پروژه مشارکت راه ابریشم
هدف پروژه «پشتیبانی از مشارکت راه ابریشم برای مهاجرت تحت
فرایند بوداپست» ،تقویت ظرفیتهای مدیریت مهاجرت کشورهای راه
ابریشم افغانستان ،عراق ،پاکستان ،هم در سطح ملی و هم منطقه ای
است .پس از چندین طرح ،این پروژه قدم بزرگ اول و تعهد چند
جانبه را برای کمک به اجرای مشارکت راه ابریشم برای مهاجرت
منعکس میکند.
این پروژه که در فبروری  4102راه اندازی شده است ،به مدت سه
سال تا اپریل  4102اجرا خواهد شد.
پس زمینه
در  01اپریل  4102اعالمیه وزرای استانبول درباره مشارکت راه

دیدار مطالعاتی درباره مدیریت مهاجرت در گرجستان

ابریشم برای مهاجرت ،در پنجمین کنفرانس وزرای فرایند بوداپست
برای تثبیت چارچوب اجرایی همکاری در امتداد راه ابریشم از آسیا تا

اهداف ویژه

اروپا انتخاب شد .با الهام گیری مدیریت مهاجرت مدرن از روح

اهداف ویژه این پروژه عبارتند از:

مثبت و تبادل ارزشمندی که توسعه راه ابریشم باستانی را هدایت
کرد ،این پروژه ترجمان تعهدات سیاسی مشارکت راه ابریشم برای
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اقدامات جدی است.
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روش
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از طریق ترکیب اجزاء و با برخورد با موضوع از سه زاویه
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ضروری ظرفیت (آموزش) ،اطالعات و سیاست که باهم ظرفیت
مسئوالن مهاجرت در منطقه را باال خواهند برد ،بهبود ساختارهای
پایه ای مدیریت مهاجرت و قابلیتها در کشورهای راه ابریشم هدف
قرار میگیرد .این سه عنصر پایه ای با سیاست گفتگوی بین دولتها
در همه سطوح همراهی میشوند و مهارتهای جدی ِد بدست آمده ،در
پروژه های پیشگام بکار گرفته خواهند شد.

-5

افزایش دانش ،تخصص و مهارتهای مدیریت مهاجرت مسئوالن
دولتی مربوطه در کشورهای راه ابریشم.
تقویت سیستمهای ملی مدیریت ارقام مهاجرت و ایجاد پایگاه
اطالعاتی درباره واقعیات مهاجرت در افغانستان ،عراق و پاکستان.
پشتیبانی از توسعه چارچوبهای جامع سیاست ملی برای مدیریت
مهاجرت.
تقویت گفتگوی منطقه ای و بین دولتها و مبادله اطالعات درباره
مسائل مهاجرت در میان کشورهای راه ابریشم از طریق ساختار
نشست ثابت فرایند بوداپست.
افزایش همکاری عملیاتی پایه ای در میان کشورهای راه ابریشم
در حوزه مهاجرت.

فعالیتها
در رابطه با اهداف ،پروژه بر پایه پنج بخش اصلی با مجموعه ای مرکب از
فعالیتها بنا شده است که ذاتا به هم متصلند:

1

بخش  :0توسعه سیستمهای آموزشی پایدار
مجموعه ای از آموزشهای ملی و منطقه ای برای موضوعات دارای
اولویت بیانیه وزرای استانبول:
 مهاجرت و یکپارچگی قانونی نیروی کار مهاجرت غیرمنظم ،عودت ،قاچاق مهاجران و ضد قاچاق مهاجرت و توسعه محافظت بین المللیآموزش آموزگاران و کمک فنی ،همراه با توسعه برنامه های
آموزشی به آ) بهبود دانش ،درک مشترک و تقویت ساختارهای
آموزشی موضوعات مهاجرت و ب) ارتقاء چارچوبها برای همکاری
بین عوامل و تماسهای هم تراز کمک خواهد کرد.

بخش  :2هدایت فرایند بسوی سیاستهای جامع مهاجرت از طریق تثبیت یا ادامه
کارگروههای بین عوامل و روشهای ایجاد چارچوبهای جامع سیاست ملی
برای مدیریت مهاجرت که از طریق نشستهای کارگروه ملی و منطقه ای و
نظرات کارشناسی پشتیبانی میشود
بخش  :2افزایش گفتگوی منطقه ای و بین دولتها از طریق گفتگوی کارشناسی
پیوسته در کار گروه منطقه راه ابریشم و نشستهای بعدی فرایند بوداپست.
بخش  :5هدایت مسیر پیش رو
با روشهای خالقانه ،همکاری اساسی میان کشورهای منطقه راه ابریشم در
چارچوب پروژه های پیشگام تقویت خواهد شد که دو نمونه از آنها در 4105
اجرا خواهد شد:
-

دوره آموزشی منطقه ای درباره مهاجرت قانونی نیروی کار در ایران

بخش  :4بهبود پایگاه مدیریت معلومات و دانش
یک کارگاه منطقه ای و چندین کارگاه ملی و پشتیبانی هدفمند
کارشناسی با هدف آ) تقویت ساختارهایی برای گردآوری ،مدیریت و
تحلیل ارقام های مهاجرت ب) ارتقاء همکاری ملی و منطقه ای بین
عوامل درباره گردآوری و مدیریت معلومات و پ) ایجاد پایگاه
اطالعاتی درباره واقعیات مهاجرت و عمل بعنوان پایه ای برای
پالیسی سازی آگاهانه.

تاسیس مراکز اطالعات مهاجرت و افزایش آگاهی درباره مهاجرت
در پاکستان
آغاز همکاری پولیس منطقه ای – منطقه راه ابریشم و ترکیه

شرکای پروژه و دیگر کشورهای شرکت کننده
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