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القياس الكّمي للنزوح يف حاالت الكوارث الحرضية
ناندو لويس ونييك هريوانجر

إّن أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وأنشطة الربامج اإلنسانية املعنية مبساعدة السكان النازحني تغدو 
أكرث فاعلية عندما تكون مستندة عىل )وموّجهة بـ( بيانات دقيقة يف الوقت املناسب. إال أن هناك فجوة 

بيانات كبرية يف سياق النزوح الحرضي.

لو  حتى   األخطاء  لوقوع  معرضة  البيانات  جمع  عمليات  إّن 
يف  نجد  لذا،  الوطنية.  التعدادات  مثل  رصامة،  األكرث  كانت 
مامرسات جمع البيانات اإلنسانية َميال إىل وضع أولويات لبعض 
املواقع الجغرافية، وأنواع املواقع الجغرافية أو الفئات السكانية 
الحكومة  بيانات  احتياجات  يعكس  الذي  األمر  التقييم،  عند 
وأصحاب الشأن وقدرتهم عىل تقديم املساعدة، والقيود املالية 
للمواقع  التشغيلية1  والتعريفات  تواجههم،  التي  واللوجستية 
التي  البيانات  عىل  تؤثر  أن  العوامل  لهذه  وميكن  والسكان. 
يتم جمعها يف سياقات الكوارث الحرضية واآلثار املحتملة عىل 

السكان املترضرين.

وتتضمن الجوانب الرئيسية املشمولة يف عملية جمع البيانات 
النازحني  السكان  واحتياجات  السكانية  والرتكيبة  األعداد  عن 
السياج الجغرايف )أي تحديد مكان إجراء التقييم(؛ والتعريفات 
االستبيانات(؛  )مثل  واألدوات  السكان(؛  ولفئات  )للمواقع 
التنفيذيون(؛  والرشكاء  الرئيسيون،  واألدالء  )العادون،  والناس 
بالرشاكة  البيانات  يتم جمع  ما  وغالًبا  اللوجستية.  والخدمات 
املعلومات  احتياجات  تلبية  عىل  الرتكيز  ويتم  الحكومات،  مع 

عند أصحاب الشأن املستجيبني لألزمات.

أربعة  يف  املامرسني  البيانات  جامعي  مع   – املقابالت  توفر 
يف  لالختالفات  ثاقبة  رؤى   - بلدان  ثالثة  عرب  كوارث  حاالت 
النتائج املقدمة من خالل كيفية جمع بيانات النزوح يف املناطق 
تتّبع  مصفوفة  موظفي  مع  املقابالت  أجريت  فقد  الحرضية2. 
عملوا  الذين   )IOM( للهجرة  الدولية  املنظمة  يف  النزوح 
يف   )Iota( وإيوتا   )Eta( إيتا  إعصاري  البيانات عن  عىل جمع 
الغربية  تينجارا  نوسا  2018 يف  وزلزال   ،2020 لعام  هندوراس 
يف  وتسونامي   2018 عام  وزلزال   )West Nusa Tenggara(
وسط سواحييل يف إندونيسيا وزلزال 2019 يف مينداناو بالفلبني3.

من  النزوح  تتّبع  مصفوفة  موظفي  مع  املقابالت  كشفت  لقد 
بلدان دراسة الحالة الثالثة أن: ) أ( القرارات التشغيلية املتعلقة 

لها  كان  النزوح  مواقع  تعريفات  )ب(  و  الجغرايف  بالسياج 
األشخاص  سلط  وقد  البيانات.  جمع  نتائج  عىل  األكرب  التأثري 
الحرضية  الكوارث  سياقات  يف  معهم  مقابالت  أجريت  الذين 
الضوء عىل خمسة أنواع رئيسية من مواقع النزوح: 1( املواقع 
الرسمية الكبرية/ مراكز اإلخالء؛ 2( املواقع الكبرية غري الرسمية؛ 
3( مواقع غري رسمية أصغر قامئة عىل أرض عامة أو ممتلكات 
عائلة مضيفة؛ 4( املكوث يف منزل عائلة مضيفة؛ و 5( مغادرة 
التشغيلية  والقرارات  القيود  وتؤثر  بالكامل.  املنكوبة  املنطقة 
أن  يجب  التي  النزوح  مواقع  من  األنــواع  هذه  من  أي  عىل 
تكون األكرث استهداًفا ملزيد من التقييم اإلنساين. وتؤثر الحالة 
التي  املواقع  من  األنــواع  هذه  من  أي  عىل  ذاتها  الحرضية 
تضم أكرب عدد من النازحني. فعىل سبيل املثال، أملحت ردود 
أنه يف حالة وجود عدد  إىل  والفلبني  إندونيسيا  املقابالت من 
رسمية  مواقع  إلنشاء  املتاحة  املفتوحة  املناطق  من  محدود 
وغري رسمية أكرب للنازحني، فإن هذا سيؤدي إىل إنشاء العديد 
من املواقع األصغر. ويف هذه الحالة، قد يؤدي القرار التشغييل 
لتحديد أولويات املواقع للتقييم بناًء عىل حجم املوقع أو نوعه 

إىل فجوات كبرية يف البيانات.

