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د األشواط وُكُموُنه يف زمن داء الُحَمة التاجية  َعَواثرُي االستطالِع الهاتفيِّ املتعدِّ

)كوڤيد 19(
ِجْفِري َتاَنر

الراهنة– يصعب فيها  الجائحة  أزمنٍة –مثل زمن  يف  بالهاتف مفيداً خصوصاً  ميكن أن يكون االستطالع 
يات.  االستطالع وجهاً لوجه، عىل أّنه يجلب امُلتحدِّ

املعيشييَة   )19 )كوڤيييد  التاجييية  الُحَميية  داء  جائحيية  ت  شييقَّ
ييرون ميين أكييرث الفئييات  وُسييُبَل املعيياش يف العييامل كلِّييه. وامُلهجَّ
اسييتضعافاً، ولكيين ليييس ميين املعطيييات املوثييوق بهييا إال يشء 
ر حاجاتهييم يف أثنيياء الجائحيية.1  قليييل يفيييد للنظيير يف كيفييية تطييوُّ
وُتقلِّييل االعتبييارات الصحييية خيييارات َجْمييع املعطيييات يف هييذه 
األيييام الصعبيية، إذ َوَقييَف جمييع املعطيييات املعتيياد وجهيياً لوجييه 
اد املصابييني والصحيية العاميية، وبسييبب  بسييبب القلييق ميين عييدَّ
قيييود السييفر والَحْظيير والتَّباعييد. فييكان أحييد األبييدال االسييتطالع 
بالهاتييف املحمييول. وقييد ثبييت أن طريقيية املقاربيية هييذه مفيييدٌة 
يف َجْمييع املعطيييات: يف األمكنيية الخطييرة، واملناطييق القاصييية، 
اد اإلصابييات مقلقيياً، وحيييث  واملناطييق التييي يكييون فيهييا عييدَّ
ة مهمييًة،  تكييون االسييتجابة لحاجييات املعطيييات الجديييدة واملتغييريِّ
ييفة.  ويف السييياقات التييي ُيحتيياُج فيهييا إىل رَْصييد األحييوال امُلتكشِّ
وأيضيياً فقييد ُوِجييَد أنهييا ُتخييِرُج معطيييات عالييية الجييودة وفعاليية 

بالقييياس إىل كلفتهييا.2 

ي لجائحيية داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 19(، أطلييق  ويف التصييدِّ
د األشييواط لَجْمييع  البنييك الييدويل اسييتطالعاً هاتفّييياً فّعيياالً متعييدِّ
املعطيييات االجتامعييية االقتصادييية يف نحييِو 100 بلييد.3 وبالتعيياون 
مييع البنييك الييدويل ومفوضيَّيية الالجئييني واملكاتييب اإلحصائييية 
الوطنييية، َيدَعييُم مركييز املعطيييات املشييرتك بييني البنييك الييدويل 
ومفوضيَّيية الالجئييني يف شييؤون الهجييرة القرسييية4 إدميياَج عينييات 
رييين يف َشييوَطنِي عييىل األقييل ميياّم هييو جيياٍر  معييززة ميين امُلهجَّ
د األشييواط يف  أو ُمعَتييزٌَم إجييراؤه ميين االسييتطالع الهاتفييّي املتعييدِّ
شييأن داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 19( يف 12 بلييداً أو نحييو ذلييك 
ات  ن ميين فهييٍم أفضييَل للتغييريُّ ميين تلييك البلييدان. وهييذا سييُيمكِّ
التييي أحدثتهييا جائحيية داء الُحَميية التاجييية )كوڤيييد 19( يف صييالِح 
ن  رييين ووجييوه ضعفهييم ومييا يرجونييه، وسييُيمكِّ معيشيية املهجَّ

أيضيياً ميين صييوِغ اسييتجابات أحسيين.5 

د األشييواط ميكيين أن ُيولِّييد  ومييع أّن االسييتطالع الهاتفييّي املتعييدِّ
يييات يف تطبيقييه،  يية يف أثنيياء الجائحيية، هنيياك ُمتحدِّ معطيييات مهمَّ
يييات  املتحدِّ تصنيييف  وميكيين  التَّهجييري.  سييياق  يف  سيييَّام  وال 
ة العيِّنيية وقيييوداً عييىل مييا ُجِمييع  الرئيسيية وحييوَه تهديييٍد لقييوَّ

