لثانيعشر للحكومات
لمتحدة ا
استقصاء األمم ا
تنمية
بشأنالسكان وال
الثالثة
الوحدة
الهجرةالدولية
ويعرف املهاجر الدويل ختأنل أي
تتضمة هره الومسدة أس لة ختشأن السياسات وال ام واالستاتيميات احلكومية املتعلقة ختاهلمرة الدوليةّ .
يغري ختلد إقامتل املعتادة ملدة ال تق عة سنة ( 12شهرا) .أما ال يارات القصرية األج مق أسفار السيال ورجال األعمال والطلبة
ش ص ّ
التبادليون والف ات جات الصلة ا تعت يف هرا السياق مة قبي اهلمرة الدولية.
يرجى قديد املكتب املسؤول عة تنسيد الردود على هره الومسدة ،وإيراد معلومات عة سب االتصال ختاملسؤول الري قام ختاستيفاء الومسدة.
البلد
املكتب
االسم

مسمى الوظيفة /املنصب

ال يد اءلكتوين

اهلاتف

العنوان ال يدي
يرجى إعادة الومسدة املستوااة مة االستقصاء مع أي مراقات إىل العنوان التايل
ال يد اءلكتوين

poppolicy@un.org

العنوان ال يدي

POPULATION DIVISION

اهلاتف

+1-917-367-4632 / 5198

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS
TWO UNITED NATIONS PLAZA, DC2-1950
NEW YORK, NY 10017, USA

وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﺘﺎﱄ:

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/3?lang=ar

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية/شعبة السكان
)18-13427 (A

20/29

استقصاء األمم املتحدة القاين عشر للحكومات ختشأن السكان والتنمية – الومسدة القالقة

ألف  -إدارةالهجرة
 1-3ه لدا احلكومة أي مة املؤسسات أو السياسات أو االستاتيميات الواردة ايما يلي لتنذيم اهلمرة؟
التدختري
أ-

نعم

ال

وكالة مسكومية خمصصة( )1لتنفير السياسة الوقنية للهمرة

قح  -سياسة أو استاتيمية وقنية ملسارات اهلمرة النذامية ،مبا يف جلك همرة اليد العاملة

2-3

ج-

سياسة أو استاتيمية وقنية لتع ي مشول املهاجرية أو إدماجهم

د-

سياسة أو استاتيمية وقنية ختشأن همرة املواقنا

ه-

ومسدة أو إدارة أو و ارة مسكومية خمصصة للتواص مع املغتختا أو املواقنا يف اةارج
أو العاملا يف اةارج
( )3

و-

آليات ر ية( )2للتأكد مة أن سياسة اهلمرة تراعي املنذور اجلنساين

ز-

آلية لضمان أن تستشد سياسات اهلمرة ختبيانات مصنفة على حنو سليم

ل-

تقرير وقب سنوي عة اهلمرة يشم ختيانات اهلمرة الت معها احلكومة و/أو
املصادر األخرا

( )4

ما هي سياسة احلكومة ختشأن املستوا السنوي للف ات الواردة ايما يلي مة ا ات اهلمرة؟
الف ة
أ-

الراع

اءختقاء عند
املستويات احلالية

اةفض

ال توجد سياسة
ر ية

اهلمرة مة خ ل القنوات النذامية

قح  -همرة العمال املهرة
__________
( )1تشككري عبككارة الوكالككة احلكوميككة امل صصككة إمككا إىل هي ككة مسكوميككة مسككتقلة ،مقك الككو ارات ،أو إىل كيككان ،مقك اءدارات أو الومسككدات ،داخك وكال كة
مسكومية كبرية.
( )2تشري عبارة آليكة ر يكة إىل أي مسككم مؤسسكي أو قكانوين للمنكة استشكارية أو جملكف أو منتكدا أو هي كة مماثلكة معينكة ةدمكة غكرض حمكدد أو مكلفكة
خترلك.
( )3تكف السياسات املراعية للمنذور اجلنساين امستام مسقوق اءنسان للنساء والرجكال والفتيكات والفتيكان يف مجيكع مرامسك اهلمكرة ،واهكم امستياجكاهتم
ا ددة اهما صحيحا وتلبيتها ،ومتكينهم كعوام للتغيري.
( )4ميكككة تصككنيف ال بيانككات مسسككب العمككر ،واجلككنف ،والوضككع مككة مسيككث اهلمككرة ،واملوقككع اجلغ كرايف ،والككدخ  ،واملسككتوا التعليمككي ،وغككري جلككك مككة
اةصائص جات الصلة.

