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ةرجهلا تاءاصحإ لوح ة*()ردت ةشرو

عبارلا ضرعلا
ة$لودلا ةرجهلا تانا$ب لوح ة$نطولا تاردقلا م$يقت

1

ةشقانملا تاعوضوم

؟)مييقتلا ةيلمع نم ةعقوتملا جئاتنلاو ةيسيئرلا فادهألا( هتامادختساو مييقتلا ةيمهأ1.

 ةعومجم( ةرجهلا تانايب لوح ةينطولا تاردقلا مييقتل ةيلودلا تاودألاو لئاسولا2.
:ةادألاكلت هميقت نأ ضرتفملا نم يذلا امو ا-انوكم نع ةزجوم ةحمل :)ةدحتملا ممألا تاودأ
ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا ةسايسل ةبولطملا تانايبلا1.
ةرجهلا تانايبل ةينطولا ةيجيتارتسالا2.
ةيديلقتلا تانايبلا رداصم3.
ةديدجلا تانايبلا ةرادإ4.
تالاصتالاو تانايبلا رشن5.
ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشب ةفلتخملا تائيهلا نيب ةكرتشملا قيسنتلا ةيلآ6.
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هتامادختساو مييقتلا ةيمهأ .1

lتاردقلا مييقت يف ةيلودلا ةرجهلاب ةقلعتملا ةينطولا تانايبلا نيسحتل ىلوألا ةوطخلا لثمتت 
 .ةينطولا
lنيتور مييقتلا نوكي نأ ضرتفملا نم هنأ ةقيقح ىلإ ةفاضإلابaمظتنم اaةماعلا تامظنملا يف ا 

 .ةديدعبابسأل بولطم ةيلودلا ةرجهلا تانايب ةردق لاجم يفمييقتلا نإف ،ةصاخلاو
lةردقلا نيسحت لالخ نم ةرجهلا تانايب نيسحتل قرط ريوطت وه مييقتلل يسيئرلا ببسلا 

 .اwرادإو اهليلحتو اهتكراشمو اهنيزختو تانايبلا هذه عمج ىلع
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هتامادختساو مييقتلا ةيمهأ .1

lيلاتلا وحنلا ىلع مييقتلل ةددحملا فادهألا ديدحت نكمي: 
 ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا تايجيتارتساو تاسايسل تانايبلا نم تاجايتحالا رفاوت ىدم مييقت1.

 .ةيلودلاو ةيميلقإلا تامازتلالاو
 .ةرجهلا تانايبل ةينطولا تايجيتارتسإلا ءادأ مييقت2.
 .ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت3.
 .ةديدجلا تانايبلا عم لماعتلل ةينطولا ةيئاصحإلا ةزهجألا دادعتساو مدقت ىدم مييقت4.
.تانايبلا يمدختسم عم لصاوتلاو ةرجهلا تانايب رشن تايجيتارتساو ططخ مييقت5.
 .ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشب تائيهلا/تاسسؤملاا نيب قيسنتلا ةيلآ ةجرد مييقت6.
.ىرخألا لودلا عم تانايبلا لدابتو يلودلا نواعتلا ةجرد مييقت7.
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 ةرجهلا تانايب لوح ةينطولا تاردقلا مييقتل ةيلودلا تاودألاو لئاسولا .2

 اهططختاجايتحاب يفتو ةيلودلا ةرجهلا نع ةقوثوم تانايبلودلا جتنت نأ لجأ نم1.
 ينعملا ةدحتملا ممألا ءاربخ قيرف عضو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا تامازتلالا كلذكو ةينطولا
 تانايبل ةينطولا ةردقلا مييقت ةيلمع ريسيتل ةطيسب تاودأ ةعومجم ةرجهلا تاءاصحإب
 .ةرجهلا

 ءاصحإلا ةبعش نع ةرداصلا "ةينطولا ةرجهلا تانايب ةردق مييقت تاودأ ةعومجم" ربتعت2.
 .صوصخلا اذه يف اj ىصوم قالطنا ةطقن2018 ماع ةدحتملا ممألاب

