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    اللجنة اإلحصائية
    الدورة احلادية واخلمسون

   2020آذار/مارس  3-6
   )ن( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

      بنود للمناقشة واختاذ القرار: إحصاءات الالجئني
 تقرير فريق اخلرباء املعين إبحصاءات الالجئني واملشردين داخليا    

  
 مذكرة من األمني العام  

 
واملمارســــــاب ال ــــــااقمني  ت ــــــرَّ  األم   2019/210وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   

العام أبن حييل تقر ر فر ق اخلرباء املعين إبحصــاءاب الئج   وامل ــرج ن جا ليا عن التقدم ايفرع ل عمل   
ني ُكلف فر ق اخلرباء 2018الذت اعتمدت  اللجنم اإلحصـــــــــــــــا يم ل آذار/مارس  49/115ل أعقاب املقرر و 

اوضــت تواــياب جوليم ا ــان تحصــاءاب امل ــرج ن جا لياً وجليل صمءاع  اإلحصــاءاب مت تر ــاجاب عمليم 
قتان احلاجم تىل ومنهجيم منقَّحم ا ـــــــان  ت وا ـــــــر تحصـــــــاءاب الئج   وامل ـــــــرج ن جا لياً  وتل  الو ي

وضــــت معا ل جوليم وق ــــ  قااليم البياقب املتعلقم دمل ــــرج ن جا لياً للمقارام وجوجداني وتىل تعداج توجي  
ا ـــان كي يم تن يذ التواـــياب الدوليم ا ـــان تحصـــاءاب الئج   الا وافقت عليها اللجنم ل آذار/مارس 

جا لياني الا تُقدَّم دعتبارها و يقم معلوماب أساسيم والتواياب الدوليم ا ان تحصاءاب امل رج ن  2018
ملحقم هبذا التقر ر  ودد  املنجزاب املتو اة من فر ق اخلرباء تىل عايجة القدراب على  يت امل ــتوايب ل 
صال تحصـــــــــاءاب ال ـــــــــوان امل ـــــــــرج ن ق ـــــــــرا  واللجنم مدعوة تىل مناق ـــــــــم واعتماج التواـــــــــياب الدوليم 

ج ن جا لياً والرتحيب اوضــــــت جليل صمءاع  اإلحصــــــاءابني على النحو املقرت  ل تحصــــــاءاب امل ــــــر  ا ــــــان
)أ( و )ب(  واللجنم مدعوة أ ضــــــا تىل مناق ــــــم وتعاجة لكيد العمل الذت ســــــيضــــــ لت ا  فر ق  49ال قرة 

 )ج(  49اخلرباء املعين إبحصاءاب الئج   وامل رج ن جا لياً ل امل تقبلني على النحو املقرت  ل ال قرة 
  

 
 

 * E/CN.3/2020/1  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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 تقرير فريق اخلرباء املعين إبحصاءات الالجئني واملشردين داخليا    
  

 مقدمة - أوال 
ني قدَّم موتب 2015ل الدورة ال ـــــــــاجســـــــــم واألراع  للجنم اإلحصـــــــــا يمني املعقوجة ل آذار/مارس  - 1

تحصاءاب الئج   اإلحصاء املركزت النروجي  وم وضيم األمم املتحدة ل ؤون الئج   تقر را م رتكا عن 
(  وســــــــلَّل معدو التقر ر الضــــــــوء على عدة اــــــــعودب مرتب م  مت E/CN.3/2015/9وامل ــــــــرج ن جا ليا )

تحصــاءاب الئج   ولال  اللجوء وامل ــرج ن جا لياً وهميعها وا ــرهاني واقرتحوا تنمتيم مؤ ر جوة ملعا م 
ني االقرتا  الداع  تىل عقد مؤ ر جوة وأقرب دحلاجم 46/104تلك الصعودب  وأ َّدب اللجنمني ل مقرءرها 

 تىل وضت تواياب جوليم وكتيءاب ذت الم  تضمن تر اجاب عمليم  
ني قام معهد اإلحصـــــــــاء الرتك  وموتب اإلحصـــــــــاء املركزت 46/104ول تلار متااعم مقرءر اللجنم  - 2

يم األمم املتحدة ل ـــــــــــــــؤون الئج   واملوتب اإلحصـــــــــــــــا   لئقاج األورو  واملوتب  النروجي  وم وضـــــــــــــــ
الئج   ل ت ـــــــــــر ن اإلحصـــــــــــا   للراا م األوروايم للتجارة احلرة اتنمتيم املؤ ر الدوة املعين إبحصـــــــــــاءاب 

ل أا الياني ارتكيا  و ئل املؤ رني اتُّ ق على أن تحصاءاب الئج    نبغ  أن ت ول  2015األول/أكتوار 
ل  جزًء ال  تجزأ من اإلحصـاءاب الولنيم وأن من الضـرورت ق ـ  فهم همعاب الئج   ولال  اللجوء

ني ُعرضـــــــــت 2016 ألراع  للجنمني املعقوجة ل آذار/مارسالزمان واملوان وتدفقادم  ول الدورة ال ــــــــــااعم وا
اتا ج املؤ ر ل تقر ر أعده كل من موتب اإلحصــــــــــاء املركزت النروجي  ومعهد اإلحصــــــــــاء الرتك  واملوتب 

(  وتضـــــمنت E/CN.3/2016/14اإلحصـــــا   لئقاج األورو  وم وضـــــيم األمم املتحدة ل ـــــؤون الئج   )
االقرتاحاب الا قدمها معدو التقر ر تا ــاء  نم  رباء معنيم إبحصــاءاب الئج   ووضــت تواــياب جوليم 

 ا ان تحصاءاب الئج   وجليل صمءاع  اإلحصاءاب ذت الصلم  
ني على تا اء فر ق  رباء معين إبحصاءاب الئج  ني معرتفًم 47/111ووافقت اللجنمني ل مقرءرها  - 3

اضرورة وضت معا ل إلحصاءاب الئج   وق   امتم تلك اإلحصاءابني واقرتحت ل الوقت ا    أن 
تركز الوال م العامم ل ر ق اخلرباء على وضـــــــت   درج فر ق اخلرباء امل ـــــــرج نا جا ليا ل ا ا  عمل   وتقرَّر أن

تواـــــــــــــياب وتوجيهاب جوليم ا ـــــــــــــان تحصـــــــــــــاءاب الئج   والنهو  دملناق ـــــــــــــاب ا ار م حول معا ل 
 تحصاءاب امل رج ن جا ليا  

واســـــــتناجا تىل مقرَّر اللجنمني أُا ـــــــ ت  نم توجيهيم تتالف من موتب اإلحصـــــــاء املركزت النروجي   - 4
   لئقاج األورو  وم وضــــــــــــــيم األمم املتحدة ل ــــــــــــــؤون الئج  ني من أجل وضــــــــــــــت واملوتب اإلحصــــــــــــــا

اال تصــــااــــاب املتعلقم اعمل فر ق اخلرباءني وه  اال تصــــااــــاب الا أقرها موتب اللجنم اإلحصــــا يم ل 
2016 وع/ ولي  

(1)  
 اتحقيق املنجزاب املتو اة التاليم:  ني47/111وُكلءف فر ق اخلرباءني مبوجب املقرَّر  - 5

__________ 

 /http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617ميون االلئع على اال تصــــــــااــــــــاب ل الراال ال ــــــــبو  التاة:  (1) 

7723880/terms-of-reference-refugee-statistics.pdf  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/9
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/9
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/A/RES/46/104
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/14
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/14
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
https://undocs.org/ar/A/RES/47/111
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وضت صموعم من التواياب الدوليم ا ان تحصاءاب الئج  ني الا ميون استخدامها  )أ( 
كدليل مرجع  للعمل الولين والدوة ا ـــــــــان تحصـــــــــاءاب الئج   ولال  اللجوء )ُقدءامت تىل اللجنم ل 

 جوردا التاسعم واألراع (؛ 
وضـت جليل صمءاع  تحصـاءاب الئج  ني ثيي  تضـمن تعليماب ت ـغيليم ا ـان كي يم  )ب( 