، أنَّ مييع البصييرية واالتِّئيياد يف  ميين معلومييات. وميين حسيين الحييظِّ
يييات.  التخطيييط ُطُرقيياً للتغلُّييب عييىل تلييك امُلتحدِّ

أخذ العيِّنة 
ليييك يصييدق عييىل االسييتطالع أّنييه سييليم ميين الوجهيية اإلحصائيَّيية، 
داً، وأن يؤخييذ قييدر ميين العيِّنيية  ينبغييي أن ميّثييل مجتمعيياً ُمحييدَّ
يحصييل بهييا قييوة إحصائييية الكتشيياف مييا يفيييد ميين وجييوه 
االختييالف بييني الفئييات أو بييني األوقييات. وإذ قييد كانييت تغطييية 
بالعوامييل  تتأثيير  )التييي  امللكييية  متفاوتيية –بسييبب  الهاتييف 
ييبَكة أو وجييود الكهربيياء،  انّية واالقتصادييية( أو تغطييية الشَّ السييكَّ
وذلييك عييىل سييبيل املثييال– فقييد ال تكييون عينييات االسييتطالع 
ميين  املقصييودة  للفئيية  ممثلييًة  األشييواط  د  املتعييدِّ الهاتفييّي 
رييين، فيقييود ذلييك ميين ثييمَّ إىل َحييرِْف النتائييج التحليلييية.  امُلهجَّ
ييز حييني َيبُعييُد انتقيياء  ومثييل ذلييك، أنييه ميكيين أن يحييدث التحيُّ
تييى ُتسييَتْطَلع )»عييّد  بعييض الفئييات أو َيقييرُُب انتقيياء غريهييا حَّ
ناقييص« أو »عييّد تفاضييّل«(، أو حييني يرفييض بعييض امُلسييتطَلعني 
املشيياركة )»انتفيياء االسييتجابة«( أو يرفضون االسييتمرار يف األشييواط 

حقيية )»تناقييص«(.  الالَّ

ييز املحتمييل أمييٌر بالييغ يف األهمييية  وتحديييد مصييادر معينيية للتحيُّ
عنييد التمرييين َجْمييع املعطيييات لتعظيييم القييدرة عييىل: أ( َمْنييع 
ييز  ييز ابتييداًء ميين اإلعييداد والتصميييم، ب( وتصحيييح التحيُّ التحيُّ
ييز  بالتنقيييح وإعييادة الييَوْزن والتحليييل، ج( وتحديييد اتجيياه التحيُّ
ييَة  لتسييهيل اسييتعامل املعطيييات يف رَْسييم السياسييات. ثييمَّ إنَّ ِصحَّ
تحديييد وتنفيييذ إطييار أخييذ العينييات القييوي وإسييرتاتيجية أخذهييا 
ييز  واألوزان التحليلييية –وهييي أدوات أساسييية للتغلُّييب عييىل التحيُّ
يف العينيية– جييزٌء ال ينفصييل ميين قيميية معطيييات االسييتطالع. وإذا 
د األشييواط،  ييز يف معطيييات االسييتطالع الهاتفييّي املتعدِّ اسييتمرَّ التحيُّ
ييز آخييذاً يف الُعُلييّو، وهييذا يعنييي أن  ييح أن يكييون التحيُّ فميين املرجَّ
املعطيييات قييد تشييري إىل أنَّ السييكان أفضييل حيياالً ميياّم هييم عليييه 
يف الحقيقيية. وحتَّييى إذا كان األميير كذلييك، فمعطيييات االسييتطالع 
د األشييواط ال تييزال مفيييدًة يف رَْسييم السياسييات،  الهاتفييّي املتعييدِّ
هييذا إن كانييت النتائييج املالحظيية يف املعطيييات ُمنخفَضيية بحيييث 