 ىلع ةينطولا تاردقلا مييقت يف اهمادختسال ةلئسألا نم ةعومجم تاودألا ةعومجم نمضتت3.
 تالاwا ديدحتو ةيلودلا ةرجهلا نع ةنراقملل ةلباقو تيقوتلا ةديجو ةقوثوم تاءاصحإ جاتنإ
.تاردقلا ءانب بلطتت يتلا

5

 ةرجهلا تانايب لوح ةينطولا تاردقلا مييقتل ةيلودلا تاودألاو لئاسولا .2

lلخادشاقنلاو لمأتلل ةلئسأ تاودألا ةعومجم يف ةدوجوملا ةلئسألا رابتعا نكمي 
 ةرجهلا تانايب عمج لاجم يف ةحلصملا باحصأو ةينطولا ءاصحإلا بتاكم
 .اهمادختساو
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 ةرجهلا تانايب لوح ةينطولا تاردقلا مييقتل ةيلودلا تاودألاو لئاسولا .2

lةيلاتلا تالا�ا ةدحتملا ممألا تاودأ ةعومجم يف ةدراولا ةلئسألا يطغت:
ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا تاسايسل ةبولطملا تانايبلا1.
ةرجهلا تانايبل ةينطولا ةيجيتارتسالا2.
ةيديلقتلا تانايبلا رداصم3.
ةديدجلا تانايبلا ةرادإ4.
تاسايسلا ىلإ تانايبلا نم- تانايبلا يمدختسم عم لاصتالاو تانايبلا رشن5.
ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشب تائيهلا/تاسسؤملا نيب ةكرتشملا قيسنتلا ةيلآ6.
ىرخألا لودلا عم تانايبلا لدابت7.
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 ةرجهلا تانايب لوح ةينطولا تاردقلا مييقتل ةيلودلا تاودألاو لئاسولا .2

lممألا تاودأ ةعومجم" لوح ةماه تاظحالم 
:"ةدحتملا

 الو ةينابسالاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب ةحاتم ةقيثولا1.
.ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةقيثولل ةيمسر ةمجرت دجوت

ةمزلم ريغ/ةيداشرإ ةقيثولا2.

 مهأ ضارعتسا ةسلجلا هذه يف اعم لواحن3.
ةقيثولا يف ةدراولا تاعوضوملا

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Assessment-of-national-capacity-in-
producing-mig-statistics-rev2021_v6.pdf
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ةدحتملا ممألا تاودأ ةعومجم

lةلودلا يف ةرجهلا لوح ةيساسألا تاءاصحإلا حضوي لودجب تاودألا ةعومجم أدبت 
.تانايبلا كلت ردصمو

ينطولا بارتلا ىلع نيدجاوتملا جراخلا يف نيدولوملا ةبسن1.

ينطولا بارتلا ىلع نيدجاوتملا بناجألا ةبسن2.

نيدئاعلا نيرجاهملا ةبسن3.

جراخلاب نيميقملا نينطاوملا ددع4.

ةلودلا لخاد نيرجاهملا ددع5.

جراخلا يف ةلودلا نم نيرجاهملا ددع6.
9

ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا تاسايسل ةبولطملا تانايبلا .1
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ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا تاسايسل ةبولطملا تانايبلا .1

lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:
ددع :لثم(تانايبلارفاوتوةرجهلابةقلعتملاتاسايسلابةقلعتملاةيسيئرلاةلئسألا1.

 ةرجهلا مجح،ماعلكدلبلانورداغينيذلانينطاوملاددعو،نيرجاهملاصئاصخو،نيرجاهملا
،نيدئاعلا نيرجاهملل جامدإلا ةداعإ ،ةلودلا لخاد نيرجاهملل يفارغجلا عيزوتلا ،ماع لك ةدئاعلا
.)خلإ

تاسايسلابةقلعتملاةلئسألاةجلاعملتانايبلانمتاجايتحاللمييقتكانهله2.
 ةباجإلا ةلاح يف ؟تاجايتحالا مييقتب موقي يذلا نم :معنب ةباجإلا ةلاح يف(؟هالعأةروكذملا
؟تاجايتحالا كلت مييقتل ةطخ كانه له ،الب
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ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا تاسايسل ةبولطملا تانايبلا .1

