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أهمية رصد النُّزوح الداخيل للتنمية املستدامة 
كريستيل كازابا

تقر أجندة التنمية املستدامة 2030 بوجود ارتباط بني النُّزوح الداخيل، والتنمية ما يفرض عىل الدول 
محبط  الواقع  لكنَّ  التنموية.  أهدافها  تحقيق  نحو  املحرز  للتقدم  عند رصدها  الداخيل  النُّزوح  مراعاة 

ويقول غري ذلك. 

تقر أجندة التنمية املستدامة 2030 بأن التَّهجري القرسي واحد من 
الحكومات  إنه عىل  إذ تقول  التنمية  أمام  املاثل  التهديدات  أهم 
كام  الخاصة،  حاجاتهم  ومراعاة  داخلياً  النَّازحني  األشخاص  متكني 
السالمة والنظام  الحكومات كافة عىل ضامن توفري  تلزم األجندة 
اإلنسانية  املعاملة  وتقديم  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  الهجرة،  يف 
يف  املدرجة  املستدامة  التنموية  األهداف  من  للمهجرين.1 وكثري 
الداخيل  بالنُّزوح  ترتبط  ومؤرشات  أهدافاً  2030تتضمن  أجندة 
لة حسب  املفصَّ البيانات  توليد  تشجيع  إىل  الرامي  الهدف  ومنها 
وضع الهجرة مبا يف ذلك النُّزوح الداخيل، ومنها أيضاً مؤرش النُّزوح 

الناتج عن الكوارث الطبيعية.2 

التنمية  أهــداف  من  واحد  كل  إنَّ  العموم  عىل  القول  وميكن 
بالعكس. وبالفعل  الداخيل، والعكس  بالنُّزوح  املستدامة له صلة 
ال تخطئ العني أهمية املبدأ العام يف األجندة 2030 الذي يقول ‘ال 
ينبغي أن نرتك وراءنا أي أحد’ فهذه العبارة ال شك بأنها تشتمل 
أيضاً عىل كل شخص تأثر بالنُّزوح الداخيل. واعتامداً عىل السياق 
الوطني وأولويات الحكومات ميكن إدراج هذه القضية يف األهداف 
والتجمعات  والرفاه،  الصحة  وتعزيز  الفقر،  من  بالحد  املرتبطة 
البرشية، والتغريات املناخية وغريها. فالنُّزوح الداخيل له تأثريات 
االجتامعية  ــؤرشات  امل من  مؤرش  كل  يف  مبارشة  وغري  مبارشة 
االقتصادية بدءاً من األمني إىل التعليمي، ومن العمل إىل البيئة. 
هذه  من  واحــد  كل  يف  املحرز  التقدم  مستوى  عىل  واعتامداً 

املؤرشات قد يرتفع خطر التَّهجري وأثاره، أو تنخفض تبعاً لذلك.

الرصد: متجاهل ومتباين
يف  كبرية  لدرجة  مهماًل  الداخيل  النُّزوح  زال  ما  ذلك،  كل  رغم 
2030نصاً  أجندة  تتضمن  الصدد  وبهذا  الوطنية.  االسرتاتيجيات 
الوطنية  املراجعة  تقارير  تقديم  خالل  من  التقدم  رصد  حول 
بذلتها  التي  الجهود  مبينة  الحكومات  تصدرها  التي  الطوعية 
عام 3,2030 وبني  املستدامة مع حلول  التنمية  األهداف  لتحقيق 
عامني 2016 و2018 سلمت 100 دولة تقاريرها الوطنية الطوعية. 
لكنَّ قلياًل من الدول األكرث تأثرا بالنُّزوح الداخيل سلمت تقاريرها 
النُّزوح  موضوع  منها  واحدة  دولة  إال  تذكر  مل  بل  ومراجعاتها، 
الداخيل يف حني أدرجت واحدة من عرش دول اهتاممها املحدود 

بعواقب النُّزوح الداخيل وأثاره يف التنمية وسبل معالجته. 

