
الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة/شعبة السكان إدارة  1

 والتنمیة  السكان �شأن للحكومات عشر الثالث  المتحدة  األمم  استقصاء

 الدولیة  �الهجرة المتعلقة الوحدة

على  الردود  إلى  حاجة وثمة  .الدولیة  �الهجرة  المتعلقة  الحكومیة واالســـــتراتیجیات  والبرامج  الســـــیاســـــات �شـــــأن أســـــئلة  الوحدة  هذه تتضـــــمن
 وتنقل  الهجرة  تیسیر   إلى  الرامیة  السیاسات �شأن 2-7-10  المستدامة  التنمیة  أهداف  لمؤشر   العالمي  الرصد  أجل من  الوحدة  هذه في  الواردة  األسئلة

 .19-�وفید لجائحة الهجرة سیاسات تصدي تقییم عن فضال �المسؤولیة، ومتسم ومنتظم وآمن منظم نحو على األشخاص

 مثل قصـــــیرة  لمدد  الزوار   �عتبر   وال  ).شـــــهرا  12( ســـــنة عن تقل ال  لمدة  المعتادة  إقامته  بلد �غّیر  شـــــخص  أي �أنه  الدولي  المهاجر   و�عّرف
 .السیاق هذا في الدولیین المهاجر�ن من الصلة ذات والفئات التبادل ببرامج المشمولین والطالب األعمال رجال من والمسافر�ن السیاح

هذه �ملء  قام  الذي  �المســــؤول  االتصــــال  ســــبل عن  معلومات  و�دراج  الوحدة،  هذه  على  الردود  تنســــیق عن  المســــؤول  المكتب تحدید یرجى
 .الوحدة

*البلد

*المكتب: 

 الوظیفــــــة/  مســــــــــــــمىاالسم:

 المنصب:

د  الهاتف: اإللكتروني: *البر�

 البر�دي: العنوان

 :التالیة االتصال معلومات �استخدام مرفقات أي مع االستقصاء من المملوءة الوحدة إعادة یرجى

2366 / 4632-367-917-1+ الهاتف: poppolicy@un.org اإللكتروني: البر�د

 POPULATION DIVISION البر�دي: العنوان
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS 
TWO UNITED NATIONS PLAZA, DC2-1950 
NEW YORK, NY 10017, USA 

و�مكن أ�ضا ملء هذه الوحدة من االستقصاء وتقم�دها على الومقع الشبكي: 

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/48691?newtest=Y&lang=ar

*حقل الزامي

 :

 :

mailto:poppolicy@un.org
https://icts-surveys.unog.ch/index.php/48691?newtest=Y&lang=ar
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 الخارج؟ إلى أو الداخل إلى الهجرة لتنظیم التالیة االستراتیجیات أو السیاسات أو المؤسسات من أي الحكومة لدى هل - 1

 ال نعم التدبیر 

للهجرة الوطنیة السیاسة لتنفیذ )1(مخصصة حكومیة و�الة (أ)

 العاملة الید هجرة ذلك في �ما النظامیة، الهجرة لمسارات وطنیة استراتیجیة أو سیاسة (ب)

)2(إدماجهم أو المهاجر�ن شمول لتعز�ز  وطنیة استراتیجیة أو سیاسة (ج)

)4(الجنساني المنظور  تراعي الهجرة سیاسة أن من للتأكد )3(رسمیة آلیات (د)

)5(سلیم نحو على مصنفة ببیانات الهجرة سیاسة تسترشد أن لضمان آلیة (هـ)

 التالیة؟ التدابیر  من أي طر�ق عن )6(النظامیة غیر  أو النظامیة الهجرة مع الحكومة تتعامل هل - 2

 ال نعم التدبیر 

)7(التأشیرة في المحددة المدة تجاوز  حاالت لرصد نظام (أ)

 للوصول السابق اإلذن ضوا�ط )ب(

)9(عنهم المنفصلین أو بذو�هم المصحو�ین غیر  �القصر  متعلقة )8(أحكام (ج)

__________ 
 تشیر الو�الة الحكومیة المخصصة إما إلى �یان حكومي منفصل، مثل وزارة، أو �یان، مثل إدارة أو وحدة، داخل و�الة حكومیة أكبر. )1(

