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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 

      إحصاءات اهلجرة الدولية: مسائل معروضة للعلم
  إحصاءات اهلجرة    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
وهــو . ٢٠١٣/٢٣٥ادي واالجتمــاعي عــد هــذا التقريــر وفقــا لقــرار اجمللــس االقتــص أُ  

يقدم حملة عامة عن مصادر البيانات إلحصاءات اهلجرة الدوليـة وتـوافر البيانـات علـى الـصعيد                  
ويــوجز التقريــر أيــضا األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا مــؤخرا شــعبة اإلحــصاءات التابعــة . الــدويل

ــوفري     إلدارة الــشؤون  ــة مجــع وت ــشريكة لتحــسني عملي ــة واملنظمــات ال االقتــصادية واالجتماعي
ويطلـب إىل اللجنـة اإلحـصائية أن حتـيط علمـا هبـذا التقريـر                . اإلحصاءات عـن اهلجـرة الدوليـة      

  .املقدم للعلم
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  املقدمة  -أوال   
ت وقـد أججـ   . اهلجرة الدولية آخذةٌ يف االزدياد مـن حيـث النطـاق واحلجـم والتعقيـد                - ١

ــادة يف تنقـــل الـــسكان     ــة الزيـ ــة والتكنولوجيـ ــة والدميغرافيـ التحـــوالت االقتـــصادية واالجتماعيـ
وتتـأثر مجيـع البلـدان يف العـامل اليـوم بـاهلجرة الدوليـة، سـواء         . احلدود يف مجيع أحنـاء العـامل    عرب

  .كانت بلدان منشأ أو مقصد أو عبور
 عالقاهتا بالتنمية، باهتمـام متزايـد       وعلى مر السنني، حظيت اهلجرة الدولية، وال سيما         - ٢

ونظرت اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي بانتظـام        . باعتبارها مسألة عاملية ناشئة   
وعالوة علـى ذلـك،     . يف مسألة اهلجرة الدولية والتنمية، فضال عن حقوق اإلنسان للمهاجرين         

وتــوفري حمفــل للــدول األعــضاء  مــن أجــل التــصدي للتحــديات املتــصلة بــاهلجرة بطريقــة كليــة   
ملناقــشتها علــى الــصعيد احلكــومي الــدويل، عقــدت اجلمعيــة العامــة حــوارين رفيعــي املــستوى     

  .٢٠١٣، والثاين يف عام ٢٠٠٦كرستهما للهجرة الدولية والتنمية، األول يف عام 
ال ورغم أن اهلجرة الدولية قد انتقلت إىل صدارة جدول األعمـال العـاملي، فإنـه ال يـز          - ٣

وقـد لفتـت    . هناك نقص يف البيانات املتوفرة عـن نطـاق اهلجـرة وآثارهـا املتعـددة علـى التنميـة                  
 االنتبــاه إىل عــدم )١( العامــة وجلنــة الــسكان والتنميــة القــرارات املختلفــة الــصادرة عــن اجلمعيــة 

وميكـن القـول بوجـه عـام، إن         . وجود إحصاءات دقيقة ويف حـني وقتـها ومفـصلة عـن اهلجـرة             
 العامة واللجنة قد طلبتـا اختـاذ املزيـد مـن اإلجـراءات مـن أجـل حتـسني تـوافر البيانـات                        اجلمعية

املتعلقة باهلجرة ونوعيتها وقابليتها للمقارنة وتـصنيف البيانـات املتعلقـة بـاهلجرة حـسب العمـر                 
واجلنس وخصائص رئيـسية أخـرى، وتعزيـز القـدرة اإلحـصائية وتعزيـز التعـاون بـني أصـحاب                    

يني ووضع منهجيات موحدة ومؤشـرات لتقيـيم مـسامهة املهـاجرين يف التنميـة يف                املصلحة املعن 
  .بلدان املنشأ وبلدان املقصد

وباإلضــافة إىل ذلــك، طالبــت الــدول األعــضاء بتعزيــز قاعــدة األدلــة بــشأن العــامالت    - ٤
ــالعنف ضــد العــامالت املهــاجرات، وبتطــوير منــهجيات      املهــاجرات، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق ب

ــر ــار باألشـــخاص  ومؤشـ ــر االجتـ ــيم مـــدى وأثـ ــدة لتقيـ ــدفقات  . ات موحـ وبعـــد أن صـــارت تـ
التحويالت املالية إىل البلدان النامية كثريا مـا تتجـاوز مـستوى املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، فقـد               
أعربــت الــدول األعــضاء أيــضا عــن اهتمامهــا بتحــسني نوعيــة التقــديرات املتعلقــة بــالتحويالت 

 وهـو عمليـة     - الوقت نفسه، فإن املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية          ويف. املالية للمهاجرين 

__________ 
 ٢٠٠٦/٢ وقراري جلنة الـسكان والتنميـة   ٦٦/١٢٨ و   ٦٥/١٩٠ و   ٦٥/١٧٠انظر قرارات اجلمعية العامة       )١(  

  .٢٠١٣/١و 
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 -طوعيــة تقودهــا الدولــة مت إنــشاؤه مــن أجــل تعزيــز احلــوار والتعــاون بــشأن اهلجــرة والتنميــة  
  .أوصى مرارا أيضا بتحسني قاعدة األدلة املتعلقة باهلجرة

ة للبلدان علـى مجـع ونـشر وحتليـل          وينبغي على سبيل األولوية حتسني القدرة اإلحصائي        - ٥
ــة  ــاين الرفيــع املــستوى بــشأن اهلجــرة    . بيانــات اهلجــرة الدولي ــره املقــدم إىل احلــوار الث ويف تقري

ــذي عقــد يف    ــة، ال ــة والتنمي ــشرين األول٤ و ٣الدولي ــوبر / ت ــام  ٢٠١٣أكت ــرب األمــني الع ، اعت
، A/68/190 انظــر(ية الثمانيــة حتــسَني قاعــدة األدلــة املتعلقــة بــاهلجرة أحــَد األولويــات املواضــيع  

وعلى وجه اخلصوص، شدد األمـني العـام علـى احلاجـة إىل القيـام مببـادرة لبنـاء                   ). ١١٩الفقرة  
القدرات تكون مكرسةً ملساعدة البلدان على حتسني عملية مجع البيانـات املتعلقـة بـاهلجرة مـن                 

. الــسكان، ومــصادر البيانــات اإلداريــة والدراســات االستقــصائية املخصــصة  خــالل تعــدادات 
والحظ أيـضا أنـه ينبغـي تـشجيع اسـتخدام أهـداف ومؤشـرات قابلـة للقيـاس مـن أجـل رصـد                         

ويف التقرير نفسه، سلط األمني العام الـضوء علـى أمهيـة            . محاية املهاجرين وانتهاكات حقوقهم   
ويف اإلعــالن الــذي اعتمــد يف . ن املنــشأ وبلــدان املقــصدالتنويــه مبــسامهات املهــاجرين يف بلــدا 

مؤمتر احلوار الرفيع املستوى، أكد ممثلو الدول واحلكومـات علـى احلاجـة إىل بيانـات إحـصائية           
موثوقة عن اهلجرة الدولية واعترفوا بضرورة دراسة مسائل اهلجرة على حنو كـاف عنـد إعـداد        

  .٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 
  

  مصادر إحصاءات اهلجرة  -ثانيا   
من أجل تعزيز القواعد اإلحصائية بغية إجراء مناقشة فعالة بشأن اهلجرة الدولية، فإنـه                - ٦

. من املهم أن نفهم مـصادر املعلومـات الـيت ميكـن أن نـستقي منـها بيانـات عـن هـذا املوضـوع                        
ــات، و         ــالث فئ ــا إىل ث ــصنيفا عام ــة ت ــصادر إحــصاءات اهلجــرة الدولي ــصنيف م ــي وميكــن ت ه

  .التعدادات السكانية والدراسات االستقصائية لعينات والسجالت اإلدارية
  

  التعدادات السكانية  -ألف   
تشكل التعدادات السكانية مـصادر رئيـسية للبيانـات عـن أعـداد املهـاجرين الـدوليني،                   - ٧

واليت ميكن تعدادها إما كسكان مولودين يف اخلـارج أو كـسكان أجانـب، أي عـدد املـواطنني             
ومــن املمكــن أيــضا أن تــستقي تعــدادات الــسكان معلومــات عــن   . األجانــب يف أحــد البلــدان

املكان الذي كان يقيم فيه الناس قبل سنة أو مخس سنوات من التعـداد، ممـا جيعـل مـن املمكـن            
احلصول على عدد املهاجرين الـدوليني الـذين وصـلوا أثنـاء الفتـرة قيـد النظـر، والـذين بقـوا يف                       

ــد حــىت وقــت  ــصافية    .  التعــدادالبل وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن أن تكــون تقــديرات اهلجــرة ال
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املستقاة عن الفتـرة املمتـدة بـني تعـدادين باسـتخدام بيانـات التعـداد عـن جممـوع الـسكان، مـع               
  .األخذ يف االعتبار عدد الوالدات والوفيات اليت حدثت خالل الفترة نفسها

فالتغطيــة . يــاس اهلجــرة الدوليــة لعــدة أســبابوتعتــرب تعــدادات الــسكان طريقــة جيــدة لق  - ٨
ويكفــل االتــساق النــسيب يف صــياغة  . الــشاملة تكفــل تغطيــة الــسكان املهــاجرين بــشكل أفــضل  

