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 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون السابعة الدورة

 ٢٠١٦ مارس/آذار ١١-8
 املؤقت األعمال جدول من )ي( 3 البند
     الالجئني إحصاءات القرار: واختاذ للمناقشة بنود

تقريــر ائيئــة النروليــة لتحصــاءات واملعئــد اإلحصــائي التر ــي وامل تــ      
اإلحصائي للجماعات األوروبية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني  
 عن التقدم احملرز يف العمل املتعلق بإحصاءات الالجئني واملشردين داخليا

 
 العام األمني من مذ رة  

واملمارســات املتبعــة يف   ٢٠١5/٢١٦جتمــاعي وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واال    
املاضي، يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير ائيئـة النروليـة لتحصـاءات واملعئـد اإلحصـائي      
التر ي وامل ت  اإلحصائي للجماعات األوروبيـة ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني       

واملشردين داخليا. ويبّلـ  املؤلفـون عـن     عن التقدم احملرز يف العمل املتعلق بإحصاءات الالجئني
إىل  7نتائج املؤمتر الدويل إلحصاءات الالجئني، الـذي عقـد يف طنلاليـا، تر يـا، يف الفتـرة مـن       

. واقترح املشار ون يف املؤمتر إنتـا   تيـ  عـن اإلحصـاءات     ٢٠١5تشرين األول/ط توبر  9
 عم  اإلحصـاءات الرمسيـة لالجـئني    الرمسية لالجئني، مي ن طن ي ون مبثابة دليل عملي لتحسني

ــن  ــأ ا طن ختــدم          ــاءة ط ــ  م ــات ذات  ف ــاء ن ــم معلوم ــة بن ونشــر.ا. وط ــدوا طيمهــا طاي
إحصــاءات اإلدارات واإلحصــاءات الرمسيــة علــء حــد ســواء. واقتاــرح طيمهــا إنشــاء  نــة تمهــم  

وة إىل خــ اء مــن  ــل مــن املؤسســات اإلحصــائية الوتنيــة واملن مــات الدوليــة. واللجنــة مــدع 
 من التقرير وإقرار.ا. 4٠مناقشة السبل املقترحة للممهي قدما الواردة يف الفقرة 
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تقريــر ائيئــة النروليــة لتحصــاءات واملعئــد اإلحصــائي التر ــي وامل تــ      
اإلحصائي للجماعات األوروبية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني  

 الالجئني واملشردين داخليا عن التقدم احملرز يف العمل املتعلق بإحصاءات
   

 مقدمة -طوال  
ــة        - ١ ــة النرولي ــة وائيئ ــدمت اللجن ــة اإلحصــائية، ق ــني للجن ــدورة السادســة واألربع يف ال

لتحصــاءات ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني تقريــرا مشــتر ا عــن إحصــاءات          
(. وعارضـت يف التقريـر التحـديات املرتبلـة  مـ       E/CN.3/2015/9الالجئني واملشردين داخليا )

 وتصنيف ونشر إحصاءات الالجئني وتاليب اللجوء واملشردين داخليا.  
املقترح الداعي إىل تن يم مـؤمتر دويل   4٦/١٠4وطيدت اللجنة اإلحصائية يف مقرر.ا  - ٢

الدولية وخ اء من امل ات  اإلحصـائية الوتنيـة   بشأن إحصاءات الالجئني لم  بني املن مات 
من طجل است شـاف طفمهـل السـبل إلدمـا  إحصـاءات الالجـئني واملشـردين داخليـا يف الـن م          
ــ  اإلحصــاءات.         ــة إىل اســني تل ــن التوةــيات ائادف ــة م ــة ووضــ  مموع اإلحصــائية الوتني

 واملشـردين داخليـا،   وط ارت اللجنة طيمها إىل احلاجة إىل وض   تي  عن إحصاءات الالجئني
ــء طن تؤخــذ          ــات، عل ــ  املعلوم ــل ونشــر تل ــ  والي ــي  م ــل عمل ــة دلي مي ــن طن ي ــون مبثاب

 األسالي  واملبادرات القائمة باالعتبار عند القيام بذل .
، قــام املعئــد اإلحصــائي التر ــي وائيئــة     4٦/١٠4ويف إتــار متابعــة مقــرر اللجنــة     - 3

األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني وامل تـ  اإلحصـائي للرابلـة      النرولية لتحصاءات ومفوضية 
ــن       ــرة م ــؤمتر دويل يف الفت ــة للتجــارة احلــرة بتن ــيم م ــوبر   9إىل  7األوروبي تشــرين األول/ط ت

يف طنلاليا، تر يا. ويف .ذا التقرير، استند املؤلفون إىل االستنتاجات الـ  خلـإ إليئـا     ٢٠١5
ــئن طقــر املشــار ون يف (١)املــؤمتر ــا، فقــد     . ول املــؤمتر بأايــة اســني إحصــاءات املشــردين داخلي

ر زوا علء الالجئني وتاليب اللجوء؛ وتقتصر املالح ات والتوةيات الـواردة يف .ـذا الورقـة    
 علء .اتني الفئتني.