ـــــیر اإلدماج إلى عملیة ذات اتجاهین للتكیف المت )2( ـــــون فیها، حیث یتم إدماج المهاجر�ن في الحیاة االجتماعیة  �شـــ بادل بین المهاجر�ن والمجتمعات التي �عیشـــ
معات المحلیة،  واالقتصــاد�ة والثقافیة والســیاســیة للمجتمع المحلي المســتقبل. وهو ینطوي على مجموعة من الحقوق والمســؤولیات المشــتر�ة للمهاجر�ن والمجت

 لة مثل الشمول االجتماعي والتماسك االجتماعي.و�تضمن مفاهیم أخرى ذات ص

 فة بذلك.تشیر اآللیة الرسمیة إلى أي حكم مؤسسي أو قانوني للجنة استشار�ة أو مجلس أو منتدى أو هیئة مماثلة معینة لخدمة الغرض المحدد أو مكل )3(

ـــاء و  )4( ـــان للنســـ ـــاني احترام حقوق اإلنســـ ـــات المراعیة للمنظور الجنســـ ـــیاســـ الرجال والفتیات والفتیان في جمیع مراحل الهجرة، وفهم احتیاجاتهم المحددة  تكفل الســـ
 وتلبیتها على النحو السلیم، وتمكینهم  �اعتبارهم عوامل للتغییر.

ــتوى التعلیمي، وغیر ذلك   )5( ــ ــــع من حیث الهجرة، والموقع الجغرافي، والدخل، والمســـ ــــب العمر، والجنس، والوضـــ ــنیف البیانات حســـ ــ ــــائص  �مكن تصـــ من الخصـــ
 الصلة. ذات

ـــــــخاص التي تحدث خارج نطاق القوانین أو اللوائح أو االتفاقات الدولیة التي تنظم الدخول إلى  )6( ـــ ـــــــیر الهجرة غیر القانونیة إلى حر�ة األشـــ ـــ ـــــــأ  تشـــ ـــ دولة المنشـــ
 العبور أو المقصد أو الخروج منها. أو

 بقاء في بلد معین �عد انتهاء الفترة المسموح بها.إلى ال “تجاوز المدة المحددة في التأشیرة”تشیر عبارة  )7(

حددة للتأشـیرة  �مكن أن تشـمل هذه األحكام إجراءات متخصـصـة لتحدید هو�ة األطفال و�حالتهم ورعایتهم وجمع شـمل األسـر؛ والمسـاعدة القانونیة؛ و�جراءات م )8(
 واللجوء.

األبو�ن وعن أقر�ائهم اآلخر�ن، والذین ال �قوم على رعایتهم راشــد مســؤول �حكم القانون أو العرف  القصــر غیر المصــحو�ین هم األطفال المنفصــلون عن �ال   )9(
هم األولیة  عن القیام بذلك. واألطفال المنفصـــلون عن ذو�هم هم األطفال المنفصـــلون عن �ال األبو�ن، أو عن الشـــخص الذي �ان مســـؤوًال من قبل عن رعایت

 لكن دون أن �كونوا �الضرورة منفصلین عن أقر�ائهم اآلخر�ن.سواء �موجب القانون أو العرف، و 
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)10(�الهجرة المتعلقة والتوعیة المعلومات حمالت (د)

)11(المهاجر�ن وتهر�ب �األشخاص لالتجار  للتصدي رسمیة استراتیجیات (هـ)

 في  ومشــــار�تهم  المصــــلحة  أصــــحاب  إشــــراك  وتشــــجیع  البلدان بین فیما  التعاون   لتعز�ز   التالیة  التدابیر  من  أ�ا  الحكومة تتخذ  هل- 3
  الهجرة؟ سیاسة

 ال نعم التدبیر 

 )12(الهجرة �شأن الوزارات بین مشتر�ة تنسیق آلیة (أ)

)13(العاملة الید هجرة ذلك في �ما الهجرة، �شأن ثنائیة اتفاقات (ب)

)14(التنقل لتشجیع إقلیمیة اتفاقات )ج(

)15(مجددا �الدخول والسماح العودة �شأن أخرى  بلدان مع التعاون  اتفاقات (د)

 )17(الهجرة  ســـــیاســـــة صـــــیاغة  في  الخاص  والقطاع  )16(المدني  المجتمع  إلشـــــراك )3(رســـــمیة  آلیات (ه)
 وتنفیذها

__________ 
ــلة �المرحل )10( ــا�قة  �مكن أن تشـــــمل هذه الحمالت المواقع الشـــــبكیة الحكومیة، و/أو أنشـــــطة التوعیة، و/أو الدورات التدر�بیة �شـــــأن المواضـــــیع ذات الصـــ تین الســـ

 والالحقة للوصول إلى بلدان المقصد أو �عد العودة.

