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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات الهجرة

 
 إحصاءات الهجرة   

 
 تقرير األمين العام  

 
 موجز 

والممارســات الســابقهو وهو   211/ 2020ُيقدَّم هذا التقرير وفقا لمقرر المجلس االقتصــادو واالجتماع   
ــاديه واالجتماعيه   ــؤون االقتصـ ــاعات التابعه تدارة الةـ ــعبه اتحصـ ــتلعت بشا ةـ يعرض أحدث األعمال الت  اضـ

ــتجابه  2020 و   2019م  باألمانه العامه وفريق خبراع األمم المتحدة المعن  بإحصـــــــاعات الشجرة ف  عا  لالســـــ
ــاقـيه الواردة ف  مقررهـا  و ويتـناول التقرير عل  وجـا الخصــــــــــــــو  مـا يل   50/117لتلـبات اللجـنه اتحصــــــــــــ

الت  تستخدمشا  النتاقج الرقيسيه للمةاورة العالميه الت  أجريت لتقييم المفاهيم والتعاريف ومصادر البيانات )أ(
)ب( العناصـــر الرقيســـيه للتار المفاهيم  الةـــامل المنق  المقتري والتعاريف المصـــاحبه لا بةـــ ن   البلدان؛ و

)ج( األعمال األخرى الت  تةمل تنميه القدرات، واألعمال المتعلقه بالبيانات   الشجرة الدوليه والتنقل الدول ؛ و
للمنتدى الدول  الثالث المعن  بإحصــــــاعات الشجرةو ويقدم التقرير  والمؤةــــــرات، واألعمال التحضــــــيريه المب رة  

 أيضا معلومات عن ختت وأولويات ةعبه اتحصاعات وفريق الخبراعو

وتةـــــمل اتجراعات المتلوب من اللجنه اتخاذها  قرار اتتار المفاهيم  الةـــــامل المنق  والتعاريف   
للتوصــيات المصــاحبه بةــ ن الشجرة الدوليه والتنقل الدول  بوصــفشما العنصــرين األســاســيين ف  التنقي  المقبل 

اتحصــاعات وفريق الخبراع، ، وتقديم التوجيشات بةــ ن ختت وأولويات ةــعبه  بةــ ن  حصــاعات الشجرة الدوليه
ــ ن الشجرة الدوليه والتنقل  ــ  بشا بةــ ــرات الموصــ ــيا والمؤةــ ــا مجموعه من المواضــ ــو  وضــ ــيما بخصــ وال ســ
ــتدامه واالتفاق العالم  من أجل الشجرة ا منه  ــيا ما  تار المؤةـــــــــــــرات ألهداف التنميه المســـــــــــ الدول  تمةـــــــــــ

 (و57والمنظمه والنظاميه )انظر الفقرة 

 

 * E/CN.3/2021/1و 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/117
https://undocs.org/ar/A/RES/50/117
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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 مقدمة  -   أوال  
حيث رحبت  ،( 1) ناقةــت اللجنه اتحصــاقيه آخر مرة  حصــاعات الشجرة الدوليه ف  دورتشا الخمســين - 1

باالعتراف ب هميه البيانات لوضــا الســياســات القاقمه عل  األدله وبالواليه الجديدة المســندة  ل  اللجنه بموجب 
، ووافقت عل  اختصـاصـات فريق ( 2) النظاميهمن االتفاق العالم  من أجل الشجرة ا منه والمنظمه و  1الشدف  

التوصـيات خبراع األمم المتحدة المعن  بإحصـاعات الشجرةو وتلبت اللجنه، ف  جمله أمور،  تمام تنقي  وثيقه 
والعمل اتضـــــاف  لمواعمه المفاهيم   1998، الصـــــادرة ف  عام ( 3) 1بةـــــ ن  حصـــــاعات الشجرة الدوليه، التنقي  

جرة الدوليه، ما مراعاة األنمات المتغيرة للشجرة والمعايير الدوليه ذات الصــــــــــله الت  والتعاريف المتصــــــــــله بالش
اعتمدت عل  مدى العقدين الماضيينو وتلبت اللجنه  ذلك  فاله أن ت ون تلك المفاهيم مرنه لتف  بمتتلبات 

من أجل معالجه أحد  رسـم السـياسـات الوتنيه وتعزز ف  الوقت نفسـا قابليه  حصـاعات الشجرة للمقارنه الدوليه
 و( 4) 1998أوجا القصور الرقيسيه ف  توصيات عام 

، أدت الزيادات ف  الشجرة ( 5) ومثلما ذ ر األمين العام ف  تقرير ســـــــــــابق عن  حصـــــــــــاعات الشجرة الدوليه  - 2
خته التنميه  والتغيرات ف  أنماتشا،  ل  جانب الدعوة  ل  توفير البيانات المصــنفه حســب وضــا الشجرة لدعم تنفيذ 

قرانشا ببيانات دقيقه ومفصله  ، 2030المستدامه لعام   وآنيهو   ل  زيادة التلب عل  حصر مثل هذه الظواهر وا 

 ما أن هناك حاجه  ل  البيانات المتعلقه بالشجرة لتقدير عدد الســـــ ان وفشم التغير الديمغراف و فما  - 3
بلدان العالم، أصـــــــبحت الشجرة عنصـــــــرا  متزايد  زيادة متوســـــــت العمر المتوقا وانخفاض الخصـــــــوبه ف  معظم

األهميه ف  التغير الديمغراف  والتغير االجتماع  عل  حد ســـواعو وعل  الرمم من االحتياجات الت  لم يســـبق 
ــف عمليه جما بيانات  ــبيل المثال، ت ةـ ــقيلهو فعل  سـ ــاعات الشجرة الدوليه ضـ الحوليه لشا مثيل، ال تزال  حصـ

حصـاعات التابعه تدارة الةـؤون االقتصـاديه واالجتماعيه باألمانه العامه أن اتحصـاعات لةـعبه ات  الديمغرافيه
ــ ن تدفقات المشاجرين الوافدين ال تتوافر  ال ــ ن تدفقات المشاجرين   ( 6) بلدا 54عن  بةــــــ ــاعات بةــــــ وأن اتحصــــــ

فر اتحصاعات عن أعداد و وال تتوا( 7) 2010بلدا، عل  صعيد العالم، منذ عام  33النازحين ال تتوافر  ال عن 
و أما البيانات المصـــنفه حســـب الخصـــاق  2010 عل  صـــعيد العالم، منذ عام ( 8) بلدا 93المشاجرين  ال عن 

 اتضافيه، ولو أبستشا مثل الجنس والعمر، فش  تزداد ندرةو 

__________ 

 وE/CN.3/2019/17انظر  (1) 

 ، المرفقو73/195قرار الجمعيه العامه  (2) 

 (3) ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1و 

 و50/117انظر مقرر اللجنه اتحصاقيه  (4) 

 (5) E/CN.3/2019/17و 

ف  الموقا   2020تةـــرين الثان /نوفمبر   2 حاله  ل  تبويب  جمال  تدفقات المشاجرين الوافدين حســـب ســـبب الدخولو اتلا عليا ف   (6) 
و يةــــــــــــــار  ل  أن بـياـنات البـلدان األوروبـيه يجمعشـا الم ـتب اتحصــــــــــــــاق  لالتحـاد األوروب ، وه  /http://data.un.orgاتل ترون   

 مدرجه ف  التحليلو مير

ف    2020تةــرين الثان /نوفمبر   2 حاله  ل  تبويب  جمال  تدفقات المشاجرين النازحين حســب الوضــا عند المغادرةو اتلا عليا ف   (7) 
اد األوروب ، و يةـــــــــــار  ل  أن بيانات البلدان األوروبيه يجمعشا الم تب اتحصـــــــــــاق  لالتح/http://data.un.orgالموقا اتل ترون   

 وه  مير مدرجه ف  التحليلو

ــ ان المولودين ف  الخارجو اتلا عليا ف   (8)  ــ ان المولودين ف  البلد والسـ ــرين األول/أ توبر    31 حاله  ل  تبويب  جمال  السـ  2020تةـ
 و/http://data.un.orgف  الموقا اتل ترون  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/17
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://undocs.org/ar/ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/17
http://data.un.org/
http://data.un.org/
http://data.un.org/
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درا ا  لذلك، أقرت اللجنه ب ن هناك حاجه ملحه  ل  بناع القدرات والموارد اتحصــاقيه - 4 لدعم البلدان  وا 
ف  جشودها الراميه  ل  تعزيز نظمشا اتحصــــــاقيه المتعلقه بالشجرة، و ذلك حاجه  ل  تقديم الدعم  ل  البلدان 
ف  جشودها لتعزيز  م انيه الحصول عل  البيانات اتداريه، ودمج مصادر البيانات المتعددة، وتعزيز التعاون  

 بين أصحاب المصلحه المعنيين داخل البلدانو

،  رست ةعبه اتحصاعات وفريق الخبراع جشودهما لتلبيه تلبات اللجنه اتحصاقيهو 2019ومنذ عام   - 5
ــاورة عالميه أجريت لتقييم المفاهيم والتعاريف   ويقدم هذا التقرير لمحه عامه عن هذه الجشودو ويتناول التقرير مةــــ

ة الدوليه ورصـدها، وجشت بدورها عمليه وضـا ومصـادر البيانات اتحصـاقيه الت  تسـتخدمشا البلدان لقياس الشجر 
 تار مفاهيم  للحصاعات بة ن الشجرة الدوليه والتنقل الدول ، وتعاريف مصاحبه لا، عرضت ف  هذا التقرير  

 و 1التوصيات، التنقي  باعتبارها العنصر األساس  والجوهرو ف  تنقي  وثيقه 

ــافه  ل  ذلك، يتناول التقرير  - 6 ــيا   أعماال أخرى، منشاوباتضــــــــ العمل المب ر لوضــــــــــا  تار المواضــــــــ
والمؤةـــــرات الذو ســـــيدعم تفعيل اتتار المفاهيم  والتعاريف المصـــــاحبه لا، والتقدم المحرز ف   عداد تقرير  
تقن  عن دمج بـياـنات الشجرةو وتتمـثل المواضــــــــــــــيا األخرى الت  تـناولشـا التقرير ف  أنةــــــــــــــتـه تنمـيه الـقدرات، 

يذ مةــــروس لحســــاب التنميه، والمرحله األوليه لوضــــا برنامج عالم  لتعزيز النظم اتحصــــاقيه ف  ذلك تنف بما
الوتنيه المتعلقه بالشجرة، واألعمال التحضـــــــــيريه المب رة للمنتدى الدول  الثالث المعن  بإحصـــــــــاعات الشجرة، 

 والختت واألولويات المقبله لةعبه اتحصاعات وفريق الخبراعو
  

 مشاورة عالمية بشأن الممارسات الوطنية المتصلة بإحصاءات الهجرة الدولية  -  ثانيا  
(، أجرت ةـــعبه اتحصـــاعات مةـــاورة 1998)الت  تعود  ل  عام    1التوصـــيات، التنقي  لبدع تنقي  وثيقه  - 7

ــتبيانا  ل ترونيا للجابه عليا وُتلب من  ــاقيين اســــ شم االتصــــــال عالميه نيابه عن فريق الخبراعو وأعت   بار اتحصــــ
 الشجرةو  بالو االت الوتنيه المعنيه الت  ةار ت ف  جما البيانات و/أو  انت مسؤوله عن وضا سياسات 

