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 عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها أوجه  من   : الحد  ١٠الهدف 
ل األشخاص على نحو منظ م وآمن ومنتظم ومت سم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات تيسير الهجرة وتنق  :  ٧- ١٠  الغاية

 الهجرة المخط ط لها والتي تت سم بحسن اإلدارة
 نسبة السكان الالجئين، حسب بلد الميالد :٤- ٧-١٠ر المؤش

 المعلومات المؤسسية 

 : الراعية   المنظمة
 ( UNHCR) السامية لشؤون الالجئيناألمم المتحدة مفوضي ة 

 
 المفاهيم والتعاريف 

 التعريف
عدد السكان في بلدهم    الجئين كنسبة من إجماليعلى أن هم  بهم    المعترفي للسكان  ه العدد اإلجمالر على أن  ُيعرَّف المؤش  

 . من السكانالجئ  100،000وُيقد ر لكل  ، األصلي
،  لشؤون الالجئينالسامية  األمم المتحدة  مفوضية  أو    /الحكومة وبهم    الذين تعترفن" إلى األشخاص  يشير مصطلح "الالجئي 

 . يعيشون في وضع شبيه بوضع الالجئين الذينأو 
 ن.في عام معي  و ن يشير عدد السكان إلى إجمالي عدد السكان المقيمين في بلد معي   
 

 األساس المنطقي: 
من يزيد    وقد،  التنمية المستدامة  تحقيق  عائقًا أمامسباب  غيرها من األالعنف و أعمال  و   اتالقسري نتيجة الصراع  النزوح  يشكل

  نشوء  يؤدي إلىقد    األمر الذيالالجئين في البلدان المجاورة،  تم استضافة  ت  مخاطر عدم االستقرار اإلقليمي، ال سيما حين
ة التنمية المستدامة ( الذي اعتمد خط  A/Res/70/1قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )  توترات مع السكان المحليين. يقر  

  من الفئات   اجزءً   لكونهموالمهاجرين    والنازحينتلبية احتياجات الالجئين  هذه الخط ة في  بأهمية    23في الفقرة    2030لعام  
 في سبيلالة  خاذ المزيد من التدابير واإلجراءات الفع  على ات    عازمةالدول األعضاء    على أن    الفقرة  نصت   ، إذاألكثر ضعفاً 

تعزيـز الـدعم وتلبيـة االحتياجات الخاصة لمن يعيشون في مناطق متضـررة مـن حـاالت طـوارئ إنسـانية معقـدة وفي مناطق  "
التنمية المستدامة من   تحقيق  ألول مرة بمساهمة الهجرة في  ٧-١٠  الغايةعترف  متضررة من اإلرهاب". باإلضافة إلى ذلك، ت

سـم بالمسـؤولية، بما في ذلك من خالل ظم وآمـن ومنـتظم ومت  ـل األشـخاص علـى نحـو مـن  تيسير الهجـرة وتنق"  سعيها إلىخالل  
  ".سم بحسن اإلدارة تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تت  

أو العنف أو انتهاكات    اتعبر الحدود الوطنية نتيجة االضطهاد أو الصراع  المهج رينر عدد األشخاص  ع هذا المؤش  يتتب  
أو  اإلقليم  بحسب  العدد اإلجمالي لالجئين    أيضاً   يقيسو   خطير،النظام العام بشكل    تزعزعحقوق اإلنسان أو األحداث التي  

 السكان.    عدد  نسبة من إجماليالمنشأ على أن ه البلد 
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 المفاهيم: 
 السامية لشؤون الالجئين: األمم المتحدة مفوضية الحكومة و/ أو  تعترف بهم الذينيشمل الالجئون 

أنهم الجئو )أ( األشخاص    على  ل ن  المعترف بهم  التي ص وفقًا  الخاصة بوضع    1951اتفاقية عام  دقت على  الحكومات 
 الملحق باالتفاقية؛  1967بروتوكول عام  أو  /و الالجئين

التي تحكم الجوانب    1969اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  ن بموجب  )ب( األشخاص المعترف بهم على أن هم الجئو  
 ؛ المختلفة لمشكالت الالجئين في أفريقيا

