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إدخال الالجئني والنَّازحني الداخليِّني يف ُنُظم املعطيات الوطنية
َنتاِلَيا ِكِرِنْسِك َباْل 

َنْظِم  ُأيَِّدت بأخرٍة توصيات إحصائية دولية يف شأن الالجئني والنازحني الداخليِّني، وسُيِعنُي تأييدها عىل 
هذه الفئات املستضعفة يف السياسة العاّمة الوطنية ويف جداول أعامل التنمية. ومع ذلك، ُيحتاج إىل كثرٍي 

من العمل لنقل التوصيات من الحيِّز النظري يف الورق إىل الحيِّز العميل يف الواقع.

رَضِْب  أّياٍم من  قبَل  أي  آذار/مارس من سنة 2020،  كان شهر  ملَّا 
ت  الَحْجر عىل نيوُيرك بسبب داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، أيدَّ
توصياٍت  َل  أوَّ أعضائها  بإجامِع  املتحدة  األمم  يف  اإلحصاء  لجنة 
هذه  فأتت  الداخليِّني.1  النازحني  إحصاءات  يف  العامل  يف  دوليًة 
َد النازحني الداخليِّني  التوصيات بإطاٍر إلعانة البلدان عىل أن ُتحدِّ
ان املستضعفني،  مبا هو أحسن، وأن متلَك زمام إحصائها لهؤالء السكَّ
َقُبوالً  وأكرَث  الَجْودة  عالية من  اإلحصاءات عىل درجة  وأن تجيء 
للموازنة بينها وبني غريها.2 وهذه التوصيات من جهٍة نتيجة سنني 
اجتهدت فيها فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني 
 )Expert Group on Refugee and IDP Statistics( الداخليِّني
جهة  ومن  املتحدة،  األمم  موظفي  لجنة  األمر  إليها  فوَّض  التي 
أخرى هي بناٌء عىل نجاح التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني 

لسنة 2018.

ثم إنَّ السائق إىل تحسني جودة املعطيات وقابليتها للموازنة بينها 
ٍة من  يلزم منه أن يكون فيه معالجة لعدَّ بها  وبني غريها والثقة 
يات األساسية، مثل إقرار تعريفات بّينة، ومنهجيات واضحة  املتحدِّ
الحالة يف  وإرادة سياسية، وقدرة وطنية. وتصدق هذه  صيحة، 
الخصوص عىل فئاٍت سكانية مثل النازحني الداخليِّني الذين يكرث 
أن ُيستبَعدوا يف نظم اإلحصاء الوطنية أو أن ُيحَصوا إحصاًء ال يفي 
إنجازات  التي صدرت عىل مجموعتني  التوصيات  بالغرض. ومتثل 
ة لصانعي السياسات واملزاولني الذين يعالجون التَّهجري، ومع  مهمَّ
ًة  أن همَّ التوصيات ُرِكَز يف جوانب تقنية محضة، فهي تتضمن عدَّ
من الخطوات إىل األمام مل تسبق إليها من منظور السياسة العاّمة 

واملسائل السياسية. 

م التوصيات الدولية يف إحصاءات الالجئني تعريفات واضحة  وتقدُّ
الفئات  من  مجراهم  يجري  ومن  لالجئني  تاّماً  إحصائّياً  وإطاراً 
الدولية،  الحامية  إىل  يحتاج  من  عىل  مشتمٌل  أنه  )أي  انية  السكَّ
كان  أن  بعد  بلده  إىل  عاد  ومن  اللجوء،  يف  أن خاض  سبق  ومن 
البلدان  ألَّفت  فإن  بلده(.  خارج  يف  الدولية  للحامية  ملتمساً 
وغريها من أصحاب املصلحة بني تعريفاتهم وتعريفات التوصيات 
بني  املعطيات  موازنة  ُيرْسُ  زاد  الالجئني،  إحصاءات  يف  الدولية 
وأيضاً  املختلفة.  اإلبالغ  أنظمة  بني  كثرياً  التَّشويش  وقلَّ  البلدان، 

