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ةرجهلا تاءاصحإ لوح ة*()ردت ةشرو

ثلاثلا ضرعلا
ة&لودلا ةرجهلا تانا&ب  صخ/ ام&ف ة&لودلا تا&صوتلا

1

ةشقانملا تاعوضوم

؟)مييقتلا ةيلمع نم ةعقوتملا جئاتنلاو ةيسيئرلا فادهألا( هتامادختساو مييقتلا ةيمهأ1.

 ةعومجم( ةرجهلا تانايب لوح ةينطولا تاردقلا مييقتل ةيلودلا تاودألاو لئاسولا2.
:ةادألاكلت هميقت نأ ضرتفملا نم يذلا امو ا-انوكم نع ةزجوم ةحمل :)ةدحتملا ممألا تاودأ
ةينطولا ةيلودلا ةرجهلا ةسايسل ةبولطملا تانايبلا1.
ةرجهلا تانايبل ةينطولا ةيجيتارتسالا2.
ةيديلقتلا تانايبلا رداصم3.
ةديدجلا تانايبلا ةرادإ4.
تالاصتالاو تانايبلا رشن5.
ةيلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشب ةفلتخملا تائيهلا نيب ةكرتشملا قيسنتلا ةيلآ6.
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ةيلودلا تايعجرملا مهأ

3

International Migration 
Statistics: Guidelines for 
Improving Data Collection 
Systems

R.E. Bilsborrow, Graeme 
Hugo, A.S. Obérai, and Hania
Zlotnik

http://www.ilo.org/public/lib
doc/ilo/1997/97B09_286_eng
l.pdf
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ة*لودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشY ةدحتملا ممألا تا*صوت

lتMصوت لوانTلودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأش` ةدحتملا ممألا تاTدادعأو ةرجهلا تاقفدت ،ة 
 دادعأ نع تاناTبلا عمجل ردصم لضفأ {| نا}سلا تادادعت نأ xع دكؤتو ،نstجاهملا
.مهصئاصخو نstجاهملا
lو��

�� دراولا ،{�ودلا رجاهملل ماعلا فstعتلا ءوض {
 تاءاصحإ نأش` ةحقنملا تاTصوتلا {

��طنملا فstعتلا نإف ةTلودلا ةرجهلا
�� نيدوجوملا ���يلودلا نstجاهملا دادعأل {

 وه دل�لا{
صاخشألا يأ ،ةداتعم ةماقإ ه*ف نوم*قi يذلا دلfلا اوdeغ نيذلا صاخشألا ةعومجم“
wx مهتا*ح نم لقألا uع ةنس اوضق نيذلا

y zغ دلde لاfيذلا دل iعمج تقوه*ف نوش}ع 
 .”تانا*بلا
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5

ة*لودلا ةرجهلا تاءاصحإ نأشY ةدحتملا ممألا تا*صوت

lلودلا ةرجهلا رثأ ةسارد نإف ،كلذلTع زكرت نا}سلا دادعت مادختسا� ةx تيعرف ���تعومجم��� 
 :نا}سلا نم
lدل-لا جراخ اودلو نيذلا نم نوكتت +وألا ةعومجملا 
l9 نوش5ع3 نيذلا بناجألا نم نوكتت ة5ناثلا ةعومجملاو:

 .دل-لا ;

lع فرعتللوx ًجس£ بج¡ ���تعومجملا ���تاه دارفأTنيدنب ل ��
 :امه دادعتلا ةرامتسا {

l)و ،دال5ملا دل: )8ا
l)و ةنطاوملا دل: )ب

lع ةوالعx جس£ اض¡أ مهملا نم كلذTةماقإلا ةدم ةفرعمل دل�لا �إ لوصولا ةنس ل ��
 دل�لا {

 .���يلودلا نstجاهملل ة�سªلا�

9

دال*ملا دل$ .أ

lملا دل�Tف دلو يذلا دل�لا وه دالTو .صخشلا هtملا دل� نأ ظحالTةرو�±لا� س¯ل ام صخشل دال 
 .ةنطاوملا دل� وه

lملا لحم نع لاؤسلا� ³ويTنيدولوملا نا}سلا ��¶يمتل صاخشألا عيمج نم دال ��
 دل�لا{

�� نيدولوملا نا}سلاو
.جراخلا {

lرو�¹ تامولعملا ەذهtح ةº� ��
 جراخلا� نيدولوملا نا}سلا ددع اهيف زواجتي ال {�ºلا نادل�لا {

