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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس /آذار٢ - فرباير/ شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٤البند 

   بنود للعلم
 إحصاءات اهلجرة  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 

 .)أ(بعة والـثالثني  ئية يف دورـا الـسا     عد هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصا              أُ 

 بـشأن إحـصاءات     الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة        يـوجز األنـشطة الـيت تـضطلع ـا           هو  و
 نتائج اجتماع فريق اخلرباء املعين بإحصاءات اهلجرة الدوليـة الـذي عقـد              قدماهلجرة الدولية وي  

ــن   ــرة م ــسمرب / كــانون األول٧ إىل ٤يف الفت ــورك٢٠٠٦دي ة أن ويطلــب إىل اللجنــ .  يف نيوي
 . املقدم للعلم بالتقريرحتيط علما

 
، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  )أ( 

 .، باءاألول
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 مقدمة -أوال  
حــددت اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الــسابعة والــثالثني إحــصاءات اهلجــرة بنــدا مــن   - ١

ويتعلـق هـذا التقريـر بالعمـل الـذي تـضطلع بـه              . عمال للدورة الثامنـة والـثالثني     بنود جدول األ  
 يف جمــــال إحــــصاءات ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ لعــــامي طتيهــــااألمانــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة وخب

 .الدولية اهلجرة
 

 مجع البيانات ونشرها -ثانيا  
 من أكثر مـن     ليةحدة جبمع إحصاءات اهلجرة الدو    تقوم الشعبة اإلحصائية يف األمم املت      - ٢

 املـستخدم جلمـع     ،استبيان تعداد الـسكان   :  استبيانني مثل عملية مجع البيانات يف    وتت.  بلد ٢٠٠
 أجـرى تعـدادا للـسكان واسـتبيان         ندما يكون من املعلوم أن البلـد       عدد املهاجرين ع   عنبيانات  

 .اهلجرة ات كل عام جلمع بيانات بشأن تدفق الذي يرسلإحصاءات اهلجرة والسفر الدوليني

 اجلـزء   مثـل ويت.  اهلجـرة الدوليـة إىل جـزأين       ات تـدفق   عـن  بيانـات ال عملية مجع    وتنقسم - ٣
 يف جلنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية  مــن البلــدان األعــضاء بلــدا٥٦ مجــع بيانــات مــن  يفاألول

ات األوروبيـة   عـ اجمألوروبا عن طريق اتفاق مشترك بـني األمانـات مـع املكتـب اإلحـصائي لل               
ــذي ير ــتبيا ال ــذه البلــدان  ســل اس ــات مــع   وجيــري. نا مــشتركا إىل ه ؤســسات امل تقاســم البيان

ات األوروبيـة وجملـس أوروبـا       عـ اجمشاركة وهي الـشعبة اإلحـصائية واملكتـب اإلحـصائي لل          امل
مجـع  يف  ل اجلـزء الثـاين      مثـ ويت. وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومكتـب العمـل الـدويل          

 . العامل عن طريق استبيان إحصاءات اهلجرة والسفر الدولينيبيانات من سائر بلدانال

 ،ة مـــــــن اســـــــتبيان تعـــــــداد الـــــــسكانالبيانـــــــات امعـــــــواســـــــتنادا إىل نتـــــــائج  - ٤
لــــشعبة اإلحــــصائية   ل  الــــشبكي وقــــع املمتعلقــــة باملهــــاجرين علــــى   تتــــاح ســــتة جــــداول   

)http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcens.htm( . ــوي علـــــــى  وحتتـــــ
السكان املصنفني حبسب بلد املولد والسكان حبسب بلد املواطنة والسكان الناشـطني اقتـصاديا        

 فت أكثريــة اجلــداول حبــسب اجلــنس والعمــر   وصــن.يب حبــسب مهنتــهماملولــودين يف بلــد أجــن 
 .٢٠٠٠  و١٩٩٠نها بيانات من جوليت التعداد لعامي ع جلميع البلدان اليت تتوافر سبةبالن
 

 اء املعــين بقيــاس اهلجــرة الدوليــة حــول موضــوع     اجتمــاع فريــق اخلــرب   -ثالثا  
 واألساليب املفاهيم

