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دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتعزيز ادارة الهجرة وتمكين التحوالت المرنة في كل من مصر وتونس وليبيا  -مصر

دعم الحكومة في تقوية ادارة تدفقات الهجرة
فــي اطــار مشــروع  ،STARTســتدعم المنظمــة الدوليــة للهجــرة الجهــود الحكوميــة المصريــة فــي ادارة الهجــرة مــن خــال توفيــر الفرص
التدريبيــة فــي عــدة مجــاالت مثــل :تســجيل ومســاعدة المهاجريــن ،ادارة المعطيــات ،ادارة المخاطــر ،البحــث واإلنقــاذ ،التقنيــات االوليــة
والمتقدمــة فــي فحــص الوثائــق .وســوف تســعى  IOMالــى تقويــة امكانيــات حمايــة المهاجــر مــن خــال توفيــر التدريــب للــوكاالت المعنيــة
بإنفــاذ القانــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة المعتــرف بهــا .وحتــى تتكامــل الصــورة ،ســتقوم  IOMبشــراء ونقــل التجهيــزات
بهــدف تطويــر نقــاط العبــور الحدوديــة المختــارة .آخذيــن بعيــن االعتبــار أن البلــدان الثــاث المســتهدفة تواجــه تحديــات متشــابه فــي ادارة
الحــدود ،كمــا ستؤســس المنظمــة مجموعــة عمــل تقنيــة /وفرعيــة تضــم مســؤولين مــن دولــة مصــر وليبيــا وتونــس ،وكذلــك ســتعمل علــى
تعزيــز الحــوار والتعــاون الفعلــي لإلحاطــة بظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وحمايــة حقــوق المهاجريــن.
تقويــة قــدرات الجهــات المحليــة التــي توفــر الخدمــات  -وتتضمــن الممارســين للرعايــة الصحيــة -لتوفيــر مســاعدة مباشــرة للمهاجريــن
وتعزيــز اســتعدادهم للتعامــل مــع تدفقــات الهجــرة فــي المســتقبل
ســتقدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة التدريــب والتجهيــزات والمســتلزمات لتقويــة قــدرات الجهات
المحليــة المــزودة للخدمــات وذلــك لمســاعدة الليبيــن وغيرهــم مــن المهاجريــن فــي مصــر
مــع التركيــز علــى القطــاع الصحــي .وفــي نفــس الوقــت ،ســتعمل المنظمــة مــع الجهــات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة لتقويــة قدراتهــا بحيــث
تســتطيع التعامــل مســتقبال مــع تدفقــات الهجــرة.
دعــم الحكومــة الليبيــة لتقييــم ومعالجــة نقــص أحتياجــات ســوق العمــل علــى كال مــن المــدى
المتوســط وطويــل االجل.

تعمل  IOMمع السلطات المصرية
لتقييم فوري للفجوات الموجودة في قطاع
الرعاية الصحية
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دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر
وتحسين ادارة الهجرة وتمكين التحوالت
المرنة في كل من مصر وتونس وليبيا

تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة حاليــا بالشــراكة مــع الــوزارات المعنيــة فــى ليبيــا فــي تقييــم الفجــوات الطارئــة المتعلقــة بالمــوارد البشــرية
فــي القطاعــات الهامــة -مثــل القطــاع الصحــي .وجنبــاً إلــى جنــب مــع المؤسســات ذات الصلــة ،ســتعمل المنظمــة علــى تســهيل نشــر فــوري
لالفــراد خــال المــدى القصيــر والمتوســط .فــي نفــس الوقــت ،تســعى المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلشــراك مصــر كدولــة مصــدرة ،وربــط
الجهــات الحكوميــة مــع نظائرهــم الليبييــن مــن أجــل دراســة سياســات وآليــات لمطابقــة نقــص ســوق العمــل فــي ليبيــا مــع فوائضــه فــي
مصــر.
للمزيد من المعلومات الخاصة ب  ،STARTالرجاء اإلتصال بمكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة:
البريد االلكترونى ،STARTEgypt@iom.int :هاتف+201016255504 :

الجهة التنفيذية  -المنظمة الدولية للهجرة IOM

جمهورية مصر العربية

الجهة التمويلية  -اإلتحاد األوروبي

المنظمة الدولية للهجرة
المكتب اإلقليمي للشرق االوسط وشمال افريقية  -القاهرة
القاهرة -الزمالك شارع ابو الفدا 47C
تليفون+202 - 27365140 :
www.egypt.iom.int