عضولجأنمتانايبلانمتاجايتحالاوةرجهلابةقلعتملاةيلاحلاتانايبلاةوجفلينطولاىوتسملاىلعمييقتكانهله3.
 ةطخ كانه له :الب ةباجإلا ةلاح يف ؟كلذ مت ىتم :معنب ةباجإلا ةلاح يف(؟ةريخألاسمخلاتاونسلايفتاسايسلا
)؟مييقتلا اذه لثم لمعل

؟تاسايسلامسرلجأنمةرجهلاتاءاصحإيفةلودلايف ةدوجوماهربتعتيتلاتارغثلامهأيهام4.

؟ينطولاىوتسملاىلعةمادتسملاةيمنتلافادهأذيفنتمييقتلتانايبلاعمجقيسنتنعة/لوؤسم )مكتئيه(مكبتكمله5.

؟ةمادتسملاةيمنتلافادهأيفزرحملامدقتلادصرثيحنمةرجهلاتانايبتاجايتحامييقتبمكبتكمماقله6.
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ةرجهلا تانايبل ةينطولا ةيجيتارتسالا .2

13

ةرجهلا تانايبل ةينطولا ةيجيتارتسالا .2
lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:

يفتانايبلايجتنمفلتخمتايلوؤسمديدحتيأ،مكدلبيفةرجهلاتانايبلةينطوةيجيتارتساكانهله1.
؟دلبلا

ةيحانلانمهيلعصوصنمديدحتلااذهله؟ةيجيتارتسالاهذهلثمعضونعةلوؤسملاةئيهلا/ةهجلايهام2.
؟ةينوناقلا

عاطقلابناجنمةرجهلاتاءاصحإعمجلدوهجيأكانهله،ةيموكحلابتاكملانعرظنلافرصب3.
؟مكدلبيفةيموكحلاريغتامظنملاوأصاخلا

؟ةيئاصحإضارغألكدلبيفتانايبلايجتنمنيبتانايبلالدابتلقافتاكانهله4.

تالجسلاىلععالطالايفةينطولاةيئاصحإلابتاكملاقحىلعينطولايئاصحإلانوناقلاصنيله5.
؟ةيرادإلارداصملانماهعمجمتييتلاةيدرفلا
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ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت .3

15

ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت .3

lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:
؟مكدلبيفةرجهلاتاءاصحإلةيديلقتلاتانايبلارداصميهام1.
lناكسلاتادادعت
؟يناكسدادعتثدحأيفةداتعملاةماقإلافيرعتوهام1.
يهامف،)لماكلايناديملادادعتلا(ةيديلقتلاةقيرطلامادختسابيرجأدادعترخآناكاذإ2.

 صاخلا لاؤسلا لالخ نم جراخلا يفنودولوملا :لاثم(؟ةيلودلاةرجهلانأشباهعمجمتيتلاتامولعملا
 نم نيرجاهملا نم يناثلا ليجلا ،دلبلا يف ةماقإلا ةدم ،ةيسنجلاب صاخلا لاؤسلا لالخ نم بناجألا ،داليملا ةلودب
 ةرسألا دارفأ دحأ بايغ لالخ نم جراخلل ةرجهلا ،ةرجهلا بابسأ ،نيوبألا داليم ةلودب صاخلا لاؤسلا لالخ
)خلإ ،ةيشيعملا
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ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت .3

؟اهرشنمتيتلاريخألايناكسلادادعتلالالخنمةرجهلانعاهعمجمتيتلاتامولعملايهام3.

مييقتلاةقيرطام؟اهعمجيرجييتلاتانايبلانمعونلكلتانايبلاةيعونوةيطغتمييقتمتله4.
؟اهمادختسا متيتلا

؟ةيلودلاةرجهلانعايعيضاوماريرقت متردصأله /مكيدلله5.
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ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت .3

lةنيعلا حوسم
؟ةيضاملارشعلاتاونسلايفةرجهلا لوحاصصختم احسممكدلبىرجأله1.
يسيئرلافدهلاوهام،ةيضاملارشعلاتاونسلايفةرجهللصصختمحسمكانهناكاذإ2.