ويف املــؤمتر، توافــق املشــار ون علــء ضــرورة طن تشــ ل إحصــاءات الالجــئني جــزءا      - 4
للس ان طو للئجرة. غري ط م ط دوا طيمها مـن جديـد الصـلة    يتجزط من اإلحصاءات الوتنية  ال

ــة املتعلقــة      ــة لالجــئني واألرقــام الوتني احملــدودة يف  ــثري مــن األحيــان بــني اإلحصــاءات الوتني

__________ 

 .www.efta.int/seminars/refugeeان ر  (١) 
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بـائجرة والســ ان. وحاــدضد طيمهــا عــدم إم انيــة املقارنــة بــني طرقــام الالجــئني الوتنيــة والدوليــة  
 بوةفه من التحديات الرئيسية.  

طبرز املشار ون يف املؤمتر احلاجة إىل اسني فئـم تـدفقات وطعـداد الالجـئني وتـاليب      و - 5
اللجوء عن تريق بناء ن م معلومات تتسم بالفعالية من  أ ا طن تليب احتياجات اإلحصـاءات  
اإلداريــة والرمسيــة علــء الســواء. وتتبــ  .ــذا الــن م العامــة التقليــد املعمــول بــه يف اإلحصــاءات  

خالل اختاذ البيانات اإلدارية مصـدرا ئـا. وباإلضـافة إىل ذلـ ، طبـرزت املناقشـات       الرمسية من 
 احلساسية البالغة لبيانات الالجئني وطاية السرية ومحاية البيانات يف إحصاءات الالجئني.

  
 التقييم واحلاجة إىل اختاذ إجراءات -ثانيا  

ــر مــن   - ٦ ــون  ــؤإ مــؤخرا يف عــام   ١3 اــرضد ط ث ــبســ ٢٠١4ملي زاع املســل  ـب  الن
 59.5واالضــلئاد، و.ــو مــا رفــ  العــدد اإلعمــايل للمشــردين قســرا يف عميــ  ط ــاء العــا  إىل   

ة مــا بعــد احلــرمل العامليــة مليــون  ــؤإ  لــول  ايــة العــام. و.ــذا طمــر غــري مســبو  يف حقبــ  
خـالل   . وم  استمرار نشوء طزمات إنسانية جديدة، استمرت .ذا األرقـام يف الزيـادة  (٢)الثانية
 .٢٠١5عام 
و.ذا .و السيا  الذي اتا  فيه ح ومات البلدان ال  تستمهـيف الالجـئني واجملتمـ      - 7

الدويل األوسـ  نلاقـا إىل الـدعوة إىل إيـالء املزيـد مـن اال.تمـام ملسـألة الالجـئني واإلسـئام يف           
ري وقابليتـئا  إلاد حلول ئا. وسوف يش ل تعزيز دقة البيانات املتعلقة ب ا.رة التشريد القسـ 

للمقارنة إسئاما  ـبريا يف .ـذا الصـدد. وحاليـا، يقـوم العديـد مـن البلـدان واملن مـات الدوليـة           
 م  إحصاءات الالجئني وتاليب اللجوء ونشـر.ا سـنويا. ومـ  ذلـ ، .نـاب ةـعوبات تتعلـق        
بتل  اإلحصـاءات، وسـوف يلـزم بالتـايل إجـراء اسـينات فيمـا يتعلـق بالوةـول إىل البيانـات           

 قابليتئا للمقارنة ونوعيتئا وحسن توقيتئا.  و
وســوف تتللــ  .ــذا العمليــة اقيــق مموعــة األ.ــداف، مبــا يف ذلــ  ضــمان اتســا    - 8

املصللحات؛ وتوحيد املفا.يم، والتعاريف، والتصنيفات، واألسـالي  علـء الصـعيدين الـوت      
ــة       ــات املتعلق ــا  البيان ــئجيات عمــ  البيانــات؛ وإدم ــدويل؛ واســني من ــالالجئني وتــاليب   وال ب

يف  ـثري مـن األحيـان، يف الـن م اإلحصـائية الوتنيـة.        اللجوء، ال  تدار ضـمن إدارات ائجـرة  
وســوف ي تســي طايــة خاةــة توحيــدا املفــا.يم والتعــاريف، الــذي مــن  ــأنه طن يتــي  إنتــا      

__________ 

 .www.unhcr.org/556725e69.htmlان ر  (٢) 
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البحـ  فيمـا   بيانات قابلة للمقارنة دوليا. وباإلضافة إىل ذل ، يلزم إجراء املزيد من التحليـل و 
 يتعلق باإلحصاءات ذات الصلة بقياس إدما  الالجئني.  

