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تقرير فريق اخلرباء املعين إبحصاءات الالجئني واملشردين داخليا
مذكرة من األمني العام
ملقرر اجمللس االقتصـاي واالجتمـاع  ٨٨٢/٨١٠2واملمارسـا الاـاةق ي شتَّ َّـرأل األمـ
وفقاً َّ
العام أبن حييل تقرشر فرشق اخلرباء املعين إبحصاءا الالجئ واملَّريشن ياخليا عن التقدم احملرز يف عمله.
وعقــع اعتمــاي اللحن ـ املحصــا ي املقــرر  ٠٠٠/72يف آذار/مــارس ٨١٠٦ي أنَّــر فرشــق اخل ـرباء و ل ـ
ةوضــت تواــيا يوليـ ةَّــان احصــاءا الالجئـ وتقرشــر تقــين حيــدي ســبل املاـ قــدما يف وضــت معــاش
قاةل للمقارن يوليا ةَّان احصاءا املَّريشن ياخليا .وتتناول الوثيقتان احلاج اىل معاش يولي وحتا
امكانيـ املقارنـ وجــوية البيــاق املتعلقـ للالجئ ـ ووــالد اللحــوء واملَّــريشن ياخليــاي و ــدفان اىل ز ية
القدرة على مجيت املاتو ومعاجل التحد املَّرت يف جمال قياس أعداي األشخاص املنتم اىل لتا
الفئت ـ وخصا ص ــمم م ــن خ ــالل ت ــوف مق ــاشيس ومؤش ـرا موح ــدةي فا ــال ع ــن توا ــيا ةَّ ــان حتقي ــق
التكامل ة النظم املحصا ي  .واللحن مدعوة اىل مناقَّ واعتمـاي التواـيا الدوليـ والتقرشـر التقـين عـن
احصــاءا املَّــريشن ياخليــا .واللحنـ مــدعوة أشاــا اىل مناقَّـ واعــاية يــد العمــل الــب سياـ لت ةــه
فرشق اخلرباء يف املاتقبلي على النحو املقرتح يف الفقرة .8٢
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تقرير فريق اخلرباء املعين إبحصاءات الالجئني واملشردين داخليا

أوال  -مقدمة
 - ٠يف ال ــدورة الاايسـ ـ واألرةعـ ـ للحنـ ـ املحص ــا ي املعق ــوية يف آذار/م ــارس ٨١٠8ي ق ــدم مكت ــع
املحصاء املر ز النروجيـ ومفوضـي األمـم املتحـدة لَّـؤون الالجئـ تقرشـرا مَّـرت ا عـن احصـاءا الالجئـ
واملَّريشن ياخليا ( .)E/CN.3/2015/9وأُةـرز التقرشـر عـدة حتـد مرتب ـ ومـت وتصـني ونَّـر احصـاءا
الالجئ ووالد اللحوء واملَّريشن ياخلياي مبا يف ذلك عدم اتااق املص لحا وضرورة توافر ما شكف من
مصاير البياق ي والصعول القا م يف مقارن املحصاءا الدولي املتعلق للالجئ واملَّريشن ياخليا.
 - ٨واقرتحت اجلمتان اللتان أعدات التقرشر تنظيم مؤمتر يويل جيمت ةـ املنظمـا الدوليـ واخلـرباء مـن
املكاتع املحصـا ي الوونيـ فـدأل حفـز املناقَّـا ةَّـان التحـد القا مـ وحتدشـد األولـو واحللـول
احملتمل للتصد هلبه التحد واستكَّاأل أفال الابل مليراج احصاءا الالجئ واملَّريشن ياخليا
يف النظم املحصا ي الووني  .وأعرةتا أشاا عن ضرورة العمل على وضت توايا يولي ةَّان احصـاءا
الالجئ ي وذلك لتباع هنج مماثل للنمج املاتخدم يف منَّور ’توايا ةَّان احصاءا اهلحرة الدولي ي
التنقـي  ‘٠ي ويليـل تكميلـ شتاـمن ارشـايا عمليـ جلمـت وحتليـل ونَّـر البيـاق املتعلقـ ةتلـك الفئــا
الاكاني  .وأشد اللحن املحصا ي ي يف مقررها ٠١7/7٦ي االقرتاح الداع اىل عقـد مـؤمتر يويل وأقـر
لحلاج اىل وضت توايا يولي و تيع ذ ال شتامن ارشايا عملي .
 - 3ويف اوار متاةع مقرر اللحن ٠١7/7٦ي قام معمد املحصاء الرت ـ ومكتـع املحصـاء املر ـز
النروجي ـ ـ ومفوض ـ ــي األم ـ ــم املتح ـ ــدة لَّ ـ ــؤون الالجئ ـ ـ واملكت ـ ــع املحص ـ ــا لالحت ـ ــاي األورو واملكت ـ ــع
املحصا للراة األوروةيـ للتحـارة احلـرة ةتنظـيم املـؤمتر الـدويل املعـين لملحصـاءا املتعلقـ للالجئـ يف
تَّ ـرشن األول/أ تــوةر  ٨١٠8يف أن اليــاي تر يــا .ولــئن أقــر املَّــار ون يف امل ـؤمتر أبءي ـ حتا ـ احصــاءا
املَّــريشن ياخليــاي فقــد ر ــزوا علــى احصــاءا الالجئ ـ ووــالد اللحــوء .وخــالل امل ـؤمتري اتفــق علــى أن
احصاءا الالجئـ شنبيـ أن تَّـكل جـزءا ال شتحـزأ مـن املحصـاءا الوونيـ وأن مـن الاـرور حتاـ
فمــم عمعــا الالجئ ـ ووــالد اللحــوء وتــدفقا م .وأُقــر أشاــا أبن ةنــاء نظــم معلومــا أ ــر فــاءة تلــد
االحتياجا من املحصاءا امليارش والرمسي على حد سواء وحتا امكاني املقارن ة األرقام الوونيـ
والدولي شَّكالن ماالت ر يايت شنبي معاجلتمما(.)٠
 - 7ويف الدورة الااةع واألرةع للحن املعقوية يف آذار/مارس ٨١٠٦ي ُعرضت نتا ج املؤمتر وسـبل
املا قدما يف معاجل التحد املَّرت يف احصاءا الالجئ ي اليت مت حتدشـدها واالتفـاق عليمـا أثنـاء
امل ـؤمتري يف تقرشــر أعــده مكتــع املحصــاء املر ــز النروجي ـ ومعمــد املحصــاء الرت ـ واملكتــع املحصــا
لالحتــاي األورو ومفوضــي األمــم املتحــدة لَّــؤون الالجئـ ( .)E/CN.3/2016/14وتاــمنت االقرتاحــا
الــيت قــدمما معــدو التقرشــر انَّــاء جلن ـ خ ـرباء معني ـ إبحصــاءا الالجئ ـ ووضــت تواــيا يولي ـ ةَّــان
احصاءا الالجئ ويليل لتحميت املحصاءا ذا الصل .
__________
( )٠ميكــن االوــالع علــى التقرشــر الكامــل للم ـؤمتر علــى ال ـراة التــايل

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/

.statistics/ESCoP/Conference%20Report%20Antalya%20%28final%29.pdf
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 - 8ووافقــت اللحن ـ ي يف مقررهــا ٠٠٠/72ي علــى انَّــاء فرشــق خ ـرباء معــين إبحصــاءا الالجئ ـ ي
معرتفـ ةاــرورة وضــت معــاش وحتاـ الــنظم املتعلقـ إبحصــاءا الالجئـ ي واقرتحــت يف الوقــت نفاــه أن
شدرج فرشق اخلرباء املَّريشن ياخليا يف ن اق عملـه .وتقـرر أن تر ـز الوالشـ العامـ لفرشـق اخلـرباء علـى وضـت
توايا وتوجيما يولي ةَّان احصاءا الالجئ والنمـو لملناقَّـا اجلارشـ حـول املعـاش اخلااـ
إبحصاءا املَّريشن ياخليا.
مقرر اللحن ي أنَّـئت جلنـ توجيميـ ي تتـال مـن مكتـع املحصـاء املر ـز النروجيـ
 - ٦واستنايا اىل َّ
واملكت ـ ــع املحص ـ ــا لالحت ـ ــاي األورو ومفوض ـ ــي األم ـ ــم املتح ـ ــدة لَّ ـ ــؤون الالجئ ـ ـ ي م ـ ـن أج ـ ــل وض ـ ــت
االختصااـا املتعلقـ ةعمـل فرشــق اخلـرباء الـيت أقرهـا مكتــع اللحنـ املحصـا ي يف متوز/شوليــه .)٨(٨١٠٦
و انت العاوش يف فرشق اخلرباء مفتوح أمام مجيت املكاتع املحصا ي الووني واملنظما الدولي  .وشتال
()3
فرشـق اخلـرباء يف شــكله احلــايل مــن اللحنـ التوجيميـ وهيئــا احصــا ي مــن أ ــر مــن  38ةلــدا واقليمــا ي
وحنو  ٨١منظم اقليمي ويولي (.)7
-2