و ــان الشــدف من المةـــــــــــــــاورة هو تقييم الممــارســـــــــــــــات الوتنيــه واالحتيــاجــات الوتنيــه من البيــانــات   - 8
ةـــــامال  ف  نتاقا، و ان هدفا النشاق  هو توجيا  ( 9) يتصـــــل بالشجرة الدوليهو و ان االســـــتبيان اتل ترون  فيما

و وجرت المةــــــاورة ( 10) فرعا   33ســــــؤاال  قســــــمت  ل    130و وةــــــمل  1قي  ن التوصــــــيات، الت عمليه تنقي  وثيقه 
و ــاالت وتنيــه  103، ووردت ردود من 2019أيلول/ســــــــــــــبتمبر  27آب/أمســــــــــــــتس  ل   15الفترة من  ف 

 لداوب  79م تبا  حصاقيا وتنيا( ف   74 )منشا

__________ 

 وستتاي ما هذا التقرير ف  الموقا الةب   للجنه اتحصاقيه يان المةاورة ف  وثيقه معلومات أساسيهبالت  يتضمنشا است ترد األسقله (9) 

ــتبيان الفروس التاليه  الممارســــــه الحاليه ف   نتاج البيانات بةــــــ ن الشجرة؛ وأعداد المشاجرين الدوليين؛ وتدفق الشجرة الوافدة  (10)  ضــــــم االســــ
لشجرة النـازحـه الـدوليـه؛ والمواتنون الـذين يعيةــــــــــــــون ف  الخـارج؛ والمشـاجرون العـاقـدون؛ وهجرة اليـد العـامـله؛ والشجرة الـدوليـه؛ وتـدفق ا

الموســــــــــــــميـه؛ والشجرة الـداقريـه؛ والشجرة المؤقتـه؛ والشجرة التويلـه األجـل؛ والشجرة القصــــــــــــــيرة األجـل؛ والشجرة المتصــــــــــــــلـه بـاألســــــــــــــرة 
تصـله بالتعليم؛ والمنحدرون من المشاجرين؛ والشجرة مير النظاميه؛ والشجرة المختلته؛ والةـتات؛ ةـمل/تةـ يل األسـرة(؛ والشجرة الم )لم

والشجرة القســــــريه؛ والشجرة المتصــــــله بالبيقه؛ والعمال العابرون للحدود؛ والشجرة العابرة؛ وحصــــــول المشاجرين عل  الخدمات؛ ووضــــــا  
ز ضــــــد المشاجرين وضــــــعف المشاجرين؛ و فاله التوظيف العادل والعمل الالقق المشاجرين، مقارنه بالســــــ ان ا خرين؛ وم افحه التميي

وحمايه حقوق العمل للمشاجرين؛ والمســــــــــار النظام  والشجرة مير النظاميه؛ وتجربه الشجرة والنظرة  ليشا؛ وحصــــــــــول المشاجرين عل  
الشجرة المراعيه لالعتبارات الجنســــانيه؛ والو االت المعلومات؛ ودوافا الشجرة وأثرها؛ ومؤةــــرات الشجرة الخاصــــه باألتفال؛ ومؤةــــرات  

 وبخالف الم اتب اتحصاقيهالوتنيه المعنيه 
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وير ز هذا الفرس عل  التعاريف ومصــــــــادر البيانات المســــــــتخدمه عل  الصــــــــعيد القترو، اســــــــتنادا   - 9
الردود الواردة من الم اتب اتحصـــــاقيه الوتنيه وميرها من الو االت الوتنيه الم لفه بجما اتحصـــــاعات   ل 

 بة ن الشجرة الدوليهو 
 

 النتائج الرئيسية - ألف 
عامه وفريق الخبراع اتجابات الواردة ف  ســياق المةــاورة العالميه، وحددا المفاهيم حللت األمانه ال - 10

ــادر البيانات واالحتياجات من البيانات  ــتخدمه لقياس الشجرة الدوليه ومصــــــــ ــيه المســــــــ ــاقيه الرقيســــــــ اتحصــــــــ
 الصلهو ذات 

ات ف  سـياق المةـاورة وفيما يتعلق بقياس أعداد المشاجرين، تبين أن مالبيه البلدان الت  قدمت  جاب  - 11
تنتج رقما واحدا أو أ ثر عن األعداد، اسـتنادا   ل  معايير مختلفه، من أجل تلبيه احتياجات تاقفه واسـعه من 

، “ الوالدة ف  الخارج”يليا معيار   “المواتنه األجنبيه”المســــتعملينو وف  حين أن المعيار الرقيســــ  للدراج هو 
 ون الةـــــــخ  مقيما ف  الخارج ف  ”فإن بضـــــــعه بلدان تنتج أيضـــــــا  أرقاما  عن األعداد اســـــــتنادا   ل  معيار 

و وف  حـاـله ـتدفقـات الشجرة الوافـدة “ ون الةــــــــــــــخ  مواتـنا أجنبـيا مولودا ف  الخـارج”أو معـيار  “المـاضــــــــــــــ 
ن  انت الممارســـــــــات “اتقامهمدة ”والشجرة النازحه، يتمثل المعيار الرقيســـــــــ  الذو تســـــــــتخدما البلدان ف    ، وا 

ةـــشرا، ويتقاتا أحيانا ما معايير   12أةـــشر و   4تختلف اختالفا  بيراو ويتراوي الحد المقرر لمدة اتقامه بين 
ــافيه، مثل  من  12أخرى، مثل نيه اتقامه، أو اتذن القانون  باتقامهو وتســــــــــــتخدم بلدان أخرى معايير  ضــــــــــ

ــل   ــشرا أو  16أصـ ــل   9ةـ ــشر من أصـ ــادر البيانات  12أةـ ــشراو و ثيرا ما تعتمد التعاريف المتبقه عل  مصـ ةـ
 المستخدمه ف   نتاج اتحصاعات، حت  داخل البلدانو 

وفيما يتعلق بمســـــ له القدرة اتحصـــــاقيه، من بين جميا المواضـــــيا المدرجه ف  االســـــتبيان، يبدو أن  - 12
بلدا أبلغت  45الشجرة التويله األجل، نظرا ألن البلدان أقدر عل   نتاج اتحصــــاعات عن هجرة اليد العامله و 

بلــدا أبلغــت عن  نتــاج بيــانــات عن الشجرة التويلــه األجـلو  41عن  نتــاج بيــانــات عن هجرة اليــد العــاملــه وأن 
بلدا(و و ةــفت المةــاورة العالميه أيضــا عن  30وتل  هذين الموضــوعين  حصــاعات عن المشاجرين العاقدين )

  البيانات،  ذ أةارت البلدان  ل  أن هناك بعض المجاالت ذات األهميه ف  مجال ثغرات واحتياجات هامه ف
وهذا هو حال الشجرة مير النظاميه والمواتنين الذين  الســـــــياســـــــات الت  ال يجرو  نتاج  حصـــــــاعات بةـــــــ نشاو

أةـــــار بلدا   ل  أنا ال يجرو جما بيانات بةـــــ ن الشجرة مير النظاميه و  38يعيةـــــون ف  الخارج، حيث أةـــــار  
 بلدا   ل  أنا ال يجرو جما بيانات بة ن المواتنين الذين يعيةون ف  الخارجو  37

وفيما يتعلق بمصـــادر البيانات الت  تســـتخدمشا البلدان، تةـــير اتجابات الواردة ف  ســـياق المةـــاورة  - 13
له بالشجرة ه  العالميه  ل  أن أ ثر أنواس مصــــــــادر البيانات ةــــــــيوعا بالنســــــــبه للبيانات والمؤةــــــــرات المتـصـــــــ 

ــيهوت اســــ  ــاعات عن الظروف المعيةــ ــتقصــ ــاعات القوى العامله واالســ ــتقصــ ــيه، مثل اســ ــر المعيةــ ــاعات األســ  قصــ
وتتماةــ  هذه النتيجه ما العدد ال بير نســبيا من البلدان الت  تنتج  حصــاعات عن هجرة اليد العاملهو وتةــ ل 

ــعه بلدان، ــبه لبضــ ــدر الرقيســــ  ت الســــجالت اتداريه، بالنســ ــاعات الشجرةو وتوجد البيانات اتداريه المصــ حصــ
المتعلقه بالشجرة الدوليه ف   ل بلد تقريبا )ومنشا تصـاري  العمل، وسـجالت عبور الحدود، وسـجالت السـ ان، 
وســــــجالت المواتنين األجانب عل  ســــــبيل المثال(، وه  حقيقه تةــــــير  ل   م انات مير مســــــتغله لتحســــــين 

نتاج  حصاعات ال  شجرةوبيانات الشجرة وا 
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وأخيرا ، تميل البلدان  ل  اســتخدام مؤةــرات معينه ب فاعة لالســتجابه لةــت  االحتياجات عل  صــعيد  - 14
الســـــياســـــاتو مير أن البلدان أفادت أيضـــــا  أن مؤةـــــرات عديدة تُنتج، أحيانا ، لمعالجه ةـــــامل واحد ف  مجال 

بالغ عل  النحو الواجبو وأظشرت الســــــــــياســــــــــات، مما قد يؤدو  ل  حدوث ارتباك ف  حاله عدم التوثيق وات
ــيامه المؤةـــــــرات، بغض  ــياق المةـــــــاورة العالميه أن توافر البيانات مالبا ما يحدد صـــــ اتجابات الواردة ف  ســـــ

 النظر عن وجاهتشا بالنسبه لسياسات محددة للشجرةو 
 

العناصررررر الرئيسررررية لفطار الملانيمي المنقر والتعاريف المصرررراحبة ل  بشررررأن  -  ثالثا  
 رة الدولية والتنقل الدولي الهج 

ــ ن الشجرة الدوليه والتنقل الدول    - 15 ــاعات وفريق الخبراع  تارا مفاهيميا محدثا بةــ ــعبه اتحصــ ــعت ةــ وضــ
ــياق تنقي  وثيقه ــيات، التنقي   وأقرنتا بتعاريف ف  سـ ــادرة ف  عام 1التوصـ و وجرى هذا العمل بقيادة  1998، الصـ

، وأنجز باتباس نشج تعاون  ةـامل للغايه، اسـتشل  (11)بالمفاهيم والتعاريف التابعه لفريق الخبراعفرقه العمل المعنيه 
 بالمةاورة العالميه الت  تم تناولشا ف  الفرس السابق، وةمل اجتماعا  متعمقا  لفريق الخبراع وعدة جوالت تعقيبيهو

و 1التوصـيات، التنقي  تنقي  وثيقه   وُيعرض اتتار المنق  بوصـفا العنصـر األسـاسـ  والجوهرو ف  - 16
ــتند  ل  اتتار المفاهيم  المنق  والتعاريف المصـــاحبه لا،  ــتسـ ــاقر عناصـــر التنقي  سـ وبناع عل  ذلك، فإن سـ

 ف  حال  قرار اللجنه لشماو

الواردين ف  هـذا التقرير هو تقـديم   ( 12) والشـدف من اتتـار المفـاهيم  المنق  والتعـاريف المرتبتـه ـبا - 17
ــيات عمليهتو  بالتر يز عل  ما يل   )أ( تمتين الروابت باالحتياجات من البيانات الالزمه لرســــــــــم   ومحدثه صــــــــ