 ؛إعالن كارتاخيناللمبادئ المنصوص عليها في  اً وفق على أن هم الجئون  األشخاص المعترف بهم)ج(  
لنظام  )د( األشخاص    وفقًا  الجئون  أن هم  على  بهم  إليهم  المفوضية  المعترف  )يشار  باألساسي  مشمولون   واليةبـ"الجئون 
 ؛"(فوضيةمال
 ؛الحماية )أي من دون اتفاقية(الذين ُمنحوا شكاًل تكميلًيا من  األشخاص)هـ(  
 ؛مجموعة معي نة من اً لكونهم جزء)و( األشخاص الذين ُمنحوا الحماية المؤقتة  
دين خارج أراضيهم األصلية  الموجو   األشخاصإلى    وضع شبيه بوضع الالجئينالذين يعيشون في  األشخاص    عبارةشير  ت
بهم رسمًيا   ُيعترفلم  ألسباب عملية أو غيرها  لكن  لة لتلك التي يتعر ض لها الالجئون،  مماث  د حمايتهم،تهد  يواجهون مخاطر  و 

 . لة ولم ُتصدر لهم وثائق ذات ص
 
 التعليقات والقيود:  

جمع   تتول ى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين خالل المراجعات اإلحصائية السنوية ومنتصف العام، مهم ة
بالفعل    في هذا اإلطار  البيانات  وبالتالي، تتوف رعلى أساس نصف سنوي.    المنشأحسب البلد  بسكان الالجئين  عدد  تقديرات  

 . على األنظمة اإلحصائية الوطنية اً إضافي اً عبئ تشك لوال 
 المنهجية

 ساب:تحطريقة اال
حسب بلد  بفي نهاية العام + عدد الالجئين  في بلد المنشأ  حسب بلد المنشأ في نهاية العام / )عدد السكان  ب]عدد الالجئين  

 100،000المنشأ في نهاية العام([ * 
 

 من السكان في بلد المنشأ. 100،000ه عدد الالجئين لكل أن  ر على  المؤش   ُيقد ر
 
 تفصيل:  

 : العناصر التاليةر التفصيل الموصى به لهذا المؤش  يشمل 
 الجنسنوع  -
 (األوالدنسبة  ال سيماالعمر ) -
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 ريفي( /الموقع الجغرافي )حضري  -
 خارج المخيمات(  /محل اإلقامة )في المخيمات -
 

 :الناقصةمعالجة القيم 
 البلد مستوى على  •
 تسجيل الالجئين.أنظمة وطنية من األنظمة اإلدارية أو من ات للبلدان التي ال تتوفر فيها بيانات صدر المفوضية تقدير تُ 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

ل  ُيستخدم  ال يتم نشرها  و ساب المجاميع اإلقليمية فقط،  تحا  بهدفوذلك    ،التي تملك قيمًا ناقصةالمنطقة    بلدانلاإلقليمي    المعد 
 كتقديرات على مستوى الدولة. 

 
 

 المجاميع اإلقليمية: 
السكان الوطنيين فُتقد ر باحتساب عدد    ،حة للبيانات الوطنيةمرج    متوسطاتها  سب التقديرات العالمية واإلقليمية على أن  تُتح

 البلد.  في ذلكعدد الالجئين   إليه وُيضاف  ،في بلد المنشأالمقيمين 
 

 :التباينمصادر 
في تقاريرها  من أجل إشراكها لغ عنها الدول األعضاء مباشرةً تبذل المفوضية قصارى جهدها للحصول على البيانات التي تب  

)انظر أدناه(  (  IRSSإحصاءات الالجئين )ب  المتعل قةلتوصيات الدولية  البلدان لومن المفترض أن يساهم تنفيذ  اإلحصائية.  
 . وات ساقها تحسين جودة البيانات الوطنية والدولية  في
 

 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني: 
 لمفوضية.المنهجية في التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن ا رشادية اإلرة مذك  ال •
، التوصيات  ته التوجيهيةلجنالمفوضية إلى  الذي تنتمي    الالجئين والنازحينعني بإحصاءات  أصدر فريق الخبراء الم •

