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م من النظراء
ّ
 ورقة مواضيعية -لقاء التعل

 كيفية بناء املعارف حول الهجرة الحضرية: 

 بالبياناتأدوات وممارسات مبتكرة ملواجهة التحديات املقترنة 
 

م من النظراء الذي 
ّ
 للقاء التعل

ً
صيغت ورقة املعلومات األساسية هذه بقلم هادي عساف، استعدادا

، ضمن إطار مشروع الهجرة بين املدن املتوسطية، 2019آذار/مارس  20و 19ينعقد في عّمان، يومي س

ملواجهة التحديات  كيفية بناء املعارف حول الهجرة الحضرية: أدوات وممارسات مبتكرة"بعنوان 

 ."املقترنة بالبيانات

م عامة، مع توفير إطار أساس ي ملناقشة تحديات البيانات في مجال سياسات تعّرف الوثيقة بمفاهي

استقبال املهاجرين ودمجهم على مستوى املدينة. ُيقصد باألمثلة الواردة في هذه الوثيقة أن تكون 

ه سيتّم التوسع في 
ّ
خذت في املجال املذكور. جديٌر بالذكر أن

ّ
توضيحية لبعض الخطوات التي سبق وات

 الواردة ضمن الوثيقة خالل املناقشات في االجتماع.  املفاهيم

 

 املقّدمة واإلطار العام

 في املنطقة املتوسطية، سواء أبين املناطق، أي من شمال 
ً
 أساسية

ً
 تاريخية

ً
لطاملا كانت الهجرة ميزة

أفريقيا والشرق األوسط إلى أوروبا ومنطقة الخليج، أم ضمن املنطقة الواحدة، أي من سوريا إلى 

لبنان ومن مصر إلى األردن. مع ذلك، خالل السنوات األخيرة، تتعّرض الحكومات من كلتا ناحيتي 



 

 وثيقة املعلومات األساسية  | 2019مارس  20-19عّمان  | النظراء التعلم منلقاء 

 مشروع الهجرة بين املدن املتوسطية

 املطّبق ضمن إطار الحوار حول الهجرة املتوسطية

  2 

ر في قدرتها على استقبال املهاجرين 
ّ
املتوسط، ال سّيما على املستوى املحلي، لضغوطات متزايدة تؤث

ادية الصعبة في والالجئين واستضافتهم، وذلك نتيجة التدفقات املتأتية عن النزاعات والظروف االقتص

 جنوب وشرق املتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.  

في املدن، ال بل إنها من أبرز أسباب التوّسع  تتمركز ال يخفى على أحد أّن تدفقات الهجرة املختلطة 

العمراني السريع. في هذا اإلطار، بات التعامل مع التدفقات األخيرة للمهاجرين والالجئين يفوق قدرات 

فتواجه  .1مدن املنطقة ومواردها )ال سّيما في األردن، ولبنان، واليونان، وإيطاليا، وأملانيا(العديد من 

هذه املدن تطّورات مستمرة على املستوى املحلي، وتدفقات متواصلة من الهجرة الوافدة والخارجة، 

 عن تواجد فئات سكانية ضعيفة، يصعب الوصول إليها، على أراضيها. من هنا، ال ر 
ً
يب في أّن هذا فضال

الوضع يؤدي إلى تحديات على صعيد تأمين الخدمات األساسية للجميع، وتعزيز دمج الوافدين الجدد، 

 عن  11والنهوض بتطبيق هدف التنمية املستدامة 
ً
بشأن املدن واملجتمعات املحلية املستدامة، فضال

طبيق االتفاق العالمي للهجرة . إلى جانب ذلك، يعتمد ت17و 16، 15، 7، 1أهداف التنمية املستدامة 

لهجرة، وهي ل السلطات املحلية واإلقليمية مدى تحّملواملنظمة والنظامية، في جزٍء منه، على  اآلمنة

 في املنطقة املتوسطية.   
ً
 مسألة باتت ملحة جدا

السياسات، ال سّيما في ما يتعلق باستقبال املهاجرين ودمجهم، بدرجٍة كبيرة،  مع ذلك، تعتمد فعالية

لكّن القدرة على إجراء تحليالت دقيقة وفي حينها الوصول إلى املعلومات الدقيقة واملحّدثة.  مدى على

التجاهات الهجرة تصطدم بعوائق عّدة على املستوى املحلي، ال سّيما تدني قدرات جمع البيانات، 

