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يات م وامُلتحدِّ معطيات وأدلة يف الهجرة القرسية: نظرات يف التقدُّ
إْيِون َمْكِلُيود

ماً عظياًم يف َجْمع  مت يف العقود األخرية جامعات العاملني يف ميدان املعونة اإلنسانية واإلمنائية تقدُّ تقدَّ
يات وثغرات كبرية تستدعي  املعطيات واستعاملها يف دعم إعداد الربامج. ومع ذلك، ما تزال هناك متحدِّ

ُطُرق مقاربة جديدة وإقامة مشاركات جديدة. 
أعامل 2030  املستدامة وجدول  التنمية  أهداف  اعُتِمَدت  عندما 
َ الطموح يف »أْن ال ُيرتَك  يف نيويورك شهَر أيلول/سبتمرب 2015، بنيَّ
امُلتخلِّفني  أبعد  إىل  ُيبَلَغ  و»أْن  الرَّكب«  عن  متخلِّفاً  شخٍص  أّي 
لتقليل  عمٍل  مزيد  يف  داً  ُمجدَّ عاملّياً  متاسكاً   َ بنيَّ أوالً«  الرَّكب  عن 
الفقر. ويف حني أن أهداف التنمية املستدامة نفسها ال تحتوي عىل 
شني، بدا بوضوٍح أن إدراجهم فيها  رين واملهمَّ دة للُمهجَّ أحكام ُمحدَّ
وكان  التَّحقيق.  الهدف ممكن  كان هذا  إن  األولوّية  سيكون من 
إلثبات  واألدلَّة  املعطيات  توليد  إنجاز  كيفيَّة  وضوحاً  األقّل  األمر 
كيف  الخصوص،  وجه  وعىل  ان.  السكَّ هؤالء  عند  التنمية  م  تقدُّ
إىل  للوصول  الرَّقمية  والتِّقانة  املعطيات  يف  م  التقدُّ تسخري  ميكن 
امة طويلة  البلدان واألشخاص الذين يظهر أنهم َمحُصوُرون يف دوَّ

من النِّزاع واإلقصاء والفقر؟ 

جملٌة  املستدامة  التنمية  ألهداف  التفصيلية  األحكام  يف  وكان 
أِْو، من األهداف واملشريات يقاس بها  مفيدٌة، وإن كانت بعيدَة الشَّ
م يف جدول أعامل 1،2030 وقد أُِخَذت فكرة جزٍء من هذه  التقدُّ
التي  الرقمية  والقدرات  التِّقانة  يف  يع  الرسَّ ر  التطوُّ من  األهداف 
أتاحت أخَذ املعطيات أخذاً أوسَع وأكرث نجوعاً يف خالل العقَدين 
ُأبِرزَت الحاجة إىل معطيات وأدلة أكرث تدقيقاً يف  املاضيني. وأيضاً 

االتفاَقني العامليَّني: اتفاق الالجئني واتفاق الهجرة.

ونظراً إىل جهود فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني والنازحني 
الداخليِّني التي أنِشئت بعناية لجنة اإلحصاء يف األمم املتحدة سنة 
رين.2 وهو  2016، أخذ َينشُأ مّذاك مشرٌي إىل إدراج السكان امُلهجَّ
أمر يبرش بخري يف إدراج هذه الفئات إدراجاً أكرث انتظاماً يف ضمن 
ما يبذل من جهد َجْمع املعطيات واإلحصاءات الوطنية. وهو أيضاً 
من  عّدة  إليه يف  الحاجة  تشتد  الذي  للتَّفكري  اندفاعاً  ينشئ  أمٌر 

املسائل التعريفية املتعلقة بالتَّهجري التي ما تزال تقتيض حاّلً.

م املنجز يف املعايري، َعرََض برسعٍة عدٌد من  وعىل الرغم من التقدُّ
يات املألوفة. فانِتفاُء األمن والنِّزاُع والُعنُف، كّل ذلك عوَّق  امُلتحدِّ
َجْمع املعطيات جمعاً مدّققاً وآمناً يف كثرٍي من أفقر بلدان العامل. 
كانت  نفسها، حيث  الدول  يف هذه  متزايداً  ترّكزاً  الفقر  يرتكز  إذ 
القدرات الحكومية عىل توليد اإلحصاءات الوطنية ضعيفة. وكانت 
عاقبة ذلك أْن مل يكن هناك معطياٌت تكفي للتَّحليل املحتاج إليه. 

