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الخليفة

من أهداف التنمية المستدامة هو الهدف األكثر وضوحاً فيما يتعلق ٧-١٠الغاية❖

.۲٠٣٠بالهجرة في خطة عام 

ماعية تم تطوير المؤشر من قبل قسم السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجت❖

ب باألمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة بعد التشاور مع الدول األعضاء وأصحا

.المصلحة اآلخرين

في تتماشى مع المبادئ واألهداف المحددةستة مجاالت للسياسة يتكون المؤشر من ❖

.التابع للمنظمة الدولية للهجرة(MiGOF)إطار حوكمة الهجرة 

دولية تعمل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظمة ال❖

، ومنظمة ۲-٧-١٠للهجرة كأوصياء مشاركين لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

.التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وكالة شريكة

تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو ٧-١٠
منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها 
ن تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحس

اإلدارة

عدد البلدان التي اعتمدت سياسات للهجرة ۲-٧-١٠

تيّسر الهجرة  وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن 

ومنتظم ومتسم بالمسؤولية

الحد من عدم -١٠الهدف 
المساواة داخل البلدان وفيما 

بينها
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۲-٧-١٠ف التنمية المستدامة اهدمؤشر أنطاق وقيود 

تطوير والتحقق من صحة واختبار (. ۲٠١٩. )األمم المتحدة ، إدارة االقتصاد والشؤون االجتماعية ، شعبة السكان والمنظمة الدولية للهجرة: المصدر
.بشأن سياسات الهجرة۲-٧-١٠منهجية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
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عيد توثيق وجود سياسات بشأن الهجرة على الص▪

الوطني وتحديد نطاقها

رصد التقّدم المحرز في مجاالت السياسات▪

القابلة للمقارنة

ت، بما توثيق أوجه القصور التي تشوب السياسا▪

ناء يسهم في تحديد البلدان التي تحتاج إلى ب

القدرات

إظهار الواقع المختلف لكل من بلدان المنشأ ▪

والعبور والمقصد

:أفعل

كإطار وطني لرصد سياسات الهجرة▪

جرةفي تقديم صورة شاملة عن سياسات اله▪

في صياغة سياسات في مجال الهجرة▪

اتقييم أثر سياسات الهجرة أو فعاليته▪

:فعلتال 



(MiGoF)إطار حوكمة الهجرة 
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۲-٧-١٠المجاالت والمقاييس التكميلية لمؤّشر أهداف التنمية المستدامة 

السؤالالمقياس التكميليالمجال

حقوق المهاجرين.١

سياسااااات تقااااوم علااااى األدلّااااة ومقاربااااة . ۲

"الحكومة بأكملها"

ى درجة المساواة في وصاول المهااجرين جميعااً إلا

لايم، الخدمات، بما في ذلك الرعاياة الصاحية، والتع

والعماال القئااق، والضاامان االجتماااعي، والرعايااة

االجتماعية

مؤسسااااااااات، وأطاااااااار قانونيااااااااة، وسياسااااااااات أو 

استراتيجيات، مخّصصة إلدارة الهجرة

إلىالوصولفيمتساويةفرصالمواطنينلغيرالحكومةتوفّرهل

التالية؟والحقوقاالجتماعيةالرعايةواستحقاقاتالخدمات

أوالسياساتأوالمؤسساتمنأيّ إلىالحكومةاستندتهل

؟خارجهاأوالبقدداخلإلىالهجرةلحوكمةالتاليةاالستراتيجيات

اون التااادابير الحكومياااة الرامياااة إلاااى تعزياااز التعاااالتعاون والشراكات .٣

ياساة وتشجيع إدماج الجهات المعنية في صاياغة س

.الهجرة ومشاركتهم فيها

الجهاتينبالتعاونلتعزيزالتاليةالتدابيرمنأيالحكوميةتتّخذهل

هجرة؟السياسةصياغةفيوالمشاركةاإلندماجعلىوتشجيعهمالمعنية

التاااادابير الحكوميااااة الراميااااة إلااااى تعظاااايم األثاااارالرفاه االقتصادي واالجتماعي. ٤