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية/شعبة السكان
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3-3

ج-

اهلمرة مة أج مجع مش األسرة

د-

همرة املواقنا خارج الوقة

ه-

همرة العمال املهرة خارج الوقة

و-

عودة املواقنا املقيما يف اةارج

-

عودة املهاجرية إىل ختلداهنم األصلية

يرجى قديد األسباقح الرئيسية الكامنة وراء وضع السياسات الراهنة للهمرة الواادة واهلمرة النا مسة.
سياسة اهلمرة
الواادة

السبب
أ-

سياسة اهلمرة
النا مسة

مواجهة تناقص عدد السكان يف األج الطوي

قح  -مواجهة شي وخة السكان

4-3

ج-

تلبية متطلبات اليد العاملة يف قطاعات اقتصادية معينة

د-

صون ارص العم ملواقب البلد

ه-

اءختقاء على ا ات حمددة مة العمال

و-

اءختقاء على الوضع الراهة للتنوع االجتماعي والعرقي

ه تشعر احلكومة ختالقلد إ اء عدد املهاجرية الرية هم يف وضع غري نذامي؟
قلد ختالغ

قلد قفيف

ال يوجد قلد

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية/شعبة السكان
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ه تتصدا احلكومة للهمرة النذامية أو غري النذامية عة قريد أي مة التداختري الواردة ايما يلي؟
التدختري
أ-

نعم

ال

( )5

نذام لرصد مساالت او املدة ا ددة يف التأشرية

قح  -اشتاط اءجن الساختد للوصول
ج-

( )7

أمسكام( )6متعلقة ختاألقفال غري املصحوختا خترويهم أو املنفصلا عنهم
( )8

د-

مح ت املعلومات والتوعية املتعلقة ختاهلمرة

ه-

استاتيميات ر ية للتصدي ل ار ختاألش اص وهتريب املهاجرية

( )9

و  -آليات ر ية لتس)(2وية الوﺿﻊ الاقنوين للمهاجريةرلا ية هم
ل-
6-3

يف وﺿﻊ غير نذامي

ارض عقوختات على أرختاقح عم املهاجرية ممة هم يف وضع غري نذامي
ارض غرامات أو عقوختة السمة/احلبف على املهاجرية ممة هم يف وضع غري نذامي

ه اعتمدت احلكومة أيا مة التداختري الواردة ايما يلي ملكااحة اال ار ختاألش اص وهتريب املهاجرية؟
التدختري
أ  -املنع

