
 إحصاء الهجرة واالندماج )إحصاء الهجرة(

ي اإلحصاء عن "الهجرة واالندماج"؟
 
ء يتعلق األمر ف ي

 عن أي ش 

الهجرة واالندماج هي موضوعات متعددة األوجه توجد حولها آراء مختلفة. الهدف من هذا االستبيان هو السؤال عن رأي أشخاص 
 من جميع فئات المجتمع عن وجهات نظرك. 

ها اإلدارة العامة. لهذا تمثل  ي تنشر
عد بشكل منتظم أو قواعد البيانات الت 

ُ
ي ت
ي اإلحصاءات الت 

 
وال يمكن العثور عىل هذه المعلومات ف

ي التغطية اإلعالمية والصحفية. لهذا نرجو منكم المساعدة معنا! حيث أنك معلوماتك تمثل 
 
هذه االستبيانات مصدًرا ال غت  عنه ف

ي النمسا بشكل يتطابق مع الواقع إال إن قام كل من تم استطالع رأيه أو مساهمة قيمة؛ أل 
 
ننا لن نكون قادرين عىل معرفة الوضع ف

 رأيها باإلجابة عىل هذه األسئلة بصدق وأمانة. 

ي السنوي 
ي الكتاب اإلحصائ 

 
ي ” migration&integration“ستنشر نتائج الدراسة ف

 
 )"الهجرة واالندماج"( وف

“Bericht zur sozialen und normativen Integration ”)"التقرير الخاص باالندماج االجتماعي والمعياري"(. 

ي لهذا االستبيان؟
 
 ما هو األساس القانون

ة  ي بالكشف عن المعلومات وبالتالي تقوم عىل االختيار فقط. لكن المشاركة الكبتر
ام القانوئ  ي االستقصاء ال تخضع لاللت  

 
المشاركة ف
ي االستبي

 
ة للحكم عىل جودة البيانات. االستبيان بتكليف وتمويل من ديوان المستشارية االتحادية وهو جزء من ف ان تمثل أهمية كبتر

ا منذ عام 
ً
 . 2017رصد االندماج المقرر الملزم قانون

جري هذا االستبيان؟
ُ
 من الذي ي

جري االستبيان هي مؤسسة اإلحصاء بالنمسا )
ُ
ي ت
(. وتقوم مؤسسة اإلحصاء بالنمسا بتكليف رسمي Statistik Austriaالجهة الت 

ي النمسا. وتعتتر هذه األرقام أساًسا يحظ  بثقة القرارات 
بإعداد إحصائيات وتحليالت عالية القيمة عن االقتصاد والمجتمع ف 

كة Statistik Austriaبالمؤسسات السياسية واإلدارية واالقتصادية والمؤسسات الدولية. ومؤسسة اإلحصاء بالنمسا ) ( هي شر
ي النمسا وليست هادفة للرب  ح. وتعتمد معايتر عمل مؤسسة اإلحصاء بالنمسا )

( عىل Statistik Austriaتعمل للصالح العام ف 
ة  Statistik Austriaالدقة وعدم التحتر  والموضوعية واألهمية. وبصفتها مقدم خدمات معلومات تجمع  عينات عشوائية كبتر

ستخدم أدوات متطورة لضمان الجودة. يمكن من خاللها ا
ُ
ي النمسا. وت

 الطالع بدقة عىل الحياة االجتماعية واالقتصادية ف 

ي هذا االستبيان؟
 
 كيف يتم اختيار اإلنسان للمشاركة ف

ي  األشخاص لجميع اآلراء استطالع إجراء يمكن ال  والتكلفة، بالوقت تتعلق ألسباب
، ومن النمسا.  ف  مَّ

َ
ي  السبب هو  هذا  ث

ختار  هأن ف 
ُ
 ست

ي  يعيشون الذين السكان جميع اإلمكان قدر  يمثلون الذين األشخاص من عينة
 الصلة ذات الفرعية المجموعات أو  النمسا  ف 

 نفسها.  االستطالع فرصة عىل شخص كل  حصول ُيضمن بحيث عشوائًيا  االختيار  سيجرى باالستطالع. 

 كيف تتم عملية االستبيان؟

يان لرأي الناس يتم إجراؤه أونالين باستخدام الكمبيوتر المحمول )الالبتوب( أو الهاتف الذكي أو إحصاء الهجرة هو عبارة عن استب
جهاز الكمبيوتر. ويتلق  األشخاص الذين تم اختيارهم للعينة المختارة رسالة تحتوي عىل رابط االستبيان األونالين وبيانات الدخول 

 )اسم المستخدم وكلمة المرور(. 

