
ما هي المعطيات المطلوبة ؟
ــة 	  ــة عــن الهجــرة الدولي ــار املرتتب االتجاهــات والدوافــع واملحــددات واآلث

والخصائــص الدميغرافيــة واإلجتامعيــة واإلقتصاديــة للمهاجريــن الحاليــن 
ــن ؛ ــن العائدي واملهاجري

تواريخ وخربات ومامرسات الهجرة ؛	 

نوايا الهجرة، وعمليات اتخاذ قرارات الهجرة والوجهات املحتملة؛	 

شبكات الهجرة ومساعدة املهاجرين؛	 

واإلقصــاء 	  واملهنــي  واإلقتصــادي  االجتامعــي  االندمــاج  بشــأن  اآلراء 
؛ االجتامعــي 

التحويــات واســتعامالتها وكيــف تســاهم يف التنميــة خاصــة املحليــة، ويف 	 
االســتثامرات املوجهــة للبلــد ؛

تأثري الهجرة عىل السلوك اإلقتصادي لألرس.	 

البحث الوطني حول الهجرة 
الدولية 2018

لماذا هذا البحث؟
جمــع ومعالجــة وتحليــل معطيــات مفصلــة لدراســة االتجاهــات الحديثــة 	 

للهجــرة الدوليــة وعمليــات الهجــرة وخصائــص املهاجريــن )مقارنــة بغــري 
املهاجريــن( ؛

ــرة يف 	  ــار الهج ــات وآث ــددات ودينامي ــباب ومح ــن أس ــات ع ــري معطي توف
ــة ؛ ــة والتنمي ــرة الدولي ــن الهج ــط ب ــة إىل الرواب ــرب باإلضاف املغ

اســتخدام منهجيــات واســتامرات مامثلــة لتلــك الخاصــة بالبلدان املشــاركة 	 
ــق يف  ــاون أوث ــة تع ــات وإقام ــة املعطي ــهيل مقارن يف MED-HIMS لتس
ــر  ــرى للبح ــبعة األخ ــدول الس ــرب وال ــن املغ ــة ب ــرة والتنمي ــال الهج مج
ــا وبلــدان أخــرى يف العــامل؛ املتوســط باإلضافــة إىل بلــدان الوجهــة يف أوروب

ــن 	  ــة ب ــق يف مجــال الهجــرة والتنمي استكشــاف ســيناريوهات تعــاون أوث
ــدول املضيفــة الرئيســية. ــدان املنشــأ وال بل



روابط نشر النتائج الرئيسية

ما هي المنهجية المعتمدة؟
تم تقسيم البحث إىل مرحلتن:

تركــز املرحلــة األوىل عــىل ظاهــرة هجــرة املغاربــة 	 
ــة.  ــة احتاملي ــودة وتســتند إىل خطــة معاين وهجــرة الع
وتغطــي مجمــوع الــرتاب الوطنــي وتــم إجراؤهــا لــدى 
عينــة متثيليــة لــألرس العاديــة يف الوســطن الحــري 

ــة. ــات اململك ــع جه ــد جمي ــىل صعي ــروي وع والق

ــىل 	  ــم ع ــي تض ــن األرس الت ــث م ــدات البح ــون وح تتك
ــم  ــي تض ــدا )4072 أرسة( واألرس الت ــرا عائ ــل مهاج األق
عــىل األقــل مهاجــرا حاليــا )8144 أرسة( واألرس التــي 
ــاز  ــم إنج ــن )2860 أرسة(. ت ــري مهاجري ــرادا غ ــم أف تض
البحــث مــن خــال إجــراء مقابــات مبــارشة باســتخدام 

ــة. ــات اإللكرتوني اللوح

ــة الهجــرة 	  ــن البحــث بدراس ــة م ــة الثاني ــتهتم املرحل س
ــن  ــن املهاجري ــتهدفة م ــة املس ــون الفئ ــة. وتتك القرسي
ــدون  ــن يوج ــر الذي ــنة فأك ــر 15 س ــن العم ــن م البالغ

ــة: ــات التالي ــون إىل الفئ ــي وينتم ــرتاب الوطن ــوق ال ف

ــة غــري 	  ــة إداري ــن )وضعي املهاجــرون غــري الرشعي
ــة( ؛ نظامي

املهاجــرون الرشعيــون )الذيــن اســتفادوا مــن 	 
ــذ  ــن نفذهــام املغــرب من ــي التســوية اللت عمليت

؛  )2014

الاجئون وطالبو اللجوء.	 

ســيتم إجــراء البحــث مــن خــال مقابــات هاتفية مــع الفئات 
املعنية بســبب اإلجــراءات الحالية للتباعــد االجتامعي.
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