اال ار ختاألش اص

هتريب املهاجرية

()10

ال ينطبد

()11
()12

قح  -امل مسقة القضائية أو التمرمي

()13

ج  -محاية الضحايا أو مساعدهتم

__________
( )5تشري عبارة او املدة ا ددة يف التأشرية إىل البقاء يف ختلد ما ختعد انتهاء الفتة املسمومسة للدخول.
( )6ميكة أن تشم هكره األمسككا م إجكراءات خمصصكة لتحديكد هويكة األقفكال وإمسكالتهم ورعكايتهم ومجكع مشك األسكر؛ واملسكاعدة القانونيكة؛ وتأشكريات
حمددة وإجراءات جلوء.
( )7األقفككال غككري املصككحوختا هككم األقفككال املنفصككلون عككة كك األختككوية وعككة أقرختككائهم الخكرية ،والككرية ال يقككوم علككى رعككايتهم راشككد مسككؤول مكككم
القككانون أو العككرف عككة القيككام ختككرلك .واألقفككال املنفصككلون عككة جويهككم هككم األقفككال املنفصككلون عككة ك ك األختككوية ،أو عككة الش ك ص الككري كككان
مسؤوالً مة قب عة رعايتهم األولية سواء مبوجب القانون أو العرف ،ولكة دون أن يكونوا ختالضرورة منفصلا عة أقرختائهم الخرية.
( )8ميكككة أن تشككم هككره احل مك ت املواقككع الشككبكية احلكوميككة ،و/أو أنشككطة التوعيككة ،و/أو الككدورات التدريبيككة ختشككأن املواضككيع جات الصككلة ختككاملرمسلتا
الساختقة وال مسقة للوصول إىل ختلدان املقصد أو ختعد العودة.
( )9ميكة أن تكون هره االستاتيميات منفرة يف البلد نفسل و/أو ختصورة مشتكة يف ختلدان معنية أخرا.
( )10مسيقما يكون انتشار اال ار ختاألش اص وهتريب املهاجرية ض ي جدا.
( )11ميكة أن يشم جلك تع ي رصد االستقدام ،وقديد الف ات الضعيفة ،وتنفير استاتيميات منتذمة ل ستماختة السريعة ،وتواري التدريب املت صص.
( )12ميكة أن يشم هرا التدختري رمي الفع أو حماولة ارتكاقح الفع  ،ومقاضاة املتواق ا ،والذروف املشددة عندما يكون الضحايا مة األقفال.
( )13ميكة أن يشم هرا التدختري محاية خصوصية الضحايا وهويتهم ،وإخت غ الضحايا عة اءجراءات القضائية أو اءدارية جات الصلة ،وتواري اءقامة
المنة للضحايا ،وتقدمي املساعدة الطبية للضحايا.
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ه تت ر احلكومة أيا مكة التكداختري الكواردة ايمكا يلكي لتع يك التعكاون ايمكا ختكا البلكدان والتشكميع علكى إدمكاج ومشكاركة اجلهكات
صامسبة املصلحة يف سياسة اهلمرة؟
التدختري
أ-

ال

نعم
()14

آلية تنسيد مشتكة ختا الو ارات ختشأن اهلمرة

()15

قح  -اتفاقات ثنائية ختشأن اهلمرة ،مبا يف جلك همرة اليد العاملة
()16

ج-

اتفاقات إقليمية لتشميع التنق

د-

اتفاقات التعاون مع البلدان األخرا ختشأن العودة والسمال ختالدخول جمددا

ه-

آﻟﻴﺎت رﲰﻴﺔ) (2ﻹﺷﺮاك اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ )) (18واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ

()17

اﳍﺠﺮة

)(19

باء  -حقوقالمهاجرين وإدماجهم
8-3

ه تكف احلكومة لغري املواقنا املساواة يف احلصول على اةدمات واستحقاقات الرعاية االجتماعية واحلقوق()20؟
نعم
ختصرف النذر عة وضعهم
مة مسيث اهلمرة