تأثري القرارات التشغيلية

البيانات األساسية حول مواقع النزوح يف هندوراس وإندونيسيا 
متوافرة فقط عن املواقع الكربى. وقد شملت محاوالت التغلب 
األساسية يف هندوراس  البيانات  توافر  عىل مشكلة محدودية 
شدة  عن  أخرى  معلومات  مع  املعلومات  تلك  دمج  عملية 
للمساعدة يف  زيارتها  بلدية وجدوى  التدمري يف كل مقاطعة/ 
تحديد املكان الذي ميكن ألنشطة جمع البيانات أن تستهدفه. 
يف  أما  فقط.  األكرب  املواقع  عىل  الرتكيز  إىل  ذلك  أدى  وقد 
القرار عىل نحو أن الخيار األمثل واألكرث  إندونيسيا، فقد كان 
طريقا  املسح  ُيجرى  أن  هو  النزوح  مواقع  لتحديد  فاعلية 
املناطق،  إحدى  ويف  بأكملها.  املترضرة  للمنطقة  الطريق  تلو 
خياًما  األشخاص  العديد من  أقام  تينجارا،  نوسا  الواقعة غرب 
عائالتهم. أو  أصدقائهم  أو  لجريانهم  الخلفية  الساحات  يف 
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البيانات عىل تحديد أي مكان جغرايف  اتفق فريق جمع  لقد 
كموقع لجوء يف حالة وجود أربع عائالت عىل األقل يف املكان، 
د – بناء عىل ذلك- أكرث من 3000 موقع من هذا القبيل.  فُحدِّ
بالنسبة  للغاية  دقيقة  املعلومات  هذه  كانت  ذلك،  ومع 
املواقع األصغر بسبب  بفلرتة  قاموا  الذين  املستجيبني،  ملعظم 
الكبري  الحجم  لهذا  املساعدة  تقديم  اللوجستية يف  التحديات 
التي  املواقع  أنواع  كانت  لذلك،  ونتيجة  الصغرية.  املواقع  من 
متشابهًة  وإندونيسيا  هندوراس  من  كل  يف  املساعدة  تلقت 
للغاية بالرغم من االختالفات يف طرق جمع البيانات. وقد أدى 
الغربية  تينجارا  الدقيقة يف نوسا  للبيانات  االستخدام املحدود 
يف إندونيسيا إىل تعريف املوقع بزيادة العدد إىل عرش عائالت 
يف  الوضع  لكن  الوسطى.  سواحييل  منطقة  يف  االستجابة  يف 
الحكوميني  توافر لدى الرشكاء  الفلبني كان مختلًفا متاًما؛ فقد 
هنا معلومات عن املواقع مبا يف ذلك املواقع الكبرية والعائالت 
املضيفة، وكانوا قادرين عىل تقديم املساعدة لكال النوعني من 

املواقع.

تقديم  يف  األولويات  عىل  والقيود  ــوارد  امل يف  القيود  أدت 
جمع  عدم  إىل  املترضرة  املناطق  يف  السكان  إىل  املساعدة 
فغالًبا  املترضرة.  املنطقة  غادروا  الذين  السكان  عن  البيانات 
الحرضية يف مستوطنات غري  املناطق  املهاجرون يف  ما يعيش 
السكان  يواجه  وعندما  آمنة.  غري  وظائف  ولديهم  حكومية 
الظهور،  رسيع  أو  كان  بطيًئا  خطريا،  حدًثا  بالفعل  املتنقلون 
يصبح  قد  العائلة  منزل  أو  األصلية  منطقتهم  إىل  العودة  فإن 
االحتامل األكرث جاذبية من االنتقال إىل موقع نزوح كبري. وعىل 
الرغم من إمكانية وضع تقديرات لتدفقات السكان إىل مواقع 
خارج املنطقة املترضرة من الكارثة، كام فعلت مصفوفة تتّبع 
النزوح أثناء الثوران الربكاين يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
يف مايو 2021، إال أن العديد من أنشطة جمع البيانات تفشل 

يف إدراج هذه املواقع.