  
 املقترح الداعي إىل وض   تي  عن إحصاءات الالجئني - ثالثا 

مي ـن طن يسـئم وضــ  وإنتـا   تيــ  يف تعزيـز عمليــة عمـ  البيانــات اإلحصـائية عــن        - 9
املتعلقـة بالتعـاريف واملبـاد     الالجئني. ومي ـن طن يفيـد ال تيـ  يف وةـف االتفاقـات الدوليـة       

ــرح     ــوان املقتـ ــوت  والـــدويل. والعنـ ــائي الـ ــا للعمـــل اإلحصـ ــا عمليـ ــيال مرجعيـ وطن ي ـــون دلـ
؛ ومي ــن طن يتمهــمن مقــاالت ت لــ  “التوةــيات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات الالجــئني”.ــو 

 لة.إعداد.ا خصيصا له ودراسات طو مقاالت معدة سابقا طو معدلة تفي باملعايري املقبو
ومي ن طن يتمهمن ال تي  سـبعة فصـول، علـء النحـو التـايل: يقـدم الفـرع التمئيـدي          - ١٠

معلومات طساسية، مبا يف ذل  الغرض والنلـا  وا مئـور املسـتئدف؛ ويغلـي الفصـل الثـا        
التشــريعات الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة بلــاليب اللجــوء والالجــئني، مبــا يف ذلــ  التعــاريف           

جرائيــة؛ ويتنــاول الفصــل الثالــ  توحيــد املفــا.يم واألســالي  ذات الصــلة يف   واالعتبــارات اإل
مايل عم  واليل إحصاءات الالجئني؛ وير ز الفصل الراب  علـء قيـاس طعـداد الالجـئني، مـ       
ــرامج       ــدادات، وب ــة، والتع ــة، وســجالت الســ ان الوتني إ ــارة خاةــة إىل الســجالت اإلداري

يشية؛ ويقدم الفصل اخلامس معلومـات عـن قيـاس املـتغريات     الدراسات االستقصائية لألسر املع
االجتماعية االقتصـادية املتعلقـة بـالالجئني ووةـفا إلدمـا  الالجـئني؛ ويقـدم الفصـل السـادس          
ــوت ؛ ويتمهــمن الفصــل الســاب        ــدويل واإلقليمــي وال ــء الصــعد ال دراســة ملســائل التنســيق عل

تقبل، مـن قبيـل األنشـلة املبت ـرة يف مـال عمـ        واألخري االعتبارات املتعلقة بالتلورات يف املس
ــامج العــاملي لتعــداد الســ ان       ــء ال ن ــة عل ــار املترتب ــل املبت ــرة طو ارث ــات طو ططــات التحلي البيان

 .  ٢٠٢٠واملسا ن لعام 
ومثــة حاجــة طيمهــا إىل وضــ  تعليمــات موحــدة للعمليــات اإلحصــائية، مبــا يتفــق مــ       - ١١

لذل ، ياقترح إنتا  دليل جملمعي إحصاءات الالجـئني لي مضـل   التوةيات الواردة يف ال تي . و
ال تي ،  ي  يوفر تعليمات تنفيذية واضحة بشأن  يفية عم  إحصاءات الالجـئني والفئـات   

 ذات الصلة.
  

 نلا  املبادرة - رابعا 
هتدف املبادرة إىل اسني اإلحصـاءات املتعلقـة بأحـد ا وانـ  ائامـة للـئجرة الدوليـة         - ١٢

واســـني املعلومـــات العامـــة عـــن حالـــة ذات تـــأثري  ـــبري يف الرفـــاا العـــاملي. ويتللـــ  إنتـــا  
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إحصاءات رمسية ن امـا إحصـائيا يتمهـمن تعـاريف للوحـدات اإلحصـائية املسـتئدفة، وت ـوين         
ملتغريات والتصنيفات. ويف إتار الن ـام، يلـزم طيمهـا تـوافر طسـالي       تل  الوحدات، وتعاريف ا

 عم  البيانات واألسالي  اإلحصائية، إىل جان  املباد  املتعلقة بالنشر والنوعية.
ويتللــ  إنتــا  إحصــاءات الالجــئني وتــاليب اللجــوء متييــزا واضــحا بــني األعــداد           - ١3

فراد الـذين يئـاجرون بوةـفئم تـاليب  ـوء      والتدفقات. وبـالن ر إىل طن التـدفقات تعـرضف بـاأل    
ــذ ر         طو ــة، وطن ت ــة اللجــوء بدق ــيوءن عملي ــتعني طن تاب ــة عــددة، ي ــرة زمني الجــئني يف غمهــون فت

بوضوح ال روف ال  ين ـر فيئـا لألفـراد باعتبـار.م الجـئني. وبينمـا تشـ ل األعـداد حاةـل          
طن تع ـس التغـيريات الـ      جتمي  التدفقات والـتغريات الالحقـة يف عـدد السـ ان، يـتعني طيمهـا      

 تلرط علء املر ز.
وباإلضـــافة إىل ذلـــ ، يـــتعني إدارة إحصـــاءات الالجـــئني باســـتمرار بوةـــفئا جـــزءا   - ١4
ــاب طيمهــا حاجــة إىل ضــمان        ال ــد، يف حــني طن .ن ــن إحصــاءات الســ ان يف  ــل بل يتجــزط م

للجـوء احتياجـات   االتسا  فيما بني البلدان. ومن املئم طن تلـيب إحصـاءات الالجـئني وتـاليب ا    
املستعملني علء الصعيدين الوت  والدويل علـء السـواء. واسـتنادا إىل احتياجـات املسـتعملني،      
ــاة طو غــري ذلــ  مــن       مــن املئــم طيمهــا عمــ  املــتغريات األساســية الــ  تتــي  وةــف نوعيــة احلي

 الشواغل عند اليل إدما  الالجئني.
  

