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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 

مستقبل الزمان. 
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االسييتطالع  ُطييُرف  عييىل  منظوميية  بطريقيية  املعطيييات 
رييين  الوطنييية والرسييمية يسييمح ببعييض املوازنيية بييني امُلهجَّ
واملجتمعييات امُلِضيفيية الوطنييية أو املحلييية، وإن مل تدخييل 
هييذه املجتمعييات صاحييًة يف عّينييات االسييتطالع. هييذا، 
وتطبيييق املعايييري اإلحصائييية املجربيية واملمتحنيية )وامُلتاَحيية 
ييَده.  بُيييرْس( ميكيين أن ُيقلِّييل كلفييَة إعييداد االسييتطالع وتعقُّ
ي اّتبيياع ُسييَنن عمييل القييياس امُلَقييرِّ بهييا  وأخييرياً، ميكيين أن ُيييؤدِّ
دولييياً إىل زيييادة َجييْذب املعطيييات للباحثييني فيسييتعملونها 
ز تأثريُهييا ميين ثييمَّ وعائُدهييا عييىل كلِّ  اسييتعامالً ثانوييياً، فُيعييزَّ

اسييتثامر يف جمييع املعطيييات.4 

نعييم، هنيياك ُمقِلقيياٌت ميين أن اسييتعامَل هييذه املعايييري يف 
أعييامل االسييتطالع اإلنسييايّن ميكيين أن يكييون ُمرِهقيياً أو غييري 
عمييلٍّ بسييبب قيييود املييوارد والقييدرات، والقلييق ميين ذلييك 
مفهييوم، ولكنييه يف آخيير املطيياف ال يقييوم عييىل أسيياٍس يف 
أكييرث الحيياالت، وبخاصيية يف سييياقات التَّهجييري املتامدييية )عييىل 
عكييس الطييوارئ(. وإ قييد كانييت هييذه املعايييري الدولييية قييد 
ت بعنايييٍة لتطبَّييَق يف سييياقات متنوعيية مثييل سييياق  أُعييدِّ
ِوج وجمهورييية إفريقيييا الوسييطى، ويف الحيِّييز االجتامعييي  الييرنَّْ
االقتصييادي كّلييه داخييَل هذييين البلدييين، فهييي أيضيياً قوييية يف 
حيياالت التَّهجييري. ويدَعييُم املعايييرَي دعيياًم جّيييداً َوثائييُق مفيييدٌة 
تييأيت يف العييادة مييع مييواّد إرشييادية تقصييد إىل طائفيية متنوعيية 
املشييارب ميين مييزاويل املعطيييات. وأخييرياً، ال تييكاد ُتذَكيير 
ييية لتوسيييع املقابليية الشييخصية لتشييمَل بضعيية  الكلفيية الحدِّ
أسييئلة يف معظييم الحيياالت، ولييذا كان تطبيييق تلييك املعايييري يف 

األكييرث ال يزيييد كلفيية االسييتطالع بييأي وجييٍه ُيلَحييظ. 

ُسَنن العمل الَحَسنة يف كينيا
أجييرت املفوضييية مبعاونيية البنييك الييدويل اسييتطالَعني ُأرسيَّييني 
آخرييين، واحييد يف مخيََّمييي كالوبَيْيييه وكاكومييا لالجئييني يف 
كينيييا، يف سيينة 2018 و2019 عييىل الرتتيييب.5 وهييذه املييرة 
ُأنِشييئت اسييتبانة االسييتطالع يف أكرثهييا عييىل منييوذج االسييتطالع 
الوطنييي املتكامييل لييألرس املعيشييية، وهييو اسييتطالٌع منظييوٌم 
عييىل طائفيية عريضيية ميين معايييري اإلحصيياء. وتسييمح نتائييج 
ان امُلخيََّمييني  االسييتطالَعني بإجييراء موازنيية ُمبييارِشة بييني سييكَّ
وُمِضيِفيهييم ميين أهييل البلييد. ولذلييك ِصْنييا َنعلييُم اليييوَم أن 
ان الذييين  سيياعَة إجييراء االسييتطالَعني كان 37% ميين السييكَّ
هييم يف ِسيينِّ العمييل يف مخيييم كالوبَيْيييه يعملييون، بالقييياس 
إىل 62%% يف مقاطعيية توركانييا و72% يف كينيييا عموميياً. وأيضيياً 
صنييا نعلييم أن 58% ميين الالجئييني يف املخيييم يعيشييون تحييت 
ان مقاطعيية  خييطِّ الفقيير يف البلييد، بالقييياس إىل 72% ميين سييكَّ

توركانييا و37% يف جميييع كينيييا. 

نانييوك،  ُجْسييَفات  توركانييا،  مقاطعيية  حاكييم  ييى  تلقَّ وقييد 
»اآلَن  فقييال:  باالستحسيياِن  للمقابليية  القابليية  اإلحصيياءات 
صييار لييدى الحكوميية معطيييات!«، وأوضييَح كيييف سُتسييَتعَمُل 
يف إفييادة رَْسييم السياسييات الوطنييية ودون الوطنييية، ومنهييا 
إدميياج الالجئييني وطالبييي اللجييوء يف النظييام الرتبييوي الوطنييي. 
ييد الحاكييم أنَّ اسييتطالع كالوبَيْيييه سيييفيد قييرار  وأيضيياً فقييد أكَّ
ييَع َطييْوق اسييتطالع األرس  مكتييب اإلحصيياء الوطنييي بييأن يوسِّ

املعيشييية الوطنييي ليشييمَل ُمخيَّييامت الالجئييني.6  

إنَّ قييراَر تحسييني َنْظييم االسييتطالع اإلنسيياين عييىل معايييري 
اإلحصيياء الدولييية ال يييكاد ُيسييتغَنى عنييه بغييريه ألبتَّيية، وال 
سيييَّام يف األحييوال املتامدييية. ذلييك أنَّ َعواِئييده راجحييٌة ُرْجحانيياً 
شييديداً عييىل امُلقِلقييات منييه. فكلَّييام ِزيييَدت يف االسييتطالِع 
اإلنسيياين هييذه املَعايييرُي، ضاقييت الفجييوة املنهجييية بييني 
االسييتطالع اإلنسيياين وُمجِريييِه ميين الحكومييات ومييا يعدلهييا 
يف ميييدان التنمييية. ويييوازي ذلييَك أنَّ التعلُّييم ميين أعييامل 
معايييري  َتطويييِر  يف  اإلسييهاَم  سيييزيد  اإلنسيياين  االسييتطالع 

االسييتطالع نفسييها وتحسيييِنها.

 schmiedf@unhcr.org ِفيِلْكس شمِدنگ 
إحصايئٌّ رئيٌس، يف مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويّل 

ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية. 
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