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ُّزوح الداخ ُّ
ٌ
معطيات وأد ّلة
الح َض:
الن ُ
يل يف َ
أنشلي ِني وك ِل ُيمنس ُلدُ وك
ِف ِسنت ِ

صعب ولك ّن ُه رضورة.
َجمْعُ املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجري الحرضيّ أم ٌر ٌ
مـا يـزال يظهر ٌ
خلـل يف إتاحة التقديـرات الصحيحة ل َقـ ْد ِر التَّهجري
ً
الحضريّ  .واملعلومـات ،وإن ته ّيـأت محل ّيـا ،فهـي غير كافيـة
ْـع واالسـتجابة والحلـول املسـتدامة .فـإن ُأريـ َد
عمومـاً إلفـادة املَن ِ
َ
ـقُ
بنـاء قاعـد ِة أد ّلـ ٍة متينـ ٍةُ ،ينطل منهـا إىل اتخـاذ القـرارات عـن
ـم ملعالجـة التَّهجير الحضريّ  ،فلا ب ّد مـن جمـع رضوب أخرى
ِع ْل ٍ
والسـنُّ  ،والتعـ ُّوق
مـن املعطيـات يف الخصائـص (ومنهـا الجنـسّ ،
ّ
العقلي أو الجسـديّ إن ُو ِجـدَ) ،واألحوال املعيشـية (ومنها ال ّدخْ ُل
وثالـث التحدّيـات ِق ّلـ ُة املعطيـات ُّ
الطول َّيـة .فكثيراً مـا ينخ ِفـضُ
والوصـول إىل الخدمـات) ،والقـدرات.
َ
االسـتثم ُر يف َج ْم ِـع املعطيـات ،بعـد مرحلـة الطـوارئ يف األزمـة.
الحصول عىل املعطيات
ٌ
عريـض يف طريـق تقديـر األحـوال املعيشـ ّية التـي
وهـذا ُمعـ ِّو ٌق
ً
َ
ـم
كثير ٌة هـي التحدّيـات التـي تكتنـف َج ْم َـع معطيـات التَّهجير عليهـا النّازحـون داخليـا مـع امتـداد الزمـانَ ،ين َُـع متـا َم ف ْه ِ
الحضري .وأ ّول هـذه التحدّيـات عـدم وجـود
إجماع عـا ّم على أسـباب وخصائـص التَّهجير الـذي تطـول مدّتـه يف املـدن .فهـذه
ٍ
واملعايير تختلـف املعلومـات ق ّي ٌ
ماه ّيـ ِة املنطقـة الحرضيـة .فترى الحـدو َد
مـة عنـد الجهـات الفاعلـة يف ميدان العمـل اإلمنا ّيئ،
َ
باختلاف البلاد ،فينشـأ مـن هذا معـ ِّو ٌق شـديدٌ مبنهـج البحث يف إذ بهـا ميكنهـا تعديـل ُّ
تدخالتهـا يف التنميـة الحرض ّيـة والتخطيـط
عاملـي لطبيعـة التَّهجير الحضريّ أو
إيجـاد َتصـ ُّو ٍر
الح َضر واملجتمعـات
الريفـي .ولقـد الحضريّ  ،فرتاعـي فيهـا النَّازحين داخليـاً يف َ
ّ
ّ
ُ
وقت طويـل ملعالجت ِه ،ولكـنّ اعتامد املحل ّيـة واملض ّيفـة.
يقتضي هـذا التحدّي إنفـاق ٍ
البلـد معاي َري لنفسـها ُي َسـا ِعدُ يف ِّ
األقل على َجعْلِ َج ْم ِـع املعطيات
ّيات الواقعة عىل َج ْم ِع املعطيات
َ
على غـرا ٍر واحـد يف البلـد ُك ِّلـه.
معالج ُة التحد ِ
املعطيـات البديلـة والتِّقانـات على
ميكـن أن تسـا ِع َد مصـا ِد ُر
ِ
الح ُ
ـب هـذه التحدّيـات ،ومـن هـذه املصـادر والتِّقانـات معطيات
صـول على
ٍ
وثـاين التحدّيـات ُ
معطيـات محـدّد ٍة جغراف ّيـاً َغ ْل ِ
ّ
ُ
ُ
بالسـواتل ،والخرائط
