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 املكتب اإلحصائي    جلنة األمم املتحدة اإلحصائية

 )يوروستات(لالحتادات األوروبية    وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
 

 مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني
 )إسكوا( لغريب آسيا جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعي

 دورة العمل املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبا واملكتـب
 اإلحصائي لالحتادات األوروبية واللجنة االقتصادية واالجتماعية

 لغريب آسيا بشأن اإلحصاءات املتعلقة باهلجرة
 )٢٠٠٠مايو / أيار١٠ - ٨جنيف، (

 ٢٠٠٠ايو م/تقرير دورة العمل املشتركة املعقودة يف أيار
بني اللجنة االقتصادية ألوروبـا واملكتــب اإلحصائي 

لالحتادات األوروبية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب 
 آسيا بشأن اإلحصاءات املتعلقة باهلجرة

 املشاركة

ة  اجتماع العمل املشترك بني اللجنة االقتصادي ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٠ إىل   ٨عقـد يف جـنيف يف الفـترة مـن            -١
ألوروبـا واملكـتب اإلحصـائي لالحتـادات األوروبية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا بشأن اإلحصاءات              

ــندا،  : وحضــر االجــتماع مــندوبون عــن . املتعــلقة باهلجــرة االحتــاد الروســي، واألردن، وإســبانيا، وإســرائيل، وآيرل
  واجلمهورية التشيكية، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية وإيطاليـا، وبلجيكا، وبلغاريا، وتركيا، وتونس، واجلزائر،      

 

GE.00-31643 



CES/SEM.42/2 
Page 2 

 

السـابقة، والدامنـرك، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والسـويد، وسويسـرا، وفرنسـا، وفنلـندا، وقـربص، وكندا، والتفيا،                 
 وكــانت .ولكســمربغ، وليــتوانيا، ومالطــة، ومصــر، واملمــلكة املــتحدة، والــنرويج، والنمســا، وهــنغاريا، وهولــندا  

كما حضر االجتماع ممثلون عن اللجنة   . املفوضـية األوروبيـة ممثَّلة من ِقبل املكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية          
، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب العمل الدويل، )إسكوا(االقتصـادية واالجـتماعية لغـريب آسـيا         

 .واملنظمة الدولية للهجرة

 جراءاتجدول األعمال واإل

 :تألف برنامج دراسات االجتماع من البنود املوضوعية التالية -٢

تقريـر مرحـلي بشـأن الـربامج اإلقلـيمية إلحصـاءات اهلجـرة الدوليـة، مـع الـتركيز بصفة                      :١املوضوع 
ــتواله املكــتب اإلحصــائي          ــطية الــذي ي خاصــة عــلى مشــروع اهلجــرة األوروبيــة املتوس

 .لالحتادات األوروبية

 .دراسات لإلحصاءات املتعلقة بطاليب اللجوء تشمل حتليالً للفئات والفترات :٢املوضوع  

لعام (اخلطـط واخلـربة فـيما يتصـل بتـنفيذ اموعـة اجلديـدة مـن توصـيات األمم املتحدة                      :٣املوضوع 
 .بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية) ١٩٩٨

واسطة التعدادات واستقصاءات الـتطورات اجلديـدة يف تقديـر تدفقات اهلجرة، وخباصة ب     :٤املوضوع 
 .العينات وسجالت السكان

 .حصائل أعمال الفريق العامل املشترك بني األمانات واملعين جبمع البيانات السكانية :٥املوضوع  

 أعاله السيد ٥ إىل ١وتوىل تنظيم املواضيع من ). املمـلكة املتحدة (وتـرأس االجـتماع السـيد ديِفـد بـريس          -٣
، )يوروستات(، والسـيدة ثانـا كريسـانثاكي    )سويسـرا (، والسـيد مارسـيل هايـنيِغر     )مـلكة املـتحدة   امل(ديِفـد بـريس     

، والسيد رولف فريهوِوف )هولندا(، والسـيد هـاري كرويِسـن    )اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا   (والسـيد جـون ِكـلي       
 ).هولندا(

