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 البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها١٠الهدف 

0.bالغاية . 

تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط  :٧-١٠الغاية 

 لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

0.cر. المؤش 

 نسبة السكان الالجئين، حسب بلد الميالد: ٤-٧- ١٠المؤشر 

.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2022مارس/آذار  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

)"المساواة  5)"التعليم الجيد"(، و 4)"الصحة الجيدة والرفاه"(، و 3)"القضاء التام على الجوع"(، و 2)"القضاء على الفقر"(، و 1األهداف 

 والعدل"(.)" السالم  16)"العمل الالئق ونمو االقتصاد"( و 8بين الجنسين"(، و

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNHCRمفوضيّة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNHCRمفوضيّة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .  والمفاهيمالتعريف 
 التعريف

ر لكل يُعرَّف المؤشّر على أنّه العدد اإلجمالي للسكان المعترف بهم على أنّهم الجئين كنسبة من إجمالي عدد السكان في بلدهم األصلي، ويُقدّ

 الجئ من السكان. 100،000

حدة السامية لشؤون الالجئين، أو الذين يعيشون يشير مصطلح "الالجئين" إلى األشخاص الذين تعترف بهم الحكومة و/ أو مفوضية األمم المت 

 في وضع شبيه بوضع الالجئين.

 يشير عدد السكان إلى إجمالي عدد السكان المقيمين في بلد معيّن وفي عام معيّن. 

 المفاهيم:

 يشمل الالجئون الذين تعترف بهم الحكومة و/ أو مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين:

بروتوكول و/ أو  الخاصة بوضع الالجئين 1951اتفاقية عام اص المعترف بهم على أنهم الجئون وفقاً للحكومات التي صادقت على )أ( األشخ 

 الملحق باالتفاقية؛ 1967عام 

المختلفة لمشكالت التي تحكم الجوانب  1969اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام )ب( األشخاص المعترف بهم على أنّهم الجئون بموجب  

 ؛الالجئين في أفريقيا

 ؛إعالن كارتاخينا)ج( األشخاص المعترف بهم على أنّهم الجئون وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في  

 )د( األشخاص المعترف بهم على أنّهم الجئون وفقاً لنظام المفوضية األساسي )يشار إليهم بـ"الجئون مشمولون بوالية المفوضية"(؛ 
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 شخاص الذين مُنحوا شكالً تكميليًا من الحماية )أي من دون اتفاقية(؛)هـ( األ 

 )و( األشخاص الذين مُنحوا الحماية المؤقتة لكونهم جزءاً من مجموعة معيّنة؛ 

إلى األشخاص الموجودين خارج أراضيهم األصلية ويواجهون مخاطر  وضع شبيه بوضع الالجئينتشير عبارة األشخاص الذين يعيشون في 

 ة.هدّد حمايتهم، مماثلة لتلك التي يتعّرض لها الالجئون، لكن ألسباب عملية أو غيرها لم يُعترف بهم رسميًا ولم تُصدر لهم وثائق ذات صلت

 

2.B. وحدة القياس 

 من السكان في بلد المنشأ 100،000عدد الالجئين لكل 

 

2.C. التصنيفات 

 ال ينطبق

 

 وطريقة جمع البياناتنوع مصدر البيانات  .  3

3.A. مصادر البيانات 

 يتوفر مصدران رئيسان على مستوى البلد وهما: أ( أنظمة اللجوء اإلدارية، ب( وقواعد بيانات تسجيل الالجئين المباشرة. في الحاالت التي

من التفصيل. أمّا في الحاالت التي يخضع فيها تقوم فيها المفوضية بتسجيل الالجئين بشكل مباشر، تقدّم العمليات بيانات متوفرة بأعلى درجة 

(، تجمع الحكومات البيانات من خالل عملية مراجعة اإلحصائيات نصف السنوية التي RSDالالجئون إلجراء إداري لتحديد وضع الالجئ )

 تيسرها نقاط االتصال في المكاتب القطرية للمفوضية.

