
 
 

بـا رسـالت  1951در سـال یک ارگان بـین دولتـی بـوده کـه  )IOMازمان بین المللی مهاجرت(س
المللـی مهـاجرت در ه است.  سازمان بـین ساماندهی امور مهاجرتی در سطح جهان تأسیس گردید

 10کشـور عضـو،  157سالهاي اخیر رشد چشمگیري داشته است به طوریکه در حال حاضر داراي 
دفتر در سرتاسر جهان می باشـد. سـازمان بـین المللـی  100کشور به صورت عضو ناظر و بیش از 

تـی و مهاجرت دستیابی به این اهداف را از طریق ارائه خـدمات و اطـالع رسـانی بـه بخشـهاي دول
مهاجرین انجام می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت با کمک به رونـد مـدیریت انسـانی و قـانونی 
مهاجرت در راستاي همکاریهاي بین المللی در مشکالت مهاجرتی، پیداکردن راه حلهـاي عملـی در 

جباري، مشکالت مهاجرتی، و ارائه کمکهاي بشردوستانه به مهاجرین نیازمند، پناهندگان، مهاجرین ا
و یا رانده شده ها تالش می کند. قانون اساسی سازمان بین المللی مهاجرت بطور صریح رابطه بـین 
مهاجرت و اقتصاد، پیشرفت اجتماعی و فرهنگی، و حق آزادي مهـاجرت افـراد را بـه رسـمیت مـی 

رت شناسد. فعالیتهاي این سازمان به چهار دسته عمده تقسیم می شود: مهـاجرت و توسـعه، مهـاج
، قانونمند سازي مهاجرت، و مواجهه با مهـاجرت اجبـاري. فعالیتهـاي گسـترده شـامل شده تسهیل

اشاعه قانون بین المللی مهاجرت، مباحث و راهکارهاي سیاست گذاري، دفـاع از حقـوق مهـاجرین، 
 سالمت مهاجرت، جمعیت جنسیتی مهاجرین. 

 
 رسالت جهانی سازمان بین المللی مهاجرت

المللی مهاجرت معتقد است که مهاجرت انسانی و قانونی، هم به نفـع مهـاجرین وهـم سازمان بین 
جوامع است. اهداف این سازمان به عنوان سازمان پیشرو در امور مهاجرت، با همکاري سایر فعـاالن 

 در جامعه بین المللی براي نیل به اهداف ذیل تالش می نماید:
 ر مدیریت مهاجرت.کمک به حل چالش هاي عملیاتی روز افزون د •
 حداکثر درك از مشکالت مهاجرتی. •
 تشویق به توسعه اقتصادي و اجتماعی از طریق مهاجرت. •
 حمایت از شان انسانی و سالمت مهاجرین. •
 

 تمرکز خط مشی سازمان بین المللی مهاجرت
ارائه خدمات ایمن، قابل اطمینان، منعطف و مقرون بـه صـرفه بـراي افـرادي کـه بـه  .1

 المللی در زمینه هاي مهاجرتی احتیاج دارند.کمکهاي بین 
تقویت مدیریت انسانی و قانونی مهاجرت و احتـرام بـه حقـوق انسـانی مهـاجرین در  .2

 راستاي قانون بین الملل.
، تحقیق، همکاري فنـی و کمـک عملیـاتی بـه کشـورها، ارائه پیشنهادات کارشناسی .3

مشـکالت  تسطیحو  ظرفیتموسسات دولتی و غیر دولتی و دیگر فعاالن جهت ایجاد 
 بین المللی، منطقه اي، و همکاري دو جانبه در زمینه مهاجرت.

کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها از طریق تحقیـق، نشسـتها، طراحـی و  .4
 اجراي برنامه هاي مهاجرتی در راستاي افزایش منافع مهاجرین.