كيف  للبلدان  الالجئني  إحصاءات  يف  الدولية  التوصيات  فتنصح 
تقيس إدماَج الالجئني يف املجتمع وإعادَة إدماجهم وكيف تحلِّل 
الدولية  الغرض. وإنجاٌز آخر للتوصيات  لهذا  تتيح إطاراً  ذلك، إذ 
لتنسيق  عليها  املتفق  بالتوصيات  له صلة  الالجئني،  إحصاءات  يف 
ة ُتفوِّت  اإلحصاءات الرسمية لالجئني، وهي يف الواقع مسألٌة ُمعقدَّ

كثرياً من فرص إدماج الالجئني مبا هو أحسن. 

الداخليِّني،  النازحني  إحصاءات  يف  الدولية  التوصيات  ذلك  ومثُل 
عىل  قامئٌة  أنها  ومع  عظياًم.  تغيرياً  ُتحِدث  أن  عىل  قّوة  ففيها 
قانونياً  بنيٍة مامثلٍة لبنية صاحبتها، وأنها تعالج موضوعاً ال إطاراً 
محدداً فيه، يعرتضها ُمتحدٍّ أصعب، عىل أنها نجحت يف إقامة إطاٍر 
َدت فيه املصطلحات والتصنيفات الرَّئيسة. مثال ذلك  إحصايئٍّ ُوحِّ
أنها أوضحت أن األطفاَل املولودين ألََبَوْين من النازحني الداخليِّني 
بعَد التَّهجري ال ينبغي إدخالهم تحت التعريف، إمنا يصّنفون يف فئة 
وأوصت  صلة«،  الداخليِّني  بالنازحني  لهم  »الذين  تسّمى  سكانية 
بتقسيم جملة النازحني الداخليِّني إىل ثالث فئات فرعية )النازحني 
مواضع  ويف  العودة  مواضع  ويف  التَّهجري  مواضع  يف  الداخليِّني 

االستيطان(.

وأما املسألة املعقدة املتمثلة يف متى يخرج النازح الداخّل من حدِّ 
الداخليِّني  النازحني  الدولية يف إحصاءات  التوصيات  تعريفه؟ فإن 
تحقق تقدماً كبرياً يف ذلك أيضاً. فهي تستند إىل معايري مثانية منترٌش 
َقُبولها: املعايري املوضحة يف إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني 
إىل  أيضاً  وتستند  الداخليِّني،  للنازحني  الدامئة  الحلول  يف  الهيئات 
العمل الذي تقوم به فرقٌة أخرى من الخرباء املشرتكني بني الهيئات3 
للتمييز بني مقياسني: األول التَّحكيم يف التقدم نحو الحلول الدامئة، 
والثاين تحديد متى ُتُغلَِّب عىل وجوه الضعف الرئيسة يف التَّهجري؟ 
الرسمية.  السكان  إحصاءات  من  رين  املهجَّ استبعاد  ميكن  بحيث 
الداخليِّني  النازحني  إحصاءات  يف  الدولية  التوصيات  ففي  وأيضاً 
إطاٌر واضٌح لهذه اإلجراءات، ولكن ُيحتاُج إىل مزيِد َعَمٍل حّتى يتمَّ 
الخرباء  فرقة  اليوَم  فيه  تأخذ  اإلجراءات، وهو عمل  تطوير هذه 
الداخليِّني، بدعٍم من مركز  الالجئني والنازحني  بإحصاءات  املعنيَّة 
البنك الدويل ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون  املعطيات املشرتك بني 

الهجرة القرسية.
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وتقيّدم التوصييات الدوليية يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني 
أيضياً توصييات يف كيفيية تعزييز الجهيد املبيذول يف التنسييق 
وهيي  اليدويل.  والصعييد  الوطنيي  الصعييد  عيىل  اإلحصيايئ 
اإلحصياء  بُنُظيم  الروابيط  لتقويية  توصيياٍت  عيىل  مشيتملة 
الوطنيية، وإلنشياء منصياٍت للتنسييق التقنيي، ولضيامن مراقبة 
الجيودة يف معطييات النازحيني الداخليِّني. فهي تراعيي دوَر كلِّ 

أصحياب املصلحية الوطنييني والدولييني يف هيذه األعيامل.