وية الصادرة عن شعبة السكان في األمم المتحدة )أي من التوقعات السكانية في العالم، تًستخلص البيانات حول السكان من التقديرات السن

 متغير متوسط(. -والتوقعات القياسية، إجمالي عدد السكان من كال الجنسين 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

يني من خالل جمع البيانات المتوفرة عبر منصة على المستوى الدولي، تقوم المفوضية بجمع البيانات المتعلقة بالسكان الالجئين بشكل روت

( بشكل نصف سنوي. وتقدّم جهات االتصال في كل الجهات التشغيلية التابعة للمفوضية بيانات إلى قسم PSRمرجع اإلحصاءات السكانية )

وفي معظم الحاالت، تتلقّى جهات االتصال  اإلحصاءات والتركيبة السكانية التابع لقسم خدمة البيانات العالمية الذي يتحقّق بدوره من اتساقها.

من  هذه البيانات إمّا من قاعدة بيانات التسجيل التابعة للمفوضية )في البلدان التي تقوم فيها المفوضية بتسجيل الالجئين بشكل مباشر( أو

الوطنية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل  المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال شؤون اللجوء والالجئين )مكاتب اإلحصاء

السابقة.  والمحاكم اإلدارية(. وحين ال تزّود الدولة المفوضية بأرقام حول الالجئين، تُستخدم تقديرات تستند إلى قبول طلبات اللجوء من السنوات

خاصة برصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى البلدان وبعد توحيد البيانات، تتم مشاركتها مع البلدان لتتحقّق من دقتها، وإرسال البيانات ال

 لمراجعتها قبل نشرها.

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

  )بيانات منتصف العام( أيلول/)بيانات نهاية العام( وسبتمبر آذار /مارسمرتان في السنة: بحلول 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 .عام(ال)بيانات نهاية  حزيران /يونيهوفي  ()بيانات منتصف العام /كانون األول/ديسمبر مرتان في السنة: بحلول 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

عادةً ذلك عن طريق المؤسسات الوطنية المسؤولة عن تقوم الدول األعضاء بإرسال بيانات الالجئين إلى المكاتب القطرية للمفوضية، ويتم 

نات إنتاج البيانات في مجال الالجئين واللجوء )مكاتب اإلحصاء الوطنية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحاكم اإلدارية(. أمّا البيا

 ة للمفوضية في كل من الدول.المستمدة من أنظمة التسجيل في المفوضية، فتقدّمها مباشرةً األجهزة التشغيلية التابع
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3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )

 

3.G. التفويض المؤسسي 

والنظام األساسي لمكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين. تحظى  1951يتم جمع واستخدام بيانات الالجئين بموجب اتفاقية الالجئين لعام 

، كما أن معالجة البيانات الشخصية وحمايتها ترتكز م كبير من قبل المفوضية وشركائنارية بيانات الالجئين والمعلومات ذات الصلة باحتراس

 على سياسة حماية البيانات الخاصة بالمفوضية.

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

يشكل النزوح القسري نتيجة الصراعات وأعمال العنف وغيرها من األسباب عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، وقد يزيد من مخاطر عدم 

المجاورة، األمر الذي قد يؤدي إلى نشوء توترات مع السكان المحليين. يقّر االستقرار اإلقليمي، ال سيما حين تتم استضافة الالجئين في البلدان 

بأهمية هذه الخطّة في تلبية  23في الفقرة  2030( الذي اعتمد خطّة التنمية المستدامة لعام A/Res/70/1قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )

الفئات األكثر ضعفاً، إذ تنص الفقرة على أّن الدول األعضاء عازمة على اتّخاذ احتياجات الالجئين والنازحين والمهاجرين لكونهم جزءًا من 

ت المزيد من التدابير واإلجراءات الفعّالة في سبيل "تعزيـز الـدعم وتلبيـة االحتياجات الخاصة لمن يعيشون في مناطق متضـررة مـن حـاال

ألول مرة بمساهمة الهجرة في تحقيق  ٧-١٠إلضافة إلى ذلك، تعترف الغاية طـوارئ إنسـانية معقـدة وفي مناطق متضررة من اإلرهاب". با

ذلك  التنمية المستدامة من خالل سعيها إلى "تيسير الهجـرة وتنقـل األشـخاص علـى نحـو مـنّظم وآمـن ومنـتظم ومتّسـم بالمسـؤولية، بما في

  دارة ".من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتّسم بحسن اإل

يتتبّع هذا المؤشّر عدد األشخاص المهّجرين عبر الحدود الوطنية نتيجة االضطهاد أو الصراعات أو العنف أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو 

إجمالي  األحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، ويقيس أيضاً العدد اإلجمالي لالجئين بحسب اإلقليم أو البلد المنشأ على أنّه نسبة من

 عدد السكان.  