ويعـين اسـتخدام التعـدادات جلمـع شـىت        . األسئلة حتسني قابلية البيانـات للمقارنـة بـني التعـدادات          
ديــد خــصائص املهــاجرين الــدوليني مــن املعلومــات االجتماعيــة الدميغرافيــة أن هنــاك إمكانيــة لتح
  .التعداد االقتصادية الواردة يف استبيان - حيث بعض اخلصائص الدميغرافية األساسية االجتماعية

ومن ناحية أخرى، فإن استخدام التعدادات يفرُض أيضا عددا مـن القيـود علـى قيـاس                 - ٩
. ن، وعادة مرة كل عشر سـنوات      أوال، البيانات غري متاحة يف كثري من األحيا       . اهلجرة الدولية 

ثانيا، ألن التعدادات ال ميكـن أن تـستوعب سـوى عـدد حمـدود مـن األسـئلة املتعلقـة بـاهلجرة،                       
فإهنا ال تستطيع أن توفر املعلومات املفصلة الالزمة إلجراء حتليل مفيد ألسباب اهلجـرة الدوليـة     

ت البـشرية الدوليـة، الـيت مت احلـصول          ثالثا، إن املعلومـات عـن التـدفقا       . أو للنتائج املترتبة عليها   
عليها إما بطريقة مباشرة عن طريق طـرح األسـئلة أو بطريقـة غـري مباشـرة باسـتخدام أسـاليب                     

وأخـريا، إن تعـدادات الـسكان، حبكـم     . التعداد عادة ما تكون معلومات غري مكتملـة أو جمـزأة       
  .بلدانطبيعتها، ال ميكن أن توفر معلومات موثوقة عن اهلجرة من أحد ال

  
  الدراسات االستقصائية لعينات  -باء   

جيــري حاليــا اســتخدام نــوعني مــن الدراســات االستقــصائية لعينــات لقيــاس أو دراســة    - ١٠
الدراســات االستقــصائية لعينــات مــن األســر املعيــشية والدراســات استقــصائية : اهلجــرة الدوليــة

  .صائيتان أغراضا خمتلفة متاماوختدم الدراستان االستق. للمسافرين اليت ُتجرى على احلدود
وتشمل بعض الدراسات االستقصائية لعينات من األسر املعيشية دراسـات استقـصائية              - ١١

متخصصة للهجرة الدولية، يف حني أن البعض اآلخر ال يركـز فقـط علـى اهلجـرة الدوليـة، بـل                     
عينـات مـن    وتكمـن نقطـة القـوة يف الدراسـات االستقـصائية ل           . يشمل أسئلة عن هذا املوضـوع     

األسر املعيشية عند دراسة اهلجرة الدولية يف الكـم اهلائـل مـن املعلومـات الـيت جتمعهـا باملقارنـة                   
وتسمح املعلومـات الـيت مت مجعهـا عـن األسـر املعيـشية مـن خـالل                  . مع مصادر أخرى للبيانات   

وليــة الدراســات االستقــصائية لعينــات بــإجراء حتلــيالت متعمقــة لألســباب احملتملــة للــهجرة الد  
واملرونـة هـي إحـدى املزايـا األخـرى          . يترتب على ذلك من نتائج على األشخاص املعنـيني         وما

الســتخدام الدراســات االستقــصائية لعينــات مــن األســر املعيــشية باملقارنــة مــع مــصادر أخــرى، 
ومع ذلـك،   . وهذه تسمح جبمع معلومات عن جمموعة املهاجرين األكثر أمهية بالنسبة للدراسة          

شارة إىل أنه نظرا الخنفـاض النـسبة املئويـة للمهـاجرين الـدوليني املوجـودين يف معظـم                  ينبغي اإل 
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. البلــدان، فــإن حجــم العينــة يف الدراســة االستقــصائية جيــب أن يكــون كــبريا إىل حــد معقــول  
  .من غري املمكن إجراء حتليل مفيد إال بوجود قدر كاٍف من املهاجرين إذ
ن اهلجرة الدولية تستهدف مباشـرة األشـخاص الـذين          بعض الدراسات االستقصائية ع     - ١٢

وجيــري االضــطالع هبــذه الدراســات . يعــربون أو هــم علــى وشــك أن يعــربوا احلــدود الوطنيــة 
االستقـــصائية مـــن خـــالل املقـــابالت وجهـــا لوجـــه مـــع عينـــة مـــن الركـــاب عنـــدما يـــدخلون 

.  غـضون فتـرة معينـة      وُتستقصى عينة من طريق أو مينـاء، يف يـوم معـني ويف            . يغادرون البلد  أو
. وخالل تلك الفترة، جيري اختيار ركاب معيـنني بطريقـة منهجيـة السـتجواهبم أثنـاء عبـورهم               

وحقــق عــدد مــن البلــدان جناحــا ال بــأس بــه يف اســتخدام الدراســات االستقــصائية للمــسافرين   
ن اجلزريـة  وتبدو آلية مجع البيانات هـذه أكثـر مالءمـة للبلـدا       . لتحديد هوية املهاجرين الدوليني   

وأحـد التحـديات الرئيـسية يف احلـصول علـى           . اليت لـيس هلـا حـدود بريـة مـع البلـدان األخـرى              
بيانات يف نقاط العبور احلدودية يتمثل يف احلجـم اهلائـل لعـابري احلـدود وأن الغالبيـة العظمـى                    

. من األشخاص الـذين يعـربون احلـدود يفعلـون ذلـك ألغـراض أخـرى غـري تغـيري حمـل اإلقامـة                       
ــاجرين واملــسافرين     وبا ــني امله ــز ب ــصعب التميي ــن ال ــه م ــايل، فإن ــإن   . لت ــك، ف وباإلضــافة إىل ذل

  .الدراسات االستقصائية للركاب تفتقر إىل إطار مناسب ألخذ العينات
  

  السجالت اإلدارية  -جيم   
ميكن تصنيف السجالت اإلدارية اليت ميكن أن تـستخدم يف دراسـة اهلجـرة الدوليـة يف              - ١٣

ــات   ــسية هــي ثــالث فئ ــا مــن     : رئي ــى احلــدود وغريه ــات عل ــة، ومجــع البيان ــسجالت اإلداري ال
  .اإلدارية املصادر

وتشمل الـسجالت اإلداريـة سـجالت الـسكان وسـجالت األجانـب وغـري ذلـك مـن                     - ١٤
. األنواع اخلاصة من السجالت، اليت تغطي فئـات حمـددة مـن األشـخاص، مثـل طـاليب اللجـوء                   

ية معلومـات عـن فئـات معينـة مـن األشـخاص الـذين يغـريون                 وميكن أن تقدم السجالت اإلدار    
  .بلد اإلقامة املعتادة، ومن مث تنطبق عليهم صفة مهاجرين دوليني

وُتجمع البيانات على احلدود يف موانئ الدخول إىل البلد واخلـروج منـه، بغـض النظـر                   - ١٥
غريهـا مـن املواقـع    وهـي تـشمل املطـارات و   . عما إذا كانت تلك املوانئ تقع فعال على احلدود    

ومزيـة اإلحـصاءات املـستقاة مـن        . اليت يدخل أو خيرج منها أشـخاص رمسيـا مـن أراض وطنيـة             
البيانات اجملموعة على احلدود أهنا تعكس حركات العبور الفعلية بدرجـة عاليـة مـن الدقـة مـن                   

ــادرة     ــدخول أو املغ ــاء ال ــت، ووســيلة النقــل ومين ــإن مهمــة مجــع    . حيــث التوقي ــك، ف ــع ذل وم
ــه تتجــاوز         امل ــادرين ل ــيم وطــين واملغ ــع األشــخاص الواصــلني إىل إقل ــن مجي ــة م ــات املقدم علوم

  .اإلمكانيات املتاحة للكثري من البلدان
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وباإلضافة إىل السجالت، هناك مصادر إدارية أخرى للبيانات املتعلقـة بالتـدفقات إىل               - ١٦
بيل املثــال، اإلحــصاءات فعلــى ســ. الــداخل أو اخلــارج لفئــات معينــة مــن املهــاجرين الــدوليني  

املــستقاة مــن إصـــدار تــصاريح اإلقامــة قـــد تــشري إىل تــدفقات األجانـــب إىل أحــد البلـــدان؛        
واإلحصاءات املستقاة من إصدار تصاريح العمل ميكن أن تشري إىل تدفقات العمال املهـاجرين              

ن للعمـل يف    األجانب؛ واإلحصاءات املستقاة من املوافقات الرمسيـة الـيت حيـصل عليهـا املواطنـو              
  .اخلارج ميكن أن تكون مؤشرا على هجرة اليد العاملة

فاإلحـصاءات  : وإن مجيع املصادر اإلدارية املشار إليها أعاله جتمع بينها صفةٌ مشتركة            - ١٧
وبالتــايل، . املــستقاة منــها عــادة مــا تــشري إىل ســجالت إداريــة بــدال مــن أن تــشري إىل أشــخاص

 علــى مــدى الــسنة قــد ال يكــون معــادال لعــدد األشــخاص عــدد تــصاريح اإلقامــة الــصادرة فـإن 
الذين دخلوا يف تلك السنة، إذا كان الشخص قد تلقى أكثر مـن تـصريح إقامـة يف عـام واحـد             

وباملثـل، فـإن   . أو إذا كان الترخيص املمنوح إىل رب األسرة يـشمل األشـخاص الـذين يعيلـهم        
أكـرب مـن عـدد األشـخاص الـذين      عدد عمليات الترحيـل الـيت نفـذت خـالل الفتـرة قـد يكـون                

ترحيلهم إذا ظـل املرحلـون يعـودون وجـرى إرجـاعهم عـدة مـرات خـالل الفتـرة املـشمولة                       مت
وعدُد طلبات اللجوء املقدمـة ميكـن أن يقلـل مـن عـدد طـاليب اللجـوء املعنـيني عنـدما                      . بالتقرير