ــابع للــشعبة اإلحــصائية اجتماعــا      - ٥ ــة الت ــة واالجتماعي عقــد فــرع اإلحــصاءات الدميغرافي
 املفـاهيم واألسـاليب يف نيويـورك يف          املعين بقياس اهلجرة الدوليـة حـول موضـوع         اءلفريق اخلرب 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcens.htm
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وجرى تنظيم االجتمـاع اسـتجابة للحاجـة        . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧ إىل   ٤الفترة من   
توسـيع نطـاق تنفيـذ توصـيات األمـم املتحـدة علـى         ىلإإىل حتسني إحـصاءات اهلجـرة الدوليـة و      

 .)١(شأن إحصاءات اهلجرة الدولية، التنقيحالتوصيات بالنحو الوارد يف 

إحـصاءات اهلجـرة    االحتياجات من   تقييم  ) أ (يف األهداف الرئيسية لالجتماع     متثلتو - ٦
الدوليــة اســتجابة للمــصاحل الــسياسية والتحــديات الــيت تواجههــا الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة يف   

اض املمارسات الوطنيـة يف جتميـع   استعر) ب(؛ اهلجرة الدولية وأعداد املهاجرينقياس تدفقات  
ــة بامل    ــصعوبات املرتبطــ ــد الــ ــرة وحتديــ ــصاءات اهلجــ ــا؛   إحــ ــى ــ ــاريف املوصــ ــاهيم والتعــ فــ

ــز التعــاون بــني    )ج( ــة بتعزي ــسبل الكفيل ــةجهــزةاألاستكــشاف ال ــة ب  احلكومي ــسياسات املعني ال
هلجـرة   ا عـن إحـصاءات   حتديـد نطـاق وحمتـوى كتيـب          )د(ووكاالت مجع البيانات التابعة هلـا؛       

 .اتميي التقتلكالدولية تعده الشعبة اإلحصائية على ضوء 

ــب اإلحــصائية        - ٧ ــثلني للمكات ــة ومم ــاهلجرة الدولي ــيني ب ــد ضــم االجتمــاع خــرباء معن وق
 خـرباء مـن     كان من بـني املـشاركني     و. لمنظمات اإلقليمية والدولية  لوالوطنية ومكاتب اهلجرة    

ات األوروبيـة   عـ اجمملتحـدة واملكتـب اإلحـصائي لل       جلان إقليميـة تابعـة لألمـم ا        ٤  بلدان و  ١٠
 ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون للــسكانومنظمــة العمــل الدوليــة وصــندوق األمــم املتحــدة  

 .الالجئني والبنك الدويل

لراميـــة إىل حتـــسني إحـــصاءات ذات األولويـــة االتاليـــة وحـــدد االجتمـــاع اإلجـــراءات  - ٨
 :الدولية اهلجرة

لــدعم الــتقين بــشأن اســتخدام التعــدادات وعمليــات املــسح    اإلرشــاد واوفريتــ )أ( 
 جوانب اهلجرة الدولية؛بعض بالعينات لقياس 

 حـاالت إفراديـة   وضع كتيب يركز علـى املوضـوعات الرئيـسية مـع دراسـات               )ب( 
ــصادر امل     ــدان املـ ــا بعـــض البلـ ــستخدم فيهـ ــيت تـ ــة الـ ــيح الطريقـ ــة ولتوضـ ــني  /ختلفـ ــع بـ أو جتمـ

 املصادر؛ هذه

  إحصاءات اهلجرة الدولية؛ على إنتاجالتدريب لتنمية القدرة الوطنيةتوفري  )ج( 

وضــع خـرى مــن أجـل   األبلــدان ال البيانـات واســتخدام بيانـات   دلابــع تشجيتـ  )د( 
 من تبادل البيانات على املستوى اإلقليمي؛اخلربة املكتسبة  على  باالعتمادتقديرات اهلجرة

__________ 

، رقـــم املبيـــع   املتحـــدةاألمـــممنـــشورات  (١، التنقـــيح ٥٨ ورقـــات إحـــصائية، اموعـــة مـــيم، العـــدد      )١( 
E.98.XVII.5.( 
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وطنيــة وســلطات اهلجــرة الحــصائية اإلكاتــب املإنــشاء فريــق تقــين يتــألف مــن  )هـ( 
 . العمل وغريها من املنظمات الدولية لدعم ذلكاألمم املتحدةمنظومة ووكاالت 

 .نسخة من توصيات االجتماعد يف املرفق، للعلم، روت - ٩
 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧خطة العمل للفترة  -رابعا  
وقـع  امل على   اعية اإلحصاءات الدميغرافية واالجتم   م فرع عم، سي ٢٠٠٧فيما خيص عام     - ١٠