فمن بني 1.5 مليار شخص من أكرِث الناس عرضًة لخطر اإلقصاء من 
ر ونازح داخّل عىل  َوْعِد جدول أعامل 2030، هناك 79 مليون ُمهجَّ

التقدير داخَل بالدهم أو خارجها.3

اقتصادية  قضايا  ينتج عنهام  أن  ل  والتنقُّ التَّهجري  َطْبِع  هذا، ومن 
عملية وسياسية ميكن أن متنع إدماج الالجئني واملهاجرين وعدميي 
ان وأعامل  الجنسية والنازحني الداخليِّني يف اإلحصاء الوطني للسكَّ
ترغب  ال  واملهاجرين،  الالجئني  حالة  ففي  الرضورية.  التسجيل 
امُلِضيفة يف تخصيص املوارد لجمع معطيات  عّدة من الحكومات 
والوصول  األمن  ُيعوِّق  ما  وكثرياً  آخر.  بلٍد  مواطني  عن  لة  مفصَّ
النازحني  عن  املعطيات  َجْمع  جعَل  السياسية  واإلرادة  ل  والتنقُّ
الداخليِّني يف األولوية. وبقطع النظر عن مكاسب الكفاءة املرتبطة 
ية َتجعُل  باالستحداث التقني، هناك قضايا تتعلق بالحامية والرسَّ
شني أكرث  َجْمع املعلومات من ِقَبل الدول عن املستضعفني وامُلهمَّ

تعقيداً وَحَساسيًة. 

َيجَمع املعطيات عن  بأنَّ أكرث من  الطوارئ  العادة يف  وقد جرت 
رين الهيئات اإلنسانية والنظراء الحكوميون. وقد ركزت هذه  املهجَّ
الحاجات  وتقدير  الكميَّة  املعلومات  أوالً يف جمع  الجهات هّمها 
ن املبلغ  األساسية التي ال بّد من أن ُتقَى. ومع مرور الزمن تحسَّ
عظياًم.  ناً  تحسُّ وإيصالها  وَجْودتها  التقديرات  هذه  بلغته  الذي 
يف  قياسية  ِسَمة  عف  الضَّ وجوه  يف  امُلصنَّفة  املعطيات  وأصبحت 

االستطالع اإلنساين.

البنية  يف  مهم  تأثرٌي  الرَّقمية  التِّقانة  لتطبيق  كان  فقد  وأيضاً، 
املعطيات  ْمع  الجَّ إنَّ  إذ  وكفاءتها.  فيها  موظَّ ويف  للهيئة  التحتية 
أفاَد  الربامج وامليزانيات  إعداد  يف  انتظاماً  األكرث  وإدماجها  رسيعاً 
استعامل  البّينة عىل ذلك  األمثلة  املوارد. ومن  التَّنفيذ واستعامل 
ال للحواالت املالية. فهذه  ِتقانة الهاتف املحمول يف التَّسليم الفعَّ
ماً عظياًم يف ُسَنن العمل املّتبعة يف  التطورات الَحَسنة إمنا متّثل تقدُّ

ميدان املعونة اإلنسانية.

يات واملخاوف املخاطر وامُلتحدِّ
بب يف  السَّ وبعُض  كبرية،  وثغرات  تزال هناك مسائل  ما  أّنه  عىل 
ذلك انتشار ُنُظم املعطيات والتطبيقات نفسها، وبعُضه أيضاً ارتفاع 

https://www.fmreview.org/ar/issue66


املُعطَيات والتَّهجري 4343نرشة الهجرة القرسية 66

www.fmreview.org/ar/issue66 آذار/مارس 2021

عدد األزمات املتامدية. وقد ُبولَِغ أحياناً يف األقوال املتعلقة بإمكان 
بَجْمع املعطيات  املتعلقة  ُتُغويِضَ عن املخاطر  التَّحويل، يف حني 

وَخزْنها وَنْقلها، وذلك لالستعجال يف َضمِّ القدرات الرَّقمية. 