ر مجموعات بيانات شاملة ومفّصلة حول مواضيع مثل التعليم، ومكان اإلقامة، وتركيبة و 
ّ
عدم توف

ف هذا األمر 
ّ
األسر واليد العاملة، باإلضافة إلى التغييرات التي تحدث مع الوقت. بطبيعة الحال، يخل

 على مدى تطبيق سياسات الدمج 
ً
 مباشرا

ً
روري أن تقوم بشكٍل فعال. من هنا، من الض ورصدهاتأثيرا

الحكومات، بمستوياتها كافة، بصياغة وتطبيق سياسات هجرة قائمة على األدلة، ترتكز  ال على 

 إلعداد سياسات هادفة. 
ً
 دعما

ً
 البيانات الوطنية فحسب بل على املحلية منها أيضا

زن تعزيز خطاب متواباإلضافة إلى ذلك، بهدف مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، على الحكومات 

بشأن الهجرة، يرتكز على مساهمات املهاجرين والالجئين في القطاع االقتصادي وسوق العمل، وتقييم 

ر البيانات ودقتها ونوعيتها في 
ّ
األثر على أنظمة الرعاية االجتماعية. لكّن القيود املفروضة على مدى توف

خيرة، بدرجة كبيرة، أسيرة املنطقة املتوسطية تعرقل إمكانية صياغة سياسات هادفة، فتبقى هذه األ 

 التصورات العامة واألجندات السياسية. 

 

                                                 
1
 https://www.uclg.org/sites/default/files/syrian_refugees_report._uclg_middle_east_working_group_1.pdf 
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I. البيانات املتعلقة بصنع السياسات ورصدها 

 

 الصلة بين الوطني واملحلي .1

تندرج سياسات الهجرة واملوازنة املخصصة لها ضمن نطاق الحكومات الوطنية، فتقتطع موارد كبيرة 

املهاجرين واملجتمعات املضيفة على املستوى املحلي من الحكومات املحلية لتلبية احتياجات 

 لنموذج  هذه األخيرة تجدف (.2016)اليونيسكو 
ً
نفسها في صدارة مهّمة تقديم الخدمات. لكن تبعا

 ما تكون 
ً
 في  الحكومات املحلية قدرة الحوكمة املطّبق ومستوى الالمركزية، غالبا

ً
على التصرف محدودة

 .2، واإلسكان، والتوظيف، والتربيةمجاالت السياسات االجتماعية

تتمّتع املدن، بصفتها املستوى الحكومي األقرب إلى املواطنين، بإملاٍم وخبرة باملستوى املحلي، وبإمكانها 

مات أصحاب العمل، 
ّ
ان املهاجرين من خالل النقابات العمالية، ومنظ

ّ
التواصل بفعالية مع السك

لتدريب. من هذا املنطلق، طّبقت البلديات في املنطقة وجمعيات املهاجرين، واملدارس، ومراكز ا

 لجهودها، أو بمعزٍل عنها. 
ً
 سياسات دمج ناجحة إما بالتنسيق مع السلطات الوطنية، أو استكماال

طّبقت السلطات املحلية في هولندا والسويد، سياسات دمج مفّصلة بحسب الحالة  على سبيل املثال،

ورخ في ية، فيما طّورت مدن بازل وبرن وزيكّمل للسياسات الوطنفي دوٍر معلى املستوى املحلي، 

 ما تنسج  3سويسرا سياسات دمج في ظّل غياب السياسات الوطنية.
ً
أما في شمال أفريقيا، فغالبا

 مع أصحاب املصلحة املحليين واملجتمع املدني للتعويض على انعدام 
ً
بلديات طنجة وسوسة شراكة

 توى املحلي. استراتيجيات الدمج على املس

هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فيمكن ألنظمة الحوكمة املتعّددة املستويات أن تساهم في استدامة 

عملية جمع البيانات وتحليلها بهدف صياغة السياسات على املستوى املحلي. من هذا املنطلق، يمكن 

مات املجتمع أن يضمن ا
ّ
لتنسيق بين املؤسسات والشراكات املحلية مع أصحاب املصلحة، كمنظ

املدني، بما فيها جمعيات املهاجرين، واملؤسسات البحثية )كالجامعات وخاليا التفكير(، والقطاع 

 الخاص، واملنظمات الدولية، تنسيق البيانات التي تّم جمعها وتبادل املعلومات كما يجب.  