 التعاريف والتصنيفات - خامسا  
ئيئة النرولية لتحصاءات ومفوضـية  ـؤون الالجـئني يف تقريراـا التعـاريف      قدمت ا - ١5

القانونية لفئة الس ان موض  اال.تمام. وقدمتا طيمهـا التوجيـه فيمـا يتعلـق بـالتلبيق اإلحصـائي       
ــن      “الجــ ”ملصــلل   ــة م ــذي مي ــن طن يتمهــمن األ ــؤاني املشــمولني بأ ــ ال ت ميلي ، ال

فة إىل األفـراد الـذي تعتـ  املفوضـية ط ـم يوجـدون يف طوضـاع        احلماية طو احلمايـة املؤقتـة، إضـا   
. وعــالوة علــء ذلــ ، مبوجــ  قــوانني اللجــوء الوتنيــة، فــإن طي  (3) ــبيئة بأوضــاع الالجــئني

 ــؤإ تلــ  اللجــوء طو مر ــز الالجــ  و  يابــت يف تلبــه بعــدا ياعتــ  بوجــه عــام مــن تــاليب   
اللجوء. وما   يتم االعتراف بالالجئني علء طساس ظـا.ر احلـال، يلـزم طن يتبـ  الالجـ  طحـد       

__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner forلالتــالع علــء تعريــف  ــل مــن .ــذا الفئــات، ان ــر    (3) 

Refugees (UNHCR), World at War: Global Trends — Forced Displacement in 2014 (Geneva, 2015) املتاح ،
 .http://www.unhcr.org/556725e69.htmlعلء الرابط 
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. ومـن المهـروري   (4)صول علء مر ـز الالجـ   إجراءات اللجوء، الذي يبت خالله بأ.ليته للح
 .(5)التمييز بوضوح بني عمي  الفئات الواردة طعالا ضمن إحصاءات الالجئني

وعلء الرغم من طن .ذا التعاريف القانونية معترف هبا عموما علء الصـعيدين الـوت     - ١٦
البيانـات إىل مزيـد    والدويل، اتا  التفاةيل التنفيذية املتصـلة بتلبيقئـا العملـي يف عمليـة عمـ      

من املناقشة. ويف العديد من البلدان، قد ال تستند تعـاريف الالجـئني والفئـات ذات الصـلة إىل     
مفــا.يم مقبولــة دوليــا، ول ــن مي ــن طن تســتؤدم بــدال مــن ذلــ  مصــللحات مســتمدة مــن     

ــء تعــار           ــق عل ــة مب ــان طن ياتف ــن األاي ــد طنــه م ــة. بي ــة والقانونيــة الوتني ــة اإلداري يف املمارس
وتصــنيفات متســقة فيمــا يتعلــق بإعــداد التقــارير اإلحصــائية مــن طجــل ضــمان إم انيــة مقارنــة  
البيانات الدولية بش ل  امل. ويـتعني طن تع ـس التعـاريف والتصـنيفات العامـة االحتياجـات       

 احملددة من مصادر البيانات املستؤدمة يف تصنيف إحصاءات الالجئني.  
ف اإلحصــائية، لــ  التمييــز بــني اتلــف طنــواع الفئــات   وعنــد االتفــا  علــء التعــاري  - ١7

الس انية موض  اال.تمام، مبا يف ذل  تدفقات الالجئني )مبـن فـيئم تـالبو اللجـوء والالجئـون      
القادمون يف إتار برامج إعادة التوتني( وطعداد الس ان الالجئني وتاليب اللجوء يف بلـد معـني   

اللجوء يف إجراءات البت، إضـافة إىل فـئ  الالجـئني     )مبا يف ذل  طي حاالت قيد الن ر للاليب
. وقــد تتللــ  طيمهــا مصــللحات مــن     (٦)املعتــرف هبــم واملعــاد توتينــئم املقــيمني يف البلــد(     

توافر خصـائإ عـددة يف عمليـة تقـدت التقـارير اإلحصـائية، بنـاء علـء املعـايري          “ الج ”قبيل 
  معـايري اإلدمـا  والتجنـيس، يـا يعـ       . وختتلف املمارسات الوتنية طيمهـا مـن حيـ   (7)الوتنية

ــق       ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــائية، ال سـ ــارير اإلحصـ ــدت التقـ ــة تقـ ــة يف عمليـ ــات جو.ريـ ــود اختالفـ وجـ
 الالجئني.   بأعداد

__________ 

مبوج  القانون الـدويل لالجـئني، يعـد االعتـراف بشـؤإ مـا  الجـ  إيمهـاحيا ألن ال ـروف املاديـة ملر ـز             (4) 
 الالج  تستوىف مسبقا.