 األعمال املقبلة

 اجـتماع مقـبل، بتبادل اخلربات بشأن ما يستجد من   رأى املشـاركون أن مـن املفيـد أن تقـوم البـلدان، يف        -٤
 فأوصوا املؤمتر بأن يعقد اجتماعاً يف هذا اال بعد سنة، باالشتراك مع املكتب اإلحصائي . تطورات يف هذا امليدان



CES/SEM.42/2 
Page 3 

لك، وأوصوا، بناء على ذ). إسكوا(واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) يوروستات(لالحتادات األوروبية 
 :بإدراج البند التايل يف برنامج عمل مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني

مبا يف ذلك اإلسقاطات، واهلجرة، واخلصوبة، والعائالت،       (اإلحصاءات السكانية    ١-٤
 )واُألسر املعيشية

 :أنشطة اللجنة االقتصادية ألوروبا 

ملكــتب اإلحصــائي  حــلقة دراســية بشــأن إحصــاءات اهلجــرة، باالشــتراك مــع ا   /عقــد دورة عمــل  
، يف )إســكوا(واللجــنة االقتصــادية واالجــتماعية لغــريب آســيا ) يوروســتات(لالحتــادات األوروبيــة 

التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات األمم املتحدة بشأن � �١: ، النظر يف ما يلي٢٠٠٠/٢٠٠١الفترة 
ــة؛    ــتدفقات إىل الداخــل وإىل اخلــارج   � �٢إحصــاءات اهلجــرة الدولي ــراز  طــرق حتــري ال ــع إب ، م

� �٣التعاريف وخمتلـف مصـادر البيانـات املستخدمة وطرق التأكد من مدى الشمول واملوثوقية؛        
الـتقرير املرحـلي عـن املرحـلة الـثانية مـن مشـروع اهلجـرة املتوسـطية فـيما يتصـل بإدماج املصادر                      

ــراخيص العمــل    ــة ونظــم ت ــبطاقات احلدودي ــر نظــم ال ــة؛ /وتطوي ــتعاون بــني ا � �٤اإلقام ملكــاتب ال
استراتيجيات � �٥اإلحصـائية وسـائر الـوزارات عـلى اسـتنباط أنـواع جديدة من بيانات اهلجرة؛           

 .تطوير اإلحصاءات بشأن اهلجرة الدولية للعمال

 اعتماد التقرير

اعتمد املشاركون هذا التقرير ومرفقه الذي يتضمن موجز النتائج الرئيسية اليت خلصت إليها دورة العمل   -٥
 . اخلتاميةيف جلستها

وتـرد يف املــرفق النــتائج الــيت خــلص إليهــا املشـاركون أثــناء مناقشــة البــنود املوضــوعية املدرجــة يف جــدول    -٦
 .األعمال
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 املرفق

 موجز النتائج الرئيسية اليت خلص إليها املشاركون أثناء املناقشة

، مع التركيز بصفة خاصة     تقريـر مرحـلي بشـأن الـربامج اإلقليمية إلحصاءات اهلجرة الدولية            :١املوضوع 
 على مشروع اهلجرة األوروبية املتوسطية الذي يتواله املكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية

 مـن اجلزائـر واملغـرب وهولـندا واملكتب اإلحصائي لالحتادات     - بـناء عـلى طـلب عـام        -ورقـات مقدمـة     : الوثـائق 
 .لة مبشروع اهلجرة املتوسطيةتقارير شفوية من البلدان املشمو). يوروستات(األوروبية 

وركزت الدورة ). يوروستات(وثانا كرييسانثاكي   ) اململكة املتحدة (توىل تنظيم هذه اجللسة ديِفد بريس        -١
عـلى مشـروع اهلجـرة املتوسـطية املعـين باهلجـرة الدوليـة يف حـوض الـبحر األبيـض املتوسـط، وهـو مشـروع يــتواله              

األردن وإسرائيل وتركيا وتونس واجلزائر واجلمهورية العربية      : لـيماً، هـي   يوروسـتات ويشـمل إثـين عشـر بـلداً وإق          
 .السورية وفلسطني وقربص ولبنان ومالطة ومصر واملغرب

: ونوهت دورة العمل بالتقدم احملرز يف آحاد املشاريع املخصصة للمجموعات الرئيسية من األنشطة، وهي -٢
، مــثل الــتعدادات، ومنــاذج اهلجــرة، وبيانــات البــلدان املســتقبلة،  تقيــيم ومشــول املصــادر واإلحصــاءات احلاليــة� �١