  .ُيقدم طلٌب واحد باسم مجيع أفراد األسرة
ــسليب اآلخــر ال   - ١٨ ــصاريح    واجلانــب ال ــل يف أن بعــض الت ــة يتمث ســتخدام املــصادر اإلداري

تصدر يف بعض األحيان ليس فقط لألجانب الوافـدين حـديثا إىل البلـد ولكـن أيـضا لألجانـب                    
الــذين أقــاموا يف البلــد لفتــرة مــن الــزمن، والــذين يطلبــون إمــا جتديــد تأشــرية اإلقامــة أو تغــيري    

إلداريـة قـد ال تعكـس بالتـايل العـدد الفعلـي             واإلحصاءات الناجتة عن تلك الـسجالت ا      . نوعها
  .للمهاجرين الوافدين

  
  توافر إحصاءات اهلجرة واحلواجز اليت حتول دون إتاحة البيانات  -ثالثا   

األول يقيس أعداد املهـاجرين     : مثة نوعان من مقاييس اهلجرة الدولية ُيستخدمان عادة         - ١٩
عني ألـــف وبـــاء أدنـــاه حملـــة عامـــة عـــن  وتـــرد يف الفـــر. الـــدوليني، واآلخـــر يقـــيس التـــدفقات 

ويف الفـرع   . اإلحصاءات املتوفرة عن أعداد املهاجرين الدوليني، وعن التـدفقات، علـى التـوايل            
  .جيم، نناقش العراقيل اليت حتول دون تقدمي بيانات عن اهلجرة على الصعيد الدويل

  
  البيانات املتاحة عن أعداد املهاجرين الدوليني  -ألف   

ر إىل أن التعدادات السكانية قـد أجريـت يف معظـم بلـدان العـامل، فإهنـا ميكـن أن                     بالنظ  - ٢٠
ــة        ــدويل عــن اهلجــرة الدولي ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــة للمقارن ــات قابلي ــر املعلوم ــوفر أكث ــشمل . ت وت
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تعدادات السكان عادة أسئلة عن املواضيع الثالثة التالية، اليت ميكن أن ُتـستقى منـها معلومـاٌت                 
ومت تـشجيع   . بلد املولد، واملواطنة، وسنة أو فترة الوصول إىل البلد        :  الدولية ذات صلة باهلجرة  

إدراج هــذه املواضــيع يف اســتبيان التعــداد الــسكاين يف املعــايري اإلحــصائية الدوليــة مثــل منــشور  
 والـذي  ،)٢(٢ت الـسكان واملـساكن، التنقـيح        مبادئ وتوصيات األمم املتحـدة املتعلقـة بتعـدادا        

  .ع أساسيةيدرجها كمواضي
 يـبني مـدى تـوافر البيانـات عـن أعـداد املهـاجرين، املـستقاة مـن التعـدادات                     ١اجلدول    - ٢١

يـة الدميغرافيـة    وُتجمع هذه البيانات بواسطة استبيان تعداد احلول      . السكانية على الصعيد الدويل   
قـة   بلـدا ومنط ١٣٠ قـدم  ،٢٠٠٠ وبناء على تعدادات أجريت يف جولة عام        .)٣(لألمم املتحدة 

ــسكان األجانــب  (بيانــات عــن أعــداد املهــاجرين فيهــا    ــودون يف اخلــارج أو ال إىل شــعبة ) املول
 بلــدا مل تفعــل ٦٤اإلحــصاءات التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، يف حــني أن  

ــام     ــة عـ ــيت أجريـــت يف جولـ ــدادات الـ ــن التعـ ــانون   ٢٠١٠ذلـــك مـ ــال يف كـ ــو احلـ ــا هـ ، كمـ
املتوقــع أن يــزداد عــدد البلــدان واملنــاطق الــيت ترســل تقــارير إىل  ومــن . ٢٠١٣ديــسمرب /األول

الشعبة يف السنوات املقبلة، ألن التعدادات املقررة استكملت ومت االنتهاء مـن جدولـة البيانـات                
 أيضا إىل أن توافر البيانـات عـن   ١ويشري اجلدول . اليت رمبا كانت قد أُعطيت أولوية منخفضة    

  .دما ُتطلب معلومات إضافية، مثل البلد األصليأعداد املهاجرين ينخفض عن
  

  ١اجلدول 
ــدوليني املــستقاة مــن        ــاطق الــيت تقــدم بيانــات عــن أعــداد املهــاجرين ال عــدد البلــدان واملن

  ادات السكانية، حسب جولة التعدادالتعد
  

املولودون يف اخلـارج(بيانات عن أعداد املهاجرين الدوليني      
  ٢٠١٠جولة تعداد عام   ٢٠٠٠جولة تعداد عام   )أو األجانب

  ٦٤  ١٣٠  جمموع األعداد
  ٤٧  ١٠٦  األعداد حسب بلد املنشأ

  
مــن .  الفجــوة بــني إحــصاءات اهلجــرة اجملموعــة واإلحــصاءات املتاحــة٢يـبني اجلــدول    - ٢٢

أو املواطنــة، إذ ينبغــي أن /الناحيــة النظريــة، إذا كــان التعــداد يتــضمن أســئلة عــن بلــد املولــد و  
ولكـن يف املمارسـة العمليـة،    . أو األجانـب /ات متاحـة عـن املولـودين يف اخلـارج و         تكون البيانـ  

__________ 
 .A.07.XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
ــتبي  )٣(   ــايل    اســــــــــــ ــوان التــــــــــــ ــة يف العنــــــــــــ ــدان متاحــــــــــــ ــلة إىل البلــــــــــــ ــداد املرســــــــــــ : انات التعــــــــــــ

Http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm. 
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 يف ٧٦، أرسـل  ٢٠٠٠وبالنـسبة لتعـدادات الـسكان يف جولـة عـام      . ليس هذا هو احلال دائمـا   
ــد و        ــد املول ــيت أدرجــت أســئلة عــن بل ــدان ال ــن البل ــة فقــط م ــشعبة   /املائ ــة إىل ال ــد املواطن أو بل

). املولـــودون يف اخلـــارج أو األجانـــب(د املهـــاجرين الـــدوليني اإلحـــصائية بيانـــات عـــن أعـــدا
، حــىت كــانون ) يف املائــة٤٧( ال يــزال معــدل اإلبــالغ منخفــضا ،٢٠١٠وبالنــسبة جلولــة عــام 

  .٢٠١٣ديسمرب /األول
  ٢اجلدول 

ادات الـسكانية،   البلدان واملناطق اليت مجعت بيانات، وأبلغت عنها، عن أعداد املهاجرين الدوليني املستقاة، مـن التعـد               
  حسب جولة التعداد

  ٢٠١٠جولة تعداد عام    ٢٠٠٠جولة تعداد عام 

املنـــاطق /عـــدد البلـــدان 
  اليت مجعت بيانات

املناطق اليت  /عدد البلدان 
  قدمت بيانات

ــة   ــسبة املئويــــــــــ النــــــــــ
ــدان ــيت  /للبلــ ــاطق الــ املنــ

  قدمت بيانات
املناطق اليت  /عدد البلدان 
  مجعت بيانات

 املناطق اليت /عدد البلدان 
  قدمت بيانات

ــة   ــسبة املئويــــــــــ النــــــــــ
ــدان ــيت  /للبلــ ــاطق الــ املنــ

  قدمت بيانات

٤٧  ٦٤  ١٣٧  ٧٦  ١٣٠  ١٧٠  
    

  البيانات املتاحة عن تدفقات اهلجرة الدولية  -باء   
ُتستخدُم خمتلف مصادر البيانات، من قبيل املصادر اإلداريـة والدراسـات االستقـصائية               - ٢٣

واسـتأنفت الـشعبة   .  بيانـات عـن تـدفقات اهلجـرة الدوليـة         لعينات، على الـصعيد الـوطين جلمـع       
 مجع بيانات عن تدفقات اهلجـرة الـسنوية مـن خـالل نظـام               ٢٠١١أبريل  /اإلحصائية يف نيسان  

 )٣(مجع البيانات للحولية الدميغرافيـة بإرسـال اسـتبيان عـن إحـصاءات اهلجـرة والـسفر الـدوليني         
 عدد البلدان واملنـاطق الـيت قـدمت بيانـات     ٣دول  ويبني اجل.)٤(ىل املكاتب اإلحصائية الوطنية   إ

ومل تـدرج   .  بالنـسبة لكـل جـدول وارد يف االسـتبيان          ٢٠١١مرة واحدة على األقـل منـذ عـام          
البلدان اليت تقدم بيانات إىل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية وذلـك مـن أجـل تفـادي                 

لبلـدان واملنـاطق الـيت ميكـن أن تقـدم           وبإجيـاز، فـإن عـدد ا      . االزدواجية يف جهود مجع البيانـات     
  .إحصاءات عن تدفقات اهلجرة الدولية إىل الشعبة اإلحصائية ال يزال منخفضا للغاية

__________ 
 .أرسل االستبيان إىل مجيع البلدان ما عدا بلدان املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  )٤(  



E/CN.3/2014/20  
 

13-61445 9/13 
 

  ٣اجلدول 
ة على  عدد البلدان واملناطق اليت قدمت إحصاءات عن تدفقات اهلجرة الدولية مرة واحد           

  ٢٠١٢-٢٠١١األقل يف الفترة 
 املناطق اليت تقدم إحصاءات/عدد البلدان  التدفقات إىل الداخل