ألمم المتحدة خالل دورتها  اللجنة اإلحصائية في ا  وقد اعتمدت  .(IRRSإحصاءات الالجئين )ب  المتعل قةالدولية  
تدعم المفوضية و لمنهجيات اإلبالغ عن إحصاءات الالجئين.  اً قوي اً مرجع التي تشك ل هذه التوصيات 2018لعام 

إلبالغ عن النزوح القسري في البلدان التي تفتقر حالًيا إلى  ها من أجل اقدراتفي بناء    المنظمات اإلحصائية الوطنية
لةبيانات    عن الالجئين.  مفص 

 

 (:EGRISفريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين والنازحين داخلًيا )  •
statistics-refugee-on-group-https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics
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 (: IRRSإحصاءات الالجئين ) حولالتوصيات الدولية  •

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

 
 ضمان الجودة 

البيانات دراج  تفاديًا إلوذلك  ،  من البيانات  لتحققالتي تهدف إلى اًا من القواعد  عددتتضم ن قاعدة البيانات العالمية  •
 التحقق من جميع البياناتفي المفوضية    والتركيبة السكانيةقسم اإلحصاءات  توي على أخطاء. ويتولى أيضًا  التي تح

مها تي  البيانات اللتحقق من بيانات السنوات السابقة، و عمليات اذلك  يشمل  ، و ساقهاالبلدان للتأكد من ات    التي تقد 
 تفاوت بين   يظهر  حينعلى سبيل المثال  أي  ،  في ما بينهاالتباين  إذا برزت بعض أوجه  و بلدان.  مختلف ال  يقد مها

 التفاوت  رفع هذا يُ ،  دولة أخرى عنه    تبلغ  الذي الوافدين  الالجئين    ما وعدد   دولة عنه    بلغت  الذيالعائدين  الالجئين    عدد
 . هحل  تمهيدًا ل البلدينإلى 

 
 البيانات مصادر  

 الوصف:
في قواعد بيانات تسجيل الالجئين المباشرة. و ب(  : أ( أنظمة اللجوء اإلدارية،البلد وهمامستوى يتوفر مصدران رئيسان على 

م العمليات بيانات  ،  بتسجيل الالجئين بشكل مباشرالمفوضية    فيها  تقوم  الحاالت التي متوفرة بأعلى درجة من التفصيل.  تقد 
من البيانات  الحكومات  جمع  ت،  (RSD)جراء إداري لتحديد وضع الالجئ  يخضع فيها الالجئون إلفي الحاالت التي  أم ا  

 نصف السنوية التي تيسرها نقاط االتصال في المكاتب القطرية للمفوضية.  اإلحصائياتعملية مراجعة  خالل
السكان  البيانات    ستخلصتً  المتححول  األمم  في  السكان  شعبة  عن  الصادرة  السنوية  التقديرات  )من  التوقعات أي من  دة 

 متغير متوسط(. -كال الجنسين السكان من   ، إجمالي عددالتوقعات القياسيةو السكانية في العالم، 
  

 : جمع البيانات
الدولي المستوى  ب  تقوم،  على  الالجئين بشكل روتيني  المفوضية  بالسكان  المتعلقة  البيانات  البيانات جمع  من خالل جمع 
عبر منصة   السكانية  مرجعالمتوفرة  سنوي PSR)  اإلحصاءات  نصف  بشكل  في كل  تقد  و .  (  االتصال  جهات  الجهات  م 

يتحق ق    الذي  خدمة البيانات العالميةلقسم    التابع  والتركيبة السكانية  اتقسم اإلحصاءلمفوضية بيانات إلى  التابعة لالتشغيلية  
لمفوضية  التابعة لتسجيل  الا من قاعدة بيانات  جهات االتصال هذه البيانات إم    تتلق ى،  . وفي معظم الحاالتهااتساقمن    بدوره

أو من المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إنتاج البيانات   الالجئين بشكل مباشر(  تسجيلالمفوضية بلدان التي تقوم فيها  )في الب
ال    وحينوزارة العدل والمحاكم اإلدارية(.  و ،  الالجئين )مكاتب اإلحصاء الوطنية، ووزارة الداخليةفي مجال شؤون اللجوء و 