 �مكن أن تكون هذه االستراتیجیات منفذة في البلد نفسه و/أو �صورة مشتر�ة في بلدان معنیة أخرى. )11(

ماثلة التي �شـارك  تشـیر آلیة التنسـیق المشـتر�ة بین الوزارات إلى ما هو قائم ومسـتمر وذو طا�ع مؤسـسـي من المنتد�ات أو المجالس أو اللجان أو الهیئات الم )12(
 زارتین أو هیئتین حكومیتین.فیها ما ال �قل عن و 

 ، �جب أن �كون البلد طرفا في اتفاق ثنائي واحد على األقل �شأن الهجرة مع بلد آخر.“نعم” لكي تنطبق اإلجا�ة بـ )13(

 ، �جب أن �كون البلد مدرجا في اتفاق إقلیمي واحد على األقل لتشجیع تنقل الید العاملة.“نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بـ  )14(

 ، �جب أن �كون البلد طرفا في اتفاق تعاون واحد على األقل مع بلد آخر �شأن العودة والسماح �الدخول مجددا.“نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بـ  )15(

 �شیر المجتمع المدني هنا إلى المغتر�ین وغیرهم من المجموعات غیر الر�حیة التي تمثل مصالح المهاجر�ن. )16(

 ، ینبغي أن تكون هناك آلیات قائمة إلشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص على حد سواء �صورة دور�ة أو منتظمة.“نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بـ  )17(
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 )18(التالیة؟ والحقوق  االجتماعیة الرعا�ة واستحقاقات الخدمات على الحصول في المساواة  المواطنین لغیر  الحكومة تكفل هل - 4

 الفئة

)19(نعم

 ال
  عن النظر  �صرف

الهجرة   حیث من وضعهم 
وضع  على حصلوا لمن

فقط  القانونیة  الهجرة

ــیة  الصـــــــــــحیة  الرعا�ة (أ) ــاســـــــــ  حاالت  في  أو/و األســـــــــ
)20(الطوارئ 

)21(العام التعلیم (ب)

 )22(المتساوي العمل عن المتساوي األجر  (ج)

)23(االجتماعي الضمان (د)

)24(القضاء إلى اللجوء إمكانیة )هـ(

 للمهاجر�ن؟ واالقتصادي االجتماعي والرفاه للهجرة اإل�جابي اإلنمائي األثر  لتعظیم التالیة التدابیر  من أ�ا الحكومة تتخذ هل- 5

 ال نعم التدبیر 

الفعلیة  العمل سـوق   احتیاجات  مع  الدور�ة،  التقییمات خالل من  العاملة،  الید هجرة سـیاسـات  مواءمة (أ)
 والمتوقعة

__________ 
 تشیر المساواة إلى المساواة في المعاملة مع رعا�ا الدولة المعنیة. )18(

ـــد. )19( ـــع المهاجر �موجب قانون الهجرة في بلد المقصـــ ـــع من حیث الهجرة إلى وضـــ ـــیر الوضـــ ـــع من حیث الهجرة ”وتعني عبارة    �شـــ ـــرف النظر عن الوضـــ “�صـــ
ـــع قانوني من   ـــ ـــع غیر قانوني. والمهاجرون الذین یتمتعون بوضـــ ـــ ـــع قانوني من حیث الهجرة وأولئك الذین هم في وضـــ ـــ حیث المهاجر�ن الذین یتمتعون بوضـــ

ــــخاص الذین ینتقلون أو انتقلوا عبر حدود دولیة و�ؤذن لهم �الدخول إل ـــ ى دولة معینة أو البقاء فیها عمال �أحكام قانون تلك الدولة واالتفاقات  الهجرة هم األشـــ
 الدولیة التي تكون تلك الدولة طرفا فیها.

راض غیر المعد�ة،  تشیر الرعا�ة الصحیة األساسیة إلى الخدمات األساسیة المتعلقة �الصحة اإلنجابیة وصحة األم والولید والطفل، واألمراض المعد�ة، واألم )20(
الســـرعة    ضـــال عن القدرة على تقد�م الخدمات و�مكانیة الحصـــول علیها. وتشـــیر الرعا�ة الصـــحیة في حاالت الطوارئ إلى أي رعا�ة طبیة مطلو�ة على وجهف

 للحفاظ على حیاة شخص أو تجنب إلحاق ضرر �صحته ال �مكن إصالحه.