 

4.B. التعليقات والقيود 

تتولّى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين خالل المراجعات اإلحصائية السنوية ومنتصف العام، مهمّة جمع تقديرات عدد سكان 

اإلطار بالفعل وال تشكّل عبئاً إضافياً على األنظمة الالجئين بحسب البلد المنشأ على أساس نصف سنوي. وبالتالي، تتوفّر البيانات في هذا 

 اإلحصائية الوطنية.

 

4.C. طريقة االحتساب 

[
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑔𝑒𝑒𝑠 𝑏𝑦 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑎𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 − 𝑒𝑛𝑑

(𝑌𝑒𝑎𝑟− 𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛 + 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑔𝑒𝑒𝑠 𝑏𝑦 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑎𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 − 𝑒𝑛𝑑)
] × 100,000 

  

ية العام([ ]عدد الالجئين بحسب بلد المنشأ في نهاية العام / )عدد السكان في بلد المنشأ في نهاية العام + عدد الالجئين بحسب بلد المنشأ في نها

 *100،000 

 

 من السكان في بلد المنشأ. 100،000قدّر المؤشّر على أنّه عدد الالجئين لكل يُ

 

4.D  .التحقق 

، يتم جمع البيانات المتعلقة بالسكان الالجئين بشكل روتيني من قبل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين من خالل على المستوى الدولي

(. تقدم جهات االتصال في كل عملية من عمليات المفوضية بيانات إلى قسم PSRنصف السنوية ) السكاني جمع بيانات مراجعة اإلحصاء

اإلحصاء والتركيبة السكانية في خدمة البيانات العالمية التي تجري فحوصات االتساق. في معظم الحاالت، تحصل جهات االتصال هذه على 
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، أو من المؤسسات الوطنية المسؤولة المفوضية بالتسجيل مباشرة( )في البلدان التي تقوم فيها بيانات إما من قاعدة بيانات تسجيل المفوضية 

وزارة العدل والمحاكم اإلدارية(. عندما ال اإلحصاء الوطنية، وزارة الداخلية،  أجهزةعن إنتاج البيانات في مجال شؤون اللجوء والالجئين )

ت بأرقام الالجئين، يتم استخدام التقديرات المستندة إلى القرارات اإليجابية بشأن طلبات اللجوء من السنواما بإبالغ المفوضية تقوم دولة 

خاصة برصد أهداف التنمية المستدامة إرسال البيانات ال اً بلدان للتحقق من دقتها. سيتم أيض، تتم مشاركتها مع الالسابقة. بمجرد توحيد البيانات

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر.

 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •

 تُصدر المفوضية تقديرات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات وطنية من األنظمة اإلدارية أو من أنظمة تسجيل الالجئين.

 المستويين اإلقليمي والعالميعلى  •

ت على يُستخدم المعدّل اإلقليمي لبلدان المنطقة التي تملك قيماً ناقصة، وذلك بهدف احتساب المجاميع اإلقليمية فقط، وال يتم نشرها كتقديرا 

 مستوى الدولة.

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

ّجحة للبيانات الوطنية، فتُقدّر باحتساب عدد السكان الوطنيين المقيمين في بلد تُحتسب التقديرات العالمية واإلقليمية على أنّها متوسطات مر

 المنشأ، ويُضاف إليه عدد الالجئين في ذلك البلد.

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 السنوي الصادر عن المفوضية.المذكّرة اإلرشادية المنهجية في التقرير اإلحصائي  •

أصدر فريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين والنازحين الذي تنتمي المفوضية إلى لجنته التوجيهية، التوصيات الدولية المتعلّقة  •

تي هذه التوصيات ال 2018(. وقد اعتمدت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة خالل دورتها لعام IRRSبإحصاءات الالجئين )

تشكّل مرجعاً قوياً لمنهجيات اإلبالغ عن إحصاءات الالجئين. وتدعم المفوضية المنظمات اإلحصائية الوطنية في بناء قدراتها من 

 أجل اإلبالغ عن النزوح القسري في البلدان التي تفتقر حاليًا إلى بيانات مفصّلة عن الالجئين.