وإحصـاءات القـوى العامـلة، والـنظر يف الكيفيـة الـيت ميكـن ـا حتقيـق الـتكامل بيـنها بغية إعطاء صورة أكمل عن                       
هاجرين تقيـيم وتدعـيم نظـم البطاقات احلدودية، مبا يف ذلك العمليات الرائدة، بغية حتديد هويات امل          � �٢اهلجـرة؛   

 .تقييم وتدعيم نظم تراخيص العمل وتراخيص اإلقامة� �٣الدوليني وإحصائهم؛ 

كالدوافع االقتصادية والدوافع املتصلة باألسرة  (وناقشـت دورة العمل بالتفصيل دراسة عن دوافع اهلجرة           -٣
اجلنوب إىل الشمال، وركزت الدراسة على التدفقات املتجهة من    ). وبـاألمن وبـنوعية احليـاة وغريهـا مـن الدوافـع           

تركيا، : ومشـلت بـلدان الـبحر املتوسـط وغـريب أفـريقيا، الـيت تعـد، بصـفة غالـبة، بـلداناً موِفـدة لـلمهاجرين، وهي                   
. إســبانيا وإيطاليــا: والســنغال، وغانــا، ومصــر، واملغــرب؛ كمــا مشــلت بــلدين مــن البــلدان املســتقبلة لالجــئني مهــا   

 .دوافع اهلجرة من اجلزائرونوقشت يف دورة العمل أيضاً دراسة عن 

كما نوهت دورة العمل بدراسة عن مجع البيانات وإمكانية النهوض بذلك عن طريق حتسني التنسيق فيما  -٤
 .بني النظم اإلحصائية باملغرب العريب

ونوهت دورة العمل أيضاً بالتقارير املرحلية اليت قدمها ممثلو األردن وإسرائيل، وتركيا، وتونس، وقربص،  -٥
 .ومصر
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 دراسات لإلحصاءات املتعلقة بطاليب اللجوء تشمل حتليالً للفئات والفترات :٢املوضوع 

 من سويسرا، وفرنسا، وهولندا ومفوضية األمم املتحدة لشؤون - بـناء على طلب عام  -ورقـات مقدمـة      :الوثائق
 .ورقة داعمة مقدمة من النرويج. الالجئني

 ).سويسرا(ينيغر قام بتنظيم هذه اجللسة مارسيل ها -٦

فقد الحظت أنه قُدم    . واعتـربت دورة العمـل القضـايا املتصـلة بطاليب اللجوء قضايا متصلة بصميم الواقع               -٧
والحظت دورة العمل أيضاً أن .  ماليـني طـلب جلـوء يف بـلدان أوروبـا الغـربية خالل السنوات العشر املاضية        ٤,٤

ت زيـادة هامـة يف الطـلب يف أوروبـا الشرقية خالل السنوات     عـدد طلـبات الـلجوء آخـذ يف الـنمو، وأنـه قـد حدثـ               
 .وقد ذُكرت األزمة يف جنوب شرقي أوروبا على أا أحد مصادر اهلجرة الطالبة للجوء. اخلمس املاضية

ورأت دورة العمـل أن الـتقديرات املتعـلقة بالفـترة الزمـنية الـيت تستغرقها عملية التماس اللجوء من جهة،                 -٨
ونوقشت أيضاً يف . راف من اجلهة األخرى، مها مؤشران يتسمان باألمهية يف عملية وضع السياساتومعـدل االعـت   

وسلطت األضواء يف هذا الصدد على أمهية معرفة البيان التفصيلي لطاليب . االجتماع مسألة املقارنة الدولية للبيانات
 .ضماراللجوء حبسب املنشأ اجلغرايف وأثر السياسات الوطنية يف هذا امل

وأشار االجتماع إىل أمهية حتليل الفئات    . ونظـرت دورة العمـل يف كـل مـن حتليل الفئات وحتليل الفترات              -٩
بيد أنه قد أُشري أيضاً إىل ما لتحليل الفترات . مـن أجـل احلصـول عـلى إحصاءات يعول عليها بشأن طاليب اللجوء       