الف ة
أ-

ملة مسصلوا على وضع اهلمرة
القانونية اق

ال

الرعاية الصحية األساسية و/أو يف
()21

مساالت الطوارئ
()22

قح  -التعليم العام

__________
( )14تشري آلية التنسيد املشتكة ختا الو ارات إىل ما هو قائم ومستمر وجو قاختع مؤسسي مة املنتديات أو اجملالف أو اللمان أو اهلي كات املماثلكة الكت
يشارك ايها ما ال يق عة و ارتا أو هي تا مسكوميتا.
( )15لكي تنطبد اءجاختة ختك ”نعم“ ،جيب أن يكون البلد قراا يف اتفاق ثنائي وامسد على األق ختشأن اهلمرة مع ختلد آخر.
( )16لكي تنطبد اءجاختة ختك ”نعم“  ،جيب أن يكون البلد مدرجا يف اتفاق إقليمي وامسد على األق لتشميع تنق اليد العاملة.
( )17لكي تنطبد اءجاختة ختك ”نعم“ ،جيب أن يكون البلد قراا يف اتفاق تعاون وامسد على األق مع ختلد آخر ختشأن العودة والسمال ختالدخول جمددا.
( )18يشري مصطلح اجملتمع املدين هنا إىل املغتختا وغريهم مة اجملموعات غري الرمية الت متق مصاحل املهاجرية.
( )19لكككي تنطبككد اءجاختككة ختك ك ”نعككم“ ،ينبغككي أن تكككون هنككاك آليككات قائمككة ءش كراك اجملتمككع املككدين والقطككاع اة كاص علككى مسككد س كواء ختصككورة دوريككة أو
منتذمة.
( )20تشري املساواة هنا إىل املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية.
( )21تشري عيارة الرعاية الصكحية األساسكية أو يف مسكاالت الطكوارئ إىل أيكة عنايكة قبيكة تككون مطلوختكة ختصكورة عاجلكة حلفكا مسيكاة شك ص مكا أو لكت يف
ضرر ال ميكة ع جل يلحد ختصحتل.
( )22يشري التعليم العام إىل احلضانات واملدارو االختتدائية واملدارو القانوية العامة.
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ج-

األجر املتساوي عة العم
()23

املتساوي

9-3

()24

د-

الضمان االجتماعي

ه-

إمكانية اللموء إىل القضاء

()25

ه اعتمدت احلكومة أيا مة التداختري الواردة ايما يلي ملكااحة التميي ضد املهاجرية؟
التدختري
أ-

نعم

ال

()26

ال ينطبد

رمي التحريض العلب على العنف أو الكراهية ضد املهاجرية

قح  -اعتبار كراهية األجانب والعنصرية مكة الذكروف املشكددة للعقوختكة
على اجلرمية
ج-

تواري احلماية واملسكاعدة القانونيكة لضكحايا اجلكرائم املرتكبكة ختكدااع
الكراهية ضد املهاجرية

د-

تواري التدريب الر ي للموظفا املكلفا ختإنفاج القكانون وغكريهم
م ك ككة امل ك ككوظفا احلك ك ككوميا عل ك ككى قدي ك ككد ج ك كرائم الكراهي ك ككة ض ك ككد
املهاجرية ومنعها والتصدي هلا

__________
( )23يشككري إىل املسككاواة يف داككع املرتبككات واالسككتحقاقات إىل مجيككع مككة يقومككون ختككنفف العمك يف نفككف مكككان العمك  ،ختصككرف النذككر عككة وضككعهم مككة
مسيث اهلمرة أو غري جلك مة اةصائص.
( )24وتشككم خت كرام الضككمان االجتمككاعي نذككم املعاشككات التقاعديككة القائمككة علككى االش كتاكات وغككري القائمككة عليهككا (يف مسككاالت الشككي وخة والورثككة
واءعاقة) ،والتأما ضد البطالة ،والتأما الصحي ،وتعويضات العمال ،واستحقاقات املرض ،واملساعدة االجتماعية األساسية.
( )25تشم إمكان ية اللمكوء إىل القضكاء مكا يلكي املشكورة واملسكاعدة والتمقيك القكانوين لمشك اص ا تمك ية أو املتهمكا ختارتككاقح جكرائم (مبكا يف جلكك
عدم ارض أي تكاليف علكى مكة ال ميلككون وسكائ ماليكة كاايكة)؛ واحلصكول علكى املعلومكات القانونيكة؛ واحلصكول علكى اةكدمات األخكرا املقدمكة
مة خ ل آليات ختديلة لتسوية املنا عات ،والتمجة الشفوية (ملة ال يفهم اللغة املستعملة يف اءجراءات أمام ا كمة أو ال يتكلم ا).
( )26مسيقما يكون عدد املهاجرية ض ي جدا.
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 10-3واقا ألي شروط تسمح احلكومة للمهاجرية النذاميا ختاحلصول على املواقنة ختالتمنف؟
الشرط
أ-