ر معمـول از طریـق کمک به کشورها، مهاجرین، و جوامع در چالشهاي مهـاجرت غیـ .5
تحقیق و تجزیه و تحلیل عوامل ریشه اي، تبادل داده ها، و ارائه تجربیات موفق و  راه 

 حل هاي توسعه محور.
قرار داشتن در جایگاه مرجع داده هاي مهـاجرتی، تحقیقـات، تجربیـات، جمـع آوري  .6

 داده،و تبادل تجربیات.
اي و بین المللـی مهـاجرت در  ارتقاء، یاري، و حمایت از مذاکرات و نشستهاي منطقه .7

راستاي افزایش درك موقعیتها و  چالشهاي مهـاجرتی، شناسـایی و توسـعه سیاسـت 
گذاري چالشهاي مربوطه و  شناسایی راهکارهاي جامع و سنجش پیشرفت مشـارکت 

 بین المللی.
کمک به کشورها در جهت تسهیل ادغام مهاجرین در جوامع میزبانشان و جمع کردن  .8

 کنده به عنوان همیاران توسعه.جوامع پرا
 

 

مشارکت در فعالیتهاي بشر دوستانه هماهنگ و در غالب ساختارهاي بـین آژانسـی و  .9
همچنین به منظور ارائه خدمات مهاجرتی در شرایط بحرانـی و پـس از بحـران؛ و بـر 

 مبناي نیازهاي فردي به منظور سهیم شدن در حمایت از آنها.
همکاري سایر سازمانهاي مرتبط بین المللی کـه بازگشـت اجراي برنامه هاي مناسب با  .10

داوطلبانه و استقرار مجدد پناهنـدگان، آوارگـان، مهـاجرین و سـایر افـراد نیازمنـد بـه 
حمایتهاي بین مهاجرتی را تسهیل کند به طوریکه نیازها و نظرات مجامع ذي نفع مـد 

 نظر قرار گیرد.
رنامه ها، و فنون کارشناسی در مبارزه با کمک به کشورها جهت توسعه و انتقال دانش، ب .11

ورود و خروج غیر قانونی و قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان، در راستاي قوانین 
 بین المللی. 

کوتـاه مـدت حمایت از تالش کشورها در زمینه مهاجرت نیروي کار، خصوصا جابجایی  .12
 .دایره وارجمعیت، و دیگر انواع مهاجرت 

 
 لی مهاجرت در جمهوري اسالمی ایرانسازمان بین المل

تمرکز سازمان بین المللی مهاجرت در جمهوري اسـالمی ایـران بـر روي کارگاههـاي 
ظرفیت سازي، بازگشت و استقرار مجدد پایدار متخصصین افغان، حمایت از گنجاندن 
مقوله مهاجرت در برنامه ریزي و نقشه توسعه، تشویق برقراري روابط بین اجتماعـات 

ریق برنامه هاي انتقال دانش و مهارت و تسهیل رونـد ارسـال وجـوه. فعالیتهـاي از ط
 عمده این سازمان تا کنون به شرح زیر بوده است:

همکاري تخصصی با بخشهاي مرتبط دولت جمهوري اسالمی ایران در پروژه هـاي مهـاجرت  
 براي توسعه؛

المی ایران به جمهوري اسالمی بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد اتباع افغانی از جمهوري اس 
 افغانستان؛

 مهاجرت تسهیل شده؛ 
 بازگشت متخصصین افغان؛ 
 دوره هاي آشنایی با فرهنگ کشورها؛ 
 کارگاههاي ظرفیت سازي براي مقامات مسئول دولت جمهوري اسالمی. 