مي ــن طن خيمهــعوا ئــا عنــد إيــاز ال تيــ  عــن التوةــيات  ال خيمهــ  املشــردون داخليــا ئــذا التوةــيات ل ــن   (5) 
 الدولية املتعلقة بإحصاءات الالجئني.

 (٦) Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1 (RSIM, Rev.1), Statistical Papers, 

Series M, No. 58/Rev.1       منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـ(E.98.XVII.14     ومي ـن االتـالع علـء .ـذا ،)
. وتقـــدم .ـــذا   http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_58rev1e.pdfالوثيقـــة علـــء الـــرابط    

الوثيقة توةيات منئجية وتقنية بشـأن التعامـل مـ  ائجـرة الدوليـة وال يفيـة الـ  ينبغـي طن جتـدول هبـا طعـداد            
تتمهمن إ ـارات إىل تـاليب اللجـوء والالجـئني والفئـات ذات الصـلة اـت عنـوان         وتدفقات املئاجرين. و.ي 

وسـتأخذ التوةـيات الدوليـة املقترحـة املتعلقـة      ‘‘. ألسـبامل إنسـانية  ’’األجان  املسموح بدخوئم إىل بلـد مـا   
 بإحصاءات الالجئني .ذا التوةيات باالعتبار، يف حال ارتئي ط ا منلبقة ومناسبة.

 .خصائإ دائمة طو مؤقتة، حس  مصدر/مموعة البيانات‘ الج ’ون ملصلل  مي ن طن ي  (7) 
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ومي ــن طن يتمهــمن ال تيــ  مقترحــا بشــأن ن ــام تصــنيف يــدمج تفاةــيل ذات ةــلة    - ١8
رات عـدم مـن  .ـذا املر ـز.     بعملية اديد مر ز الالج  م  اتلـف نتائجئـا، مبـا يف ذلـ  قـرا     

 ويوةء طيمها بأن يعتمد تصنيف متفق عليه دوليا ألسبامل الفرار املرتبط باللجوء.
و.نــاب طيمهــا حاجــة إىل طســالي  موحــدة يف عمــ  البيانــات، مبــا يف ذلــ  فيمــا يتعلــق   - ١9

ادة  م  املعلومات اإلحصائية من الدراسات االستقصائية بالعينـة والتعـدادات. وتتسـم االسـتف    
املثلء من املصـادر باألايـة، بـالن ر إىل الت ـاليف املرتفعـة إلضـافة مـتغريات طو طسـئلة ت ميليـة          

ــة جملموعـــات        إىل ــات استقصـــائية اصصـ ــة طو تنفيـــذ دراسـ ــات االستقصـــائية القائمـ الدراسـ
 املتفرقة. الالجئني

ــ  األخــرال إلحصــاءات الالجــئني       - ٢٠ ــاس ا وان ــل قي ــل  - وطخــريا، لــ  تفعي ــن قبي  م
من خالل األخذ مبتغريات ون م تصنيف مناسبة، م  مراعاة األتر الدوليـة القائمـة    - اإلدما 

 لقياس احلالة االجتماعية االقتصادية للمئاجرين.  
  

 استراتيجية عم  البيانات - سادسا 
اتلـــف ا ئـــات الفاعلـــة، مبـــا فيئـــا احل ومـــات  مـــن حيـــ  املبـــدط، مي ـــن طن تقـــوم - ٢١

الدوليــة واملن مــات غــري احل وميــة الوتنيــة،  مــ  البيانــات عــن الالجــئني وتــاليب واملن مــات 
اللجوء. و.نـاب العديـد مـن التحـديات املرتبلـة  مـ  .ـذا البيانـات، وتتسـم املـوارد املؤتلفـة            
املتاحة بنقات قوة ونقات ضعف، وتقـدم املصـادر املؤتلفـة من ـورات اتلفـة. وبعـد املصـادر        

األعداد، من قبيل سجالت السـ ان وتعـدادات السـ ان، يف حـني طن      مناس  من طجل اديد
 سللات ائجرة .ي األقدر علء تقدت بيانات عن التدفقات.

ومن من ور قلري، من املئـم طن يوةـء بـن م فعالـة مـن حيـ  الت لفـة وطن خيفـد          - ٢٢
وإتاحتــئا عــ ء االســتجابة إىل طد  حــد ي ــن. وباإلضــافة إىل ذلــ ، ينبغــي ختــزين البيانــات  

إلعادة االستؤدام. وفيما يتعلق باستؤدام البيانات اإلدارية، من املئم تذّ ر طن تدفق البيانـات  
 ا زئية باجتاا واحد لري من اإلدارة إىل اإلحصاءات ول نه ال لري يف االجتاا ارخر.  

