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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

   ٥١٠٢آذار/مارس  ٦-3
 *)د( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

    بنود للمناقشة واختاذ القرار: إحصاءات الالجئني 
ــة ل حصــاء     ــة النرولي ــر ائيئ ــم املتحــدة لشــؤون   تقري ات ومفوضــية األم

 الالجئني عن إحصاءات الالجئني واملشردين داخليا
  

 مذكرة من األمني العام  
، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     ٥١٠2/٥٠2وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

حييــت تقريــر ائيئــة النروليــة ل حصــاءات ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني عــن          
حصاءات املتعلقة بالالجئني واملشردين داخليا  ويقـدم التقريـر استعراضـا عامـا ل حصـاءات      اإل

الدولية املتعلقة ب نواع املشردين قسرا الثالثة، وهي: الالجئون، وملتمسـو اللجـوء، واملشـردون    
داخليا  ويورد التقرير تعليقات على األطر القانونية واملصطلحات ومصـادر البيانـات، وينـاق     
التحديات اخلاصة اليت تواجه مجع البيانات املتعلقة هباته الفئـات وتصـنيف ا ونشـرها  ومـن بـني      
هـــذل التحـــديات اليـــايف االتســـا، و املصـــطلحات، واياجـــة إد مصـــادر بيانـــات جديـــدة،   

 والصعوبات اليت تعتري مقارنة اإلحصاءات الدولية املتعلقة بالالجئني واملشردين داخليا   
ــا التقريــ   ــا خيــا        وخيل ــت فيم ــن العم ــد م ــام باملمي ــمم القي ــه يل ــا ين ر إد نتيجــة مفاده

 اإلحصاءات املتعلقة باملشردين قسرا  واللجنة اإلحصائية مدعوة إد مناقشة هاته اخلالصة   
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ــم املتحــدة لشــؤون        ــة ل حصــاءات ومفوضــية األم ــة النرولي ــر ائيئ تقري
 ردين داخلياالالجئني عن اإلحصاءات املتعلقة بالالجئني واملش

  
 مقدمة  - يوال 

لقـــد ادداد إد حـــد كـــبا و الســـنوات األخـــاة عـــدد الالجـــئني وملتمســـي اللجـــوء  - ٠
واملشردين داخليا نتيجة للزناعات املسلحة يو ايـرويف يو العنـا املعمـم يو انتـ اكات حقـو،      

سـرا،  مليون شـصا ق  ٢٠1٥، جرى تشريد ما يقدر بنحو ٥١٠3اإلنسان  وحبلول هناية عام 
وبذلك بلغ عدد املشردين يعلى مستوى له و حقبة ما بعد ايريف العاملية الثانيـة  ولـت ذلـك    

مليـون فـرد    ٠1٥مليـون مشـرد داخليـا، ومـا يقـريف مـن        3313 مليون الجئ، و ٠٦11العدد 
  وقد كان منو عـدد الالجـئني واملشـردين داخليـا     (٠)ُيبت بعد و طلبات اللجوء اليت قدموها مل

ــوا  ــام  منـ ــريعا بشـــ ت خـــا  و عـ ــاد و   ٥١٠3سـ ــذة و االدديـ ــام آخـ ــذل األرقـ ، وظلـــت هـ
    ٥١٠2 عام
وعلى املستويني الدويل والقطري و مجيع يحناء العامل، يتمايد القلق بشـ ن مـدى تـوافر     - ٥

ونوعية املعلومات اإلحصائية عن الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا  وسـي ون مـن   
امة و االستراتيجية الرامية إد سحسني هـذل اإلحصـاءات التعـاريا والتصـنيفات     بني العناصر ائ

 واألساليب واحملتويات ونوعية املعلومات، فضال عن توضيح مصادر البيانات   
وقد يدى إدراج الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا و اإلحصـاءات الرييـة    - 3

، كجمء من إحصاءاهتا الوطنيـة الرييـة، جـداول تضـم     إد اليايف الوضوح  وتعد بعض البلدان
إحصاءات الالجئني مصنفة حبسب العديـد مـن اخلصـائا  ومـع ذلـك، فـالن الصـالت القائمـة         
بني امل اتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدوليـة الـيت تتـود مجـع يو نشـر هـذل اإلحصـاءات        

من ِقبت الودارات يو مـديريات ائجـرة    تمال الا واضحة  وو بعض اياالت، تقدَّم األرقام ال
املعنيــة الــيت لــيس ئــا يي صــلة واضــحة باإلحصــاءات الرييــة للســ ان يو ائجــرة الــيت يعــدها    

 امل تب اإلحصائي الوطين   
وال تغطـــي التوصـــيات الشـــاملة بشـــ ن عمليـــات التعـــداد والدراســـات االستقصـــائية    - 2

ــة املشــردين قســرا ســوى     ــاول التحــديات    وإحصــاءات ائجــرة الدولي ــا ال تتن ــا  كمــا يهن جمئي
_________________ 

(  مي ـن  ٥١٠2، )جنيـا،  “: الت لفة اإلنسانية للحـريف ٥١٠3االجتاهات العاملية ”مفوضية شؤون الالجئني،  (٠) 
ــام التشــرد  http://www.unhcr-arabic.org/53f044b06.htmlاالطــالع علــى الوثيقــة و املوقــع:     وال تشــمت األرق

مليــون فــرد شــردوا حــديثا بســبب ال ــوارم و   ٥٥12النــاجم عــن ال ــوارم  بينمــا تشــا التقــديرات إد ين  
   www.internal-displacement.org/global-figures، انظر املوقع: ٥١٠3 عام

http://www.unhcr-arabic.org/53f044b06.html
http://www.internal-displacement.org/global-figures
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الــيت يطرح ــا مجــع وسحليــت البيانــات املتعلقــة هبــذل   -التقنيــة والتشــغيلية والسياســية  - اخلاصــة
 الفئات من الس ان   

وتش ت اإلحصاءات املتعلقة بالالجئني وملتمسـي اللجـوء واملشـردين داخليـا ةموعـة       - ٢
وقشت هذل اجملموعة الفرعية بشـ ت الـا مباشـر    فرعية من إحصاءات الس ان وائجرة  وقد ن

و العديد من احملافت الدولية، إال ين املوضـوع مل ُيـدرج قـش بشـ ت مباشـر و جـدول يعمـال        
اللجنة اإلحصائية بوصفه بندا خاصا  كما نوقشـت إحصـاءات ائجـرة و العديـد مـن دورات      

(، ول ن دون التركيم على فئـات  E.CN.3/2014/20)انظر  ٥١٠2اللجنة، كان آخرها و عام 
املشردين قسرا  وعالوة على ذلك، اعتمـدت اللجنـة ةموعـة مـن التوصـيات املتعلقـة بـائجرة        

ــوان    ــة، سحــت عن ، وذلــك “1توصييت بشأنييحصشءاتيي جربشرلديييةشرالتاتيي  شرا   ييت شششششش”الدولي
)ي((   ٦٠، الفقــرة E/1997/24)انظــر  ٠221ن املعقــودة و عــام  دورهتــا التاســعة والعشــري  و

وبينما يتضمن الفصت العاشر من التوصيات توصيات بش ن إحصـاءات اللجـوء، فالنـه ال ي ـاد     
 يذكر شيئا عن الالجئني والفئات األخرى من املشردين قسرا 

اإلحصاءات املتعلقة بـالالجئني وملتمسـي اللجـوء واملشـردين داخليـا      ومن الواضح ين  - ٦
يلمم سحسـين ا  وسـي ون مـن األ يـة   ـان الختـاذ إجـراء مـن هـذا القبيـت تقـد  ةموعـة مـن              
التوصيات اليت مي ن ين تستعني هبا البلدان واملنظمات الدولية على حد سواء من يجـت سحسـني   

تصنيا البيانات ونوعيت ا بوجـه عـام  ومـن شـ ن التوصـيات      يساليب مجع البيانات واإلبالغ و
الصادرة عن اللجنة اإلحصائية ين توفر ممايا لألطرا  الفاعلة على الصعيدين الـدويل والـوطين   
املسؤولة عن مجـع البيانـات اإلحصـائية وتوديع ـا، وذلـك مـن حيـل دقـة البيانـات اإلحصـائية           

ــذل      ــ ن ه ــن ش ــا ، م ــة املط ــا  وو هناي ــات الضــعيفة     وتوافق  ــاة الفئ ــى حي ــا ين تــؤثر عل املماي
 الس ان    من
وفيما خيا اإلحصاءات الرييـة، مـن امل ـم سحقيـق التماسـك واالتسـا،،  ـا يعـين ين          - 1

اإلحصــاءات الســ انية يلــمم ين ت خــذ و ايســبان املشــردين قســرا علــى حنــو متســق  بيــد ين    
ملقصـد، يو، و حالـة املشـردين داخليـا،     التحديات قـد ختتلـا فيمـا بـني بلـدان املنشـ  وبلـدان ا       

فيما بني مناطق البلد الواحد  وسـيلمم ألي إجـراءات تتصـذ مـن يجـت سحسـني اإلحصـاءات ين        
تتصدى بش ت مباشر ئذل الشواالت  وباإلضافة إد ذلك، من امل م بناء نظام عاملي ل حصـاء  

 مشفوع بتقديرات متسقة دوليا لعدد املشردين قسرا   
  

http://undocs.org/ar/E.CN.3/2014/20
http://undocs.org/ar/E/1997/24
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 تقييم ايالة الراهنة وضرورة العمت - ثانيا 
ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،        - ٨ ــت مفوضــية األم ــة مث ــدان واملنظمــات الدولي ــود البل تت

وامل تب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومركم رصـد التشـرد الـداخلي، مجـع اإلحصـاءات      
خـرى، فضـال عـن    املتعلقة باملشـردين قسـرا ونشـرها سـنويا  وتتـود منظمـات وطنيـة ودوليـة ي        

ــن         ــد م ــا  العدي ــك، هن ــع ذل ــبعض األنشــطة ذات الصــلة  وم ــام ب ــة، القي املؤسســات األكادميي
ــة         ــات املتعلق ــا سيســتلمم سحســني حجــم البيان ــة،   ــرتبش باإلحصــاءات ايالي ــيت ت التحــديات ال
باملشردين قسرا ونوعيت ا وحسن توقيت ا )على حنو ما جرت مناقشته يدنـال(  وو سـيا، هـذل    