 ثالث دراسات حاالت إفرادية قطرية استخدم فيها وناقشت دورة العمل. مـن أمهيـة بالنسـبة لواضـعي السياسـات         
 .حتليل الفئات

ونظراً ملا إلحصاءات اللجوء من أمهية، وملا لدى بعض البلدان من خربة يف حتليل البيانات املعقدة حسب                   -١٠
 .الفئات، اقترحت دورة العمل وضع ارشادات فنية فيما يتعلق بتحليل بيانات اللجوء حسب الفئات
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) ١٩٩٨لعام  (اخلطـط واخلـربة فـيما يتصـل بتنفيذ اموعة اجلديدة من توصيات األمم املتحدة                 :٣املوضوع 
 بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية

إسرائيل، : الردود على االستبيان الواردة من. مذكـرة متهيديـة مـن إعـداد أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا         :الوثائق
 .نيا، وكندا، واململكة املتحدة، والنرويجوإيطاليا، وبلجيكا، ورومانيا، وسلوفي

تـوىل تنظـيم هـذه اجللسـة كـل مـن اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا واملكـتب اإلحصـائي لالحتـادات األوروبية                       -١١
 ).يوروستات(

يف إنشاء ).يوروستات(واشـتركت اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا واملكـتب اإلحصـائي لالحتـادات األوروبية              -١٢
إسرائيل وأملانيا وإيطاليا وآيرلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفينيا وكندا        :  ممثَّلةً فيها البلدان التالية    فـرقة عمل، كانت   

أي (واخـتريت هـذه البـلدان لضـمان متـثيل مجيع املصادر الرئيسية إلحصاءات اهلجرة       . واملمـلكة املـتحدة والـنرويج     
واهلدف من فرقة العمل هو تقييم ). الت اإلدارية مراقـبة احلـدود، والدراسات االستقصائية، والتسجيالت، والسج       

ويوجه االنتباه . مـدى قـدرة البـلدان عـلى تطبيق اموعة اجلديدة من توصيات األمم املتحدة بشأن اهلجرة الدولية     
 .بوجه خاص إىل املشاكل العملية اليت تعاجلها املكاتب اإلحصائية الوطنية عند حماولة التقيد بالتوصيات

ت معروضـة عـلى دورة العمـل، لـدى مناقشـة هـذا املوضوع، عدة ردود على االستبيان الذي أعده                   وكـان  -١٣
وقدمت . أعضاء فرقة العمل ملعرفة ما إذا كانت مثة بيانات مقابلة ملختلف تصنيفات املهاجرين، حسب التوصيات

املهاجرون آلجال (ن املهاجرين   مجيـع البـلدان املشـاركة يف العمـلية األوىل معـلومات عـن تغطيـة الفئات الرئيسية م                  
وسيعد جدول يلخص احلالة فيما خيص هذه البلدان ). طويـلة واملهاجرون آلجال قصرية، املواطنون وغري املواطنني     

 .(CES/SEM.42/2/Add.1)ويصدر كإضافة هلذا التقرير 

 نقص يف البيانات يوجـد، يف بـلدان كثرية،  � �١: وكشـفت املناقشـة عـن بعـض املشـاكل املشـتركة، وهـي          -١٤
وتلقى هذه البلدان صعوبة يف احلصول على     � �٢املتعـلقة بتدفقات املهاجرين إىل اخلارج فيما يتعلق بفئات حمددة؛           

جتد بضعة بلدان � �٣بيانـات بشـأن تدفقـات املهاجـرين إىل الداخـل مـن املواطـنني وغـري املواطنني على حد سواء؛              
 .وأشري أيضا يف هذا الصدد إىل مشكلة اهلجرة غري املشروعة. هاجرينصعوبات يف التمييز بني السائحني وامل

وأقـرت اجللسـة بـأن اهلـدف األساسـي ملـا تصنعه السلطات الوطنية من بيانات متعلقة باهلجرة الدولية هو                 -١٥
لبلدان غـري أنـه اتفق على أنه، سيكون من املفيد، تسهيال للمقارنات الدولية، أن تقدم ا     . خدمـة األغـراض الوطـنية     