 ؤال عنه؟ما الذي يتم الس

ي أسئلة عن رؤيتك الشخصية تجاه موضوع الهجرة واالندماج، مثل
ي استبيان إحصاء الهجرة يمكنك انتظار تلق 

تقييمك للتعايش  ف 
ي النمسا ومدى تعاملك مع المواطنات والمواطنير  والمهاجرات 

ك بير  المواطنات والمواطنير  والمهاجرات والمهاجرين ف  المشت 
ي النمسا 

ي أي المجاالت. والمهاجرين ف 
 وف 

ذكر 
ُ
ي ت
. ويتحدد مسار األسئلة حسب اإلجابات الت  ي

ي تمثل أهمية للشخص المعت 
ي إطار االستبيان لن يتم سوى عرض األسئلة الت 

وف 
 من قبل. 

 ما هو المقابل الذي تحصل عليه جراء المشاركة؟

اء بمبلغ  يورو. ويمكنك رصف قيمة القسيمة لدى الكثتر من المتاجر  10بعد االنتهاء من االستبيان تحصل عىل قسيمة شر
ع: تقوم هيئة اإلحصاء  ي التتر

ع  10بتحويل مبلغ  Statistik Austriaوالمطاعم. إذا كنت ترغب ف  ي شكل تتر
يورو مقابل مشاركتك ف 

وع الحفاظ عىل الطبيعة المع ". إذا كنت C02-Speicher-Hochmoorrenaturierung im Nassköhrروف باسم "إل مشر
ي النمسا، فسوف تجد معلومات 

وع الحفاظ عىل الطبيعة التابع لمؤسسة الغابات الطبيعية ف  ي معرفة المزيد عن مشر
ترغب ف 

وع )متوفر باللغة األلمانية فقط(.  ح المشر ي شر
 بالتفصيل ف 



 كيف تتم حماية بياناتك؟

ة للغاية بالنسبة للكثتر من األشخاص. لهذا يتم التعامل بطبيعة الحال مع جميع تعتتر  ا له خصوصية كبتر
ً
 الهجرة واالندماج موضوع

 المعلومات بشية. 

ي هذا االستبيان عتر موقعنا
 
( )هذا الملف متوفر .pdf) منشور حماية البيانات تجدون معلومات تفصيلية عن حماية البيانات ف

مون بهذا  لدينا.  المباديء األساسية فقط باللغة األلمانية(. تعتتر شية اإلحصاءات وحماية البيانات الشخصية من أهم ونحن ملت  
عالج البيانات قانون حماية البيانات وكذلك القانون األساشي لحماية البيانات و قانون اإلحصاءات االتحادية وفق

ُ
. لهذا ت

اإلحصائية دون االطالع عىل اسم صاحب البيانات )بأسماء مستعارة(. وال توجد حاجة لالسم والعنون إال من أجل االتصال. 
حفظ هذه البيانات بشكل منفصل عن 

ُ
حذف المعلومات وت

ُ
حذف بعد جمع البيانات. وت

ُ
ي قاعدة البيانات ثم ت

 
اإلجابات الموجودة ف

ي تحليل البيانات عىل األشخاص بمفردهم، بل 
 
ي يتم تحليلها. كما ال يتم االستناد ف

الشخصية مثل االسم والعنوان من البيانات الت 
ا عدم جواز إرسال النظر إل المجموعات فقط. لهذا ال يمكن أن تحتوي النتائج عىل

ً
 إجابات فردية. ومن بير  حماية البيانات أيض

كات والمؤسسات.  -البيانات الشخصية لطرف ثالث بالطبع   سواء للهيئات الحكومية أو الشر

ا؟
ً
 هل هذا االستبيان ملزٌم قانون

ي االستبيان. وبالتالي فإن المشاركة اختيارية. وتحصلون
 
ي بالمشاركة ف

ة مقابل المشاركة.  ال يوجد إلزام قانوئ  ا عىل هدية صغتر
ً
 أيض

 االتصال

ية( عتر الرقم:   00431711288994نحن متاحون للتواصل عتر الهاتف )باللغة األلمانية واإلنجلتر 

ي أيام العمل( 15:00حت   9:00اإلثنير  حت  الجمعة من الساعة 
 
 )ف

 : ي
وئ  يد اإللكت   statistik.gv.atmigration@ التر
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