 بازگشت متخصصین افغان
تمرکز طرح بازگشت متخصصین افغان بر بازگشت تحصیلکردگان و متخصصین تبعه افغانستان است 
که در سراسر جمهوري اسالمی ایران ساکن هستند و تمایل دارند تخصصشان را بطور کوتاه یا بلنـد 
مدت وقف روند بازسازي سرزمین مادري خود کنند. داوطلبین این طرح معمـوال تمایـل دارنـد بـه 

ه خانواده خویش به موطن اصلی خود بازگردند که این موضوع داللت بر پایداري بازگشت آنهـا همرا
دارد واین در مقایسه با بازگشت هاي موقتی، تضمینی است بر دوام کمک رسـانی ایشـان بـه رونـد 
بازسازي. در راستاي بهبود پایداري بازگشت هاي صورت گرفته، تسهیالتی براي آن دسـته از افـراد 

با خانواده خود باز می گردند در نظر گرفته شده که از جمله آن هزینه بازگشت داوطلب و افـراد  که
 درجه یک خانواده در این طرح است.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هماهنگ کننده سازمان بین راست به چپ:  –متخصصین افغان کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در حال توجیه 
 نماینده کمیساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل، کشورامور اتباع خارجی وزارت  کل نمایندگان اداره، المللی مهاجرت

 نهاد غیر دولتی)، رییس نیکو (متحد

 



 
 

 ظرفیت سازي
در محدوده این طرح، رویکرد سازمان بین المللی مهاجرت ایجاد ارتباط بـین مهـاجرت و توسـعه از 
این دیدگاه است که درصورت مدیریت صحیح، مهاجرت بین المللی میتوانـد بـه رشـد و شـکوفایی 
کشورهاي مبداء و مقصد و همچنین منافع خود مهاجرین کمک کند. بنابراین سازمان بـین المللـی 

تحت اختیار گرفتن توان توسـعه اي بـالقوه "ت مطالبی را تدوین نموده است که مرکزیت آن مهاجر
. به بیان دیگر، فعالیتهـاي ایـن طـرح شـامل "مهاجرت در راستاي منفعت مهاجرین و جوامع است

تقویت ظرفیت دولتها و سایر نهادهاي دولتی/غیر دولتی ذي ر بط  دیگر جهت استفاده از جمعیـت 
اجتماعی در مناطق مهـاجرت خیـز،  عهستوروند توسعه در کشور مقصد، تقویت اقتصاد و مهاجر در 

 افزایش تاثیر توسعه اي انتقال وجوه و تسهیل بازگشت و استقرار مجدد اتباع متخصص است. 
 خالصه اساس طرح فوق به شرح زیر است:

مقصـد  در کشـورسایر نهادهاي دولتی/غیر دولتی ذي ر بـط ظرفیت سازي دولتها و  
جهت گفتمان و جذب پراکندگی هاي جمعیتـی در جهـت توسـعه کشـور مبـداء و 

 افزایش سیاست گذاري مهاجرتی توسعه محور.
اشاره به دالیل ریشه اي مهاجرت اقتصادي بوسیله افـزایش تـوان دولتهـا و فعـاالن  

 کلیدي دیگر براي تمرکز راهبردي بر روي پویایی مهاجرتی کشور مبداء.
ــر ر   ــز ب ــاعی و  تمرک ــدمات اجتم ــعه خ ــادي و توس ــتهاي اقتص ــترش فرص وي گس

زیرساختهاي اجتماعی خصوصا مناطق مستعد مهاجرت اقتصادي، و یا در مناطق در 
 حال توسعه براي جذب و ابقاء بازگشت مهاجرین به آن منطقه.

شناخت تاثیرات بالقوه انتقال وجوه مهاجرین و تاکید بر نقش چشمگیر آن در توسعه  
. وجوه ارسالی به عنوان سهم عمده انواع انتقال، احتمـال پیشـرفت بیشـتر و کشورها

گسترده تر خانوار، جوامع و کشورها را فراهم می کند. هدف فعالیت در حیطه انتقال 
وجوه، تسهیل توسعه سیاست گذاریها و ساختارهایی است که خدمات انتقال وجوه را 

کـه ایـن امـر   انتقال، افزایش می دهندبراي مهاجرین و در نتیجه اثرات توسعه اي 
خدمات انتقال وجه را براي مهاجرین و آثـار توسـعه اي انتقـال وجـه را بهبـود مـی 
بخشد. در این مرحله، سازمان بین المللـی مهـاجرت بـر روي جمـع آوري داده هـا، 

 گفتمان در زمینه سیاست گذاري و انتشار تجربیات موفق تمرکز دارد. 
 