  ت تحصاءاب الئج   ولال  اللجوء )سُيقدَّم تىل اللجنم ل جوردا احلاج م واخلم  (؛ 
تعداج تقر ر تقين  ب  ســـــــــــــــبيل املضـــــــــــــــ  قدما ل وضـــــــــــــــت معا ل جوليم قاالم للمقارام  )ج( 

 ج ن جا ليا )ُقدءام تىل اللجنم ل جوردا التاسعم واألراع (  إلحصاءاب امل ر 
وأُا ـــــــف فر ق فرع  م ـــــــتقل للعمل على تعداج التقر ر التقين الذت  ب  ســـــــبيل املضـــــــ  قدما ل  - 6

وضــــــــــــت معا ل جوليم قاالم للمقارام إلحصــــــــــــاءاب امل ــــــــــــرج ن جا ليا  وللبت اللجنم التوجيهيم تىل الدا رة 
أن تتوىل قياجة عمل ال ر ق ال رع ني ادعم من موتب  (2)م اتحد د مساب امل ـــــــرج ن جا لياً امل ـــــــرتكم املعني

 اإلحصاء املركزت النروجي  ومركز راد الت رج الدا ل   
ووضــــــــت الصــــــــيغم النها يم لول من صموعم  وامتم فر ق اخلرباء عدة اجتماعاب عامليم ومواضــــــــيعيم - 7

التواـــياب الدوليم ا ـــان تحصـــاءاب الئج   والتقر ر التقين عن تحصـــاءاب امل ـــرج ن جا ليا وقدمها تىل 
وأ نت اللجنم على العمل   (3)اللجنم اإلحصـــــــــــا يم للنمتر فيها واملوافقم عليها ل جوردا التاســـــــــــعم واألراع 

أ دب التواـــــــياب الدوليم ا ـــــــان تحصـــــــاءاب الئج   والتقر ر التقين عن الذت اضـــــــ لت ا  فر ق اخلرباء و 
 تحصاءاب امل رج ن جا لياني مت املراعاة التامم للتعليقاب املقدمم  ئل املناق م  

 49/115 ني املقرر2018واعتمدب اللجنم اإلحصا يمني ل جوردا التاسعم واألراع  املعقوجة ل عام  - 8
راب التاليم ل ما  تعلق هبات  الو يقت  وا ــــــبيل املضــــــ  قدماني الذت اقرُت  ل تقر ر االذت اختذب في  القر 

 فر ق اخلرباء:
أ دب مقرت  رفت م توى التقر ر التقين املتعلق إبحصاءاب امل رج ن جا لياً تىل صموعم  )أ( 

 من التواياب؛ 
ت دلصـــــــــــــــعودب الا تواج  تن يذ التواـــــــــــــــياب املتعلقم إبحصـــــــــــــــاءاب الئج   اعرتف )ب( 

وتحصــــــــــاءاب امل ــــــــــرج ن جا لياني وأعرات عن ل يدها وضــــــــــت جليل  ا  مبجمءاع  اإلحصــــــــــاءاب لتقد  
 توجيهاب عمليم ومنهجيم منقحم  مت اإلحصاءاب املتعلقم دلئج   وامل رج ن جا ليا؛

__________ 

ني وه  معنيم 2009الدا رة امل ــــــــــرتكم املعنيم اتحد د مساب امل ــــــــــرج ن جا لياً جا رة م ــــــــــرتكم ا  الوكاالب أُا ــــــــــ ت ل عام  (2) 
اتحد د ال ــماب ل حاالب الت ــرج الدا ل   و نصــب تركيز عملها على تقد  الدعم تىل احلووماب واملنمتماب اإلا ــاايم 

مبا   ـــــــــــمل الدعم امليداد واناء القدراب وتوحم األجواب واملباج  التوجيهيم  واإلمنا يم ل تن يذ عملياب قد د ال ـــــــــــمابني
(http://www.jips.org/en/home ) 

 ميــوــن االلــئع عــلــى الــتــواـــــــــــــــــيــــــــاب الــــــــدولــيــــــــم ا ــــــــــــــــــــــان تحصــــــــــــــــــــــاءاب الــئجــ ــ  ل الــرااــل ال ـــــــــــــــــبــوــ  الــتــــــــاة: (3) 
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_ 

Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf.   وميون االلئع على التقر ر التقين عن
-https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standardsتحصــــاءاب امل ــــرج ن جا ليا ل الراال ال ــــبو  التاة: 

and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf  

https://undocs.org/ar/A/RES/49/115
https://undocs.org/ar/A/RES/49/115
https://undocs.org/ar/A/RES/49/115
https://undocs.org/ar/A/RES/49/115
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Technical-Report/national-reporting/Technical-report-on-statistics-of-IDPs-E.pdf
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تعلقــم إبحصــــــــــــــــاءاب امل ـــــــــــــــرج ن جا ليــاً وجليــل صمءاع  للبــت تقــد  التواـــــــــــــــيــاب امل )ج( 
  2020اإلحصاءاب تىل اللجنم ل جوردا احلاج م واخلم  ني ل عام 

 ول املقرر ا   ني قام أعضاء اللجنم اإلحصا يم أ ضا مبا  ل : - 9
اعرتفوا أبمهيم وجوج تلار تحصـــــــا   من ـــــــق إلحصـــــــاءاب الئج   وامل ـــــــرج ن جا ليا  )أ( 

ألغرا  قااليم مقارام البياقب جا ل البلدان وا  البلدان والوكاالب الدوليمني و ـــــــــــــــدجوا على ضـــــــــــــــرورة 
 استخدام  يت مصاجر البياقبني مبا ل ذلك تعداجاب ال وان واستقصاءاب العيءانم واملصاجر اإلجار م؛

ليا واحلاجم أعراوا عن ضرورة وضت تعار ف واضحم لئج   واملهاجر ن وامل رج ن جا  )ب( 
تىل اناء القدراب اإلحصــــــا يم الولنيم من أجل جعم الدول األعضــــــاء ل ق ــــــ  اوعيم وتوافر تحصــــــاءاب 
الئج   وامل ــــرج ن جا لياني وجعوا املنمتماب الدوليم واإلقليميم تىل جعم الدول األعضــــاء ل هذا الصــــدجني 

 اناء على للبها؛

اجاب من البياقب ا  األمم املتحدة أكدوا ضــــــــــــرورة ق ــــــــــــ  تن ــــــــــــيق  تلف االحتي )ج( 
 واملوتب اإلحصا   لئقاج األورو  واملنمتماب الدوليم املعنيم األ رى 

وجاءب اياغم التواياب الدوليم ا ان تحصاءاب امل رج ن جا لياً وجليل صمءاع  اإلحصاءاب  - 10
ني 2018لتن يذ التواــياب الدوليم ا ــان تحصــاءاب الئج  ني الا أقردا اللجنم اإلحصــا يم ل آذار/مارس 

 والتواياب الدوليم ا ان تحصاءاب امل رج ن جا ليا اتيجًم هلذا املقرر 
جا تىل امل ـامهاب احلامسم الا ُقدمت ل املراحل ال ـااقم من عمل فر ق اخلرباء وااللتزاماب واسـتنا - 11

املتعلقم ا ـــــــبل املضـــــــ  قدماني ُجع  أعضـــــــاء جدج تىل االاضـــــــمام تىل اللجنم التوجيهيم  و ل ذلك معهد 
مساب امل ـــــرج ن  اإلحصـــــاء الرتك  و ـــــعبم اإلحصـــــاءابني والبنك الدوةني والدا رة امل ـــــرتكم املعنيم اتحد د

الــدا  45جا ليــاً  و تــالف فر ق اخلرباء ل  ـــــــــــــــولــ  احلــاة من اللجنــم التوجيهيــم وهي ــاب تحصــــــــــــــــا يــم من 
والعضـــــــــــــــو ــم ل فر ق اخلرباء م توحــم أمــام  يت املوــاتــب   (5)منمتمــم تقليميــم وجوليــم 25ني وحنو (4)وتقليمــا