 

                                                 
2
اجتماع النظراء ضمن إطار مشروع الهجرة بين املدن املتوسطية بشأن التنسيق بين املؤسسات في مجال حوكمة الهجرة: نحو توطيد   

 . 2017التعاون املتعّدد املستويات، ليون 
3
 Jane Lethbridge; 2016; Migration and local authorities: impact on jobs and working conditions. 
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 التنسيق املتعّدد املستويات على املستوى املحلي -1الصورة 

 صنع السياسات  .2

صنع السياسات هي حلقة من الخطوات تشمل تحديد جدول األعمال، وتصميمه، وتطبيقه، وتقييمه، 

واستخالص الدروس منه. فال يخفى على أحد أّن املدن بحاجة إلى بيانات لدعم عملها، بهدف تطبيق 

 لصنع سياسات هادفة، تّم اخت
ً
بارها وتحسينها. من هذا املنطلق، ال ُيعتبر توافر البيانات أساسيا

 .
ً
 السياسات فحسب، بل لتقييمها ورصدها أيضا

في ما يتعلق بالدمج على املستوى املحلي، يجدر بالبيانات واملؤشرات املستهدفة أن تساعد في تحديد 

احتياجات السكان املحليين واملهاجرين بهدف تحسين مستوى تقديم الخدمات وتنويعها، وتلبية 

بكّل فعالية يمكن للبيانات أن تدعم عملية الدمج االجتماعي االحتياجات املحّددة. في هذا اإلطار، 

 عن ذلك، يجدر 
ً
 بشكٍل عادٍل عند تصميم السياسة. فضال

ً
وتضمن مراعاة الشرائح السكانية كافة

 لرصد مدى كفاءة السياسات وتقييمها، ال سّيما في حاالت التنّوع 
ً
 أساسا

ً
ل أيضا

ّ
بالبيانات أن تشك

 متنّوعة من السكان.املتزايد، حيث تكون املدن بحاجة إلى استيعاب احتياجات فئات متزايدة و 

 إلى بيانات خاصة بصياغة سياسات هنا، 
ً
ال بّد من تناول أربعة أبعاد أساسية للهجرة وتقييمها استنادا

 الهجرة والتخطيط على املستوى املحلي: 

جاهات الهجرة )األعداد والتدفقات( ومواصفات املهاجرين مع الوقت ( أ
ّ
 ات

 التربية، الصحة، الحماية االجتماعية، الحضرنة(  ( ب
ً
 التأثير على قطاعات السياسات العامة )مثال

 السياسات، التشريع، املؤسسات، البرامج( ( ت
ً
 حوكمة الهجرة )مثال

رة  ( ث
ّ
 املساعدة املوف

ً
 للحكومات املحلية، عمليات التعاضدالتعاون املتعّدد املستويات )مثال

ساق السياسات(
ّ
 والتآزر، ات
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 مختلف مراحل حلقة صياغة السياسة، بدعٍم من البيانات واملعلومات واملعارف. املصدر: الوكالة األوروبية للبيئة.  -2الصورة 

 

بناًء على تقييم االحتياجات، يدفع هدف السياسة بالحكومة املحلية إلى صياغة على سبيل املثال، 

إجراء سياساتي معّين. بعد صياغة السياسة وتطبيقها، يتّم تقييم اإلجراء املذكور ملعرفة ما إذا كان قد 

ت تطال حّقق أهدافه املرجوة والهدف العام بفعالية أم ال. أما تقييم أثر السياسة، فيؤدي إلى تحسينا

رات في تقييم أداء السياسة من 
ّ

، تساعد املؤش
ً
تصميم السياسة، وتساعد في تحديد قضايا أخرى. مثال

خالل مقارنة البيانات التي تتناول معّدل الرسوب الدراس ي لألطفال القادمين من خلفية هجرة، قبل 

 تعديل السياسة وبعدها، ومقارنة معّدل التقّدم في تحقيق الهدف املرغوب. 

 

رات .3
ّ

 املؤش

 
ً
 وثيقا

ً
رات جمع البيانات وتصميمها، ارتباطا

ّ
رات  ،يرتبط اختيار مؤش

ّ
ك املؤش

ّ
بأهداف السياسات. فتفك

 
ً
 أساسيا

ً
ل مصدرا

ّ
أهداف السياسات إلى أهداف خاصة محّددة، وتدعم عملية رصد التقّدم، كما تشك

للمعلومات عند تقييم النتائج. على سبيل املثال، يمكن أن تدعم املؤشرات عملية تقييم السياسة 

خلفيتهم، كمهاجرين أم ال، قد تساعد في تحديد بطريقة هادفة. فدراسة أداء التالميذ بناًء على 