ــاءات الالجـــئني.     - ٢3 ــام يف إعـــداد إحصـ وينبغـــي طن يمهـــلل  التســـجيل املـــد  بـــدور .ـ
يــدر  الالجئــون وتــالبو اللجــوء دائمــا يف عــدد الســ ان املقــيمني املشــمولني بســجالت      وال

ــوت  بوضــ  ن ــام        ــة طو امل تــ  اإلحصــائي ال ــة معين ــأن تقــوم .يئ الســ ان. ويوةــء بقــوة ب
للتسجيل املد  واإلحصاءات احليوية. ويف حال تعذر القيام بذل ، ينبغـي باحلـد األد  وضـ     

 شمل الالجئني والفئات ذات الصلة.  سجل للئجرة، مي ن طن ي
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ومي ن ربط املعلومات املتمهمنة يف ن م سجالت الس ان. ويف بعـد البلـدان، مي ـن     - ٢4
القيــام بــذل  مــن خــالل عــدد .ويــة فريــد مــن قبيــل رقــم التعريــف الشؤصــي طو مــن خــالل    

ينبغـي تـوفري    مموعة من املـتغريات املعياريـة. وإذا طدر  الالجئـون يف عـدد السـ ان املقـيمني،      
رمز تعريف من طجل متييز .ذا الفئات عن املئاجرين غري الالجئني. وينبغي طيمها تلبيـق ن ـام   
لتغلية حاالت تـاليب اللجـوء الـذين ال تـزال قمهـايا.م قيـد الن ـر، واأل ـؤاني الـذين منحـوا           
ــء اللجــوء، ن ــرا ألن .ــذا        ــاهتم للحصــول عل ــذين رفمهــت تلب ــة، واأل ــؤاني ال ــة مؤقت إقام

ت غري مشمولة عـادة يف تلـ  السـجالت. وسـيؤدي تلبيـق مثـل .ـذا الن ـام إىل تيسـري          احلاال
 إنتا  إحصاءات الالجئني املتعلقة ب ل من األعداد والتدفقات.

ويف حالة عدم وجود سـجل للسـ ان، مي ـن إجـراء تعـداد للحصـول علـء معلومـات          - ٢5
ات ذات الصـلة. وينبغـي إدرا    عن طعداد الالجئني،  ريلة طن يشمل طيمها الالجئني واجملموع

ــة.        ــة العادي ــايري اإلقام ــون مبع ــيمني إذا  ــانوا يف ــادي للســ ان املق ــداد الع الالجــئني ضــمن التع
ــا ــة         وفيم ــد .وي ــة لتحدي ــل األســئلة الالزم ــدر  بالفع ــدادات، ت ــم اســتمارات التع ــق مبع  يتعل

د الالجـئني.  املئاجرين، ومن  أن إضافة سؤال واحد عـن سـب  ائجـرة طن تتـي  تقـدير طعـدا      
بيد طنه لقياس تدفق املئاجرين والالجئني، ينبغي وض  عدد من األسئلة اإلضافية، يا يزيد مـن  

 التعداد. ت لفة
مباائ وتوصيااالئعتاداااال لعتلا اا ئ تتتتوياقتــرح إةــدار تعليمــات ت ميليــة ملنشــور      - ٢٦

ــد مموعــ      ولمل اائ   ــئا ضــمان ادي ــذي طةــدرته األمــم املتحــدة. وســي ون ائــدف من ات ال
الالجــئني، عنـــد االقتمهـــاء، ضـــمن الســـ ان املشـــمولني بالتعـــداد وإدرا  التعليمـــات املتعلقـــة  

 بالتصنيفات الالزمة.
ويعترف بالدراسات االستقصائية لألسر املعيشية باعتبار.ـا مصـادر مناسـبة للحصـول      - ٢7

 ةـغري  علء معلومات مفصلة عن طعداد الالجئني. ول ن بالن ر إىل طن عدد الس ان الالجـئني 
ــم       ــة احلصــول علــء رق ــئج تصــاميم خاةــة ل فال ــدان، ســيتلل  .ــذا الن نســبيا يف مع ــم البل

داللــة إحصــائية لعــدد الالجــئني. وعــالوة علــء ذلــ ، يوةــء بــإدرا  الالجــئني والفئــات   ذي
الصلة يف عدد الس ان املستئدفني يف الدراسات االستقصـائية الدوليـة مـن قبيـل الدراسـة       ذات

ــائية الدميغرافيـــة والصـــحية.   االستقصـــائية الع ــرات والدراســـة االستقصـ ــة املتعـــددة املؤ ـ نقوديـ
وباإلضافة إىل ذل ، مي ن وض  دراسات استقصائية لألسر املعيشية مصممة خصيصـا لغـرض   
احلصول علء معلومات عن تدفق الالجـئني وغـري ذلـ  مـن خصـائإ الالجـئني، علـء الـرغم         

 واالستؤدام ال ثيف للموارد.   من طن .ذا الدراسات طنشلة تتسم بالتعقيد
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 التنسيق علء الصعيد الوت  - سابعا 
تنسق امل ات  اإلحصائية الوتنيـة ن ـم املعلومـات اإلحصـائية الوتنيـة الـ  تعتمـد.ا.         - ٢8

والتعاون بني امل ات  اإلحصائية الوتنية والو االت املسؤولة عن السـماح بـدخول األجانـ     
 طو اديد مر ز الالجئني ضروري إلعداد إحصاءات دقيقة وموثوقة لالجئني وتاليب اللجوء.  