 اإلحصا يم الولنيم واملنمتماب الدوليم 

__________ 

ا  ل : أفغاا ــــــــــتانني والنم ــــــــــاني وأذرايجانني وانغئج  ني والجيواني والبوســــــــــنم واهلرســــــــــكني ت ــــــــــمل تلك البلدان واألقاليم م (4) 
وكمبوجايني والواملونني وكنداني وت ـــــــاجني وكولومبياني وكوب ج  وارني وجيبواني وتكواجورني ومصـــــــرني وت يواياني وأملااياني وجورجياني 

اب تىل كوســــــوفو ل هذه الو يقم  نبغ  أن ت هم على واليوقنني وهنغارايني والعرا ني واألرجنني وكينياني وكوســــــوفو ) يت اإل ــــــار 
(ني وتقليم كرجســـــــــــتان العرا ني ولبنانني وليبياني وماليزايني وماةني واملو ـــــــــــيكني (1999) 1244أهنا ل ســـــــــــيا  قرار صلس األمن 

 ـــــتانني وال لب ني والصـــــومالني وجنوب أفر قياني وجولم فل ـــــ  ني وو لندني وتركياني واملغربني والنيجرني وايجلايني والنرو جني ودك
 وأوغنداني واململوم املتحدة لرب  اايا العمتمى وأ رلندا ال ماليمني وأوكرااياني والوالايب املتحدة األمر ويم 

ا الوســــــــ ى؛ وامل وضــــــــيم األوروايم ت ــــــــمل املنمتماب الدوليم ما  ل : مصــــــــر  التنميم األفر ق ؛ واللجنم اإلحصــــــــا يم ألمر و (5) 
)املد ر م العامم ل ــــــــــــــؤون اهلجرة وال ــــــــــــــؤون الدا ليم واملد ر م العامم للعمل وال ــــــــــــــؤون االجتماعيم واإلجماج االجتماع (؛ 
واملوتب األورو  لدعم اللجوء؛ واللجنم االقتصـــاج م واالجتماعيم لغر  آســـيا؛ واملوتب اإلحصـــا   لئقاج األورو ؛ ومركز 

د الت ــــرج الدا ل ؛ واملنمتمم الدوليم للهجرة؛ والدا رة امل ــــرتكم املعنيم اتحد د مساب امل ــــرج ن جا لياً؛ وموتب تن ــــيق راــــ
ال ـــؤون اإلا ـــاايم؛ ومنمتمم التعاون والتنميم ل امليدان االقتصـــاجت؛ وم ـــو  اهلجرة الدوليم ليفســـر املعي ـــيم ل الدان البحر 

املتوســ  ؛ وال ــراكم ل صال اإلحصــاء من أجل التنميم ل القرن  -ن اإلحصــا   األورو  األايض املتوســل؛ وارقمج التعاو 
احلاجت والع ـــــر ن؛ ومركز األثاص اإلحصـــــا يم واالقتصـــــاج م واالجتماعيم والتدر ب للدول اإلســـــئميم؛ واللجنم االقتصـــــاج م 

ن الئج  ؛ ومنمتمم األمم املتحدة لل  ولم؛ ألفر قيا؛ واــــــــندو  األمم املتحدة لل ــــــــوان؛ وم وضــــــــيم األمم املتحدة ل ــــــــؤو 
ووكالم األمم املتحدة إلغا م وت ـــــــــغيل الئج   ال ل ـــــــــ يني  ل ال ـــــــــر  األجق؛ واملقررة اخلااـــــــــم املعنيم ثقو  اإلا ـــــــــان 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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 اسيةمعلومات أس - اثنيا 
دعجايج اروع م ــــالم الت ــــرج الق ــــرت على الصــــعيد الدوةني  متهر اهتمام متزا د على الصــــعيد ن  - 12

الولين والدوة إبحصــــــــــــاءاب الئج   ولال  اللجوء وامل ــــــــــــرج ن جا لياني مبا ل ذلك التقد راب الواملم 
امل ــــرج ن ق ــــرا  وتت ــــم اإلحصــــاءاب ال ــــد دة والدقيقم واملناســــبم التوقيت والقاالم للمقارام جوليا ألعداج 

الدقم عن الئج   ولال  اللجوء وامل ــــــرج ن جا ليا أبمهيم حامسم الختاذ القراراب ا ــــــول م ــــــتنلني وهو 
 ؤ ر ل هنا م امل ا  على حياة ال  اب ال ـــــــواايم الضـــــــعي م  وهنات لا  م من امل ـــــــتخدم  ايفتمل   ما

اب ال ـــــــــــــــواايمني مبا ل ذلك اهلي اب ايفليم والولنيم واملنمتماب الدوليم لإلحصـــــــــــــــاءاب املتعلقم اتلك ال  
اإلا ـــاايم واإلمنا يم  وتحصـــاءاب الئج   ولال  اللجوء وامل ـــرج ن جا ليا ضـــرور م لتح ـــ  فهم  اهرة 
الت ـــــــــــــرج الق ـــــــــــــرتني وقليل آ رهاني وقياس التغلاب على مر الزمنني وتقد  اســـــــــــــتجاام مئ مم هلا  وتتي  

حصــــاءاب ا يدة النوعيم األجلما الئعمم لو  ُ  ــــرت ــــد هبا ل ما  ل : )أ( ق ــــ  اــــياغم ال ــــياســــاب اإل
واختاذ القراراب ال ـــليمم للتصـــدت لتحدايب الت ـــرج الق ـــرتني مبا ل ذلك ل امليداا  اإلا ـــاد واإلمنا   

م ا اهنا؛ )ج( ق   املناق م على ال واء؛ )ب( عايجة فعاليم راد ال ياساب والربامج وتقييمها وامل اءل
 العامم وجهوج الدعوة  

وتىل أن ادأ عمل فر ق اخلرباء املعين إبحصـــــــــــاءاب الئج   وامل ـــــــــــرج ن جا لياني   تون املباج   - 13
والتواـــياب اإلحصـــا يم القا مم تتناول الت ـــرج الق ـــرت تال دعتباره موضـــوعا هام ـــيا  فا هوج الراميم تىل 

املتعلقم دهلجرة الدوليمني على ســــــــــــــبيل املرالني ال تعا  احلركاب الوربى لئج    ق ــــــــــــــ  اإلحصــــــــــــــاءاب
أو تحصــــــــاءاب األحوال  (7)والتواــــــــياب الدوليم لتعداجاب ال ــــــــوان وامل ــــــــاكن  (6)امل ــــــــرج ن جا ليا أو

يم ال ت ــــمل كذلك ال ـــــوان امل ــــرج ن ق ـــــرا  وكان تجراج امل ـــــرج ن جا لياً ل التوجيهاب الدول (8)املدايم
ذاب الصـــلم  ـــحيحاً اوج   ا ني والورل من البياقب املتاحم   ـــتند تىل البياقب الت ـــغيليم الا تنتجها 
الوكاالب اإلا ــــــــــاايم كجزء من اراصها للم ــــــــــاعدةني وليس تىل اإلحصــــــــــاءاب الرمسيم  وتوجد صموعم من 

دوليم واالســــــتجادب اخلااــــــم املمارســــــاب الولنيم والدوليم الا تعوس اال تئفاب ل ت  ــــــل التعار ف ال
 ا ياقاب اعينها ملا قد  ُواجا  من اعودب عمليم وتقنيم وسياساتيم 

__________ 

؛ وارقمج للم ــــرج ن جا لياً؛ و ــــعبم اإلحصــــاءاب ل تجارة ال ــــؤون االقتصــــاج م واالجتماعيم دألماام العامم؛ والبنك الدوة
 األغذ م العامل ؛ واألوساط األكاجمييم 

 ني(ني )من ـــــــــــــــوراب األمم املتحــــدةني رقم املبيتInternational Migration Statistics) تحصــــــــــــــــــاءاب اهلجرة الــــدوليــــماامتر:  (6) 
 1953, XVII,10 والتواـــياب ا ـــان تحصـــاءاب اهلجرة الدوليم(؛ (Recommendations on Statistics of International 