مين  الحساسية  املسيائل  تتنياول  مجتمعيًة  التوصييات  فهيذه 
التيي  التشيغيلية،  الوجهية  مين  والصعبية  السياسيية  الوجهية 
تتكيرر يف كثيرٍي من السيياقات املتأّثيرة بالتَّهجري، وهي سيياقات 
شية للحليول الدامئة، والتَّقاريُر  كثيرياً ما تعروها التَّعاريُف املشوَّ
يف  والوضيوح  احية  الصَّ وَنْقيصُ  التَّهجيري،  أرقيام  يف  املتنافسية 

أسياليب تحصييل املعطييات.

م يف جميع العامل التقدُّ
الالجئيني  إحصياءات  يف  الدوليية  التوصييات  اعتميدت  منيذ 
والتوصييات الدوليية يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني، تزاييد 
الدعيم واإلقيرار عنيد معيرش اإلحصائييني وعنيد غريهيم. مثيال 
ذليك أنَّ يف اتفياق الالجئيني العاملييّ بضع فقيرات يف املعطيات 
واألدلَّية التيي تشيري رأسياً إىل التوصييات الدوليية يف إحصياءات 
الالجئيني.4 وقيد كانت الفرقية الرفيعة املعنية بالنيزوح الداخل 
أدرجيت صاحيًة يف نطياق َعَمِلهيا َجْميَع املعطييات وتحليلهيا 
واسيتعاملها، وميا يزال يزييد اهتاممها مبيا أنجزتُه فرقية الخرباء 
الداخليِّيني.5 وأميا يف  الالجئيني والنازحيني  املعنيَّية بإحصياءات 
سيات، فينشيط كثيرٌي مين املنظيامت لتعييني ُفرٍَص  صعييد املؤسَّ
الالجئيني  إحصياءات  يف  الدوليية  التوصييات  مين  كلِّ  إلدمياج 
والتوصييات الدوليية يف إحصاءات النازحيني الداخليِّني، إدماجها 
يف أعاملهيا التيي محورهيا املعطييات، ويف الجهيد اليذي تبذليه 
لدعيم التنفييذ عيىل الصعيد الُقْطري. فنحين يف مركز املعطيات 
اإلحصياء  ومكاتيب  الحكوميات  ميع  نعميل  مثياًل،  املشيرتكة، 
الوطنيية إلدمياج عنياص معّينة مين التوصيات يف أعيامل َجْمع 

املعطييات، وجعلنيا ذليك معيياراً للتموييل صيحياً.

ة مين البليدان أيضياً خطيوات لتنفييذ التوصييات،  وتتَّخيذ عيدَّ
عيىل أن الطرييق ميا تيزال طويلية. ودونيك نظيرٌة عجيىل إىل 
بعيض األمثلية الحديثية تعيني عيىل تحدييد اإلفيادة وإعيالم ميا 
عم وميا يحتياج إىل تبديته  ُيحَتياج إلييه مين مزييد العميل والدَّ

غيريه.6 عىل 

ان  جمـع املعطيـات: يف كينيـا، ُعيدَّ الالجئيون يف إحصياء السيكَّ
الوطنيي لسينة 2019، ويؤلِّيف املكتيب الوطني لإلحصياء فرقَة 