يات  ت جهوزيَّة ِتقانة املعلوماتيَّة الجديدة إىل ظهور ُمتحدِّ هذا وأدَّ
امُلِعيِنني وامُلَعاِنني. فقد يكون  جديدة ومختلفة اعرتضت كاّلً من 
بيِّناً ملواطني بلٍد من البلدان املزايا امُلحتَملة يف معطيات القياس 
الَحَيوي )البيومرتّي( القابلة للتشغيل الَبينيِّ مثاًل. لكنَّ مثل هذه 
وأن  لالجئني  وأمنية  قانونية  مخاوَف  تجلب  أن  ميكن  األنظمة 
متثل عقبات عملية يف طريق اإلدماج إذا ُأنِشئت مبوازاِة النامذج 

الوطنية.

التقانة  استعامل  من  املحتملة  الكفاءة  مكاسب  تزامنت  وقد 
إىل  بالقياس  القيمة  املانحة عىل  الدول  تركيز  زيادة  مع  الرقمية 
األكرث  االستعامل  يستدعي  نفسه،  الوقت  ويف  واملحاسبة.  املال 
ات  وامُلعدِّ املال  رأس  يف  استثامر  مزيَد  املعطيات  لتقانة  انتشاراً 
من  الكثري  الكّم  يشري  وأيضاً  االختصايّص.  والتدريب  فني  واملوظَّ
املعطيات املوجودة إىل درجٍة أعىل من الجهد املبذول يف املعالجة 

عىل  االتفاق  انتفاِء  يف  أنه  ذلك،  إىل  وُيَضاف  التقارير.  وإعداد 
وَجْمعها  املعطيات  إلخراج  معيارية  تشغيل  وإجراءات  مبادئ 

ونقلها، تزايدت املخاوف من جودة املعطيات وأمنها. 

ومع زيادة عدد االستطالعات والتقديرات، زادت الحاجة إىل مزيٍد 
أَم  من التنسيق يف املحتوى والتَّسليم لتجنُّب التكرار بال فائدة والسَّ
يف املقابالت. فحدثت وجوٌه من االختالل كبريٌة بني كمِّ املعطيات 
التي ُولِّدت حديثاً والقدرة عىل تحليلها بعمق أو تحويلها إىل مادة 
ت زيادة امللكية وإمكان وصول  يف السياسة العاّمة أو الربامج. وأدَّ
أنفسهم إىل املعطيات واملعلومات إىل بعِض اضطراٍب  رين  املهجَّ
يف العالقة بامُلِعيننَي ودفع إىل تفكري جديد يف شؤون عدم املساواة 

واملحاسبة. 

ومع ذلك، ال يلزم من التقانة نفسها أن ُتغريِّ وجوه عدم املساواة 
ميكن  وبالعكس  نفسها.  تلقاء  من  الضعف  وجوه  تقلِّل  أن  أو 
املستوى  املتكافئة يف  القوة غري  التقانة وتقوِّي عالقات  ز  تعزِّ أن 
الرَّقمية  فللَفْجوة  وأيضاً  والفردي.  واألرسي  واملحل  مي  املنظَّ
االختالل  معالجة وجوه  وتستدعي  ُبعٌد جنسايّن وعرقّي وساليّل. 

ل يف مركز العبور بآرو يف مقاطعة إيتوري، من جمهورية الكونغو الدميقراطية . الجئ من جنوب السودان وهو يتسجَّ
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هذه التزاَماً سياسّياً مبزيٍد من اإلدماج، وبسياساٍت متكينيَّة، 
وبرتتيبات تنفيٍذ َداِعمة.