الجهة التنفيذية  -المنظمة الدولية للهجرة IOM

الجهة التمويلية  -اإلتحاد األوروبي

تم إصدار هذا المنشور بمساعدة االتحاد االوروبى .جميع محتويات هذا المنشور تقع مسئوليته على عاتق المنظمة الدولية للهجرة
وفى جميع األحوال ال تأخذ على إنها وجهة نظر االتحاد االوروبى
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يتكــون اإلتحــاد األوروبــي مــن  27دولــة أعضــاء قــرروا ربــط خبراتهــم ومصادرهــم ومصيرهــم ســوية بصــورة تدريجيــة .معــا وخــال
أكثــر مــن  50عامــا اســتطاعوا إقامــة منطقــة مســتقرة وديمقراطيــة ذات طابــع تنمــوي مســتدام مــع الحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي والتســامح
والحريــات الفرديــة .يلتــزم اإلتحــاد االوروبــي بمشــاركة انجازاتــه وقيمــه مــع الــدول والشــعوب خــارج نطــاق حــدوده.
إن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMالتــي تأسســت عــام  ، 1951ذات ريــادة كمنظمــة بيــن الحكومــات المعنيــة بقضايــا الهجــرة وتضــم
حاليــا  149مــن الــدول األعضــاء -مــن ضمنهــم جمهوريــة مصــر العربيــة ،وتونــس ،وليبيــا .باإلضافــة إلــى  12دولــة بصفــة مراقــب.
فــي  ،2011تجــاوزت ميزانيــة برامــج  IOMب 1.3بليــون دوالر أمريكــي والتــي تســاهم فــي تمويــل حوالــي  2700برنامــج ،ولديهــا اكثــر
مــن  7.800موظفــاً منتشــرين فــي أكثــر مــن  100دولــة .إن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ملتزمــة فــي الترويــج للهجــرة اإلنســانية المنظمــة
ورفــع مســتواها لمصلحــة الجميــع .وهــي تقــوم بذلــك مــن خــال تقديــم خدمــات ومشــورة للحكومــات والمهاجريــن.

اهداف المشروع في مصر ،وتتضمن:
.1
.2
.3
.4

1دعــم الجهــود الحكوميــة فــي العمــل علــى اســتقرار المجتمعــات المعرضــة للخطــر -بمــا فــي ذلــك الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع معــدالت
البطالــة ونقــص فــرص العمــل و /أو يســعون إلســتيعاب العائديــن.
2دعم الحكومة في تقوية ادارة تدفقات الهجرة
3تقويــة قــدرات الجهــات المحليــة التــي توفــر الخدمــات  -وتتضمــن الممارســين للرعايــة الصحيــة -لتوفيــر مســاعدة مباشــرة للمجتمعــات
المحليــة وتعزيــز اســتعدادهم للتعامــل مــع تدفقــات الهجــرة فــي المســتقبل
4دعم الحكومة الليبية لتقييم ومعالجة نقص أحتياجات سوق العمل على كال من المدى المتوسط و طويل االجل.

أنشطة المشروع فى مصر:
ولتحقيق هذه األهداف االربعة فى مصر يقوم المشروع بتنفيذ مجموعة من االنشطة على مدار ثالث سنوات (:)2014-2012
•إقامــة مكاتــب لتوفيــر خدمــات المعلومــات والمشــورة واإلحالــة
( )ICRSضمــن المناطق\المجتمعــات المختــارة فــي جمهوريــة
مصــر العربيــة :قامــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة باختيــار المناطــق
التــي وصلهــا عــدد كبيــر مــن العائديــن وتعمــل حاليــا مــع وزارة
القــوى العاملــة والهجــرة علــى تأســيس مكاتــب المعلومات والمشــورة
واإلحالــة ( )ICRSضمــن إطــار مكاتــب التشــغيل الحكوميــة
( )PESالتابعــة للــوزارة .مــن خــال مكاتــب ( )ICRSســتقدم
المنظمــة الدوليــة للهجــرة للعائديــن وغيرهــم مــن األفــراد الجديريــن
بهــذا النــوع مــن الخدمــات فــرص وخدمــات اإلحالــة الــى التدريــب
(أو اعــادة تدريــب) ،الــى التوظيــف و /أو فــرص عمــل مســتقلة.

خلفية عن المشروع:
بتمويــل مــن االتحــاد االوروبــى وتنفيــذ المنظمــة الدوليــة
للهجــرة ،بــدأ مشــروع  STARTفــى االول مــن ينايــر
 .2012فــى إطــار هــذا البرنامــج الشــامل  ,ســتدعم المنظمــة
الدوليــة للهجــرة الحكومــات فــى كال مــن مصــر وليبيــا
وتونــس إلســتقرار المجتمعــات المعرضــة للخطــر وتعزيــز
إدارة الهجــرة -المســاعدة علــى وضــع شــروط مســبقة لضمــان
سالســة عمليــات االنتقــال المســتدامة فــى الثــاث دول
المســتهدفة .والواقــع أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة وشــركائها
معترفيــن بــأن أحــداث  2011فــى كال مــن مصروليبيــا
وتونــس فاقمــت تحديــات الهجــرة المعقــدة فــى حيــن أنــه أيضــا
يــؤدى إلــى ظهــور فــرص جديــدة متعلقــة بالهجــرة.
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تقديرات بحوالي  200000مصريا و 82000تونسيا عادوا الى وطنهم
بسبب النزاع في ليبيا -وبذلك فقد غالبيتهم مصدر رزقهم الوحيد.

