
ا�هداف 
ا�ساسية 
للمشروع

تعزيز قاعدة المعرفة للوزارات العراقية 
ا�ساسية المعنية بمجال الهجرة؛ 

تطوير الخبرات التقنية للوزارات العراقية 
ا�ساسية المعنية بمجال الهجرة

تعزيز المعايير وأفضل الممارسات 
المتعلقة بحوكمة الهجرة في العراق

المعلومات األساسية والهدف 
يهدف مشروع »تطوير معرفة الحكومة العراقية وخبراتها في مجال إدارة الهجرة« إلى إشراك صّناع القرار األساسيين من عدة وزارات 
التركيز على  النظراء األوروبيين )على أن يتّم  عراقية في عملية نسج شراكات وطيدة ومّوجهة نحو المستقبل حول  الهجرة، مع 
العراقية نظيرتها األوروبية في ما يتعلق  الحكومية  أن تواكب المؤسسات  النهائي من ذلك، فهو  الغرض  أما  سويسرا في مرحلة أولية(. 

بالتعاون حول مسألة الهجرة. 

يحظى هذا المشروع بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للهجرة، فيما يشرف على تطبيقه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. 

إجمالي ميزانية المشروع هي 303280 يورو. 

تبلغ مجمل فترة التطبيق 12 شهرًا )15 نوفمبر 2020- 14 نوفمبر 2021(. 

يسّهل المشروع إجراء حوار بّناء وفعال وعملي المنحى، بدرجة أكبر، حول الهجرة خالل الفترة المستقبلية. في هذا اإلطار، يشترط هدف المشروع 
على المدى الطويل- أي توطيد تفاعل أعمق وأوسع لألوروبيين مع صّناع القرار العراقيين- من خالل الدعم السويسري، تحديث الخبرات، وقاعدة 
المعرفة، والخبرات التقنية لصّناع القرار األساسيين ضمن القطاع الحكومي العراقي. من هنا، وقع االختيار على التركيز على العناصر التعليمية 

والتدريبية في المقام األول. 

أما األهداف األساسية للمشروع، فتتمّثل على الشكل التالي:

تطوير معرفة الحكومة العراقية 
وخبراتها في مجال إدارة الهجرة



الوزارات المستفيدة 

وزارة الخارجية؛ 
وزارة الداخلية؛ 

وزارة الهجرة والمهّجرين؛ 

سيتّم تشكيل فريق أساسي يضّم أربعة مسؤولين رفيعي المستوى من كلٍّ من الوزارات الخمس. وسيمّثل هذا الفريق الجهة المستفيدة 
العراقية األساسية  التقنية للوزارات  الخبرات  األولية من المشروع. ترمي هذه المشاركة في المشروع إلى تحسين قاعدة المعرفة، وتطوير 

المعنية بمجال الهجرة، وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الهجرة في العراق. 

تواجهها  التي  الهجرة  تحديات  على  التغلب  من  لتتمّكن  ويعّززها،  العراقية،  للحكومة  المؤسساتية  القدرات  المشروع  سيسّهل  لذلك،  نتيجًة 
وصياغة سياسات هجرة مّتسقة وسليمة.  

توزيع األنشطة:

المجموعة 1 من األنشطة: تنفيذ ورش عمل تدريبية للخبراء حول المجاالت المواضيعية التالية: . 1

· الورشة 1: العودة  وإعادة اإلدماج؛ 	
· الورشة 2: الهجرة غير النظامية؛ اإلتجار والتهريب؛ 	
· الورشة 3: الهجرة والتنمية )بما في ذلك إشراك جاليات المغتربين والقطاع الخاص(؛	
· الورشة 4: إدارة الحدود واألمن؛ 	
· الورشة 5: اللجوء والالجئون؛ 	
· الورشة 6: هجرة األيدي العاملة. 	

تبادل المعرفة ونشر التوعية لعشرة مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى )من أصل . 2 تسهيل  المجموعة 2 من األنشطة: 
إلى  دراسية  زيارة  تنظيم  ذلك، فمن خالل  إلى  السبيل  أما  الهجرة.  المؤلّف من 20 شخصًا( في مجال حوكمة  األساسي  الفريق 

سويسرا، مع التركيز المباشر على المجاالت المواضيعية للمشروع، وذلك كما يلي: 

· ودمج 	 اللجوء،  إجراءات  ذلك  في  بما  الحكومي،  المستوى  على  للهجرة  السليمة  لإلدارة  األساسية  المبادئ   :1 الزيارة 
ملتمسي اللجوء، ومعالجة ملفات العائدين، وغيرها من المجاالت ذات األهمية. 

المجموعة 3 من األنشطة: دعم معايير الحوكمة األساسية للهجرة من خالل صياغة إجراءات تشغيلية موحدة، واعتمادها، . 3
وتطبيقها، حول تطوير »نهج يقوم على إشراك كافة الجهات الحكومية« بغية إدارة الهجرة في العراق. ومن المقّرر أن تشمل أيضًا 
مبادئ أساسية حول صياغة شراكات طويلة المدى بشأن الهجرة مع جهات دولية معنّية، مثل سويسرا ودول أعضاء في االتحاد 

األوروبي. سيتّم تنفيذ المجموعة 3 من األنشطة على شكل ندوات تقنية، كما يلي:

· الندوة 1: صياغة إجراءات تشغيلية موحدة حول تطوير »نهج يقوم على إشراك كافة الجهات الحكومية« بغية إدارة الهجرة 	
في العراق؛

· بناًء على 	 الفريق األساسي في مجاالت معّينة،  إلى  الخبيرة  التقنية  المساعدة  لتقديم  تحديد مجاالت محّددة  الندوة 2: 
الطلب. باإلضافة إلى الندوة نفسها، سيشمل هذا األمر تنظيم مؤتمرات للخبراء عبر الفيديو )ندوات( مع الفريق األساسي. 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ 
وزارة التخطيط.

تطوير معرفة الحكومة العراقية وخبراتها في مجال إدارة الهجرة