)ب(  عـادة النظر ف  مفشوم وتعريف مـاهيـه المشـاجر الـدول  والظواهر المتصــــــــــــــلـه بـا؛  الســــــــــــــيـاســـــــــــــــات؛ و
ذات الصــــــله، من قبيل )د(  دماج األتر    دراســــــه أنمات الشجرة الجديدة ومصــــــادر البيانات الجديدة؛ و )ج( و

والمبادئ التوجيشيه لمنظمه العمل الدوليه بةـ ن   ( 13) 2018التوصـيات الدوليه بةـ ن  حصـاعات الالجقين لعام 
 ، وتقديم التوجيا بة ن جما البيانات وتحليلشاو( 14)  حصاعات هجرة اليد العامله الدوليه

ــيتاي التقرير ال امل لفرقه العمل المعنيه  - 18 ــمن اتتار المفاهيم   وســـــــــــ بالمفاهيم والتعاريف، الذو يتضـــــــــــ
بينما ترد أدناه العناصـر الرقيسـيه   ف  ةـ ل وثيقه معلومات أسـاسـيه، المنق ، ف  الموقا الةـب   للجنه اتحصـاقيه

ــا جدوال مقارنا ــيه أيضـ ــاسـ ــيه بين  (15)للتتوير المنشج و وتتضـــمن وثيقه المعلومات األسـ ، يوجز االختالفات الرقيسـ
 و1998، الصادرة ف  عام 1التوصيات، التنقي  تار المفاهيم  المنق  المقتري واتتار الوارد ف  وثيقه ات

__________ 

ترأس فرقه العمل ةــــــعبه اتحصــــــاعات التابعه تدارة الةــــــؤون االقتصــــــاديه واالجتماعيه باألمانه العامه والجامعه الوتنيه األســــــتراليه،  (11) 
را، والم ســيك، والممل ه المتحدة لبريتانيا العظم  وأيرلندا الةــماليه، وهنغاريا، وجامعه وتت لف من  ندونيســيا، وجنوب أفريقيا، وســويســ 

، ومنظمه العمل الدوليه، وصــندوق األمم المتحدة للســ ان، والفريق العامل المةــترك بين األمانات ال اثولي يه بريســتول، وجامعه لوفان
 التنميه ف  الميدان االقتصادو، ومفوضيه األمم المتحدة لةؤون الالجقينوالمعن  باستقصاعات األسر المعيةيه، ومنظمه التعاون و 

 ترد التعاريف المصاحبه للتار المفاهيم  المنق  ف  المرفق األولو (12) 

وـضا التوـصيات الدوليه بـة ن  حـصاعات الالجقين فريق الخبراع المعن  بإحـصاعات الالجقين والمـةردين داخليا ونـةرها االتحاد األوروب   (13) 
-https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and؛ وه  متاحه ف  الرابت  2018واألمم المتحدة ف  عام 

Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf و 

ــه الــعـــمــــــ  (14)  ــه مــنــظــمـــــ ــه وثــيــقـــــ ــيـــــ ــدول ــه فــ  الــرابــت ICLS/20/2018/Guidelinesل الـــــ ــاحـــــ  /https://www.ilo.org، وهــ  مــتـــــ

wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdfو 

 انظر المرفق الثان و (15) 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648922.pdf
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 تمتين الروابط باالحتياجات من البيانات الالزمة لرسم السياسات - ألف 
ــتنتبق عل  جميا البلدان، ي من الشدف  - 19 ــعوبه تحديد المفاهيم والتعاريف الت  ســ ــلم بصــ ف  حين يســ
ــياســـــــات الوتنيه وتعزيز القابليه المت  ــم الســـــ ــله برســـــ وخ  من المقتري ف   يجاد توازن صـــــــحي  بين مدى الصـــــ

للمقارنه الدوليه ف  جميا البلدانو ويتم أيضــا الترويج لمواعمه مختلف األتر اتحصــاقيه الدوليه، الت  تةــمل 
لشجرة ذات صــــــله بشا )مثل نظام  ال من المجال الديمغراف  والمجاالت األخرى الت  ت ون مفاهيم الســــــ ان وا

 الحسابات القوميه، والقوى العامله، وميزان المدفوعات، والسياحه(و 

ويشدف المقتري  ل  معالجه االحتياجات من البيانات لالســــــــــتجابه لالهتمامات الرقيســــــــــيه ف  مجال  - 20
فرقه العمل التابعه  واالســــتناد  ل  العمل األول  الذو اضــــتلعت با  2030الســــياســــات، تمةــــيا ما خته عام 

ــافيه بةــــ ن الشجرة الدوليه ــيه واتضــ ــاســ   (16) لفريق الخبراع بةــــ ن وضــــا  تار من المواضــــيا والمؤةــــرات األســ
 وبة ن نتاقج المةاورة العالميهو

ــياســـات   - 21 جميا  ينع س ف وهذا النشج المتمثل ف  االســـتجابه لالحتياجات من البيانات ف  مجال السـ
عناصــر اتتار المفاهيم  المنق ، بدعا من وضــا تصــور للشجرة الدوليه والتنقل الدول  ووصــوال  ل  مواعمه 
ســقاتات ســ انيه أ ثر دقهو ويعد  التدفقات ما قياس البلد للســ ان المقيمين، وهو ما يةــ ل أســاســا لتقديرات وا 

جراع اتســقاتات نةــاتين من أهم  األنةــته الت  تضــتلا بشا الم اتب اتحصــاقيه  نتاج التقديرات الســ انيه وا 
 الوتنيه وية الن أساسا  لرسم السياسات والتختيتو

 
 التمييز بين الهجرة الدولية والتنقل الدولي -باء 

فالتنقل الدول   ُتتري أتر مفاهيميه بةـــــــــــ ن الشجرة الدوليه والتنقل الدول ، ويميز بينشما بوضـــــــــــويو - 22
دود الدوليه ف  ســـنه معينهو أما الشجرة الدوليه فتعرف تعريفا أضـــيق باعتبارها يةـــمل جميا حر ات عبور الح

 تغييرا ف  بلد اتقامه، وتعتبر مجموعه فرعيه من التنقل الدول و 

ــم الســـ ان وتنقلشم الدول   ل  مجموعتين متميزتين  )أ( الســـ ان   - 23 وف  اتتار المفاهيم  المنق ، يقسـ
)ب( الســـــــــ ان المؤقتون )مير المقيمين( والتنقل المؤقت الدول و ويةـــــــــمل التنقل  والمقيمون والشجرة الدوليه، 

و  (17)المؤقت الدول  جميا عمليات عبور الحدود الدوليه باســتثناع تلك المتصــله بتغييرات ف  الســ ان المقيمين
التوصــــيات لتعدادات للمبادئ و وينبغ  اعتبار الشجرة تغييرا ف  الســــ ان المقيمينو وينبغ  تعريف اتقامه وفقا 

 و( 18) 3الس ان والمسا ن، التنقي  

__________ 

س فرقه العمل منظمه التعاون والتنميه ف  الميدان االقتصـــــــادو والمغرب ومنظمه االمم المتحدة للتفوله )اليونيســـــــف(، وتت لف من أتر  (16) 
تحاد االفريق ، ت المتحدة األمري يه، واالجمشوريه مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والســــــــــــــويد، ومانا، و ندا، والم ســــــــــــــيك، والواليا

ومفوضــــــــــيه   والم تب اتحصــــــــــاق  لالتحاد األوروب ، ومنظمه األمم المتحدة للتربيه والعلم والثقافه )اليونســــــــــ و(، وةــــــــــعبه الســــــــــ ان،
ألســر المعيةــيه، المتحدة لةــؤون الالجقين، وةــعبه اتحصــاعات، والفريق العامل المةــترك بين األمانات المعن  باســتقصــاعات ا األمم

ــتراليه، وجامعه بريســــــــــــتول، وجامعه  ولغيت، وجامعه  ومنظمه الصــــــــــــحه العالميه، والمنظمه الدوليه للشجرة، والجامعه الوتنيه األســــــــــ
 لومونوسوف الح وميه ف  موس وو

 ,”Elin Charles-Edwards and others, “A framework for official temporary population statisticsانظر أيضا (17) 

Journal of Official Statistics, vol. 36, No. 1, pp. 1–24و 

 /https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM، وهو متــــــاي ف  الرابت التــــــال   2017منةــــــــــــــور األمم المتحــــــدة،  (18) 

Series_M67Rev3en.pdfو 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67Rev3en.pdf
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ويم ن القول  ن قياس التحر ات الســــــــــ انيه المؤقته هو عل  نفس قدر أهميه قياس الشجرة الدوليه،  - 24
وقد يؤثر بنفس القدر ال بير ف  البيقه االقتصـــاديه واالجتماعيه لبلد ماو وينظر ف  جميا التحر ات الســـ انيه 

يابا، والسـياحه، والحج، واألعمال  المؤقته، بما ف  ذلك عل  سـبيل المثال تلك المتصـله بالتنقل اليوم  ذهابا وا 
التجاريه، والرعايه الصــحيه، والزيارات  ل  األســرة أو األصــدقاع، والعمل الموســم ، والتعليمو ويةــمل الســ ان 

تقل عن المدة الدنيا المتلوبه العتبارهم المؤقتون األةــخا  النازحين قســرا  الذين يقيمون ف  بلد القياس لفترة 
من الســـــ ان المقيمين، مثل تالب  اللجوع العابرين، والالجقين المنتقلين  ل  بلد آخر أو العاقدين منا، والتنقل 

 ت بالبيقه أو المناخوب المرت 

ان   ولتجميا اتحصــــــاعات بةــــــ ن الشجرة الدوليه والتنقل المؤقت، هناك حاجه  ل  نوعين من الســــــ  - 25
 يفيه ارتبات الشجرة الدوليه والتنقل المؤقت للســـ ان بعمليات  1ســـ ان مقيمون وســـ ان مؤقتونو ويبين الةـــ ل  

التغير الســ ان و ويت لف الســ ان المقيمون من أفراد عاةــوا ف  بلد القياس  ما )أ( معظم األةــشر االثن  عةـر 
لمدة ال تقل عن ســـــــــــته أةـــــــــــشر ويوم واحد(  بلدالســـــــــــابقه )أو ينوون العيا أو لديشم اتذن بالعيا ف  ذلك ال

)ب( عل  األقل خالل األةــــــشر االثن  عةــــــر الســــــابقه )أو ينوون العيا أو لديشم اتذن بالعيا ف  ذلك  أو
ــاع اتجازات أو أداع مشام العمل  12البلد لمدة ال تقل عن  ةــــشرا (، دون احتســــاب فترات الغياب المؤقت لقضــ

 ل  جميا األةـــــــخا   “الســـــــ ان المؤقتون”(و ويةـــــــير مصـــــــل  3، التنقي  المبادئ والتوصـــــــيات)تمةـــــــيا ما 
 الموجودين ف  البلد ف  نقته زمنيه معينه ممن ليسوا مقيمينو

 
 الة ل األول

 اإلطار الملانيمي الشامل بشأن التنقل الدولي 

 الس ان ف  وقت معين
 )و(

+ 

 الوافدون الدوليون

– 

 النازحون الدوليون

= 

 معينالس ان ف  وقت 
 )و+س(

    