املقرر ٠٠٠/72يةتحقيق املنحزا املتوخاة التالي
وُ ل فرشق اخلرباءي مبوجع َّ

وضــت جمموع ـ مــن التواــيا الدولي ـ ةَّــان احصــاءا الالجئ ـ ي ميكــن اســتخدامما
(أ)
ـدليل مرجعـ للعمـل الـووين والـدويل ةَّـان احصـاءا الالجئـ ووـالد اللحـوء (قُ اـدمت اىل اللحنـ يف
يور ا التاسع واألرةع )؛
(ب) وضت يليل لتحميت احصاءا الالجئ ي شتاـمن تعليمـا تنفيبشـ ةَّـان يفيـ مجـت
املحصاءا املتعلق للالجئ ووالد اللحوء (سيتم تقدميه اىل اللحن يف يور ا اخلما )؛
(ج) اعداي تقرشر تقين شب الابيل للما قدما من أجل وضت معاش يولي قاةل للمقارنـ
لإلحصاءا املتعلق لملَّريشن ياخليا (قُ ادم اىل اللحن يف يور ا التاسع واألرةع ).
 - ٢وقد عقد فرشق اخلـرباء املعـين إبحصـاءا الالجئـ واملَّـريشن ياخليـا اجتمـاع  .وخـالل االجتمـاع
األول الب عقد يف وةنماغن يف تَّرشن ال ـا//نوفمرب ٨١٠٦ي اسـتُعر اهليكـل املقـرتح للتواـيا الدوليـ

__________
( )٨ميكن االوالع على االختصااا علـى الـراة التـايل http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/7723880/
.terms-of-reference-refugee-statistics.pdf
( )3تَّــمل البلــدان واألقــاليم مــا شل ـ اثيوةيــاي وأذرةيحــاني واألريني وا ـوايوري وأملانيــاي وأوغنــداي وأو رانيــاي ول اــتاني وةلحيكــاي
وةـنياليششي والبوسـن واهلرسـكي واتشلنــدي وتر يـاي وجنـوب أفرشقيــاي والصـومالي واقلـيم ريســتان يف العـراقي والفلبـ ي وفلاـ ي
والكـام وني و مبـوي ي و نـداي و ـو يشفـواري و وسـوفو (شنبيـ أن تُفمـم مجيـت املشـارا اىل وسـوفو الـوارية يف هـبه الورقـ يف
ســياق قـرار جملــس األمــن التــاةت ل مــم املتحــدة ))٩٩( ٠٨77ي و ولومبيــاي و ينيــاي ولبنــاني ومــاليز ي ومصــري وامليــربي واململكـ
املتحدة لربش انيا العظمى وأشرلندا الَّمالي ي والنروشجي والنمااي والنيحري وهنيار ي والوال املتحدةي واليوقن.
( )7تَّــمل املنظمــا الدولي ـ مــا شل ـ املفوضــي األوروةيـ (املدشرش ـ العام ـ لَّــؤون اهلحــرة والَّــؤون الداخليـ واملدشرش ـ العام ـ للعمــل
والَّــؤون االجتماعي ـ وامليمــاج االجتمــاع )؛ واملكتــع األورو لــدعم اللحــوء؛ واملكتــع املحصــا للراة ـ األوروةي ـ للتحــارة
احل ــرة؛ واللحنـ ـ االقتص ــايش واالجتماعيـ ـ لي ــر آس ــيا؛ واملكت ــع املحص ــا لالحت ــاي األورو ؛ ومر ــز را ــد التَّ ــري ال ــداخل ؛
واملنظم ـ ـ الدولي ـ ـ للمحـ ــرة؛ والـ ــدا رة املَّ ــرت املعنيـ ـ ةتحدش ــد مسـ ــا املَّـ ــريشن ياخليـ ـاً؛ ومنظمـ ـ التعـ ــاون والتنميـ ـ يف امليـ ــدان
االقتص ــاي ؛ وة ــرقمج ما ــوح اهلح ــرة الدولي ـ ـ ل س ــر املعيَّ ــي يف ةل ــدان البح ــر األة ــي املتوسـ ـ ؛ وة ــرقمج التع ــاون األورو
املتوس ـ يف جمــال املحصــاء؛ واــندوق األمــم املتحــدة للاــكان؛ ومفوضــي األمــم املتحــدة لَّــؤون الالجئ ـ ؛ ومنظم ـ األمــم
املتحــدة لل فول ـ ؛ وو ال ـ األمــم املتحــدة ملغاث ـ وتَّــييل الالجئ ـ الفلا ـ يني يف الَّــرق األي ؛ وشــعب املحصــاءا ؛ وايارة
الَّؤون االقتصايش واالجتماعي ؛ واألمان العام ل مم املتحدة؛ والبنك الدويل؛ وةرقمج األغبش العامل .
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ةَّــان احصــاءا الالجئـ والتقرشــر التقــين عــن احصــاءا املَّــريشن ياخليــاي وأنَّــئت أفرقـ لصــياغ تلـ
فصول التوايا  .وأنَّر فرشق فرع ماتقل للعمل على التقرشر التقين الب شب الابيل للماـ قـدما مـن
أجل وضت معاش يولي قاةل للمقارن لإلحصاءا املتعلق لملَّـريشن ياخليـا .وولبـت اللحنـ التوجيميـ اىل
الــدا رة املَّــرت املعني ـ ةتحدشــد مســا املَّــريشن ياخلي ـاً تــويل قيــاية عمــل الفرشــق الفرع ـ ي ةــدعم مــن مكتــع
املحصــاء املر ــز النروجي ـ ومر ــز راــد التَّــري الــداخل ي ةواــفمما اجلمت ـ املَّــار ت يف قيــاية العمــل(.)8
وخالل االجتماع ال ا /الب عقد يف أوسلو يف نياان/أةرشل ٨١٠2ي نوقش مامون تل فصول الواث ق
وهيكلما مبزشد من التفصيلي مبا يف ذلك التوايا احملدية اليت شنبي ايراجما يف جمموع التوايا الدولي .
وخــالل اجتمــاع اثل ـ ُعقــد يف جني ـ يف آب/أغا ـ س  ٨١٠2وضــم فق ـ أعاــاء الفرشــق الفرع ـ املعــين
إبحصاءا املَّريشن ياخلياي وضعت جمموع من التوايا ليتم ايراجما يف التقرشر التقين.
 - ٩وقــد انتمــى فرشــق اخلـرباء ادن مــن اعــداي جمموعـ التواــيا الدوليـ والتقرشــر التقــين عـن احصــاءا
املَّـريشن ياخليــا وقــدممما اىل اللحنـ املحصـا ي للنظــر فيممــا واملوافقـ عليممـا يف يور ــا التاســع واألرةعـ .
وةعــد النظــر يف هــات الــوثيقت ي سيوااــل فرشــق اخلـرباء عملــه ةَّــان احصــاءا الالجئـ واملَّــريشن ياخليــاي
حيـ أنـه سـ ز علـى وضـت يليـل لتحميــت احصـاءا الالجئـ وشقـوم ةصـقل تواـياته املتعلقـ إبحصــاءا
املَّريشن ياخليا .وقد وافقت اللحن التوجيمي على أنه سيكون من املفيد متدشـد فرشـق والشـ فرشـق اخلـرباء ـ
شتاــل لــه أشاــا وضــت يليــل لتحميــت احصــاءا املَّــريشن ياخليــا .ومــن شــان ذلــك أن حيقــق قيم ـ ماــاف
ل وســاا املحصــا ي وأن شعــا أشاــا احلاجـ اجلليـ اىل ااــاذ املزشــد مــن املجـراءا وحتاـ الـربامج القا مـ
على األيل اليت تلد احتياجا عدي متزاشد من الاكان املَّريشن ياخلياي لالستفاية من الـزخم الـب ولـده
عم ــل فرش ــق اخل ـ ـرباء .وسيتا ــمن يل ــيال عمي ــت املحص ــاءا تعليم ــا تنفيبشـ ـ أ ــر حتدش ــدا ةَّ ــان تنفي ـ ـب
التوايا املقرتح ي وسيتم تقدميمما اىل اللحن املحصا ي يف يور ا اخلما يف آذار/مارس .٨١٠٩