؟حسملل
؟حسملاب ةصاخلاةنيعلامجحوهام3.
؟ةيجهنلافصوىجري؟نيرجاهملللوصوللتانيعلاذخألةصاخةيجهنميأتمدختساله4.
وأ،ةلماعلاىوقلاحسملثم،ةيشيعملارسأللةيداعلا حوسملايفةرجهلانعتامولعمنوعمجتله5.

؟ةماعلاضارغألاتاذةيشيعملارسألا حوسموأ،ةشيعملاىوتسمحسموأ،قافنإلاولخدلاحسم
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ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت .3

نيرجاهملاتاعومجميهام،ةيشيعملارسأللةيداعلا حوسملالالخنمةرجهلاتامولعمعمجمتاذإ6.
؟اهديدحتمتييتلا

تاساردلاوتادادعتلايفنيرجاهملافلتخمديدحتلةلئسألانمةيسايقةعومجمكانهله7.
؟ةيئاصقتسالا
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ةيلودلا ةرجهلا تانايب عمجل ةيديلقتلا تانايبلا رداصم مييقت .3

lةيرادإلارداصملا
اهعمجمتييتلاتانايبلاعونوةرجهلاتاءاصحإيفةمدختسملاةيرادإلارداصملاعاونأدرسىجري1.

نمردصملكلتانايبلارادصإةيرودىدمو،تانايبلاهذهةيعونوةيطغتو،اهرشنواهفينصتو
.ةلصلاتاذتانايبلارداصم

؟مكدلبيفةلماكتمهالعأةروكذملاةيرادإلارداصملانمتانايبلاله2.

متيله،ةيئزجلاتانايبلاىوتسمىلعةرجهلاتاءاصحإلةلماكتمتانايبرداصمكانهتناكاذإ3.
؟تالاحلل ةيفيرعت ماقرأمادختسا

)لمعلا حيراصت تانايبو دودحلا تانايب :لاثم(؟ضعبلا اهضعبب اهطبر مت يتلاتانايبلارداصميهام4.

؟ةماعلافراعملاوتاسايسلاعنصيفاهمادختساوةلماكتملاتانايبلارشنمتيفيك5.
20
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ةديدجلا تانايبلا ةرادإ .4

21

ةديدجلا تانايبلا ةرادإ .4
lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:

ةرجهلابةقلعتملاتانايبلاعيمجلةلودلايفمدختسييديلقتريغتانايبردصميأكانهله1.
فتاوهلاتانايب،لاثملاليبسىلع،ةيلودلاةرجهلابةلصلاتاذ"ةريبكلاتانايبلا"لمشتنأنكمي(؟ةيلودلا
عاونأنماهريغوأ،يعامتجالالصاوتلالئاسوو،تنرتنإلاربععفدلاو،ةيعانصلارامقألاةروصو،ةلومحملا
).ةيمقرلاراعشتسالاةزهجأ

تافينصتلاوميهافملانأشبريياعمعضولوحتاهجلافلتخمنيبقافتاوأ/وشاقنيأكانهله2.
؟ةرجهلانأشبتاسايسلاعنصيفةريبكلاتانايبلامادختسانكميثيحب

؟ةينطولاةيئاصحإلابتاكملاوةريبكلاتانايبلا كال�م/يج�تنمنيبتانايبلالدابتلقافتاكانهله3.
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تاسايسلا ىلإ تانايبلا نم- تانايبلا يمدختسم عم لاصتالاو تانايبلا رشن .5
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تاسايسلا ىلإ تانايبلا نم- تانايبلا يمدختسم عم لاصتالاو تانايبلا رشن .5

lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:
 ةيساسأ لئاسر ،ةعمجم لوادج :لاثم(؟روهمجلاىلعةرجهلاتانايبا�رشن�تيتلالاكشألايهام1.