آثار متوقعة 

من  لكل  متوافرة  املعلومات  كانت  حيث  الفلبني،  يف  حتى 
املواقع الكبرية ولألشخاص النازحني املقيمني مع عائالت مضيفة 
أن  معهم  مقابالت  أجريت  الذين  األشخاص  أفاد  فقد  لهم، 
النازحني  إىل  ثم  الكبرية،  املواقع  إىل  أوالً  ُقّدمت  املساعدات 
يف  منترشة  املامرسة  هذه  بأن  أفادوا  كام  ذلك،  بعد  اآلخرين 
الحاالت املختلفة. إن إعطاء أولوية للمواقع األكرب حجاًم عىل 
حساب مواقع املجتمعات الصغرية واملضيفة قد أدى إىل خلق 

فجوة يف البيانات ويف االستجابة ميكن أن يكون لها آثار سلبية 
كبرية عىل السكان املترضرين.

عائالت/  مع  املقيمني  النازحني  احتياجات  أن  من  الرغم  عىل 
أو مع مجتمعات مضيفة لهم مل تفهم جيدا كام فهمت تلك 
األدلة  أن  إال  الكبرية،  املواقع  يف  املقيمني  باألشخاص  الخاصة 
املتوافرة لدينا تشري إىل أن وجودهم يخلق أعباء مالية وأعباء 
أخرى عىل العائالت املضيفة، األمر الذي يشري إىل أن املساعدة 
املستهدفة هي أمر حيوي ليس فقط بالنسبة ألولئك األشخاص 
حاجة  إًذا  فهناك  ملضيفيهم4.  أيًضا  ولكن  تهجريهم  تم  الذين 
املضيفة  العائالت  من  كل  احتياجات  عن  للبيانات  ماسة 
اآلثار  فهم  أجل  من  وذلك  معهم  يقيمون  الذين  والنازحني 

املرتتبة عىل ذلك بشكل أفضل.

فوائد تحسني عمليات جمع البيانات

إن أكرب فائدة ملموسة لزيادة التغطية من خالل جمع البيانات 
االنتقال  مبرحلة  تعلقت  قد  إندونيسيا  يف  األصغر  املواقع  عن 
من حالة الطوارئ إىل حالة االنتعاش. أما يف وسط سواحييل، 
فقد اسُتخدمت بيانات النزوح لدعم صانعي القرار الحكوميني 
يف تحديد الحاجة إىل مالجئ انتقالية أثناء عملية التعايف. ويف 
الفلبني، جاءت املنظمة الدولية للهجرة لتكمل املساعدة التي 
تقدمها الحكومة ملواقع النزوح وذلك من خالل دعم األنشطة 
لتحسني تفاصيل البيانات التي ُجِمَعت. وقد شجع هذا املزيج 
االستباقية  املشاركة  األكرث  التفاصيل  ومن  األكرب  التغطية  من 
للتعايف  إطار عمل  لتطوير  اإلنسانية  الحكومة واملنظامت  بني 
ما بعد الكوارث والذي يعرتف بالحاجة إىل الربمجة يف املرحلة 

االنتقالية بني الطوارئ والتعايف.

وهناك - باإلضافة إىل هذه الفوائد املبارشة - العديد من الفوائد 
طويلة املدى لتحسني تغطية بيانات النزوح الحرضي وتفاصيله 
يف حاالت الكوارث. وإحدى هذه الفوائد هي استخدام البيانات 
الكوارث  استباق  إىل  التي تهدف  املبتكرة  االستجابة  آليات  يف 
الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  قام  وقد  وآثارها. 
للعمل  االستجابة  ألنظمة  أويل  تجريب  بتسهيل  اإلنسانية 
املستهدفة  للمناطق  الحالية  البيانات  تحشد  التي  االستباقية 
من أجل تطوير مناذج تنبؤيه تحفز العمل اإلنساين )مبا يف ذلك 
التمويل االستباقي( قبل وقوع الكارثة. فكان العنرص األسايس 
وشاملة.  دقيقة  تاريخية  بيانات  توافر  هو  النمذجة  هذه  يف 
وال شك أن فجوات البيانات والتحيزات تؤثر عىل فعالية هذه 
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النامذج واألنظمة، األمر الذي يضعف الجهود املبذولة لتطوير 
الحلول التي ميكن أن تقلل من تأثري الكوارث وتحسن من قدرة 