 مـسائل متـصلة بـاهلجرة يف إطـار جولـة        عـن  قاعـدة بيانـات تفاعليـة      لشعبة اإلحصائية الشبكي ل 
 . لتعدادات السكان الوطنية٢٠٠٠عام 

 قيــاس اهلجــرة الدوليــة عــن طريــق  عــن تقريــر تقــين ، ســيعد٢٠٠٧وفيمــا خيــص عــام  - ١١
ومـن  .  تعـدادات الـسكان    مـن  ٢٠١٠  عـام  ت السكان إلرشاد البلدان يف تنفيذها جلولـة       اتعداد

 . الستعراض مشروع التقرير التقين٢٠٠٧عام خرباء املزمع عقد اجتماع فريق 

وسـيوفر  .  كتيـب بـشأن إحـصاءات اهلجـرة الدوليـة          ٢٠٠٨ عـام    ومن املقـرر أن يقـدم      - ١٢
ــدفقات املهــاجرين وأعــدادهم ميكــن احلــصول عليهــا       ــشأن ت ــة ب هــذا الكتيــب إرشــادات عملي

 مــع التركيــز علــى جمموعــة أساســية مــن املــتغريات لقيــاس  ،صادر خمتلفــة للبيانــاتباســتخدام مــ
اهلجرة الدولية وتقدمي أمثلة على الطريقة اليت جنحت فيهـا البلـدان يف اسـتخدام مـصادر حمـددة                   

 .للبيانات أو جمموعة من املصادر لقياس اهلجرة

يـب بـشأن    مشروع الكت   الستعراض ٢٠٠٨ومن املعتزم عقد اجتماع فريق خرباء عام         - ١٣
 .إحصاءات اهلجرة الدولية
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 املرفق
 

ــق     ــة حــول موضــوع    رباءاخلــتوصــيات فري ــاس اهلجــرة الدولي   املعــين بقي
 املفاهيم واألساليب

 
وفقا ملا ورد يف احلـوار الرفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرة الدوليـة الـذي دعـت إىل عقـده                        - ١

ذات ، يـزداد الطلـب علـى اإلحـصاءات     ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلول١٥و  ١٤  يومي اجلمعية العامة 
ــة يف رســم   ــسياسات األمهي ــعتاملوال ــة لق ــاهلجرة الدولي ــالنظرولكــن. ة ب ــذه   ب ــصادر ه  إىل أن م

 فإنـه يتعـذر علـى احلكومـات الوطنيـة واهليئـات الدوليـة تـوفري                 ،ور بشكل كـاف   البيانات مل تط  
التوصـيات بـشأن    طـاق واسـع     طبـق حاليـا علـى ن       ال ت  غضون ذلك، ويف  . التقييم الشامل الالزم  

ــة ، التنقــيح   ــه يلــزم بــذل جهــود متــضافرة   . ) أ(١إحــصاءات اهلجــرة الدولي ورأى االجتمــاع أن
 :ذات األولويةالتالية وحدد اإلجراءات  .لتحسني إحصاءات اهلجرة الدولية

تــوفري اإلرشــاد والــدعم الــتقين بــشأن اســتخدام التعــدادات وعمليــات املــسح    )أ( 
 اهلجرة الدولية؛جوانب عض ببالعينات لقياس 

 األساســية واســتخدام دراســات احلــاالت وضــع كتيــب يركــز علــى املــتغريات )ب( 
جيمـع بينـها لقيـاس      أو  / لتوضيح الطريقة اليت ميكن أن تستخدم ا املـصادر املختلفـة و            اإلفرادية

 اهلجرة الدولية؛

ءات ا علــــى إنتــــاج إحــــصتنظــــيم دورات تدريبيــــة لتنميــــة القــــدرة الوطنيــــة )ج( 
 الدولية؛ اهلجرة

 مـن    املتعلقة باهلجرة  خرىاألبلدان  ال البيانات واستخدام بيانات     شجيع تبادل ت )د( 
ل البيانـــات علـــى  مـــن تبـــاداخلـــربة املكتـــسبة علـــى  باالعتمـــادتقـــديرات اهلجـــرةوضـــع أجـــل 
 اإلقليمي؛ املستوى

جــرة إنــشاء فريــق تقــين يتــألف مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة وســلطات اهل )هـ( 
 .العملها من املنظمات الدولية لدعم ذلك األمم املتحدة وغريمنظومة ووكاالت 