 البيانات

 المعلومات 

 المعارف

تحديد القضية
  

 تأطير القضية

تحديد إجراء 
 السياسة

تطوير إجراء 
 السياسة

تطبيق إجراء 
 السياسة

تقييم أثر إجراء 
 السياسة
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ستخدم 
ُ
االحتياجات املحّددة، وتعديل السياسات املطّبقة، وتقييم مدى كفاءة السياسات الجديدة. فت

رات لتحديد آثار السياسة، وقياس كفاءتها، وتحديد التغييرات املقبلة بطريقة دامجة، وبالتالي: 
ّ

 املؤش

 ملعنّيين وأفعالهمتحديد آراء أصحاب املصلحة ا 

  تعزيز الشفافية واملساءلة املتعلقة بعمليات الحوكمة 

 إرساء أساس إلجراء تحليل مقارن عبر مختلف املواقع ومجاالت السياسات 

 

رات الهجرة األساسية1املرّبع 
ّ

 : مؤش

 بلدان املنشأ/املقصد الخاصة باملهاجرين .1

 مناطق أو مدن املنشأ/املقصد الخاصة باملهاجرين .2

 معّدالت التوظيف في صفوف املهاجرين )الجنس، الفئة العمرية( .3

 النشاط االقتصادي وظروف العمل )القطاع،الوظيفة، املدخول( .4

مات املجتمع املدني العاملة مع/على شؤون املهاجرين .5
ّ
 جمعيات املهاجرين ومنظ

 ص(التحصيل العلمي للمهاجرين )نسبة حضور الصفوف، استكمال الدراسة، مجاالت التخص .6

 املعلومات في مجال الصحة: الوصول إلى الصحة وخدمات الرعاية الصحية .7

رة للمهاجرين .8
ّ
 البرامج االجتماعية: السكن، برامج التغذية، التوظيف إلخ. املوف

 التحويالت املالية: )توزيعها، استخدامها، واالدخار( .9

 

 

II. مصادر بيانات الهجرة 

ال ريب في أّن جمع البيانات وتحليلها بشكٍل مناسب يمكن أن يدعم عمل السلطات املحلية في املنطقة 

 عن ذلك، 
ً
املتوسطية بشكٍل فعال، ال سّيما في مجال سياسات الدمج، والتخطيط، والتنمية. فضال

 في تعزيز املعارف العاملية وإثراء النق
ً
اشات حول أثر الهجرة على تساهم البيانات التي يتّم تجميعها محليا

 املستوى املحلي، مع تسليط الضوء على احتياجات املدن وتدابيرها. 

لكّن هذا األمر ال يشترط استخدام مصادر البيانات الحالية بشكٍل فعال فحسب، بل تطوير طرق 

 عن ذلك، قد تصطدم عملية جمع البيانات
ً
 لجمع البيانات وتحليلها. فضال

ً
 وتقنيات جديدة أيضا

بصعوبات جّمة في أوضاع معّينة، كالبيانات املتعلقة بالعمالة غير النظامية وعدم ظهور بعض فئات 
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املهاجرين في البيانات. من هنا، باإلضافة إلى مصادر بيانات الهجرة التقليدية، حّسنت بعض البيانات 

 املبتكرة مثل "البيانات الضخمة" جدول البيانات املتعلقة بالهجرة.

. في اإلحصائية واإلدارية واملبتكرةعلومات الهجرة وبياناتها من مجموعة متنّوعة من املصادر: تتفّرع م

 ما يلي، نوجز فئاتها ونقاط قّوتها وحدودها. 

 

 

 

 
 

 البيانات اإلحصائية .1

 

 
 

 األسر املعيشية. ومسوحالسكان واملساكن إحصاءات 

 

 

 البيانات اإلدارية .2

 

 

 اإلقامة، عبور الحدود.قيود السجل اإلدارية، رخص 

 

 

 املبتكرةالبيانات  .3

 
 

الهواتف الجوالة، التحويالت النقدية، املنصات 

اإللكترونية مثل وسائل التواصل االجتماعي، خدمات 

أجهزة االستشعار والقياس الرقمية الدفع اإللكترونية، 

 كالصور امللتقطة عبر األقمار الصناعية. 