 ية، قد يلمم سحقيق األهدا  التالية )على سبيت املثال ال ايصر(:العمل
 اتسا، املصطلحات؛ • 
شــرح املصــطلحات والتعــاريا، فضــال عــن تقــد  توجي ــات بشــ ن تطبيــق تلــك           • 

 التعاريا بصورة من جية؛
 نشر إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا بش ن الالجئني والاهم من املشردين قسرا؛ • 
 انات ذات الصلة باملشردين قسرا؛  مجع البي • 
ضرورة سحسني املن جيات القائمة جلمـع البيانـات ووضـع منـ جيات جديـدة تطبَّـق و        • 

 حاالت التشريد القسري   
 

 تعاريا - ثالثا 
اخلاصــة بوضــع الالجــئني     ٠2٢٠و اتفاقيــة عــام    “الجــئ ”يــرد تعريــا ملصــطلح     - 2

ــة  وجــب  ٠ )املــادة ــدالت االتفاقي ــد ُع ــذي يدال   ٠2٦1بروتوكــول عــام   (  وق امللحــق هبــا، ال
القيود املفروضة علـى تطبيـق االتفاقيـة مـن حيـل الممـان وامل ـان ) عـد ين األحـدام مل تعـد           

يو اليت جـرت و يوروبـا(     ٠2٢٠كانون الثاين/يناير  ٠حمصورة و األحدام اليت وقعت قبت 
هــو الشــصا الــذي يوجــد، بســبب   ووفقــا لالتفاقيــة والكوتوكــول امللحــق هبــا، فــالن الالجــئ 

خو  له ما يكرل من التعرض لالضـط اد بسـبب عرقـه يو دينـه يو جنسـيته يو انتمائـه إد فئـة        
اجتماعية معينة يو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يسـتطيع، يو ال يريـد بسـبب ذلـك     

ة علــى اتفاقيــة مــن البلــدان املوقعــ ٠٢١اخلــو ، ين يســتظت حبمايــة ذلــك البلــد  وهنــا  حنــو   
 امللحق هبا  ٠2٦1و/يو بروتوكول عام  ٠2٢٠ عام
ووفقــا ملفوضــية شــؤون الالجــئني، ولألالــراض اإلحصــائية، يشــمت الالجئــون األفــراد    - ٠١

ــة عــام    ــة   ٠2٦1يو بروتوكــول عــام  ٠2٢٠املعتــر  هبــم  وجــب اتفاقي امللحــق هبــا يو اتفاقي
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ــام    ــة لع ــة الوحــدة األفريقي ــيت سح ــم ا  ٠2٦2منظم ملظــاهر اخلاصــة  شــ الت الالجــئني و   ال
يفريقيا  وئـذل األالـراض، يشـمت الالجئـون ييضـا األفـراد املعتـر  هبـم وفقـا للنظـام األساسـي            

، يو األفـراد الـذين ينعمـون    (٥)للمفوضية، واألفـراد الـذين منحـوا يشـ اال ت ميليـة مـن ايمايـة       
يوجدون و يوضاع شـبي ة ب وضـاع      وتشمت فئة الالجئني ييضا األفراد الذين(3)حبماية مؤقتة
  ومــع ذلــك، فــالن األشــصا  ائــاربني مــن ال ــوارم الطبيعيــة يو الــتغاات البيئيــة (2)الالجــئني

 وال بالحصاءات املفوضية  ٠2٢٠مشمولني ال باتفاقية عام  الا
وترت م األنشطة اإلحصائية اليت تضطلع هبا مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني       - ٠٠

وظـائا املفـوض   ”مـن الفصـت الثـاين املعنـون      ٨ام ا األساسي، الذي ينا و الفقـرة  على نظ
يتـود املفـوض السـامي تـوفا ايمايـة لالجـئني الـذين يشـمل م اختصـا           ”على ين  “السامي
ايصـول علـى معلومـات مـن اي ومـات بشـ ن عـدد وظـرو          ”جبملة وسـائت منـ ا    “م تبه

ــاليم    ــذين يعيشــون و األق ــة ئــا الالجــئني ال ــمام   “التابع ــى اختصــا  املفوضــية و االلت   ويتجل
 ٠2٦1 و/يو بروتوكـول عـام   ٠2٢٠التعاهدي الذي تقطعه الـدول األطـرا  و اتفاقيـة عـام     

تتع ــــد الــــدول املتعاقــــدة بتمويــــد ”( علــــى ين ٥) 3٢امللحــــق هبــــا، الــــيت تــــنا و املــــادة 
  وعلـى  “ات اإلحصـائية املطلوبـة  السامية[ على الش ت املناسـب باملعلومـات والبيانـ    ]املفوضية

ــن   ــر م ــد  معلومــات إد املفوضــية بشــ ن عــدد       ٦١مــدى يكث ــى تق ــدان عل ــت البل ــا، ديب عام
 وظرو  الالجئني الذين يعيشون و يقاليم ا 

وال تشــمت واليــة املفوضــية الالجــئني الفلســطينيني و األردن يو اجلم وريــة العربيــة        - ٠٥
ية يو قطاع المة  وقـد بلـغ العـدد اإلمجـايل لالجـئني املسـجلني       السورية يو لبنان يو الضفة الغرب

يديـد مـن    ٥١٠2كـانون الثاين/ينـاير    ٠والاهم من األشـصا  املسـجلني و هـذل املنـاطق و     
  وتنــدرج هــذل الفئــات بــاألحرى سحــت واليــة وكالــة األمــم املتحــدة   (٢)ماليــني شــصا ٢12

_________________ 

املسـتوفني   ايماية الت ميلية هي ايماية املمنوحة  وجب القانون الوطين يو اإلقليمي يو الدويل لألشصا  الـا  (٥) 
لشــروا ايمايــة  وجــب الصــ و  القانونيــة املتعلقــة بــالالجئني، إال يهنــم حيتــاجون إد ايمايــة الدوليــة ألهنــم    

)د( مــن  ٥ ويــة، وهــي صــفة ورد تعريف ــا و املــادة معرضــون لضــرر جســيم  وتشــمت هــذل الفئــة ايمايــة الثان 
   ٥١٠٠كانون األول/ديسمك  ٠3الصادر عن الكملان األورويب واجمللس األورويب و  EU/2011/95التوجيه 

تشمت ايماية املؤقتة الترتيبات اليت وضعت لتـوفا اايـة ذات طـابع مؤقـت، إمـا إد ين تتحسـن األوضـاع و         (3) 
 يح العودة ب مان وكرامة، يو إد ين يتسد سحديد صفة الالجئ يو ايماية الت ميلية لألفراد  بلد املنش  وتت

هــذا املصــطلح وصــفي بطبعــه ويشــا، و مجلــة يمــور، إد ةموعــات األشــصا  الــذين يوجــدون خــارج بلــد     (2) 
ج  ـا الالجئـون، إال ين وضـع    إقليم املنش  يو الذين يواج ون خماطر تتعلق حبمايت م شبي ة باملصاطر الـيت يوا  يو

 الالجئ مل يثبت و حالت م ألسبايف عملية يو ألسبايف يخرى  
)ج( مـن النظـام األساسـي للمفوضـية، ال ميتـد اختصـا  املفـوض السـامي إد الشـصا الـذي            1وفقا للفقـرة   (٢) 

 ى  يستمر و ايصول على ايماية يو املساعدة من يج مة األمم املتحدة يو وكاالهتا األخر
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، الــيت ينشــ هتا اجلمعيــة  (٦)د ى )األونــروا(إلالاثــة وتشــغيت الالجــئني الفلســطينيني و الشــر، األ 
للقيـام بعمليـات اإلالاثـة     ٠222كانون األول/ديسـمك   ٨( املؤرخ 2-)د 3١٥العامة بقرارها 

يتصـت بـذلك مـن بـراما لفائـدة الالجـئني الفلسـطينيني  بيـد ين الالجـئني الفلسـطينيني و            وما
الية املفوضية، وبذلك فقد يدرجـوا  مصر والعرا، وبلدان يخرى يندرجون و الواقع و إطار و

 و إحصاءات املفوضية 
وو حال عدم التوصت إد حت ملش لة الالجـئني الفلسـطينيني، قامـت اجلمعيـة العامـة       - ٠3

ــرة حــ        ــددهتا آخــر م ــد م ــروا، وق ــة األون ــد والي ــرارا بتجدي ــه  3١م   (1)٥١٠1حميران/يوني
ألشـصا  الـذين كـان م ـان إقامتـ م املعتـاد       ا”وتعرا  املفوضية الالجئني الفلسـطينيني بـ هنم   

، والـذين فقـدوا   ٠22٨ييار/مـايو   ٠٢إد  ٠22٦حميران/يونيـه   ٠فلسطني خالل الفترة مـن  
  ويت هت للتسجيت ييضـا املنحـدرون   “٠22٨كال من منادئم وسبت عيش م نتيجة لزناع عام 

املتبنــون  وُتصــِدر  مــن نســت الالجــئني الفلســطينيني مــن ج ــة الــذكور،  ــا و ذلــك األطفــال   
 األونروا بانتظام إحصاءات عن الالجئني الفلسطينيني   

و وجــب قــوانني اللجــوء الوطنيــة، فــالن يي شــصا طلــب اللجــوء يو وضــع الالجــئ    - ٠2
  وما مل يـتم االعتـرا  بـالالجئني    (٨)ُيبت و طلبه بعُد ُيعتك بوجه عام من ملتمسي اللجوء ومل

ين يتبع الالجئ يحد إجـراءات اللجـوء، الـيت يـتم خالئـا سحديـد       على يساس ظاهر ايال، يلمم 
  وتتحمـت الـدول املسـؤولية الرئيسـية عـن سحديـد يهليـة ايصـول علـى صـفة           (2)وضعه كالجئ

الالجئ  ومع ذلك، ففي البلدان اليت ال توجد في ا إجـراءات وطنيـة للجـوء، يو عنـدما ت ـون      
تقيـيم طلبـات اللجـوء بطريقـة عادلـة يو علـى حنـو         الدول الا قادرة يو الـا راالبـة و ين تتـود   

  (٠١)يتســم بال فــاءة، لــود ملفوضــية شــؤون الالجــئني سحديــد صــفة الالجــئ و إطــار واليتــ ا   
وت تسي املعلومات اإلحصائية املتعلقة  لتمسي اللجوء ي ية، على الـرالم مـن عـدم االعتـرا      

ل البيانــات تــبني عــدد األشــصا  جبميــع ملتمســي اللجــوء باعتبــارهم الجــئني، وذلــك ألن هــذ
 الذين الادروا بلد املنش  والذين التمسوا ايماية و بلد آخر 