  ٢٩  التدفقات السنوية إىل الداخل حسب سبب الدخول واجلنس
  ١٤  التدفقات السنوية إىل الداخل حسب غرض اإلقامة يف اخلارج وحسب اجلنس

  ٢٤  عدد املهاجرين الدوليني الوافدين حسب حالة املواطنة والعمر واجلنس
  ٢٣  ب بلد املواطنة واجلنسعدد املهاجرين الدوليني الوافدين حس

  ١٦ عدد املهاجرين الدوليني الوافدين حسب بلد اإلقامة املعتادة سابقا واجلنس
 املناطق اليت تقدم إحصاءات/عدد البلدان  التدفقات إىل اخلارج

  ٢١  التدفقات السنوية إىل اخلارج حسب احلالة وقت املغادرة وحسب اجلنس
  ١٦   حسب غرض السفر إىل اخلارج واجلنسالتدفقات السنوية إىل اخلارج

  ١٨  عدد املهاجرين الدوليني املغادرين حسب حالة املواطنة والعمر واجلنس
  ١٤  عدد املواطنني املهاجرين حسب بلد اإلقامة املعتادة يف املستقبل واجلنس

    
  العقبات أمام إتاحة إحصاءات اهلجرة على الصعيد الدويل  - جيم  

رد أعاله بشأن توافر البيانات يكشف عن أن هناك ثغـرات يف إحـصاءات              التحليل الوا   - ٢٤
وميكـن أن يتوقـف تـوافر البيانـات     . اهلجرة، بالنسبة لألعداد والتـدفقات، علـى الـصعيد الـدويل        

علــى عــدد مــن العوامــل، مثــل آليــات التنــسيق يف النظــام اإلحــصائي الــوطين، وتــوافر البيانــات  
  .وقيت البيانات والقيود املفروضة على املواردوإمكانية احلصول عليها، وحسن ت

ويف العديد من البلدان واملناطق، تنتج املكاتب احلكومية املختلفـة إحـصاءات تـستقيها                - ٢٥
ويـصُح هـذا علـى األغلـب بالنـسبة جلمـع            . من املسؤوليات اإلدارية اليت يـضطلع هبـا كـل منـها           

لى عاتق الوزارات التنفيذيـة بـدال مـن    اإلحصاءات عن تدفقات اهلجرة، حيث تقع املسؤولية ع      
وإن غياب آليات التنسيق بـني خمتلـف الوكـاالت املعنيـة يف إنتـاج               . املكاتب اإلحصائية الوطنية  

ونشر بيانات اهلجرة قـد يـؤدي إىل عـدم اتـساق التعـاريف املـستخدمة وعـدم إمكانيـة املقارنـة                      
  .بني اإلحصاءات، واحلد من نطاق نشر اإلحصاءات

يانات اليت تنتجها الوكاالت املختلفة الـيت تـشكل النظـام اإلحـصائي الـوطين جيـب                 والب  - ٢٦
وألسـباب شـىت، مثـل تـدين القـدرة التقنيـة،       . أن تكون متاحة يف شكل يـسهل االطـالع عليهـا         

االهتمــام بــسياسة حمــددة أو االحتياجــات مــن البيانــات، فــإن مجــع ونــشر اإلحــصاءات عــن   أو
وحــىت عنــدما يــتم مجــع  .  أولويــة قــصوى يف العديــد مــن البلــدان اهلجــرة الدوليــة قــد ال يكونــا 
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فعلى سبيل املثـال، رغـم أن أجهـزة مراقبـة احلـدود             . البيانات، فإهنا قد ال تكون متاحة بسهولة      
تسجل املعلومات املتعلقة بوصول املهاجرين الدوليني، فإن هـذه املعلومـات كـثريا مـا ال جيـري                  

  .جتهيزها على شكل بيانات إحصائية
وأحد األدوار املهمة الذي تضطلع به الشعبة اإلحصائية هـو مجـع بيانـات وطنيـة قابلـة           - ٢٧

والفـارق الـزمين بـني مجـع البيانـات عـن نتـائج التعـداد                . للمقارنة ونشرها على الـصعيد الـدويل      
الــسكاين ونــشرها يف بعــض البلــدان واملنــاطق بلــغ حــدا مــن الــضخامة لدرجــة أنــه حــىت بعــد     

ــيت أرســلت   ســنوات مــن إجــرا  ــاك أي رد علــى االســتبيانات ال وُتعطــى . ء التعــداد مل يكــن هن
إحصاءات اهلجرة الدولية املستقاة من تعدادات السكان يف كثري مـن األحيـان أولويـة أدىن مـن                  

  .اإلحصاءات املتعلقة مبواضيع أخرى، وبالتايل فإن نشرها يستغرق وقتا أطول
ــالرد ع    - ٢٨ ــاك تكــاليف مرتبطــة ب ــة وأخــريا، هن ــة الدميغرافي وحجــم . لــى اســتبيانات احلولي

العــبء الــذي تواجهــه البلــدان هــو أحــد نتــائج امليزانيــة وحجــم املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة     
الصلة والطلب على املوارد احملدودة، مبا يف ذلك عدد االسـتبيانات وغريهـا مـن الطلبـات                  ذات

لعديـد مـن الـسلطات اإلحـصائية        وحيث إن ا  . على البيانات اليت جيب أن يستجيب هلا املكتب       
الوطنيــة تعــاين مــن مــسألة املــوارد احملــدودة، البــشرية منــها واملاليــة، لــذا ميكــن اعتبــار إكمــال      
االســتبيانات الــيت أرســلتها املنظمــات الدوليــة مبثابــة عــبء عليهــا واســترتاف ملواردهــا وأولويــة  

 الـشعبة اإلحـصائية علـى      وقد يكون هذا أحد أسباب عدم تقدمي بيانـات اهلجـرة إىل           . منخفضة
  .الرغم من أهنا متاحة للمكتب اإلحصائي الوطين

    
  أنشطة املنظمات الدولية يف جمال إحصاءات اهلجرة الدولية  -رابعا   

يف السنوات األخرية، كثف اجملتمع الـدويل جهـوده الراميـة إىل حتـسني تـوافر البيانـات                    - ٢٩
وهذه اجلهود تشمل يف كثري من األحيان مجـع         . نةعن اهلجرة الدولية وجودهتا وقابليتها للمقار     

ــة      وتقيــيم ونــشر إحــصاءات اهلجــرة الدوليــة ذات الــصلة مــصنفة حــسب اخلــصائص الدميغرافي
ــة والطرائــق املتعلقــة جبمــع وتقيــيم ونــشر      ــة ذات الــصلة، ووضــع املبــادئ التوجيهي واالجتماعي

  .إحصاءات اهلجرة الدولية
يــا بــأن جتمــع بــصورة منتظمــة إحــصاءات عــن أعــداد  والــشعبة اإلحــصائية مكلفــة حال  - ٣٠

وهـي تفعـل    .  مكتبـا مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة          ٢٣٠وتدفقات املهاجرين من أكثـر مـن        
، قامت الشعبة بتوسيع نطاق مجـع البيانـات عـن           ٢٠١١ويف عام   . ذلك منذ أوائل اخلمسينات   

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . للمهاجرينأعداد املهاجرين الدوليني بإضافة ُبعد عن املستوى التعليمي         
اعتمد استبيان منقح بشأن تدفقات اهلجرة الدولية ليعكس أحـدث املعـايري الدوليـة، ولتحـسني                

  .)٣(فرص توافر البيانات
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وتــصدر الــشعبة اإلحــصائية أيــضا مبــادئ توجيهيــة وتوصــيات بــشأن املــسائل املتعلقــة    - ٣١
.  جمـال مجـع ونـشر البيانـات املتعلقـة بـاهلجرة            باملفاهيم واألساليب من أجل مساعدة البلدان يف      

وقد وضعت هذه التوصيات بغرض حتسني نوعية البيانـات عـن اهلجـرة الدوليـة وتعزيـز تطبيـق                   
املفاهيم والتعاريف املشتركة مـن قبـل البلـدان مـن أجـل حتـسني قابليـة البيانـات للمقارنـة علـى                       

مـم املتحـدة يتنـاوالن مجـع البيانـات          ومثة منـشوران حـديثان مـن منـشورات األ         . الصعيد الدويل 
ــة   ــن اهلجــرة الدولي ــشأن إحــصاء  : ع ــيح   توصــيات ب ــة، التنق ــادئ ،)٥(١ات اهلجــرة الدولي  واملب

وملساعدة البلدان على اعتمـاد     . )٢(٢والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن، التنقيح       
ــسكا      ــدادات الـ ــتخدام تعـ ــشأن اسـ ــل بـ ــداد دليـ ــا إعـ ــري حاليـ ــيات، جيـ ــات التوصـ ن والدراسـ

وسيوفر هـذا الـدليل إرشـادات عمليـة عـن           . االستقصائية لعينات من أجل قياس اهلجرة الدولية      
كيفية مجع بيانات عن تدفقات املهاجرين وأعدادهم باستخدام تعدادات الـسكان والدراسـات             
 االستقصائية لعينات، مـع التركيـز علـى جمموعـة أساسـية مـن املـتغريات لقيـاس اهلجـرة الدوليـة                     
ــدان يف اســتخدام مــصادر حمــددة للبيانــات       ــة علــى الطريقــة الــيت جنحــت فيهــا البل وتقــدمي أمثل

  .جمموعة من املصادر لقياس اهلجرة أو
قاعـدة بيانـات   وطورت شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة          - ٣٢