ال

نعم
مسد أدىن لفتة اءقامة

قح  -االقتصار على مهاجرية مة ختلدان خمتارة (مسصص خاصة ختك ختلد)
ج-

االقتصار على مهاجرية يتميك ون صصكائص معينكة ،مقك اةصكائص املتعلقكة ختكالعرق
أو األص اءثب أو الدية أو ختلد املنشأ أو اةدمة العسكرية ،وما إىل جلك

 11-3إجا كانككت اءجاخت ككة ختككنعم عل ككى الفقككرة ( 10-3أ) ،يرج ككى قدي ككد احلككد األدىن لف ككتة اءقامككة املطلوخت ككة للحصككول عل ككى املواقن ككة
ختالتمنف.
احلد األدىن لفتة اءقامة (ختالسنوات)
 12-3ه تسمح احلكومة ختا دواج اجلنسية؟
نعم
ختدون أي شروط
أو قيود

الف ة
أ-

لبلدان خمتارة اق

ألش اص يتمي ون
صصائص معينة اق

()27

ال

()28

املواقنون األجانب
()29

قح  -املواقنون

__________
( )27تشم هره اةصائص األص اءثب والدية واةدمة العسكرية ،وما إىل جلك.
( )28السمال للمواقنا األجانب ختاحلصول على جنسية البلد مع اءختقاء على جنسيات أخرا.
( )29السمال للمواقنا ختاحلصول على جنسية أخرا مع اءختقاء على جنسية البلد.
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تنمية
جيم -الهجرة اول

 13-3ه تت ر احلكومة أيا مة التداختري الواردة ايما يلكي لتحقيكد أقصكى قكدر مكة األثكر اءمنكائي اءجيكا للهمكرة والراكاه االجتمكاعي
واالقتصادي للمهاجرية؟
التدختري
أ-

نعم
مواءمة سياسات همرة اليد العاملة ،مة خ ل التقييمات الدورية ،مع امستياجات
سوق العم الفعلية واملتوقعة

قح  -تيسري إمكانية نق استحقاقات الضمان االجتماعي
ج-

ال

( (30),(24
()31

تيسري االعتاف ختاملهارات واملؤه ت املكتسبة يف اةارج
()32

د-

تيسري أو تشميع تداد التحوي ت املالية

ه-

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎدل واﳌﺮاﻋﻲ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

)(33

 14-3ما هي تداختري السياسة العامة األخرا الت اعتمدهتا احلكومة لتشميع أو تيسري استقمارات املغتختا أو عودة املواقنا؟
التدختري
أ-