 الس ان المقيمون
المقيمون الجدد 

 )المشاجرون الوافدون(

المقيمون السابقون 
 )المشاجرون النازحون(

 الس ان المقيمون

    

 الس ان المؤقتون 
 )مير المقيمين(

 النازحون مير المقيمين الوافدون مير المقيمين
 الس ان المؤقتون 

 المقيمين()مير 

    

       

 المواليد  
 الوفيات 

  

  
و مـا ذ ر آنـفا، ـفإن اتتـار المـفاهيم  المنق  يميز بين الشجرة اـلدولـيه والتنـقل المؤـقت اـلدول و ومن   - 26

المرج  أن ي ون  نتاج  حصـــــــــاعات قابله للمقارنه عن  ل من الشجرة الدوليه والتحر ات المؤقته أمرا صـــــــــعبا 
ومعقدا عل  أو بلد، ول ن خصـوصـا عل  البلدان الت  تفتقر  ل   م انيه الحصـول عل  البيانات الفرديه عن 
جميا عمليات عبور الحدودو وما ذلك، تُقدَّم بعض األتر التوجيشيه بة ن مدد وأنواس التحر ات الالزمه لفشم 

 الشجرة الدوليه والتنقل المؤقتو
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 الهجرة مع تغير السكان المقيمينمواءمة تدفقات  - جيم 
تعالج األتر المفاهيميه المقترحه عدة مةــــا ل هامه تتصــــل بقياس الشجرة الدوليه، منشا عدم االتســــاق   - 27

ــمل تدفقات الشجرة عموما جميا األةـــــــخا    الحال  بين تدفقات الشجرة الدوليه وأعداد المشاجرين الوافدينو وتةـــــ
ازحهو ويقاس المشاجرون الوافدون أســــاســــا باســــتخدام المعلومات عن بلد المولد، المشاجرين هجرة وافدة أو هجرة ن 

ودون احتسـاب أولقك الذين هاجروا سـابقا ول نشم عادوا  ل  بلد والدتشمو وف  مياب   مدة اتقامه دون اتةـارة  ل  
 يهو  هذه المواعمه، هناك ثغرات ختيرة ف  قاعدة األدله الت  يستخدمشا صانعو السياسات الوتن 

التر يز عل   ( 19) ومن اتسـشامات الرقيسـيه للتار المفاهيم  المنق  فيما يتعلق بالتوصـيات السـابقه - 28
)أعداد( الســـــــ ان المشاجرين الوافدين والتنقل المؤقت الدول  والســـــــ ان  االتســـــــاق بين تدفقات الشجرة الدوليه و

ة ن مواعمه قياس التدفقات واألعداد أن يفض   و ومن)انظر المرفق األول لالتالس عل  التعاريف( المؤقتين
ــا لفشم التغيرات  ــاسـ ــ ل التدفقات جزعا أسـ ــاعله ف  بيانات الشجرة الدوليه،  ذ تةـ ــين جانب  الدقه والمسـ  ل  تحسـ

 ف  الس ان المقيمين، وهم الس ان الرقيسيون المستخدمون ف  المقارنه الدوليهو 

ق هــامــه لمزيــد من المعلومــات المفصــــــــــــــلــه وذات الصــــــــــــــلــه وينبغ  اعتبــار هــذه األتر نقــات انتال - 29
بالسـياسـات بةـ ن الشجرة الدوليه والتنقل الدول و ويم ن تصـنيف جميا المفاهيم الموصـوفه بمزيد من التفصـيل 

 حسب العمر والجنس والمواتنه وبلد المولد ومير ذلك من الخصاق ، مثل مستويات التعليم أو المشنو

ــتخدم، فإن وتتبق البلدان حالي  - 30 ــ ان المقيمين؛ وبصـــرف النظر عن المفشوم المسـ ا مفاهيم مختلفه للسـ
المشم ف  أو نظام  حصاق  قترو لتحسين توافر ونوعيه البيانات واتحصاعات المتعلقه بالشجرة الدوليه عل  

ــاق ف   ــ ان المقيمينو وهذا ي فل االتســـــــــ ــعيد الوتن  هو أن تتواعم التدفقات ما قياس البلد للســـــــــ  نتاج الصـــــــــ
 اتحصــاعات الوتنيه، ال ســيما وأن الشجرة عنصــر رقيســ  ف  التغير الســ ان  وأن البيانات بةــ نشا ضــروريه

ــقاتات الســــــ انيهو ولتيســــــير اعتماد البلدان للمفاهيم والتعاريف الدوليه ، وبالتال  تعزيز  تنتاج التقديرات واتســــ
تر المفـاهيمـيه عل  اقتراي  جراع المواعمـه ما  م ـانـيه مقـارـنه البـياـنات عل  الصــــــــــــــعـيد اـلدول ، تةــــــــــــــتمـل األ

ــله، بما ف  ذلك  ــاقيه الدوليه ذات الصــــ ــيات، التنقي المعايير اتحصــــ و وعند تقديم التقارير  3 المبادئ والتوصــــ
ــد اـلدول ، ســــــــــــــيتـلب من البـلدان أن توثق الحـاالت المحتمـله للخروج عن هـذه المعـايير ف   ألمراض الرصــــــــــــ

 ه الت  تقدمشاوالبيانات والبيانات الوصفي 

ويبين الةــــــــــ ل الثان  الصــــــــــالت بين الوافدين الدوليين والســــــــــ ان الحاليين، الذين يةــــــــــملون جميا  - 31
ــتثناع المقيمين مؤقتا ف  الخارجو والعامل الرقيســــ    األةــــخا  الموجودين ف  بلد القياس ف  وقت معين، باســ

ـيه هو مـدة اتقـامـه ف  البـلد أو ف  الخـارجو اـلذو يميز الشجرة اـلدولـيه عن ميرهـا من تحر ـات الســــــــــــــ ـان اـلدول
ولـذلـك، ينبغ  أن ي ون معيـار تعريف المشـاجر هو المـدة المتلوبـه ل   ُيعتبر من الســــــــــــــ ـان المقيمينو ومن 
النــاحيــه العمليــه،  مــا هو موصــــــــــــــ  بــا ف  اتتــار المفــاهيم  المقتري، يعن  ذلــك ضــــــــــــــمنــا  أن ت ون المــدة 

المقيمين خالل ســـــنه معينهو من تدفقات الشجرة ما التغيرات ف  الســـــ ان ةـــــشرا  حت  تتزا 12أةـــــشر أو   6  ما
نفســــــا ينتبق عل  النازحين  فاألةــــــخا  بحاجه  ل  أن ي ونوا بعيدين ومقيمين ف  بلد آخر لفترة والوضــــــا 

 ـافـيه عل  أســــــــــــــاس ةــــــــــــــرت الحـد األدن  للـقامـه ل   يعتبر من الســــــــــــــ ـان المقيمين ف  بـلد آخرو وال يم ن  
ــقوا  قامه جديدة، لألةــــخا  ال ذين أقاموا مؤقتا ف  أ ثر من بلد واحد لمدة تقل عن الحد األدن  للمدة أن ينةــ

ولذلك فشم يظلون من الســـ ان المقيمين ف  بلدهم األصـــل و ويةـــمل اتتار الةـــامل المبين ف  الةـــ ل الثان   
__________ 

 و1التوصيات بة ن  حصاعات الشجرة الدوليه، التنقي   (19) 
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الوضـــــا من ســـــ ان مؤقتين  ل  يصـــــبحون أبدا من الســـــ ان المقيمينو  ما يةـــــمل التغير ف    األفراد الذين ال
ســــــــــ ان مقيمين ف  حاله األةــــــــــخا  الذين يقيمون مدة أتول من المدة الدنيا، بينما هم موجودون ف  البلدو 
ــالحه أو وثاقق  ــيرة صــ ــخا  الذين يقيمون مدة أتول من المدة الدنيا وال تتوفر لديشم ت ةــ وينبغ  اعتبار األةــ

  حصاقيهو الشجرة األخرى من الس ان المقيمين ألمراض
 

 الة ل الثان 
  اإلطار الملانيمي بشأن التقاطع بين مدة اإلقامة والتنقل الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

السررررررررركران المولودين في الخرارل والسررررررررركران المولودين في البلرد  والمواطنين   التوفيق بين - دال 
 ذات الصلة الدوليةالهجرة األجانب ومواطني البلد  وتدفقات 

ــيه لفشم المشاجرين الوافدين  - 32 ــاسـ ــ انيه فرعيه أسـ ــ ان المقيمين، هناك أربا جماعات سـ فيما يتعلق بالسـ
والمشــاجرين النــازحين  المواتنون المولودون ف  البلــد، والمواتنون األجــانــب المولودون ف  البلــد، والمواتنون 
المولودون ف  الخارج، والمواتنون األجانب المولودون ف  الخارجو والمولودون ف  الخارج/المولودون ف  البلد 

من المشاجرين الوافدين والمشاجرين النازحين الذين والمواتنون األجانب/مواتنو البلد هما النوعان الرقيســـــــــيان 
تتوفر بيانات بةــ نشماو ويم ن القول  ن أيا منشما ف  حد ذاتا ليس مثاليا لقياس الســ ان المشاجرينو مير أن 
الجما بين هذين المعيارين ف   تار واحد يوفر أداة قويه لفشم الشجرة الدوليه وعواقبشا عل  التغير الديمغراف  

 وغير االجتماع  عل  مر الزمنوالت 

وميزة م ــان الوالدة ف  تعريف الســــــــــــــ ــان المشــاجرين ه  تعريفشــا الثــابــت عل  مر الزمن، أو أنــا  - 33
يم ن أن يولـد الةــــــــــــــخ   ال ف  بلــد واحـد وال يم نــا تغيير بلــد مولـده )ول ن يم نــا تغيير بلــد مواتنتــا(و  ال

ختلفا عن بلد  قامتا، فإن ذلك يبين أن الةــخ  انتقل  ل  وباتضــافه  ل  ذلك،  ذا  ان بلد مولد الةــخ  م
بلد آخر مرة واحدة عل  األقل ف  حياتاو وما ذلك، فاستنادا  ل  هذه البيانات، ال ُيعرف مت  وفد المشاجرون 

 نوس اتقامه مدة اتقامه

المقيمون العاقدون من 
  قامه مؤقته ف  الخارج

المدة الدنيا 
المتلوبه للقامه 

ةشرا  12أو  6)
من الناحيه 
 المثاليه(

 مدة/نوس اتقامه ف  الخارج الس ان الحاليون

المقيمون السابقون 
)المشاجرون النازحون( 
المدة الدنيا المتلوبه 

ةشرا  12أو  6) للقامه
النازحون  الناحيه المثاليه( من

 الدوليون

المقيمون الجدد 
 الس ان المقيمون )المشاجرون الوافدون(

 الوافدون 
 الدوليون

  الخارجالمقيمون مؤقتا ف  
أقل من المدة الدنيا 

)بما ف  المتلوبه للقامه 
 ذلك عبور الحدود يوميا(

أقل من المدة 
الدنيا المتلوبه 
للقامه )بما ف  
ذلك عبور الحدود 

 يوميا(

 ذا  انت مدة اتقامه 
 أتول من المدة الدنيا

تنقل الس ان المؤقتين 
 )مير المقيمين(

الس ان 
 المؤقتون
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االســــــــــــــتـفادة من  المواتـنهحـدد أو مـا  ذا  ـان ـلديشم  ذن ـبالبـقاع  ل  أجـل مير مســــــــــــــم و ومن ـناحـيه أخرى، ت 
الخدمات وتدابير الحمايه ف  بلد معينو وبالنســـبه للمشاجرين الوافدين، يم ن القول  ن الحصـــول  مجموعه من