 االبتدائیة والمدارس الثانو�ة العامة.�شیر التعلیم العام إلى الحضانات والمدارس  )21(

لهجرة�شــیر إلى المســاواة في دفع المرتبات واالســتحقاقات إلى جمیع  من �قومون بنفس العمل في نفس مكان العمل، �صــرف النظر عن وضــعهم من حیث ا )22(
 أو غیر ذلك من الخصائص.

ئمة على االشـــتراكات وغیر القائمة علیها (في حاالت الشـــیخوخة، والورثة، والعجز)، والتأمین  تشـــمل برامج الضـــمان االجتماعي نظم المعاشـــات التقاعد�ة القا )23(
 ضد البطالة، والتأمین الصحي، وتعو�ضات العمال، واستحقاقات المرض، والمساعدة االجتماعیة األساسیة.

ـــــاعدة والتمثیل القانونیة لأل )24( ـــــورة والمســـ ـــــاء: المشـــ ـــــمل إمكانیة اللجوء إلى القضـــ ـــــخاص المحتجز�ن أو المتهمین �ارتكاب جر�مة (�ما في ذلك عدم فرض  تشـــ شـــ
ــائل مالیة �افیة)؛ والحصــــول على المعلومات القانونیة؛ والحصــــول على الخدمات األخرى المقدمة من خالل آلیات أي  بدیلة   تكالیف على من ال �ملكون وســ

 ملة  في اإلجراءات أمام المحكمة أو ال یتكلم بها).لتسو�ة المنازعات، والترجمة الشفو�ة (لمن ال �فهم اللغة المستع
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)25(االجتماعي الضمان استحقاقات نقل إمكانیة  تیسیر  (ب)

)26(الخارج في المكتسبة والمؤهالت �المهارات االعتراف  تیسیر  (ج)

)27(المالیة التحو�الت تدفق تشجیع أو  تیسیر  )د(

)28(المهاجر�ن للعمال األخالقیة لالعتبارات والمراعي العادل التوظیف تشجیع (هـ)

 الدولیة؟ الحدود عبر  قسرا المشردین األشخاص من وغیرهم لالجئین لالستجا�ة التالیة التدابیر  من أ�ا الحكومة تتخذ هل- 6

 ال نعم التدبیر 

 الدولیة الحدود عبر  الفرار  على أجبروا الذین األشخاص وتحدید وتسجیل الستقبال نظام (أ)

الغذاء مثل  األســـــــــاســـــــــیة  االحتیاجات  توفیر   حیث من  )30(المشـــــــــردین  للســـــــــكان  )29(طوارئ   خطط (ب)
 الطبیة والرعا�ة والتعلیم الصحي والصرف

تمر  التي  البلدان في  الخارج في  المقیمین  المواطنین  إلى  المســــــــاعدة  تقد�م  أجل من  محددة  تدابیر  (ج)
  األزمات �عد ما حاالت أو �أزمات

آلثار   التصــــــــدي  أجل من  محددة  أحكاما تتضــــــــمن  الكوارث  مخاطر  من  للحد وطنیة اســــــــتراتیجیة (د)
)31(التشرد إلى المؤد�ة الكوارث

الدولیة  الحدود عبر  قســــــرا  المشــــــردین  لألشــــــخاص  المؤقتة  الحما�ة  أو  المؤقتة �اإلقامة  اإلذن منح (هـ)
 العودة عن والعاجز�ن

__________ 
ــ  )25( ــــ ـــ ــــ ـــ ، �جب أن �كون البلد طرفا في اتفاق مع بلد آخر واحد على األقل �شــــــأن إمكانیة نقل نوع واحد على األقل من اســــــتحقاقات  “نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بــــ

 الضمان االجتماعي.

ــــــ  )26( ـــ ــــ ـــ ــهادات، والمهارات، والكفاءات)  ، �جب أن �كون البل“نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بــــ ــمیة (اعتماد) لالعتراف �المؤهالت األجنبیة (الشـــ ــع معاییر رســـ د قد وضـــ
 المكتسبة في الخارج.