 .معلومات أوضح عن تغطية اإلحصاءات فيما يتعلق مبختلف فئات املهاجرين احملددة يف توصيات األمم املتحدة
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بإحاطة االجتماع علماً باحلالة العامة فيما ) إسكوا(وقـام ممثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا      -١٦
وتبحث . الفرق بينها وبني منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا يتعـلق بإحصـاءات اهلجـرة الدوليـة يف منطقة إسكوا و           

إسكوا إمكانية تنظيم حلقات عمل بشأن إحصاءات اهلجرة الدولية يف منطقتها وتتوخى االستفادة من اخلربات اليت 
لسة املمثلة يف ج  ) إسكوا(ورحـبت البـلدان األعضـاء يف        . اكتسـبتها البـلدان يف مـنطقة اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا            
 .العمل ذه املبادرة وأعربت عن رغبتها يف املشاركة فيها

جـرى التشديد أثناء املناقشة على أن مدى مشول البيانات اليت يتم احلصول عليها من املصادر والسجالت    -١٧
ت، مثل أو جعلهما أكثر كماالً باستخدام مصادر تكميلية للبيانا/اإلدارية وموثوقية هذه البيانات ميكن حتسينهما و

 .ومت تأكيد ضرورة الربط بني التعاريف ومصادر البيانات احملتملة. استقصاءات العينات

واختتاماً للمناقشة املتعلقة ذا املوضوع، اتفق على أن من املفيد إجياد أنواع مماثلة هلذا التقرير تعد لغرض  -١٨
ية، وأن تعد هذه التقارير على غرار التقرير الذي استعراضـها يف االجـتماع القـادم املعـين بإحصـاءات اهلجرة الدول         

واتفــق االجــتماع عــلى أن تــبعث أمانــة اللجــنة . (CES/SEM.42/16)أعدتــه املمــلكة املــتحدة لــدورة العمــل هــذه 
االقتصـادية ألوروبـا برسـالة تعمـيمية إىل مجيـع البـلدان األعضـاء يف اللجـنة املذكـورة قـبل انعقـاد االجتماع القادم                

ــة       تطــلب ف ــبني يف الوثيق ــلى النســق امل ــراً ع ــد تقري ــا أن تع ــا إليه ــنة   . CES/SEM.42/16يه ــة اللج وأوضــحت أمان
االقتصـادية ألوروبـا أـا سـتقوم بعـد االجـتماع القـادم بـإعداد مذكـرة معـلومات مـن أجـل الدورة السنوية للجنة                     

لجنة االقتصادية ألوروبا فيما يتصل اإلحصـائية بغيـة إبالغهـا بـالعمل التفسـريي اجلـاري االضطالع به يف منطقة ال          
 .بوضع وتنفيذ اموعة اجلديدة من توصيات األمم املتحدة املتعلقة بإحصاءات اهلجرة الدولية

التطورات اجلديدة يف تقدير تدفقات اهلجرة، وخباصة بواسطة التعدادات واستقصاءات العينات  :٤املوضوع 
 وسجالت السكان

ورقتان داعمتان .  من فرنسا واململكة املتحدة والنرويج والنمسا    -ء على طلب عام      بنا -ورقات مقدمة   : ثـائق الـو 
 .مقدمتان من االحتاد الروسي وبلغاريا

 ).هولندا(توىل تنظيم هذه اجللسة رولف فريهوِوف وهاري كرويِسن  -١٩

استخدام � �١: ة، وهيحـددت دورة العمـل وجـاً خمتـلفة تتـبع يف مجـع الـبيانات املتعـلقة بتدفقات اهلجر            -٢٠
سجـالت السكان وغريها من املستندات اإلدارية، مثل تراخيص العمل واإلقامة، والتأشريات، وتسجيل األجانب؛      

استخدام ما تتضمنه تعددات السكان من مواضيع     � �٣مجـع الـبيانات مـن خـالل استقصـاءات عـبور احلدود؛              � �٢
 ). املنشأ واجلنسية وما إىل ذلكمثل مكان اإلقامة وبلد(متصلة بتدفقات اهلجرة 
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ضرورة مراقبة جودة : وفـيما يتعـلق بإحصاءات اهلجرة اليت تستند إىل السجالت، أُشري إىل القضايا التالية          -٢١
البيانات والتثبت من صحتها؛ وبيان إىل ماذا يعزى نقص البيانات؛ وتصنيف البيانات؛ وضرورة اجلمع بني مصادر 