اثنيا  -معلومات أساسية
 - ٠١مت تزاشد ةروز ماال التَّري القار على الصـعيد الـدويلي شظمـر اهتمـام متزاشـد علـى الصـعيدشن
الووين والدويل لملحصاءا املتعلق للالجئ ووـالد اللحـوء واملَّـريشن ياخليـاي مبـا يف ذلـك التقـدشرا
الكاملـ والدقيقـ واملناســب التوقيــت والقاةلـ للمقارنـ يوليــا ألعــداي املَّــريشن قاـرا .وتــزياي أءيـ تقــدشرا
التدفقا الاكاني النامج ا عن النزاع للناب لإلحصـاءا الدمييرافيـ الرمسيـ ي الـيت شنبيـ أن تَّـمل علـى
حنـو متاــق الاــكان املَّــريشن قاـرا .وتــؤي املحصــاءا غـ املكتملـ أو غـ الكافيـ عــن تلــك الفئــا
الاكاني اىل تقـوش عمليـا احلاـاب املتعلقـ ةرت يبـ هـبه الفئـا وحتر ا ـا (املتصـل لهلحـرة وغ هـا)ي
مما شؤثر ةدوره على احصاءا أخرىي وال سيما املحصاءا القا م على الاكان.
 - ٠٠وتتام املحصاءا الَّدشدة الدق عن الالجئ ووالد اللحوء واملَّـريشن ياخليـا أبءيـ حامسـ
أشاــا الاــاذ القـرارا املاــتن ةي ممــا شــؤثر يف هناشـ امل ــاأل علــى حيــاة الفئــا الاــكاني الاــعيف  .وهنــا
وا ف ـ مــن املاــتخدم احملتمل ـ لإلحصــاءا املتعلق ـ ةتلــك الفئــا الاــكاني ي مبــا يف ذلــك الاــل ا

__________
( )8الدا رة املَّـرت املعنيـ ةتحدشـد مسـا املَّـريشن ياخليـاً هـ يا ـرة مَّـرت ةـ الو ـاال أنَّـئت يف عـام  ٨١١٩وهـ تعـل
ةتحدشــد الاــما يف حــاال التَّــري الــداخل  .وتر ــز الــدا رة يف عملمــا علــى تقــد الــدعم جملموع ـ متنوع ـ مــن اجلمــا
الفاعلـ ـ يف جم ــال تنفي ــب عملي ــا حتدش ــد الا ــما ي مب ــا يف ذل ــك ال ــدعم املي ــدا /وةن ــاء الق ــدرا وت ــوف األيوا واملب ــاي
التوجيمي .)http://www.jips.org/en/home( .
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احمللي والووني واملنظما الدوليـ  .والبيـاق املتعلقـ للالجئـ ووـالد اللحـوء واملَّـريشن ياخليـا ضـرورش
لفمــم هــاهرة التَّــري القاــر علــى حنــو أفاــلي وحتليــل آاثرهــاي وقيــاس التي ـ ا علــى مــر الــزمني وتــوف
اســتحاة مال م ـ هلــا .وتــوفر املحصــاءا اجليــدة أشاــا األيل ـ الالزم ـ لــدعم مــا شل ـ (أ) حتا ـ اــياغ
الاياس ــا واا ــاذ القـ ـرارا الا ــليم للتص ــد لتح ــد التَّ ــري القا ــر ؛ و (ب) ز ية فعاليـ ـ را ــد
الاياسا والربامج وتقييمما واملااءل ةَّاهنا؛ و (ج) تعزشز املناقَّا وجموي الدعوة العام .
 - ٠٨ومت ذلـكي فـ ن املبـاي والتواـيا القا مـ ةَّـان احصـاءا األحـوال املدنيـ وتعـدايا الاـكان
واملاا ن واحصاءا اهلحرة الدولي تقتصر على معاجلـ التَّـري القاـر ة رشقـ سـ حي  .ومت تنـاول ضـرورة
تعزشز قاةلي احصاءا اهلحرة الدولي للمقارنـ (مبـا يف ذلـك املحصـاءا املتعلقـ ة ـالد اللحـوء والالجئـ )
ألول مـرة يف عــام ٠٩83ي عنــدما نَّــر األمــم املتحــدة احصــاءا اهلحــرة الدوليـ ( .)٦ويف عــام ٠٩2٦ي
نَّ ــر اللحنـ ـ املحص ــا ي توا ــيا ةَّ ــان احص ــاءا اهلح ــرة الدوليـ ـ ( )2لتَّ ــحيت البل ــدان عل ــى مج ــت
املحصاءا املتعلق لملماجرشن وجدولتما ونَّرها وتعزشز قاةلي املقارن الدولي  .ويف عام ٠٩٩٢ي نـُ اقحت
وو است ن اقما ليَّمل مباي توجيمي حمدية لتحميت املعلوما املحصا ي املتعلق ة الد
تلك التوايا ُ
()٢
اللحوء .غ أن التوايا املنقح ال تتناول التحر ا الكب ة لالجئ أو املَّريشن ياخليا  .ولملضاف
اىل ذلــكي ف ـ ن العدشــد مــن الالجئ ـ ليا ـوا مــن املمــاجرشن الــدولي ي ولــدى الالجئ ـ واملَّــريشن ياخليــا
احتياجا حمدية من احلماش تاتلزم احصاءا صص .
 - ٠3ولبلكي ل من الارور وضت جمموع من التوايا احملدية اليت ميكن للبلدان واملنظما الدوليـ
االســتعان فــا لتحاـ مجــت املحصــاءا املتعلقـ للاــكان املَّــريشن قاـرا وعميعمــا وتصــنيفما واملةــال عنمــا
وحتاـ ـ نوعيتم ــا ةوج ــه ع ــام .وشتم ــل اهل ــدأل م ــن ه ــبه التوا ــيا يف ”حتاـ ـ املحص ــاءا املتعلقـ ـ أبح ــد
()٩
اجلوانع اهلام للمحرة الدولي وحتا املعلوما العام عن حال ذا ث ب يف الرفاه العامل “
 - ٠7وان رؤساء الدول واحلكوما ي يف اعالن نيوشور من أجل الالجئ واملمـاجرشن الـب اعتمدتـه
اجلمعي ـ العام ـ يف قرارهــا ٠/2٠ي ســلموا أبءي ـ حتا ـ مجــت البيــاق ي ال ســيما مــن جانــع الا ــل ا
الوونيـ ؛ ويع ـوا اىل تعزشــز التعــاون الــدويل لتحا ـ مجــت البيــاق املتعلق ـ للالجئـ واملمــاجرشني ةوســا ل
منمــا ةنــاء قــدرا الاــل ا الووني ـ ؛ والحظ ـوا أن هــبه البيــاق شنبي ـ أن تكــون مصــنف حاــع نــوع
اجلــنس والاــن وأن تتاــمن معلومــا عــن التــدفقا النظاميـ وغـ النظاميـ ي واداثر االقتصــايش للمحــرة
ونزوح الالجئ ي واالعار للبَّري واحتياجا الالجئ واملماجرشن واجملتمعا املايف واملاا ل األخرى؛
وذ ــروا أن مجــت البيــاق شنبيـ أن شــتم علــى حنــو شتاــق مــت التَّـرشعا الوونيـ املتعلقـ ماشـ البيــاق ي
وعند االقتااءي مت االلتزاما الدولي املتعلق لخلصواي .
 - ٠8وقد شدي عدة قرارا اايرة عن ياق اتةع ل مم املتحدة على أءي وجوي ةياق موثوق عن
املَّــريشن ياخليــا ةيي ـ حتا ـ الاياســا والربجم ـ واالســتحاة مــن أجــل هــبه الفئ ـ الاــكاني ي وضــمان اش ـ
__________
(.United Nations publication, Sales No. 1953, XVII,10 )٦
( )2املرجت نفاهي .Sales No. E.79.XVII.18
( )٢ميك ـ ـ ـ ـ ـ ــن االو ـ ـ ـ ـ ـ ــالع عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تواـ ـ ـ ـ ــيا ةَّـ ـ ـ ـ ــان احصـ ـ ـ ـ ــاءا اهلحـ ـ ـ ـ ــرة الدوليـ ـ ـ ـ ـ ي تنقـ ـ ـ ـ ــي ٠علـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـراة التـ ـ ـ ـ ــايل
.https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1e.pdf
(E/CN.3/2016/14 )٩ي الفقرة .٠٨
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حق ــوق املنا ــان اخلااـ ـ ف ــاي ويع ــم احلل ــول الدا م ـ ـ للتَّ ــري .وتق ــدم ه ــبه القـ ـرارا أشا ــا توا ــيا حم ــدية
للحكوما اللتماس اخلربا ذا الصل ةيي فال توافر ةياق موثوق عن املَّريشن ياخليا(.)٠١
 - ٠٦وأخ اي تؤ د أهداأل التنمي املاتدام ي اليت اعتمد ا اجلمعي العام يف قرارهـا ٠/2١ي ضـرورة ةنـاء
القــدرا وحتا ـ املحصــاءا ي مبــا يف ذلــك ز ية ت ـوافر ”ةيــاق عالي ـ اجلــوية ومناســب التوقيــت وموثوق ـ
ومفصــل حاــع الــدخلي واجلــنسي والاــني واالنتمــاء العرقـ واملثــيني والوضــت مــن حيـ اهلحــرةي واملعاقـ ي
واملوق ــت اجلي ـرايف وغ ه ــا م ــن اخلص ــا ل ذا الص ــل يف الا ــياقا الووني ـ “ (اهل ــدأل  - ٠2الياشـ ـ .)٠٢
وميكن أن تكون التوايا احملدية ةَّان احصاءا الالجئ ووالد اللحوء واملَّريشن ياخليا أياة لليـ
األءي لتعزشز القـدرة املحصـا ي للاـل ا الوونيـ ي وللتـايل تعزشـز قاعـدة األيلـ لالسرتشـاي فـا يف عمليـ
اــنت القـرارا ةَّــان تــوف احلماشـ واملاــاعدة للمحموعــا الـ الا مجيعمــا .ويف الوقــت نفاــهي ســيؤي
حتا املحصاءا يف هبا اجملالي مبا يف ذلك التصني املال مي اىل تعزشز قيـاس التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق
أهداأل التنمي املاتدام ي مت الرت يز ةَّكل خاص على الفئا الاعيف من الاكان.