يق  م امُلحقَّ عميٍل تقنييٍّ ُتعَنيى بتعزييز املامرسية ورَْصيد التقيدُّ
ويف  البليد.  يف  الداخليِّيني  والنازحيني  الالجئيني  إحصياءات  يف 
املغـرب، ُتجَميع معطييات الالجئيني ومين يجيري مجراهيم من 
، وذليك بعيٌض مياّم أدخلته  الفئيات السيّكانية باسيتطالٍع ُمعينيَّ
الحكومية يف إسيرتاتيجيتها الوطنيية لشيؤون الهجيرة والتَّهجيري، 
عيىل أنهيا ُتدِخيُل يف االسيتطالعات املحوريية ُمجَتيزَآِت األسيئلة 
مين التوصييات الدوليية يف إحصياءات الالجئيني، ومين هيذه 
االسيتطالعات اسيتطالع الييد العاملية. ويف إثيوبيـا، تعمل هيئة 
اإلحصياء املركزيية عيىل تنسييق وإدمياج االسيتطالع االجتامعي 
االقتصيادي لالجئيني يف إثيوبيا يف االسيتطالع الوطني إلحصاءات 
ُحْسين حيال األرسة املعيشيية، وتعميل أيضياً عيىل أن ُتدِميَج 
يف ذليك العنياص الرئيسية للتوصييات الدوليية يف إحصياءات 
إفريقيـا  جمهوريـة  يف  ُيْبيَذُل  الجهيد  هيذا  ومثيل  الالجئيني. 
الوسـطى، فهيي ُتدِخيُل فئية النازحيني الداخليِّيني يف خّطية أَْخِذ 
العينيات التيي ستسيتعملها يف االسيتطالع الوطني اليذي تعتزم 
إجيراءه يف حيال الفقير فيهيا، وهيي تفعل ذليك مسيتفيدًة من 
عيدٍد مين جوانيب التوصييات الدوليية يف إحصياءات النازحيني 
الداخليِّيني. ويف أوربيا، تنيوي جورجيـا أيضاً أن تأخذ يف سلسيلٍة 
َر مصيادر  مين األعيامل لتنفييذ التوصييات، مين ذليك أن ُتقيدِّ
َد ميا فيهيا مين قيّوة عيىل  املعطييات اإلداريية املختلفية لُتحيدِّ
إخيراج إحصياءات النازحيني الداخليِّيني وإيضاح الروابيط بينها.

أصحياب  بيني  التنسييق  فاعليية  زييادَة  إن  ثيمَّ  التَّنِسـيق: 
يحُ )أو ُينِشيئ( الروابيط بني  املصلحية الوطنييني والدولييني ُيوضِّ
الهجيرة القرسيية وُنُظيم املعطييات الوطنيية. ويف  إحصياءات 
ى الَواِصالت باإلسيرتاتيجية الوطنيية لتطوير  الوقيت نفسيه ُتقيوَّ
اإلحصياءات وباألُُطير القانونيية الجدييدة. ففيي أكرانيـا، تعمل 
دائيرة اإلحصياء الحكوميية ميع أعضياء فرقية العميل التقنيية 
املعنيية بإحصياء النازحيني الداخليِّيني وميع مفوضيَّية الالجئيني 
التوصييات  تنفييذ  يف  لليرشوع  مشيرتكة  خّطية  وضيع  عيىل 
الدوليية يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني. وسيشيتمل ذليك 
ل الوطنيّي للنازحيني الداخليِّيني، وإدمياج  يجِ عيىل تحسيني السِّ
مية، والدخيول يف اإلطيار الوطني لرصد  مصيادر املعطييات امُلتمِّ
البليد.  املسيتدامة يف  التنميية  أهيداف  تحقييق  نحيو  م  التقيدُّ
ق قانيوٌن يف اإلحصياء جدييدٌ وُأيِّيَدت يف  ويف الكامـريون، ُصيدِّ
بيني  اإلحصياءات  لتطويير  الوطنيية  اإلسيرتاتيجية   2020 سينة 
سينة 2020 و2025. وتقصيد اإلسيرتاتيجية إىل تعزييز القيدرة 
اإلحصائيية، وقيد اشيتملت عيىل َرْكيِز الهيمِّ صاحيًة يف الهجيرة 
القرسيية يف البليد، وكانيت هيذه أوَّل ميرة تشيتمل علييه. هذا 
رين  ينَ التَّنسييق بيني الوحيدة املعنيية باملترضِّ ويف كوُلمبيـا ُحسِّ
ومكتيب اإلحصياء الوطنيي لرفيِع َجيْودة إحصياءات النازحيني 
ين الييوَم املنهجييات  الداخليِّيني وفائدتهيا، وأيضياً فهنياك ُتحسَّ
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املعنيَّية  الخيرباء  فرقية  أعيامل  مين  )باالسيتفادة  اإلحصائيية 
الداخليِّيني(. والنازحيني  الالجئيني  بإحصياءات 