وحتى املراجعات التي تذكر النُّزوح الداخيل فعادة ما تذكرها 
يف  أفغانستان  تركز  إذ  األهداف  من  متنوع  عدد  إىل  نسبة 
دون  يحول  عائق  أنه  عىل  الداخيل  النُّزوح  عىل  مراجعتها 
إحراز التقدم النمو االقتصادي، وخفض الفقر، وتربط النُّزوح 
ا مراجعة  الداخيل مع الهدف التنموي األول )خفض الفقر(. أمَّ
التَّهجري  وضع  حسب  البيانات  بتفصيل  فتطالب  أذربيجان، 
الهدف  ضمن  الداخيل  النُّزوح  ترصد  أنها  وتبني  والنُّزوح. 
التنموي األول وضمن الهدف التنموي الخامس أيضاً )املساواة 
جهوداً  تبذل  أنها  إىل  املراجعة  هذه  وتشري  الجنسني(  بني 
الرتكيز  الحكومة  تنوي  الجهود  هذه  وضمن  الفقر.  لخفض 
وتقر  داخلياً.  النَّازحون  ومنهم  استضعافاً  األكرث  الفئات  عىل 
نيجرييا بالتَّهجري الناتج عن النزاع عىل أنه عقبة أساسية تقف 
حائال أمام إنجاز األهداف التنموية املستدامة. وتناقش ذلك 
ضمن الهدف التنموي 16 )السالم والعدالة وقوة املؤسسات( 
الجودة(  ذو  )التعليم   4 رقم  املستدام  التنموي  والهدف 
ويف  األهداف(.  تحقيق  تجاه  )رشكات   17 التنموي  والهدف 
الهدف  الداخيل ضمن  النُّزوح  عىل  قربص  تركز  ذلك  غضون 
ويعكس  مستدامة(  محلية  ومجتمعات  )مدن   11 التنموي 
ذلك حقيقة أنَّ املناطق الحرضية تستضيف كثرياً من النَّازحني 
يف  الداخيل  النُّزوح  ذكر  ويأيت  السبعينيات.  منذ  الداخليني 
)اإلجراء   13 املستدام  التنموي  الهدف  ضمن  مر  مراجعة 
ارتفاع  مع  املاليني  تهجري  توقع  إىل  وتشري  باملناخ(  الخاص 
البحر، والفيضانات، والحت والتعرية. وأخرياً  منسوب سطح 
التنموي  الهدف  ضمن  للتهجري  خاصاً  مؤرشاً  أوغندا  تبنت 

املستدام 6 )مياه نظيفة، وإصحاح(. 

خيارات عملية لرصد التقدم 
ُتَبنيِّ هذه املراجعات املتنوعة أنَّ االحتامالت مفتوحة أمام كل 
للجهود  إدخالها  ناحية  الداخيل من  بالنُّزوح  املتأثرة  البلدان 
العامة  واألطر  الوطنية  التنموية  إسرتاتيجياتها  يف  املحددة 
الراصدة لألهداف التنموية املستدامة. فإذا مل تكن قد فعلت 
النُّزوح الداخيل ما هو إالَّ  ذلك بعد، فرمبا ألنَّها افرتضت أنَّ 
قضية إنسانية ال تنموية، أو رمبا مل تكن ترغب أصاًل باالعرتاف 
من  التملص  تريد  كانت  رمبا  أو  الداخيل،  النُّزوح  بظاهرة 

تخصيص املوارد لحل تلك الظاهرة. 
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ورمبـا يعـود السـبب أيضـاً إىل تعقيد اإلطـار العام الخـاص برصد 
هـذا  أن  يف  شـك  ال  العامليـة.  املسـتدامة  التنمويـة  األهـداف 
العـدد الكبـري جـداً مـن مـؤرشات األهـداف التنموية املسـتدامة 
العامليـة )بلـغ عددهـا 232( ميثـل عبئاً ال يسـتهان بـه عىل عاتق 
املؤسسـات اإلحصائيـة يف األقطـار املشـاركة. وقد أشـارت معظم 
عـن  العـايل  املـادي  الدخـل  بلـدان  فيهـا  مبـا  بالفعـل  البلـدان 
عجزهـا الحـايل لتوفـري البيانـات املتعلقـة بـكل واحـد مـن هـذه 
املـؤرشات. وإذا اسـتمر هـذا العـبء عـىل املكاتـب اإلحصائيـة 
لرصـد  تكريـس كل مواردهـا  إىل  ذلـك  يدفعهـا  فقـد  الوطنيـة، 
األهـداف التنمويـة املسـتدامة، وذلـك يعنـي الحـد مـن قدرتهـا 
السـنوات  خـالل  األخـرى  القضايـا  حـول  البيانـات  جمـع  عـىل 
االثنـي عـرش القادمـة. وإذا مل تـدرج قضيـة النُّـزوح الداخـيل يف 
العمليـات، فقـد تصبـح محجوبـة عـن األنظـار إحصائيـاً  هـذه 
لغايـة عـام 2030. ومـع ذلـك هنـاك ارتفـاع يف الوعـي بـرضورة 
جمـع مثـل هـذه البيانـات، فـإذا مـا تضافـر مـع هـذا الوعـي 
تخصيـص بعـض املصـادر اإلضافيـة قد ميكـن بذلك ضـامن ظهور 

هـذه القضيـة عـىل الـدوام. 