اثلثا  -عملية إعداد الواثئق
 - ٠2جـرى اعـداي جمموعـ التواـيا الدوليـ والتقرشـر التقـيني اللــبشن ميـ الن وثيقتــا معلومـا أساســي
للناــب هلــبا التقرشــر ةفاــل جمــد تعــاو /قــام ةــه أعاــاء فرشــق اخلـرباءي ــل توجيمــا مقدمـ مــن اللحنـ
التوجيمي  .و ما ذُ ر أعالهي ف ن لب العاوش يف الفرشق مفتوحا أمام مجيت الال ا واملنظما الووني
والدولي املعني لملحصاءا املتعلق للالجئ و/أو املَّريشن ياخليا .ومي ـل أعاـاء فرشـق اخلـرباء احلـالي
من ــاوق وس ــياقا فا قـ ـ التن ــوع وشَّ ــملون خلي ــا م ــن األعا ــاء ال ــبشن انا ــموا اىل الفرش ــق ان الق ــا م ــن
اهتمــاممم اخلــاص وأعاــاء يع ـوا حتدشــدا اىل االناــمام ةاــبع خــرب م املعروف ـ مــت الالجئ ـ أو املَّــريشن
ياخلياي وقدرا م اخلاا ي و/أو ةير تي ي مناوق جيرافي أو امنا ي اضافي .
 - ٠٢وتولت مفوضي األمم املتحدة لَّؤون الالجئ والدا رة املَّـرت املعنيـ ةتحدشـد مسـا املَّـريشن
ياخليا ممـام أمانـ فرشـق اخلـرباء وأني ـت فمـا ماـؤولي تناـيق األعمـال املتعلقـ ةوضـت جمموعـ التواـيا
الدوليـ (مفوضــي األمــم املتحــدة لَّــؤون الالجئـ ) واعــداي التقرشــر التقــيني للتَّــاور مــت اللحنـ التوجيميـ
واجلمت املَّار ت يف قياية العمل على فرايى الفصول .واض لت مبعظم األعمـال املتعلقـ ةوضـت جمموعـ
التوايا الدولي أعااء اللحن التوجيمي (مفوضي األمم املتحدة لَّؤون الالجئ ي واملكتع املحصا
لالحتاي األورو ي ومكتع املحصاء املر ز النروجي )ي ةينمـا تولـت الـدا رة املَّـرت املعنيـ ةتحدشـد مسـا
املَّــريشن ياخليــا قيــاية العمــل علــى اعــداي التقرشــر التقــيني ةــدعم مــن مر ــز راــد التَّــري الــداخل ومكتــع
املحص ــاء املر ـ ــز النروجي ـ ـ ةواـ ــفمما اجلمت ـ ـ املَّ ــار ت يف قيـ ــاية العمـ ــل واملا ــؤولت عـ ــن الفصـ ــول.
و ما جاء أعالهي مت انَّاء أفرق للعمل على تل فصول جمموع التوايا الدولي وانَّـاء فرشـق فرعـ
معــين للتقرشــر التقــين خــالل االجتمــاع األول لفرشــق اخلـرباء .واســند اىل اجلمتـ املاــؤولت عــن الفصــول
ممم تنايق أعمال األفرق املعني للفصول.
__________
( )٠١انظــر قـرار جملــس حقــوق املناــان  ٩/٨١و  ٠٠/3٨املتعلقـ قــوق املناــان للمَّــريشن ياخليــا؛ وقـرار اجلمعيـ العامـ
( ٠٢١/٦٢و  ٠٦8/2١املتعلق ةتوف احلماش واملااعدة للمَّريشن ياخليا.
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 - ٠٩ووُلع من مجيت أعااء فرشـق اخلـرباء تقـد املسـماما واةـداء ريوي الفعـل خـالل مجيـت مراحـل
العملي ي خصواا ةير ضمان أن تَّمل التوايا تل املناوق والاياقا  .وحي أن الفرشـق شاـم
أ ر من  38هيئ من اهليئا املحصا ي الووني ي فقد أمكن حتدشد العدشد من األم ل من ةلدان ةعينمـا
وايراجم ــا ام ل ـ ـ منوذجي ـ ـ يف التواـ ــيا والتقرش ــر التقـ ــيني للدالل ـ ـ علـ ــى ال رشق ـ ـ الـ ــيت ميك ــن فـ ــا ايراج
املحصاءا املتعلقـ للالجئـ واملَّـريشن ياخليـا يف الـنظم املحصـا ي الوونيـ  .وقـد مت َّـل اهلـدأل النمـا
يف ض ــمان أن تك ــون التوا ــيا النما ي ـ ـ ممم ـ ـ ومفي ــدة ملختل ـ ـ اهليئ ــا املحص ــا ي الووني ـ ـ و ــبلك
للمنظما املقليمي والدولي .
وعقــد اجتماعــان لفرشــق اخل ـرباء واجتمــاع اضــايف للفرشــق الفرع ـ املعــين لملَّــريشن ياخليــا ةيــر
ُ - ٨١
فالـ اجـراء مناقَّـا متعمقـ عـن حمتـوى الـوثيقت ومـن أجـل التواـل اىل اتفـاق ةَّـان املاـا ل العالقـ
ـروع اـييت للحصـول علـى ريوي فعـل شـامل
والتوايا النما ي  .وعالوة على ذلكي جرى تداول مَّ ي
لتا الوثيقت .
ياخل الفرشقي وحدثت اتصاال موسع فيما ة أعااء الفرشق ملناقَّ حمتو
 - ٨٠وتولت اللحن التوجيمي ممام اجمللس االستَّار خالل مجيت مراحل العملي ي حي سـعت اىل
توضي األسئل والتعليقا الواريةي لما أمكن ذلك .غ أنه شنبي التَّدشد على أن الصييت النما يت
للوثيقت ال مت الن موق اللحن التوجيمي أو أ منظم أو هيئ مبفريهـاي ةـل تعكاـان التفـاهم احلااـل
ة أعااء فرشق اخلرباء كل وتوافق ادراء ةينمم.
 - ٨٨ويف الفــرتة مــن  ٠١تَّ ـرشن ال ــا//نوفمرب اىل  ٠١ــانون األول/يشاــمرب ٨١٠2ي أجــر شــعب
املحصاءا التاةع مليارة الَّؤون االقتصايش واالجتماعي لألمان العامـ مَّـاورة عامليـ ةَّـان مَّـروع
الصييت النما يت جملموعـ التواـيا الدوليـ والتقرشـر التقـين لفا ـدة مجيـت الاـل ا واملكاتـع املعنيـ يف
ال ــدول األعا ــاء يف األم ــم املتح ــدة .واس ــتحاة مل ــا مت اة ــداؤه م ــن ريوي فع ــل وتعليق ــا ةَّ ــان مَّ ــروع
الصييت النما يت ي جرى تعدشل الوثيقت وحترشرءا لتقدميمما اىل اللحن .