عل  المواتـنه هو أحد أهم المؤةــــــــــــــرات عل  االندماج االجتمـاع  والديمومهو وما ذلك، ففيمـا يتعلق ببـيانات  
بلد ا خر للمواتنه معلومه المواتنه، بمجرد أن يصــــب  الةــــخ  مواتنا، ال يعتبر بلد المواتنه الســــابق أو ال

ن لم يعيةـــــــــوا قت ف  بلد القياس  مشمه أو ال يســـــــــجلو  ما يم ن لألةـــــــــخا  أن يصـــــــــبحوا مواتنين حت  وا 
أتفال المواتنين الذين يعيةــــــــون ف  الخارج(و وف  مقابل ذلك، يم ن أن يولد أةــــــــخا  ف  ذلك البلد  )مثل

ــبيل المثال، يولد  ثير من الالجقين ف  حاله تةــــــرد ولم يشاجروا قت  ول نشم يظلون مواتنين أجانبو فعل  ســــ
خالل حياتشمو وهؤالع األةـــــخا  ســـــيدرجون ف  فقه المواتنين األجانب المولودين ف  البلد، ما لم يتجنســـــواو  

 وثمه مؤةر هام آخر هو عودة المواتنين المولودين ف  البلد الذين  انوا يقيمون سابقا ف  بلد آخرو 

لث الحاله المثاليه والموصـ  بشا، الت  ُيصـنف فيشا السـ ان المقيمون حسـب  ل ويعرض الةـ ل الثا - 34
من م ان الوالدة والمواتنه،  ل  جانب ما يقابل ذلك من تدفقات الشجرة الوافدة والشجرة النازحهو ويسـتخدم هذا 

رينو ومثلما تقدم، اتتار المفاهيم  أسـاسـا للتوصـيه بجما ونةـر البيانات عن الشجرة الدوليه والسـ ان المشاج
يةــير اتتار  ل  االتســاق بين التدفقات واألعدادو وُتحدد التدفقات التغيرات ف  حجم وهي ل عدد المشاجرينو 

اتتار أيضــا التغييرات ف  الوضــا من مواتن أجنب   ل  مواتن من مواتن  البلدو ويم ن ا تســاب راع  وي 
بإعالن أو زواج أو وســــاقل أخرى عل  النحو المنصــــو  المواتنه عند الوالدة أو عن تريق التجنس، ســــواع 

 عليا ف  القانون الوتن ، ويم ن فقدانشا عن تريق  لغاقشا أو التخل  عنشاو
 

 الة ل الثالث  
  اإلطار الملانيمي المتعلق بالهجرة الدولية واالتساق بين التدفقات واألعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيانات الت  يلزم جمعشا للتوفيق بين الســـــــ ان براز  ما تتري جداول المحاســـــــبه الســـــــ انيه   داة ت - 35
ة ذات شجر الالمولودين ف  الخارج والســـــــ ان المولودين ف  البلد، والمواتنين األجانب ومواتن  البلد، وتدفقات 

 ويشدف هذا النشج المحاسب   ل  تحسين الدقهو الصلهو 
 

 الخارجالمولودون ف   المولودون ف  البلد

 المواتنون

 المواتنون األجانب
 التدفقات المولودون ف  الخارج المولودون ف  البلد التدفقات

 أعداد الس ان المقيمين

 الشجرة النازحه الشجرة الوافدة
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 المؤقتين )غير المقيمين(وضع تصور للتنقل المؤقت الدولي والصالت بالسكان  - ناء 
 ن قياس التنقل المؤقت واســتحداث فقات ذات مغزى للســياســات أمر محفوف بالعديد من التحدياتو  - 36

ــادر جيدة للبيانات عن التحر ات المؤقته،  ذ تجرى  ل خمس أو عةـــــــــر  ــ ل عموما مصـــــــ فالتعدادات ال تةـــــــ
 س التحر ات الت  تحدث عل  مدى فترة ســــــــنوات فقت، وتجرى ف  وقت معين من الســــــــنه، وهو ما قد ال يع

من الزمن )أو ســــــــــنه مثال(و ومالبا  ما ت ون الســــــــــجالت اتداريه أنســــــــــب لقياس التحر ات المؤقته،  ذ يم ن  
اســــتخدامشا لتتبا األحداث عل  مر الزمنو مير أنشا مالبا  ما ت ون مصــــممه ألنواس معينه من الســــ ان فقت، 

أو المســافرين بغرض األعمال )اســتنادا  ل  الت ةــيرات عل  ســبيل المثال( مثل الســياي أو العمال الموســميين 
هناك اهتمام بالبيانات لقياس أنواس  ثيرة من التنقل الدول  الت  ال أو ألنواس معينه من التحر اتو وما ذلك، 

 وومن ثم حاجه  ليشا، تؤدو  ل  تغيير ف  بلد اتقامه

جموعه واسـعه من األسـباب الت  تدعو  ل  عبور الحدود الدوليه وعل  مرار الشجرة الدوليه، هناك م - 37
لفترات قصـــــــــيرةو وي من أحد الفروق الشامه بين الشجرة الدوليه والتنقل المؤقت الدول  للســـــــــ ان ف  االفتراض 

ن،  الوارد ف  الةـ ل الثالث ب ن السـ ان المشاجرين الوافدين يترا مون بمرور الزمنو أما بالنسـبه للسـ ان المؤقتي 
ــواع(و  ما يرج  أن ت ون التدفقات  ــنويا  عل  الســــ ــميا  وســــ فيحدث الع س،  ذ قد يتذبذبون بمرور الزمن )موســــ
أ بر ب ثير من عـدد الســــــــــــــ ـان المؤقتين ف  أو وـقت من األوـقاتو وهـذا يعن  أـنا من المرج  أن ي ون عـدد 

ــجلين   ةـــــخا  يقيمون مؤقتا ف  بلد ما خالل فترة زمنيه )أ ــنه مثال( أ بر ب ثير من األةـــــخا  المســـ و ســـ
عدد الســــــ ان المؤقتين المســــــجلين ف  نقته زمنيه ماو  ما أن بعض الســــــ ان المؤقتين قد يصــــــبحون مقيمين  

 هو مبين ف  الة ل الثان و  ما

وضـــــمن الســـــ ان المؤقتين، هناك نوعان رقيســـــيان ينبغ  النظر فيشماو األول هو التحر ات الداقريه  - 38
خا  الذين يعبرون الحدود الدوليه نفســشا مرارا وت رارا خالل ســنه معينهو ويةــمل ذلك الت  تةــمل نفس األةــ 

األةـخا  الذين يتنقلون يوميا أو ةـشريا ألسـباب تتعلق بالعمل أو الدراسـه أو األةـخا  الذين لديشم مسـا ن 
قت ف  السـنهو ويةـمل ثانويه أو أسـرة ف  بلد آخرو والثان  هو حاالت اتقامه المؤقته الت  تحدث مرة واحدة ف

ذلك الســــــياي والمســــــافرين بغرض األعمال والعمال المتعاقدين لفترات قصــــــيرة والعمال الزراعيين الموســــــميينو  
وف   لتـا الحـالتين، من المشم أال يتم فقت حصــــــــــــــر أحـداث التحر ـات، بـل أيضـــــــــــــــا  فترات اتقـامـه وأمراض 

 التحر اتو 

تنتاج اتحصــــاعات،   ( 20) “ســــ ان الخدمات”ســــتخدام  تار  ويوصــــ  ف  اتتار المفاهيم  المنق  با - 39
الذو يتم وفقا لا قياس الســ ان والتدفقات حســب فقه الت ةــيرة و/أو متوســت الوقت الذو يقضــ  ف  بلد القياس 
)مفشوم الفرد/اليوم(و ويم ن للمرع، عن تريق حصــر أعداد األةــخا  ومتوســت الوقت الذو يقضــونا ف  بلد 

الجماعات عل  لتحر ات لقات التحر ات الســــــ انيه المؤقته، أن يقيم ا ثار النســــــبيه القياس حســــــب مختلف ف
التعليم والعماله، االقتصـــــــــادات المحليهو ويغت   تار التنقل الدول  المعروض     وقتاع ،الســـــــــ انيه الفرعيه

واتنون األجـاـنب ف  جميا أنواس التنقـل المؤقـت، ما التر يز عل  التحر ـات المرتبتـه ـبالفـقات الـتالـيه  )أ( الم
ــوق العمل؛ و ــتخدمون خدمات التعليم أو التدريب؛ و ســــــــ المواتنون  ()ج )ب( المواتنون األجانب الذين يســــــــ

)د( المواتنون األجانب الذين يلتمسـون اللجوع  األجانب الذو يلتمسـون خدمات الرعايه الصـحيه أو التبيه؛ و
 و أو الحمايه  الجقين

__________ 

 ل  الســــــــــــ ان الذين يقدمون أو يســــــــــــتخدمون الخدمات ف  بلد آخر مير بلد اتقامهو لمزيد   “ ســــــــــــ ان الخدمات” يةــــــــــــير مصــــــــــــتل    (20) 
ــفحه   من ــ ان الخدمات، انظر الصـــــــــ ــا ن، التنقي   من   180المعلومات عن ســـــــــ ــ ان والمســـــــــ ــيات لتعدادات الســـــــــ  3المبادئ والتوصـــــــــ

 (و2017األمم المتحدة،  )منةور
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الرابا العالقه بين مدة اتقامه وأمثله عن ةـت  أنواس التنقل المؤقت الدول  للسـ انو ويصـف الةـ ل   - 40
 وليست قاقمه أنواس التنقل الدول  ةاملهو

 
 الة ل الرابا  
 أمثلة التنقل المؤقت للسكان المرتبط بطول مدة اإلقامة  

 

 

 مدة اتقامه
 

أمثله التنقل المؤقت للس ان المرتبت بتول 
  اتقامهمدة 

 

  
 

     

  

 األيام

التنقل من/ ل  م ان العمل أو السياحه أو األعمال   
سرة أو األصدقاع أو الرعايه أو الدراسه أو زيارة األ

الصحيه أو تنقل تالب  اللجوع أو المشاجرين 
 العابرين

الس ان الوافدون 
المؤقتون 

 المقيمين(  )مير

 

 

 
 

  

 

 األسابيا

التدريب أو التعليم أو العمل بعقد موسم  أو عقد   
قصير األجل أو زيارة األسرة أو األصدقاع أو  

أو تنقل تالب      جازاتالسفر ف  رحالت تويله أو  
 اللجوع أو المشاجرين العابرين

 

 

  

 

   

 األةشر 

عقد  التدريب أو التعليم أو العمل بعقد موسم  أو  
قصير األجل أو التنقل ف   تار برنامج الواجبات 
المنزليه مقابل الم  ل والمس ن أو تبادل الزوار، 

قسرا ، أو الزيارات التويله لألسرة    أو تنقل النازحين
 أو لرعايه األقارب 

 

   

       
الت  تقاس باأليام واتقامه األتول الت  تقاس يرد ف  الةـــ ل الرابا تمييز بين اتقامه القصـــيرة جدا   - 41