أصحاب الشأن عىل مساعدة السكان املترضرين

يبدو هذا جليا أيًضا يف االهتامم املتزايد بالتطبيقات املوثوقة 
التعلم  ذلك  يف  مبا  األخرى  املتقدمة  البيانات  تحليل  لطرق 
التفصييل  الفهم  ويعّد  االصطناعي.  والذكاء  اآللة  باستخدام 
لفجوات البيانات والتحيزات يف بيانات النزوح الحرضي الحالية 
أمرًا أساسًيا لالستخدام األخالقي لهذه التقنيات بطرق ميكن أن 
يكون لها نتائج مفيدة لألشخاص النازحني أو عىل مرونة السكان 
املعرضني املخاطر الطبيعية الجسام. ولكن إذا استمرت بيانات 
أسايس  بشكل  الرتكيز  يف  الحرضية  الكوارث  النزوح يف حاالت 
عىل مواقع أو مجموعات معينة من األشخاص املترضرين، فإن 
إدخال تقنيات تحليل البيانات املتقدمة ميكن أن يعزز، أو رمبا 
يديم، القيود يف املامرسات الحالية يف جمع البيانات5. وعندها 
سيكون السكان املترضرون أنفسهم  كام هو الحال دامئًا، هم 

من سيتحملون آثار هذه القضايا يف السياقات اإلنسانية.

الخامتة

القرارات  تؤثر  الكوارث،  بسبب  الحرضية  النزوح  حاالت  يف 
التشغيلية املستندة إىل القيود اللوجستية واملالية وغريها من 
القيود عىل من ميكن عدهم كسكان نازحني مقابل من ال ميكن 
عدهم كذلك. ويبدو أن القرارات التشغيلية متيل إىل الرتكيز عىل 
السكان النازحني يف املواقع الكبرية بدالً من أولئك املوجودين يف 
املواقع الصغرية أو الذين يقيمون مع عائالت مضيفة أو الذين 
املرتتبة عىل  اآلثار  بالكامل. وتشمل  املتأثرة  املنطقة  يغادرون 
ذلك تقديرات أقل بشكل هائل لعدد النازحني، فضاًل عن إلقاء 
عبء مساعدة السكان النازحني عىل كاهل املجتمعات املضيفة 
لهم، األمر الذي يضعف من قدرتهم عىل الصمود يف مواجهة 
الكوارث الطبيعية املستقبلية. سيستفيد جامعو البيانات عىل 
األرض والحكومات واملستجيبون يف املجال اإلنساين واإلمنايئ من 
احتياجات  اختالف  كيفية  تبني  التي  األبحاث  إجراء مزيد من 
النازحني املقيمني يف أنواع مختلفة من املواقع، وبالتايل حصول 
فهم أعمق – مستندا عىل الدليل- فيام إذا كانت االفرتاضات 
الحالية التي تقوم عىل تحديد أولويات التقييامت واملساعدة 

هي دقيقة.

بعد مرور أربعة وعرشين عاًما عىل اعتامد املبادئ التوجيهية 
زالت  ما   ،1998 عام  يف  صدرت  التي  الداخيل  النزوح  بشأن 

الحواجز التي تعرتض تنفيذها تعيق التزام أصحاب الشأن 
يجيّل  الذي   ،18 رقم  فاملبدأ  املعايري.  بتلك  كامال  التزاما 
الحق يف مستوى معييش الئق، والحق يف الوصول اآلمن إىل 
الخدمات األساسية لجميع النازحني داخلًيا، ال ميكن تفعيله 
د جميع األشخاص النازحني واحتياجاتهم يف  حًقا ما مل ُيحدَّ
املستجيبون مجهزين  البيانات، وما مل يكن  عمليات جمع 
املواقع.  جميع  يف  املساعدة  لتقديم  مناسب  بشكل 
مثل  البيانات،  عىل  القائم  للعمل  العاملية  فااللتزامات 
-2020 املتحدة  لألمم  العام  لألمني  البيانات  اسرتاتيجية 

أيًضا  تتطلب  املناخي،  العمل  هي   2 األولوية  حيث   22
إذا  التشغيلية  الحواجز  عىل  التغلب  الفاعلة  الجهات  من 
عىل  املرجو  الكامل  تأثريها  تحقق  أن  لاللتزامات  أردنا  ما 
االستجابة  يف  املنخرطون  الشأن  فأصحاب  الواقع.  أرض 
مؤسيس  دعم  إىل  الحاجة  أمس  يف  الحرضية  السياقات  يف 
ومايل من أجل تحديد أولويات تحديد احتياجات السكان 
تلك  وكذلك  ظهورًا،  األقل  املواقع  يف  ومعالجتها  النازحني 
التي يصعب الوصول إليها. فعىل عكس سياقات النزاع التي 
ميكن للعالقات مع السلطات واملخاوف األمنية املتزايدة أن 
متنع جمع البيانات بشكل فعال أو توفري االستجابة بغض 
الكوارث  سياقات  يف  األمر  فإن  املتاحة،  املوارد  عن  النظر 
التدخل  قيود  عىل  التغلب  ميكن  حيث  يختلف  الحرضية 
الفعال من قبل مقدمي املساعدة أنفسهم إذا تم منحهم 

الدعم الكايف.
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