 
 ١٩٩٨ توصيات عام تعزيز - ألف 

ــتعني، مــن أجــل    - ٢ ــام   ي ــذ توصــيات ع ــامل ١٩٩٨حتــسني تنفي  بإحــصاءات اهلجــرة  ةتعلق
غـي أن   وينب.  تعريف املهاجر الدويل وما يتصل به من مفاهيم عمليا بدرجة أكـرب            ، جعل الدولية

__________ 

 ).E.98.XVII.14، رقم املبيع  املتحدةاألمممنشورات  (١، التنقيح ٥٨ورقات إحصائية، العدد   ) أ( 
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 قيــاس تــدفقات املهــاجرين وأعــدادهم باســتخدام مــصادر خمتلفــة  كيفيــةتــوفر إرشــادات عمليــة
 :املنهجية  عن كتيباالشعبة اإلحصائيةويوصى بأن تضع . للبيانات

 حيدد املتغريات األساسية؛ )أ( 

ــسفةيوضــح  )ب(  ــستخدمة الفل ــاهيم امل ــستعرض واملف ــضى    وي ــا اقت ــاريف كلم  التع
 ذلك؛ األمر

 يقدم أمثلة مستمدة من البلدان؛ )ج( 

 .ول املطلوبةايقدم مبادئ توجيهية بشأن اجلد )د( 
 

 مصادر البيانات - باء 
 الــسجالت وغريهــا مــن  منــهاتــستمد إحــصاءات اهلجــرة الدوليــة مــن مــصادر خمتلفــة  - ٣

وكثريا مـا يكـون ضـروريا اجلمـع بـني           . املصادر اإلدارية والتعدادات وعمليات املسح بالعينات     
 . هذه اإلحصاءاتنتاجخمتلفة إلمن مصادر بيانات 

 
 املصادر اإلدارية  

البيانات اإلداريـة يف جمـال قيـاس عـدد املهـاجرين الـدوليني            مدى توفر   لتعزيز  مطلوب،   - ٤
 . اختاذ عدة إجراءات على املستويني الوطين والدويل،وتدفقات اهلجرة الدولية

 :يةملكاتب اإلحصائية الوطنعلى ا تعنيوي - ٥

، مبـا يف ذلـك   لبيانـات اإلداريـة  هات املنتجـة ل احلوار مع اجل  أو مواصلة   /إقامة و  )أ( 
 ؛ عن كثبوزارات الداخلية ودوائر اهلجرة وما إىل ذلك، وأن تعمل معها

 علـى إصـدار ونـشر البيانـات         ، قدر املـستطاع،   حث موردي البيانات اإلدارية    )ب( 
 املناسبة، مبا فيها البيانات الفوقية؛

ــام  )ج(  ـــ اإلملــ ــة الـ ــد واألنظمــ ــمبالقواعــ ــرة   عمليت حتكــ ــة وإدارة اهلجــ ــة مراقبــ يــ
 .وإنفاذها الدولية

 واللجـان اإلقليميـة االجتماعـات       لشعبة اإلحصائية تيسري االتصال، أن تدعم ا     ل ،وينبغي - ٦
  عقد على املستوى اإلقليمي بني مـوردي البيانـات اإلداريـة واملكاتـب اإلحـصائية      التعاونية اليت ت

 ينبغي إشراك موردي البيانات اإلدارية يف املـداوالت الـيت جتـري يف              ،وإضافة إىل ذلك  . الوطنية
 .املستقبل على املستويني اإلقليمي واألقاليمي
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 تعدادات السكان  

متثل البيانات املستمدة من تعداد السكان مرجعـا أساسـيا لتحـسني إحـصاءات اهلجـرة                 - ٧
 فرصــة جلمــع املزيــد مــن بيانــات اهلجــرة الدوليــة ٢٠١٠ عــام وتتــيح جولــة. الدوليــة األساســية

  التعـدادات لعـام    ولـضمان أن تفـضي جولـة      . عـدد املهـاجرين   التحديد البيانات عـن      وب ،سقةتامل
 :، يوصى باختاذ اإلجراءات التاليةوةإىل النتيجة املرج ٢٠١٠

تعـاون  ، بال لـشعبة اإلحـصائية    وا للـسكان د صندوق األمم املتحـدة      ينبغي أن يع   )أ( 
ع شجيتـستخدمها البلـدان يف تـ       املعنيـة مـواد تروجييـة        مع اللجان اإلقليمية وغريها من املنظمات     

 ات السكان لقياس اهلجرة؛استخدام تعداد

 واللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم املتحــدة  لــشعبة اإلحــصائيةينبغــي أن تقــدم ا )ب( 
ــات اهلجــرة      ــة مجــع بيان ــة بطريق ــة املتعلق ــداد  اإلرشــادات التقني ــة التع ــة يف جول ــام ات الدولي  لع