املسـوحات  مـن  تـأيت  بالتنميـة  الخاصـة  البيانـات  فمعظـم 
تسـتخدم  التـي  والدوليـة  املعياريـة  املنزليـة  واالسـتقصاءات 
السـجالت اإلداريـة لتحديد أربـاب األرس الذين سـوف يخضعون 
للمقابـالت يف تلـك املسـوحات. وهـذه الطريقة تسـتثني مبارشة 
كثـرياً مـن النَّازحـني داخليـاً ألنهـم غـري مسـجلني لدى السـلطات 
املعنيـة يف مجتمعاتهـم املضيفـة، أو رمبـا يعيشـون مـع أقـارب 
أو أصدقـاء لهـم، وبذلـك ال ميكـن يف املقابلـة اعتبـار أي منهـم 
عـىل أنـه رب أرسة، أو رمبـا يتمثـل العائق األسـايس يف تحديدهم 
بأنهـم مسـتمرون يف تنقلهـم مـن مـكان إىل آخـر. وقـد سـعت 
اسـتقصاءات  بإجـراء  املشـكلة  تلـك  مواجهـة  إىل  الـدول  بعـض 
أو  املاشـية  رعـاة  مثـل  ‘املحجوبـة’  املجموعـات  مـع  خاصـة 
املقيمـني يف العشـوائيات، وال شـك يف أنَّ مثل هـذه املقاربات قد 
تخـدم يف تحسـني متثيـل النَّازحـني داخليـًا. وميكـن كخيـار إدراج 
سـؤال إضـايف يف اسـتقصاءات األرس املوجـودة )مثل اسـتقصاءات 
املجموعـة العنقوديـة للمـؤرشات املتعـددة لليونيسـف( وذلـك 
لتحديـد وضـع التَّهجـري للشـخص الخاضـع ملقابلـة. ويعنـي ذلك 
إمكانيـة توفـري معلومـات أخـرى مبـا فيهـا مـا يتعلـق بالدخـل، 
ومسـتوى التعليـم والوضـع الصحـي، ثـم ُتحلَّـل تلـك املعلومـات 
كلٌّ عـىل حـدة لألشـخاص الذيـن نزحـوا أو مل ينزحـوا ملعرفـة إذا 

مـا كان وضـع النَّازحـني الداخلـني أسـوء مـن غريهـم أم ال.

إجـراء  املعلومـات مـن خـالل  مثـل هـذه  وقـد يصعـب جمـع 
اسـتقصاء تقـوده الحكومـة يف البلدان التي يعتقـد فيها النَّازحون 
غ لـه أم ال أن بـأن السـلطات سـوف  سـواء كان اعتقادهـم ُمَسـوَّ

متـارس التمييـز ضدهـم. ويجـب االنتبـاه إىل هـذه املشـكلة عىل 
أنهـا سـبب محتمـل يف أن تكـون التقارير والتقديـرات أقل بكثري 
وباملقابـل،  للوضـع.  الكاملـة  الحقيقيـة  الصـورة  ترسـم  أن  مـن 
افـرتاض أنَّ رب  نتيجـة  قـد تكـون هنـاك مبالغـات ف األرقـام 
النُّـزوح  صفـة  إعطـاء  يعنـي  فذلـك  نازحـًا  كان  مـا  إذا  األرسة 
لـألرسة بكامـل أفرادهـا. ومن هنـا، تويص مجموعـة الخرباء حول 
إحصـاءات الالجئـني والنَّازحـني داخليـًا تجميـع البيانـات لتفادي 
املبالغـة يف التقديـرات ذلـك أنَّـه ليـس مـن الـرضوري أن يكـون 
ـروا معـه. بـل تـويص املجموعـة  النَّـازح وأطفالـه قـد ُهجِّ زوج 
اسـتخدام فئتـني هام فئـة النَّازحني داخليـًا وفئة ‘ُمعـايَِل النَّازحني 

داخليـاً’ أو طـرح األسـئلة عـىل كل فـرد مـن األرس عـىل حـدة.4

يتمتـع رصـد النُّـزوح الداخـيل بأهميـة كـربى. فهـو أوالً يجـذب 
االنتبـاه نحـو الظاهـرة بتسـليط الضـوء عـىل مسـتواها وشـدتها. 
وال غنـى عنـه، ثانيـاً، إلعـالم الفاعلـني اإلمنائيـني واإلنسـانيني مبـا 
يلـزم لـيك يصممـوا جهودهـم وبرامجهـم بطريقـة أكـرث كفـاءة. 
ـا األمـر الثالـث فهـو أنَّـه لرصـد النُّـزوح الداخـيل دور مهـم  أمَّ
عليهـا  ُتعـرََض  بـأن  وذلـك  الحكومـات  مـن مسـاءلة  التأكـد  يف 
وعـىل سـكانها وعـىل املجتمع الـدويل نتائـج ترفاتهـا أو تعبات 
امتناعهـا عـن التـرف. ويف حالـة االمتنـاع أو عـدم القـدرة عـىل 
املحـرز نحـو تحقيـق  التقـدم  الداخـيل يف رصـد  النُّـزوح  إدراج 
األهـداف التنمويـة املسـتدامة، فقـد يكـون ذلـك مشـكلة كبرية، 
أمـام  أساسـياً  عائقـاً   2030 أجنـدة  تحـذر  كـام  يكـون  قـد  أو 
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