_________________ 

  www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_arabic.pdfانظر املوقع:  (٦) 
  www.unrwa.org/ar/who-we-are انظر املوقع: (1) 
  popstats.unhcr.org انظر املوقع: (٨) 
ما عدا القوانني الوطنية، يي و إطار قانون الالجئني الـدويل، ُيعتـر  بـالالجئ اعترافـا تفسـايا نظـرا السـتيفاء         (2) 

 الشروا املادية لوضع الالجئ مسبقا  
 (٠١) http://www.unhcr.org/52a723299.html  

http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_arabic.pdf
http://www.unrwa.org/ar/who-we-are
http://popstats.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/52a723299.html
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األخــرى ال ــكى مــن املشــردين قســرا مــن املشــردين داخليــا  وو ظــت    فئــةوتتــ لا ال - ٠٢
ــة بشــ ن هــؤالء، وجــد التعريــا التــايل )انظــر      ، E/CN.4/1998/53/Add.2اليــايف معاهــدة دولي

( قبـــوال واســـع النطـــا، داخـــت األمـــم املتحـــدة وكـــذلك بـــني الـــدول:         ٥املرفـــق، الفقـــرة  
باملشــردين داخليــا األشــصا  الــذين يلكرهــوا علــى ائــريف يو علــى تــر  منــادئم           يقصــد”
ًا لتفـادي آثـار نـماع    يماكن إقامت م املعتادة يو اضطروا إد ذلك، وال سيما كنتيجة يو سـعي  يو

حاالت عنا عام األثر يو انت اكات حقو، اإلنسان يو كوارم طبيعيـة يو كـوارم    مسلح يو
 “   من فعت البشر ومل يعكوا ايدود الدولية املعتر  هبا دوليا

وبينما يشتر  الالجئـون واملشـردون داخليـا و مصـا واحـد وهـو التشـريد القسـري،          - ٠٦
ني الفئتني و ين الالجئني موجودون خـارج بلـدان منشـئ م، يي ال بـد     يتمثت الفر، الرئيسي ب

يهنم قد عكوا حدودا دولية  وليس للمشردين داخليا وضـع خـا  و القـانون الـدويل يضـمن      
حقوقا تتناسب مع حالت م، ألهنم يظلون من الناحية القانونية سحت ااية الدولة اليت يقيمون ئم 

ينطبـق علـى    يوسـع نطاقـا، حيـل إنـه     “املشردين داخليـا ”تعريا  في ا  وعالوة على ذلك، فالن
ال وارم الطبيعية يو تلـك الـيت يتسـبب في ـا اإلنسـان  وبـدون واليـة حصـرية يمايـة املشـردين           

   داخليا، ال ُتِعّد مفوضية شؤون الالجئني إحصاءات خاصة هبا تتعلق هبؤالء و معظم األحوال
بشـ ن وضـع    ٠2٢2من اتفاقية عام  ٠ وجب املادة  ويعر  الشصا العد  اجلنسية - ٠1

الشــصا الــذين ال تعتــكل ييــة دولــة مواطنــا في ــا  قتضــى   ”األشــصا  عــدميي اجلنســية ب نــه  
ــة  وتشــا إحصــاءات     “تشــريع ا ــع عــدميو اجلنســية جبنســية يي دول ــارة يخــرى، ال يتمت   وبعب

كانـت البيانـات الـواردة مـن     املفوضية إد األشصا  الـذين ينطبـق علـي م هـذا التعريـا، وإن      
  وتشــا تقــديرات مفوضــية (٠٠)بعــض الــدول قــد تشــمت ييضــا يشصاصــا الــا حمــددي اجلنســية

ماليني شصا على مستوى العـامل عـدميو اجلنسـية،     ٠١شؤون الالجئني إد ين ما ال يقت عن 
ماليــني شــصا  ومل يتعــرض الالبيــة  31٢رالــم ين اإلحصــاءات الرييــة ال تغطــي ســوى حنــو 

العامل عدميي اجلنسية للتشريد القسـري  ورالـم ذلـك، يـدرج الالجئـون عـدميو اجلنسـية         س ان
  (٠٥)و إحصاءات الالجئني الصادرة عن مفوضية شؤون الالجئني

  

_________________ 

  http://www.unhcr-arabic.org/53f044b06.htmlانظر املوقع:  (٠٠) 
اجلنســية مــن تعقيــدات عــن نطــا،  ختــرج يي مناقشــة مفصــلة ملــا ينطــوي عليــه ســرد يعــداد الســ ان عــدميي  (٠٥) 

 التقرير  هذا

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2


 E/CN.3/2015/9 

 

8/23 14-66544 

 

 مصادر البيانات -رابعا  
تتود البلدان واملنظمـات الدوليـة، مـن قبيـت مفوضـية شـؤون الالجـئني ووكالـة األمـم           - ٠٨

ــة وتشـــ   ــدة إلالاثـ ــات    املتحـ ــروا(، واملنظمـ ــر، األد ى )يونـ ــطينيني و الشـ ــئني الفلسـ غيت الالجـ
اي وميـة الوطنيـة والدوليـة مجـع البيانـات املتعلقـة بـالالجئني ملتمسـي اللجـوء واملشـردين            الا

داخليــا  و ــة سحــديات عديــدة تــرتبش بعمليــة مجــع هــذل البيانــات،  ــا و ذلــك مــا يتعلــق منــ ا  
باملوضوع )املصطلحات والتعريفات(  وو بعـض ايـاالت، قـد     بالبيانات الوصفية ذات الصلة

ــات        ــة البيان ــة السياســية  وو هــذا الصــدد، ت تســي ااي ــن الناحي ــات حساســة م ت ــون البيان
وخصوصــيت ا ي يــة، إال ين ذلــك يطــرح ييضــا سحــديات، حيــل قــد تســتصدم البيانــات ييضــا    

ما قد مت حلـ ا يو مـا دالـت تسـتلمم     ألالراض سياسية، من ا على سبيت املثال إثبات ين مش لة 
حــال  وقــد تطــرح ايالــة و البلــدان املتــ ثرة بالزناعــات يو ايــرويف، وهــي ايالــة الــيت تشــمت   
بلــدان اجلــوار و كــثا مــن األحيــان، سحــديات خاصــة فيمــا يتعلــق باملن جيــة ونوعيــة البيانــات    

وحسـن التوقيـت والت ـاليا    وإم انية الوصـول إد املشـردين )نتيجـة انعـدام األمـن( والتغطيـة       
 وقابلية املقارنة عك الممن وفيما بني البلدان   

وختتلا املنظورات فيما يتعلق بالتشريد القسـري بـاختال  مصـادر البيانـات  فـبعض       - ٠2
املصادر تالئم يالراض تقدير األعداد من قبيت تسجيت الالجئني واملشـردين داخليـا وتعـداداهتم،    

ات ائجــرة يو نظــم تتبــع الســ ان يقــدر علــى تــوفا بيانــات بشــ ن بينمــا عــادة مــا ت ــون ســلط
التدفقات  ويحيانا ُتبذل حماوالت لتقدير األعداد من واقـع البيانـات املتعلقـة بالتـدفقات: فعلـى      
سبيت املثال، قد يتم تقدير عدد الالجئني و بلد ما اسـتنادا إد عـدد الالجـئني الوافـدين خـالل      

ذل الطريقـــة تشـــوهبا يوجـــه قصـــور، ال مي ـــن جتاودهـــا إال إذا  الســـنوات الســـابقة  ول ـــن هـــ 
اســتصدمت ييضــا البيانــات املتعلقــة  واليــد ووفيــات الالجــئني ومعــدالت هجــرهتم الوافــدة          
والنادحة وعمليات جتنيس م  ولألسا، كثاا ما ت ـون هـذل البيانـات الـا متـوافرة يو يتعـذر       

 ايصول علي ا   
كباة مـن البيانـات ونشـرها كـت عـام  وتشـمت مصـادر        ومع ذلك، يتم مجع كميات  - ٥١

 البيانات الرئيسية ويساليب إعداد اإلحصاءات املتعلقة باملشردين قسرا ما يلي:  
 تسجيت الالجئني واملشردين داخليا • 
 سحديد يات املشردين داخليا • 
 تعقب حركة الس ان   • 
 تعدادات الس ان • 
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 الدراسات االستقصائية • 
 بر ايدوديةاملعا • 
 تسجيت الوقائع اييوية • 
 السجالت والقيودات اإلدارية • 
 سجالت الس ان العامة • 
ةموعة متنوعـة مـن طرائـق التقيـيم املسـتصدمة و إعـداد اإلحصـاءات و حـال نقـا           • 

 عدم توافر البيانات ال افية واملوثوقة يو
 
و املائـة   ٦1 مصـدرا يـوايل   ، كان تسجيت فرادى الالجئني٥١٠3وحبلول هناية عام  - ٥٠

ــت          ــد مثل ــة مفوضــية شــؤون الالجــئني  وق ــالالجئني املشــمولني بوالي ــة ب ــات املتعلق ــن البيان م
و املائة من البيانات، بينما مثلـت التقـديرات والتسـجيالت ةتمعـة نسـبة       ٠٦التقديرات نسبة 

 و املائة    ٠١و املائة، ومثلت املصادر األخرى نسبة  1
ش

 جيت الالجئني وملتمسي اللجوء  تس - يلا 
ينعم ملتمسو اللجوء ب فضت صور ايماية عندما يتم تسجيل م فـرادى  ومـن يهـدا      - ٥٥

ذلك إثبات وضع قـانوين ئـم واالعتـرا  هبـم ل ـي يتسـد سحديـد مـدى حاجتـ م إد ايمايـة           
ملـيالد  الدولية  وخالل عملية التسـجيت، يـتم مجـع وسحـديل معلومـات تشـمت االسـم وتـاري  ا        

ونوع اجلنس وبلد املنش  وايالة الموجية وم ان التشرد  وتستند إحصاءات الالجـئني عمومـا   
إد قيــودات التســجيت اي وميــة  ومــ  كانــت اي ومــة الــا قــادرة علــى تســجيت الالجــئني    

ملتمسي اللجوء، قد تساعد مفوضية شؤون الالجـئني علـى االضـطالع ب نشـطة التسـجيت،       يو
ام هبــا  وسحــتفن يونــروا بســجالت مجيــع األفــراد املســجلني الــذين ينطبــق علــي م   يو تتــود القيــ