رابعا  -التوصيات الدولية بشأن اإلحصاءات املتعلقة ابلالجئني
ألف  -احلاجة إىل توصيات دولية بشأن اإلحصاءات املتعلقة ابلالجئني
 - ٨3تقوم الال ا الووني واملنظما املقليمي والدولي ي مبا يف ذلك مفوضي األمم املتحدة لَّؤون
الالجئ واملكتع املحصا لالحتاي األورو ي ةنَّر احصـاءا تتعلـق للالجئـ ووـالد اللحـوء ةَّـكل
منتظم .ويف ةلدان ةي تتوىل مفوضي شؤون الالجئ مجت هبه املحصاءا ونَّرها للنياة عن البلدي
اىل أن شص ــب البل ــد ق ــايرا عل ــى انت ــاج املحص ــاءا اخلاا ـ ة ــه .وة ـ حاج ـ واض ــح اىل ةن ــاء الق ــدرا
والت صد للتحد املرتب ومـت وعميـت وعـر البيـاق املتعلقـ للالجئـ ووـالد اللحـوء والـيت تـؤثر
يف جــوية املحصــاءا املنَّــورة .وشتاــم حتاـ املحصــاءا املتعلقـ فــبه الفئــا الاــكاني أبءيـ لليـ
لكفالـ ااـاذ قـرارا ماـتن ة ووضـت سياسـا وةـرامج قا مـ علـى األيلـ اـدم ةصـورة مناسـب احتياجـا
تلك الفئا الاكاني .
 - ٨7وشتم ــل أحــد التحــد القا م ـ يف عــدم امكاني ـ املقارن ـ ة ـ املحصــاءا املتعلق ـ للالجئ ـ
ووـالد اللحــوء الصــايرة عـن تلـ البلــدان وعلــى ن ـاق تلـ حــاال التَّــري .وشـنحم ذلــك عــن عــدم
االتاــاق يف املصـ لحا واملفــاهيم والتعــارش والتصــنيفا ي فاــال عــن التبــاشن يف أســاليع مجــت البيــاق
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وعميعما وعرضما على الصعيدشن الووين والدويل .وعاية ما ُعمت البيـاق عـن الالجئـ ووـالد اللحـوء
ألغرا ايارش وليس احصا ي ي والتعارش املاتخدم تعكس التَّرشعا والاياسا واملمارسا اخلاا
ةبلدان ةعينما.
 - ٨8ومــن هــبا املن لــقي ة ـ حاجـ اىل التمييــز مفاهيميــا ةصــورة أ ــر فعالي ـ ةـ املمــاجرشن الــدولي
والالجئ  .ويف ةع احلاال ي قد شُنظر اىل الالجئ فئ فرعي من املمـاجرشني غـ أن الالجـري قـانوق
وألغرا احلماش واملحصاءي غ مَّمول ةَّكل األ مبص ل ”املمـاجر“ي ويف ةعـ احلـاال شكـون
مــن الواضـ أن الالجئـ لياـوا ممــاجرشن علــى املوــالق (م ــل معظــم الالجئـ الفلاـ يني ) .وهــبا هــو
أشاــا الاــبع يف وج ــوي حاج ـ اىل تواــيا حم ــدية ةَّــان املحصــاءا املتعلق ـ للالجئ ـ ي اض ــاف اىل
ما هو متوفر من توايا ةَّان احصاءا اهلحرة الدولي ي التنقي .٠
 - ٨٦وةـ حاجـ أشاــا اىل حتاـ فمــم مفمــوم تــدفقا الالجئـ ووــالد اللحــوء وعمعــا مي وةنــاء
نظم معلوما ذا فاءة قايرة على أن تلد احتياجا املحصاءا امليارش والرمسي على الاواء .ومي ل
قيــاس التحر ــا القاـرش للاــكان يف األزمــا املناــاني حتــد تقنيـ وتَّــييلي وسياســي فرشــدةي األمــر
الب شؤثر على يق وموثوقي البياق املتاح  .وشتام الالجئون ووالبو اللحوء ةك رة التنقلي خصواا يف
األزما املنااني املتواال ي وميكن أن تتي أمناا توزشت الاكان ةارع ي األمر الب شـؤثر يف مجلـ أمـور
منما أور املعاشن للدراسا االستقصا ي .
 - ٨2وتوجــد عــدة فح ـوا يف املحصــاءا الرمسي ـ ي منمــا االفتقــار اىل البيــاق الدمييرافي ـ األساســي
املتعلق ة الد اللحوء والبياق االجتماعي  -االقتصايش املتعلق للالجئ  .ومن شان توافر ةياق عن
الاما األساسي هلبه الفئا الاـكاني أن شتـي حتليـل حالـ رفـاهمم االجتمـاع  -االقتصـاي مقارنـ ً
ةعمــوم املمــاجرشن وعمــوم الاــكاني م ــا شتــي حتليــل مــدى ان ــدماجمم .وتوجــد حاج ـ أشاــا اىل تعظ ــيم
استخدام مصاير البياق املتاحـ (وذلـك مـ ال عـن ورشـق ايراج أسـئل عـن أسـباب اهلحـرة والتمـاس مر ـز
الالجر يف التعدايا وغ ها من األيوا املاتخدم يف الدراسا االستقصا ي ) مـت االرتقـاء يف الوقـت
نفاه لستخدام مصاير ةياق جدشدة (م ل البياق املكاني أو الاخم ).
 - ٨٢وال توجـد ســوى اــل حمـدوية ةـ املحصــاءا الوونيـ املتعلقـ للالجئـ ووـالد اللحــوءي الــيت
ا ما تُدار ضمن ن اق سل ا اهلحرةي واملحصاءا الووني املتعلق لهلحرة والاكان .وشااأل اىل
ذل ــك أن ةـ ـ تف ــاوات بـ ـ ة ةـ ـ البل ــدان م ــن حيـ ـ حح ــم الا ــكان املَّ ــريشن قاـ ـراي وق ــدرا ال ــنظم
املحصــا ي وامليارش ـ الووني ـ ي وأولــو الاياســا الووني ـ  .وةوجــه خــاصي حتــد القيــوي املفروض ـ علــى
القدرا يف البلدان النامي من ن اق وفعالي أنَّ مجت البياق ونَّرها.
 - ٨٩ومــن املاــلم ةــه عمومــا أنــه شتعـ املواءمـ ةـ النمحـ املناــا /واملمنــا وأنــه شنبيـ للحمــا
الفاعل العامل يف هبشن اجملال أن تتعاون ةفعالي أ ربي وذلك من أجل تياـ مجلـ أمـور منمـا االنتقـال
الاــلس مــن حــاال ال ـوار اىل حلــول ماــتدام للاــكان املَّــريشن .واهلــدأل مــن عمــل فرشــق اخلـرباء يف
جم ــال وض ــت توا ــيا يولي ـ ـ ةَّ ــان املحص ــاءا املتعلق ـ ـ للالجئ ـ ـ ي وقيام ــه حتدش ــدا إبش ـ ـرا اهليئـ ــا
املحصــا ي الوونيـ واالســتفاية مــن قــدرا اي هــو ســد الفحــوة ةـ العمــل املناــا /والعمــل املمنــا وتعزشــز
انتاج احصاءا أفال لتلبي احتياجا األشخاص املعني يف األجل القص وال وشل.
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 - 3١وللناب للتحد ادخر الب شواجه املحصا ي العامل يف هبا امليداني عدر املشارة اىل أن
احلااس ـ ــي الَّ ـ ــدشدة للبي ـ ــاق املتعلق ـ ـ للالجئـ ـ ـ وو ـ ــالد اللح ـ ــوء وأءي ـ ـ الاـ ـ ـرش و اش ـ ـ البي ـ ــاق يف
املحصاءا املتعلق للالجئ قد حتد من واول املحصا ي اىل املعلوما يف النظم امليارش .

ابء  -اخلطوط العامة للتوصيات الدولية بشأن اإلحصاءات املتعلقة ابلالجئني
 - 3٠اســتنايا اىل التحــد احملـ َّـدَّيةي مبــا يف ذلــك احلاج ـ اىل معــاش يولي ـ واىل ةنــاء القــدرا ةَّــان
املحصـ ــاءا املتعلق ـ ـ للالجئ ـ ـ ووـ ــالد اللحـ ــوءي تقـ ـ َّـرر وضـ ــت جمموع ـ ـ مـ ــن التواـ ــيا الدولي ـ ـ ةَّـ ــان
املحص ــاءا املتعلقـ ـ للالجئـ ـ  .وترمـ ـ التوا ــيا اىل معاجلـ ـ الفحـ ـوا القا مـ ـ ع ــن ورش ــق النظ ــر يف
العناار التالي وتقد توايا ومعاش ةَّاهنا
(أ)

املوار القانو /وتعارش الالجئ ؛

(ب)

تعرش الالجئ والفئا الاكاني املتصل للالجئ ألغرا

(ج)

قياس عدي الالجئ ؛

(ي)

قياس حال رفاه الالجئ والفئا الاكاني املتصل للالجئ ومدى اندماجمم؛

(هـ)

تنايق وتعزشز نظم املحصاءا املتعلق للالجئ .