نعم

()34

ال

اءعفاءات الضريبية وغريها مة احلواا املالية

قح  -املعاملة التفضيلية يف تواري االئتمان
__________
( )30لكي تنطبد اءجاختة ختك ”نعم“ ،جيب أن يكون البلد قراا يف اتفاق وامسد على األق مع ختلد آخر ختشأن إمكانيكة نقك نكوع وامسكد علكى األقك مكة
استحقاقات الضمان االجتماعي.
( )31لكككي تنطبككد اءجاختككة خت ك ”نعككم“ ،جيككب أن يكككون البلككد قككد وضككع معككايري جات ق كاختع ر ككي (اعتمككاد) ل ع كتاف ختككاملؤه ت األجنبيككة (الشككهادات
واملهارات والكفاءات) املكتسبة يف اةارج.
( )32لككي تنطبككد اءجاختكة خت ك ”نعككم“ ،جيكب أن يكككون هنكاك خترنككام مسكككومي وامسكد علككى األقك جيكري تنفيككره يف الوقكت الكراهة للقيككام مبكا يلككي خفككض
تكاليف معام ت التحوي ت؛ و يادة تواار خدمات قوي األمكوال؛ وقسكا الذكروف الكت ترسك ايهكا التحكوي ت املاليكة؛ ودعكم اءملكام ختكاألمور
املالية واءدماج ميث تست دم التحوي ت املالية على حنو أاض .
( )33يسككتل م تشككميع التوظيككف العككادل واملراعككي ل عتبككارات األخ قيككة مكااحككة ممارسككات التوظيككف التعسككفية واالمستياليككة ،مبككا يف جلككك اةككداع مسككول
قبيعككة وظككروف العمك ؛ وامستمككا جكوا ات السككفر؛ واةصككومات غككري القانونيككة مككة األجككور؛ واالسككتقاق علككى أسككاو الككدية املكرتب ختسككداد رسككوم
التوظيككف؛ وهتديككد العمككال إجا أرادوا أن يتككوا أرختككاقح العمك ؛ وغككرو اةككوف مككة الطككرد المسقككا .لكككي تنطبككد اءجاختككة خت ك ”نعككم“ ،جيككب أن يكككون
هناك خترنام مسكومي وامسد على األق جيري تنفيره يف الوقت الراهة يرك علكى العمكال املهكاجرية يف البلكد املضكيف أو مكواقب البلكد العكاملا يف
اةارج.
يعرف مغتختو املهمر ختشك عام ختكأهنم أاكراد أو أعضكاء يف شكبكات أو رواختك أو معكات ترككوا ختلكداهنم األصكلية لككنهم ظلكوا علكى صكلة مسكتمرة
(ّ )34
ختأوقكاهنم .وينطبكد هككرا املفهكوم أيضككا علكى اجملتمعككات املسكتقرة للمغتختككا وعلكى العمككال املهكاجرية الككرية يعيشكون يف اةككارج ،والعكاملا يف اةككارج
الرية حيملون جنسية البلد املضيف ،وم دوجي املواقنة ومهاجري اجلي القاين والقالث.
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ج-

املعاملة التفضيلية يف ذصيص التصاريح والتاخيص

د-

إمكانية نق األصول املالية

ه-

تبسي اءجراءات البريوقراقية

دال -الهجرةالقسرية
 15-3هك تت ككر احلكومككة أيككا مككة التككداختري الكواردة ايمككا يلككي ل سككتماختة ل ج ككا وغككريهم مككة األشك اص املشككردية قسكرا عك احلككدود
الدولية؟
التدختري
أ-

نعم

ال

نذ ككام الس ككتقبال و هي ك وقدي ككد األش ك اص ال ككرية أج ك وا عل ككى الف كرار ع ك احل ككدود
الدولية

قح  -خط ك ق كوارئ( )35للسكككان املشككردية( )36مككة مسيككث تككواري االمستياجككات األساسككية
مق الغراء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الطبية
ج-

تداختري حمددة مة أج تقدمي املساعدة إىل املواقنا املقيما يف اةارج يف البلدان الت
متر ختأ مات أو مساالت ما ختعد األ مات

د-

استاتيمية وقنية للحد مة خماقر الكوارث تتضمة أمسكاما حمددة مة أج
()37

التصدي لثار الكوارث املؤدية إىل التشرد
ه-

منح اءجن ختاءقامة املؤقتة أو احلماية املؤقتة لمش اص املشردية قسرا ع احلدود
الدولية والعاج ية عة العودة

__________
( )35لكي تنطبد اءجاختة ختك ”نعم“ ،جيب أن يكون للبلد خطة لتلبية االمستياجات األساسية للسكان املشردية ع احلدود الدوليكة مكة ختلكدان أخكرا،
وجلك مة خ ل التتيبات الكااية وامل ئمة.
( )36يشري مصطلح السكان املشردية هنا إىل الرية اروا ع احلدود الدولية ،وليف األش اص املشردية داخليا.
( )37لكي تنطبد اءجاختة ختك ”نعم“  ،جيب أن يكون البلد قد وضع استاتيمية للتصدي لم مكات يف البلكد نفسكل ،مبكا يف جلكك امستمكال تشكرد السككان
ع احلدود الدولية إىل ختلدان أخرا ،وذفيف امل اقر املرتبطة ختتلك األ مات.
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 16-3يرجى تقدمي أي تعليقات ومعلومات إضااية ،مبا يف جلك أي مراجع أو وص ت قي إىل وثائد السياسات جات الصلة.

 -هناية الومسدة القالقة -
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