  البيانات اإلحصائية .1

األسر املعيشية على عدة قيود تحول دون تأمين إحصاءات دقيقة  ومسوحتنطوي التعدادات السكانية 

جمع بمعّدل كّل عشر 
ُ
، ال يتّم تحديث بيانات التعدادات السكانية بانتظام، بل ت

ً
بشأن الهجرة. فمثال

 من 
ً
 محدودا

ً
األسئلة املتعلقة سنوات. باإلضافة إلى ذلك، يتضّمن تصميم التعدادات السكانية عددا

بالهجرة التي ال تقّدم معلومات مفّصلة. كذلك، تحتسب التعدادات السكانية األشخاص املتواجدين 

 عن أعداد 
ً
 عن تمثيل شامل ومفّصل في وقت معّينفي البالد وقت إجراء التعداد، مقّدمة ملحة

ً
، عوضا

 لتدفقات الهجرة. 

ستخدم لتحليل الهجرة املحلية: مسح املسافرين الذي  تجدر اإلشارة إلى وجود نوعين من املسوح التي
ُ
ت

 يتّم إجراؤه عند حدود الدولة املعنية، ومسوح األسر املعيشية التي تتضّمن: 
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 الديموغرافيةسوح امل ( ث

ةاملسوح التخصصية حول األسر املعيشية املهاجر   ج(  

 مسوح اليد العاملة ( أ

 مسوح دخل األسر ( ب

 
 مسوح الصحة ( ت 

، ولكنها غنية ببيانات ومعلومات عن الهجرة )من حيث  ال 
ً
ز الفئات األربع األولى على الهجرة تحديدا

ّ
ترك

 
ً
لون نسبة

ّ
 للجنسية، والطالب املهاجرين(. لكن ملا كان املهاجرون يمث

ً
عدد األجانب، واألجور وفقا

 
ً
بما يكفي لتوفير تحليل  متدنية من إجمالي عدد السكان بشكٍل عام، فقد ال يكون حجم العّينة كبيرا

 متعّمق وذي صلة. 

 

 البيانات اإلدارية .2

يمكن للسجالت اإلدارية املحّدثة بانتظام أن تدعم عملية تحليل األعداد والتدفقات املتعلقة بالهجرة 

البيانات اإلدارية املحلية في هذا املنظور من خالل بناء القدرات  مكن تحسينيعلى املستوى املحلي. كما 

رة السجالت واملعلومات، وتحسين مستوى التنسيق املتعّدد املستويات مع بقية الهيئات في إدا

 الحكومية املسؤولة عن جمع البيانات. 

 

 : السجالت اإلدارية2املرّبع 

وزارات  -سلطات وإدارات على مستوى الدائرة/املحلة/اإلقليم، الحكومة الوطنيةالسجالت اإلدارية:  .1

 العمل والصحة والتعليم. 

جمعها عند الحدود واملوانئ: تقّدم البيانات حول عمليات عبور الحدود معلومات عن  املعلومات التي يتّم  .2

بة عند الحدود وتقييد القدرات تدفقات الهجرة الوافدة والخارجة. لكّن تنّوع مستويات الضبط واملراق

 اإلدارية تحّد من إمكانية التوّسع في استكشاف البيانات. 

 مصادر إدارية أخرى: رخص اإلقامة )عدد املهاجرين املسجلين( ورخص العمل )عدد العّمال املهاجرين(. .3

  

 

تجدر اإلشارة إلى أّن البيانات اإلدارية تعكس االحتياجات اإلدارية. فتحتسب السجالت اإلجراءات 

 ال يعكس عدد رخص اإلقامة الصادرة في سنة محّددة، بالضرورة، 
ً
اإلدارية وليس األرقام الفردية: مثال
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واحد أن يتلقى، في  عدد املهاجرين الذين دخلوا إلى الدولة املعنية في تلك السنة. كما يمكن لشخص

خالل سنة، أكثر من رخصة إقامة واحدة )عبر تجديد اإلقامة أو تغيير نوع التأشيرة(، وفي بعض 

عتبر 
ُ
الحاالت، يمكن أن تغطي إقامة واحدة أسرة الشخص املعني واألشخاص العالة عليه. من هنا، ال ت

 ى األرض. لة لوضع الهجرة علداإلحصاءات الناتجة عن السجالت اإلدارية معا

 

 املبتكرةالبيانات  .3

بدعٍم من التقّدم التكنولوجي السريع واالتجاهات االجتماعية واالقتصادية املتطّورة، أصبحت مصادر 

ر بيانات ذات صلة بالهجرة. فتشير البيانات الضخمة إلى كمية كبيرة من 
ّ
القطاع الخاص اليوم توف

مات إرسال البيانات الناتجة عن أجهزة رقمية، مثل منّصات اإلنترنت، والهواتف الجوالة، وخد

ستخدم سجالت تفاصيل املكاملات، وهي سجالت رقمية مجهولة الهوية 
ُ
الحواالت عبر اإلنترنت. كما ت

 تجمعها شبكات الهاتف الجوال، في مجال الهجرة. 