ــة  ــشعبة اإلحــصائية، والبنــك الــ   ،)٦(اهلجــرة العاملي ــع ال ــاون م ــة ساســيكس  بالتع . دويل، وجامع
وتشتمل قاعدة البيانات على كمٍّ كبري من البيانات عن املهاجرين الدوليني، جـرى مجعهـا مـن                 
جمموعة متنوعة من املصادر، مبا يف ذلك تعدادات السكان، والسجالت السكانية والدراسـات             

  .يةاالستقصائية املمثلة على الصعيد الوطين وغريها من املصادر اإلحصائية الرمس
واعتمدت شـعبة الـسكان علـى تلـك اجملموعـات البيانيـة إلنتـاج تقـديرات عـن أعـداد                       - ٣٣

 بلــدا ومنطقــة يف ٢٣٢املهــاجرين مــصنفة حــسب العمــر واجلــنس وبلــدي املنــشأ واملقــصد، يف 
 وتنشر شعبة السكان أيـضا بيانـات الـسالسل          .)٧(٢٠١٣شر آخر التقديرات يف عام      ون. العامل

 اهلجـرة الدوليـة إىل الـداخل وإىل اخلـارج، حـسب بلـد املنـشأ، ألكثـر مـن                     الزمنية عن تدفقات  
 بلدا من بلدان املقصد، وتنتج تقديرات وإسقاطات بشأن إسهام صـايف اهلجـرة الدوليـة يف              ٤٠

  .جممل التغري السكاين على الصعيد العاملي
عـن أعـداد    وطوَّرت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني نظامـا جلمـع البيانـات                    - ٣٤

الالجئني، والتدفقات واخلصائص، مبا يف ذلك اجلنس والـسن وبلـد املواطنـة، ويغطـي مـا يزيـد                   
__________ 

 ).A.98.XVII.14 ات األمم املتحدة، رقم املبيعمنشور (١، التنقيح ٥٨ورقات إحصائية، الرقم   )٥(  
 .http://esa.un.org/unmigration: متاحة يف العنوان التايل  )٦(  
 .http://esa.un.org/unmigration/migrantstocks2013.htm: انظر  )٧(  
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وتنـتج  .  بلدا، وقد حسَّن هذا النظام التقديرات املتعلقة باألشخاص عـدميي اجلنـسية            ١٥٠على  
  وأنـشأت منظمـة األمـم      .)٨(تفصيلية عـن تـدفق طـاليب اللجـوء        املفوضية أيضا بانتظام معلومات     

املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة قاعـدة بيانـات تتـضمن معلومـات عـن طـالب التعلـيم اجلـامعي                      
  .)٩(د املنشأ وبلد الدراسةالذين يدرسون يف اخلارج حسب بل

ــاهلجرة      - ٣٥ ــز مجــع البيانــات املتعلقــة ب ــدة أخــرى لتعزي ــادرات عدي وأنتجــت . واختــذت مب
تحدة للسكان دليال عمليا مـن أجـل تيـسري إنتـاج     اللجنة االقتصادية ألوروبا وصندوق األمم امل     

 .)١٠(وســطىونــشر واســتخدام إحــصاءات اهلجــرة الدوليــة يف بلــدان أوروبــا الــشرقية وآســيا ال  
وباإلضــافة إىل ذلــك، نــشرت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، باالشــتراك مــع املكتــب اإلحــصائي 

ومـــات لتحـــسني إحـــصاءات املعلللجماعـــات األوروبيـــة، املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بتبـــادل 
  .)١١(اهلجرة
ويــسعى العديــد مــن املنظمــات الدوليــة للوصــول إىل فهــم أفــضل للعالقــة بــني اهلجــرة    - ٣٦

وأضــاف البنــك الــدويل وحــدات تتعلــق بــاهلجرة والتحــويالت املاليــة إىل عــدد مــن     . والتنميــة
 املعيــشية تركــز الدراســات االستقــصائية لألســر املعيــشية وأجــرى دراســات استقــصائية لألســر 

بوجــه خــاص علــى اهلجــرة والتنميــة، يف حــني أضــافت منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة األمــم 
املتحدة للطفولة والبنك الدويل أسئلة تتعلق باهلجرة إىل الربامج احلالية للدراسات االستقـصائية             

 امليــدان وخــارج منظومــة األمــم املتحــدة، قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف . لألســر املعيــشية
االقتصادي بإجراء حتـسني كـبري علـى حتليـل بيانـات اهلجـرة املـستقاة مـن التعـدادات يف بلـدان                       
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأجـرت دراسـات لتقيـيم أثـر اهلجـرة يف البلـدان                   

  .اليت تستقبل مهاجرين
. جرةيز البيانات املتعلقـة بـاهل     وُتبذل جهوٌد حاليا من أجل حتسني التعاون يف مجع وجته           - ٣٧

 كيانــا مــن كيانــات ١٥ وهــو فريــق مــشترك بــني الوكــاالت يــضم  ،)١٢(ففريــق اهلجــرة العامليــة
منظومة األمم املتحدة واملنظمة الدولية للـهجرة، أنـشأ فريقـا عـامال معنيـا بالبيانـات والبحـوث                   

__________ 
 .http://stdev.unctad.orgانظر   )٨(  
 .IF_ActivePath=P, 5؟http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx انظر  )٩(  
 _www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/International_Migration: متــــاح يف العنــــوان التــــايل   )١٠(  

Practical_Guide_ENG.pdf. 
ــايل    )١١(   ــوان الت  _http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guidelines_improve :متاحــة يف العن

emigration_statistics.pdf. 
 ./www.globalmigrationgroup.org: انظر  )١٢(  
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وباملثــل، يف . اجلهــوديــسعى إىل تعزيــز التعــاون املــشترك بــني الوكــاالت واحلــد مــن ازدواجيــة   
اجتماع سـنوي للتنـسيق بـني الوكـاالت بـشأن اهلجـرة الدوليـة عقدتـه شـعبة الـسكان، ُبـذلت                       
جهود من أجل حتديد الثغرات وأوجه التـآزر يف عمليـة مجـع وحتليـل بيانـات اهلجـرة ولتـسليط         

  .الضوء على آخر املبادرات املتعلقة باهلجرة
  

  ألماماالستنتاجات والطريق إىل ا  -خامسا  
ــوفري        - ٣٨ ــة مجــع وت ــذلت جهــود كــبرية يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة لتحــسني عملي ُب

ومــن أجــل حتــسني تــوافر إحــصاءات اهلجــرة علــى الــصعيد  . اإلحــصاءات عــن اهلجــرة الدوليــة
الدويل، ال بد من عمل املزيد لتـشجيع جدولـة ونـشر بيانـات التعـدادات عـن اهلجـرة الدوليـة،                    

 الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة مـن أجـل تقـدمي البيانـات املـستقاة مـن مـصادر                     وتعزيز التنـسيق بـني    
إدارية إىل املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة البلـدان                       

ويشارك يف تقدمي هذه املساعدة كـل مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة والـوزارات الـيت تقـوم                     (
  ). الدوليةجبمع إحصاءات عن اهلجرة

وخالل احلوار الثاين الرفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرة الدوليـة والتنميـة، طالـب مـا يزيـد                    - ٣٩
ــة ملــا بعــد عــام     ٥٠علــى  ــإدراج اهلجــرة يف خطــة التنمي ــة مــن الــدول األعــضاء ب . ٢٠١٥ دول

 وبالنظر إىل تزايـد اهتمـام الـدول األعـضاء بتعزيـز فوائـد اهلجـرة بالنـسبة إىل التنميـة والتـصدي                    
لتحديات اهلجـرة علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي، فقـد ترغـب األوسـاط اإلحـصائية                     
الدولية يف القيام مببادرة عاملية لتحسني بيانـات اهلجـرة مـن أجـل عمليـة وضـع الـسياسات الـيت          

وبـالنظر، علـى وجـه اخلـصوص، إىل حجـم اهلجـرة الـيت حتـدث بـني البلـدان                     . تستند إىل األدلة  
تأثري الكبري للـهجرة علـى بلـدان املنـشأ وبلـدان املقـصد، ينبغـي لألوسـاط اإلحـصائية                    النامية وال 

الدولية أن تنظر يف وضع برنامج خمصص لتنمية القدرات من أجل حتسني مجع وجتهيـز وحتليـل                 
ويبغي هلذا الربنامج أن يركـز علـى مجيـع         . البيانات املتعلقة باهلجرة ألغراض ختطيط السياسات     