قوم الو االت ال  تستؤدم السجالت اإلدارية بإنتا  ونشـر اإلحصـاءات   وعادة ما ت - ٢9
الرمسية للاليب اللجـوء والالجـئني املسـتمدة مـن .ـذا السـجالت ألغراضـئا اخلاةـة. وبالتـايل،          
تمهلل  امل ات  اإلحصائية الوتنيـة بـدور .ـام يف ةـياغة املعـايري ووضـ  التصـنيفات واويـل         

إىل إحصــاءات. ولــذل ، مــن املئــم دعــم .ــذا امل اتــ  يف  البيانــات املســتمدة مــن الســجالت
ــ  تســتند إىل الســجالت       ــة ال ــا.يم الدولي ــواءم مــ  التعــاريف واملف ــ  تت إعــداد اإلحصــاءات ال

 اإلدارية طو غري.ا من املعلومات املتاحة ئذا امل ات .  
املتعلقـة  وبينما ينبغي إ راب عميـ  طةـحامل املصـلحة يف إنتـا  املعلومـات اإلحصـائية        - 3٠

بــالالجئني، ينبغــي طن تتــوىل امل اتــ  اإلحصــائية الوتنيــة املســؤولية عــن  فالــة طن تتقيــد .ــذا 
العمليات باملعايري الدولية  م  البيانات اإلحصائية. وتاشجَّ  امل ات  القلرية ملفوضية  ـؤون  

لــوت  الالجــئني علــء تنســيق طنشــلة عمــ  البيانــات الــ  تمهــلل  هبــا مــ  امل تــ  اإلحصــائي ا 
 الصلة، عندما ترال ذل  مناسبا. ذي
ومي ـــن طن تشـــ ل املســـائل املتعلقـــة بالتشـــريعات الوتنيـــة اـــديا. ومي ـــن طن تتـــوىل  - 3١

امل ات  اإلحصائية الوتنية املسؤولية عن التنسيق التق ، ول ن التنسـيق علـء ةـعيد السياسـة     
بغـي طن يسـتند التنسـيق اإلقليمـي     العامة .و خيتلـف مـن بلـد إىل آخـر. ومـن الناحيـة املثاليـة، ين       

والـدويل إىل آليــات السياســات العامـة وارليــات اإلحصــائية القائمـة، ومي ــن طن ينلــوي ذلــ     
ــؤون      ــة إلدارة الشـ ــائية التابعـ ــعبة اإلحصـ ــئني طو الشـ ــؤون الالجـ ــية  ـ ــلالع مفوضـ ــء اضـ علـ

 االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة بدور قيادي.  
قدت الدعم املـايل والـتق  إىل البلـدان فيمـا يتعلـق  ميـ  جوانـ  تعزيـز         وطخريا، يلزم ت - 3٢

إحصاءات الالجئني. غري طن استقالل  ل م ت  من امل ات  اإلحصائية الوتنية يتسم بأايـة  
 حامسة لتنسيق اإلحصاءات املوثوقة املتعلقة بالالجئني ونشر.ا.  
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 التعاون الدويل -ثامنا  
مي ن طن تقـوم امل اتـ  اإلحصـائية الوتنيـة طو سـللات ائجـرة الوتنيـة طو املن مـات          - 33

ــة .ــذا        ــا  إحصــاءات الالجــئني، وتتوقــف نوعي ــل مفوضــية  ــؤون الالجــئني بإنت ــة مث الدولي
 البيانات إىل حد  بري علء توافق ارراء والتعاون علء الصعيد الدويل.  

طثنـــاء إعـــداد ال تيـــ . ول ـــن .ـــذا التعـــاون ومـــن املؤ ـــد طن التعـــاون الـــدويل الزم  - 34
ضــروري، بوجــه طعــم، ألســبامل عمليــة، وذلــ  مــن طجــل احلصــول علــء ن ــام متســق دوليــا    
إلحصاءات الالجئني. وال تدعو احلاجة إىل إقامة ةـالت طوثـق فيمـا بـني امل اتـ  اإلحصـائية       

ن مــات الوتنيــة فحســ ، ول ــن لــ  طيمهــا اســني وتعزيــز الصــالت بــني .ــذا امل اتــ  وامل
اإلقليمية طو الدولية من قبيل مفوضية  ؤون الالجئني. وعلء الصـعيد العـاملي، تمهـلل  اللجنـة     

 اإلحصائية وطمانتئا املتمثلة بشعبة اإلحصاءات بدور ال غىن عنه يف تعزيز .ذا التعاون.
ومن طجل احلفاظ علء زخم املبادرة، ينبغي طن ي ون .ناب .دف طساسـي .ـو إنشـاء     - 35

ولية من املمارسني يف مـال إحصـاءات الالجـئني. وسـتدعء البلـدان إىل االنمهـمام إىل        ب ة د
مبادرة مـن .ـذا القبيـل تتمثـل ط.ـدافئا يف تعزيـز التعـاون وتبـادل طفمهـل املمارسـات وتشـجي             
البحــ . وســتتمثل إحــدال التوةــيات الرئيســية يف إنشــاء  نــة خــ اء معينــة، تمهــم مشــار ني 