)ىرخأ ،بلطلا بسح ةصاختابيوبت ،ةيلعافت طئارخ ،صصقو
.)ىرخأ ،نوثحابلا ،ةموكحلا ،ماعلا روهمجلا(؟كتانايبلفدهتسملاروهمجلامهنم2.
"،ةلاعف"ةباجإلاتناكاذإ؟تاسايسلاعانصعمةلاعفكبةصاخلالاصتالاةيجيتارتساربتعتله3.

تاءاصحإلاليصوتيفصاخلكشبةلاعفا�أرعشتيتلاتايجيتارتسالانمددعركذىجري
؟تاسايسلايعضاول

؟تاسايسلاعنصيفةرجهلاتانايب ريثأتةيفيكىلعلاثمميدقتكنكميله4.
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تاسايسلا ىلإ تانايبلا نم- تانايبلا يمدختسم عم لاصتالاو تانايبلا رشن .5

lةحوتفملاتانايبلا
اهجتنتيتلاتانايبلارشنولدابتنأشبةلودلايفةحوتفم تانايبلاب ةصاخةردابمكانهله1.

؟ةلصلاتاذىرخألاتائيهلاوةينطولاةيئاصحإلابتاكملا
؟ةماعلارداصملانم ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ/تانايبىلعلوصحلاةلوهسىدم وهام2.
؟ًاناجمةحاتمةموكحلااهردصتيتلاتانايبلاله3.
 بجح ،تانايبلا ليهجت :لاثم(؟تانايبلاهذهةيرسةيامحنامضلةدمتعملاتايجيتارتسالايهام4.

)... ،نيماعلا نيمدختسملا نع تانايبلا

25

ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشب تائيهلا/تاسسؤملا نيب ةكرتشملا قيسنتلا ةيلآ .6
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ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشب تائيهلا/تاسسؤملا نيب ةكرتشملا قيسنتلا ةيلآ .6

lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:
وأتائيهلافلتخما�علطضتيتلاةيئاصحإلاةطشنألاقيسنتبموقتةيمسرةهج/ةئيهيأكانهله1.

يتلاتائيهلايهام،معنبباوجلاناكاذإ؟ةيلودلاةرجهلاتاءاصحإبقلعتياميفةيموكحلابتاكملا
؟اياضقلاةشقانملنوعمتجيةرممك؟قيسنتلاةئيهنماءزجلكشت

؟قيسنتلاةئيهاهشقانتيتلااياضقلايهام2.

؟رثكأاهزيزعتنكميقيسنتلاةئيهنأدقتعتله3.

؟ةيقيسنتلاةئيهلاهذهةياعرتحتتئشنأةرجهلاتاءاصحإلةلماكتمتانايبةدعاقدجوتله4.

؟ةيقيسنتلاةئيهلاهذهيفينطولايئاصحإلابتكملارودوهام5.

27

ىرخألا لودلا عم تانايبلا لدابت .7
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ىرخألا لودلا عم تانايبلا لدابت .7

lةيلاتلا طاقنلا يف ءزجلا اذه اهنمضتي يتلا ةلئسألا مهأ ضرع نكمي:
؟ةرجهلاتاءاصحإىلعلوصحللرخآدلبيفيئاصحإبتكمبلصتانأكبتكملقبسله1.
 تانايب(اهيلعتلصحيتلاةرجهلاتانايبعونددح،هالعألاؤسلاىلعمعنبةباجإلاتناكاذإ2.

)ىرخأ تانايب ،جراخلا يف ةلودلا نم نيرجاهملا نع تانايب ،ةلودلل ةرجهلا نع
 وهام ،معنب ةباجإلا تناك اذإ؟رخآدلبيفةيموكحةئيهىلإةرجهلاتانايبمكبتكممدقيله3.

؟اهمدقتيتلاةرجهلاتانايبعون
نوكيسله،نادلبلاعيمجنمةرجهلانوزخمتانايبلمشتتانايبةدعاق/ةصنمكانهناكاذإ4.

؟كلا¬ديفمكلذ

29

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-
group/methodology/Assessment-of-national-capacity-in-producing-
mig-statistics-rev2021_v6.pdf
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https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Assessment-of-national-capacity-in-producing-mig-statistics-rev2021_v6.pdf
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