  .اهلجرة املذكورة يف هذا التقريرمصادر بيانات 
  .ويرجى من اللجنة اإلحصائية أن حتيط علما هبذا التقرير  - ٤٠
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	أولا - المقدمة
	1 - الهجرة الدولية آخذةٌ في الازدياد من حيث النطاق والحجم والتعقيد. وقد أججت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتكنولوجية الزيادة في تنقل السكان عبر الحدود في جميع أنحاء العالم. وتتأثر جميع البلدان في العالم اليوم بالهجرة الدولية، سواء كانت بلدان منشأ أو مقصد أو عبور.
	2 - وعلى مر السنين، حظيت الهجرة الدولية، ولا سيما علاقاتها بالتنمية، باهتمام متزايد باعتبارها مسألة عالمية ناشئة. ونظرت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بانتظام في مسألة الهجرة الدولية والتنمية، فضلا عن حقوق الإنسان للمهاجرين. وعلاوة على ذلك، من أجل التصدي للتحديات المتصلة بالهجرة بطريقة كلية وتوفير محفل للدول الأعضاء لمناقشتها على الصعيد الحكومي الدولي، عقدت الجمعية العامة حوارين رفيعي المستوى كرستهما للهجرة الدولية والتنمية، الأول في عام 2006، والثاني في عام 2013.
	3 - ورغم أن الهجرة الدولية قد انتقلت إلى صدارة جدول الأعمال العالمي، فإنه لا يزال هناك نقص في البيانات المتوفرة عن نطاق الهجرة وآثارها المتعددة على التنمية. وقد لفتت القرارات المختلفة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة السكان والتنمية() الانتباه إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة وفي حين وقتها ومفصلة عن الهجرة. ويمكن القول بوجه عام، إن الجمعية العامة واللجنة قد طلبتا اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تحسين توافر البيانات المتعلقة بالهجرة ونوعيتها وقابليتها للمقارنة وتصنيف البيانات المتعلقة بالهجرة حسب العمر والجنس وخصائص رئيسية أخرى، وتعزيز القدرة الإحصائية وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين ووضع منهجيات موحدة ومؤشرات لتقييم مساهمة المهاجرين في التنمية في بلدان المنشأ وبلدان المقصد.
	4 - وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الدول الأعضاء بتعزيز قاعدة الأدلة بشأن العاملات المهاجرات، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف ضد العاملات المهاجرات، وبتطوير منهجيات ومؤشرات موحدة لتقييم مدى وأثر الاتجار بالأشخاص. وبعد أن صارت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان النامية كثيرا ما تتجاوز مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية، فقد أعربت الدول الأعضاء أيضا عن اهتمامها بتحسين نوعية التقديرات المتعلقة بالتحويلات المالية للمهاجرين. وفي الوقت نفسه، فإن المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية - وهو عملية طوعية تقودها الدولة تم إنشاؤه من أجل تعزيز الحوار والتعاون بشأن الهجرة والتنمية - أوصى مرارا أيضا بتحسين قاعدة الأدلة المتعلقة بالهجرة.
	5 - وينبغي على سبيل الأولوية تحسين القدرة الإحصائية للبلدان على جمع ونشر وتحليل بيانات الهجرة الدولية. وفي تقريره المقدم إلى الحوار الثاني الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي عقد في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، اعتبر الأمين العام تحسينَ قاعدة الأدلة المتعلقة بالهجرة أحدَ الأولويات المواضيعية الثمانية (انظر A/68/190، الفقرة 119). وعلى وجه الخصوص، شدد الأمين العام على الحاجة إلى القيام بمبادرة لبناء القدرات تكون مكرسةً لمساعدة البلدان على تحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بالهجرة من خلال تعدادات السكان، ومصادر البيانات الإدارية والدراسات الاستقصائية المخصصة. ولاحظ أيضا أنه ينبغي تشجيع استخدام أهداف ومؤشرات قابلة للقياس من أجل رصد حماية المهاجرين وانتهاكات حقوقهم. وفي التقرير نفسه، سلط الأمين العام الضوء على أهمية التنويه بمساهمات المهاجرين في بلدان المنشأ وبلدان المقصد. وفي الإعلان الذي اعتمد في مؤتمر الحوار الرفيع المستوى، أكد ممثلو الدول والحكومات على الحاجة إلى بيانات إحصائية موثوقة عن الهجرة الدولية واعترفوا بضرورة دراسة مسائل الهجرة على نحو كاف عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	ثانيا - مصادر إحصاءات الهجرة
	6 - من أجل تعزيز القواعد الإحصائية بغية إجراء مناقشة فعالة بشأن الهجرة الدولية، فإنه من المهم أن نفهم مصادر المعلومات التي يمكن أن نستقي منها بيانات عن هذا الموضوع. ويمكن تصنيف مصادر إحصاءات الهجرة الدولية تصنيفا عاما إلى ثلاث فئات، وهي التعدادات السكانية والدراسات الاستقصائية لعينات والسجلات الإدارية.
	ألف - التعدادات السكانية
	7 - تشكل التعدادات السكانية مصادر رئيسية للبيانات عن أعداد المهاجرين الدوليين، والتي يمكن تعدادها إما كسكان مولودين في الخارج أو كسكان أجانب، أي عدد المواطنين الأجانب في أحد البلدان. ومن الممكن أيضا أن تستقي تعدادات السكان معلومات عن المكان الذي كان يقيم فيه الناس قبل سنة أو خمس سنوات من التعداد، مما يجعل من الممكن الحصول على عدد المهاجرين الدوليين الذين وصلوا أثناء الفترة قيد النظر، والذين بقوا في البلد حتى وقت التعداد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تقديرات الهجرة الصافية المستقاة عن الفترة الممتدة بين تعدادين باستخدام بيانات التعداد عن مجموع السكان، مع الأخذ في الاعتبار عدد الولادات والوفيات التي حدثت خلال الفترة نفسها.
	8 - وتعتبر تعدادات السكان طريقة جيدة لقياس الهجرة الدولية لعدة أسباب. فالتغطية الشاملة تكفل تغطية السكان المهاجرين بشكل أفضل. ويكفل الاتساق النسبي في صياغة الأسئلة تحسين قابلية البيانات للمقارنة بين التعدادات. ويعني استخدام التعدادات لجمع شتى المعلومات الاجتماعية الديمغرافية أن هناك إمكانية لتحديد خصائص المهاجرين الدوليين من حيث بعض الخصائص الديمغرافية الأساسية الاجتماعية - الاقتصادية الواردة في استبيان التعداد.
	9 - ومن ناحية أخرى، فإن استخدام التعدادات يفرضُ أيضا عددا من القيود على قياس الهجرة الدولية. أولا، البيانات غير متاحة في كثير من الأحيان، وعادة مرة كل عشر سنوات. ثانيا، لأن التعدادات لا يمكن أن تستوعب سوى عدد محدود من الأسئلة المتعلقة بالهجرة، فإنها لا تستطيع أن توفر المعلومات المفصلة اللازمة لإجراء تحليل مفيد لأسباب الهجرة الدولية أو للنتائج المترتبة عليها. ثالثا، إن المعلومات عن التدفقات البشرية الدولية، التي تم الحصول عليها إما بطريقة مباشرة عن طريق طرح الأسئلة أو بطريقة غير مباشرة باستخدام أساليب التعداد عادة ما تكون معلومات غير مكتملة أو مجزأة. وأخيرا، إن تعدادات السكان، بحكم طبيعتها، لا يمكن أن توفر معلومات موثوقة عن الهجرة من أحد البلدان.
	باء - الدراسات الاستقصائية لعينات
	10 - يجري حاليا استخدام نوعين من الدراسات الاستقصائية لعينات لقياس أو دراسة الهجرة الدولية: الدراسات الاستقصائية لعينات من الأسر المعيشية والدراسات استقصائية للمسافرين التي تُجرى على الحدود. وتخدم الدراستان الاستقصائيتان أغراضا مختلفة تماما.
	11 - وتشمل بعض الدراسات الاستقصائية لعينات من الأسر المعيشية دراسات استقصائية متخصصة للهجرة الدولية، في حين أن البعض الآخر لا يركز فقط على الهجرة الدولية، بل يشمل أسئلة عن هذا الموضوع. وتكمن نقطة القوة في الدراسات الاستقصائية لعينات من الأسر المعيشية عند دراسة الهجرة الدولية في الكم الهائل من المعلومات التي تجمعها بالمقارنة مع مصادر أخرى للبيانات. وتسمح المعلومات التي تم جمعها عن الأسر المعيشية من خلال الدراسات الاستقصائية لعينات بإجراء تحليلات متعمقة للأسباب المحتملة للهجرة الدولية وما يترتب على ذلك من نتائج على الأشخاص المعنيين. والمرونة هي إحدى المزايا الأخرى لاستخدام الدراسات الاستقصائية لعينات من الأسر المعيشية بالمقارنة مع مصادر أخرى، وهذه تسمح بجمع معلومات عن مجموعة المهاجرين الأكثر أهمية بالنسبة للدراسة. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه نظرا لانخفاض النسبة المئوية للمهاجرين الدوليين الموجودين في معظم البلدان، فإن حجم العينة في الدراسة الاستقصائية يجب أن يكون كبيرا إلى حد معقول. إذ من غير الممكن إجراء تحليل مفيد إلا بوجود قدر كافٍ من المهاجرين.