 ولية وامل ات  اإلحصائية الوتنية علء قدم املساواة.يعينون من املن مات الد
ــ  الو ــاالت           - 3٦ ــاون م ــن خــالل التع ــء الصــعيد اإلقليمــي م ــاز التنســيق عل ــي إي وينبغ

واملن مات اإلقليمية ذات الصلة. وطثنـاء املـؤمتر الـدويل األول إلحصـاءات الالجـئني، اقترحـت       
، و.ي عملية من  ـأ ا طن تعـزز الـوعي    عدة بلدان عقد مؤمترات إقليمية إلحصاءات الالجئني

باحلاجة إىل اسني اإلحصاءات الوتنية واإلقليميـة ئـذا الفئـة مـن السـ ان. ومـن  ـأن مـؤمتر         
من .ذا القبيل طن يوفر طيمها زمخا لوض  الترتيبات اإلدارية والتقنية الالزمـة لتعزيـز إنتـا  .ـذا     

ثيق م  ال امج اإلقليميـة القائمـة يف مـال    اإلحصاءات. وينبغي طن تانسَّق .ذا املبادرة بش ل و
 التنمية اإلحصائية، حيثما انلبق ذل .

  
 سبل املمهي قدما   - تاسعا 

يـوجز املؤلفــون يف تقريـر.م .ــذا بعــد النتـائج الرئيســية املســتمدة مـن املــؤمتر الــدويل      - 37
ا يتعلـق هبـذا   إلحصاءات الالجئني وحيددون استراتيجية لتحسـني التعـاون الـوت  والـدويل فيمـ     
ال تيـ  عـن    -املوضوع. وطبرز املشار ون يف املؤمتر احلاجة إىل وض  مموعة من التوةيات 

مي ن طن تساعد علء توتيد االتفا  الـدويل   -التوةيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الالجئني 



E/CN.3/2016/14 
 

 

15-22532 11/11 

 

  بــدليل املتعلـق بالتعـاريف واملبــاد  وتقـدم التوجيــه للعمـل الــوت . ويـتعني طن ي مضــل ال تيـ      
ــة عمــ         ــة واضــحة بشــأن  يفي ــوفر تعليمــات تنفيذي جملمعــي إحصــاءات الالجــئني، مي ــن طن ي

 إحصاءات الالجئني.
ويف الوقت احلاضـر، مـن املتـوخء تشـ يل  نـة خـ اء، مي ـن طن ت ـون مبثابـة م ـان            - 38

اجتماع مئ  لتحصائيني املعنيني طساسا بالالجئني لقيادة عمليـة وضـ  التوةـيات ومتابعتـئا.     
وينبغي إنشاء  نة اخل اء ات رعاية اللجنة اإلحصائية، وينبغـي طن ت ـون عمهـويتئا مفتوحـة     

ية الوتنية واملن مات الدولية. وينبغي للجنـة اإلحصـائية إنشـاء  نـة اخلـ اء      للم ات  اإلحصائ
وتل  وض  اختصاةـاهتا مـ  جـدول زمـ  واضـ  إلنتـا  ال تيـ . وسـوف يـتعني االتفـا            
علء جدول زم  ومتويل  اف وترتيبات تنفيذية ملبادرة من .ذا القبيل، وتقدت ما يتفـق عليـه   

 إىل اللجنة إذا ت ل  ذل .  
وبالن ر إىل ياح املؤمتر الدويل، مي ن طيمها توق  القيام بنشات متابعة يف الربـ  الثالـ     - 39

. ومي ن طن يتناول النشات التقدم احملرز يف إعـداد ال تيـ  والوثـائق اإلضـافية،     ٢٠١٦من عام 
ــة        ــل الدراســات االستقصــائية بالعين ــا بقــدر ط ــ  مــن التعمــق )مث طو طن يغلــي موضــوعا معين

 ني(، طو طن يشج  النقاش املتعلق مبوضوع جديد، مثل إحصاءات التشريد الداخلي.لالجئ
  

 نقات للمناقشة -عا را  
اللجنة اإلحصائية مدعوة ملناقشة وإقرار السبل املقترحة للممهي قدما، ال سـيما بشـأن    - 4٠

 ما يلي:  
إنشاء  نة خ اء معنيـة بإحصـاءات الالجـئني، تمهـم مشـار ني يعينـون مـن  ـل مـن           • 

الســللات الوتنيــة واملن مــات اإلحصــائية الدوليــة. ومي ــن طيمهــا دعــوة األوســات         
 البحثية.  

 .٢٠١٦تن يم مؤمتر دويل ثان بشأن إحصاءات التشريد يف عام  • 
، إضــافة إىل دليــل جملمعــي   وضــ  التوةــيات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات الالجــئني      • 

 (.٢٠١7إحصاءات الالجئني )من املقرر مبدئيا طن تصدر  لتا الوثيقتني يف عام 
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