ــ  )27( ـــ ـــ ، �جب أن �كون هناك برنامج حكومي واحد على األقل �جري تنفیذه في الوقت الراهن للقیام �ما یلي: خفض تكالیف معامالت  “نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بــــ
مول المالي �حیث حو�الت؛  وز�ادة توافر خدمات تحو�ل األموال؛ وتحسـین الظروف التي ُترسـل فیها التحو�الت المالیة؛ ودعم اإللمام �األمور المالیة والشـ الت

 ُتستخدم التحو�الت المالیة على نحو أفضل.

ــتلزم تشـــجیع التوظیف العادل والمراعي لالعتبارات األخالقیة مكافحة ممارســـ  )28( ات التوظیف التعســـفیة واالحتیالیة، �ما في ذلك: الخداع حول طبیعة وظروف  �سـ
ید العمال إذا  العمل؛ واالحتفاظ �جوازات الســفر؛ والخصــومات غیر القانونیة من األجور؛ واالســترقاق على أســاس الدین المرتبط �ســداد رســوم التوظیف؛ وتهد

ــ أرادوا أن یتر�وا أر�اب العمل؛ و�ث المخاوف من الطر  ــ ـــ �جب أن �كون هناك برنامج حكومي واحد على األقل �جري ، “نعم”د الحقا. ولكي تنطبق اإلجا�ة بــــ
 تنفیذه في الوقت الراهن، یر�ز على العمال المهاجر�ن في البلد المضیف أو مواطني البلد العاملین في الخارج (العمال في الخارج).

�كون للبلد خطة لتلبیة االحتیاجات األساسیة للسكان المشردین عبر الحدود الدولیة من بلدان أخرى، وذلك من خالل  ، �جب أن “نعم” لكي تنطبق اإلجا�ة بــــــ  )29(
 الترتیبات الكافیة والمالئمة.

 هنا إلى األشخاص الذین فروا عبر الحدود الدولیة، ولیس األشخاص المشردین داخلیا. “السكان المشردین”�شیر مصطلح  )30(

ــ  )31( ـــ ــــ ـــ ، �جب أن �كون البلد قد وضــع اســتراتیجیة للتصــدي لألزمات في البلد نفســه، �ما في ذلك احتمال تشــرد الســكان عبر الحدود  “نعم”لكي تنطبق اإلجا�ة بــــ
 المرتبطة بهذه األزمات. الدولیة إلى بلدان أخرى، وتخفیف المخاطر



 الدولیة  �الهجرة المتعلقة  الوحدة -  والتنمیة   السكان �شأن  للحكومات عشر  الثالث  المتحدة األمم استقصاء 

 6 إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتماعیة �األمم المتحدة/شعبة السكان 

 ؟19-�وفید لجائحة للتصدي التالیة العامة السیاسة تدابیر  من أ�ا الحكومة اتخذت له - 7

 التدبیر 

 نعم

 ال
وتم  مؤقتا،

 �الفعل  رفعه

) 32( نافذا یزال ال

 )الحدود إغالقِ  أو السفر  حظر  عملیات( السفر  على مفروضة قیود (أ)

 )التأشیرات إصدار  أو الطلبات تجهیز ( التأشیرات خدمات تعلیق (ب)

 اللجوء ملتمسي طلبات تجهیز  تعلیق (ج)

ــار�ح  تمدید (د) البلد  في  �الفعل  الموجودین  للمهاجر�ن  العمل  أو  اإلقامة  تصــــــــ
 المضیف

 في  دخولهم أو المهـاجر�ن �ـالعمـال االحتفـاظ لتیســــــــــــــیر   خـاصـــــــــــــــة برامج (هـ)
)33(األساسیة الخدمات قطاعات

،19-�كوفید  المتعلقة  والعالجات  االختبارات  إلى  الوصــــول  إمكانیة توفیر  (و)
 الهجرة حیث من الوضع عن النظر  �غض

أخر    (ز)

 إذا كانت اإلجا�ة بنعم على س .7 ز  ، یرجى تحدید التدبیر  "اآلخر " - 8

 .الصلة ذات السیاسات وثائق إلى تحیل روا�ط أو مراجع أي ذلك في �ما إضافیة، ومعلومات تعلیقات أ�ة تقد�م یرجى - 9

- نھایة الوحدة -

__________ 
 في وقت اإلجا�ة على أسئلة هذا االستبیان. )32(

 القطاعات مثل الرعا�ة الصحیة، والزراعة، و�نتاج األغذ�ة وتوز�عها. )33(
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