وارتئي أثناء املناقشة أنه، بغية توسيع نطاق . ؛ واملسائل التكنولوجية املتصلة بتبادل البياناتإدارية خمتلفة؛ والتشريع
التغطية وزيادة االمتثال للمفاهيم اإلحصائية، ينبغي لإلحصائيني أن جيمعوا بني البيانات اليت يتم احلصول عليها من 

وأكدت دورة العمل أمهية املرجع .  وضع تقديرامالسجالت واملستندات اإلدارية وبني غريها من املصادر من أجل
املستخدمة ) اإلبالغ مقابل تاريخ احلَدث/تاريخ التسجيل(، وضرورة التنسيق بني النهوج املختلفة )الزمين(التارخيي 

 .حالياً

وأشـارت دورة العمـل، لـدى مناقشـة استقصاءات عبور احلدود، إىل ضرورة إرساء أساس منهجي قوي،          -٢٢
لزم وجود تصميم معقد من أجل اختيار العينة مث حساب التقديرات الوطنية بناء على العينات املأخوذة من حيث ي

كمـا أشـري إىل أن املصـادر التكميـلية ضرورية فيما يتعلق بالتدفقات اليت ال يشملها االستقصاء بدرجة              . املقـابالت 
بيان هو أمر ذو أمهية من أجل جناح استقصاء عبور         كمـا ارتـئي أن اخـتيار الـلغات الـيت يـوزع فيهـا االسـت                . كافيـة 
 .احلدود

وأكــدت دورة العمــل ضــرورة الــتعاون بــني املكــاتب اإلحصــائية الوطــنية وخمتــلف الــوزارات والوكــاالت   -٢٣
 .احلكومية والسلطات احمللية يف استحصال البيانات املتعلقة بتدفقات اهلجرة

 شترك بني األمانات واملعين جبمع البيانات اإلحصائيةحصائل أعمال الفريق العامل امل :٥املوضوع 

 .تقرير شفوي: الوثائق

أُحيـط املشـاركون عـلماً باألعمـال الـيت يضـطلع ـا الفريق العامل املشترك بني األمانات الذي شكل منذ                    -٢٤
 الواقع عليها يف تقدمي ثالثة سنوات استجابةً لطلب من البلدان املقدمة للتقارير بغية التقليل إىل أدىن حد من العبء

ويشارك حالياً . ومتثل إحصاءات اهلجرة جزءاً هاماً من أعمال الفريق. الـتقارير، وحتسني اتساق البيانات املنشورة   
والشــعبة اإلحصــائية لألمــم املــتحدة وجلــنة األمــم املــتحدة  ) يوروســتات(املكــتب االحصــائي لالحتــادات األوروبيــة 

وقد اتفقت املنظمات . مل الدويل وجملس أوروبا، مشاركة نشطة يف الفريق العاملاالقتصادية ألوروبا ومكتب الع
وسريسل يف . املشـاركة عـلى إعـداد اسـتبيانات مشتركة وتبادل ما يتم جتميعه من بيانات وتشاطُر قواعد البيانات               

إلحصائي لالحتادات  إىل بـلدان حمـددة اسـتبيان عـن اإلحصـاءات السـكانية اشترك يف إعداده املكتب ا                ٢٠٠٠عـام   
، قام يوروستات وجلنة ١٩٩٣ومنذ عام . والشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة وجملس أوروبا) يوروستات(األوروبية 

األمـم املـتحدة االقتصـادية ألوروبـا يف بـادئ األمـر، مث أُضـيفت إليهمـا يف سـنوات الحقة الشعبة اإلحصائية لألمم              
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وروبـا، بإرسـال اسـتبيان موحـد بشـأن اهلجـرة يليب احتياجات املنظمات       املـتحدة ومكـتب العمـل الـدويل وجمـلس أ        
 .الدولية

واقـترحت دورة العمـل عـلى املـنظمات الدولية األخرى اليت ترددها طلبات بيانات عن إحصاءات اهلجرة         -٢٥
ق العامل مـن البـلدان األعضـاء أن تعمـل، إن أمكـن، عـلى التنسـيق فـيما بـني مـا يردها من طلبات من خالل الفري              

 .املشترك بني األمانات

- - - - - 

 