الح َض .فاملـدن أماكن معقـدة ،والتَّهجري منها الهواتـف الج ّوالـة ،وتحليـل ُّ
للنّازحينَ داخليـاً يف َ
الصـور امللتقطـة َّ
مواضـع املجتمع ّيـة .فعلى سـبيل املثـال ،تعاونـت األمـم املتحـدة ،يف بابوا
ـب معرفـ َة
وإليهـا وفيهـا شـديد الدينام ّيـة ،وهـذا ُيص ِّع ُ
َ
الصحيح ِـة يف ِّ
َ
كل وقـت .إذ َي ُْك ُثر يف ُ
خاصـة السـتعامل معطيـات
املـدنِ أن يتشـتّ ت غينيـا الجديـدة ،مـع
املهجريـن
ٍ
رشكات هاتف ّيـ ٍة ّ
َ
َّ
َ
ُ
ِّ
َ
ُ
ْ
(جـ ِّردَت مـن كل مـا قـد تعـ َرف بـ ِه هُ و ّيـة
وكثير منهـم يطلبـون إخفـاء هُ و ّيتهـم ِخشـ َية الهواتـف الج ّوالـة ُ
النّازحـون داخليـاًٌ ،
ِّ
ـاس نسـق التَّهجير ُومدّتـهُ ،وذلـك بعـد الزلـزال
كل مـا يحتمـل أن يهـ ِّد َد أ ْمنَهـم .وهـذا تحـ ٍّد ٌ
واقـع خصوصـاً عىل أصحابهـا) يك ُي َق َ
ّ
َ
املتعاونينَ
َ
مـن
ديـن اإلنسـان ّيني األوائـل الذيـن يحاولـون إتاحـة مـا يسـ ّد الـذي وقـع يف فرباير/شـباط  .2018فمكـن هـذا
ا ُملن ِْج َ
فصلـة يف مـا يلي :متـى انتقـل النّاس؟
الحاجـة مـن الحام َيـ ِة وال َعـ ْون.
الحصـول على معلومـات ُم ّ
ومـن أيـن؟ وإىل أيـن؟ وكـم ظ ُّلـوا نازحين؟ 3فـإن اسـ ُت ْك ِم َلت هذه
ٌ
على ّأن يف َج ْم ِـع معطيـات التَّهجير املحـددة جغراف ّيـاً
ّ
املتضررة،
مبعلومـات كيف ّيـة مـن املجتمعـات املحل ّيـة
أمثلـة التقديـرات
ٍ
َ
دُ
حسـنة .ففـي العراق ،ينـدرج يف مصفو َفـ ِة تت ُّب ِع التَّهجير التي عند فست َُسـا ِع على إبـرا ِز مـا ك َمـنَ مـن أسـباب انتقـال النّـاس
املنظمـة الدوليـة للهجـرة 1إحداث ّي ُ
ـات مواقـع النَّازحين داخليـاً يف وا ّتخاذهـم قـرار العـودة.
تحليـل أجـ َرا ُه مركز رصـد النُّـزوح الداخيلّ
ٌ
البلـد ك ّلـه .وقـد أظهـر
2
َ
َ
ّ
ْ
َ
قريـب مـن
باسـتعامل هـذه املعطيـات أن يف سـنة  2018كان
ـق النُّـزوح الحضريّ ،
ٌ
ٌ
وصحيـح أن القـدرة على أن ُي َ
قـاس قـ ْد ُر ن َس ِ
كاف لإلحاطـ ِة بالظاهرة.
 %70مـن النـاس الذيـن َنز َُحـوا داخل ّيـاً بسـبب النِّـزاع والعنـف يف ومكانـه ،ومدّتـه ،أمـ ٌر مفيـد ،ولكنّه غير ٍ
ـون يف املناطـق الحرض ّيـة ،ولكـنّ  %96مـن مواضـع ثـم يتلـو ذلـك ٌ
العـراق ُي ِق ُيم َ
خلـل يف الفهـم ،ميكنـه أن ُيق ِّيـ َد القدرة عىل إنشـاء
ُ
ً
َّ
ّ
سـجلِ أنهـا يف مناطـق حرض ّيـة بالبلـد كانـت الحلـول التـي تناسـب كل سـياق .ومـن هنـا ،أن إجرا َء التشـخيص
النَّازحين داخليـا امل ّ
يف الواقـع ً
ات يف منطقـ ٍة واحـدة ميكـن أن يسـاعد على إظهـار اآلثـا ِر التـي قـد يرتكهـا النّـزوح يف
قامئـة على مسـا َف ِة  10كيلومتر ٍ