	12 - بعض الدراسات الاستقصائية عن الهجرة الدولية تستهدف مباشرة الأشخاص الذين يعبرون أو هم على وشك أن يعبروا الحدود الوطنية. ويجري الاضطلاع بهذه الدراسات الاستقصائية من خلال المقابلات وجها لوجه مع عينة من الركاب عندما يدخلون أو يغادرون البلد. وتُستقصى عينة من طريق أو ميناء، في يوم معين وفي غضون فترة معينة. وخلال تلك الفترة، يجري اختيار ركاب معينين بطريقة منهجية لاستجوابهم أثناء عبورهم. وحقق عدد من البلدان نجاحا لا بأس به في استخدام الدراسات الاستقصائية للمسافرين لتحديد هوية المهاجرين الدوليين. وتبدو آلية جمع البيانات هذه أكثر ملاءمة للبلدان الجزرية التي ليس لها حدود برية مع البلدان الأخرى. وأحد التحديات الرئيسية في الحصول على بيانات في نقاط العبور الحدودية يتمثل في الحجم الهائل لعابري الحدود وأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعبرون الحدود يفعلون ذلك لأغراض أخرى غير تغيير محل الإقامة. وبالتالي، فإنه من الصعب التمييز بين المهاجرين والمسافرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسات الاستقصائية للركاب تفتقر إلى إطار مناسب لأخذ العينات.
	جيم - السجلات الإدارية
	13 - يمكن تصنيف السجلات الإدارية التي يمكن أن تستخدم في دراسة الهجرة الدولية في ثلاث فئات رئيسية هي: السجلات الإدارية، وجمع البيانات على الحدود وغيرها من المصادر الإدارية.
	14 - وتشمل السجلات الإدارية سجلات السكان وسجلات الأجانب وغير ذلك من الأنواع الخاصة من السجلات، التي تغطي فئات محددة من الأشخاص، مثل طالبي اللجوء. ويمكن أن تقدم السجلات الإدارية معلومات عن فئات معينة من الأشخاص الذين يغيرون بلد الإقامة المعتادة، ومن ثم تنطبق عليهم صفة مهاجرين دوليين.
	15 - وتُجمع البيانات على الحدود في موانئ الدخول إلى البلد والخروج منه، بغض النظر عما إذا كانت تلك الموانئ تقع فعلا على الحدود. وهي تشمل المطارات وغيرها من المواقع التي يدخل أو يخرج منها أشخاص رسميا من أراض وطنية. ومزية الإحصاءات المستقاة من البيانات المجموعة على الحدود أنها تعكس حركات العبور الفعلية بدرجة عالية من الدقة من حيث التوقيت، ووسيلة النقل وميناء الدخول أو المغادرة. ومع ذلك، فإن مهمة جمع المعلومات المقدمة من جميع الأشخاص الواصلين إلى إقليم وطني والمغادرين له تتجاوز الإمكانيات المتاحة للكثير من البلدان.
	16 - وبالإضافة إلى السجلات، هناك مصادر إدارية أخرى للبيانات المتعلقة بالتدفقات إلى الداخل أو الخارج لفئات معينة من المهاجرين الدوليين. فعلى سبيل المثال، الإحصاءات المستقاة من إصدار تصاريح الإقامة قد تشير إلى تدفقات الأجانب إلى أحد البلدان؛ والإحصاءات المستقاة من إصدار تصاريح العمل يمكن أن تشير إلى تدفقات العمال المهاجرين الأجانب؛ والإحصاءات المستقاة من الموافقات الرسمية التي يحصل عليها المواطنون للعمل في الخارج يمكن أن تكون مؤشرا على هجرة اليد العاملة.
	17 - وإن جميع المصادر الإدارية المشار إليها أعلاه تجمع بينها صفةٌ مشتركة: فالإحصاءات المستقاة منها عادة ما تشير إلى سجلات إدارية بدلا من أن تشير إلى أشخاص. وبالتالي، فإن عدد تصاريح الإقامة الصادرة على مدى السنة قد لا يكون معادلا لعدد الأشخاص الذين دخلوا في تلك السنة، إذا كان الشخص قد تلقى أكثر من تصريح إقامة في عام واحد أو إذا كان الترخيص الممنوح إلى رب الأسرة يشمل الأشخاص الذين يعيلهم. وبالمثل، فإن عدد عمليات الترحيل التي نفذت خلال الفترة قد يكون أكبر من عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إذا ظل المرحلون يعودون وجرى إرجاعهم عدة مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعددُ طلبات اللجوء المقدمة يمكن أن يقلل من عدد طالبي اللجوء المعنيين عندما يُقدم طلبٌ واحد باسم جميع أفراد الأسرة.
	18 - والجانب السلبي الآخر لاستخدام المصادر الإدارية يتمثل في أن بعض التصاريح تصدر في بعض الأحيان ليس فقط للأجانب الوافدين حديثا إلى البلد ولكن أيضا للأجانب الذين أقاموا في البلد لفترة من الزمن، والذين يطلبون إما تجديد تأشيرة الإقامة أو تغيير نوعها. والإحصاءات الناتجة عن تلك السجلات الإدارية قد لا تعكس بالتالي العدد الفعلي للمهاجرين الوافدين.
	ثالثا - توافر إحصاءات الهجرة والحواجز التي تحول دون إتاحة البيانات
	19 - ثمة نوعان من مقاييس الهجرة الدولية يُستخدمان عادة: الأول يقيس أعداد المهاجرين الدوليين، والآخر يقيس التدفقات. وترد في الفرعين ألف وباء أدناه لمحة عامة عن الإحصاءات المتوفرة عن أعداد المهاجرين الدوليين، وعن التدفقات، على التوالي. وفي الفرع جيم، نناقش العراقيل التي تحول دون تقديم بيانات عن الهجرة على الصعيد الدولي.
	ألف - البيانات المتاحة عن أعداد المهاجرين الدوليين
	20 - بالنظر إلى أن التعدادات السكانية قد أجريت في معظم بلدان العالم، فإنها يمكن أن توفر أكثر المعلومات قابلية للمقارنة على الصعيد الدولي عن الهجرة الدولية. وتشمل تعدادات السكان عادة أسئلة عن المواضيع الثلاثة التالية، التي يمكن أن تُستقى منها معلوماتٌ ذات صلة بالهجرة الدولية: بلد المولد، والمواطنة، وسنة أو فترة الوصول إلى البلد. وتم تشجيع إدراج هذه المواضيع في استبيان التعداد السكاني في المعايير الإحصائية الدولية مثل منشور مبادئ وتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، التنقيح 2()، والذي يدرجها كمواضيع أساسية.
	21 - الجدول 1 يبين مدى توافر البيانات عن أعداد المهاجرين، المستقاة من التعدادات السكانية على الصعيد الدولي. وتُجمع هذه البيانات بواسطة استبيان تعداد الحولية الديمغرافية للأمم المتحدة(). وبناء على تعدادات أجريت في جولة عام 2000، قدم 130 بلدا ومنطقة بيانات عن أعداد المهاجرين فيها (المولودون في الخارج أو السكان الأجانب) إلى شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن 64 بلدا لم تفعل ذلك من التعدادات التي أجريت في جولة عام 2010، كما هو الحال في كانون الأول/ديسمبر 2013. ومن المتوقع أن يزداد عدد البلدان والمناطق التي ترسل تقارير إلى الشعبة في السنوات المقبلة، لأن التعدادات المقررة استكملت وتم الانتهاء من جدولة البيانات التي ربما كانت قد أُعطيت أولوية منخفضة. ويشير الجدول 1 أيضا إلى أن توافر البيانات عن أعداد المهاجرين ينخفض عندما تُطلب معلومات إضافية، مثل البلد الأصلي.
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	23 - تُستخدمُ مختلف مصادر البيانات، من قبيل المصادر الإدارية والدراسات الاستقصائية لعينات، على الصعيد الوطني لجمع بيانات عن تدفقات الهجرة الدولية. واستأنفت الشعبة الإحصائية في نيسان/أبريل 2011 جمع بيانات عن تدفقات الهجرة السنوية من خلال نظام جمع البيانات للحولية الديمغرافية بإرسال استبيان عن إحصاءات الهجرة والسفر الدوليين(3) إلى المكاتب الإحصائية الوطنية(). ويبين الجدول 3 عدد البلدان والمناطق التي قدمت بيانات مرة واحدة على الأقل منذ عام 2011 بالنسبة لكل جدول وارد في الاستبيان. ولم تدرج البلدان التي تقدم بيانات إلى المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وذلك من أجل تفادي الازدواجية في جهود جمع البيانات. وبإيجاز، فإن عدد البلدان والمناطق التي يمكن أن تقدم إحصاءات عن تدفقات الهجرة الدولية إلى الشعبة الإحصائية لا يزال منخفضا للغاية.
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	جيم - العقبات أمام إتاحة إحصاءات الهجرة على الصعيد الدولي
	24 - التحليل الوارد أعلاه بشأن توافر البيانات يكشف عن أن هناك ثغرات في إحصاءات الهجرة، بالنسبة للأعداد والتدفقات، على الصعيد الدولي. ويمكن أن يتوقف توافر البيانات على عدد من العوامل، مثل آليات التنسيق في النظام الإحصائي الوطني، وتوافر البيانات وإمكانية الحصول عليها، وحسن توقيت البيانات والقيود المفروضة على الموارد.
	25 - وفي العديد من البلدان والمناطق، تنتج المكاتب الحكومية المختلفة إحصاءات تستقيها من المسؤوليات الإدارية التي يضطلع بها كل منها. ويصحُ هذا على الأغلب بالنسبة لجمع الإحصاءات عن تدفقات الهجرة، حيث تقع المسؤولية على عاتق الوزارات التنفيذية بدلا من المكاتب الإحصائية الوطنية. وإن غياب آليات التنسيق بين مختلف الوكالات المعنية في إنتاج ونشر بيانات الهجرة قد يؤدي إلى عدم اتساق التعاريف المستخدمة وعدم إمكانية المقارنة بين الإحصاءات، والحد من نطاق نشر الإحصاءات.
	26 - والبيانات التي تنتجها الوكالات المختلفة التي تشكل النظام الإحصائي الوطني يجب أن تكون متاحة في شكل يسهل الاطلاع عليها. ولأسباب شتى، مثل تدني القدرة التقنية، أو الاهتمام بسياسة محددة أو الاحتياجات من البيانات، فإن جمع ونشر الإحصاءات عن الهجرة الدولية قد لا يكونا أولوية قصوى في العديد من البلدان. وحتى عندما يتم جمع البيانات، فإنها قد لا تكون متاحة بسهولة. فعلى سبيل المثال، رغم أن أجهزة مراقبة الحدود تسجل المعلومات المتعلقة بوصول المهاجرين الدوليين، فإن هذه المعلومات كثيرا ما لا يجري تجهيزها على شكل بيانات إحصائية.
	27 - وأحد الأدوار المهمة الذي تضطلع به الشعبة الإحصائية هو جمع بيانات وطنية قابلة للمقارنة ونشرها على الصعيد الدولي. والفارق الزمني بين جمع البيانات عن نتائج التعداد السكاني ونشرها في بعض البلدان والمناطق بلغ حدا من الضخامة لدرجة أنه حتى بعد سنوات من إجراء التعداد لم يكن هناك أي رد على الاستبيانات التي أرسلت. وتُعطى إحصاءات الهجرة الدولية المستقاة من تعدادات السكان في كثير من الأحيان أولوية أدنى من الإحصاءات المتعلقة بمواضيع أخرى، وبالتالي فإن نشرها يستغرق وقتا أطول.