اإلنمااااائي اإليجااااابي للهجاااارة والنهااااو  بالرفاااااه

االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين

نمائياإلاألثرتعظيمإلىالراميةالتدابيرمنأيّ الحكومةتتّخذهل

؟جرينللمهاواالقتصادياالجتماعيبالرفاهوالنهو للهجرةاإليجابي

ابات التااادابير الحكومياااة الرامياااة إلاااى تقاااديم اساااتجزماتأبعاد التنقّقت البشريّة خقل األ. ٥

سراً فعالة شاملة لقجئين وغيرهم من النازحين ق

وغيرهمينلقجئقضيةلمعالجةالتاليةالتدابيرمنأيالحكومةتتّخذهل

؟الدوليةالحدودعبرقسراً النازحيناألشخاصمن

هجارة التدابير الحكومية الرامية إلاى التعامال ماع الأهداف الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية . ٦

النظامية أو غير النظامية

أوظاميةالنالهجرةمعللتعاملالتاليةالتدابيرمنأيالحكومةتتّخذهل

النظامية؟غير



۲-٧-١٠األسئلة والفئات الفرعية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

تطوير والتحقق من صحة واختبار منهجية لمؤشر أهداف (. ۲٠١٩. )األمم المتحدة ، إدارة االقتصاد والشؤون االجتماعية ، شعبة السكان والمنظمة الدولية للهجرة: المصدر

.بشأن سياسات الهجرة10.7.2التنمية المستدامة 

الفئات فرعيةالسؤال
لىإالوصولفيمتساويةفرصالمواطنينلغيرالحكومةتوفّرهل1المجال

التالية؟والحقوقاالجتماعيةالرعايةواستحقاقاتالخدمات

الطارئةأو/واألساسيةالصحيةالرعاية.أ

العامالتعليم.ب

القيمةمتساويةلألعمالالمتساوياألجر

االجتماعيالضمان.د

القضاءإلىاللجوءإمكانية

أوالسياساتأوالمؤسساتمنأيّ إلىالحكومةاستندتهل2المجال

خارجها؟أوالبقدداخلإلىالهجرةلحوكمةالتاليةاالستراتيجيات

للهجرةالوطنيةالسياسةلتنفيذمخّصصةحكوميةوكالة.أ

فيبما،النظاميةالهجرةمساراتلتنظيموطنيةاستراتيجيةأوسياسة.ب

العاملةاليدهجرةذلك

همإشراكأوالمهاجرينإدماجلتعزيزوطنيةاستراتيجيةأوسياسة.ج

نسينالجالعتباراتمراعيةهجرةسياساتاعتمادلضمانرسميةآليات.د

النحوىعلمصنّفةببياناتتسترشدهجرةسياسةاعتمادلضمانآلية.هـ

مقئم

الجهاتنبيالتعاونلتعزيزالتاليةالتدابيرمنأيالحكوميةتتّخذهل3المجال

جرة؟الهسياسةصياغةفيوالمشاركةاإلندماجعلىوتشجيعهمالمعنية

الهجرةبشأنالوزاراتبينمشتركةتنسيقآلية.أ

ةالعاملاليدهجرةذلكفيبماالهجرة،بشأنالثنائيةاالتفاقات.ب

التنقّلتيّسرإقليميةاتفاقات.ج

مجدداً والدخولالعودةبشأناألخرىالبلدانمعللتعاوناتفاقات.د

ياغةصفيالخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعإلشراكالرسميةاآلليات.هـ

الهجرةسياسةوتنفيذ
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تطوير والتحقق من صحة واختبار منهجية لمؤشر أهداف (. ۲٠١٩. )األمم المتحدة ، إدارة االقتصاد والشؤون االجتماعية ، شعبة السكان والمنظمة الدولية للهجرة: المصدر

.بشأن سياسات الهجرة10.7.2التنمية المستدامة 
المنظمة الدولية للهجرة
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واالجتماعية

األمم 
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۲-٧-١٠األسئلة والفئات الفرعية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

الفئات فرعيةالسؤال
اإليجابيئياإلنمااألثرتعظيمإلىالراميةالتدابيرمنأيّ الحكومةتتّخذهل4المجال