 

 : بيانات الهجرة املحّسنة قد تثمر عن منافع حقيقية بالنسبة إلى املهاجرين والحكومات3املرّبع 

  ستخدم البيانات لتحديد األجانب ذوي املجموعة املحّددة من املهارات
ُ
الهجرة إلى الخارج: في أستراليا، ت

، كان عدد 2015و 2005وتحفيزهم على الهجرة إلى أستراليا وتقليص الفجوات في مجال اليد العاملة. بين 

 كّل سنة. 15الوظائف التي يشغلها عمال مهاجرون بكفالة صاحب عمل يرتفع بمعّدل 
ً
 % تقريبا

  استخدام البيانات ملطابقة مهارات املهاجرين مع الوظائف املناسبة قد 
ّ
دمج املهاجرين ومساهماتهم: إن

 مليار يورو في االتحاد األوروبي وحده.  7 -5يزيد من مدخول املهاجرين ذوي املهارات املرتفعة بحوالى 

 لبيانات في مضاعفة عدد حاالت اإلتجار بالبشر الحماية: يمكن أن تساهم التدخالت القائمة على ا

 لحوالى املكتشفة
ً
 إضافيا

ً
ر هذا األمر دعما

ّ
 ألف ضحية.  150. قد يوف

مة الدولية للهجرة و
ّ

 2018؛  McKinsey & Company املصدر: املنظ

 

III. التحديات والفرص 

 التحديات .1

في العديد من الدول املتوّزعة عبر املنطقة املتوسطية، ال تملك الحكومات املحلية واإلقليمية إال قدرات 

محدودة للوصول إلى البيانات ذات الصلة بالهجرة وتجميعها وتصنيفها وتحليلها. تعكس هذه القدرة 

 في أنظمة التنسيق بين املؤسسات 
ً
 ضعفا

ً
ساق املتدنية على جمع البيانات محليا

ّ
 ملفهوم ات

ً
وغيابا
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مما . فيوجد هذا األمر بدوره مستويات متعّددة من عمليات جمع البيانات بشكٍل منفصل، السياسات

 في دعم الجهود الوطنية إلى ثغرات في البيانات وتكّررها. مع ذلك،  يؤدي
ً
تساهم البيانات املحلية أيضا

 الرامية إلى إنتاج تقديرات إجمالية ودقيقة عن تدفقات الهجرة بطريقة نظامية ومنهجية.  

تفتقر السلطات املحلية إلى املوارد واملعارف التقنية املطلوبة، ناهيك عن الصعوبة التي تواجهها في 

 عن املشاركة في آليات مجال التواصل مع املهاجرين ال
ً
ذين يبدون، في العديد من الحاالت، تمّنعا

التنسيق الرسمية بسبب وضعهم القانوني واالجتماعي الهش. من هذا املنطلق، من الضروري على 

الحكومة املحلية بناء الثقة وإنشاء فسحات حوار مع املهاجرين بهدف التواصل مع هذه الفئة من 

 السكان ودمجها.  

ل 
ّ
 بالنسبة إلى السلطات الوطنية يمث

ً
 متزايدا

ً
قين والقطاع غير النظامي تحّديا

ّ
املهاجرون غير املوث

واملحلية على السواء. مع ذلك، يمكن للمدن والحكومات املحلية تطبيق برامج تسجيل محلية، كطريقة 

عن وضعهم يتّم التعامل مع املهاجرين بصرف النظر  نلإلنابة عن رخص اإلقامة أو العمل، على أ

ط هذه املعلومات الضوء على 
ّ
قين. تسل

ّ
القانوني، بهدف احتساب مدى تواجد املهاجرين غير املوث

الحاالت الضعيفة وغير املرئية من الناحية االجتماعية، كما تدعم عمل السلطات املحلية لضمان 

 دراسة القيمة وصول الجميع إلى الحقوق والخدمات. في هذا املنظور، يمكن للسلطات املحلية أيض
ً
ا

في ما يتعلق بقضايا معّينة، كاستهالك الكهرباء، والنقليات العامة، والنفايات اإلضافية للبيانات املحلية 

 الصلبة، والطالب، واملساحات العامة. 