 .ة�¶غص ½اددعأ
lلا�ªنيدولوملل ة�س ��

 نم هTف اودلو يذلا دل�لا نع ةTفاضإ تامولعم عمج� ³وي جراخلا {
�� نيدولوملا نا}سلا فªTصت لجأ

.دالTملا دل� بسح جراخلا {
lلا دادعألا تاذ نادل�لا بغرت دقÀجاهملا نم ة�¶بstن ��

 .ءا�آلا دالTم دل� نع تامولعم عمج {
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6

دال*ملا دل$ .أ

lي كلذلª�Â�
 سفن عا�تا� )مألاو بألا(مهئا�Ãا دالTم دل� تامولعم نع ���بيجتسملا عيمج لاؤس {

 .دالTملا دل� نأش` ةدراولا ةTهيجوتلا ئدا�ملا
lتMضوملا اذه نع ةجتانلا تامولعملا حيËنيدولوم ءا�آل نيدولوملا لافطألا د¡دحت ع ��

} 
�� همادختسا نكمtو جراخلا

 نstجاهملل ةرجهلا تاساTس جئاتنو جامدنالا تاTلمع ةسارد {
 .مهئانبأو

lع ةوالعx لا�ف كلذªلا نادل�لل ة�سº�} جتب ترمsÎجاهملا ةدوع ةstت ،نMنع تامولعملا حي 
�� نيدولوملا لافطألا د¡دحت عËضوملا اذه

 .دل�لا {�ºطاوم نم ءا�آل جراخلا {
l��

 ەذهللصفنم لTلحت ءارجإ ةصاخ ةفص� مهملا نم نوك¡ دق ،جامدنالا تاTلمع ةسارد {
�� نيدولوملا ةئفو نا}سلا نم ةئفلا

�� نيدولوم ءا�آل جراخلا {
 .جراخلا {
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ةنطاوملا دل$ .ب

lنوناقلا ةط�ارلا {| ةنطاوملاTلا ةصاخلا ةº�} تsÎو درفلا ���ب طÎەدل. 
lانوناق عتمتي صخش وه نطاوملاو

½
�� نطاوملا �¶غ وهف {ºÑنجألا امأ ،دعلا دل� ةTسªج� 

 دل�لا {
�� نطاوملا يأ(

 .)رخآ دل� {
lاملو Óملا دل� وه ةرو�±لا� س¯ل ةنطاوملا دل� ناTيف ،دالª�Â�

 نيدنبلا الÓنع تامولعم عمج {
��
 .دادعتلا {

lوtفاضإ تامولعم عمج نكمTت ةنطاوملا نع ةMصت حيªTلاتلاتائفلا بسح نا}سلا فTة:
l)دال5ملا: نونطاوم )8ا، 
l)جتلا: نونطاوم )بCاوس سFء Hىرخأ لئاسوب وأ جاوزلا: وأ ،را5تخالا: وأ ،نالعإلا: كلذ نا، 
l)ىرخأ نادل: ونطاوم( بناجألا )ج(. 

lي كلذ �ا ةفاضإلا�ª�Â�
 .بناجألل ةنطاوملا دل� نع تامولعم عمج {
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7

ةنطاوملا دل$ .ب

lصفتب ةنطاوملا دل�ب ةصاخلا تامولعملا ��¶مرت يرو�±لا نمTل Óفٍا Öع فرعتلا� حمسx 
�� ةلثمملا ةنطاوملا نادل� عيمج