القياس املحصا ؛

 - 3٨وتوري التوايا ةياق مفصال للتعارش املحصا ي لالجئ ي مبا يف ذلك الن اق واملقاشيس ذا
الصـل للتـدفقا والتحمعــا  .وتَّـمل املاـا ل الــيت جـر تاـوشتما يف التواــيا الفـارق ةـ املمــاجرشن
والالجئ ـ واملبــدأ القا ــل أبن الالجئ ـ ي مــت االع ـرتاأل ةوجــوي ةع ـ التــداخل عنــد اعــداي املحصــاءا ي
لياوا جمري فئ فرعي من املماجرشني ةل وقد ال شكونون يف ةع احلاال مماجرشن على املوالق .وجرى
حتدشد ثالا فئا لوا اجملموعا الاكاني الفرعي املختلف من حيـ احلحـمي مبـن فـيمم األشـخاص
البشن حيتاجون اىل احلماش الدولي ي واألشخاص ممن هلم خلفي تتصل لللحوءي واألشخاص العا دون من
اخلارج ةعد التماس احلماش الدولي .
 - 33ووري يف التوا ـ ــيا تع ـ ــارش جملموع ـ ـ احل ـ ــد األي م ـ ــن املتيـ ـ ـ ا التص ـ ــنيفي واملحص ـ ــاءا
األساســي واملؤشـرا الر ياــي ي الــيت شتعـ مجعمــا واملةــال عنمــا ةَّــان تلـ الفئــا الاــكاني  .وجيــر
ترمج املفاهيم والتصنيفا املتعلق للالجئـ ووـالد اللحـوء اىل أسـئل أساسـي تتـي حتدشـد تلـك الفئـا
الاـكاني يف مصـاير البيــاق ة رشقـ عمليـ وفعالـ مــن حيـ التكلفـ  .وةاـبع ال ــاةت املعقـد للتعــارش
القانونيـ يف هــبا اجملــالي مت اللحــوء اىل عمليـ تباــي ةييـ التواــل اىل سلاــل عمليـ مــن األســئل ميكــن
استخدامما يف الدراسا االستقصا ي والتعدايا .
 - 37وتَّ ــمل التوا ــيا ةعا ــا م ــن املناقَّ ــا الفعلي ـ ـ ح ــول م ــدى فا ــدة املؤش ـ ـرا املنب ق ـ ـ عـ ــن
الدراســا االستقصــا ي العامـ ل ســر املعيَّــي والقــوى العاملـ يف حتقيــق نتــا ج جمدشـ لالجئـ ي يف ضــوء
احلاج اىل التصني اع وضت الالجـر وضـرورة تـوف عينـا ذا ححـم وتصـميم مناسـب  .وشواـى
أشاــا أبن تَّــمل أوـ ُـر املعاشنـ للدراســا االستقصــا ي وتعــدايا الاــكان يمــا الالجئـ  .اضــاف اىل
ذل ــكي جي ــر تن ــاول امكانيـ ـ م اةقـ ـ البي ــاق ي وايراج ةي ــاق الدراس ــا االستقص ــا ي والتع ــدايا يف
البياق امليارش ي والـرة ةـ الاـحال لسـتخدام البيـاق امليارشـ الوونيـ وةيـاق الاـحال الـوارية
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من مفوضي األمم املتحدة لَّؤون الالجئ واألونروا .وتَّدي التوايا علـى احلاجـ اىل هيا ـل أساسـي
متكامل للبياق .
 - 38وتَّــمل التواــيا أشاــا أم ل ـ وتوجيمــا ةَّــان تقيــيم حال ـ رفــاه الالجئ ـ وان ـدماجممي وه ـ
تراع يف هبا الصدي أءي الفئـا الاـكاني املرجعيـ ياخـل البلـد املاـي ي مبـا يف ذلـك عمـوم املمـاجرشن
يف البلــد املاــي  .وتنــاقش التواــيا أشاــا أءي ـ توحيــد مؤش ـرا الرفــاه واالنــدماج ي ـ تكــون قاةل ـ
للمقارن يوليا وتتـي تقيـيم حـاح جمـوي امليمـاج علـى ن ـاق املنـاوق والبلـدان .وتتاـمن التواـيا قا مـ
حمدية لملؤشرا املواى فا لقياس حال الرفاه ومدى االندماجي ترتب إبوار التعامل الَّامل مـت ماـال
الالجئ ومبؤشرا أهداأل التنمي املاتدام .
 - 3٦وتتناول التوايا أشاا التنايق على ن اق النظم املحصا ي الووني ي مبا شَّمل تلـ الو ـاال
املحصـا ي وشراعـ االختالفـا ةـ الـنظم املر زشـ والالمر زشـ  .وشواـى أبن شقـوم املكتـع املحصـا الــووين
أو اهليئ املحصا ي األساسي ةتويل املاـؤولي عمومـا عـن سـالم واـح مجيـت املحصـاءا الرمسيـ وةتناـيق
هبه العملي ي مبـا شكفـل فعاليـ التخ ـي والتناـيق والنَّـر .واضـاف اىل ذلـكي شـتم التَّـدشد علـى احلاجـ اىل
وجوي اوار قانو /ووين مال م واالمت ال اىل املباي األساسي لإلحصاءا الرمسي .
 - 32وة توايا أشاا تتعلق مبعاش البياق الوافي ي وتبايل البياق ي ونَّر املحصاءا املتعلق
للالجئ ـ ي وجيــر تنــاول وــرق تقيــيم الــنظم املحصــا ي وضــمان جــوية املحصــاءا املتعلق ـ للالجئ ـ .
وتُاــتخدم أم ل ـ مــن املنظمــا املقليمي ـ ي م ــل اللحــان االقتصــايش املقليمي ـ واالحتــاي األورو ي ملناقَّ ـ
التواــيا القا م ـ ةَّــان املحصــاءا و تل ـ األيوار التناــيقي  .واىل جانــع ذلــكي تُعــا ي احلاج ـ اىل
اشـ ـرا ال ــوزراء و ب ــار الاياس ــي عل ــى الص ــعيدشن ال ــدويل واملقليمـ ـ يف االرتق ــاء لملحص ــاءا املتعلق ـ ـ
للالجئ اولوش جلداول األعمال الاياسي واحلكومي .
 - 3٢وشنظــر الفصــل األخ ـ مــن التواــيا يف حتا ـ التناــيق ياخــل الــنظم الدولي ـ والووني ـ وشقــدم
توايا ةَّان انَّاء هيئ حو م مناسب لامان مواءمـ املفـاهيم والتعـارش واملةـال عـن املحصـاءا
املتعلق للالجئ  .وشنبي اشرا الدول األعااء يف هبه املداوال ي ومن النماذج املمكن اتباعما يف هبا
الصدي منوذج الفرشق املَّرت ة الو اال املعين ةتقدشر وفيا األوفال.