    “لالجئني الفلسطينيني”التعريا القانوين 
ــة عــام  - ٥3 ــة الرئيســية جلمــع البيانــات عــن    ٥١٠3وو هناي ، كــان التســجيت الطريقــة  ثاب

املصيمـات بشـ ت   بلدا  وسجلت الغالبية العظمى من الالجـئني املقـيمني و    ٠٠2الالجئني و 
فردي  ومع ذلك، ففي ظـت إقامـة يكثـر مـن نصـا الجئـي العـامل و منـاطق حضـرية يو شـبه           
حضرية، يش ت التسـجيت الفـردي سحـديات خاصـة  فعلـى سـبيت املثـال، قـد ال يسـجت بعـض           
الالجئني ينفس م إما لعدم وعـي م باياجـة إد القيـام بـذلك، يو بسـبب شـعورهم بـ ن خمـاطر         

ممايال  وعـالوة علـى ذلـك، قـد ي ـون األشـصا  و سـيا، تـدفقات ائجـرة          التسجيت تفو، 
ــم         ــة، إال يهن ــة دولي ــاجرين( حباجــة إد ااي ــت الالجــئني وملتمســي اللجــوء وامل  املصتلطــة )مث

 يقررون عدم طلب اللجوء خوفا من كشا يمرهم للسلطات   
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ردي، تتفـاوت دقـة   وبالرالم من ين الالجئني ُيسَجلون و كثا مـن األحيـان بشـ ت فـ     - ٥2
التسجيت تفاوتا كـباا، تبعـا لبيئـة ايمايـة والعمليـات  ففـي يي سـجت لالجـئني، يـدرج مجيـع           
األشصا  ولري اسـت مال القيـودات بانتظـام  ومـع ذلـك، نظـرا ألن الضـغوا احملفـمة علـى          

ات التسجيت تفو، الضغوا احملفمة على إلغاء التسجيت، قد حيدم إفراا و اإلبالغ عـن البيانـ  
املســتمدة مــن ســجالت الالجــئني،  ــا يتطلــب اختــاذ إجــراءات تصــحيحية بصــفة دوريــة، مــن   
خالل التحقق من السـجالت، علـى سـبيت املثـال  وو حـاالت جتمـع الالجـئني ب عـداد كـباة          
وعندما ت ون هذل الفئات كثاة التنقت، يصبح االحتفاظ بسجت لالجئني سحديا جسيما  وقـد  

ــق اســتحدام نظــام تســجيت     قامــت املفوضــية بتحســني   معــايا التســجيت وتبســيط ا عــن طري
 خمصا ئذا الغرض   

 
 تسجيت املشردين داخليا   - باء 

يستصدم معظم فرادى املنظمات سجالت املشردين داخليا، وال سيما مفوضـية األمـم    - ٥٢
املتحـــدة لشـــؤون الالجـــئني واملنظمـــة الدوليـــة للـــ جرة  بيـــد ينـــه و بعـــض ايـــاالت، تيســـر  
اي ومـــات ييضـــا التعـــر  علـــى يوجـــه ضـــعا حمـــددة، وإدارة ايـــاالت الفرديـــة، وتوديـــع  
املساعدات  وبينما ُتستصدم بيانـات التسـجيت و كـثا مـن األحيـان و تقـدير عـدد املشـردين         
داخليا و املصيمات واألماكن الشـبي ة باملصيمـات، فـالن هـذل البيانـات تعطـي صـورة ناقصـة          

 فـردهم يو مـع    -ت، يقـيم الالبيـة املشـردين داخليـا خـارج املصيمـات       وو العديد من السياقا
ــان      ــن األحي ــاطق حضــرية و كــثا م ــتم تســجيل م   -األســرة يو األصــدقاء، و من ــل ال ي حي

تعــدادهم  وبــالنظر إد األطــر القانونيــة والســياقات السياســية املتمــايمة الــيت تعمــت و ظلــ ا    يو
حـاالت التشـريد القسـري، فـالن التسـجيت لـيس مصـدرا        اجل ات الفاعلة اليت تتصدى ملصتلـا  

 شائعا من مصادر إحصاءات املشردين داخليا كما هو ايال بالنسبة إلحصاءات الالجئني   
ويت ثر تسجيت املشردين داخليا إد حد كبا  دى استعداد اي ومـة لالعتـرا  حبالـة     - ٥٦

ســتجابة  وال يشــمت التســجيت مجيــع املشــردين داخليــا ود ــني دوائــر العمــت اإلنســاين مــن اال 
املشردين داخليا، وم  دت عملية التسجيت، تصـبح معـايا إلغـاء التسـجيت يمـرا بـالغ األ يـة         

يرقى إلغاء التسجيت و كثا من األحيان إد كونه حال دائما، ول نه يعين بـاألحرى هنايـة    وال
التسـجيت ييضـا بطـر، شـ : فـيم ن،      الدعم املقدم من الدولة املضيفة يو الدعم الدويل  ويـتم  

على سبيت املثال، تسجيت األسر بدال من األفراد، يو مي ن حسايف يعداد يفراد يسـر املشـردين   
احملدد على الصعيد الوطين، بالرالم من ين سحديد ذلـك قـد    “حجم األسرة”داخليا استنادا إد 

 خيتلا من منظمة إد يخرى   
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 ليا  سحديد يات املشردين داخ –جيم  
يــتم يحيانــا مجــع البيانــات املتعلقــة باملشــردين داخليــا مــن خــالل عمليــة تعــر  باســم    - ٥1

سحديد السمات  وي د  هذا الن ا إد تقد  حملة عامة عن الفئات املتضـررة مـن التشـريد مـن     
خــالل مجــع البيانــات األساســية وسحليلــ ا )عــدد األشــصا  املشــردين داخليــا مصــنفني حبســب 

ونـوع اجلـنس والتنـوع(، وينـواع يخـرى مـن البيانـات ال ميـة والنوعيـة  وتتـيح            املوقع والسـن 
ــة النظــر و مســائت مــن قبيــت يســبايف التشــرد ويمناطــه، والشــواالت املتعلقــة      بــذلك هــذل العملي
بايماية، واالحتياجات اإلنسانية، واحتماالت التوصـت إد حلـول دائمـة  ويسـتعان و سحديـد      

ات جتمع و كثا من األحيان بني األسـاليب املتبعـة و تقـدير عـدد     السمات بطائفة من املن جي
الس ان والدراسات االستقصـائية القائمـة علـى عينـات واملوج ـة سحديـدا إد املشـردين قسـرا،         

  (٠3)وذلك الالبا بغرض مقارنة حالت م حبالة الس ان احملليني يو س ان البلد املضيا
 

 تتبع حركة الس ان   - دال 
االت اليت ي ون في ا تنقت الس ان املشردين قسرا سلسـا يو مسـتمرا، مي ـن ين    و اي - ٥٨

ي ون نظام تتبع ايركة يداة مفيدة و تقد  تقديرات تقريبيـة لتـدفقات السـ ان،  ـا و ذلـك      
حاالت التشرد املت رر  وهذا النظـام ي ـون و كـثا مـن األحيـان يكثـر مالءمـة للمنـاطق الـيت          

يو الـيت يتعـذر الوصـول إلي ـا، وكـذلك ايـاالت الـيت ت ـون في ـا كثافـة           يتم رصدها عن بعد 
التحركات الس انية مرتفعـة نسـبيا  وو املقابـت، فـالن نظـام تتبـع التـنقالت الـا مالئـم بشـ ت           
خــا  لتــوفا تقــديرات عــن ةمــوع الســ ان والتركيبــة الســ انية إذا كانــت جــودة البيانــات   

ات املتاحة  وقد قامت مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون    تعتمد بش ت كبا على مصادر املعلوم
ــع سحركــات       ــ جرة ومنظمــات يخــرى باســتحدام يســاليب لتتب ــة لل الالجــئني واملنظمــة الدولي

بلدا، وال سيما و حاالت التشرد الناجم عن ال ـوارم، بـت    3١املشردين داخليا و يكثر من 
 وييضا و حاالت التشرد الناجم عن الزناع   

 
 عدادات الس ان  ت - هاء 

ميثت تعداد الس ان مصدر البيانات الس انية األكثر لوال و معظم البلـدان  والتعـداد    - ٥2
يكثر مالءمة لقياس يعداد امل اجرين بدال من معدالت تدفق م، وذلك عن طريـق طـرح يسـئلة    
ــد يو )م ــان( املــيالد مــثاًل  وإذا ســجلت ســنة ائجــرة ييضــا، مي ــن تقــدير املعــدال      ت عــن بل

_________________ 

  www.internal-displacement.org/publications/2008/guidance-on-profiling-internally-displaced-personsانظر املوقع:  (٠3) 
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  (٠2)التقريبيــة لتــدفقات ائجــرة الوافــدة إد البلــد )يو املنطقــة( يو تلــك الــيت سحــدم داخلــه         
ــرة        وإذا ــبايف ائجـ ــق ب سـ ــئلة تتعلـ ــى يسـ ــك ردود علـ ــد ذلـ ــات بعـ ــذل املعلومـ ــيفت إد هـ يضـ
ذلك االضط اد يو الزناع يو العنا يو انت اكات حقـو، اإلنسـان(، مي ـن تقـدير عـدد       و ) ا

 ردين داخليا   املش الالجئني يو
ــق        - 3١ ــد إجــراء التعــداد طــرح يســئلة تتعل ــيس مــن املمارســات الشــائعة عن ــك، ل ومــع ذل

بالتشريد القسري  وعالوة على ذلك، ال يصـنا هـذا املوضـوع بوصـفه موضـوعا يساسـيا و       
توصيات التعداد الدويل، وال توجد يي توصيات واضحة بالدراج سؤال عـن الـرض ائجـرة و    

وقد انع س هـذا القصـور بوضـوح و جولـة تعـدادات السـ ان واملسـاكن        تعدادات الس ان  
 ، اليت مل تدرج في ا هذل األسئلة إال على نطا، حمدود ٥١٠١لعام 
  

 استقصاءات العينات -واو  
تشـــ ت استقصـــاءات العينـــات مصـــدرا مفيـــدا للمعلومـــات املفصـــلة عـــن خصـــائا   - 3٠

ءات ين ت ـون مفيـدة بوجـه خـا  إذا كانـت      ويوضاع املشردين قسرًا  ومي ن ئذل االستقصا
جتــري علــى حنــو موحــد ومنــ جي، وإذا كانــت تغطــي عــددا كــباا مــن البلــدان املتضــررة مــن  
ــدادات )والســجالت اإلداريــة(، مي ــن الستقصــاءات         التشــريد القســري  وباملقارنــة مــع التع