مـن املناطـق الحرض ّيـة .و ُتقدّم هـذه املعطيات (التي ُجـ ِّرد َْت من
كل مـا قـد ُتعـ َر ُف بـ ِه هُ و ّيـة األفـراد لحاميتهم) بين أيدينـا تص ُّوراً
ِّ
ّ
ً
باملـدُ
والتوسـع الحضريّ  .وعىل
مفيـدا لعالقـة النُّـزوح الداخلي نِ
ُّ
معطيـات كهـذه شـامل ٍة موصولـ ٍة
الرغـم مـن ّأن الحصـول على
ٍ
ُ
ُ
َ
ّ
ُ
بين املثـال املتقـدّم الذكـر ،أن تقديـ َر
مبواضـع النـاس أمـ ٌر نـادرُ ،ي ِّ
أمـر ال ّ
َقـ ْد ِر التَّهجير يف ُ
شـك ممكـن.
املـدنِ ٌ
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بالح َضر ويف
النَّازحين داخليـ ًا َ
املجتمعـات املحل ّيـة التـي
ُتض ّي ُفهـم ،وإظهـا ِر قـدر ِة
السـلطات املحل ّيـة وغريهـا مـن
أصحـاب املصلحـة املعن ّيني عىل
معالجـة حاجـات املجتمعـات
ّ
املتضررة بالنُّـزوح،
املحل ّيـة
ْـم االعتماد على
وعلى َدع ِ
4
النفـس.