املخاطر  يزيد  وكثافة  فاعلية  األكرث  املعطيات  أخذ  إّن  ثم 
الَعريَِضّ  املحتمل،  الترّسب  ميّثل  إذ  ية.  والرسِّ األَْميين  يف 
معّينة  مخاطَر  ة  والخاصَّ الشخصيَّة  للمعلومات  غريه،  أو 
يف  أمان  ال  َحيُث  اإلنسانيِّني  وامُلِعِنني  باملستضعفني  تحيط 
املعطيات  رشكات  بني  املصالح  فتقارب  وأيضاً  التشغيل. 
املعلومات  َجْمع  ميدان  يف  الدول  وبني  الخاص  القطاع  يف 
امت املعونة  األمنية واالستخبارّية ُيِثري عدداً من النُُّذر ملنظَّ

اإلنسانية.  

ومع ذلك، فقد ألقى العدد املتزايد من البلدان العالقة يف 
ة إىل تقليل وجوه  أزماٍت ُمتامِدية الضوَء عىل الحاجة امُللحَّ
األجل  قصرية  الطوارئ  برامج  عىل  االعتامد  وإىل  الضعف 
غري  األمور  فهذه  واسعاً  بِه  ُمَقرٌّ  هو  وكام  التمويل.  وعىل 
مستدامة وميكن أن تثبط منوَّ القدرات الوطنية. وأيضاً فقد 
ى ارتفاع الكلفة إىل َعْقِد وجوٍه من االلتزام جديدٍة لدعم  أدَّ
مزيٍد من التعاون والتكامل بني الفاعلني يف ميدان املعونة 
اإلنسانية وميدان اإلمناء وبناء السالم وحلِّ النزاعات، ومن 
بتولِيد  وااللتزام  امُلشرتَك  االهِتامُم  ذلك  يف  نات  املكوِّ أهّم 

معطياٍت وأدلًَّة موثوقاً بها. 

األرس  استهالك  يف  تفصياًل  أكرَث  معطيات  إىل  وُيحتاُج  هذا 
املعيشية وأصولها ومصادر دخلها لرَْسم السياسات وإعداد 
االجتامعية  التنمية  الفقر وتعزيز  املناسبة ملكافحة  الربامج 
االقتصادية. وينبغي يف مواضع التَّهجري أن يشتمل االستطالع 
التَّامُسك  ز  ُيعزَّ حتَّى  رين  املترضِّ ان  السكَّ َجِميع  عىل 
بذَل  األمر  ويقتيض  التَّكافؤ.  َتحقيُق  وُيضَمَن  االجتامعّي 
َقْدٍر من الجهد والوقت واملوارد أكرَث كثرياً يف تصميم هذه 
االستثامر  هذا  فبدون  ذلك،  ومع  وتنفيذها.  اإلجييراءات 

سيكون أَساُس الدعم األكرث إنصافاً واألطول أمداً َمفقوداً. 

إىل  الحاجة  عىل  الضوَء  السورية  األزمة  حجم  ألقى  وقد 
يف  أّثييرت  التي  ال  واالقتصادية،  االجتامعية  اآلثييار  تقدير 
اقتصادات  يف  أّثرت  التي  معها  ولكن  فحسب،  رين  املهجَّ
عن  األزميية  هذه  وكشفت  انها.  وسكَّ امُلِضيفة  البلدان 
العاملية وتعريفاتها  املعطيات  َجْمع  نظام  ثغرات مهمة يف 
وسدُّ  اإلنسانية.  األهداف  يف  أصاًل  امُلستعمَلة  ومنهجياتها 
هذه الثغرات ال يقتص عىل زيادة االستثامر التقنّي يف توليد 
رة باألزمات، يدخل  املعطيات. ففي الكثري من البلدان املترضِّ
يف سّد الثغرات التغلُّب عىل كثري من العقبات العملية، مثل 

الوصول،  وتقييد  التَّوصيليَّة،  وضعف  التحتية،  البنيَّة  َوهن 
عها. وآخر يشٍء، يف الرتتيب  واألحوال األمنية التي يعتاص توقُّ
ُ يف السياسة  ال يف األهمّية، أّن تحويَل املعطيات إىل أدّلة ُتغريِّ
ُق باالقتصار  سية والتنفيذيَّة ال ُيحقَّ العاّمة ويف القدرات املؤسَّ
بدَّ من أن يصاحب ذلك  التقنّية املحضة. فال  عىل األعامل 
ِدبُلاَمسيٌَّة َحَسنُة الحيلة ومهارٌة سياسية تحثُّ عىل التغيري 