�� بناجألا نا}سلا {
 .دل�لا {

l��
�ª�Âي كلذل ،ةTسªج نم Ù¶Úأ دارفألا لمح¡ دق تالاحلا ضع� {

 عيمج نع تامولعم عمج {
�� ام� ،درفلا اهلمح¡ {�ºلا تاTسªجلا

�� نونطاوملا دارفألا كلذ {
 تاTسªج نولمح¡ نيذلا دل�لا {

 .ةددعتم
l��

 نم نوك¡ دق ،���سªجملا ���نطاوملا نم ة�¶بك ة�سÛ نا}سلا ���ب نم اهيف دجوت {�ºلا نادل�لا {
 ةTلاحلا ةTسªجلا xع لوصحلا ةقstطو ةق�اسلا ةTسªجلا نع ةTفاضإ ةلئسأ لاؤس دTفملا

.سªجتلا ةنسو
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 اهيف ةماقإلا ةدم وأ دل6لل لوصولا ةنس .ج

lيMجس£ حيTلوصولا رهشو لوصولا ةنس ل 
هTف يرج¡ يذلا دل�لا جراخ دولوملا صخشلل
 تقو ���ب ةلمتكملا تاونسلا ددع باسح دادعتلا

 ةداع وهو ،ءاصقتسالا تقوو دل�لا �إ هلوصو
 .دادعتلا خــــtرات
lتMاض¡أ لوصولا ةنسو رهش نع تامولعملا حي 

 جراخ نيدولوملا صاخشألا فªTصت ßّ¯ت ةنورم
 ة�¶ف� لصتي امTف مهلوصو تا�¶ف بسح دال�لا
 .ةددّحم

lب ³وي كلذلáTلوصولا ة�¶ف نا ��
 رهظ¡ لوادج يأ {

�� ،�¶غتملا اذه اهيف
 .ةTلعفلا لوصولا ةنس ل}ش {
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10

*( تانا$بلا
 قاثيملا +

ةرجهلل +1لاعلا
)قاثيملل لوألا فدهلا(

 ساسأÓ ةفّنصمو ةقTقد تاناTب مادختساو عمج
لدألا {xع ةمئاقلا تاساTسلل

ä
.ة

Collect and utilize accurate and 
disaggregated data as a basis for 
evidence-based policies.

Collecter et utiliser des données
précises et ventilées qui serviront à
l’élaboration de politiques fondées sur 
la connaissance des faits.

19

 :1 فدهلا
اM اهمادختساو ةفنصمو ةق*قد تانا*ب عمج

N
 ةلدألا Sع ةمئاقلا تاسا*سلل ساس

lسحت لالخ نم ة9لودلا ةرجهلا نأش: ة9ملاعلا ةلدألا ةدعاق ز,+عتب م%$#لنJK% ساوMة9لمع رامث 
 سcجلا عaن بسح ةفنصم ،ةنراقملل ةلZاقو ةقوثومو ةق9قد تانا9ب STUو ل9لحتو عمج
%m ة9مهألا تاذ صئاصخلا نم اهK#غو ،ةرجهلا ث9ح نم عضولاو رمعلاو

n تاقا9سلا
%m قحلا ما$#حا عم ،ة9نطولا

n ة9صوصخلا m%
n ودلا نوناقلا راطإsn إلا قوقحلSامحو ناسvة 

 .ة9صخشلا تانا9بلا
lأ م%$#لنوvاض Zم تاسا9س عضو ة9لمع هجوتو ،ثح~لا تانا9بلا ەذه ززعت نأ نامضMةقس 

 ة9لمعل %JKلاعفلا م9يقتلاو ة~قارملا حيMتو ،K#نMسملا ماعلا باطخلاو ،ةلدألا �ع ةمئاقو
.تقولا رورمZ تاما%$#لالا ذ9فنت
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11

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

 {xحملا دTعصلا xع ةرجهلا تاناTب ���سحت لجأ نم ةلماش ةTجTتا�¶سا ذTفنتو عضو)أ(

�� ،���ينعملا ةحلصملا باحصأ عيمج ةكراشم� ،{åلاعلاو {Tåلقإلاو {�ºطولاو
 هTجوت راطإ {

 تاناTبلا عمج تاTجهنم ���ب ةمءاوملا قstط نع ،ةدحتملا ممألل ةTئاصحإلا ةنجللا نم

؛ةرجهلا� ةقلعتملا تاéèؤملاو تاناTبلا Ûßèو لTلحت زçtعتو

 ،ةTنطولا تاناTبلا مظنو ةرجهلا تاءاصحإل ةTلودلا قفاوتلاو ةنراقملا ةTل�اق ���سحت)ب(