Migration (ني )من ـــــــوراب األمم املتحدةني رقم املبيتE.1979.XVII.18  ) والتواـــــــياب ا ـــــــان تحصـــــــاءاب اهلجرة الدوليمني
(ني )من ــــــــوراب األمم املتحدةني Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1) 1التنقي  

 ( E.98.XVII.14رقم املبيت 

 Principles and Recommendations for Population and) 3باج  والتواياب لتعداجاب ال وان وامل اكنني التنقي  امل (7) 

Housing Censuses, Revision 3 من وراب األمم املتحدةني رقم املبيت( )E.15.XVII.10 ) 

 Principles and Recommendations for a Vital Statistics) 3املباج  والتواــــياب لنمتام اإلحصــــاءاب احليو مني التنقي   (8) 

System, Revision 3 من وراب األمم املتحدةني رقم املبيت( )E.13.XVII.10 ) 



 E/CN.3/2020/18 

 

6/13 19-21714 

 

ولذلكني دب من الضـــــرورت وضـــــت صموعم من التواـــــياب ايفدجة الا ميون للبلدان واملنمتماب  - 14
اإلائغ عنها الدوليم االســتعاام هبا لتح ــ   ت تحصــاءاب ال ــوان امل ــرج ن ق ــرا وهميعها وتصــني ها و 

 وق   اوعيتها اوج  عام  
ني 71/1 ول تعئن ايو ورت من أجل الئج   واملهاجر ن الذت اعتمدت  ا معيم العامم ل قرارها - 15

أقر رؤساء الدول واحلووماب أبمهيم ق    ت البياقبني ال سيما من جااب اهلي اب الولنيم؛ وجعوا تىل 
تعز ز التعاون الدوة لتح ـــــــــــــــ   ت البياقب املتعلقم دلئج   واملهاجر نني اوســـــــــــــــا ل منها اناء قدراب 

ب اوع ا نس وال ن وأن تتضمن اهلي اب الولنيم؛ والحمتوا أن هذه البياقب  نبغ  أن توون مصن م ح 
معلوماب عن التدفقاب النمتاميم وغل النمتاميمني واآل ر االقتصـــــــــــــاج م للهجرة وقركاب الئج  ني واالهار 
دلب ـــرني واحتياجاب الئج   واملهاجر ن واجملتمعاب املضـــي م وامل ـــا ل األ رى؛ وذكروا أن  ت البياقب 

 عاب الولنيم املتعلقم ثما م البياقبني وعند االقتضـــــــــــــــاءني مت  نبغ  أن  تم على حنو  ت ـــــــــــــــق مت الت ـــــــــــــــر 
 االلتزاماب الدوليم املتعلقم دخلصوايم  

واستجاات اللجنم اإلحصا يم اوضت التواياب الدوليم ا ان تحصاءاب الئج  ني وذلك على  - 16
 النحو املب  أعئه 

أجربوا  و صموعاب من األ خا  اض روا أوأ خا  أ”وامل رجون جا لياني الذ ن  ُعرَّفون أبهنم  - 17
حاالب عنف  على ال رار أو على مغاجرة جايرهم أو أماكن تقامتهم املعتاجةني خبااـــــــم اتيجم ازاع م ـــــــل  أو

عام أو ااتهاكاب حلقو  اإلا ــان أو كوارص لبيعيم أو كوارص من فعل الب ــرني أو ســعيا تىل ت اجت آ رهاني 
ني ميرلون أكرب ا ــــبم من ال ــــوان امل ــــرج ن على الصــــعيد العامل   (9)“ا جولياو   عربوا حدوج جولم معرتفا هب

وقد  ـــــــــدجب هي اب األمم املتحدةني ل العد د من قراراداني على أمهيم وجوج اياقب مو وقم عن امل ـــــــــرج ن 
جا ليا اغيم ق ــــــ  ال ــــــياســــــاب والربصم واالســــــتجاام ل ا دة هذه ال  م ال ــــــواايمني وضــــــمان  ا م حقو  

إلا ـــــــــان اخلااـــــــــم هباني وجعم احللول الدا مم للت ـــــــــرج  وتتضـــــــــمن هذه القراراب أ ضـــــــــا تواـــــــــياب  دجة ا
  (10)للحووماب اللتماس اخلرباب ذاب الصلم اغيم ك الم توافر اياقب مو وقم عن امل رج ن جا ليا

راـــد  واإلحصـــاءاب ا يدة النوعيم عن الت ـــرج الدا ل   ـــرط إلجراج هذه ال  اب ال ـــواايم ل - 18
تدامم  وتن يذ عدة   ل وات اقاب جوليمني مبا فيها على ســـــــــــــــبيل املرال ال احلصـــــــــــــــر   م التنميم امل ـــــــــــــــ

2030لعام
ندات للحد من  الر (11) ني الا  ُلتزام فيها اعدم ترت أت أحد متخل ا عن الركبني وتلار ســـــــــــــــا

2030-2015الووارص لل رتة 
التقدم ايفرع ل لراــــــــــــد    وهنات حاجم أ ضــــــــــــا تىل تلك اإلحصــــــــــــاءاب(12)

االستجاام للدعوة ال موحم الا وجهها األم  العام للحد من الت رج الدا ل  ا د د وكذلك الذت لال 
(ني ولئسرت اج 84تىل  81ني ال قراب من A/70/709) 2030ل املا م ثلول عام  50تقل عن  أمده ان بم ال

ل اختاذ اإلجراءاب اوجب االت ا  العامل  من أجل اهلجرة اآلمنم واملنمتمم والنمتاميم واالت ا  العامل  هبا 

__________ 

 ني املرفق( E/CN.4/1998/53/Add.2)اامتر: مباج  توجيهيم ا ان الت ر د الدا ل   (9) 

ا ـــان حقو  اإلا ـــان للم ـــرج ن جا ليا؛ وقراراب ا معيم  41/15و  32/11و  23/8اامتر: قراراب صلس حقو  اإلا ـــان  (10) 
 ( ا ان توفل احلما م وامل اعدة للم رج ن جا ليا 2018) 72/182و  70/165و  68/180العامم 

  70/1قرار ا معيم العامم  (11) 

 ني املرفق الراد 69/283م قرار ا معيم العام (12) 
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ني وتن كان هاذان االت اقان ال  تناوالن الت ـــــــــــرج الدا ل  اـــــــــــراحمني وكذلك مبوجب (13)ا ـــــــــــان الئج  
ب األم  العام مؤ راً العملياب ال ـــياســـاتيم األ رى ذاب الصـــلم دملوضـــوع  ودإلضـــافم تىل ذلكني اســـتجا

للنداءاب الا وجهتها الدول األعضــــــــاء إلا ــــــــاء فر ق رفيت امل ــــــــتوى معين دلت ــــــــرج الدا ل  لو   عا  
 االعتباراب املتصلم اتح   البياقب املتعلقم دلت رج الدا ل  

ق علي  وقد أقرب اللجنم اإلحصــا يم دحلاجم تىل ق ــ  املمارســم دســتخدام تلار تحصــا   مت  - 19
جوليا  تعلق دمل ـــــــرج ن جا لياني وللبت تواـــــــياب تقدم توضـــــــيحاب ا ـــــــان الصـــــــعودب امل اهيميم وتتي  

 تمواايم أفضل للمقارام ا  البياقب  و رج أجقه تبيان هذه التواياب 
ني على احلاجم تىل 70/1وت ـدج أهدا  التنميم امل ـتداممني الا اعتمددا ا معيم العامم ل قرارها  - 20

توافر اياقب عاليم ا وجة ومناسبم التوقيت ومو وقم ”اناء القدراب وق   اإلحصاءابني مبا   مل عايجة 
وم صــــــــلم ح ــــــــب الد لني واوع ا نسني وال ــــــــنني واالاتماء العرق  واإل ينني والوضــــــــت من حيي اهلجرةني 