للمهاجرينواالقتصادياالجتماعيبالرفاهوالنهو للهجرة

معةالعاملاليدبهجرةالخاصةالسياساتلمواءمةدوريةتقييماتإجراء.أ

.العمللسوقوالمتوقعةالفعليةالمتطلبات

االجتماعيالضماناستحقاقاتتحويلقابليةتيسير.ب

الخارجفيالمكتسبةوالمؤهقتبالمهاراتاالعترافتيسير.ج

الماليةالتحويقتتدفقتعزيزأوتيسير.د

المهاجرينللعمالواألخققيالعادلالتوظيفآلياتتشجيع.هـ

منوغيرهملقجئينقضيةلمعالجةالتاليةالتدابيرمنأيالحكومةتتّخذهل5المجال

الدولية؟الحدودعبرقسراً النازحيناألشخاص

لدوليةاالحدودعبرالفرارعلىأجبرواالذيناألشخاصالستقبالنظام.أ

وتحديدهوضعهمومعالجة

ةلتلبيالنازحةالسكانيةللمجموعاتالطوارئلحاالتمقئمةخطط.ب

الطبيةايةوالرعوالتعليمالصحيةوالمرافقالغذاءمناألساسيةاحتياجاتهم

التيلدانالبفيالخارجفيالمقيمينالمواطنينلمساعدةمحّددةتدابير.ج

األزماتبعدماحاالتأوأزماتتعاني

ً تتضمنالكوارثمخاطرمنللحدّ وطنيةاستراتيجية.د ّددةمحأحكاما

الكوارثعنالناجمةالنزوحآثارلمعالجة

دودالحعبرقسراً للنازحينالمؤقتةالحمايةأوالمؤقتةباإلقامةإذن.هـ

العودةيستطيعونالوالذينالدولية

غيرأواميةالنظالهجرةمعللتعاملالتاليةالتدابيرمنأيالحكومةتتّخذهل6المجال

النظامية؟

الصقحيةالمنتهيةالدخولتأشيراتلرصدنظام.أ

ادرتهممغقبلالمقصدبلدانإلىالمهاجريندخولتراخيصمنالتحقق.ب

نفصلينالماألطفالأوبذويهمالمصحوبينغيربالقاصرينخاصةأحكام.ج

ذويهمعن

الهجرةبشأنالقزمةالتوعيةوحمقتالمعلوماتتوفير.د

لمهاجريناوتهريبباألشخاصلقتجارللتصّديرسميةاستراتيجيات.هـ



جمع البيانات

سكان يتم جمع البيانات من خقل وحدة الهجرة الدولية في استقصاء األمم المتحدة لدى الحكومات بشأن ال❖

"(.االستقصاء)"والتنمية 

:االستقصاءجولتان متتاليتان من ❖

(۲٠١٩تشرين األول/وأكتوبر۲٠١٨أيلول/بين سبتمبر)الثاني عشر االستقصاء1.

(۲٠۲١تشرين األول/وأكتوبر۲٠۲٠تشرين الثاني/بين نوفمبر)الثالث عشر االستقصاء2.

.دولة١٩٧إلى االستقصاءتم إرسال ❖

دارة ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي قسم السكان في إ❖

قالشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة في جمع الردود على وحدة الهجرة الخاصة بالتحقي
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الهجرة الدوليةوحدة -األمم المتحدة االستقصاء الثالث عشر بين الحكومات بشأن السكان والتنمية 
(مثال)

االستقصاء: جمع البيانات
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جمع البيانات

:االستقصاءتم اتخاذ خطوات إضافية لضمان االتساق وإمكانية المقارنة بين الجوالت المتعاقبة من 

.تجيبةتعكس البيانات التي تم جمعها من خقل االستفسار اإلجابات التي قدمتها الجهات الحكومية المس❖

لتعاون ردت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة ا❖

.د الحاجةوقدمت توضيحات عنالدولوالتنمية في الميدان االقتصادي على جميع االستفسارات الواردة من 

.تم اإلبقاء على التغييرات في صياغة البنود الثقثين وستة مجاالت للمؤشر عند الحد األدنى❖
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ة ، مشفر" ال/ نعم "، لها إجابات ثنائية التفرع بـ ١جميع الفئات الفرعية ، باستثناء تلك الموجودة في المجال ❖

