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 املكتب اإلحصائي لالحتادات      اللجنة اإلحصائية واللجنة
 (EUROSTAT)األوروبية        االقتصادية ألوروبا

 
 مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

 عمل املشترك بني اللجنة االقتصادية ألوروبا واملكتب االحصائياجتماع ال

  واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيــا-لالحتادات األوروبية    

 بشأن االحصاءات املتعلقة باهلجرة   

 )٢٠٠٠مايو / أيار١٠-٨جنيف، (

 املتحدةالنتائج اليت أسفر عنها التحقيق األويل املتصل بتنفيذ توصيات األمم 
 **بشأن االحصاءات املتعلقة باهلجرة الدولية

شـارك مثانيـة بـلدان يف فـريق عـامل هدفـه تقييم إمكانيات تنفيذ التوصيات اجلديدة اليت تقدمت ا األمم                    -١
اسرائيل : وهذه البلدان مرتبة حبسب الترتيب األلفابائي هي      . املـتحدة بشـأن االحصـاءات املتعـلقة باهلجـرة الدوليـة           

 .اليا وبلجيكا ورومانيا وسلوفينيا واململكة املتحدة والنرويجوإيط

 ــــــــــــــ

 .CES/SEM.42/2/Add.2انظر أيضاً  * 
 .أعدها ميشيل بوالن ** 

(A)     GE.00-31711 
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واجلـدول األساسـي الـذي قـام كـل بـلد مبلـئه مشـفوعاً بـالعديد مـن التعـليقات يسمح بتقدمي كشف أويل                      -٢
وخـتها البـلدان املعـنية يف االمتـثال لتوصـيات األمـم املـتحدة يف جمـال مجع وبلورة احصاءاا املتعلقة                    لـلطريقة الـيت ت    

ذه املذكرة التوليفية ) CEM/SEM.42/2/Add.2(ويـورد اجلدول التلخيصي الوارد يف املرفق    . باهلجـرات الدوليـة   
ومات املتعلقة باملصادر املستخدمة ومبدى مشوليتها املوجزة عرضاً أولياً خمتصراً للحالة دون أن يتضمن مع ذلك املعل

 .للسكان املعنيني ومبوثوقية الطريقة املتوخاة يف مجع املعلومات

وحنـاول، يف اجلـدول األول، تقدمي عرض موجز ملختلف املصادر اليت استخدمت جلمع االحصاءات بشأن              -٣
أن يضاف إىل هذا التنوع أنه ميكن ملصدرين حتت      وتـنوع املصـادر املسـتخدمة بيـن فيـه وجيـدر             . اهلجـرات الدوليـة   

نفــس املســمى، متشــاني بداهــة، أن يســفرا عــن نــتائج خمتــلفة إىل حــد كــبري عــلى صــعيد قيــاس اهلجــرات الدوليــة   
 .وجمموعات املهاجرين

تعداد السكان
مصادر إدارية 

 أخرى
املرور عرب 
رخصة اإلقامة رخصة العمل احلدود  حتريات حمددة

 سجل السكان
 واألجانب

 

 إسرائيل +++    ++  +

 إيطاليا ++  ++    +

 بلجيكا +++   +   +

 رومانيا     + +++ +

 سلوفينيا ++  ++    +

ــلكة  +++     + + املمـــــــــــــــ
 املتحدة

 النرويج +++     + 
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ل على ستة عند الدراسة التفصيلية للجدول املوجز املقترح يف املرفق، يالحظ أن بعض املربعات فقط تشتم -٤
فـال يوجـد مـربع مبفـرده وال أي إحصاء ذي صلة ميكن للبلدان          . بـلدان أو أكـثر مـن أصـل البـلدان الـثمانية املعـنية              

وحاالت دخول غري املواطنني ألجل قصري املرتبطة بالعمالة هي اليت تعدد . الثمانية مجيعها أن توفر بصددها بيانات
 حاالت متعددة تعىن بعملية مجع للبيانات يف ستة بلدان من أصل البلدان يف سـبعة مـن البـلدان الـثمانية بينما هناك         

 :الثمانية وهذه احلاالت هي

 دخول غري املواطنني املرتبط بالتعليم والتدريب - 

 وهي حاالت يعسر فيها التمييز بني ما يتعلق منها بالدخول القصري األجل           (دخول طاليب اللجوء     - 
 )والدخول الطويل األجل  

 جمموع حاالت دخول غري املواطنني املتصلة بالتعليم والتدريب - 

 جمموع حاالت دخول املواطنني املتصلة بالعمالة - 

 اموع العام حلاالت دخول غري املواطنني - 

 اموع العام حلاالت خروج املواطنني - 

 اموع العام حلاالت خروج غري املواطنني - 

 روجاموع العام حلاالت اخل - 

 عدد الالجئني الذين حظوا بالقبول - 

 عدد ملتمسي اللجوء - 

 .العدد االمجايل لغري املواطنني املقيمني يف البلد - 

 :ورغم تعذر اخلوض مبزيد من التفصيل يف الردود املتلقاة من البلدان ميكن التنويه بالعناصر التالية -٥

  والطويل األجلالصعوبة الكبرية يف التمييز بني القصري األجل - 

 انعـدام أوجه املقارنة بني آجال البقاء أو الغياب حمسوباً بعد املغادرة وبني اآلجال اليت تقدم على     - 
 أساس البقاء املنتوى  
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 يتصف مستوى الشمولية ومدى املوثوقية بالتغير الكبري حبسب املصادر املستخدمة - 

يني عندما ال يتعلق األمر مبجموع األشخاص       الضـرورة القصـوى ملعـرفة جمموعـة األشـخاص املعـن            - 
 .الذين يتم النظر فيهم بصورة جامعة

. بالـنظر إىل هـذه النـتائج األوليـة، يالحظ أن مستوى تنفيذ التوصيات خيتلف اختالفاً كبرياً من بلد آلخر                -٦
لومات بغية االقتراب وجتدر، من ناحية أخرى، مالحظة أن بعض التقارير تناولت إمكانية حتسني عملية مجعها للمع

ويف مجيع األحوال جيب القيام بتحليل أكثر تعمقاً والتوسع الحقاً يف . مـن التوصـيات الـيت اقترحـتها األمم املتحدة        
الـنهج املـتوخى حبيـث يشمل جمموع هذه البلدان كي يتبين إىل أي مدى ميكن اعتبار تنفيذ هذه التوصيات حقيقة            

ايا املمكـن مـنها والبـلدان املمكـن فيهـا أن تترجم التغيريات إىل حتسن يف موثوقية        وميكـن أخـرياً تقيـيم الـزو       . واقعـة 
 .البيانات وقابليتها للمقارنة على الصعيد الدويل

- - - - - 

 