ني الغا م 17)اهلد  “ ال وغلها من اخلصــــــا ا ذاب الصــــــلم ل ال ــــــياقاب الولنيمواإلعاقمني واملوقت ا غر 
(  وميون أن تؤجت التواـــــياب ايفدجة املتعلقم إبحصـــــاءاب الئج   ولال  اللجوء وامل ـــــرج ن جا ليا 18

امل ـــــــــــــــتداممني مت الرتكيز تىل تعز ز قدرة اهلي اب الولنيم على قياس التقدم ايفرع حنو ققيق أهدا  التنميم 
ق فر ق اخلرباءني دإلضـــــافم تىل الوال م   ااـــــم على ال  اب ال ـــــواايم الضـــــعي م  ول ضـــــوء هذا األمرني ا ـــــَّ

ني وذلك (14)املنولم ا ني مت فر ق اخلرباء امل ــــــــرتت ا  الوكاالب املعين مبؤ ــــــــراب أهدا  التنميم امل ــــــــتدامم
امل ــــرج ن جا لياً ووضــــت تواــــياب ا ــــان مؤ ــــراب اغر  تقاســــم أعماهلما ا ــــان تحصــــاءاب الئج   و 

أهدا  التنميم امل ــتدامم ذاب األولو مني ُتصــنَّف ح ــب الت ــرج الق ــرت  وقد أُجرج هذا املقرت  ل التقر ر 
2019املقدَّم تىل اللجنم ل عام 

وعئوة على ذلكني  ذهب فر ق اخلرباء املعين إبحصـــــــــــاءاب الئج     (15)
أن تجراج املؤ ــــــر املتعلق دلئج   املواــــــى ا  ل تلار املؤ ــــــراب العامليم ألهدا  وامل ــــــرج ن جا لياً تىل 

قد  ؤجت تىل مز د من الز م وقد  ربع أكرر م ــــــالم  2030وغاايب التنميم امل ــــــتدامم الوارجة ل   م عام 
  (16)الت رج الق رت ل أهدا  التنميم امل تدامم

تىل جعم  تجاوع التواــياب الراميم تىل ق ــ  تحصــاءاب  وتجراكا من اللجنم اإلحصــا يم للحاجم - 21
 الئج   وامل رج ن جا لياني  رعت ل وضت جليل صمعءا  اإلحصاءاب الذت  رج تبياا  أجقه 

  
 تطوير املنشورات - اثلثا 

تعاون أعضــــاء فر ق اخلرباءني اتوجي  من أعضــــاء اللجنم التوجيهيمني على وضــــت التواــــياب الدوليم  - 22
ان تحصاءاب امل رج ن جا ليا وجليل صمءاع  اإلحصاءاب الذت  قدم التوجي  التقين ا ان تن يذ تلك ا 

__________ 

  www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.htmlاامتر:  (13) 

  /https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgsاامتر:  (14) 

  /https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregationاامتر:  (15) 

اقرُت  املؤ ــــــر املتعلق دلئج   كجزء من االســــــتعرا  ال ــــــامل إللار املؤ ــــــراب العامليم ألهدا  التنميم امل ــــــتداممني الذت  (16) 
اء امل ـــــــــــــــرتت ا  ني ومن مث اوق  تىل جااب مقرتحاب أ رى ل االجتماع العا ـــــــــــــــر ل ر ق اخلرب 2020ســـــــــــــــُيجرى ل عام 

)ااـــمتـــر:  2019املـــعـــين مبـــؤ ـــــــــــــــــراب أهــــــــدا  الـــتـــنـــمـــيــــــــم امل ـــــــــــــــــتــــــــدامــــــــمني املـــعـــقـــوج ل أج ـــس أدد ل عــــــــام  الـــوكــــــــاالب
https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-10/  وأُجرج هذا املؤ ـــــــــر ل االقرتا  املتعلق دالســـــــــتعرا  )

  2020نميم امل تدامم الذت ستنمتر في  اللجنم للموافقم علي  ل آذار/مارس ال امل إللار املؤ راب العامليم ألهدا  الت

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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التواـــياب والتواـــياب الدوليم ا ـــان تحصـــاءاب الئج    وكما ذُكر أعئهني فةن دب العضـــو م ل فر ق 
يـــم إبحصـــــــــــــــــاءاب الئج   اخلرباء م تو  أمـــام  يت اهلي ـــاب الولنيـــم واملنمتمـــاب اإلقليميـــم والـــدوليـــم املعن

 امل رج ن جا ليا  وميرل أعضاء فر ق اخلرباء صموعم كبلة ومتنوعم من املنالق وال ياقاب واخلرباب   و/أو
ووضــــــت ال ر ق ال رع  املعين إبحصــــــاءاب امل ــــــرج ن جا لياني الذت تقوجه الدا رة امل ــــــرتكم املعنيم  - 23

وليم ا ـــان تحصـــاءاب امل ـــرج ن جا لياني ادعم من  ـــعبم اتحد د مساب امل ـــرج ن جا لياني التواـــياب الد
حصاءاب ل تجارة ال ؤون االقتصاج م واالجتماعيم دألماام العامم ومركز راد الت رج الدا ل   وللف اإل

ال ر ق ال رع  من ممرل  عن هي اب حووميمني مبا ل ذلك مواتب تحصـــا يم ولنيم ووكاالب م ـــؤولم عن 
   (17)ياً تحصاءاب امل رج ن جا ل

واســـت اج ال ر ق ال رع  أ ضـــا من تســـهاماب  رباء تقني  واع  مل وضـــيم األمم املتحدة ل ـــؤون  - 24
الئج  ني واملقررة اخلااــــــــم املعنيم ثقو  اإلا ــــــــان للم ــــــــرج ن جا لياني واملنمتمم الدوليم للهجرةني وموتب 

التاات للجنم االقتصاج م ألفر قياني ومصر  التنميم تن يق ال ؤون اإلا اايمني واملركز األفر ق  لإلحصاءاب 
 األفر ق ني والبنك الدوةني واملركز الدوة ليفمن والتنميمني واملنصم املعنيم دلت رج الناتج عن الووارص 

ولذلك فةن التواـــــــياب الدوليم ا ـــــــان تحصـــــــاءاب امل ـــــــرج ن جا لياً اتيجم لعمليم تعاوايم للغا م  - 25
ت ــــتند تىل هارب و رباب  يت أعضــــاء ال ر ق ال رع  املعين دمل ــــرج ن جا ليا  وعقب م ــــاوراب ا ــــان 

والا اســـتعرضــــت امل ـــوجة األوىلني الا أُعدب على أســـاس التقر ر التقين عن تحصـــاءاب امل ـــرج ن جا لياني 
ني أا ف فر قان عامئن 2019ول أاقرة ل  باط/فربا ر  2018واوق ت ل كمباال ل كااون األول/ج  مرب 

فرعيان ملعا م مواضـــيت أكرر اـــعوامني مبا ل ذلك تواـــياب للتن ـــيق العامل  إلحصـــاءاب امل ـــرج ن جا ليا 
الســـــــــتومال اإللار اإلحصـــــــــا   للت ـــــــــرج وقياس تدفقهم اخلارج  على أســـــــــاس التجمت ل الزمان واملوان 

الدا ل   وأُجرج ل امل ــــــــــوجة ما تواــــــــــل تلي  هذان ال ر قان العامئن من اتا ج  وقام ال ر ق ال رع  املعين 
ني 2019إبحصـــــــاءاب امل ـــــــرج ن جا ليا واللجنم التوجيهيمني ل ت ـــــــر ن األول/أكتوار وت ـــــــر ن الراد/اوفمرب 

 عدَّب اعد ذلك م وجة متقدمم للت اور ا اهنا على الصعيد العامل  اتجميت ومراجعم م وجة  ايمني مث أُ 
ني أجرى فر ق اخلرباءني 2019كااون األول/ج  ــــمرب   16ت ــــر ن الراد/اوفمرب تىل  18ول ال رتة من  - 26

عن لر ق  ــعبم اإلحصــاءابني م ــاورة عامليم ا ــان امل ــوجة املتقدمم للتواــياب الدوليم ا ــان تحصــاءاب 
ا ليا ل ا دة  يت اهلي اب واملواتب املعنيم ل الدول األعضــــاء ل األمم املتحدة  واســــتجاام ملا امل ــــرج ن ج

