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وإىل أين .واملنظامت اإلجرامية العابرة للقوميات تختار عىل وجه
الخصوص القواعد الوطنية ا ُملض َعفة حيث ميكنهم بسط رقعة أكرب
من النفوذ والسيطرة .ومن املثري للجدل َّأن الدول التي تساهم يف
األوضاع املسببة بالرصاع (من خالل الطلب الكبري من املستهلكني
عىل املخدرات عىل سبيل املثال) ينبغي أن تتحمل مسؤولية استالم
املواطنني الفا ِّرين.
إليزابيث ج .كينيدي  egailk56@gmail.comمرشحة لنيل
درجة الدكتوراه يف جامعة سان دييغو الحكومية وجامعة

كاليفورنيا ،سانتا بربارة .وهي تدير برنامج متكني الشباب يف
مرفقني اثنني لالحتجاز يف الواليات املتحدة األمريكية للقارصين
غري املصاحبني ببالغني.
http://tinyurl.com/USimmigration-detention .1
 .2من املهم بالنسبة لهذه املنطقة َّأن التعريفات القانونية ملصطلحي «االضطهاد»
و»الالجئ» واسعة النطاق وتعرتف بهذه النقطة يف إعالن قرطاجنة لعام  1984وإعالن
سان خوسيه لعام  1994وإعالن املكسيك وخطة العمل لعام .2004
 .3رفض االنضامم إىل عصابة ما رغم تزايد الضغوط يعد يف أقل تقدير نوعاً من الحياد
وغالباً ما يكون من الترصفات األكرث حدة يف دعم السالم.

نوعية البيانات وإدارة املعلومات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

جانيت أوسيل والرا هو

يظهر نتيجة التَّهجري القرسي تحديات خاصة أمام جمع البيانات
واستجابات الرصد يف الدول َّ
الهشة التي تعاين من ضعف البنى
التحتية أو انعدامها .وغالباً ما تفتقر هذه الدول إىل سجالت
اإلحصاءات الالزمة لقياس املعلومات الدميغرافية السكانية األساسية
الالزمة للتخطيط عند وقوع حاالت الطوارئ .وتعد البيانات
السكانية الصحيحة من البنى الرئيسية التي ترتكز إليها عملية بناء
الدولة ،وال لد من توفريها إلجراء تقييامت متينة للحاجات ولقياس
مدى التقدم وإظهاره .لكنَّ البيانات الضعيفة الناتجة عن ضعف
الدولة يف حاالت الهجرة القرسية أو الطوعية تكاد تصبح عدمية
النفع متاماً ،ما يقتيض إدراء تقييامت خارجية مكلفة.
ويف جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،كانت البيانات املتحصل عليها
من إدارة الدولة الضعيفة للمعلومات مشكلة مستمرة منذ عدة
سنوات .وآخر تعداد سكاين أجري يف البالد قبل نشوب حاالت ال ِّنزاع
يف التسعينيات والعقد األول من القرن الواحد والعرشين كان يف
عام  ،1984وغالباً ما ُيستند إىل ذلك التعداد يف حساب عدد السكان
اليوم وذلك برضب ذلك الرقم مبعدل النمو السكاين املقدر بـ %3
بغض النظر عن تغريات الخصوبة ومعدالت الوفيات (الوفيات
الناتجة عن النزاع أو غريه) والتهجري .والنتيجة تقديرات سكانية
غري دقيقة بتاتاً ما يص ِّعب عملية التحضري للحاجات الحقيقية
املهجرين أو املستقرين.
واالستجابة لها لكل من السكان َ
ويف أواخر التسعينيات من القرن املايض والعقد األول من هذا
القرن ،أجرت لجنة اإلنقاذ الدولية سلسلة من املسوحات الوطنية
الخاصة مبعدالت الوفيات لتحقيق فهم أفضل ألثر الحروب الذي
مل ُيقدر حق قدره يف تلك املرحلة 1 .ومع َّأن تلك املسوحات يف
ذلك الوقت كانت أساسية يف جذب االنتباه إىل األثر املدمر للنزاع،

فقد كان إعدادها يتطلب أيضاً كثرياً من الوقت واملوارد اللوجستية
واملادية والفنية .عىل أي حال ،مل تكن مسوحات معدل الوفيات
ذات فائدة كبرية يف تعزيز قدرة الدولة الكونغولية يف قياس معدالت
الوفيات.
ونتيجة لذلك ،دأبت لجنة اإلنقاذ الدولية منذ عام  2008عىل
مساعدة الدولة الكونغولية عىل تحسني قدرتها عىل جمع املعلومات
الدميغرافية الصحيحة وقياس التَّهجري وحاالت الطوارئ واالستجابة
لها ،كام َّأن اللجنة املذكورة تقدم حلوالً قامئة عىل املجتمع لتعزيز
جودة البيانات .ومع ذلك ،تجدد النزاع يف كيفو الشاملية يف أوائل
وهجر العاملني املجتمعيني أنفسهم املعنيني مبرشوع
عام َّ 2012
تعزيز البيانات وتعرضت هواتف كثري منهم للتلف أو الرسقة مع
البيانات التي كانت مخزنة فيها .وهكذا ،مرت أشهر من البيانات
الضائعة لتظهر ضعف الحلول حتى اإلبداعية منها والهادفة إىل
تحسني جمع البينات يف الجول الهشة.
وإذا ما أرادت الدول أن تتخلص من مشكلة الهشاشة من خالل
تأسيس مؤسسات فاعلة قادرة عىل تقديم الخدمات فال بد أن
تساعدها البيانات ذات النوعية الجيدة وعمليات الرصد يف قياس
التغيريات الناتجة عن التَّهجري ومن هنا فإنها تصبح محوراً مه ًام
من العملية.
جانيت أوسيل  janetousley1@gmail.comمستشارة خاصة
ومستشارة يف البحوث والرصد والتقييم لدى لجنة اإلنقاذ
الدولية ،والرا هو  Lara.Ho@rescue.orgمستشار فني لدى
لجنة اإلنقاذ الدوليةwww.rescue.org .
www.rescue.org/special-reports/congo-forgotten-crisis .1