 استقرار مجدد و معاینات پزشکی  
مهاجرت مردم و اقدامات مربوط به آن جهت تسطیح مهاجرت قانونی به سراسر دنیا، در طول سـالها 
یکی از برنامه هاي عملیاتی عمده سازمان بین المللی مهاجرت بوده است. با در نظر گرفتن جابجایی 

امروز و همچنـین در نظـر گـرفتن بازارهـاي افراد به عنوان یکی از خصوصیات جدایی ناپذیر دنیاي 
جهانی به هم تنیده، و تشکیل شبکه هاي جمعیتی فراملی و رشد سـریع فناوریهـاي ارتبـاطی، بـه 
مهاجرت روز افزون کارگران ماهر و نیمه ماهر، دانش آموزان، کارآموزان، خـانواده هـا و گردشـگران 

اجرت را ترغیب بـه پیگیـري و مطالعـه رونـد منجر شده اند؛ که همه و همه سازمان بین المللی مه
مذکور می نماید. این سازمان به استقرار مجدد افرادي که در طرحهـاي قـانونی مهـاجرت پذیرفتـه 
شده اند، از طریق انجام مراحـل قـانونی، معاینـه هـاي پزشـکی، و حمـل و نقـل قابـل اطمینـان و 

ی نیـز در صـورت درخواسـت اقتصادي، کمک می کنـد. تسـهیالت دیگـر سـفر و همراهـی پزشـک
 کشورهاي میزیان جهت کمک به اسکان مهاجرین در جامعه جدیدشان قابل ارائه می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دوره هاي آشنایی فرهنگی
افرادي که به کشوري با فرهنگ، سنت و مذهب متفاوت از کشور خودشـان سـفر مـی  ممکن است

با محیط جدید خود گردند. مهاجرانی که براي استقرار مجدد در  کنند دچار یک دوره عدم سازگاري
کشورهاي ثالث پذیرفته می شوند معموال آگاهی اندکی از وضعیت اجتماعی و اقتصادي کشـورهاي 
پذیرنده دارند. شاید مهاجرین موقت یا دائمی با توجه به روند داوطلبانه و معمـول و آمـادگی بـراي 

در مقابل این شرایط داشته باشند. اگـر چـه برخـی از آنـان ماننـد  این سفر، آسیب پذیري کمتري
پناهندگان و داوطلبین اجتماعی ممکن است انتظارات غیر واقعی و شاید نـا مناسـبی از زنـدگی در 
کشور جدید داشته باشند. توقعات نه تنها موجب تنش براي تازه واردین در بدو ورود می شود بلکـه 

ائه دهندگان خدمات اجتمـاعی جامعـه میزبـان شـود. برگـزاري دوره هـاي میتواند باعث فشار بر ار
آشنایی فرهنگی، تنش و نگرانی را با ترسیم تصویر بهتر بـراي مهـاجرین و پناهنـدگان از آنچـه در 

مجهز می کند و بـه آنهـا  ها آنها را به مهارتهاي سازگار انتظارشان است، کاهش می دهد. این دوره
زندگی خود را در اجتماع جدید شکل دهند. همزمـان ایـن دوره هـا شـانس  کمک می کند تا رفتار

ایجاد پلهاي ارتباطی بین کشور مبدا و مقصد را فراهم می کند و امکان آشنایی با فرهنـگ و رفتـار 
 این اعضاء جدید را براي جامعه میزبان فراهم میکند.    
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شیرازشهر نشست ظرفیت سازي با حمایت مالی دولت ژاپن:   

 