•ضــم خدمــات المعلومــات والمشــورة واإلحالــة الــى البرامــج
والخدمــات الموجــودة حاليــا عبــر مكاتــب ( .)ICRSبصــورة أكثــر
تحديــدا ،مــن خــال هــذه المكاتــب ســتدعم المنظمــة (ضمــن مجموعة
مــن الخدمــات) عمليــة تقديم مشــورة فرديــة لتحديد خيارات المســاعدة
األنســب تبعــا لكفــاءات ومصالــح ومهــارات كل فــرد علــى حــدى.
وســتعمل المنظمــة مــع الســلطات الحكوميــة لنشــر المعلومــات حــول فــرص العمــل فــي القطــاع الحكومــي والخــاص و /أو حــول
الخدمــات المتوافــرة فــي المنطقــة مثــل الخدمــات الصحيــة واإلجتماعيــة.

فــي مصــر ،ســتنفذ المنظمــة الدوليــة للهجــرة مجموعــة واســعة مــن االنشــطة التــي تدعــم الجهــود الحكوميــة فــي العمــل علــى اســتقرار
المجتمعــات المعرضــة للخطــر .وبصــورة اكثــر تحديــدا ،ستســاعد المنظمــة الدوليــة للهجــرة العمــال المهاجريــن الذيــن عــادوا الــى وطنهــم
فــي  2011فــي اعقــاب الربيــع العربــي ويعانــون اقتصاديــا نتيجــة عــدم االســتقرار السياســي واالنخفــاض اإلقتصــادي فــي مصــر.
وبالفعــل ،تقــدر الحكومــة المصريــة بــأن اعــداد العمــال المهاجريــن العائديــن الــى مصــر عقــب األحــداث فــي ليبيــا قــد وصلــت الــى
 200000فــردا معظمهــم مــن الشــباب الذكــور وحوالــي  50%منهــم التتجــاوز أعمارهــم  30ســنة وغالبيتهــم غيــر متزوجيــن بعــد و /أو

•إدارة منــح فرعيــة لعــدد مــن الشــركاء فــي جمهوريــة مصــر العربيــة :متــى أتاحــت الفرصــة ،ســتقوم المنظمــة بدعــم الســلطات
الحكوميــة فــي توفيــر خدمــات اإلحالــة للخدمــات والفــرص القائمــة حاليــا .وللتصــدي لبعــض الفجــوات ضمــن هــذا النطــاق ،ســتقوم
المنظمــة بتوفيــر منــح فرعيــة لشــركاء معتــرف بهــم يتــم اختيارهــم مــن مبــدا اإلســتفادة مــن حلــول جديــدة او اضافيــة لكســب الــرزق
مصممــة خصيصــا للعائديــن وغيرهــم مــن األفــراد فــي المناطــق التــي يســتهدفها البرنامــج .كمــا ســتقوم المنظمــة بــإدارة منــح فرعيــة
لدعــم المشــاريع المــدرة للدخــل علــى نطــاق صغيــر التــي تســاعد علــى اســتقرار المجتمعــات ،وذلــك مــن مبــدأ تلبيــة احتياجــات
المجتمعــات خــال فتــرة وجيــزة ومتوســطة.

هــم المعيليــن األساســيين ألســرهم يدعمــون مــن يحتــاج الــى اعالــة مثــل (الزوجــات واألطفــال واألشــقاء وغيرهــم مــن االقــارب) مــن خــال
العائــدات الماليــة التــي كانــوا يرســلونها فــي الســابق.

•إقامــة منتــدى الكترونــي للربــط بصــورة أفضــل بيــن الهجــرة والتنميــة علــى االمــد المتوســط والطويــل :هــذا المنتــدى الــذي تطــورت
فكرتــه مــن خــال المشــاورات التــي قامــت مــع الــوكاالت الحكوميــة المعنيــة والمغتربيــن المصرييــن والجهــات التمويليــة الدوليــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات ومعاهــد األبحــاث ،ســيمثل منتــدى تســتطيع مــن خاللــه الجهــات المعنيــة المحليــة أن تطــرح
أفكارهــا ومقترحاتهــا لتعزيــز اســتثمارات المغتربيــن المصرييــن بمبــادرات محليــة.