خامسا  -التقرير التقين عن إحصاءات املشردين داخليا
ألف  -احلاج ةةة إىل س ةةييق للمم ةةي ق ةةدما م ةةن أج ةةق ودة ة مع ةةاي قابل ةةة للمقارن ةةة دولي ةةا بش ةةأن
إحصاءات املشردين داخليا
 - 3٩مي ـل املَّـريون ياخليــا اجلـزء األ ــرب مـن الاــكان املَّـريشن علــى الصـعيد العــامل ي وهنـا اعـرتاأل
متزاشد لحلاج اىل ةياق يقيق وعملي ةَّان املَّريشن ياخليا لالسرتشاي فا يف اوار االستحاة الووني
ويعم عمليا وضت الاياسا  .ةيد أنه عند مجت احصـاءا ا املَّـريشن ياخليـا تُصـايأل حتـد ة خااـ
تتصل لملفاهيم واملقاشيسي وان التوجيما ُ ةَّان هبا املوضوع قيرة .وللتـايلي ةـ امكانيـ لوضـت معـاش
ملحصاءا تتعلق لملَّريشن ياخليا تكون جيدة النوعي وأ ر قاةلي للمقارن .
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 - 7١وشظمــر تفــاو ملحــوك ة ـ املكاتــع املحصــا ي الووني ـ أو الــدوا ر املحصــا ي الووني ـ القليل ـ الــيت
تص ــدر وتنَّ ــر احص ــاءا ع ــن التَّ ــري ال ــداخل فيم ــا شتعل ــق لملواا ــفا املا ــتخدم يف القي ــاس املحص ــا .
واتل ـ األس ــباب ال ــيت حت ــر عملي ـ مج ــت البي ــاق املتعلق ـ لملَّ ــريشن ياخلي ــا لخ ــتالأل الا ــياقي ويف غالبي ـ
الاياقا ُجيمت معظم املحصاءا ألغرا تَّييلي (من أجل تقـد املاـاعدة املناـاني ي علـى سـبيل امل ـال)ي
و ـ ا م ــا ال تُع ــرأل حص ــاءا رمسي ـ  .ويف ـ ـ م ــن األحي ــاني ت ــؤي املحص ــاءا التَّ ـييلي املتعلقـ ـ
لملَّــريشن ياخليــا اىل تباــي املوااــفا أو حترشفمــاي وتقــوم ومعمــا جمــا فاعل ـ تلف ـ تكــون لــدشما
احتياجا تلف ي أو ال شتم تبايهلا أو املةال عنما ةصورة منمحي .
 - 7٠ومــن التحــد الر ياــي األخــرى املصــايف يف مجــت احصــاءا املَّــريشن ياخليــا تفعيــل املفــاهيم
اليت مل شتم ةعد توحيدها .وتوجد ممارسا تلف لرتمج تعرش ”املَّـري ياخليـا“ اىل وحـدة قاةلـ للقيـاس
من الناحي املحصـا ي ةاـبع االختالفـا يف األوـر القانونيـ الوونيـ وت بيقا ـا يف جمـال مجـت البيـاق .
وعلى الرغم مـن أن املحصـاءا يف العدشـد مـن الاـياقا تن لـق مـن التعرشـ الَّـامل للمَّـريشن ياخليـا
احملدي يف املباي التوجيمي املتعلق للتَّري الداخل ي توجد أوجه متاثـل هامـ وحاجـ اىل حتاـ املمارسـ
املتبعـ يف هــبا اجملــال .وال شـزال وضــت اوــار احصــا موحـد هلــبه الفئـ مــن الاـكان ممكنــاي وشاــاعد علــى
توضي التحد املفاهيمي على ن اق الاياقا وحتا قاةلي البياق للمقارن .
 - 7٨وشنبيـ أن تكــون احصــاءا املَّــريشن ياخليــا متوا مـ وقاةلـ لالســتخدام املَّــرت وذا نوعي ـ
افي مـن أجـل االسـتفاية منمـا يف اـنت القـرار .غـ أن ذلـك شت لـع معـاش واضـح ومـا شتصـل فـا مـن
أيوا ملنتــاج احصــاءا رمسي ـ  .ومــن اخل ـوا األوىل اهلام ـ جلمــت احصــاءا املَّــريشن ياخليــا العالي ـ
اجلــوية حتدشـ ُـد مــا اذا ــان الَّــخل مــن املَّــريشن ياخليــا أم ال .وميكــن أشاــا أن شاــل مجــت ةيــاق عــن
خصا ل املَّريشن ياخليا الاوء على احلال االجتماعي واالقتصايش هلـؤالء الاـكاني يـ شُارتشـد فـا
يف اوــار االســتحاة التَّــييلي والاياســاتي املناســب  .وتا ــم أشاــا احصــاءا املَّــريشن ياخليــا اجلي ــدة
النوعي ـ ةتحليــل التقــدم احملــرز اــوب حتقيــق حلــول يا م ـ للتَّــريي وه ـ تــدعم يور احلكومــا يف تــوف
احلماش واملااعدة للمَّريشن ياخليا.
 - 73وشت لــع انتــاج املحصــاءا الرمسيـ تناــيقا فعــاال .ويف غيـاب التناــيقي ميكــن أن تتكــرر اجلمــوي
املببول ـ جلمــت البيــاق ي مــا شــؤي يف ةع ـ األحيــان اىل وجــوي ةيــاق متاــارة ونتــا ج متباشن ـ ةاــبع
استخدام مواافا وقياسا متعارض  .وتلزم آليا فعال ملواءم معاش اجلوية وتنظيم منمحيا مقبول
ألغـرا املحصــاءا الرمسيـ مــن أجــل ضــمان االســتخدام األم ــل للمـواريي وتعمــيم احصــاءا املَّــريشن
ياخليــا علــى مجيــت املاــتعمل املعني ـ واجلممــور العــام .وتوجــد أن ـواع عدشــدة مــن آليــا التناــيق علــى
الصــعيد الــوويني تكــون متباشن ـ مــن حي ـ والشتمــا وتكوشنمــا وتنظيممــا .مــا أن مــدى ث هــا قــد شكــون
تلفا .ويف الوقت احلاضـري شتاـم التناـيق الـدويل ملحصـاءا املَّـريشن ياخليـا لحملدويشـ ي وال شتبـ مـن
املمارس ـ احلالي ـ ســوى القليــل مــن امكاني ـ مقارن ـ هــبه املحصــاءا يوليــا .وعلــى غ ـرار التحــد الــيت
تُالحــع علــى الصــعيد الــوويني ف ـ ن ال رشقـ الــيت شُعـ اـرأل فــا اجملتمــت الــدويل التَّــري الــداخل وشقياــه علــى
الصعيد الدويل غ متاق .
 - 77ويف حـ توجــد ةعـ املبــايرا ي وشلتــزم العدشــد مــن املنظمــا الدوليـ ةتحاـ انتــاج احصــاءا
جيدة النوعي ةَّان املَّريشن ياخلياي مل شظمر ةعـد أ سـبيل واضـ للماـ قـدما .وهـبا هـو الاـبع يف أن
والشـ فرشــق اخلـرباء تَّــمل اعــداي تقرشــر تقــيني علــى النح ـو املبـ أيقه .ومت ــل اــياغ هــبا التقرشــر التقــين املــرة
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األوىل اليت تُببل فيما جموي تعاوني من أجل حتدشد الابيل للما قدما مـن أجـل وضـت معـاش يوليـ قاةلـ
للمقارن ـ ملحصــاءا املَّــريشن ياخليــا .وســيلزم اــقل اجملموع ـ األوىل مــن التواــيا علــى مــر الــزمن ةيي ـ
التوال اىل وضت جمموع أ ر تفصيال من التوايا املتفق عليما يوليا ةَّان احصاءا املَّريشن ياخليا.

ابء  -اخلطوط العامة للتقرير التقين عن إحصاءات املشردين داخليا
 - 78نظراً للصعول املصايف يف وضت تصور لعدي املَّريشن ياخليا ومقارنته من الناحي املحصا ي ي
أعرةت اللحن املحصا ي ي يف مقررها ٠٠٠/72ي عن احلاج اىل اعـداي تقرشـر تقـين شبـ الاـبيل للماـ
قــدما مــن أجــل وضــت معــاش يولي ـ قاةل ـ للمقارن ـ لإلحصــاءا املتعلق ـ لملَّــريشن ياخليــا وولبــت ذلــك
حتدشدا .واستنايا اىل ذلك املقرري مت اعداي التقرشر التقين على أساس العناار التالي
(أ)

املوار القانو /والاياسايت؛

(ب)

تعرش املَّريشن ياخليا ألغرا

(ج)

مجت أعداي املَّريشن ياخليا االعتبارا واملصاير؛

القياس املحصا ؛
والت بيقا ؛

(ي)

مجت خصا ل املَّريشن ياخليا التحد

(هـ)

نظم التنايق على الصعيدشن الووين والدويل؛

(و)

التوايا املقدم من أجل وضت اوار احصا ةَّان املَّريشن ياخليا.