 

 (:EGRISفريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين والنازحين داخليًا )  •

statistics-refugee-on-group-https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert 

 

 (:IRRSالتوصيات الدولية حول إحصاءات الالجئين ) •

004-18-GQ-/KS-guidelines/-and-manuals-https://ec.europa.eu/eurostat/web/products 

 

 

4.I  . إدارة الجودة 

، بما في ذلك مؤشر أهداف التنمية المستدامة هذا.ئية عند إنتاج اإلحصاءات الرسميةتتبع المفوضية إطار ضمان الجودة اإلحصا  

4.J  . ضمان الجودة 
التحقق من البيانات، وذلك تفادياً إلدراج البيانات التي تحتوي على تتضمّن قاعدة البيانات العالمية عدداً من القواعد التي تهدف إلى  •

أخطاء. ويتولى أيضاً قسم اإلحصاءات والتركيبة السكانية في المفوضية التحقق من جميع البيانات التي تقدّمها البلدان للتأكد من 

لتي يقدّمها مختلف البلدان. وإذا برزت بعض أوجه اتّساقها، ويشمل ذلك عمليات التحقق من بيانات السنوات السابقة، والبيانات ا

https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-004
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 التباين في ما بينها، أي على سبيل المثال حين يظهر تفاوت بين عدد الالجئين العائدين الذي تبلغ عنه دولة ما وعدد الالجئين الوافدين

 الذي تبلغ عنه دولة أخرى، يُرفع هذا التفاوت إلى البلدين تمهيداً لحلّه.

 

4.K  . تقييم الجودة 

 يعتبر تقييم جودة إحصاءات السكان في المفوضية عنصراً أساسياً في إطار ضمان الجودة اإلحصائية المشار إليه أعاله.

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :توافر البيانات

(، في حين تتوفر بيانات 2020و 1951ن دولة )نقطة بيانات واحدة على األقل بين العامي 192تتوفر بيانات وطنية حول السكان الالجئين في 

في المائة من السكان الالجئين بيانات يمكن تفصيلها  62حوالى  دولة. وحالياً، يقدّم 192السالسل الزمنية المناسبة للرصد حول الالجئين لدى 

بالنسبة إلى باقي السكان، فيتم تقدير تصنيف العمر والجنس في المائة منهم بيانات يمكن تصنيفها بحسب العمر. أمّا  56بحسب الجنس، فيما يقدّم 

 بالطرق اإلحصائية.

دة للشؤون تتوفر التقديرات والتوقّعات السكانية الوطنية في تقارير التوقعات السكانية العالمية التي تعدّها شعبة السكان في إدارة األمم المتح 

تعرض المؤشرات الديموغرافية الرئيسة لكل مجموعة من مجموعات  Excelن ملفات االقتصادية واالجتماعية، ويتم تقديمها في سلسلة م

ة والبلد األمم المتحدة اإلنمائية، ولتصنيف الدخل بحسب البنك الدولي، والمنطقة الجغرافية، ومنطقة أهداف التنمية المستدامة، والمنطقة الفرعي

 .أو المنطقة

 التسلسل الزمني:

 حتى اليوم 1951العام 

 

 لتفصيل:ا

 يشمل التفصيل الموصى به لهذا المؤشّر العناصر التالية:

 نوع الجنس -

 العمر )ال سيما نسبة األوالد( -

 الموقع الجغرافي )حضري/ ريفي( -

 محل اإلقامة )في المخيمات/ خارج المخيمات( -
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 مصادر التباين:

المفوضية قصارى جهدها للحصول على البيانات التي تبّلغ عنها الدول األعضاء مباشرةً من أجل إشراكها في تقاريرها اإلحصائية. ومن تبذل 

( )انظر أدناه( في تحسين جودة البيانات الوطنية IRSSالمفترض أن يساهم تنفيذ البلدان للتوصيات الدولية المتعلّقة بإحصاءات الالجئين )

 واتّساقها. والدولية
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  :الروابط

www.unhcr.org 

 

  :المراجع

UNHCR Refugee Population Statistics Database (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ ) 

UNHCR, Global Trends report (https://www.unhcr.org/globaltrends2019/) 

UNHCR Statistical Yearbook (https://www.unhcr.org/statistical-yearbooks.html) 

UN Population Division, World Population Prospects (https://population.un.org/wpp/) 

 

http://www.unhcr.org/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/statistical-yearbooks.html
https://population.un.org/wpp/