باألسابيا أو األةشرو وتختلف أنواس التنقل المؤقت وأهميتا النسبيه من بلد  ل  آخرو ومن المشم، من منظور 
ــ ان الخدمات(و  ــبه لســــ ــفر ومدد اتقامه )مثال بالنســــ ــباب الســــ جما البيانات عن هذه التحر ات النظر ف  أســــ

ــتخدام تلك ا ــ ان الحاليين المؤقتين ف  أوقات  لبيانات معاويم ن اســـــ لفشم الروابت بين التحر ات المؤقته والســـــ
 ومختلفه واالقتصاد أو المجتما   ل
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 أعمال أخرى لشعبة اإلحصاءات وفريق الخبراء المعني بإحصاءات الهجرة   -  رابعا  
ذ تقديم آخر تقرير  ل  اجتما فريق الخبراع المعن  بإحصـــــــــاعات الشجرة ف  جلســـــــــه عامه مرتين من  - 42

ــافــه  ل  ذلــك، ( 21) 2020حزيران/يونيــا  9 ل   4ومن  2019تموز/يوليــا  3 ل   1اللجنــه، من  و وبــاتضـــــــــــــ
 اجتمعت أفرقه العمل العامله ف   تار فريق الخبراع عدة مرات للدفا قدما ببرامج عملشاو

يق الخبراع وواصــــــلت تنفيذ وقدمت ةــــــعبه اتحصــــــاعات الدعم الفن  والســــــ رتارو لجميا أنةــــــته فر  - 43
 المتعلق بإحصاعات الشجرةو وتوض  أدناه العناصر البارزةوةعبه اتحصاعات  برنامج عمل

 
 البيانات - ألف 

العمل المب ر لوضـا مجموعه من المواضـيا والمؤةـرات األسـاسـيه واتضـافيه بةـ ن الشجرة الدوليه بدأ  - 44
ــتند هذا العمل  ل   وينبن  عل  اتتار   2019نتاقج المةــــاورة العالميه الت  أجريت ف  عام والتنقل الدول و ويســ

ل  2021وســيت ثف العمل ف  عام  المفاهيم  المنق ، ما  دراج روابت واضــحه بمصــادر البيانات المحتملهو  و وا 
 و  التوصيات جانب اتتار المفاهيم ، سي ون  تار البيانات والمؤةرات الجزع األ بر من تنقي  وثيقه 

وبـاتضـــــــــــــــافـه  ل  ذلـك، يع ف فريق الخبراع حـاليـا عل   عـداد تقرير تقن  لـدعم البلـدان ف   نتـاج   - 45
خدام تقنيات البيانات الجزقيه وال ليه، بشدف  دماج هذه المعلومات البيانات المصنفه بة ن الشجرة الدوليه باست 

ــياتف  تنقي  وثيقه  ــيا، بما ف  ذلك تعريف دمج البيانات،  التوصــــــ ــمن التقرير عددا من المواضــــــ ــيتضــــــ و وســــــ
ــاعات الشجرة الدوليه،  ــين قياس  حصــ ــبب الحاجه  ل  دمج  ل من البيانات الجزقيه وال ليه لتحســ ــي  ســ وتوضــ

ــتخدام  وأمثله عن  ــاليب وأمثله دمج دمج اســ ــتناقا أســ ــميهو وســ ــاعات الرســ البيانات الجزقيه وال ليه ف  اتحصــ
البيانات الجزقيه، بما يةــــمل ةــــروتا المســــبقه القانونيه والســــياســــاتيه والتقنيهو وأخيرا،  البيانات ال ليه، ثم دمج

ات والفر  ال برى ف  تعميم  ســـــــــــيجرو تناول تقييم النتاقج واتبالغ عنشا، ما تســـــــــــليت الضـــــــــــوع عل  التحدي 
 واستخدام البيانات المدمجه ف  اتحصاعات الرسميه

 
 تنمية القدرات - باء 

تنفذ ةــعبه اتحصــاعات مةــروعا لتنميه القدرات بغيه تحســين جما واســتخدام بيانات الشجرة الدوليه  - 46
المةـروس، الذو سـيسـتمر  واالتفاق العالم  من أجل الشجرةو وبوجا خا ، يشدف 2030ف  سـياق خته عام 

،  ل  تعزيز القدرات الوتنيه ف  مجال  نتاج بيانات أســـاســـيه قابله للمقارنه 2021حت   انون األول/ديســـمبر 
دوليا  عن الشجرة، فضـــال  عن  حصـــاعات اجتماعيه واقتصـــاديه مصـــنفه حســـب وضـــا الشجرة، من أجل رصــد 

ــتدامهو   ــرا ه ما اللجنه التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنميه المســــــ ــروس، الذو ينفذ بالةــــــ  ما يشدف المةــــــ
ــاديه ألمري ا الالتينيه ومنتقه البحر ال اريب  وم تب األمم المتحدة المعن  بالمخدرات والجريمه،  ل   االقتصـــــ
ــياســـــــــات والقيود المرتبته بشا وتحســـــــــين توافر البيانات  تعزيز فشم اســـــــــتخدامات بيانات الشجرة ألمراض الســـــــ

 ت الشجرة األساسيه واتحصاعات المتعلقه باالتجار باألةخا والخاصه بإحصاعا

__________ 

ــات ـفــــ  (21)  ــاعـــــ ــمـــــ ــتـــ ــاقـــــج اجـــ ــتـــــ ــقـــــريـــــر ونـــ ــلـــــ  تـــ ــ ـــــن االتـــــالس عـــ ــمـــ ــفـــــريـــــق فـــــ  الـــــرابـــــتيـــ ــاقـــــق الـــ ــبـــــراع وســـــــــــــــــــــاقـــــر وثـــــ  ريـــــق الـــــخـــ
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/و 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/
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و وأحرزت تقدما  ( 22) ،  ما ُأبلغت اللجنه سابقا  2018وقد بدأت أنةته مةروس تنميه القدرات ف  عام  - 47
، 2020-2019، نظرا  للجاقحه المســـــــــــتمرةو وف  الفترة 2020وتم تعديلشا خالل عام  2019جيدا  خالل عام 

ــافيه لالحتياجات )تايلند وبارامواو وبيرو والم ســــــيك(؛ ووضــــــعت مجموعه موحدة  ُأجريت أربعه تقييمات  ضــــ
من األســـــــقله عن الشجرة تدراجشا ف  التعدادات واالســـــــتقصـــــــاعات الوتنيه؛ وعقدت حلقتا عمل  قليميتان ف  

تقن  واحد بةـــــــ ن تحســـــــين  آســـــــيا ما التر يز عل  اســـــــتخدام مصـــــــادر البيانات مير التقليديه؛ وعقد اجتماس
 حصــاعات الشجرة؛ و انت المةــاورات القتريه عل  قدم وســاق تجراع دراســات تقدير النظم المتعددة من أجل 

 تقدير عدد ضحايا االتجار باألةخا  )األرجنتين وبيرو و ولومبيا ف  أمري ا الالتينيه وماليزيا ف  آسيا(و

ــته المتعلقه 19- ض فيروس  ورونا ) وفيد وف  المراحل األول  من تفةـــــ  جاقحه مر  - 48 (، توقفت األنةـــ
بشذا المةــروسو مير أن المةــروس تم ن من المضــ  قدما ف  تنفيذ أنةــته مختارةو وأعربت الم ســيك، عل  وجا  
الخصــــــــــو ، عن اهتمامشا بإجراع تقييم لالحتياجات بتريقه افتراضــــــــــيه من خالل ســــــــــلســــــــــله من االجتماعات 

ــبيل  اتل ترونيه واألنةـــته مي  ــفر، تر ز التقدم عل   نتاج المواد التقنيهو فعل  سـ ــتحاله السـ ر المتزامنهو ونظرا السـ
المثال، ُترجمت مجموعه أدوات التقييم  ل  اتسـبانيه وتم تحسـينشا بفضـل التعقيبات الواردة من البلدان المةـار ه، 

حصــاعات الشجرة  ، وعن اســتخدام األدوات الجغرافيه  وتم توســيعشا بإضــافه أقســام عن آثار الجاقحه عل  بيانات وا 
ــتخدام مجموعه األدوات للت  د من توافر بيانات  ــيا أخرىو وعالوة عل  ذلك، يجرو اســــ ــمن مواضــــ الم انيه، ضــــ

 الشجرة ف  منتقه أمري ا الالتينيه والبحر ال اريب  من أجل ت وين صورة عامه عن القدرات اتحصاقيهو 

ــتعراض ال - 49 ــرس فريق الخبراع ف  اسـ ــميم واقتراي برنامج وةـ ــاقيه العالميه القاقمه بغيه تصـ برامج اتحصـ
دارتشا وتجميعشا واســتخدامشا بتريقه ةــاملهو  عالم  تحصــاعات الشجرة يعزز نظم جما  حصــاعات الشجرة وا 
ــتلعت بشا المنظمات  ــاعات الشجرة الت  اضــــــــ ــ ن  حصــــــــ وقد ُجمعت معلومات عن مبادرات بناع القدرات بةــــــــ

ه، وةرس ف  تحديد العناصر األساسيه لشذه المبادراتو  ما يجرو استعراض األتر المؤسسيه اتقليميه والدولي 
تنتاج  حصــــــاعات الشجرة ونةــــــرها ف  بلدان مختارة، بغيه تحديد آليه نموذجيه لتبادل البيانات عل  الصــــــعيد 

 و2021وسيستمر هذا العمل خالل عام الوتن و 
 

 ءات الهجرة  المنتدى الدولي المعني بإحصا - جيم 
سـاهمت ةـعبه اتحصـاعات ف  تنظيم المنتدى الدول  الثان  المعن  بإحصـاعات الشجرة، الذو عقد  - 50

، بــالتعــاون ما المنظمــه الــدوليــه للشجرة، 2020 ــانون الثــان /ينــاير  21 ل   19ف  القــاهرة، ف  الفترة من 
باألمم المتحدةو وعل  مرار المنتدى الدول   ومنظمه التعاون والتنميه ف  الميدان االقتصــادو، وةــعبه الســ ان

ــد الثغرات ف  البيانات   2020، أتاي المنتدى ف  عام 2018الذو عقد ف  عام  منبرا لتبادل الُنشج المبت رة لسـ
ف  مجــال قيــاس الشجرة والمواضــــــــــــــيا المتعلقــه بــالشجرة، مثــل اتدمــاج المحل  وا ثــار اتنمــاقيــهو ونظرا  ألن 

ما يواجشون  م انيه محدودة ف  الحصـــــــــول عل  خدمات الرعايه الصـــــــــحيه والتعليم والعداله المشاجرين مالبا  
تحديدا  تصــــــــــــــنيف أهداف التنميه   2020وحمايه العمال وميرها من الخدمات، فقد تناول المنتدى الدول  لعام 
وا مجموعه بلدا، ة ل  99مةارك من   700المستدامه وماياتشا حسب وضا الشجرةو وحضر المنتدى أ ثر من 
جلســـــه موازيه ةـــــارك فيشا خبراع وقادة   50متنوعه من أصـــــحاب المصـــــلحهو وعقدت ســـــت جلســـــات عامه و 

حصاعات الشجرةو وجميا الوثاقق متاحه ف  الموقا الةب   للمنتدى الدول   و( 23) تنظيميون ف  مجال بيانات وا 