وَتحِفُزُه.4

إحصاءات  كانت  املستدامة  التنمية  أهداف  ُأطِلَقت  وحني 
إجراءات  إىل  األحيان  من  كثرٍي  يف  تستند  العامل  يف  التَّهجري 
التسجيل االبتدايّئ يف الطوارئ، أو كانت ُتؤَخُذ من مصادر 
ثانوية.5 ومل يكد يكون هناك ُجَمُل معطيات أو أدوات فردية 
أخذت ما يخلِّفه التَّهجري من آثار اجتامعية اقتصادية طويلة 
رين. ومّذاك مل يزل  ان املترضِّ األمد يف اآلمال اإلمنائّية للسكَّ
ُيلَحظ االزدياد يف عدد الدراسات واالستطالعات والتقديرات 
التي أجريت يف طائفة واسعة من البلدان، وكثري منها أُجِري 
يف  متواضعة  تزال  ما  أنها  إال  الوطنية.6  النُُّظم  طريق  من 
 . ُتِلحُّ نطاقها  توسيع  إىل  الحاجة  تزال  ما  لذلك  االستيعاب، 
ٌع، إذ ُيِقرُّ عدٌد أكرث من البلدان بالفرَص  م ُمشجِّ ولكن التقدُّ
قابلة  قة  ُمدقَّ معطيات  عىل  الحصول  طريق  من  املتاحة 

للمقابلة.

عىل أنَّ القدرات الوطنية عىل اإلحصاء وَجْمع املعطيات يف 
رة بالنِّزاع العنيف بها حاجة ماّسة إىل تنمية  البلدان املترضِّ
املؤسسات وتقويتها. وُيعدُّ َتوسيُع القدرات الرقمية وَتثبيُت 
يف  عنها  غنى  ال  أموراً  املالمئَتني  والتوصيليَّة  التحتية  البنية 
أوسع.  هي  التي  والبرشية  الوطنية  التنمية  أهداف  َدْعم 
وُيلِقي اتفاق الالجئني العاملي الضوَء خصوصاً عىل الحاجة 
مواضع  يف  املطالب  هذه  مثل  لدعم  أكرب  موارد  َحْشد  إىل 

التَّهجري. 

ة  وُيَضاف إىل ذلك، أنه ما تزال هناك عقبات سياسية ُمهمَّ
رين. فمع املسائل العملية يف الوصول  تحول دون إدماج امُلهجَّ
أو  الِعرقية  السّكانية  الرتكيبة  حول  مخاوف  هناك  واملوارد 
يف  واألدلة  املعطيات  ُتستعَمَل  أن  احتامل  وحول  الدينية، 
أغراٍض سياسية وأمنية. ويف مثل هذه السياقات، يجب يف 
الفوائد اإلمنائية التي ال شكَّ فيها الناتجة عن االستثامر يف 
إساءة  احتامل  البتَّة  ُيهَمَل  ال  أْن  الجديدة  الرقمية  التِّقانة 
استعامل املعطيات، وال سيَّام املعلومات الشخصية. ويجب 
السياق  يف  أعمق  أخذاً  االعتبار  يف  الشاغل  هذا  يأخذ  أن 
السيايس واألمني  وإطار الحوكمة واملنهجيات والربوتوكوالت 
رون فيمكن أن  موا املعطيات. وأّما املهجَّ التي يعمل بها ُمقدِّ
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تكون خدمات املراسلة مصدر متكني للمعلومات، وميكن أن 
الحواالت  يف  فّعالًة  متكني  عوامَل  املحمولة  الهواتف  تكون 
املالية، وأن تكوَن وسائل مفيدًة يف الحصول عىل املعلومات 
حني  املعونة  هيئات  بها  لتعلم  املعيشة  صالح  أحوال  عن 
إىل  تسعى  التي  الحكومات  وأّما  ُمقيَّداً.  الوصول  يكون 
عن  الكشف  أيضاً  فيمكنها  تثبيطه،  أو  ل  بالتنقُّ م  التحكُّ

معطيات مهمة يف الحركات واملواقع واملقاصد.