7

ـس بنـا ِء قاعـدة
ومـن ِّ
أهـم ُأ ُس ِ
ألد ّلـة التَّهجير الحضريّ  ،أن
َـم َ
كيـف تقـدر املـدن على
ُيفه َ
مـن
كثيرة
أعـداد
اسـتيعاب
الرسمي للنّازحني ،يف صنعا َء باليمن ،أغسطس/آب .2018
مُخ َّيم الح ّباري غري
ّ
السـ ّكان؟ وكيـف يؤ ّثـر التهجري
ً
أنشلي ِني vicente.anzellini@idmc.ch
يف السـوق واإلسـكان وإيصال الخدمات ،سـواء كان التأثري حسـنا ِف ِسنت ِ
َ
منسقي التقرير العاملي يف النُّزوح الداخيل
أو سـيئاً؟ هـذا ،وميكـن أن
ـع املعطيـات و َبـ ْذلِ
منسقٌ  ،من ِّ
ِّ
تكـون إدامـة َج ْم ِ
ً
ً
الجهـد يف التحليـل ،مـع امتـداد الزمان ،أمـرا صعبـا .ولذلك ال بدَّ
مـن أن ُت ْبنَـى ُقـد َر ُ
يمنس ُلدُ وك clemence.leduc@idmc.ch
ات السـلطات املحل ّيـة ،وأن ُيشـا ِر َك النَّازحـون ك ِل ُ
ٌ
بالح َضر واملجتمعـات املحل ّيـة التي تض ّيفهـم يف َج ْم ِع زميلة يف البحث وال ّرصد
داخليـاً يف َ
َ
املعطيـات الدائـرة حـول مواطـن ضعفهـم وحاجاتهـم.
مركز رصد النُّزوح الداخيل
ٌ
تحليـل مبقديشـو يف سـنة  2014وسـنة www.internal-displacement.org 2015
وقـد ُأ ْجـ ِريَ
(بالتعـاون مـع السـلطات املحل ّيـة) عدَّ وحـ ّد َد املسـتوطنات غري
www.globaldtm.info .1
ً
الرسـم ّية ،فأعـان ذلـك عىل تعيين النَّازحني داخليـا ومتييزهم من  .2باستعامل اإلطار الذي ّأطره االتحاد األورويب واسمه (طبقة املستوطنات البرشيّة
ضيفيهـم 5.وألقـى التحليـل الضو َء على التح ّديـات الواقعة عىل العامل ّية)https://ec.europa.eu/jrc/en/global-human-settlement-layer :
ُم ِ
النَّازحين داخليـ ًا يف مناطق مختلفة مـن املدينة ،مل يكن -أو يكاد Prahara P et al (2019) Comparing population displacement estimates .3
from mobile network data and other sources. Working paper: evidence from
ال يكـون -فيهـا َ
قبل إجـرا ِء التحليل من
ِ
معلومـات أحوالِهم يشءthe Highlands earthquake in Papua New Guinea .
ّ
ومل َي ْشـمل التح ِل ُ
َ
مسـتوطنات ُمع ّينة( ،املوازنة بني تقديرات تهجري الس ّكان من خالل معطيات شبكة الج ّواالت وغريها من
النازحينَ
يف
يـل إال السـكان
ٍ
ولكـن نتائجـه أفـادت –ومـا تـزال تفيـد– املصادر .ورقة عمل :أد ّلة من زلزال هايالندز يف بابوا غينيا الجديدة)
ال يف املدينـة ك ّلهـاّ ،
bit.ly/IDMC-PNG-GRID2019
ْم الحلـول الدامئة .والغالب Joint IDP Profiling Service (2019) Displacement profiling in urban areas: .4
السـلطات املحل ّيـة يف مقديشـو يف َدع ِ
أسـاس Methodological approaches for collecting and analysing data on internal
ـع املعطيـات هذه نـادرة الحصول ،مع أ ّنها
ٌ
ّأن أعمال َج ْم ِ
displacement in cities
ـم َقـ ْد ِر النّـزوح والتَّهجير وخصائصهما وأحوالهام.
لتقديـر و َف ْه ِ
(تشخيص النّزوح يف املناطق الحرضيّة :مقاربات منهجية لجمع وتحليل املعطيات يف
وللخـروج بنتائـج أفضـل ،وتقليـلِ إمـكانِ ْأن تطـول مـدة النُّزوح
والتّهجير ،ينبغـي أن ُي َح َ
ـاط مبـا هو موجـودٌ من مـوارد ومهارات
ـيع إرشاك
توس ُ
وخدمـات مجتمع ّيـة .ولتحقيـق ذلـك ،ينبغـي ِ
ضر واملجتمعـات املحل ّيـة املض ّيفـة يف
النَّازحين داخليـ ًا َ
بالح َ ِ
التخطيـط الحضريّ والتنمـويّ  ،فذلك يعني عىل تعيين األولو ّيات
–أي إيصـال الخدمـات ،والبنـى التحت ّية ،واإلسـكان– التي ُتسـ ِه ُم
َ
إسـهام يف الوصـول إىل حلـول دامئـة للنُّـزوح والتهجير
أكثر
ٍ
الحضريّ .

ّ
النّزوح الداخ ّ
يل باملدن) bit.ly/JIPS-UrbanProfiling-GRID2019
See pp90–1 of IDMC (2019) Global Report on Internal Displacement .5
العاملي يف النّزوح الداخ ّ
يل لسنة )٩١٠٢
(انظر ص  ٠٩-١من التقرير
ّ
bit.ly/IDMC-GRID-2019-Ar

َ
الوصول إىل ِّ
كل مقاالت نرشة الهجرة القرسية
َمن شا َء
التي ِم ْح َو ُرها ا ُملعط َي ُ
ات ،فلينظر قامئ َة املواضيع
الصادر َة يف يناير/كانون الثاين  2020يف هذه ال ُوصلة:

www.fmreview.org/thematic-listings
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