ستقصــاءات ين العينـات الوصـول إد يبعــاد يكثـر عمقـا وطــرح املميـد مـن األســئلة  ومي ـن لال       
تعود بالفائدة بصفة خاصة على اجل ود املبذولة لتحديـد فئـات السـ ان الـيت تتعـرض للتشـريد       
القسري استنادا إد تاري  هجرة األفـراد واألسـر املعيشـية املبلـغ عنـه ذاتيـا،  ـا و ذلـك يمنـاا          

 تلك ائجرة ويسباهبا   
ألالـراض خاصـة، مـن بينـ ا      وقد مت تصميم عدة استقصـاءات دوليـة موحـدة للعينـات     - 3٥

ــتويات املعيشـــة واستقصـــاءات القـــوة العاملـــة،    االستقصـــاءات الراميـــة إد دراســـة قيـــاس مسـ
واالستقصاءات الدميغرافية والصحية، واستقصاءات ةموعات املؤشرات املتعددة  ومِميَّـة هـذل   
ــتظم           ــدان وُتجــرى بشــ ت من ــن البل ــا، م ــعة النط ــة واس ــي ةموع ــا تغط يو االستقصــاءات يهن

من جي  ومي ن ين ُتستصدم هذل االستقصاءات ييضا لدراسة فئات املشردين قسرا، ل ن بعـد  
 إدخال بعض التعديالت علي ا   

_________________ 

 ,Economic Commission for Europe and United Nations Population Fundانظــر، علــى ســبيت املثــال،  (٠2) 

“Statistics on international migration: a practical guide for countries of Eastern Europe and Central 

Asia” (Geneva, 2011) :ومي ــن االطــالع علــى الوثيقــة و املوقــع  www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

publications/International_Migration_Practical_Guide_ENG.pdf  
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وتقدم الدراسة االستقصائية للـ جرة الدوليـة لألسـر املعيشـية و بلـدان البحـر األبـيض         - 33
مسـي اللجـوء، مـن ج ـة،     املتوسش مثاال مثاا لالهتمـام علـى كيفيـة اجلمـع بـني الالجـئني وملت      

ويبعاد يخرى لل جرة، من ج ة يخرى، و دراسـة استقصـائية ذات طـابع دثيلـي  وتتـيح هـذل       
الدراسات االستقصائية، اليت تدعم ا عدة منظمات دولية وتنفـذها م اتـب اإلحصـاء الوطنيـة     

متعـددة  و الشر، األوسش ولال يفريقيـا، بيانـات مقارنـة واسـتعادية ودثيليـة علـى مسـتويات        
عن خصائا وسلوكيات امل اجرين، فضال عـن اثثـار املترتبـة علـى ائجـرة الدوليـة  وتشـمت        
الدراسة االستقصائية لل جرة الدولية لألسر املعيشية و بلـدان البحـر األبـيض املتوسـش منوذجـا      

 يتعلق بالالجئني   
 

 املعابر ايدودية   -داي  
ــدان تســجيت األ    - 32 ــن البل ــد م ــة     لــري و العدي ــكون ايــدود الدولي ــذين يع شــصا  ال

وُتستصدم البيانات املتعلقة بتلك املعابر و بعض البلدان من يجت تقدير تدفقات ائجـرة  ومـع   
ذلك، تظت عملية سحديد الالجئني من بني هؤالء العابرين تش ت سحديا كباا، ال سيما إذا قـرر  

صفة الجئ رالم حاجتـ م الواضـحة   بعض األفراد عدم تقد  طلبات للجوء يو للحصول على 
 إد ااية دولية  و ة مشاكت عديدة مرتبطة هبذل البيانات، من بين ا ما جرت مناقشته يدنال:  

ــا         •  ــرسحلني يومي ــت الســياح وامل ــابرين للحــدود، مث ــن الع ــاجرين عــن الاهــم م ــم امل  ديي
 والتجار وسائقي الشاحنات، يش ت يمرا بالغ الصعوبة

راكم ايدودية ال ت ون ة مة ملعاجلة تدفق يعداد كـباة مـن امل ـاجرين،    العديد من امل • 
 ور ا ال ي ون املوظفون مدربني تدريبا كافيا على القيام بذلك على النحو املناسب

تسجيت حاالت ائجرة إد خارج البلـد يـتم بعنايـة يقـت مـن ائجـرة إد داخـت البلـد           • 
إد اخلارج ال تترتب علي ا آثـار خطـاة بالنسـبة    ويرجع ذلك و العادة إد ين ائجرة 

للبلد، ولعدم فرض قيود قانونية و العـادة علـى ائجـرة إد اخلـارج علـى الـرار القيـود        
 املفروضة على ائجرة إد الداخت

هنا  قلـة قليلـة مـن ايـدود الـيت ت ـون مغلقـة بالح ـام، وهنـا  العديـد مـن عمليـات              • 
 الا قانوين )يو الا موثق( العبور للحدود اليت تتم بش ت

 
 تسجيت الوقائع اييوية   -حاء  

ال تعــد و العــادة عمليــات ائجــرة والتحركــات الداخليــة مــن الوقــائع اييويــة، خالفــا  - 3٢
والوفيات  ومع ذلك،  ة اهتمام متمايد بتسجيت عمليات ائجـرة  ومـع ذلـك، فـالن      للوالدات
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هذا النوع من التسجيت يصعب ب ـثا ألن التحركـات السـ انية ت ـون و العـادة يكثـر تـواترا        
ــذل            ــت ه ــا ت ــون حــوافم تســجيت مث ــادة م ــك، ع ــى ذل ــالوة عل ــات  ع ــوالدات والوفي ــن ال م

الداخليـــة و يي بلـــد عـــادة مـــا ي ـــون توثيق ـــا يو التحركـــات ضـــئيلة  كمـــا ين التحركـــات 
تسجيل ا يصعب من حـاالت ائجـرة إد خـارج البلـد يو إد داخلـه  ونظـرا ئـذل التحـديات،         
مــن الصــعب االعتمــاد علــى إحصــاءات تســجيت األحــوال املدنيــة إلثبــات بيانــات دقيقــة عــن     

 املشردين قسرا   
 

 السجالت والقيودات اإلدارية   -طاء  
وفر لــدى العديــد مــن البلــدان ســجالت يو قيــودات إداريــة للم ــاجرين ُيم ــن ين    تتــ - 3٦

ــة         ــد اإلحصــاءات املتعلق ــدان  وتع ــك البل ُتســتعمت لوضــع إحصــاءات ألعــداد الالجــئني و تل
بتصاريح اإلقامة املمنوحة لالجئني يو ملتمسـي اللجـوء مـن األدوات املفيـدة بشـ ت خـا  و       

لـى األرقـام املتعلقـة  عـدالت تـدفق الالجـئني ويعـدادهم         هذا الصـدد، وينطبـق األمـر نفسـه ع    
ويقوم امل تب اإلحصائي للجماعات األوروبية، على سبيت املثال، جبمع ونشر إحصاءات عـن  

 تصاريح اإلقامة املمنوحة لألشصا  الذين يتمتعون بصفة الجئ وبايماية الثانوية   
 

 سجالت الس ان العامة -ياء  
السـجالت اإلداريـة يشـمت عمـوم السـ ان، ويطلـق عليـه و كـثا           ة نوع خا  من - 31

من األحيان اسم السجت املركمي للس ان  وتش ت املعلومات املسـتقاة مـن هـذا السـجت، و     
عــدد متمايــد مــن البلــدان، املصــدر الرئيســي إلحصــاءات ائجــرة  وال تضــم هــذل الســجالت     

ين امل تـب اإلحصـائي الـوطين و    بش ت عام معلومات عـن يسـبايف ائجـرة، علـى الـرالم مـن       
بعــض البلــدان مي ــن ين يــربش بــني البيانــات املســتمدة مــن الســجت املركــمي للســ ان وتلــك    
املقدمة من سلطات ائجرة  ويس ت ذلك سحديد هوية الالجئني وملتمسي اللجـوء، شـريطة ين   

 ي ون ترميم هذل اجملموعات قد مت بش ت منفصت   
ر له هذا النوع من املعلومـات مـن يفضـت مصـادر البيانـات عـن       وُيعد النظام الذي يتوف - 3٨

عدد الالجئني و بلد ما  ومع ذلك، فح  هذا النوع من النظم قـد ال يـوفر بالضـرورة تقـديرا     
اخلاصة بوضـع الالجـئني، علـى     ٠2٢٠لعدد الالجئني يتسق مع التعريا الوارد و اتفاقية عام 

 لـا إنشـاء سـجت شـامت للسـ ان وتع ـدل واسـتصدامه        النحو املـبني يدنـال  ومـن العسـا وامل    
ــدان         ــن البل ــت م ــت هــذا الســجت ســوى عــدد قلي ألالــراض إعــداد اإلحصــاءات  ومل ينشــئ مث

سيما و لال يوروبا(، رالـم تمايـد االهتمـام بالنشـاء مثـت هـذل السـجالت و يحنـاء كـثاة           )ال
ثــر تفصــيال لعمليــة إدمــاج مــن العــامل  ويتــيح مثــت هــذا النظــام الفرصــة ييضــا إلجــراء سحليــت يك
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الالجئني و البلدان املضيفة، نظرا ألن البيانات مي ن ربط ا ييضا بالسـجالت اإلداريـة املتعلقـة    
 مثاًل بالعمت والتعليم   

  
 مجع اإلحصاءات املتعلقة باملشردين قسرا ونشرها - خامسا 

وملتمســي  يتحمــت كــت بلــد علــى حــدة املســؤولية عــن مجــع البيانــات عــن الالجــئني     - 32
اللجوء واألشصا  العـدميي اجلنسـية، وتضـطلع مفوضـية شـؤون الالجـئني بـدور املـودع ئـذل          

على الصعيد العاملي  وسحتفن املفوضـية بقاعـدة بيانـات إحصـائية علـى اإلنترنـت        (٠٢)املعلومات
ــات عــن          ــك بيان ــد املنشــ  ئــؤالء األشــصا ،  ــا و ذل ــة وبل ــد اإلقام ــات عــن بل تتضــمن بيان

ــ م ــرة      تركيبت ــات عــن الفت ــا بيان ــوفر حالي ، ٥١٠3-٥١١١الســ انية ويمــاكن وجــودهم  وتت
ومي ن استصدام قاعـدة البيانـات هـذل املتاحـة للجم ـور مـن يجـت وضـع جـداول خاصـة عنـد            