التِّقانَة  وِل  الييدُّ اسِتعامُل  ُز  ُيعزِّ حاالً،  املشاهد  أسوأ  ويف 
املعلومات  وَجْمع  املراقبة  عىل  القدرات  مة  امُلتقدِّ الرقمية 
االستخباريَّة، ماّم ميكن تشغيله العتقال الجامعات واألفراد 
يف  االجتهاد  الحكومات عىل  فسلطة  وإبعادهم.  وَحْجزهم 
مشاركة  رشوط  إىل  االنتباه  تستدعي  املعلومات  استعامل 
وشؤون  التنمية  يف  الرشكاء  ِقَبل  من  وأحكامها  املعطيات 

املعونة اإلنسانية.  

ة يف َجْمع وَتَبادِل املعلومات  ثمَّ هناك مسائل أخالقية مهمَّ
سيَّام  وال  املستضعفني،  فئات  من  املستخرجة  الشخصية 
الالجئني واملهاجرين )الذين قد ال يكونون محميِّني مبوجب 
القوانني الوطنية يف حامية املعطيات وأمنها(. وتبتدئ هذه 
املسائل من َقُبول األفراد الذين انُتُقوا َجْمَع هذه املعطيات 
واستعاملها، وثمَّ االلتزام الرسمّي بحامية املعطيات وَخزِْنها 
امُلعرِّفات  كلِّ  يف  املنهجّي  الهوية  إخفاء  ثمَّ  بأمان،  ونقلها 

الشخصية التي ميكن أن تعرِّض سالمة األفراد للخطر. 

وقد أّدى يف العقد املايض انتشار التقانة الرقمية وتطورها 
التطبيقات  من  كلِّ  يف  كثرية  مستحدثات  نشوء  إىل  رسيعاً 
ى أيضاً إىل التَّجزُّؤ يف َجْمع املعطيات  ات. عىل أّنه أدَّ وامُلعدِّ
واستعاملها يف األحوال التي تقتيض املعونة اإلنسانية، ويعزى 
امُلشارِكني. واستجابًة  زيادة عدد  إىل  السبب يف ذلك  َبعُض 
املعطيات  حامية  بروتوكوالت  إِنشاُء  بّينة  كرثًة  َكرُثَ  لذلك 
والتقنية  األخالقية  والتوجيهات  فيها  التشارك  واتفاقيات 

الشاملة التي ُيقَصُد بها إىل تنظيم امليدان. 

الَحَسنة مع  العمل  ُسَنن  مُيثِّل جملًة عريضًة من  ذلك  كّل 
»االمتناع  األسايس:  اإلنساين  املبدأ  لتوسيع  حقيقّي  إمكاٍن 
ُيبنيِّ  إمنا  وهذا  الرَّقمي.  الفضاَء  يدُخَل  حّتى  اإلرضار«  عن 
تهدئة  إىل  بالحاجة  املزاولني  بنَي  أوسع  إدراكيياً  نفسِه  من 
يف  ل  التعقُّ من  أكرَب  َقْدٍر  مع  املعطيات  تقانة  يف  الحامسة 
إليِه،  امُلحتاج  كان  رمبا  ولكن  الُخُلقّي.  واستعاملها  تطبيقها 
ْبع الَحَريّك )الدينامييك( للقطاع، إِدخاُل بعض  بالنظر إىل الطَّ
املبادئ األساسية يف مدونٍة من مدّونات قواعد السلوك أو يف 

جملة من املعايري الدنيا التي ينبغي لكلِّ أصحاب املصلحة 
التزامها.