ìíاصحإلا فstعتلا قيبطتو رËtطت ةلصاوم اهنم قرط�
 ةعومجم عضوو ،{�ودلا رجاهملل {

 صئاصخو ،ةرجهلا تاهاجتاو طامنأ قيثوتو ،مهتاقفدتو نstجاهملا دادعأ ساTقل �¶ياعم

؛اهتا�¶ثأتو ةرجهلا عفاود كلذكو ،نstجاهملا

21

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

DE اهزA@عتو ة>نطولا تاردقلا ءانبل 01لاع جمانرب عضو)ج(
 نم اهMNOو اهل>لحتو تانا>بلا عمج لاجم 1

DE تارغثلا دسو ،تانا>بلا لداSت لجأ
 cع عجشa 1̀_لا ،ة>س[ئرلا ةرجهلا تاهاجتا م>يقتو ،تانا>بلا 1

 صصخملا بAردتلا مدقتو ،تاkAتسملا عيمج cع fgEينعملا ةحلصملا باحصأ fgEب نواعتلا

DE امs ،ةدrدجلا تانا>بلا رداصم ززعتو ،ة>نقتلا ةدعاسملاو p1املا معدلاو
 ،ةمخضلا تانا>بلا كلذ 1

؛مظتنم ساسأ cع ة>ئاصحإلا ةنجللا اهضرعتسaو

 تامهاسم نع ًالضف ،اهدئاوفو ةرجهلا راث|s ةقلعتملا تانا>بلا مادختساو ل>لحتو عمج)د(

�fgE DÈ�غملاو ن�Aجاهملا
DE اهب داش̀�سالا فدهب ،ةمادتسملا ة>منتلا 1

 ة>منتلا ةطخ ذ>فنت 1

 E1_طولاو c1حملا دعصلا cع جمار�و تا>ج>تا̀�سا نم اهب لصتي امو2030ماعل ةمادتسملا

؛01لاعلاو 01>لقإلاو

22



12

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

 نواعتلاو ةمئاقلا ةTمTلقإلاو ةTملاعلا ةع¡دولا تاهجلاو تاناTبلا دعاوق رËtطت ةداtز معد)ه(

�� ام� ،اهنðب امTف
 ةÙاéèو ةرجهلل ةTلودلا ةمظنملل ةع�اتلا ةTملاعلا ةرجهلا تاناTب ة�اوب كلذ {

 تاذ تاناTبلادTحوت ةTغ� ،{�ودلا كنبلل ةع�اتلا ةTمنتلاو ةرجهلا نأش` ةTملاعلا ةفرعملا

 امTف ك�¶شملانواعتلا عيجش£ عم ،لامعتسالا ةلهسو ةفافش ةقstط� اTجهنم ادTحوت ةلصلا

؛ةTجاودزالل ا�نجت تالاÓولا ���ب

23

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

�� بtردتلاو ثح�لل ةTمTلقإ زÙارم زçtعتو ءاشÛإ)و(
 لثم ،ةرجهلا دصارم وأ ةرجهلا لاجم {

��stفألا دصرملا
 ممألا �¶ياعم عم قفتي ام� اهلTلحتو تاناTبلا عمج لجأ نم ،ةTمنتلاو ةرجهلل {

��ام� ،ةدحتملا
 تا¡دحتلاو دئاوفلاو نstجاهملا تامهاسمو تاسرامملا لضفأ نأش` كلذ{

�� ةرجهلل ةTلóلا ةTساTسلاو ةTعامتجالاو ة¡داصتقالا
 ،دصقملاوروبعلاو أشªملا نادل� {

 ةرجهلا تاناTب ةمTق مTظعتو ةك�¶شم تاTجTتا�¶سا عضو فدهب ،ةرجهلا عفاود كلذكو

؛ةمئاقلا ةTمTلقإلا نودو ةTمTلقإلا تاTلآلا عم قيسªتلا� ،ةفنصملا

24



13

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

�� ةرجهلا� ةقلعتملا عيضاوملا جمد قstط نع ةTنطولا تاناTبلا عمج ���سحت)ز(
 تادادعتلا {