نهجيـــة وحلقـــات عمـــل تدريبيـــة تتعلـــق باملمـــواد تـــوفري وتـــشمل هـــذه اإلرشـــادات . ٢٠١٠
  إىل البلدان؛ومساعدة تقنية

 بلد املولد وبلد املواطنة على الـسواء         عن ينبغي أن تقوم البلدان جبمع البيانات      )ج( 
وميكــن أن تنظــر البلــدان الــيت . لعمــر حبــسب اجلــنس وا التبويــبعــةقاط يف جــداول متعرضــهاو

مواضـيع إضـافية   عـن  ية مجع البيانات كانمإأعداد املهاجرين يف عن  صورة أمشل  أخذحتتاج إىل   
  اخللفيات األجنبية؛لتحديد

 الالجئني وملتمسي اللجـوء     تعدادينبغي أيضا أن تسعى تعدادات السكان إىل         )د( 
 .ةليادها اجلمعدأبصورة منتظمة يف 

 
 ات املسح بالعيناتعملي  

مـع  سـتخدام عمليـات املـسح بالعينـات جل        ينبغي أن تقوم البلدان باستكشاف إمكانية ا       - ٨
أيـــة ســـيما فيمـــا خيـــص اجلوانـــب الـــيت ال تتـــوافر بـــشأا   وال، اهلجـــرة الدوليـــةعـــنبيانـــات ال

 .أخرى مصادر
 

 مجع البيانات ونشرها - جيم 
ا لتــشجيع م وينبغــي اســتخدامه، للــدعوةالتنيليــل البيانــات ونــشرها أداتــني فعــميثــل حت - ٩

 .صانعي السياسات على دعم عملية مجع البيانات واستخدامها

 البيانـات اإلداريـة ويف إدراج املـسائل         مـدى تـوفر   ويف الوقت الذي حيرز فيـه تقـدم يف           - ١٠
 وأمعــة صدر البيانــات اال يــبلــدان العديــد مــن ال فــإن ،املتــصلة بــاهلجرة يف اســتبيانات التعــداد
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األساسـية عـن    بيانـات   الجع البلدان على جدولة     وينبغي أن تش  . الوقت املناسب صدرها يف   ي ال
وتتــيح . ، ونــشرها يف الوقــت املناســب مــصادر أخــرىمــن  واتاهلجــرة املــستمدة مــن التعــداد 

 .ة البيانات املنشورةق العملية وزيادة د تعجيلبياناتلكترونية للعاجلة اإلامل

ملنظمات الدولية اليت تقوم جبمع بيانات اهلجرة الدولية هـذه البيانـات            تيح ا أن ت وينبغي   - ١١
حتقيـق  كـي يتـسىن     ول. يف الوقـت املناسـب     و ، بطريقة شـاملة    املناسبة إىل جانب البيانات الفوقية   

املــصدر احملــدد والتعريــف مبــا يف ذلــك ( البيانــات الفوقيــة تلــك ينبغــي أن تقــدم البلــدان ،ذلــك
وينبغـي أن تقـدم     ). ات واملعايري املستخدمة لتحديد املهـاجرين ومـا إىل ذلـك          وطريقة مجع البيان  

 .ة املطلوبة فيما خيص البيانات الفوقيةالدق إىل البلدان بشأن ة واضحاتاألمم املتحدة إرشاد

وأحاط االجتماع علما باخنفـاض معـدل الـردود الـواردة يف إطـار مجـع األمـم املتحـدة                     - ١٢
ر البيانـات  وفعـزى أساسـا إىل عـدم تـ    ئـي أن الـسبب ي    ومـع أنـه ارت    . يـة إلحصاءات اهلجرة الدول  

 األمـم املتحـدة     كـون  فإنـه ينبغـي أن ت      ،طبقا للتعريـف والـشكل اللـذين تطلبـهما األمـم املتحـدة            
ــدان    اســتباقية ــع البل ــة م ــا التفاعلي ــوفري تعب بدرجــة أكــرب يف عالقا ــيقت ــشأن  ب ات ومعلومــات ب

 .حات عند االقتضاءالبيانات الواردة والتماس توضي

 : مبا يلي أيضا أن تقوم الشعبة اإلحصائيةنبغيوي - ١٣

 ،طلبات الـسياسات  مت ضوء    يف  البيانات ه حاليا من  طلبت  ما استعراض وتبسيط  )أ( 
 ــتبيانا ــة بــ  اووضــع اس ــةاملتعلق ــع ،اهلجرة الدولي ــاة امل م ــة ملــ راع ــة  الواجب ــات القائم صادر البيان