مقاربة مشرتكة لتقوية القدرة
االجتامعية  باألدلة  املتزايد  لالهتامم  االستجابة  من  كان 
التَّهجري  يف  العاملي  املعطيات  نظام  وبتعزيز  االقتصادية 
عىل  الالجئني  ومفوضيَّة  الدويل  البنك  وافق  أْن  املتامدي– 
مركز  كوِبنَهاِغن  يف  لُينِشئا  ومواردهام  جهدهام  توحيد 
الالجئني يف  ومفوضيَّة  الدويل  البنك  بني  املشرتك  املعطيات 
شؤون الهجرة القرسية. وكان الرتكيز بخاصٍة عىل دعم ُطُرق 
املعطيات  لتوليد  التكميلية  واإلمنائية  اإلنسانية  املقاربة 
أصحاب  من  واسعة  طائفة  ِقَبل  من  واستعاملها  األولية 

رة بالنِّزاع والعنف.  املصلحة املشاركني يف البلدان املترضِّ

دت أربعة أهداف رئيسة يف مركز املعطيات املشرتك: 1(  فُحدِّ
الحثُّ عىل َجْمٍع أكرَث منهجيًة يف َجْمع املعطيات االجتامعية 
الهجرة  معطيات  َجْعل   )2 رين،  امُلهجَّ عن  االقتصادية 
القرسية مصدراً مفتوحاً مع إخفاء الهوية واتِّخاذ إجراءات 
وقائّية تفي بالرشوط القانونية يف حامية املعطيات، 3( دعم 
االستحداث لتحسني َجْمع املعطيات، 4( تقوية االستدامة يف 

األنظمة العاملية لَجْمع املعطيات.

عىل أّن املرحلَة األوىل من برنامِج العمل يف مركز املعطيات 
اليوَم هي وجائحة  تتزامن  أربع سنني  مّدته  الذي  املشرتك 
هذا  أنَّ  غريباً  وليس  كورونا(.  )فريوس  التاجية  الُحَمة  داء 
امليدان  يف  املعطيات  جمع  لدعم  املبذولة  الجهود  قيَّد 
بالتفاعل وجهاً لوجه –وهو هدف أسايس– ولكنَّه أعان أيضاً 
شني يف  رين وامُلهمَّ عىل تعزيز األهمية العظيمة إلدراج امُلهجَّ
مت دراسة  برامج الصحة العاّمة والحامية االجتامعية. وقدَّ
بعض  يديها  بني  املشرتك  املعطيات  مركز  دعمها  حديثة 
رين.  امُلهجَّ يف  التاجية  الُحَمة  داء  تأثري  يف  العميقة  األفكار 
مع بني َجْمع املعطيات  يل يف أنَّ الجَّ وورد فيها أيضاً مثال أوَّ
َجْمعاً مستحدثاً والتصميم املضبوط للعيِّنة والتحليل امُلدقَّق 
التشغيل  للتَّنفيذ حتَّى يف أماكن  يأيت برؤى قابلة  ميكن أن 

ر.7 التي فيها رَضَ

ومشاركاته  بعمله  املشرتك  املعطيات  مركز  ويطمح  هذا، 
األمد  املتوّسطة  االقتصادية  االجتامعية  األحوال  َجْعل  إىل 
رين أكرَث وضوحاً وسهولًة للوصول  والطويلة األمد عند امُلهجَّ
ني  امُلهتمِّ املصلحة  أصحاب  عند  القدرات  تقوية  وإىل  إليها، 
املقاالت  م  وُتقدِّ لهم.  النتائج  تحسني  يف  م  التقدُّ لتمكني 
الواردة يف هذا املوضوع الخاّص من نرشة الهجرة القرسية 
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َنْظُم استطالعات املعونة اإلنسانية عىل معايري اإلحصاء العامليَّة
ِفيِلْكس شمِدنگ

ة ميكن جنيها من إخراج إحصاءاٍت مألوفٍة تستعملها الحكومات وشكاؤها يف التنمية.  َفوائُد جمَّ

حييني نييرش مكتييب اإلحصيياء الوطنيييِّ يف كينيييا إحصيياءات اليييد 
العامليية ميين االسييتطالع املتكامييل الييذي أَجييراُه بني سيينة 2016 
و2016 عييىل األرَُس املعيشييية، وجييَد أن 72% ميين الكينيِّييني 
فييني.1 وبلغييت النسييبة يف  الذييين يف ِسيينِّ العمييل كانييوا ُموظَّ
مقاطعيية توركانييا 62%، إال أنَّ هييذا االسييتطالع الوطنييّي اسييتبعَد 
مخيييامت الالجئييني. وقييد وجييد اسييتطالع أجرتييه مفوضيَّيية 
الالجئييني وبرنامييج الغييذاء العاملييي سيينة 2016 أنَّ 16% فقييط 
ميين األرس يف مخيييم كاكومييا لالجئييني –يف مقاطعيية توركانييا– 