ماذا بعُد؟ 
تتزاييد القيوة الدافعية غري أنَّ ميا ُيحتاُج إىل تحقيقيه كثرٌي كثري 
إن ُأرييَد أن ُيدَخيَل الالجئيون والنازحيون الداخليِّيون يف ُنُظيم 
املعطييات الوطنيية إدخاالً أفعيَل وأكرث انتظامياً. ودونك وجوه 
األولويية التيي تربزهيا تجيارب خيربَّ بهيا أعضياء فرقية الخيرباء 

املعنيَّية بإحصياءات الالجئيني والنازحيني الداخليِّني:

َتْوسـيُع املـدارك وامُلَنـارصُة امُلدبَّـرة: لكثيرٍي مين اليدول التيي 
ُتضيِّيفُ الالجئيني أو النازحيني الداخليِّني قيدرٌة إحصائية تكفي 
البتيداِء تنفييذ التوصييات. وميع ذليك هيي محتاجيٌة إىل أن 
م، وذلك بتوسييع املدارك وبيذل الجهد يف  ُيشيَحَذ عزمهيا لتتقدَّ

املنياصة )ومنيه َعيرُْض أميارات الَوْقيع املبكيرة(. 

االسـتثامر يف القـدرة اإلحصائيـة الوطنيـة: إذا كانيت القيدرة 
اإلحصائيية ضعيفية أو مثقلية باألعباء أو اجتميع عليها األمران 
معياً، احتييَج إىل االسيتثامر املسيتدام كإمنياِء القيدرة الوطنيية 
يق نحيو أهيداف التنميية املسيتدامة  م امُلحقَّ عيىل رَْصيِد التقيدُّ
وعيىل وإدخيال معطييات الالجئيني )والنازحيني الداخليِّني عند 
اقتضياء الحيال ذليك( يف إحصياءات الهجيرة التيي هيي أوسيع 

 . قاً نطا

ميا  القرسيـة:  الهجـرة  معطيـات  يف  التمويـل  حـال  تحسـني 
تيزال أقيرب ميوارد التموييل لَجْميع معطيات الهجيرة القرسية 
مأخيوذًة يف األكيرث مين ميزانييات املعونية اإلنسيانية التي هي 
يل  هيا أوالً يف َصيْوِغ التدخُّ بطبيعتهيا قصيرية األميد، َترُكيُز همَّ
اإلنسيايّن. ويجيب أن ُيغيريَّ هذا املسيلك لَدْعِم كلٍّ مين التنمية 
طويلية  التنميية  معطييات  ومبيادرات  للقيدرة  املسيتدامة 
األميد، ومين ذليك االسيِتطالُع الوطنيي ليألرس املعيشيية، وُنُظُم 

رُة. املعطييات اإلداريية امُليَؤزَّ

االشـتامل عـىل مناهـج جديـدة ومصـادر معطيـاٍت بديلـة: 
صحييٌح أن كاّلً مين التوصييات الدوليية يف إحصياءات الالجئيني 
والتوصييات الدوليية يف إحصاءات النازحني الداخليِّني ُمشيَتملٌة 
عيىل التوصيية بتحرِّي املناسيب من مناهج ومصيادر معطيات، 
ولكّنهيا أقيّل تركييزاً عىل املناهج الجدييدة أو مصادر املعطيات 
م واملناهج البديلة  البديلية. ثيم إنَّ يف التقانيات الرسيعة التقيدُّ
إلحياح  زاَد  وقيد  انتهازهيا.  ينبغيي  ُفرَصياً  املعطييات  لَجْميِع 
التيي  الجائحية  الجهيد بسيبب  بيذل مثيل هيذا  الحاجية إىل 