__________ 

 (22) E/CN.3/2019/28و 
 (23) www.iom.int/ifms/و 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/28
http://www.iom.int/ifms/
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ات الشجرة ما الو االت الةـري ه وبدأت األعمال التحضـيريه للمنتدى الدول  الثالث المعن  بإحصـاع - 51
ــادـيه واالجتمـاعـيه، والمنظمـه اـلدولـيه للشجرة، ومنظمـه التعـاون والتنمـيه ف  المـيدان  ) دارة الةــــــــــــــؤون االقتصــــــــــــ

 و2022االقتصادو(و والشدف المتوخ  هو عقد المنتدى ف  أيار/مايو 
  

 الخطط واألولويات  -  خامسا  
ســــــــير ز  ل من ةــــــــعبه اتحصــــــــاعات وفريق الخبراع جشودهما عل  وضــــــــا مجموعه المواضــــــــيا  - 52

والمؤةــرات األســاســيه واتضــافيه الموصــ  بشا، واســتعراض مصــادر البيانات المتعلقه بالشجرة الدوليه والتنقل 
انات المتعلقه الدول ، اســتنادا  ل  اتتار المفاهيم  المنق و وســتســع  الةــعبه  ل  اســتعراض وتنقي  االســتبي 

تمةـــــــيا ما اتتار المفاهيم  المنق ،    الحوليه الديمغرافيهبالشجرة الدوليه المســـــــتخدمه ف  عمليه جما بيانات 
 بمجرد الموافقه عل   تار للمواضيا والمؤةرات األساسيه واتضافيهو

البيانات عن  وباتضــــافه  ل  ذلك، ســــيضــــا فريق الخبراع الصــــيغه النشاقيه للتقرير التقن  عن دمج - 53
تريق تقنيات البيانات الجزقيه وال ليهو ويعتزم فريق الخبراع أيضــــــــــــا  تجميا أمثله عن أفضــــــــــــل الممارســــــــــــات 
والتوصيات المتعلقه بجما وتحليل ونةر  حصاعات الشجرة الدوليه للبلدان الت  تنتج حاليا  )أو تختت تنتاج( 

 هذه اتحصاعاتو

ــيســـــتعرض فريق الخبراع وف   تار العمل المتعلق بتصـــــمي  - 54 ــاعات الشجرة، ســـ م برنامج عالم  تحصـــ
آليات الدعم المال  القاقمه لألنةــته اتحصــاقيه الت  ســتســاعد ف  حســاب تقديرات ت اليف البرنامج العالم و 

 و 2021ومن المقرر  عداد مةروس أول للبرنامج العالم  بحلول منتصف عام 

القدرات، الذو ســُيفضــ ، ف  جمله أمور،  ل   نتاج مجموعه وســتواصــل الةــعبه تنفيذ مةــروس تنميه  - 55
من المواد التقنيه ومواد التعلم اتل ترون  اســـــــــــتنادا  ل  مزيج من التوجيشات المنشجيه واترةـــــــــــادات العمليه، 
الســــتخدامشا ف  أنةــــته التدريب ف  المســــتقبلو أما حلقات العمل اتقليميه والوتنيه، الت  ا تف  حت  الوقت 

هن بت جيلشا، فســــيتعين  لغاؤها أو تنظيمشا افتراضــــيا  ذا اســــتمرت القيود المفروضــــه عل  الســــفرو وقد يحد الرا
 ذلك بة ل ختير من مةار ه البلدان الناميه الت  ت ون فيشا البن  التحتيه لت نولوجيا المعلومات ضعيفهو

منتدى الدول  الثالث المعن   وســتقود ةــعبه اتحصــاعات، ما ةــعبه الســ ان، األعمال التحضــيريه لل - 56
 بإحصاعات الشجرة، بالتعاون ما منظمه التعاون والتنميه ف  الميدان االقتصادو والمنظمه الدوليه للشجرةو

 
 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذنا  -  سادسا  

 اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي:  - 57
ب  شررررررررعبة اإلحصرررررررراءات وفريق الخبراء المعني اإلحاطة علما بالعمل الذي تضررررررررطلع  )أ( 

 بإحصاءات الهجرة لتحسين إحصاءات الهجرة؛ 

إقرار اإلطار الملانيمي المنقر بشأن الهجرة الدولية والتنقل الدولي والتعاريف المصاحبة   )ب( 
 الدولية؛   التوصيات بشأن إحصاءات الهجرةل  بوصلها العناصر األساسية للتنقير المقبل لوثيقة 

تقديم توجيهات بشرررررررررأن خطط وأولويات شرررررررررعبة اإلحصررررررررراءات وفريق الخبراء المعني  )ج( 
بإحصرراءات الهجرة  وال سرريما فيما يتعلق بوضررع مجموعة من المواضرريع والمؤشرررات الموصررى بها بشررأن 

العالمي من   الهجرة الدولية والتنقل الدولي تمشررريا مع إطار المؤشررررات ألنداف التنمية المسرررتدامة واالتلاق
  أجل الهجرة.
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 المرفق األول 
 التعاريف المصاحبة لفطار الملانيمي المنقر بشأن الهجرة الدولية والتنقل الدولي   

 إلنتال اإلحصاءات عن الهجرة الدولية والتنقل الدولي السكان األساس  
القياس معظم األةــــشر ل  يةــــير  ل  جميا األةــــخا  الذين  ما )أ( عاةــــوا ف  بلد تمصــــ  الســــ ان المقيمون

أةــــــــــــــشر؛  6االثن  عةــــــــــــــر المــاضــــــــــــــيــه أو ينوون اتقــامــه )أو لــديشم اتذن بــاتقــامــه( فيــا لمــدة ال تقــل عن 
ــوا ف  بلد القياس مدة ال تقل عن  )ب( أو ــنه معينه أو ينوون اتقامه )أو لديشم اتذن   12عاةـ ــشرا  خالل سـ ةـ

فترات الغياب المؤقت لقضـــاع اتجازات أو أداع مشام ةـــشرا ، دون احتســـاب    12باتقامه( فيا لمدة ال تقل عن 
 (و2017، منةور األمم المتحدة، 3المبادئ والتوصيات لتعدادات الس ان والمسا ن، التنقي  العمل )انظر 

ل  يةــــير  ل  جميا األةــــخا  الموجودين ف  بلد القياس ف  لحظه مرجعيه محددة تمصــــ الســــ ان الحاليون 
ــملون  )اللحظه المرجعيه للتعداد ــ ان الحاليون المقيمين الموجودين ف  ذلك البلد ول نشم ال يةــــ ــمل الســــ (؛ ويةــــ

 المقيمين الذين لم ي ونوا موجودين ف  اللحظه المرجعيه )انظر المرجا نفسا(و 

ل  يةــير  ل  جميا األةــخا  الموجودين ف  بلد القياس الذين يقيمون  ت مصــ  الســ ان المؤقتون )مير المقيمين( 
 امه أو لديشم اتذن باتقامه لمدة تقل عن المدة الدنيا المتلوبه العتبارهم مقيمين ف  سنه معينهو أو ينوون اتق 

 
 التنقل الدولي والهجرة الدولية  

 مصتل  يةير  ل  جميا التحر ات عبر الحدود الدوليه ف  سنه معينهو  التنقل الدول 

 ل  تغيير ف  بلد اتقامه ف  ســــــــنه معينهو  مصــــــــتل  يةــــــــير  ل  جميا التحر ات الت  تؤدو الشجرة الدوليه
 والشجرة الدوليه ه  مجموعه فرعيه من التنقل الدول و

مصـــــتل  يةـــــير  ل  الةـــــخ  الذو ميإر بلد  قامتا بإنةـــــاع  قامه جديدة ف  بلد آخر ف  ســـــنه   المشاجر الدول  
ون المشاجر الدول   ما مشاجرا  معينه ويصــب  بالتال  من الســ ان المقيمين )انظر التعريف أعاله(و ويم ن أن ي  

 وافدا أو مشاجرا نازحا ويجوز لا أن يحوز مواتنه البلد أو مواتنه أجنبيه أو أن ي ون من عديم  الجنسيهو 

مصــتل  يةــير  ل  جميا األةــخا  الذين يدخلون بلد القياس ويصــبحون من الســ ان  )تدفق( الشجرة الوافدة
ما  ذا  انون يحوزون مواتنه البلد أو مواتنه أجنبيه أو أنشم من المقيمين خالل سنه معينه، بصرف النظر ع

 عديم  الجنسيهو

مصــتل  يةــير  ل  جميا األةــخا  الذين يغادرون بلد القياس ليصــبحوا من الســ ان   )تدفق( الشجرة النازحه
ن المقيمين )انظر التعريف أعاله( ف  بـلد آخر خالل ســـــــــــــــنه معيـنه، بصــــــــــــــرف النظر عمـا  ذا  ـانون يحوزو 

 مواتنه البلد أو مواتنه أجنبيه أو أنشم من عديم  الجنسيهو

مصــــــتل  يةــــــير  ل  جميا مواتن  البلد الذين أقاموا ســــــابقا ف  بلد آخر وأصــــــبحوا  تدفق المواتنين العاقدين
 مقيمين ف  بلد المواتنه ف  سنه معينهو

ــير  ل  جميا األةــــخا  المولودين ف  البلد الذين  )تدفق( ــتل  يةــ ــ ان العاقدين المولودين ف  البلد مصــ الســ
 أقاموا سابقا  ف  بلد آخر وأصبحوا مقيمين ف  بلد والدتشم ف  سنه معينهو
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مصــــتل  يةــــير  ل  جميا األةــــخا  الذين يقيمون ف  بلد القياس ف    )عدد( الســــ ان المولودين ف  الخارج
 ن والذين ولدوا ف  بلد آخرو وقت معي 

مصـتل  يةـير  ل  جميا األةـخا  الذين يقيمون ف  بلد القياس ف  وقت  )عدد( السـ ان المولودين ف  البلد
 معين والذين ولدوا ف  ذلك البلدو

مصــتل  يةــير  ل  جميا األةــخا  الذين يقيمون ف  بلد القياس ف    )عدد( الســ ان من المواتنين األجانب
 الذين ال يحوزون مواتنه ذلك البلدو وقت معين و 

مصــتل  يةــير  ل  جميا األةــخا  الذين يقيمون ف  بلد القياس ف  وقت  )عدد( الســ ان من مواتن  البلد
 معين والذين يحوزون مواتنه ذلك البلدو

 مصتل  يةير  ل  جميا األةخا  الذين يقيمون ف  بلد القياس ف  وقت )عدد( الس ان المشاجرين الوافدين
معين والــذين ولــدوا ف  بلــد آخر أو يحوزون مواتنــه بلــد آخر أو يعــدون من عــديم  الجنســــــــــــــيــهو وبــالتــال ،  

ــ ان المشاجرين الوافدين، ول ن  ال يعتبر األةــــــخا  المولودون ف  البلد والذين يحوزون مواتنه البلد من الســــ
عادوا وميروا بلد  قامتشم ف  مضــــون  يم ن اعتبارهم جزعا من تدفق الشجرة الوافدة )انظر التعريف أعاله(  ذا

 وسنه معينه

مصــتل  يةــير  ل  جميا مواتن  البلد أو األةــخا  الذين ولدوا ف  بلد  )عدد( الســ ان المشاجرين النازحين
 القياس ويقيمون ف  بلد آخر ف  وقت معينو

