكوسوفو ية، تماشيا مع قرار مجلس األمن رقم ٩٩/1244 و رأي محكمة العدل الدول المواقف الدول * هذه التسمية ال تخل ب

ICMPD التنظيمي  الهيكل 

موجودون نحن  أين 

المدير العام

إدارة الموارد والعمليات السياسة والبحوث 
واالستراتيجية حوارات الهجرة والتعاون بعثة بروكسيل 

بعثة بروكسيل 

اإلدارة المالية للشركات
مكتب المدير العام

االتصاالت و التواصل

إدارة موارد الشركات

إدارة الموارد البشرية 

أنظمة اإلدارة

السالمة واألمن

البرامج وتطوير
 المشاريع

العالقات الخارجية والعالقات
 بين الدول األعضاء

برنامج الدول األعضاء

قسم السياسات

قسم األبحاث

إدارة موارد الشركات
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ال الهجرة  حوارات 

القدرات بناء 

البحث  بالسياسات،  المتعلقة  البحوث 
المتعدد  البحث  المقارنة،  مع  التجريبي 
يغطي  دولي  لنهج  تبعاً  التخصصات، 
العديد من المواضيع ذات الصلة بالهجرة

الشرق  أوروبا وجيرانها،  بين  الحوار  دعم 
والجنوب  براغ(  وعملية  بودابست  )عملية 

الخرطوم( )عملية رباط وعملية 

عمل  ورش  تدريب  القدرات,  بناء  برامج 
الدولي  التعاون  لتسهيل  دراسية  وزيارات 

بناء المؤسسات والدعم في 

ثالثي األبعاد نهجنا 

Vienna 
Migration 
Conference 

ـ  ل ل السنوي  الرئيسي  الحدث  هو   )VMC( للهجرة  يينا  ف مؤتمر 
يا األكثر تحديا في مجال الهجرة جنبا إلى  ICMPD لمناقشة القضا
وممثلين  الحكوميين،  والخبراء  السياسي،  القرار  صناع  مع  جنب 
ال  المدني.  والمجتمع  اإلعالم،  ووسائل  األكاديمي،  لم  العا عن 
وجهة  من  وكذلك  أوروبي  منظور  من  يا  القضا هذه  يناقش   VMC
المكان  تحديد  يريد  إنه  أوروبا.  خارج  من  شركائنا  من  العديد  نظر 
تستمر  أين  معرفة  أيًضا  يحاول  ولكنه  فيه  تقدم  إحراز  تم  الذي 

حل. دون  األسئلة  وتبقى  الثغرات 

للهجرة  ومستدامة  شاملة  إدارة  إلى   ICMPD ال  منظمة  تسعى 
الحوار  القدرات،  بناء  األبعاد:  نهج ثالثي  للمستقبل وتطبيق  وموجهة 
بعضها  تغذي  الثالثة  العناصر  هذه  بالهجرة.  المتعلقة  األبحاث  و 

للمركز.  النووي«  »الحمض  البعض وتمثل معاً 

األعضاء  المركزالدول  يدعم  األبعاد،  الثالثي  النهج  على  باالعتماد 
والشركاء من خالل تبادل معارفه الداخلية وخبرتهم العميقة في جميع 
راً للعديد من حوارات الهجرة، فإن  مجاالت إدارة الهجرة. وبوصفه ميسِّ
في  نوعه  من  فريد  موقع  في  الهجرة   سياسات  لتنمية  الدولي  المركز 

الموضوعي. الجغرافي و  التواصل  اإلقليمية مثل  والمعرفة  الشبكات 



يقيا فر أ

الوسطى وآسيا  الشرقية  أوروبا 

المتوسط األبيض  البحر 

الحرير طرق 

وتركيا البلقان  غرب 
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األعضاء  الدول 

األولوية ذات  المناطق 

580

لتمويل ا

السنوي التواصل 

بعض االرقام 
لرئيسية ا
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دولة عضوا

 27
الخدمة محطات 

346
موظفا  241 

مليون يورو

المتعاقدة المشاريع  لتمويل  كثر من           شريك  بلد7090 مشروًعا في أكثر من        

 65
 جنسية

نفقات البرنامجية في عام 201٩ من خالل هياكل التمويل في٪ ال

39 مؤتمر 1404 تدريب
مع 68,410 مشترك في330 موقعا   

االوروبية المفوضية 

ICMPD دول األعضاء 

دول أخرى

المؤسسات من  وغيرها  المتحدة  األمم 

الخامس تف: الطابق  ها
فاكس: النمسا ا،  ن ي ي ف
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