 - 7٦وشتامن التقرشر التقـين أساسـا تقييمـا للممارسـ القا مـ ةَّـان مجـت املحصـاءا الرمسيـ املتعلقـ
لملَّريشن ياخليا .ولملضاف اىل ذلكي شقدم توايا ةَّان وضت اوار هلـبه املحصـاءا فـدأل متميـد
ال رشــق ملنتــاج احصــاءا جيــدة النوعيـ وقاةلـ للمقارنـ ةَّــان هــبه الفئـ الاــكاني يف تلـ الاــياقا
يف املاتقبل.
 - 72و نق ـ ان ــالقي شنظــر التقرشــر يف املبــاي التوجيمي ـ املتعلق ـ للتَّــري الــداخل ةيــر تعرش ـ
خصا ل املَّريشن ياخليا وحتدشـدها يف شـكل مصـ لحا قانونيـ و يفيـ حتوشلمـا اىل مصـ لحا قاةلـ
للقي ــاس م ــن الناحيـ ـ املحص ــا ي  .ويف حـ ـ ت ــوفر املب ــاي التوجيميـ ـ ي ال ــيت ت ــنعكس جي ــدا يف الص ــكو
والقوان املقليمي والووني ي أساسا جيدا للتوال اىل تعرش احصا ي ُحتـدي املعـاش املضـافي يف التقرشـر
لامان امكاني التفرشق احصا يا ة املَّريشن ياخليا واجملموعا الاكاني األخرى.
 - 7٢وشناقش التقرشر أشاا املعاش الدولي املتعلق ةنوعي البياق ي على النحو املب على سـبيل امل ـال
يف املبــاي األساســي لإلحصــاءا الرمسي ـ ي والتحــد احملــدية املتعلق ـ ومــت احصــاءا قاةل ـ للمقارن ـ
ةَّــان املَّــريشن ياخليــا .وشصـ الفــروق ة ـ مقــاشيس التحمعــا والتــدفقا يف ســياق املَّــريشن ياخليــا
وشعك ــس ةص ــورة قق ــدة اجملموعـ ـ املتباشن ـ م ــن التع ــارش ال ــيت تا ــتخدمما اهليئ ــا املحص ــا ي الوونيـ ـ يف
املمارسـ احلاليـ  .وشــوجز التقرشــر تلـ التحــد اخلااـ ةاــياقا معينـ الــيت تعــوق مجــت ةيــاق عاليـ
اجلـوية وقاةلـ للمقارنـ ةَّـان املَّـريشن ياخليــاي وشقـرتح سـبيال للماـ قـدما مـن أجــل وضـت معـاش يوليـ
جلمت احصاءا ةَّان هبه الفئ الاكاني .
 - 7٩وشــوري التقرشــر واــفا لالســتخدام املمكــن ماــتقبال ملصــاير البيــاق املختلف ـ يف انتــاج احصــاءا
املَّريشن ياخلياي مبا يف ذلك التعدايا الووني والاحال امليارش علـى أنواعمـا والدراسـا االستقصـا ي ي
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و بلك البياق التَّييلي والنوعيـ والاـخم ي وشقـدم تواـيا يف هـبا الصـدي .وشواـ التقرشـر ومـت أنـواع
تلف من احصاءا املَّريشن ياخلياي مبا يف ذلك األعداي واخلصا ل املمم ملنتاج البياق اليت تامم يف
فال فعالي انت الاياسا واالستحاة يف األوضاع اليت شواجمما املَّريون ياخليا.
 - 8١وعنــد النظــر يف خصــا ل املَّــريشن ياخليــاي حيــدي التقرشــر التقــين الكيفي ـ الــيت ميكــن فــا حتدشــد
املَّريشن ياخليا يف املحصاءا الرمسي ي وشبح يف قدرا مصاير البياق املختلف على القيام ةبلك.
وشقدم التقرشر أشاا أم ل على املؤشرا اليت ميكن استخدامما لقياس التقدم احملرز حنو اجياي حلـول يا مـ
علـى ســبيل امل ــالي وشــوفر مـواري فعليـ مــن أجــل حتدشــد املؤشـرا ذا الصــل والقاةلـ للمقارنـ الــيت شتعـ
قياســما .وعــالوة علــى ذلــكي تتا ــد احلاجـ اىل التحليــل املقــارن مــن أجــل الفمــم الكامــل لاــياق التَّــريي
وشتم تناوهلا للتفصيل.
 - 8٠وشتناول التقرشـري مـن خـالل تقـد عـدة أم لـ ي أءيـ التناـيق علـى املاـتوش الـووين والـدويل مـن
أج ــل حتاـ ـ احص ــاءا املَّ ــريشن ياخلي ــا .وشَّ ــدي عل ــى يور االسـ ـرتاتيحيا الوونيـ ـ م ــن أج ــل وض ــت
املحصــاءا واخل ـ املحصــا ي الاــنوش للماــاعدة علــى تعمــيم انتــاج هــبه املحصــاءا وتعزشــز ت ـوافر
ةياق مقارن ةَّان الاكان غـ املَّـريشن .وسـوأل شياـر ايراج احصـاءا املَّـريشن ياخليـا يف وال
الدوا ر االحصا ي الووني التقيد لملعاش الدولي للحوية املحصا ي ي حىت عندما ال تكون و ال احصا ي
جم التنايق الر ياي ملنتاج البياق .
 - 8٨وشَّــدي التقرشــر التقــين علــى ماــؤولي احلكومــا الووني ـ عــن تنظــيم انتــاج املحصــاءا ويعمــه
مبـا شلــزم مـن قــدرا مـن خــالل تـوف املـواري البَّـرش والتـدرشع والتموشــل .غـ أنــه مـن املاــلم ةـه أنــه شتعـ
على اجملتمت الدويل يعم عملي وضت احصاءا عالي اجلوية ةَّان التَّري .والقصد من ذلـك هـو انَّـاء
عمليــا تَّــار ي وشــفاف تاــتند اىل أفاــل املمارســا ملنتــاج املحصــاءا ي و ــبلك اقامـ التعــاون ة ـ
املناوق املتاثرة للتَّري واملنظما الدولي ي و بلك ة البلدان اليت تواجه حتد مماثل .
 - 83وشاتند التقرشر التقين أشاا اىل العناار التقني جملموع التوايا الدولي ي اذ على الـرغم مـن أن
التقرشــر وجمموعـ التواــيا ميـ الن وثيقتـ ماــتقلت ي فـ ن ــل منممــا شعــزز ادخــر واهنمــا شي يــان ةعـ
العناار املَّرت ي م ل معاش اجلوية لإلحصاءا ي ومزا وعيوب مصاير البياق املختلف ي واملاؤوليا
على الصعيد الوويني وأءي التنايق ياخل النظم وفيما ةينما على الصعيدشن الووين والدويل.

سادسا  -السييق للممي قدما
 - 87عقــع عــر جمموعـ التواــيا الدوليـ والتقرشــر التقــيني سيوااــل فرشــق اخلـرباء أعمالــه يف جمــال
احصاءا الالجئ واملَّريشن ياخليا .وان الدول األعااء واملنظما اليت توي املَّار يف أعمال الفرشق
يف املا ــتقبل م ــدعوة لالنا ــمام اىل جم ــوي الفرش ــق واملا ــاء يف اخل ـوا التالي ـ يف العملي ـ  .ويف املرحل ـ
املقبل ي شعتزم الفرشق اعداي الوثيقت التاليت
• يليـ ــل لتحميـ ــت احصـ ــاءا الالجئ ـ ـ (سـ ــيقدم اىل اللحن ـ ـ املحصـ ــا ي يف يور ـ ــا اخلما ـ ـ يف
آذار/مارس )٨١٠٩؛
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• تواـ ــيا منقح ـ ـ ويليـ ــل عميـ ــتي مبـ ــا يف ذلـ ــك جمموع ـ ـ مـ ــن املعـ ــاش القاةل ـ ـ للمقارن ـ ـ يوليـ ــا ةَّـ ــان
احص ـ ـ ـ ـ ــاءا املَّ ـ ـ ـ ـ ــريشن ياخلي ـ ـ ـ ـ ــا (س ـ ـ ـ ـ ــتقدم اىل اللحنـ ـ ـ ـ ـ ـ املحص ـ ـ ـ ـ ــا ي يف يور ـ ـ ـ ـ ــا اخلماـ ـ ـ ـ ـ ـ يف
آذار/مارس .)٨١٠٩
 - 88وشتم ــل اهل ــدأل الر ياـ ـ لفرش ــق اخلـ ـرباء يف وض ــت توا ــيا يوليـ ـ ةَّ ــان احص ــاءا الالجئـ ـ
واملَّريشن ياخليا لك تاتخدمما اهليئا املحصا ي الووني واجلمـا الفاعلـ الدوليـ علـى الاـواء .ويف
اوار هبه التوايا ي شتم وضت مؤشرا قاةلـ للمقارنـ يوليـاي األمـر الـب سيحاـن نوعيـ املحصـاءا
الووني والدولي وامكاني مقارنتما من أجـل تـوف أسـاس الاـاذ القـرارا والتخ ـي لالسـتناي اىل األيلـ
على تلـ املاـتو  .وسيَّـمل يلـيال عميـت احصـاءا الالجئـ واملَّـريشن ياخليـا تعليمـا تنفيبشـ
حمــدية للــنظم املحصــا ي الووني ـ واملقليمي ـ فــدأل تعزشــز القــدرا املحصــا ي علــى تل ـ املاــتو ي
ةابل منما يعم الَّر اء الدولي .
 - 8٦واهلــدأل مــن يليل ـ التحميــت تــوف تعليمــا تنفيبش ـ ةَّــان تنفيــب جمموع ـ التواــيا الدولي ـ
والتقرشر التقين .ومن خالل تقد توايا وتوجيما حمديةي شمدأل ل من يليل التحميت والتوايا
اىل تعزشز القدرا الووني يف البلدان اليت تاتاي والد اللحوء والالجئ واملَّريشن ياخليا ومااعد ا
يف مجت ونَّر احصاءا عالي اجلوية عن تلك الفئا الاكاني .
 - 82واىل جانــع عملمــم يف اوــار فرشــق اخلـرباءي شمــدأل أعاــاء الفرشــق أشاــا اىل املَّــار يف أنَّ ـ
فعلي لبناء القدرا متَّيا مت التوايا الدولي ويعماً للبلدان اليت قد تواجه اعول ة يف تنفيب املعاش .

سابعا  -النقاط املطروحة للمناقشة
 - 8٢اللجنةة اإلحصةةائية مةدعوة إىل الن ةةر يت ومليقةةا املعلومةات األساسةةية التةةاليتني مة مةةا ت تة
عليهما من آاثر يت الدول األعماء يت األمم املتحدة:
التوص ةةيات الدولي ةةة املتعلق ةةة إبحص ةةاءات الالجئ ةةني؛ و (ب) التقري ةةر التق ةةين ع ةةن
(أ)
إحصاءات املشردين داخليا؛
 - 8٩وعةةالوة علةةك ذلةةجن اللجنةةة اإلحصةةائية مةةدعوة ملناقشةةة العمةةق الةةذي سيمةةطل ب ة فريةةق
اخلرباء يت املستقيق وإقرارهن ال سيما فيما يتعلق مبا يلي:
(أ)

ود دليق لتجمي إحصاءات الالجئني؛

(ب) ود ة توصةةيات منقحةةة بشةةأن إحصةةاءات املشةةردين داخليةةا وتوسةةي نطةةا واليةةة
فريق اخلرباء ليشمق ود دليق لتجمي إحصاءات املشردين داخليا.
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