 ة واهلجرة إىل اخلارج على السواء؛تعلقة باهلجرة الوافدالحتياجات من املعلومات امللو

إصدار بيانات اهلجرة بأسرع وقت ممكن ووضع قاعدة بيانـات تفاعليـة علـى               )ب( 
 اهلجـرة الدوليـة     عـن  احلـصول علـى بيانـات        مـن ملستخدمني اخلارجيني   الشبكي لتمكني ا  املوقع  

 .بطريقة سهلة
 

 تقاسم البيانات وتبادهلا - دال 
 بالنــسبة إىل هامــة املعلومــات وتلــك.  اهلجــرةعــنعلومــات املتقــر بلــدان كــثرية إىل  تف - ١٤

 وعليـــه ينبغـــي أن تبـــذل البلـــدان جهـــودا خاصـــة لوضـــع اســـتراتيجيات        ،البلـــدان املرســـلة 
وميكـن مجـع البيانـات عـن طريـق التعـدادات أو عمليـات املـسح بالعينـات أو                . املعلومات معجل

 .املصادر اإلدارية
ويف هــذا . حاجــة إىل إحــصاءات قابلــة للمقارنــة لتيــسري تقاســم املعلومــات       هنــاكو - ١٥

 اإلداريـة   بيانـات ال  لـضمان متـشي    اخلصوص، ينبغي أن تبذل املكاتب اإلحصائية الوطنيـة جهـدا         
 . اهلجرة املتاحة على املستوى الوطين مع توصيات األمم املتحدةعن
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بلـدان أخـرى يف   لـدى    املتوفرةت اهلجرة لبيانا الكامنةوأحاط االجتماع علما باألمهية    - ١٦
ومـن  .  املنـال ن بعيـدي  يزاال صاحلة وتبادهلا ال  البيانات  ال لكنه رأى أن تقاسم      ،تقديرات اهلجرة 

 تبــادل البيانــات  احلاليــة يف جمــالبــادراتاملالــضروري توثيــق التجــارب والنتــائج املــستمدة مــن  
 .واالستناد إليها

الـسكان  تبادل البيانـات عـن      ك( لتبادل البيانات    تاحةاملوينبغي استكشاف اإلمكانيات     - ١٧
 ينبغــي تقيــيم ويف هــذا الــصدد،. ) الرعايــا األجانــب يف بعــض املنــاطق  أو يف اخلــارجاملولــودين

 وبوجـه خـاص علـى    ،مـذكرات تفـاهم  أو  / و  فيما خيص اعتماد بروتوكـوالت     الشروط الالزمة 
 .املستوى اإلقليمي مبشاركة اللجان اإلقليمية

 
 بناء القدرات - ءها 

ــي  - ١٨ ــستمر اينبغـ ــة    أن تـ ــان اإلقليميـ ــصائية واللجـ ــشعبة اإلحـ ــدة   لـ ــم املتحـ ــة لألمـ التابعـ
ــاليم   يفاملنظمــات اإلقليميــةووالــربامج  والــصناديق ــة  دعــم حلقــات العمــل يف األق ــة لتنمي املعني
 . الوطنيةالقدرات

عة لألمـم املتحـدة والـصناديق       لشعبة اإلحصائية واللجان اإلقليمية التاب    وينبغي أن تنظر ا    - ١٩
 يف بلـدان  التعـداد  دعـم مـشاريع مـشتركة للقيـاس أو        إمكانيـة يف   املنظمات اإلقليميـة  ووالربامج  

 .تتقاسم مناطق حدودية يسهل اختراقها
 

 آلية العمل -واو  
ينبغي أن تنشئ الشعبة اإلحصائية فريقا تقنيـا يتـألف مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة                   - ٢٠

اهلجــرة ووكــاالت األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة للمــضي قــدما يف   وســلطات 
إسهامات إعداد الكتيب ويتـوىل     من ذلك القبيل    تقين  ويقدم فريق   . ملية قياس اهلجرة الدولية   ع

 بعـض أجـزاء   لتقـدير  دراسة جدوى تبادل املعلومات وييسر األنشطة التدريبية ويوصـي بـالنهج      
 .ولية باستخدام مصدر حمدد أو جمموعة من املصادرأو فئات اهلجرة الد

 