".ال"لـ " صفر"و " نعم"لـ " ١"بـ 

عن طريق حساب المتوسط غير المرجح للقيم ۲-٧-١٠أهداف التنمية المستدامة يتم الحصول على مؤشر ❖

عنصراً ضمن مجاالت السياسة الستة٣٠المشفرة لـ 

:حو التاليعلى الن( للمؤشر العام وحسب المجال)الوطنييتم تصنيف المتوسطات الناتجة على المستوى ❖

"تتطلّب إحراز المزيد من التقّدم" في المائة ٤٠نسبة أدنى من 

"  تفي جزئياً بالمتطلبات" في المائة٨٠و٤٠للقيم التي تتراوح بين 

"  تفي بالمتطلبات" في المائة١٠٠و٨٠للقيم التي تتراوح بين 

"  تفي تماماً بالمتطلبات" في المائة١٠٠للقيم التي تُسّجل نسبة 
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طريقة االحتساب



التغطية: نتائج البيانات
Figure 1. Country coverage for SDG indicator 10.7.2 by region, 2021 (percentage) 
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(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا : التغطية

اإلبالغ عن البيانات حول مؤشر 
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دةاإلمارات العربية المتح

المنظمة الدولية للهجرة(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
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ل النسبة المئوية للحكومات التي أبلغت عن تدابير سياساتية لتيسير الهجرة وتنقل األشخاص بشك
۲٠۲١منظم وآمن ونظامي ومسؤول في العالم وحسب المنطقة ، عام 

٤على الصعيد العالمي، أفادت

من الحكومات أن في المائة

ميع لجلديها تدابير سياساتية 

الت تحت المجاالبنود الثالثين

الستة للمؤشر

االختالفات الواضحة بين 

ير في اإلبقغ عن تدابالمناطق 

۲-٧-١٠السياسة للمؤشر 

المنظمة الدولية للهجرة

قسم الشؤون 

االقتصادية 
واالجتماعية

األمم 

المتحدة (۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر



(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر

10.7.2تشير البيانات إلى البلدان التي تفي أو تفي تماًما بمعايير المؤشر (. 2021أكتوبر 31حتى )دولة مع البيانات المتاحة 15دولة واإلسكوا في 138يستند العالم إلى : مقحظات
(.في المائة أو أكثر من العناصر الخمسة في كل مجال80أفادت بوجود تدابير لسياسة الهجرة لـ )

Figure 3. Percentage of Governments reporting policy measures to facilitate orderly, safe, regular and  

responsible migration and mobility of people by domain, 2021 
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حقوق المهاجرين. ١المجال 

النسبة المئوية للحكومات التي أفادت بتزويد غير المواطنين بالمساواة في الوصول إلى الخدمات ومزايا 
۲٠۲١الرفاه والحقوق ، حسب وضع الهجرة القانوني ، 

(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
المنظمة الدولية للهجرة(.۲٠۲١تشرين األول/أكتوبر٣١حتى )دولة مع البيانات المتاحة ١٥دولة واإلسكوا في ١٣٨العالم يعتمد على : ملحوظة
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الحكومة بأكملها. ۲المجال 

۲٠۲١النسبة المئوية للحكومات التي أبلغت عن وجود مؤسسات وسياسات واستراتيجيات تحكم الهجرة ، عام 

(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
المنظمة الدولية للهجرة(.۲٠۲١تشرين األول/أكتوبر٣١حتى )دولة مع البيانات المتاحة ١٥دولة واإلسكوا في ١٣٨العالم يعتمد على : ملحوظة

قسم الشؤون 
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واالجتماعية
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التعاون والشراكات. ٣المجال 

إشراك أصحاب النسبة المئوية للحكومات التي أبلغت عن وجود تدابير لتعزيز التعاون بين البلدان وتشجيع
۲٠۲١المصلحة ومشاركتهم في سياسة الهجرة ، عام 

(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
المنظمة الدولية للهجرة(.۲٠۲١تشرين األول/أكتوبر٣١حتى )دولة مع البيانات المتاحة ١٥دولة واإلسكوا في ١٣٨العالم يعتمد على : ملحوظة
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األمم 
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الرفاه االقتصادي واالجتماعي. ٤المجال 