ــابقا  ف  ب  )عدد( المشاجرين العاقدين ــير  ل  جميا األةــــــخا  الذين أقاموا ســــ ــتل  يةــــ لد القياس والذين مصــــ
 نزحوا وعادوا بعد ذلك للعيا ف  ذلك البلد وأقاموا أو نووا اتقامه للمدة الدنيا المتلوبه العتبارهم مقيمينو

مصــتل  يةــير  ل  األةــخا  المولودين ف  البلد الذين أقاموا  )عدد( المشاجرين العاقدين المولودين ف  البلد
ــابقـا  ف  بـلد القـياس واـلذين نزحوا وعـ  ادوا بعـد ذـلك للعيا ف  ذـلك البـلد وأقـاموا أو نووا اتقـامـه للمـدة اـلدنـيا ســــــــــــ

 المتلوبه العتبارهم مقيمينو  
 

 التنقل المؤقت للسكان   
مصــتل  يةــير  ل  جميا التحر ات العابرة للحدود الدوليه الت  يقوم بشا أةــخا  دون  التنقل المؤقت الدول 

 أن يرتبت بذلك تغيير ف  بلد  قامتشمو

مصـتل  يةـير  ل  جميا األةـخا  الذين ليسـوا مقيمين ف  بلد القياس ول نشم  انوا   لعمال العابرون للحدودا
يزاولون أنةـــــــته اقتصـــــــاديه عل  أســـــــاس مت رر ف  ذلك البلد، ةـــــــريته أن يغادروا البلد عل  فترات منتظمه 

ــاعات هجرة المبادئ التوجي ”وقصـــــــــيرة )يوميا أو أســـــــــبوعيا( )انظر منظمه العمل الدوليه،  شيه المتعلقه بإحصـــــــ
 (و2018، “العماله الدوليه

مصـــــتل  يةـــــير  ل  جميا األةـــــخا  الذين ليســـــوا مقيمين ف  بلد عملشم، والذين يعتمد   العمال الموســـــميون
 عملشم، بح م تابعا، عل  الظروف الموسميه ويؤدى خالل جزع من السنه )انظر المرجا نفسا(و

مصــتل  يةــير  ل  جميا األةــخا  الذين ليســوا مقيمين ف  بلد القياس  األنواس األخرى من العمال المؤقتين
نشم يسافرون  ل  ذلك البلد لفترات قصيرة )أقل من المدة الدنيا المتلوبه العتبارهم مقيمين( ألسباب تتعلق ول 
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بـالعمـل، مثـل العمـال المتجولين والعمـال المرتبتين بـالمةـــــــــــــــاريا )لالتالس عل  الفقـات التفصــــــــــــــيليـه للعمـال 
 المةمولين بشذه المجموعه، انظر المرجا نفسا(و 

مصــــتل  يةــــير  ل  تحر ات جميا األةــــخا  الذين ليســــوا مقيمين ف  بلد القياس  تدريبالتنقل المتصــــل بال
ــير األجل لمدة تقل عن المدة الدنيا المتلوبه  ــور برنامج تدريب  قصـــــــ ــافرون  ل  ذلك البلد لحضـــــــ ول نشم يســـــــ

 العتبارهم مقيمينو

يمين ف  بلد القياس مصــــتل  يةــــير  ل  تحر ات جميا األةــــخا  الذين ليســــوا مق  التنقل المتصــــل بالصــــحه
ول نشم يســـــــــــافرون  ل  ذلك البلد للحصـــــــــــول عل  خدمات الرعايه الصـــــــــــحيه باتفاق خت  ما مرفق للرعايه 

 الصحيه أو بدوناو 

مصــــتل  يةــــير  ل  األةــــخا  الذين يســــافرون  ل  بلد القياس ف   تار العبور بنيه  تالبو اللجوع العابرون
 السفر  ل  بلد آخر لتقديم تلب للحصول عل  اللجوعو 

مصتل  يةير  ل  تحر ات األةخا  الذين ليسوا مقيمين ف  بلد القياس والذين يسافرون  ل   التنقل الداقرو
ــنه  ــاديه ألوروبا، نفس البلد أ ثر من مرة واحدة خالل ســـــــــ تعريف وقياس الشجرة معينه )انظر اللجنه االقتصـــــــــ

 (و2016، الداقريه
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 المرفق الثاني 
والتوصرررريات بشررررأن  االختالفات الرئيسررررية بين اإلطار الملانيمي المنقر المقتر     

 1998لعام  الهجرة الدولية 
 التوصيات المنقحه المقترحه 1998توصيات عام  
يعرف ”بلــد اتقــامــه المعتــادة“ بــ نــا البلــد الــذو يعيا  ”اتقامه المعتادة“تعريف    

فيا ةــــــــخ  ما، أو البلد الذو يوجد لديا فيا م ان 
 للعيا يقض  فيا عادة فترة الراحه اليوميهو

يعرف ”بلد اتقامه“ اســــــــــــتنادا  ل  معايير مدة اتقامه عل   
دئ والتوصـــــــــــــــيات لتعـدادات النحو الموصــــــــــــــ  ـبا ف  المـبا

، باســــــــتخدام أحد المعيارين  3ســــــــ ان والمســــــــا ن، التنقي  ال
   :التاليين

ــ ل  ()أ  الم ان الذو عاا فيا الةـــــــــــــخ  بةـــــــــــ
متواصل معظم األةشر االثن  عةر السابقه )أو لمدة سته 

فترات الغياب  أةــشر ويوم واحد عل  األقل(، دون احتســاب
المؤقت لقضـــــــــاع اتجازات أو أداع مشام العمل أو ينوو أن  

 أةشر ويوم واحد؛ 6يعيا فيا لمدة ال تقل عن 

ــ ل  )ب(  الم ان الذو عاا فيا الةـــــــــــــخ  بةـــــــــــ
 قل، متواصـل عل  مدى االثن  عةـر ةـشرا السـابقه عل  األ

فترات الغياب المؤقت لقضــــــاع اتجازات أو   دون احتســــــاب
أداع مشــام العمــل أو ينوو أن يعيا فيــا لمــدة ال تقــل عن  

 ةشراو 12
 ”المشاجرين الدوليين“تعريف 

 
 يحدد نوعان من المشاجرين 

الةــــــــــــــخ   -المشــاجر ألجــل تويــل  ()أ 
الــذو ينتقــل  ل  محــل  قــامتــا المعتــادة لمــدة ال تقــل 

 ةشرا   12عن 

الةـــــــــخ   –  المشاجر ألجل قصـــــــــير )ب( 
الــذو ينتقــل  ل  محــل  قــامتــا المعتــادة لمــدة ال تقــل 

اع  ةــــــشر ا، باســــــتثن  12أةــــــشر ول نشا تقل عن   3عن 
 اتجازات والزيارات واألعمال وما  ل  ذلكو

ُيعرَّف المشاجر الدول  ب نا الةــــــخ  الذو ميإر بلد  قامتا 
 وأنة   قامه جديدة ف  بلد آخرو

ــه  ــدوليـــ التمييز بين الشجرة الـــ
 وأنواس التنقل األخرى 

الشجرة اـلدولـيه  يرد ف  اتتـار المقتري تمييز واضــــــــــــــ  بين  ليس التنقل المؤقت للس ان مدرجاو 
وســــــــاقر أةــــــــ ال التنقل المؤقت الدول  ذات الصــــــــله، الت   
تةــــــمل جميا عمليات عبور الحدود الدوليه، باســــــتثناع تلك  
المرتبتــه بتغييرات ف  الســــــــــــــ ــان المقيمينو ويعتبر قيــاس 
تحر ـات الســــــــــــــ ـان المؤقتين عل  نفس الـقدر من األهمـيه،  

ــ ثيرا  بيرا ف  البيقــــه اال  ذ ــه يم ن أن يؤثر تــ قتصــــــــــــــــــاديــ
 واالجتماعيه للبلدو
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 التوصيات المنقحه المقترحه 1998توصيات عام  
ــان     ــاس الســــــــــــــ ــــ ــه قيــــ مواعمــــ

المقيمين ما قيــــاس تــــدفقــــات 
 الشجرة الدوليه

يحدث عدم االتســـــاق عندما ال يســـــتخدم بلد ما نفس 
ةـــــــــشرا( لقياس الســـــــــ ان المقيمين   12معايير المدة )

  قامه معتادة وتدفقات الشجرة الدوليهو

الســـ ان المقيمين  تةـــمل التوصـــيات المقترحه مواعمه قياس 
ــام   ــار النظـــ ــه ف   تـــ ــدوليـــ ــات الشجرة الـــ ــدفقـــ ــاس تـــ ما قيـــ
اتحصــــــــاق  للبلدو وهذا يعن  ضــــــــمنا  أنا ينبغ  اســــــــتخدام 
نفس المعــايير لقيــاس الســــــــــــــ ــان المقيمين وتــدفقــات الشجرة 
الدوليهو ويضـــــــــمن ذلك االتســـــــــاق ف   نتاج اتحصـــــــــاعات 
الوتنيه، ال ســــــيما وأن الشجرة عنصــــــر رقيســــــ  ف  التغير  
الســـــــ ان  وأن البيانات بةـــــــ نشا ضـــــــروريه تنتاج التقديرات 

 واتسقاتات الس انيهو

االتساق بين )تدفقات( الشجرة 
الــدوليــه و)أعــداد( الســــــــــــــ ــان 

 المشاجرين الوافدين

تةــــدد التوصــــيات المنقحه عل  أهميه تحقيق االتســــاق بين   ال توجد أو توصيهو
شــاجرين  الشجرة الــدوليــه و)أعــداد( الســــــــــــــ ــان الم )تــدفقــات(

الوافـــدين عن تريق التوفيق بين العنـــاصــــــــــــــر الـــديمغرافيـــه 
ــيه   ــبه للجماعات الســـــــــــ انيه الفرعيه الرقيســـــــــ للتغيير بالنســـــــــ
ــد، الـمـواتــنون  ــه  الـمـواتـنـون الـمـولـودون فـ  الـبـلـــــ ــالـيـــــ الـتـــــ
المولودون ف  الخــارج، المواتنون األجــانــب المولودون ف  

 البلد، المواتنون األجانب المولودون ف  الخارجو

مجموعات الســ ان األســاســيه 
ألمراض قياس الشجرة والتنقل 

 المؤقت

ــ ان  ــيه ه  مجموعه الســـ ــاســـ ــ ان األســـ مجموعه الســـ
المقيمين  قــــامــــه معتــــادة الت  تضــــــــــــــم عل  التوال  

ــيرو المشاجرين ألجل تويل والمشاجرين أل جل قصــــــــــ
بـ نشم المشـاجرون  “المشـاجرون ألجـل تويـل”ويعرف 

ةــــــــــــــشرا، ويعرف  12الـذين ال تقـل مـدة  قـامتشم عن 
ب نشم المشاجرون الذين   “المشاجرون ألجل قصـــــــــــير”

 أةشر 3ةشرا وتزيد عن  12تقل مدة  قامتشم عن 

 :تةمل مجموعات الس ان األساسيه ما يل 

 الس ان المقيمون لقياس الشجرة الدوليه )أ( 

الســــــــــــــ ــان المؤقتون )مير المقيمين( لقيــاس  )ب( 
 التنقل المؤقت للس ان

 