ذكييرت أن فيهييا فييرداً واحييداً يف األقييلِّ يعمييل.2

ويصُعييب املقابليية بييني هذييين اإلحصاءييين ألسييباب عييّدة. 
ييف الفييرد، وأمييا  ففييي االسييتطالع الوطنييي ُيسييأَُل عيين توظُّ
ييف األرسة. واالسييتطالع الوطنييي،  اسييتطالع الالجئييني فعيين توظُّ
إذ أُجييِري بدعييم تقنييي ميين البنييك الييدويل، يتوافييق هييو 
والتعاريييف املتعلقيية بإحصيياءات العمييل كييام هييو منصييوص 
عليييه ميين ِقَبييل الهيئييات واملعايييري الدولييية، وأمييا اسييتطالع 
الالجئييني فقييد سييأل سييؤال يسييرياً: »كييم عييدد العاملييني ميين 

ييُب املقابليية بينهييا. أفييراد األرسة؟«، وهييذا ُيصعِّ

ويف حييني أن تنفيييذ كال االسييتطالعني كان قوييياً ميين الوجهيية 
التقنّييية عموميياً، ُيبيينيِّ هييذا املثييال كيييف أنَّ االسييتطالعات 
ييامت اإلنسييانية ُتنَشييأ يف الغالييب وفيهييا  التييي ُتجِريهييا املنظَّ

دة، والغاييية يف الحاليية التييي نحيين  غايييٌة إنسييانّية ُمحييدَّ
بصددهييا، َسييرْب خيييارات اسييتهداف املسيياعدة اإلنسييانية. 
ويف السييبيل إىل بلييوغ هييذه األهييداف الرشعّييية، يكييرث كثييرياً 
أن ُتهَمييَل املعايييري اإلحصائييية الدولييية وتهَمييَل معهييا ُسييَنن 
ييَرح ألنهييا غييري قابليية للتطبيييق أو  العمييل الفضييىل، أو أن ُتطَّ

ييدة جييّداً.3  معقَّ

ومييع ذلييك، فبلييوغ الغييرض اإلنسيياين األسييايس لالسييتطالع 
مييع َنْظِمييِه عييىل املعايييري اإلحصائييية يف آن معيياً يييأيت بفوائييد 
عظيميية. ولكيينَّ الواقييع أنَّييه يف الوقييت الييذي ُيَقييرُّ واسييعاً 
بأهمييية القيييادة الوطنييية والتعيياون اإلنسيياين التنمييوي يف 
معالجيية الهجييرة القرسييية، ويف الوقييت الييذي تكييون فيييه 
الحيياالت املتامدييية أغلييب حيياالت الهجييرة القرسييية، كان كلُّ 
اسييتطالع إنسيياين ال »ينطييق لسييانه مبييا ينطييق بييه لسييان« 

الحكوميية والييرشكاء يف التنمييية فرصييًة ضائعيية. 

فوائد النَّْظم
إنَّ َنْظييَم عمييل االسييتطالع اإلنسيياين عييىل املعايييري اإلحصائييية 
الدولييية وسيينن العمييل الفضييىل سيسييمح باسييتعامل األفييكار 
العميقيية الناتجيية عيين املعطيييات اسييتعامالً أكييرث فاعليَّيية 
يف حييوار السياسييات واملنيياصة، ألن إحصيياءات االسييتطالع 
ستسييتند إىل مفاهيييم يعرفهييا صانعييو القييرار. ثييمَّ إنَّ َجْمييع 

الرئيسة  واملنهجيات  املسالك  من  بعٍض  يف  عميقًة  أفكاراً 
التي سيأخذ فيها مركز املعطيات املشرتك ويحثُّ عليها يف 
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