 الفرص .2

بإمكان السلطات املحلية، على مستواها املحلي، تطوير آليات لتبادل البيانات واملعلومات بالتعاون مع 

مات الدولية(. كما يمكنها جمع 
ّ
مات املجتمع املدني، والجامعات، واملنظ

ّ
أصحاب املصلحة املحليين )منظ

 مستخدمة لجمع بيانات البيانات من املجتمعات املحلية من خالل أنظمة الرصد املجتمعي، وهي أد
ٌ
اة

محلية بغية وضع الخطط القائمة على األدلة. يشمل ذلك إجراء مسوح األسر املعيشية على مستوى 

رات عدة مثل الصحة، والسكن، والتعليم، والتوظيف. 
ّ

 الدوائر، بناًء على مؤش

 عن ذلك، يمكن 
ً
دعم إعداد و رة، معلومات عن حلقة الهج ألنظمة الرصد املجتمعي واملحلي توفير فضال

 آليات استجابة محلية مناسبة لتدفقات املهاجرين الوافدة والخارجة، كما هو مبّين في الجدول أدناه. 
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 بيانات محلية عن تدفقات الهجرة

الهجرة : إدارة الرابط بين 1لهجرة والتنمية، والدورة اإللكترونية بشأن الهجرة والتنمية املحلية، الوحدة بشأن ا منقول بتصّرف من كتّيب املبادرة املشتركةاملصدر: 

 والتنمية املحلية

 هجرة العودة الوافدةهجرة ال إلى الخارجالهجرة  املتوقعةهجرة ال 

 أنواع املعلومات

تقديرات تدفقات الهجرة 

 في املستقبل 

، بما إلى الخارجتدفقات الهجرة 

في ذلك هجرة اليد العاملة 

 املاهرة )هجرة األدمغة(

تدفقات الهجرة الوافدة، بما 

في ذلك الهجرة من الريف إلى 

 املدينة

املهاجرون العائدون 

 واألسر العائدة

 

القيمة اإلضافية 

بالنسبة إلى صنع 

السياسات على 

 املستوى املحلي

تدعم عملية التخطيط 

االستراتيجي، بما في ذلك 

البنى التحتية واحتياجات 

 السكن والتعليم

 

تساعد في تحديد أسباب 

الهجرة إلى الخارج، والتعّرف 

إلى أفراد الجاليات وإضفاء 

 الطابع العالمي على املغتربين

 

تدعم عملية التخطيط 

االستراتيجي، ال سّيما ما يتعلق 

بتوفير الخدمات، والتنقل بين 

 املناطق الحضرية والريفية 

تساعد في سياسات 

إعادة الدمج، وتحديد 

املهارات واالحتياجات 

 املحلية

 

 حجم الهجرة

 تقديرات الهجرة املحتملة 

 

 تنامي أعداد املهاجرين

 

 تنامي أعداد املهاجرين

 

تنامي أعداد املهاجرين 

 العائدين

 

األساس املنطقي 

 للهجرة

محّفزات الهجرة في 

 املستقبل

محّفزات الهجرة إلى الخارج/ 

 عوامل الدفع الخاصة بالهجرة

محّفزات الهجرة الوافدة/ 

عوامل الجذب الخاصة 

 بالهجرة

 محّفزات هجرة العودة

 املالمح

 -املالمح االجتماعية

 االقتصادية للمهاجرين

 املحتملين

 -املالمح االجتماعية

 االقتصادية لجاليات املغتربين

 

 -املالمح االجتماعية

االقتصادية للمهاجرين 

 الحاليين

 -املالمح االجتماعية

 االقتصادية للعائدين

 املكان

املكان الهدف بالنسبة إلى 

املهاجرين املحتملين، في 

ما يتعلق بالخدمات 

املحلية، والفرص، 

واملجتمعات الحالية من 

 املهاجرين املتواجدين فيه 

املكان الهدف بالنسبة إلى 

املهاجرين إلى الخارج، في ما 

يتعلق بالخدمات املحلية، 

والفرص، واملجتمعات الحالية 

 دين فيهمن املهاجرين املتواج

 

املكان السابق للمهاجرين 

 الحاليين

 

املكان السابق 

للمهاجرين العائدين، 

بالنسبة إلى جاليات 

 املغتربين

 