	28 - وأخيرا، هناك تكاليف مرتبطة بالرد على استبيانات الحولية الديمغرافية. وحجم العبء الذي تواجهه البلدان هو أحد نتائج الميزانية وحجم المكاتب الإحصائية الوطنية ذات الصلة والطلب على الموارد المحدودة، بما في ذلك عدد الاستبيانات وغيرها من الطلبات على البيانات التي يجب أن يستجيب لها المكتب. وحيث إن العديد من السلطات الإحصائية الوطنية تعاني من مسألة الموارد المحدودة، البشرية منها والمالية، لذا يمكن اعتبار إكمال الاستبيانات التي أرسلتها المنظمات الدولية بمثابة عبء عليها واستنزاف لمواردها وأولوية منخفضة. وقد يكون هذا أحد أسباب عدم تقديم بيانات الهجرة إلى الشعبة الإحصائية على الرغم من أنها متاحة للمكتب الإحصائي الوطني.
	رابعا - أنشطة المنظمات الدولية في مجال إحصاءات الهجرة الدولية
	29 - في السنوات الأخيرة، كثف المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى تحسين توافر البيانات عن الهجرة الدولية وجودتها وقابليتها للمقارنة. وهذه الجهود تشمل في كثير من الأحيان جمع وتقييم ونشر إحصاءات الهجرة الدولية ذات الصلة مصنفة حسب الخصائص الديمغرافية والاجتماعية ذات الصلة، ووضع المبادئ التوجيهية والطرائق المتعلقة بجمع وتقييم ونشر إحصاءات الهجرة الدولية.
	30 - والشعبة الإحصائية مكلفة حاليا بأن تجمع بصورة منتظمة إحصاءات عن أعداد وتدفقات المهاجرين من أكثر من 230 مكتبا من المكاتب الإحصائية الوطنية. وهي تفعل ذلك منذ أوائل الخمسينات. وفي عام 2011، قامت الشعبة بتوسيع نطاق جمع البيانات عن أعداد المهاجرين الدوليين بإضافة بُعد عن المستوى التعليمي للمهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد استبيان منقح بشأن تدفقات الهجرة الدولية ليعكس أحدث المعايير الدولية، ولتحسين فرص توافر البيانات(3).
	31 - وتصدر الشعبة الإحصائية أيضا مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن المسائل المتعلقة بالمفاهيم والأساليب من أجل مساعدة البلدان في مجال جمع ونشر البيانات المتعلقة بالهجرة. وقد وضعت هذه التوصيات بغرض تحسين نوعية البيانات عن الهجرة الدولية وتعزيز تطبيق المفاهيم والتعاريف المشتركة من قبل البلدان من أجل تحسين قابلية البيانات للمقارنة على الصعيد الدولي. وثمة منشوران حديثان من منشورات الأمم المتحدة يتناولان جمع البيانات عن الهجرة الدولية: توصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية، التنقيح 1()، والمبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، التنقيح 2(2). ولمساعدة البلدان على اعتماد التوصيات، يجري حاليا إعداد دليل بشأن استخدام تعدادات السكان والدراسات الاستقصائية لعينات من أجل قياس الهجرة الدولية. وسيوفر هذا الدليل إرشادات عملية عن كيفية جمع بيانات عن تدفقات المهاجرين وأعدادهم باستخدام تعدادات السكان والدراسات الاستقصائية لعينات، مع التركيز على مجموعة أساسية من المتغيرات لقياس الهجرة الدولية وتقديم أمثلة على الطريقة التي نجحت فيها البلدان في استخدام مصادر محددة للبيانات أو مجموعة من المصادر لقياس الهجرة.
	32 - وطورت شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية قاعدة بيانات الهجرة العالمية()، بالتعاون مع الشعبة الإحصائية، والبنك الدولي، وجامعة ساسيكس. وتشتمل قاعدة البيانات على كمٍّ كبير من البيانات عن المهاجرين الدوليين، جرى جمعها من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك تعدادات السكان، والسجلات السكانية والدراسات الاستقصائية الممثلة على الصعيد الوطني وغيرها من المصادر الإحصائية الرسمية.
	33 - واعتمدت شعبة السكان على تلك المجموعات البيانية لإنتاج تقديرات عن أعداد المهاجرين مصنفة حسب العمر والجنس وبلدي المنشأ والمقصد، في 232 بلدا ومنطقة في العالم. ونشر آخر التقديرات في عام 2013(). وتنشر شعبة السكان أيضا بيانات السلاسل الزمنية عن تدفقات الهجرة الدولية إلى الداخل وإلى الخارج، حسب بلد المنشأ، لأكثر من 40 بلدا من بلدان المقصد، وتنتج تقديرات وإسقاطات بشأن إسهام صافي الهجرة الدولية في مجمل التغير السكاني على الصعيد العالمي.
	34 - وطوَّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نظاما لجمع البيانات عن أعداد اللاجئين، والتدفقات والخصائص، بما في ذلك الجنس والسن وبلد المواطنة، ويغطي ما يزيد على 150 بلدا، وقد حسَّن هذا النظام التقديرات المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية. وتنتج المفوضية أيضا بانتظام معلومات تفصيلية عن تدفق طالبي اللجوء(). وأنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن طلاب التعليم الجامعي الذين يدرسون في الخارج حسب بلد المنشأ وبلد الدراسة().
	35 - واتخذت مبادرات عديدة أخرى لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بالهجرة. وأنتجت اللجنة الاقتصادية لأوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان دليلا عمليا من أجل تيسير إنتاج ونشر واستخدام إحصاءات الهجرة الدولية في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى(). وبالإضافة إلى ذلك، نشرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، المبادئ التوجيهية المتعلقة بتبادل المعلومات لتحسين إحصاءات الهجرة().
	36 - ويسعى العديد من المنظمات الدولية للوصول إلى فهم أفضل للعلاقة بين الهجرة والتنمية. وأضاف البنك الدولي وحدات تتعلق بالهجرة والتحويلات المالية إلى عدد من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية وأجرى دراسات استقصائية للأسر المعيشية تركز بوجه خاص على الهجرة والتنمية، في حين أضافت منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي أسئلة تتعلق بالهجرة إلى البرامج الحالية للدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية. وخارج منظومة الأمم المتحدة، قامت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بإجراء تحسين كبير على تحليل بيانات الهجرة المستقاة من التعدادات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأجرت دراسات لتقييم أثر الهجرة في البلدان التي تستقبل مهاجرين.
	37 - وتُبذل جهودٌ حاليا من أجل تحسين التعاون في جمع وتجهيز البيانات المتعلقة بالهجرة. ففريق الهجرة العالمية()، وهو فريق مشترك بين الوكالات يضم 15 كيانا من كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، أنشأ فريقا عاملا معنيا بالبيانات والبحوث يسعى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوكالات والحد من ازدواجية الجهود. وبالمثل، في اجتماع سنوي للتنسيق بين الوكالات بشأن الهجرة الدولية عقدته شعبة السكان، بُذلت جهود من أجل تحديد الثغرات وأوجه التآزر في عملية جمع وتحليل بيانات الهجرة ولتسليط الضوء على آخر المبادرات المتعلقة بالهجرة.
	خامسا - الاستنتاجات والطريق إلى الأمام
	38 - بُذلت جهود كبيرة في إطار منظومة الأمم المتحدة لتحسين عملية جمع وتوفير الإحصاءات عن الهجرة الدولية. ومن أجل تحسين توافر إحصاءات الهجرة على الصعيد الدولي، لا بد من عمل المزيد لتشجيع جدولة ونشر بيانات التعدادات عن الهجرة الدولية، وتعزيز التنسيق بين النظم الإحصائية الوطنية من أجل تقديم البيانات المستقاة من مصادر إدارية إلى المكاتب الإحصائية الوطنية وتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز قدرة البلدان (ويشارك في تقديم هذه المساعدة كل من المكاتب الإحصائية الوطنية والوزارات التي تقوم بجمع إحصاءات عن الهجرة الدولية).
	39 - وخلال الحوار الثاني الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، طالب ما يزيد على 50 دولة من الدول الأعضاء بإدراج الهجرة في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وبالنظر إلى تزايد اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز فوائد الهجرة بالنسبة إلى التنمية والتصدي لتحديات الهجرة على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، فقد ترغب الأوساط الإحصائية الدولية في القيام بمبادرة عالمية لتحسين بيانات الهجرة من أجل عملية وضع السياسات التي تستند إلى الأدلة. وبالنظر، على وجه الخصوص، إلى حجم الهجرة التي تحدث بين البلدان النامية والتأثير الكبير للهجرة على بلدان المنشأ وبلدان المقصد، ينبغي للأوساط الإحصائية الدولية أن تنظر في وضع برنامج مخصص لتنمية القدرات من أجل تحسين جمع وتجهيز وتحليل البيانات المتعلقة بالهجرة لأغراض تخطيط السياسات. ويبغي لهذا البرنامج أن يركز على جميع مصادر بيانات الهجرة المذكورة في هذا التقرير.
	40 - ويرجى من اللجنة الإحصائية أن تحيط علما بهذا التقرير.