تماعي النسبة المئوية للحكومات التي أفادت بأن لديها تدابير لتعظيم األثر اإلنمائي اإليجابي للهجرة والرفاه االج
۲٠۲١واالقتصادي للمهاجرين ، عام 

(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
المنظمة الدولية للهجرة(.۲٠۲١تشرين األول/أكتوبر٣١حتى )دولة مع البيانات المتاحة ١٥دولة واإلسكوا في ١٣٨العالم يعتمد على : ملحوظة
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أبعاد التنقاّلت البشريّة خالل األزمات. ٥المجال 

دوا النسبة المئوية للحكومات التي أبلغت عن وجود تدابير لقستجابة لقجئين وغيرهم من األشخاص الذين تشر
۲٠۲١قسًرا عبر الحدود الدولية ، عام 

(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
المنظمة الدولية للهجرة(.۲٠۲١تشرين األول/أكتوبر٣١حتى )دولة مع البيانات المتاحة ١٥دولة واإلسكوا في ١٣٨العالم يعتمد على : ملحوظة
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واالجتماعية

األمم 
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أهداف الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية . ٦المجال 

۲٠۲١النسبة المئوية للحكومات التي أبلغت عن وجود تدابير لمعالجة الهجرة النظامية أو غير النظامية، عام 

(۲٠۲١)األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة : المصدر
المنظمة الدولية للهجرة(.۲٠۲١تشرين األول/أكتوبر٣١حتى )دولة مع البيانات المتاحة ١٥دولة واإلسكوا في ١٣٨العالم يعتمد على : ملحوظة
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في المستقبل

كل أربع سنوات باستخدام ۲-٧-١٠أهداف التنمية المستدامة سيتم تحديث بيانات مؤشر ❖

.االستعقم كأداة لجمع البيانات

لية ستواصل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظمة الدو❖

توفير التوجيه للهجرة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي العمل معًا بشكل وثيق ل

يث يمكن للبلدان حول كيفية الرد على التحقيق وتحسين اتساق استجابات الحكومات بح

.٧-١٠الغايةاستخدام البيانات لرصد التقدم المحرز في تحقيق 

المنظمة الدولية للهجرة

قسم الشؤون 
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مؤشرات حوكمة الهجرة
(MGI)

المنظمة الدولية للهجرة



مزيد بتقييم سياسات الهجرة للحكومات في الدول، وتحديد الممارسات الجيدة والمجاالت لمؤشرات حوكمة الهجرة، قامت ۲٠١٦منذ عام ❖

.من تطوير السياسات

خلفية عامة

المنظمة الدولية للهجرة



مؤشرات حوكمة الهجرةإطار عمل

مؤشراً تغطي ستة أبعاد للممارسات الجيدة إلدارة الهجرة٩٤مجموعة من →

إطار ومنهجية لتقييم هياكل إدارة الهجرة المحددة الوطنية أو المحلية→

ة الدولية للهجرة يتم نشر ملخص قصير للنتائج على بوابة بيانات الهجرة التابعة للمنظم→

بعد موافقة الحكومة

المنظمة الدولية للهجرة



ملخص العملية

المنظمة الدولية للهجرة

العملية

نشر مؤشرات /إطقق
الهجرةحوكمة

نشر الملفالتشاور بين الوزاراتتجميع البيانات وتحليلها



تغطية مؤشرات حوكمة الهجرة

سلطة ٥١ودولة ٩۲

محلية

أفريقيا٣٥•

األمريكتان۲٥•

آسيا١٦•

أوروبا١١•

أوقيانيا٥•

المنظمة الدولية للهجرة



فوائد مؤشرات حوكمة الهجرة

وضع خطوط أساس لتتبع واإلبقغ عن 

التقدم المحرز في االلتزامات الوطنية 
والدولية

استخدام النتائج إلثراء 
تغيير السياسات

خلق حوار على مستوى الحكومة حول 
الثغرات التي تم تحديدها

المنظمة الدولية للهجرة



شكراً 

وأجوبةأسئلة

المنظمة الدولية للهجرة