د وبعد توحيد  طلبات اللجوء من السنوات السابقة.    قبولتقديرات تستند إلى    ُتستخدم،  الالجئين  حول  بأرقامدولة المفوضية  ال  تزو 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-004
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-004
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تدامة إلى  أهداف التنمية المستحقيق  إرسال البيانات الخاصة برصد  و   ق من دقتها،تحق  ، تتم مشاركتها مع البلدان لتالبيانات
 . هانشر قبل  لمراجعتهاالبلدان 

 
 ر البيانات ف  اتو  

 الوصف:
(،  2019و  1951  العامين  دولة )نقطة بيانات واحدة على األقل بين  192  فيالالجئين    حول السكان وطنية  تتوفر بيانات  

م  . وحاليًا،دولة  192  لدىجئين  الال   المناسبة للرصد حولتتوفر بيانات السالسل الزمنية    في حين في المائة    62  حوالى  يقد 
م    ،حسب الجنسب  تفصيلهاالالجئين بيانات يمكن  السكان  من   حسب بيمكن تصنيفها  منهم بيانات  في المائة    56فيما يقد 

 بالطرق اإلحصائية.أم ا بالنسبة إلى باقي السكان، فيتم تقدير تصنيف العمر والجنس العمر. 
ها شعبة السكان في  التوقعات السكانية العالمية التي  تقارير  السكانية الوطنية في    والتوق عات تتوفر التقديرات    األمم إدارة  تعد 

ة  رض المؤشرات الديموغرافية الرئيستع Excel، ويتم تقديمها في سلسلة من ملفات المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
ومنطقة    ،طقة الجغرافيةوالمن  ،الدولي البنك  بحسب    دخل ال  تصنيفلو   ،مجموعات األمم المتحدة اإلنمائيةلكل مجموعة من  

المستدامة،   التنمية  المنطقةأهداف  أو  والبلد  الفرعية  تواريخ    زمنية  لفترات  ، وذلكوالمنطقة  العامين  معي نةأو    1950  بين 
 . 2100و

 : التسلسل الزمني
 اليوم حتى  1951العام 

 
 الجدول الزمني

 : جمع البيانات
 2020 من العام الثالثالربع 
 2021 من العام األولالربع 

 
 إصدار البيانات: 

 (. 2020)بيانات منتصف العام  2020  األخير من العامالربع 
 ( 2020)بيانات نهاية عام   2021 من العام  الربع الثاني

 
دة ل  لبيانات الجهات المزو 

المؤسسات الوطنية   عن طريق  ذلك  عادةً ويتم  ،  ين إلى المكاتب القطرية للمفوضيةإرسال بيانات الالجئالدول األعضاء ب  تقوم
، والمحاكم  ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، واللجوء )مكاتب اإلحصاء الوطنية المسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الالجئين
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  لمفوضية في التابعة ل  األجهزة التشغيلية  مباشرةً   فتقد مها،  أنظمة التسجيل في المفوضية  المستمدة منالبيانات    أم ااإلدارية(.  
 كل من الدول. 

 
 لبيانات الجهات المجمعة ل

 ( UNHCR) لشؤون الالجئين ةاألمم المتحدة السامي يةمفوض
 

 المراجع 

  وابط:الر 
www.unhcr.org 

 
 المراجع 

 (statistics/-https://www.unhcr.org/refugeeالتابعة للمفوضية ) اإلحصائياتقاعدة بيانات  
 ( /https://www.unhcr.org/globaltrends2019) تقرير "االتجاهات العالمية" الصادر عن المفوضية

 yearbooks.html-https://www.unhcr.org/statistical()الصادر عن المفوضية الكتاب اإلحصائي السنوي 
 (/https://population.un.org/wpp) ، التوقعات السكانية في العالم في األمم المتحدةشعبة السكان 

 
 صلة رات ذات مؤش  

، )"التعليم الجيد"(  4و،  )"الصحة الجيدة والرفاه"(  3ع"(، وعلى الجو   التام  )"القضاء  2و،  لفقر"(القضاء على ا)"  1األهداف  
 )" السالم والعدل"(.  16ونمو االقتصاد"( و)"العمل الالئق  8و، )"المساواة بين الجنسين"( 5و
 

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/