  عـــالوة علـــى ذلـــك، تتـــوفر للمفوضـــية بيانـــات ســـنوية عـــن تـــدفقات الالجـــئني  (٠٦)الطلـــب
فيـه املفوضـية، وهـي تعمـت حاليـا علـى        ، وهـو العـام الـذي ينشـئت    ٠2٢٠ويعدادهم منذ عام 

إتاحــة هــذل البيانــات التارخييــة علــى شــب ة اإلنترنــت  وتتضــمن بوابــة بيانــات األمــم املتحــدة     
(data.un.org  الـــيت تشـــر  علي ـــا شـــعبة اإلحصـــاءات التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية ،)

  وتنشـر املفوضـية   ٠21٢م واالجتماعية و األمم املتحدة، بيانات عن الالجئني ابتـداء مـن عـا   
، (٠٨)“اجتاهــات منتصــا العــام” ، و(٠1)بانتظــام تقــارير إحصــائية، ال ســيما االجتاهــات العامليــة

  (٥١)، وايولية اإلحصائية(٠2)واجتاهات اللجوء
وتواصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني االضطالع بدور رائـد و ةـال مجـع     - 2١

رالــــم ين عــــدد البلــــدان الــــيت تتــــيح في ــــا املفوضــــية تلــــك    البيانــــات املتعلقــــة بــــالالجئني،
ــات ــض مـــن    املعلومـ ــدا و عـــام   1٦حصـــريا ا فـ ــدا و عـــام   ٦3إد  ٥١٠١بلـ  ٥١٠3بلـ

و املائــة(  وو الوقــت نفســه، اددادت تــدرليا نســبة البلــدان الــيت تــوفر في ــا    31بنســبة  )يي
و املائـة علـى مـدى     3٦د إ 33اي ومات البيانات املتعلقة بـالالجئني بشـ ت حصـري، مـن     

، بلغــت نســبة البلــدان الــيت دوادت حصــريا ببيانــات اشــتر  و  ٥١٠3نفــس الفتــرة  وو عــام 
_________________ 

  www.unhcr.org/statisticsانظر  (٠٢) 

  popstats.unhcr.orgانظر  (٠٦) 

  http://www.unhcr-arabic.org/53f044b06.htmlانظر على سبيت املثال  (٠1) 

  www.unhcr.org/52af08d26.htmlانظر على سبيت املثال  (٠٨) 

  www.unhcr.org/5423f9699.htmlانظر على سبيت املثال  (٠2) 

  www.unhcr.org/pages/4a02afce6.htmlانظر  (٥١) 
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و املائـة، بينمـا تولـت     ٠٢مجع ا كـت مـن الـدول ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني         
ا و النسـبة  املنظمات الا اي ومية ومنظمات يخرى تقد  البيانـات املتعلقـة بـالالجئني حصـري    

بلــدا وإقليمــا  ٠٨٢، قــدم مــا يميــد علــى ٥١٠3و املائــة(  وو عــام  ٠٥املتبقيــة مــن البلــدان )
 بيانات عن الالجئني 

وعالوة علـى ذلـك، ينشـر امل تـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة إحصـاءات عـن           - 2٠
ــاد األورويب     ــادرة و االسحـ ــة الصـ ــاريح اإلقامـ ــتنادا إد تصـ ــئني اسـ ــدان    و(٥٠)الالجـ ــوفر البلـ تـ

واملنظمات الا اي ومية الوطنية والدولية ييضا مثت هذل املعلومات، استنادا إد مصادر شـ ،  
توفر بالتايل درجات متفاوتة من االكتمـال واجلـودة وحسـن التوقيـت  ونظـرا حملدوديـة مـوارد        

ؤها املـوارد  بعض الدول وقدرهتا على مجع البيانات املتعلقة بـالالجئني، تقـدم املفوضـية وشـركا    
واملساعدة التقنية الالدمة جلمع البيانات  ومع ذلـك، حيـدم و بعـض األحيـان قـدر كـبا مـن        
عدم االتسا، بني األرقام املنشورة عن البلد نفسه،  ا و ذلك و البلـدان املرتفعـة الـدخت الـيت     

ات و توجد لدي ا نظم إحصائية جيدة  وتنـتا يوجـه عـدم االتسـا، هـذل عـادة عـن االختالفـ        
التعاريا، والتوقيت، واألساليب اإلحصـائية،  ـا و ذلـك اخللـش بـني البيانـات املتعلقـة بتـدفق         

 امل اجرين ويعدادهم   
ومـن املــرجح ين تتــوفر لــدى البلــدان الــيت توجــد هبــا ســجالت جيــدة للســ ان يفضــت   - 2٥

ال، ســجت البيانــات عــن الالجــئني وملتمســي اللجــوء  ويوجــد لــدى النــرويا، علــى ســبيت املثــ
عاما  ويتعني على مجيع امل اجرين إد النرويا من الا بلـدان الشـمال    ٢١مركمي للس ان منذ 

األورويب التقــدم بطلــب للحصــول علــى تصــريح إقامــة يو تســجيت يســبايف االنتقــال للعــي  و     
النرويا  وُتنشر سنويا إحصاءات عن يعداد الالجـئني وملتمسـي اللجـوء املعـاد توطينـ م،  ـا و       

لك طلبات اللجوء املعتر  هبا واملرفوضة  ومع ذلك، هنا  اختالفات كباة بـني األعـداد الـيت    ذ
، بلـغ عـدد الالجـئني    ٥١٠3تنشرها النرويا وتلك اليت تنشرها املنظمات الدولية  وو هناية عام 

ــرويا  ــا للمفوضــية، و   2٦ ١33و الن ــا وفق ــب اإلحصــائي    ٠٨ 132الجئ ــا للم ت ــا وفق الجئ
 الجئني وفقا لل يئة النرولية ل حصاءات    ٠3٥ ٥١3األوروبية، و للجماعات 

وُتعــمى هــذل الفــرو، جمئيــا )علــى النحــو املشــار إليــه آنفــا( إد اخــتال  املنــ جيات   - 23
والتعاريا املستصدمة  وتستند تقـديرات مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني إد العـدد        

وا ردودا إلابية على طلبات اللجوء خالل السـنوات العشـر   اإلمجايل مللتمسي اللجوء الذين تلق
ــة إد تصــاريح       (٥٥)املاضــية ــات األوروبي ــب اإلحصــائي للجماع ــديرات امل ت ــتند تق ــا تس   بينم

_________________ 

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_databaseانظر  (٥٠) 

  الن ا تنطبق هذل املن جية ييضا على عدد من البلدان األخرى املرتفعة الدخت  وتراجع املفوضية حاليا هذا (٥٥) 



E/CN.3/2015/9 
 

 

14-66544 17/23 

 

اإلقامــة الســارية املفعــول الصــادرة ملــن ُيمنحــون صــفة الجــئ يو ايمايــة الثانويــة  وو املقابــت، 
الـذي   - “مقـدمي الطلبـات الرئيسـيني   ”ات إد عـدد  تستند تقديرات ائيئة النرولية ل حصاء

شصصــا بعــد إضــافة عــدد األشــصا  الــذين ُمنحــوا تصــاريح إقامــة بســبب     ٠12 ٢32يبلــغ 
العالقـــات األســـرية الـــيت تـــربط م بـــالالجئني  وتســـتند إحصـــاءات الالجـــئني و النـــرويا إد  

عـن   ٠22١ مت مجع ا منـذ عـام   البيانات املتعلقة جبميع امل اجرين إد النرويا، يي البيانات اليت
األسبايف األود لل جرة إد النرويا، والبيانات اليت مت مجع ا منذ يوائت الثمانينيـات مـن القـرن    
املاضي والواردة و السجت النرولي لالجئني، والبيانات احملتسبة على يساس سنة ائجرة وبلـد  

 املولد بالنسبة للسنوات السابقة   
ــن   - 22 ــد م ــم العدي ــ ن        ورال ــا بش ــو، هب ــة مجــع إحصــاءات موث ــة بعملي التحــديات املرتبط

الالجــئني، فــالن مجــع البيانــات عــن املشــردين داخليــا يكثــر صــعوبة بدرجــة كــباة  ومــن بــني     
األسبايف الرئيسية وراء ذلك اليايف سياسات وقوانني وطنيـة بشـ ن التشـرد الـداخلي و معظـم      

فيمـا خيـا تعريـا املشـردين داخليـا ويسـاليب        البلدان، واالختالفات القائمة فيما بني البلـدان 
سحديــدهم وتعــدادهم )كــ ن يقتصــر االعتــرا  هبــم علــى فتــرة دمنيــة حمــددة، يو م ــان بعينــه،    

سبب معني للتشرد(، واملرونة اليت تتصا هبـا سحركـات السـ ان، ومشـ لة تـ مني الوصـول        يو
سياســية  عــالوة علــى ذلــك، الفعلــي إد املشــردين داخليــا، والشــواالت األمنيــة، واألولويــات ال 

كثاا ما ي ون من الصعب التمييم بني املشردين داخليا واألشصا  الذين انتقلـوا داخـت البلـد    
ألسبايف تتعلق مثاًل بالعمت يو األسرة يو اإلس ان يو التعليم  وباإلضافة إد ذلـك، قـد ُيضـطر    

إضـافية يمـام وضـع     بعض األشصا  إد الزنوح داخت بلداهنم عدة مرات،  ا يطـرح سحـديات  
 تقديرات، ال سيما و حالة عدم وجود آلية لتصحيح إحصاءات هذل التحركات   

ــن        - 2٢ ــد م ــات والعدي ــا ونشــرها اي وم ــود مجــع اإلحصــاءات عــن املشــردين داخلي ويت
اجل ات الفاعلة الوطنية والدولية،  ا في ا مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، وم تـب       

اإلنسانية التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، واللجنة الدوليـة للصـليب األاـر،    تنسيق الشؤون 
وبرناما األالذية العاملي، واملنظمة الدولية لل جرة  وتقتصر إحصاءات مفوضية األمـم املتحـدة   
لشؤون الالجئني عن املشردين داخليا على البلدان اليت تتع د في ا املفوضـية هـؤالء األشـصا     

    ٥١٠3بلدا و عام  ٥2ة، واليت بلغ عددها بالرعاي
وُيعد مركم رصد التشرد الـداخلي املصـدر الرئيسـي للمعلومـات والتحلـيالت املتعلقـة        - 2٦