�� ،ةTنطولا
اTلمع نكمم تقو برقأ {

½
 دلÎو نيدلاولا دالTم لحم دلÎو دالTملا لحم دل� لثم ،

 ،ةرجهلا بôسو لوصو دعوم رخآو ،دادعتلا نم تاونس سمخ ل�ق ةماقإلا دلÎو ةTسªجلا

�� اهÛßèو جئاتنلا لTلحت نامضل
اقفو اهبËtبتو اهفªTصتو ،بسانملا تقولا {

½
 ،ةTلودلا �¶ياعملل 

؛ةTئاصحإلا ضارغألل

25

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

تامولعم عمج لجأ نم اه�¶غو ةلماعلا ىوقلاو ةTش¯عملا éألل تاءاصقتسا ءارجإ)ح(

 �إ ةرجهلل ةدحوم ةTطمن تادحو ةفاضإ وأ نstجاهملل يداصتقالاو {øامتجالا لما}تلانع

 xع ةنراقملا ةTنا}مإ ���سحت لجأ نم ةمئاقلا ةTش¯عملا éألل ةTئاصقتسالا تاساردلا

 ماعلا مادختسالا لالخ نم ةعمجملا تاناTبلا ةحاتùو ،ةTلودلاو ةTمTلقإلاو ةTنطولا ةدعصألا

؛ةTئاصحإلا ةTئزجلا تاناTبلا تافلمل

26
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:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

 ةTئاصحإلا بتا}ملاو ةرجهلا تاناTب نع ةلوؤسملا ةلودلا تادحو ���ب نواعتلا زçtعت)ط(

�� ام� ،ةرجهلا نع تاءاصحإ رادصإ لجأ نم ةTنطولا
 ةtرادإلا تالجسلا مادختسا كلذ {

 نا}سلاتالجسو ةماقإلا حــــtراصتو تا�¶شأتلاو دودحلا تالجس لثم ،ةTئاصحإلا ضارغألل

�� قحلا xع ظافحلا عم ،ةلصلا تاذ رداصملا نم اه�¶غو
 تاناTبلا ة¡امحو ةTصوصخلا {

؛ةTصخشلا

27

:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

 ةفنصم تاناTب لمش£ ،ددحم دل�ب ةصاخ ةرجهلا نع ةTفصو تازجوم مادختساو عضو)ي(

�� ةرجهلا� ةلصلا تاذ بناوجلا عيمج نع
�� ام� ،{�ºطو قاTس {

 ةقلعتملا تاناTبلا كلذ {

 ةTئðبلاو ة¡داصتقالا راثآلاو اهرفاوتو تاراهملا xع بلطلاو لمعلا قوس تاجاTتحا�

 فورظو ةنهملاو مTلعتلاو ةحصلاو ةTلاملا تالاوحلا لاسرإ فTلا}تو ةرجهلل ةTعامتجالاو

 عضولجأ نم ةفTضتسملا تاعمتجملاو نstجاهملا تاجاTتحاو روجألاو لمعلاو ةش¯عملا

؛ةلدألا xع ةمئاق ةرجهلل تاساTس

28
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:ة*لاتلا تاءارجإلا `إ دن^س[س ،ماXYZلالا اذهب ءافوللو

�� ���ينعملا ةحلصملا باحصأ عم نواعتلا)ك(
 رËtطت لجأنم دصقملاو روبعلاو أشªملا نادل� {

 ةثالثلاداع�ألاو ةرجهلا ���ب طsÎت {�ºلا ةقالعلا نع تاءاصقتسالاو تاساردلاو ثوح�لا

 نادل�ب مهط�اور كلذكو ،مهتاراهمو ����Î¶غملاو نstجاهملا تامهاسمو ،ةمادتسملا ةTمنتلل

.دصقملاو أشªملا
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... مكتارضحل اركش
azohry@aucegypt.edu

30

mailto:azohry@aucegypt.edu