أُادتا من رجوج فعل وما ُقدم من تعليقاب ا ــان امل ــوجة النها يمني ُعدءالت التواــياب وُحرءارب لتقدميها تىل 
 اللجنم  

 ؤون الئج   اتن يق العمل املتعلق ادليل وقامت أماام فر ق اخلرباء ل م وضيم األمم املتحدة ل - 27
صمءاع  اإلحصاءابني كما ُع ءا لول فصل من فصول الدليل جهم تتوىل جعم تن يق املواج وهميعها  وقام 

 كبل اخلرباء االست ار   العامل  مت فر ق اخلرباء اتجميت املواج منذ ادا م وال م ال ر ق 
رباء تقد  تســـــــــــــــهامادم وتعليقادم ل  يت مراحل العمليمني وُللب من  يت أعضـــــــــــــــاء فر ق اخل - 28

 صــــواــــا اغر  ضــــمان أن   ــــمل الدليل  ــــو املنالق وال ــــياقاب  ومبا أن فر ق اخلرباء  ضــــم أكرر من 
__________ 

ضـــــــــــــم ممرل  عن املواتب اإلحصـــــــــــــا يم الولنيم واإلقليميم ل البلدان واألقاليم التاليم: أفغاا ـــــــــــــتانني وأذرايجانني والبوســـــــــــــنم  (17) 
فوني واملو يكني وايجلايني والنرو جني وال لب ني واهلرسكني وكولومبياني وكوب ج  وارني وجورجياني وتقليم كرجستان العرا ني وكوسو 

 والصومالني وأوغنداني وأوكراايا 
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هي م تحصــا يم ولنيمني فقد أمون قد د  ــو األمرلم الق ر م وتجراجها اغيم عر  أفضــل املمارســاب   45
ميون تجماج تحصــــــــــاءاب الئج   وامل ــــــــــرج ن جا ليا ل النمتم اإلحصــــــــــا يم  وتوضــــــــــ  هذه األمرلم كيف

الولنيمني وتقد  توجيهاب عمليم وت بيقيم ا ــــــــان ســــــــبل تن يذ ذلك اإلجماجني وتوحم الدروس امل ــــــــت اجة 
ا ــــان التن يذ ل الدان اعينها  وكان اهلد  املتو ى هو ضــــمان أن توون الو يقم النها يم مناســــبم للغر  

 وم يدة للهي اب اإلحصا يم الولنيم وللمنمتماب اإلقليميم والدوليم  منها 
ني اســـــــــــتضـــــــــــاف  مركز األثاص 2019وُعقد اجتماع عامل  ل ر ق اخلرباء ل أاقرة ل  ـــــــــــباط/فربا ر  - 29

اإلحصــــــا يم واالقتصــــــاج م واالجتماعيم والتدر ب للدول اإلســــــئميم  وُعقدب أ ضــــــا اجتماعاب تلورتوايم 
م تجراء مناق اب م ت يضم ا ان  توى املن وراب  وعئوة على ذلكني ُعممت م وجاب متعدجة لو ال

 للحصول على تعليقاب  املم جا ل فر ق اخلرباءني واست ا  األعضاء ل مناق م ايفتوى  
ومن املقرر أن  وون جليل صمءاع  اإلحصــــــاءاب من ــــــورا عمليا مي ــــــرا لئســــــتخدام ومتاحا على  - 30

ئ لئلئع علي  عامليا  ودلنمتر تىل لبيعم الدليل اواــــــــــ   من ــــــــــورا قاائ للت و ر جيرت اإلارتاتني ت ــــــــــهي
 تقامس  على اإلارتات وقد ر  داتمتامني تقرر عدم تجراء م اورة عامليم ا اا   

وعلى النحو املب  ل العمليــاب املــذكورة أعئهني  عوس كــل من التواـــــــــــــــيــاب الــدوليــم ا ــــــــــــــــان  - 31
جا ليا وجليل صمءاع  اإلحصـــــــــــــاءاب فهما موَّحدا وتوافقا ل آراء أعضـــــــــــــاء فر ق تحصـــــــــــــاءاب امل ـــــــــــــرج ن 

 ارمت    اخلرباء
  

 التوصيات الدولية بشأن إحصاءات املشردين داخليا   - رابعا 
اهلد  املتو ى من التواـــــياب الدوليم ا ـــــان تحصـــــاءاب امل ـــــرج ن جا ليا هو تقد  تواـــــياب  - 32

اإلحصـــاءاب املتعلقم دلت ـــرج الدا ل   وســـي ـــاعد هذا األمر على تعز ز ال ـــياســـاب ا ـــان تاتاج وا ـــر 
 العامم القا مم على األجلم واالستجادب الولنيم للت رج ل األجل ال و لني وذلك عن لر ق ما  ل :

 عايجة تاراع الت رج الدا ل  اتقد  أجلم أقوى ا اا ؛ )أ( 

من حيي اوعيتها وقااليتها للمقارام وتمواايم ق ــــــــ  تحصــــــــاءاب امل ــــــــرج ن جا لياني  )ب( 
 الواول تليها وات اقها؛

ق ـــ  توجي  ا هوج الا تبذهلا اهلي اب الولنيم لضـــمان احلما م وامل ـــاعدة للم ـــرج ن  )ج( 
 جا لياً والتمو  للتوال تىل حلول جا مم؛

جا مم لل ـــــــــــــــوان  جعم قليئب أ ر الت ـــــــــــــــرج الدا ل  والتقدم ايفرع حنو تجياج حلول )ج( 
 املتضرر ن؛

تضـــــــــ اء ال اات املنهج  على قليئب اياقب اهل ـــــــــا ـــــــــم املتعلقم دلت ـــــــــرج وق ـــــــــ   )هـ( 
 استهدا  ال وان ايفتاج  تىل تد ئب تا اايم وتمنا يم على سبيل االستجاام؛

دا  جعم تجراج الت ـــــــــــــــرج الدا ل  ل اخل ل اإلمنا يم ايفليم والولنيم واإلائغ عن أه )و( 
 التنميم امل تدامم 
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وُقدمت التواـــياب املتعلقم ا ـــبل ق ـــ  اوعيم تحصـــاءاب امل ـــرج ن جا ليا وتوافرها تىل اللجنم  - 33
   2020اإلحصا يم لتنمتر فيها ل جوردا احلاج م واخلم   ل عام 

 
 واملشردين داخليا  الصالت مبنتجات أخرى لفريق اخلرباء املعين إبحصاءات الالجئني  - ألف 

على الرغم من كون التواياب الدوليم ا ان تحصاءاب امل رج ن جا ليا منتجا قا ما اذات ني فقد  - 34
 ت مواءمتهاني قدر اإلموانني مت التواــياب الدوليم ا ــان تحصــاءاب الئج  ني الا وضــعها فر ق اخلرباء 

أوج  الت ــــــاا  ل تاتاج اإلحصــــــاءاب املتعلقم أ ضــــــا  والصــــــلم ا  هات  الو يقت  اــــــلم مهمم دلنمتر تىل 
دل  اب ال ــــواايم املعنيم  وعئوة على ذلكني كرلا ما توون صموعتا التواــــياب و يقا الصــــلم ل البلدان 
الا توجد فيها كلتا ال  ت  ال ــــواايت ني وال ســــيما البلدان الا ميون فيها تعاجة تجماج الئج   العا د ن 

امل رج ن جا ليا  ودإلضافم تىل ذلكني فةن مواءمم التواياب اإلحصا يم املتعلقم اولتا جنبا تىل جنب مت 
ال  ت  ال ـــــواايت  أمر ضـــــرورت لو الم  ت البياقب او اءة وتاتاج تحصـــــاءاب قاالم للت ـــــغيل البيين ل 

تجاام  تعلق ا ــــو ال ــــوان امل ــــرج ن لو  ُ  ــــت اج منها ل وضــــت ال ــــياســــاب وقد د أ ــــوال االســــ ما
ل كل منهما مت ـــــــــــاا ني يوال ـــــــــــاملم  وعلى الرغم من ا تئ  الو يقت  من حيي األهدا  والن ا ني فه