  وهو يقوم برصد وسحليت حاالت التشـرد الـداخلي النامجـة عـن الزناعـات      (٥3)بالتشرد الداخلي

_________________ 

  www.internal-displacement.orgانظر  (٥3) 
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ة عـن املصـاطر الطبيعيـة، ويشـمت     والعنا املعمَّم وانت اكات حقو، اإلنسان وال وارم النامجـ 
ــوايل   ــا ح ــة         ٠٦١حالي ــن املصــادر الثانوي ــا، م ــعة النط ــة واس ــم ةموع ــدا  ويســتصدم املرك بل

للمعلومات،  ا و ذلك اي ومـات الوطنيـة، واألمـم املتحـدة والاهـا مـن املنظمـات الدوليـة،         
ائش اإلعــالم، واملنظمـات الـا اي وميـة الوطنيـة والدوليــة، ومنظمـات حقـو، اإلنسـان، ووسـ        

كما يستصدم النماذج الرياضية  بيد ين مدى توافر البيانات وموثوقيت ا خيتلـا اختالفـا كـباا    
من بلد إد آخر، نظرا ألن األمر يتوقا على قدرة السلطات الوطنية على مجع معلومـات مـن   

يت تـبني مواقـع   هذا القبيت ونشرها، وعلى إرادهتا و هذا الش ن  وال تتوافر البيانات املفصـلة الـ  
ةموعات املشردين داخليا وحجم ا، فضال عن تصنيف ا حبسـب السـن ونـوع اجلـنس، سـوى      

 و عدد قليت من البلدان 
ومن التحديات األخرى اليت ت تنا اإلحصاءات املتاحة للمشـردين داخليـا يهنـا عـادة      - 21

ة  ولـيس مـن السـ ت    ما تشـا إد تقـديرات تراكميـة للمشـردين مـن األفـراد يو األسـر املعيشـي        
التعــر  علــى موعــد انتــ اء التشــرد يو رصــدل، وال يــمال يشــ ت سحديــد هويــة األفــراد الــذين     

    (٥2)توصلوا إد حت دائم سحديا
ــني        - 2٨ ــرة مشــتركة فيمــا ب ــا دائ ــد يــات املشــردين داخلي ــدائرة املشــتركة لتحدي ــد ال وتع

ع البيانـات عـن حـاالت التشـرد     الوكاالت تدعم اجل ات الفاعلة الدولية والوطنية من يجت مجـ 
مــن خــالل عمليــات مجــع البيانــات التعاونيــة  وعلــى وجــه اخلصــو ، هتــد  الــدائرة إد ســد  
ــم       ــوع(، وتعميـ ــر والتنـ ــنس والعمـ ــوع اجلـ ــع ونـ ــب املوقـ ــنفة )حسـ ــات املصـ ــرات و البيانـ الثغـ

    (٥٢)االستجابات القائمة على األدلة ياالت التشرد و سيا، السعي إد بلوغ حلول دائمة
  
 األدلة واإلحصاءات ايالية - سادسا 

تتوقــا اإلحصــاءات املتعلقــة باملشــردين قســرا علــى التعــاريا اخلاصــة بالوحــدات          - 22
اإلحصائية والفئات الس انية  وباإلضافة إد ذلك، يؤدي تعريا املـتغاات والتصـنيفات دورا   

_________________ 

 “ايلـول الدائمـة للمشـردين داخليـا     شـتركة بـني الوكـاالت بشـ ن    إطـار اللجنـة الدائمـة امل   ”حسبما ورد و  (٥2) 
ــان بشــ ن التشــريد الــداخلي،            ــني مؤسســة بــروكيزن وجامعــة ب ــنطن العاصــمة، املشــروع املشــتر  ب )واش

(، مي ــن اعتبــار ين حــال دائمــا قــد سحقــق عنــدما ال يصــبح لــدى املشــردين داخليــا يي    ٥١٠١نيســان/يبريت 
ســاعدة و مــا يتصــت بتشــريدهم، وعنــدما ي ــون  قــدورهم التمتــع حبقــو،    احتياجــات حمــددة للحمايــة وامل

ــع:      ــى ذلـــــــك و املوقـــــ ــالع علـــــ ــن االطـــــ ــريدهم  ومي ـــــ ــن تشـــــ ــاتا عـــــ ــم نـــــ ــان دون دييـــــ اإلنســـــ
www.unhcr.org/50f94cd49.pdf  

  www.jips.org انظر املوقع: (٥٢) 
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، لـدر  (٥٦)والالجـئني العائـدين   حايا  وبالنسبة لالجـئني واملشـردين داخليـا وملتمسـو اللجـوء     
 االهتمام باإلحصاءات التالية:

 االجتاهات الممنية • 
التوديع حسب العمر ونوع اجلنس والوضع العائلي ) ـا و ذلـك، علـى سـبيت املثـال،       • 

 األطفال الا املصحوبني(
 األصت العرقي • 
ريفيــة، يو منطقــة املوقــع )قــد ي ــون مــثال خميمــًا يو الــا ذلــك، يو منطقــة حضــرية يو   • 

 إقليمية(
 الفترة املنقضية منذ الفرار ومنذ إعادة التوطني • 
 بلد ومنطقة املنش  • 
 بلد ومنطقة إعادة التوطني • 
   (٥1)الالجئون اجملنسون )ايصول على اجلنسية( • 
 عودة الالجئني يو املشردين داخليا يو إعادة توطين م • 
 دين داخليااإلدماج احمللي لالجئني يو املشر • 
 األحوال املعيشية ) ا و ذلك، مثال، اإلس ان، وامليال، والغذاء، والصحة( • 
حالــة حقــو، اإلنســان )مثــت العنــا بوجــه عــام، والعنــا القــائم علــى نــوع اجلــنس،    • 

 وايقو، املدنية(
إدماج الالجئني واملشردين داخليا )بوسائت منـ ا، علـى سـبيت املثـال، ايالـة الصـحية،        • 

لنشــاا والتحصــيت العلميــان، واخلــدمات، واملشــاركة و القــوة العاملــة، وامل ــارات  وا
 اللغوية(

_________________ 

ن منشـئ م، إمـا مـن تلقـاء ينفسـ م يو      الالجئون العائـدون )العائـدون( هـم الجئـون سـابقون عـادوا إد بلـدا        (٥٦) 
بصــورة منظمــة، ول ــن مل يــتم بعــد انــدماج م كليــا  وعــادة، ال تتحقــق عمليــات العــودة هــذل إال و ظــت     

 ظرو  آمنة سحفن كرامة اإلنسان 
مـن الفـرع جـيم مـن املـادة  مـن        3تنت ي صفة الالجئ نتيجة للحصول على جنسية جديـدة، عمـال بـالفقرة     (٥1) 

 اخلاصة بوضع الالجئني  ٠2٢٠ اتفاقية عام
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ــن يعــداد الالجــئني وتــدفقاهتم           - ٢١ ــى كــت م ــذل املواضــيع، سحظ ــد مــن ه ــبة للعدي وبالنس
باالهتمام، حيـل ت تنـا سحـديات خمتلفـة عمليـة إعـداد اإلحصـاءات  وتستعصـي بعـض هـذل           

 لى القياس، ال سيما املواضيع الثالثة األخاة   املواضيع، يكثر من الاها، ع
وتتوقا البيانات اليت يتعني مجع ـا وسحليلـ ا ونشـرها علـى ايالـة الفعليـة واحتياجـات         - ٢٠

املؤسسات الـيت تطلـب هـذل املعلومـات  وقـد ت ـون البيانـات املطلوبـة للمسـاعدة و حـاالت           
ات الالدمة للرصـد العـام، يو التنميـة الطويلـة     الطوارئ، على سبيت املثال، خمتلفة داما عن البيان

األجت، يو إلاد ايلول فيما يتعلق بالتشرد )مثت العودة يو إعادة التـوطني(  وتـرد يدنـال بعـض     
 األمثلة على مثت هذل اإلحصاءات   

وتتغا تدفقات املشردين قسرا من سنة إد يخرى نتيجة لل وارم والزناعـات والاهـا    - ٢٥
يت تشـ ت خطـرًا علـى اييـاة  وبوجـه عـام، ا فـض عـدد الالجـئني مـن يعلـى            مـن ايـاالت الـ   

مستوى وصت إليه بعد ايريف العاملية الثانيـة إد مـا يتـراوح بـني مليـوين ويربعـة ماليـني الجـئ         
خالل فترة اخلمسينات والستينات من القرن املاضي )وذلك باستثناء الالجـئني الفلسـطينيني و   

نـروا(  وابتـداء مـن هنايـة السـبعينات، داد هـذا العـدد مـرة يخـرى، فبلـغ           إطار والية وكالة األو
ماليــني الجــئ و هنايــة  ٠١، وا فــض إد حنــو ٠22٥مليــون الجــئ و عــام  ٠٨ذروتــه عنــد 

املطا   ومـع ذلـك، بـدي عـدد الالجـئني يتمايـد مـرة يخـرى و السـنوات األخـاة، ليصـت إد            
    ٥١٠3مليون الجئ حبلول هناية عام  ٠٠11
و  ٢3، كان يكثر مـن النصـا )  ٥١٠3واستنادا إد القياسات امل خوذة و هناية عام  - ٢3

املائة( من كافة الالجـئني و إطـار واليـة املفوضـية السـامية لشـؤون الالجـئني مـن ثالثـة بلـدان           
مليــون  ٥121مليــون الجــئ( واجلم وريــة العربيــة الســورية ) ٥1٢٦فقــش، وهــي: يفغانســتان )

و املائـة   ٨٦  واستضـافت البلـدان الناميـة نسـبة     (٥٨)مليـون الجـئ(   ٠1٠٥مال )الجئ( والصو
مليـــون الجـــئ( ومج وريـــة إيـــران  ٠1٦مـــن الالجـــئني حـــول العـــامل، وخصوصـــا باكســـتان )

الجــئ(،  ٦2٠ 2١١الجــئ( واألردن ) ٨٢٦ ٢١١الجــئ( ولبنــان ) ٨٢1 2١١اإلســالمية )
الجـــئ وفقـــا ألحـــد تقـــديرات  ٥٦2 ١١١وذلـــك و مقابـــت الواليـــات املتحـــدة األمري يـــة )

 الجئ(    ٠٨٨ ١١١الجئ( ويملانيا ) ٥33 ١١١املفوضية( وفرنسا )
، كان حـوايل ثلـل مجيـع الالجـئني و إطـار واليـة املفوضـية        ٥١٠3وحبلول هناية عام  - ٢2