 الشبكات

املهاجرين املحلية  شبكات

)رابطات املهاجرين، 

أصحاب العمل، 

 املجتمعات املحلية( 

طبيعة االرتباط بمكان املنشأ 

)ارتباط مؤسساتي، أسري، 

 منهي، أو في ما يتعلق بجمعية( 

طبيعة االرتباط بمكان املنشأ 

)ارتباط مؤسساتي، أسري، 

 منهي، أو في ما يتعلق بجمعية(

طبيعة االرتباط بأفراد 

 جاليات املغتربين

 

 القضايا

القضايا املحتملة 

)الوصول إلى الحقوق 

والخدمات، الوضع 

 القانوني، التمييز( 

القضايا املؤدية إلى الهجرة نحو 

الخارج والظاهرة خاللها )تغّير 

الوضع القانوني، التسجيل، 

 توفير الخدمات(

القضايا املؤدية إلى الهجرة 

الوافدة والظاهرة خاللها )تغّير 

الوضع القانوني، التسجيل، 

 توفير الخدمات(

القضايا املؤدية إلى 

هجرة العودة والظاهرة 

خاللها )تغّير الوضع 

 القانوني، التسجيل( 

 املساهمات

 مل
ً
المح املهاجرين وفقا

 املحتملين

التحويالت من مكان املنشأ 

)الحواالت املالية، الروابط 

 األسرية، هجرة األدمغة(

مساهمة املهاجرين املحتملين 

املحلي )تطوير في االقتصاد 

املشاريع التجارية، إضفاء 

 الطابع الدولي(

قابلية تحويل األنشطة 

 لالقتصاد 
ً
واملهارات دعما

 املحلي
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ماذا تفعل  -توجيهات السياسات: تدابير املدن للوصول إلى بيانات الهجرة

 مدينتك؟

 

 القدرات املحلية: .1

 املستوى  هل تملك مدينتك البنى التحتية املناسبة لجمع البيانات ذات الصلة بالهجرة على

 املوارد البشرية، آليات جمع البيانات كمسوح األسر املعيشية، والتكنولوجيا، 
ً
املحلي )مثال

 والتمويل(؟

  هل من منظمات ومؤسسات محلية أخرى مجهزة بشكٍل أفضل لجمع بيانات الهجرة على

 املستوى املحلي؟

  ر في نسج شراكة معها لتعزيز
ّ
ر أو هل ستفك

ّ
عملية جمع إذا أجبت بنعم: هل تفك

 البيانات على املستوى املحلي؟

 عند نسج شراكات مع أصحاب املصلحة  إذا أجبت بكال: ما هي التحديات التي تواجهها

على املستوى املحلي، بما في ذلك على املستويات الحكومية األخرى واملجتمع املدني 

 والقطاع الخاص، لتحسين عملية جمع البيانات؟

 وير قواعد بيانات في وكاالت إدارية وحكومية محلية من أجل هل دعمت مدينتك عملية تط

؟
ً
 جمع البيانات وتخزينها وربما تحليلها أيضا

  إذا أجبت بنعم: ما كانت الشروط السياسية واإلدارية واملالية لالتفاق على هذا

 التعاون؟ ما هي الدروس املستخلصة من هذه التجربة؟

 ( التي تواجهها مدينتك عند طلب بيانات ما هي التحديات )السياسية واملالية وا
ً
إلدارية مثال

 بيانات التعدادات السكانية، واملسوح، واملقابالت( من منظمات وطنية أو 
ً
أولية أو ثانوية )مثال

 إقليمية أو دولية؟ 

 

 االعتبارات التقنية:  .2

 كيف تضمن دقة البيانات التي تّم جمعها؟ متى يتّم تحديث البيانات؟ 

  البيانات التي تّم جمعها من وكاالت وأقسام مختلفة قابلة للمقارنة؟ كيف تضمن أّن 
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  ساهمهل ،
ً
ت في دمج السكان املهاجرين ضمن أنظمة اإلحصاءات والبيانات املحلية )مثال

 السجالت، والتعدادات السكانية، ومسوح اليد العاملة واألسر املعيشية(؟

  مجهم؟إذا أجبت بكال: ما هي العوائق التي حالت دون د 

  رت في دعم وحدة حول الهجرة يمكن إضافتها إلى مسوح األسر املعيشية
ّ
هل دعمت أو فك

 الحالية، بما في ذلك مسوح اليد العاملة؟

 إذا أجبت بنعم: ما هي الدروس املستخلصة؟ 

 العوائق أمام تطوير وحدة متخّصصة في شؤون الهجرة؟ إذا أجبت بكال: ما هي 
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