كما أهنما ت ـــــــــــــــعيان تىل مواءمم امل اهيم والتعار ف قدر اإلموان  وعئوة على ذلكني قيل التواــــــــــــــياب 
وغلها من  وليمالتواــــياب ا ــــان تحصــــاءاب اهلجرة الدالدوليم ا ــــان تحصــــاءاب امل ــــرج ن جا ليا على 

 املباج  التوجيهيم التقنيم املتعلقم دملعا ل والتعر  اب اإلحصا يمني الا حمتيت اتا يد واست الن ا  
وت ـــــتند التواـــــياب الدوليم ا ـــــان تحصـــــاءاب امل ـــــرج ن جا ليا تىل التقر ر التقين عن امل ـــــرج ن  - 35

ني وقيل علي ني 2018جا لياني الذت أقرت  اللجنم اإلحصــــــــــا يم ل جوردا التاســــــــــعم واألراع  املعقوجة ل عام 
ياني الذت  ُقدَّم ل ح ــب االقتضــاء  وه  ترتبل أ ضــا ادليل صمءاع  تحصــاءاب الئج   وامل ــرج ن جا ل

 الوقت ا    تىل اللجنم  
 

 اخلطوط العامة للتوصيات الدولية بشأن إحصاءات املشردين داخليا   - ابء 
تغ   التواياب الدوليم ا ان تحصاءاب امل رج ن جا ليا  يت العناار الر ي يم الا  تضمنها  - 36

حصـــــاءاب الرمسيم املتعلقم دلت ـــــرج عاجة أت تلار تحصـــــا  ني وت ـــــمل تواـــــياب ا ـــــان ســـــبل ق ـــــ  اإل
 الدا ل   وفصول تلك التواياب كما  ل : 

ني  عر  ســــــيا  التواــــــياب و ب  األســــــاس املن ق  “مقدمم”ال صــــــل األولني املعنون  )أ( 
للتقر ر وا اق   و قدم إبجياع معلوماب أســــاســــيمني وحيدج الصــــئب الر ي ــــيم ا  التواــــياب وما  ُبذل من 

ها التواـــياب الدوليم ا ـــان تحصـــاءاب الئج  ني كما  قدم موجزا هليول التواـــياب جهوج أ رىني مبا في
 والعمليم املتبعم ل وضعها؛

ني  لخا األلر الدوليم واإلقليميم “اإللار القااود وال ياساا”ال صل الرادني املعنون  )ب( 
ا  وال ـــياســـاب ذاب الصـــلم احلاليم ذاب الصـــلم ثما م امل ـــرج ن جا ليا وقد د هو تهم  و  ـــتعر  القوا

 و ت ر  تىل الصعودب املتصلم دلتعار ف ال ا عم مل هوم امل رج ن جا ليا وما   ذ عنها من استعماالب؛ 
ني   ـــــــــتند تىل “قو ل التعار ف القااوايم تىل تلار تحصـــــــــا  ”ال صـــــــــل الراليني املعنون  )ج( 

ل ا ا  التواــــــــــــياب والتصــــــــــــني اب وقياس ال صــــــــــــل املتعلق دإللار القااود لتحد د ال  اب ال ــــــــــــواايم 
 التجمعاب ل الزمان واملوان والتدفقابني وه  كلها عناار ذاب الم إباتاج تحصاءاب امل رج ن جا ليا؛
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احللول الدا مم والتغلب على أوج  الضــــعف الر ي ــــيم املتصــــلم ”ال صــــل الرااتني املعنون  )ج( 
لياني و قرت  تدالاً تحصـــا ياً لتقييم التقدم ايفرع حنو ني  ركز على قليل أوج  ضـــعف امل ـــرج ن جا “دلت ـــرج

تجياج حلول جا مم ولتحد د ما تذا كان امل ــــــرجون جا لياً قد تغلبوا على أوج  الضــــــعف الر ي ــــــيم املتصــــــلم 
 دلت رج من عدم ؛

ني حيدج املتغلاب والتصـــــــــــــني اب “املتغلاب والتصـــــــــــــني اب”ال صـــــــــــــل اخلامسني املعنون  )هـ( 
ل و ف اب األ خا  الذ ن  ندرجون ضمن اإللار اإلحصا   املتعلق دلت رج الدا ل  الا املواى هبا 

  نبغ  اعتماجها ل ال يا  الولين؛
ني حيدج األاواع الر ي ـــيم “ ت تحصـــاءاب امل ـــرج ن جا ليا”ال صـــل ال ـــاجسني املعنون  )و( 

ل امل ا ل املتصلم انوعيم البياقب والقيوج ملصاجر البياقب املتاحم إلاتاج تحصاءاب امل رج ن جا ليا  و  صءا
 املئعمم لول مصدر من مصاجرها؛

ني  صف “تن يق اإلحصاءاب على الصعيد ن الولين والدوة”ال صل ال ااتني املعنون  )ع( 
الوي يم الا  وءان  و منتج  البياقب وم تخدم  تحصاءاب امل رج ن جا ليا من العمل ا ول تعاود 

  اوعيم هذه اإلحصــــــــاءاب وتمواايم الواــــــــول تليهاني كما  ناق  مقا يس اوعيم تحصــــــــاءاب على ق ــــــــ
 امل رج ن جا لياً وحوكمتها 

  
دليل جمم ِّعي اإلحصاءات املشفوع إبرشادات تقنية حول كيفية تنفيذ التوصيات  - خامسا 

 الدولية بشأن إحصاءات الالجئني وإحصاءات املشردين داخليا  
مءام جليل صمءاع  اإلحصــــــاءاب لدعم ا هاب الا تتوىل تن يذ التواــــــياب الدوليم ا ــــــان  - 37 لقد اــــــُ

ني والتواـــــياب الدوليم ا ــــان 2018تحصـــــاءاب الئج  ني الا اعتمددا اللجنم اإلحصـــــا يم ل آذار/مارس 
  وهو   ــتند تىل تحصــاءاب امل ــرج ن جا لياني الا تُقدَّم مت هذا التقر رني  مت تحصــاءاب امل ــرج ن ق ــراً 

 امل امهاب واألمرلم الا قدمها أعضاء فر ق اخلرباء 
واهلد  املتو ى من جليل صمءاع  اإلحصـــــاءاب هو توحم تعليماب عمليم ا ـــــان تن يذ صموعا  - 38

التواـــــــــــــــياب اإلحصـــــــــــــــا يم  ومن  ئل تقد  تواـــــــــــــــياب وتوجيهاب عمليم و دجةني  روم جليل صمءاع  
قدراب الولنيم ل البلدان الا ت ـــتضـــيف لال  اللجوء والئج   وامل ـــرج ن جا ليا اإلحصـــاءاب تعز ز ال

 وم اعددا ل  ت وا ر تحصاءاب عاليم ا وجة عن تلك ال  اب ال واايم 
وجليل صمءاع  اإلحصــــــــاءاب من ــــــــور قاال للت و ر ســــــــيتم تعد ل  وتوســــــــيت ا اق  ات ور صموعم  - 39

حناء العا   وســــــــــــيوون متاحا على  ــــــــــــبوم اإلارتات معزعا أبجواب وتوجيهاب اخلرباب واملعار  ل  يت أ
وجراســـــــــاب حلاالب تفراج م ذاب اـــــــــلمني وذلك ااتغاء  و  األوســـــــــاط اإلحصـــــــــا يم العامليم من االلئع 

 اي ر  علي 
 

 اخلطوط العريضة لدليل جمم ِّعي اإلحصاءات   
يم املتعلقم دلئج   ودمل ــــــرج ن جا ليا على  تعلق جليل صمءاع  اإلحصــــــاءاب دأللر اإلحصــــــا  - 40