يُرق املألوفية يف َجْميِع املعطييات. ت ُأُسيَس الطُّ تحيدَّ

يُبِل تسيربه الييوَم فرقية الخيرباء  عيىل أنَّ كثيرياً مين هيذه السُّ
الداخليِّيني، وسيربها  والنازحيني  الالجئيني  بإحصياءات  املعنيَّية 
هيذا بعيٌض ميام تقطعيه يف املرحلية الثالثية مين عملهيا، تقيع 
بيني سينة 2020 و2024. ولهيذه املرحلية معياٌر مرجعيّي أيَّدْتُه 
لجنية اإلحصياء يف األميم املتحدة، ُيليِزُم الفرقيَة أن تدعَم تنفيذ 
التوصييات الدوليية يف إحصياءات الالجئني والتوصييات الدولية 
يف إحصياءات النازحيني الداخليِّيني، يف ميّدة تقيع بيني الثيالث 
يقاً.7 فلهيذه املنّصة  سينني املقبلية والخميس سينني تنفييذاً ُمنسَّ
قيّوة هائلية، تتيأّت مبعونيٍة ماليية من مركيز املعطيات املشيرتك 
الهجيرة  شيؤون  يف  الالجئيني  ومفوضيَّية  اليدويل  البنيك  بيني 
سيات ال ينفيكُّ يزييد.  القرسيية، وباهتيامٍم مين اليدول واملؤسَّ
فيإْن َجَميَع املجتميع الدويل بني ميا ُيبَذُل من جهيد هنا وهناك 
ٍم عظييٍم  إلصابية هيذا الهيدف املشيرتك، أمكين تحقييق تقيدُّ
ينة يف  يف بضعية سينني. وسيتؤيت اإلحصياءات الرسيميَّة امُلحسَّ
ُز جيدول  الالجئيني والنازحيني الداخليِّيني ُأُكَلهيا برسعية، فُيعيزَّ
َ معارضتها  ييات كثرية ولكنَّ لَينبِ أعيامل إدماجهيم. نعيم، امُلتحدِّ

. ُمَعدٌّ

َنتاِلَيا ِكِرِنْسِك َباْل 
nbaal@worldbank.org  @NataliaBaal 

فٌة رئيسٌة يف قسم اإلسرتاتيجيات والسياسات العاّمة، يف مركز  موظَّ
املعطيات املشرتك بني البنك الدويل ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون 

الهجرة القرسية 

bit.ly/Reliefweb-IRIS .1
2. انظر: »األخذ يف مقاربات تعاونيَّة لتحسني معطيات النُّزوح الداخّل«، ِدُڤورا لَِڤاُكوڤا 

وأِدْرَيان كالڤو ڤالدراما وجاك أجاروڤا واُثم وداِمَيان َجْسُلم، نرشة الهجرة القرسية، 
العدد 65. 

 bit.ly/FMR65-Levakova-et-al
 https://inform-durablesolutions-idp.org :3. انظر

وانظر أيضاً: التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخل، َچالَوَكا بياين 
وَنتالَِيا ِكِرِنْسيِك َباْل ومارتينا كاترينا، نرشة الهجرة القرسية، العدد 52.

www.fmreview.org/solutions/beyani-baal-caterina
 www.unhcr.org/5c658aed4 .4

 www.un.org/internal-displacement-panel/content/what-we-do .5
انظر أيضاً العريضة التي دفعتها فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني 

الداخليِّني إىل الفرقة الرفيعة املعنيَّة بالنُّزوح الداخّل:
 bit.ly/EGRIS-submission-HLP-Feb2021

6. أورد كلَّ األمثلة ممثِّلون عن منظامت وطنية يف املؤمتر الذي عقد سنة 2020 وجمع 
بني الدائرة املشرتكة املعنية بتحديد سامت النازحني الداخليِّني وبني فرقة الخرباء املعنيَّة 

بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخليِّني، وُأِديَر حول زيادة القدرة عىل اإلحصاء:
  www.jips.org/jips-publication/jips-egris-conference-2020-report/

وُيستثَنى من ذلك مثال إثيوبيا ومثال جمهورية إفريقيا الوسطى، فهام عمالن دعمهام 
bit.ly/JDC-filling-data-gaps :مركز املعطيات املشرتكة

7. املعيار املرجعّي لفرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني الداخليِّني: املرحلة 
 http://bit.ly/EGRIS-TOR-2020-24 :)2024–2020( الثالثة – تنفيذ التوصيات
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