السامية لشؤون الالجئني يعيشون و خميمات ومراكم مجاعية  وكان يقت من نصـا الالجـئني   

_________________ 

 (٥٨) http://www.unhcr-arabic.org/53f044b06.html  
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 املائة( يعيشون و يماكن إقامة فردية، معظم ا و املناطق ايضرية  وكـان نـوع   و 21بقليت )
 و املائة(    ٠2اإلقامة الا معرو  يو الا واضح بالنسبة لنحو مخس الالجئني )

ييضــا، كانــت وكالــة األونــروا قــد ســجلت حــوايل مخســة   ٥١٠3وحبلــول هنايــة عــام  - ٢٢
ــو    ــانوا يقيمـ ــد كـ ــطيين  وقـ ــئ فلسـ ــني الجـ ــمة   ماليـ ــاع الـ ــئ( وقطـ ــا الجـ ن و األردن )مليونـ

الجــئ( و اجلم وريــة العربيــة الســورية     1٢2 ١١١مليــون الجــئ( والضــفة الغربيــة )    ٠1٥)
    (٥2)الجئ( 221 ١١١الجئ( ولبنان ) ٢٠1 ١١١)

ــزناع يو      - ٢٦ ــا مــن جــراء ال ــة املتاحــة لألشــصا  املشــردين داخلي كمــا ين السلســلة الممني
 ٠2٨2سلسلة املتاحة لالجئني  وتتوافر البيانـات ابتـداء مـن عـام     ايريف هي يقصر ب ثا من ال
مليون شصا حول العامل  وو يعقايف التقلبـات ال ـباة    ٠٦1٢فقش، حيل قلدار العدد بنحو 

خالل فترة التسعينات مـن القـرن املاضـي، ادداد عـدد املشـردين داخليـا بشـ ت ملحـوظ وفقـا          
، وهـو يعلـى   ٥١٠3مليون الجئ و هناية عام  3313ملركم رصد التشرد الداخلي، حيل بلغ 

  ويــ ث ثلثــا مجيــع األشــصا  املشــردين داخليــا الــذين رصــدهم املركــم ويبلــغ (3١)رقــم مســجت
ــة الســورية          ــة العربي ــات، وهــي: اجلم وري ــن الزناع ــش متضــررة م ــدان فق ــن مخســة بل ــ م م عن

 ومج ورية ال ونغو الدميقراطية والسودان وكولومبيا ونيجايا   
ماليــــني شــــصا يعــــدون مــــن املشــــردين داخليــــا اجلــــدد و   ٨1٥وكــــان حــــوايل  - ٢1
ــادة قــدرها   ٥١٠3 عــام   وباإلضــافة إد ٥١٠٥و املائــة مقارنــة بعــام   ٥2، وهــو مــا مثــت دي

مليــون شــصا كــانوا مــن   ٥٥ذلــك، تشــا تقــديرات مركــم رصــد التشــرد الــداخلي إد ين   
امجــة عــن الظــواهر املناخيــة واملتعلقــة نتيجــة لل ــوارم الن ٥١٠3املشــردين حــديثا خــالل عــام 

ــة      ــورات الككانيـ ــمالدل والثـ ــانات والعواصـــا والـ ــت الفيضـ ــن قبيـ ــة مـ ــار اجليوفيميائيـ باألخطـ
 الغابات    وحرائق

  
 الطريق إد األمام - سابعا 

مي ــن سحقيــق ال ــثا مــن الفوائــد مــن خــالل سحســني التنســيق الــدويل املتمركــم حــول     - ٢٨
،  ــا يتــيح سحقيــق جــودة عاليــة فيمــا خيــا اإلحصــاءات  املشــردين قســراإلحصــاءات املتعلقــة با

الرييـــة  ويتســـم ب  يـــة خاصـــة و هـــذا الصـــدد التعـــاون بـــني امل اتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة 
ــة مجــع        ــادة عملي ــة قي ــع ين تواصــت املنظمــات الدولي ــة  وو حــني مــن املتوق واملنظمــات الدولي

_________________ 

 (٥2) www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdf  
 (3١) http://www.internal-displacement.org/global-figures  
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يــا وتصــنيف ا ونشــرها، فــالن ديــادة مشــاركة  اإلحصــاءات وصــو  الالجــئني واملشــردين داخل
 امل اتب اإلحصائية الوطنية و بعض هذل األنشطة سو  يعود بالنفع على اجلميع   

ويســلش هــذا التقريــر الضــوء علــى التحــديات الــيت تواج  ــا خمتلــا اجل ــات الفاعلــة     - ٢2
 تنفـرد هبـا   يتعلق بقياس حجم الس ان املشردين قسرا،  ـا و ذلـك بعـض اخلصـائا الـيت      فيما

هذل العملية  وسيساعد النظر و هذا التقرير و الدورة السادسـة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية     
امل اتــَب اإلحصــائية الوطنيــة وكــذلك املنظمــاِت اإلحصــائية الدوليــة و سحســني ف م ــا لتلــك    

 التحديات  واللجنة اإلحصائية مدعوة إد مناقشة املالحظات التالية:  
اليـــا يي منتـــدى يو مناســـبة مي ـــن ين تيســـر املناقشـــة الـــيت تـــدور حـــول  ال يوجـــد ح • 

اإلحصاءات املتعلقـة باملشـردين قسـرا  ومـن شـ ن عقـد مـؤدر دويل يو حلقـة دراسـية          
دوليــة، بغــرض تقيــيم يحــدم مــا مت التوصــت إليــه فيمــا خيــا هــذل اإلحصــاءات، ين    

يضــم خــكاء مــن  ي ــون مفيــدا و هــذا الصــدد  ومــن شــ ن مــؤدر مــن هــذا القبيــت ين
املنظمات الدولية واملنظمات الا اي ومية واألوساا األكادميية وامل اتب اإلحصـائية  

 الوطنية، وين خيدم ثالثة يالراض   
يواًل، سيجمع هذا املؤدر بني اجل ات الفاعلة الرئيسية العاملـة و هـذا اجملـال، ومـن        • 

ــيت تواجــه وضــ       ــان التحــديات ايايــة ال ــا بي ــيتيح ئ ــة   س ــة وموثوق ع إحصــاءات دقيق
مصداقية بش ن الالجئني وملتمسي اللجوء واملشـردين داخليـا  وتتسـم املناقشـة      وذات

ب  يــة خاصــة بالنســبة ملــدى تــوافر ونوعيــة مصــادر البيانــات الوطنيــة مقابــت املصــادر   
الدولية، وكذلك التحديات املن جية )فيما يتصت، على سـبيت املثـال، ب خـذ العينـات،     

 ذلك االفتقار إد إطار ألخذ العينات و العديد من اياالت(     ا و
ثانيا، سيحدد هـذا املـؤدر التحـديات الـيت تتطلـب إجـراءات عاجلـة بصـفة خاصـة،             • 

يعمت على ترتيب يولوياهتا من يجت متابعت ا  وثالثـا، مـن شـ ن هـذا التجمـع ين يتـيح       
شـردين داخليـا و إطـار نظـام     است شا  يفضت وسيلة لدما إحصاءات الالجـئني وامل 

إحصائي وطين  وستضطلع النرويا واملفوضية السامية لشؤون الالجـئني بـدور قيـادي    
و تنظيم هذا املؤدر، على ين حيدَّد موعد وم ان انعقادل بدقـة  وسـتقدَّم اسـتنتاجاته،    

 ٥١٠٦ ا و ذلك حملة عامة عن اإلجـراءات املقترحـة، إد اللجنـة اإلحصـائية و عـام      
    ٥١٠1يو 

ــة بشــ ن إحصــاءات         •  ــاا اإلحصــائية توصــيات دولي باإلضــافة إد ذلــك، يلــمم األوس
الالجئني واملشردين داخليا، على الرار التوصيات الدولية املتعلقة بالحصـاءات ائجـرة    
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ومي ن ين يضع التوصيات ةموعة خكاء من املنظمـات الدوليـة وامل اتـب اإلحصـائية     
 ذا اجملال   الوطنية العاملة و ه

هنـــا  حاجـــة إد وضـــع كتيـــب يو معيـــار إحصـــائي ينطبـــق علـــى حـــاالت التشـــريد  • 
القســـري،  ـــا و ذلـــك احتمـــال وضـــع منـــاذج عامـــة جلمـــع بيانـــات عـــن الالجـــئني  
واملشردين داخليا عـن طريـق التعـدادات السـ انية يو الدراسـات االستقصـائية يو الـا        

 ذلك من األدوات   
ــد   •  ــمم إجــراء املمي ــاس مــدى إدمــاج     يل ــت قي ــت والبحــل و ةــاالت مــن قبي مــن التحلي

 الالجئني،  ا و ذلك وضع املؤشرات ذات الصلة   
ينبغي توخي سحسني التعاون بني امل اتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدوليـة بشـ ن    • 

 التشريد القسري، وتعميمل   
وطنيني املسـاعدة التقنيـة مـن يجـت     يخاا، ينبغي ين تقدم الوكاالت الدولية واخلـكاء الـ   • 

تعميم قدرة البلدان على مجع بيانات عن املشردين قسرا  وتشـمت هـذل املسـاعدة كـت     
ــه      ــودارات الــيت تقــوم جبمــع إحصــاءات عــن هات ــة وال مــن امل اتــب اإلحصــائية الوطني

 الفئات 
  

 نقاا للمناقشة - ثامنا 
رح إد األمـام واملوافقـة عليـه علـى     اللجنة اإلحصائية مدعوة ملناقشـة الطريـق املقتـ    - ٦١

 النحو املبني و الفصت السابع يعالل، وال سيما بش ن ما يلي: 
تنظيم مؤدر عن إحصـاءات الالجـئني واملشـردين داخليـا، مـن شـ نه ين لمـع بـني          • 

 املنظمات الدولية واخلكاء من امل اتب اإلحصائية الوطنية واألوساا البحثية
تســـ م، اســـتنادا إد نتـــائا  مي ـــن هبـــا للجنـــة اإلحصـــائية ين بيـــان ال يفيـــة الـــيت • 

الــدويل، و صــياالة توصــيات دوليــة يفضــت بشــ ن إحصــاءات الالجــئني        املــؤدر
 واملشردين داخليا

قيــام اجل ــات املنظمــة بــالبالغ اللجنــة اإلحصــائية بــاخلطوات العمليــة واألولويــات    • 
 دورهتا الثامنة واألربعني  التالية، سواء و دورهتا السابعة واألربعني يو
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