ال ـــواء ومبختلف  ـــروط تصـــني هم  و  ـــل الدليل اوضـــو  تىل ال  اب ال ـــواايم ايفدجة الا  ن بق عليها 
 كل فرع 
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 و نق م جليل صمءاع  اإلحصاءاب تىل  ئ م أاوابني وه : - 41
ة ا ان  ت وا ر تحصاءاب ني  تضمن توجيهاب  دج“الدليل”الباب األولني املعنون  )أ( 

 امل رج ن ق را؛ 
ني م ــــتمد من املمارســــاب “جراســــاب احلاالب اإلفراج م واألمرلم”الباب الرادني املعنون  )ب( 

 الولنيم والدوليم؛ 
ني  تضـــــــــمن اـــــــــئب دإلر ـــــــــاجاب واألجواب “معلوماب تقنيم”الباب الراليني املعنون  )ج( 

 وا داول ومصار  املؤ راب( واإلحاالب عليها املعمول هبا )كاالستبياقب 
ا للنموذج العــام إلجراءاب العمــل  - 42 والبــاب األول من جليــل صمءاع  اإلحصـــــــــــــــــاءاب مهيوــل وفقــً

اإلحصـــــــا يمني حيي  صـــــــف كل فصـــــــل من فصـــــــول  مرحلم من مراحل النموذجني وذلك على النحو التاة: 
تعداج ال ـــــوان؛ واســـــتقصـــــاء العيناب؛ والنمتم اإلجار م؛ قد د االحتياجاب؛ والتصـــــميم )العناو ن ال رعيم: 

 وتوامل البياقب(؛ والبنيم؛ وا مت؛ واملعا م؛ والتحليل والن ر والتقييم 
وأُجرجت مرحلم تضــــــافيمني ه  مرحلم ما قبل البدءني الا تتعلق اتن ــــــيق اإلاتاج اإلحصــــــا   على  - 43

وهذه مرحلم غل ُمدرجم اــــراحم ل النموذج العام  الصــــعيد الدوة وق ــــ  ات ــــا  اإلحصــــاءاب العامليم 
 إلجراءاب العمل اإلحصــــــــــا يم؛ لونها مدرجم ل النموذج العام ألا ــــــــــ م املنمتماب اإلحصــــــــــا يم ل تلار

  “تجارة التعاون والتن يق االسرتاتيجي ”ني الا ت مل عنصر “األا  م االسرتاتيجيم وأا  م القياجة”
املـدرجـم ل النموذج العـام إلجراءاب العمـل اإلحصــــــــــــــــا يـم ختا  يت واعض العمليـاب ال رعيـم  - 44

اإلحصــــاءاب الرمسيم وال تت لب  توى  دجا إلحصــــاءاب امل ــــرج ن  ومن مث فهذه العملياب ال رعيم غل 
مدرجم ل الدليل  و لزم أ ضــــــــا مواءمم تحصــــــــاءاب امل ــــــــرج ن مت ال ر  الا تتبعها املواتب اإلحصــــــــا يم 

ء عملهــا املتعلق  ميت اواههــا اإلحصــــــــــــــــا يــمني ودلتــاة فــةن التوجيهــاب املتعلقــم اــذلــك غل الولنيــم ل أجا
 مدرجم ل الدليل 

  
 سبيل املضي قدما  - سادسا 

عقب تقد  صموعم التواـــــــــــياب الدوليم ا ـــــــــــان تحصـــــــــــاءاب امل ـــــــــــرج ن جا ليا وجليل صمءاع   - 45
ب الئج   وامل ـــرج ن جا ليا  وُت ـــجَّت الدول اإلحصـــاءابني ســـيوااـــل فر ق اخلرباء عمل  ا ـــان تحصـــاءا

األعضـــاء واملنمتماب الراغبم ل امل ـــاركم ل األعمال املقبلم ل ر ق اخلرباء على االاضـــمام تىل تلك األعمال 
 واإلسهام فيها  

واألولو م من حيي ســـــبيل املضـــــ  قدما ه  ك الم قو ل التواـــــياب الدوليم ا ـــــان تحصـــــاءاب  - 46
اءاب امل ـــــــــرج ن جا ليا من صرج و يقم تىل ممارســـــــــم عمليمني اتن يذها من جااب اهلي اب الئج   وتحصـــــــــ

اإلحصـــــــا يم الولنيم وا هاب ال اعلم الدوليم على حد ســـــــواء  وســـــــيوون ا ـــــــر التواـــــــياب وجليل صمءاع  
اإلحصـــــــــاءاب   وة حامسم مقبلم  وســـــــــيوون من الضـــــــــرورت أ ضـــــــــا تباجل اخلرباب وت و ر قدراب النمتم 

ا يمني الولنيم منها واإلقليميم والدوليم  واتن يذ التواـــــياب واســـــتخئ  املز د من الدروسني ســـــيلزم اإلحصـــــ
تجراج مواج جد دة وذاب الم ل جليل صمءاع  اإلحصاءابني وستوون مثم حاجم تىل تعاجة قد د عناار 

 من التواياب الدوليم ا ان تحصاءاب الئج   وامل رج ن جا ليا 
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ودإلضـــــافم تىل ذلكني ســـــيوااـــــل فر ق اخلرباء تقد  التوجي  وامل ـــــورة ا ـــــان تصـــــنيف مؤ ـــــراب  - 47
أهدا  التنميم امل ــتدامم ح ــب الت ــرج الق ــرت  وســيوون فر ق اخلرباء منربا هاما للت ــاور ا ــان العمل 

ي اب الولنيم املتوااــــــــــــــل ل هذا اجملالني ال ســــــــــــــيما وأا   رتبل ادعم االســــــــــــــرتاتيجياب الراميم تىل تن يذ اهل
 للتواياب الدوليم ا ان تحصاءاب الئج   وامل رج ن جا ليا 

واستناجا تىل تجناعاب فر ق اخلرباءني الذت كان ل  جور فعال ل ا مت ا   و أاحاب املصلحم  - 48
ا لو الم تن يذ التواياب تن يذ 2025لوضت التوايابني من املتو ى أن   تمر فر ق اخلرباء رمسيا حو عام 

فعاال ل امل ــتقبل  وســيي ــر فر ق اخلرباءني ا ضــل هارا  و ربات ني التن يذ ال عال واملن ــق للتواــياب ا ــان 
تحصــاءاب الت ــر د الق ــرتني وفقا ليفولوايب املبينم ل ال قرة أعئه  وقد ُوضــعت اال تصــااــاب املتعلقم 

 التقر ر دستمرار فر ق اخلرباء وُقدمت كو يقم معلوماب أساسيم ملحقم هبذا 
  

 اإلجراءات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذها  - سابعا 
 اللجنة مدعوة إىل ما يلي: - 49

أتييد التوصييييييات الدولية بشيييييأن إحصييييياءات املشيييييردين داخليا ال  ت قد م ابعتبارها  )أ( 
ابلنسيييييييييييبة للدول وثيقة معلومات أسييييييييييياسيييييييييييية مل قة بذا التقريرن ماث ما ي ت  عل  ذل  من  اثر 

 ؛األعضاء يف األمم املت دة
ال حي  بوضييياث دليل جمم ِّعي إحصييياءات الالجئني واملشيييردين داخليان الذي يقد م  )ب( 

ابعتباره وثيقة معلومات أسيييياسيييييةن والذي يتضييييمن توجييات بشييييأن تنفيذ التوصيييييات الدولية بشييييأن 
 إحصاءات الالجئني وإحصاءات املشردين داخليا؛

التوجيه بشييييأن اسييييتمرار فريق اخلرباءن عل  الن و املبني يف االختصيييياصيييياتن تقدمي  )ج( 
  ال  ت قد م ابعتبارها وثيقة معلومات أساسية مل قة بذا التقرير.

وسيييواصييل فريق اخلرباء عمله وسيييقدم تقريرا إىل اللجنة عن التقدم اارت يف التنفيذ القطري  - 50
جئني واملشيييييردين داخليان وتنسييييييق الدعم يف جمال تنمية للتوصييييييات الدولية بشيييييأن إحصييييياءات الال

 القدرات ومواصلة تطوير دليل جمم ِّعي اإلحصاءات عل  أساس أفضل املمارسات.
 