ييل فيييه.   يشييري انخفاضهييا إىل أن األمييَر يسييتأهل التدخُّ
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وبالجمليية، ُتسييَتعمُل ثييالث ُطييُرق لبنيياء إطييار أخييذ العينييات: 
العشييوايّئ  واالتِّصييال  قامئيية،  واسييتعامل  التمثيييّل،  االسييتطالع 
باألرقييام.6 وتعتمييد الطريقتييان اأُلولَيييان عييىل وجييود معلومييات 
شيياملة يف وقييٍت غييري طويييل قبييل ابتييداء االسييتطالع بالهاتييف. ومن 
حسيين حييظ بعييض البلييدان أنَّ فيهييا جهييداً وطنّييياً يبييذل لجمييع 
املعطيييات، ومنييه جمييع املعطيييات وأرقييام الهواتييف عيين السييكان 
رييين، وميكيين أخييذ عينيية متثيلييية منهييا. يف حيياالت أخييرى،  املهجَّ
ميكيين اسييتعامل معطيييات التسييجيل عنييد مفوضيَّيية الالجئييني، مييا 
ييِجلِّ –وال سيييَّام أرقييام الهواتييف– صالحييًة  دامييت معطيييات السِّ
لني ليين يكونييوا يف ِعييَداد امُلسييتطَلعني.  وحديثيية، عييىل أنَّ غييرَي امُلسييجَّ
وميكيين عييادًة اسييتعامل املعلومييات الشييخصية للحصييول عييىل عيِّنيية 
متوازنيية ولكيين ال ُيرَسييُل إىل فرقيية الَعييدِّ إال أرقييام الهواتييف )وذلييك 
لإلعانيية عييىل تخفيييف املخيياوف ميين أميير حامييية املعطيييات(. وأمييا 
الطريقيية الثالثيية –وهييي االتِّصييال العشييوايئ باألرقييام )باسييتعامل 
أرقييام هواتييف ُتختيياُر عشييوائياً(– فينييدر أن تكييون فّعاليية بالقييياس 
رييين، عييىل  إىل كلفتهييا أو أن ميكيين تنفيذهييا عنييد اسييتطالع امُلهجَّ

أّنهييا قييد تكييون مناسييبًة لحيياالٍت معيَّنيية. 

التي  االستطالع  أعامل  يف  ُمستعملٌة  جميعاً  الثالث  الطرق  وهذه 
إطار  يف  ُيستعَمُل  تشاد،  ففي  املشرتك.  املعطيات  مركز  يدعمها 
عىل  واشتمل   2018 سنة  ابتدأ  كلَّه،  البلد  ميّثل  استطالٌع  العّينات 
جيبويت  ويف  فيها.  الالجئني  عىل  ُيشتَمل  مرّة  أوَّل  وكانت  الالجئني، 
الالجئني.  التي عند مفوضيَّة  التسجيل  ُتستعَمل معطيات  وإثيوبيا، 
ويف اإلكَودور، ستشارِك فرقة االستطالع )كام فعلت من قبل( رشكَة 
أرقام  ومجموعات  الجغرافية  املناطق  لتعنيِّ  املحلية  االتصاالت 
الهواتف التي هي أقرب إىل أن تكون للفنزويليِّني العائشني يف أحوال 

تشبه أحوال الالجئني يف البلد.

»إعادة  استعامل  أمكن  املناسبة،  اإلمتاميَّة  املعطيات  ُوِجَدت  وإن 
الَوْزن« لإلعانة عىل تصحيح معطيات العيِّنة لُيستعاَد ما نقص متثيله 
وصعب،  د  ُمعقَّ العمل  هذا  الحقيقّية.  السّكانية  الفئة  أجزاء  من 
ولكن إذا ُطبِّق تطبيقاً صحيحاً أمكن حلُّ مشكالت التناقص وانتفاء 
الفئة  من  نافعاً  تقريباً  العينة  تصري  تى  حَّ الجزيّئ،  والعدِّ  االستجابة 

السكانّية الحارضة. 

إنَّ الوقايَة من وقوع التحّيز يف عيِّنٍة هو وال شكَّ أفضل من تصحيحها، 
وميكن أن تعني الحوافز عىل ذلك. إذ كان استطالع البنك الدويل يف 
اإلكوادور الذي تناول تأثري داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( يف السكان 
الزمن  يستوعب  مبا  الهاتفية  البطاقات  َشَحَن  جئني  والالَّ امُلضيِفني 
خياراٌت  الوباء  نطاق  فخارج  يجاوزه.  مبا  أو  االستطالع  يف  املَقيضَّ 
للحوافز أخرى، مثل التزويد املبارش بالهواتف املحمولة أو باملحطات 

مس.7  الصغرية التي تشحن الهواتف بالشَّ

تصميم األداة والتَّنفيذ
هنياك عيّدة مين االعتبيارات العمليية التيي ينبغيي أن ُتعَتيرَب يف 
القييود امُلحتَملية عيىل ميا ميكين جمعيه وكيمُّ ميا ميكين جمعيه. 

امُلسيتطَلعون،  َيسيأَم  لئيال  قصيرياً  االسيتطالع  يكيون  أن  ويجيب 
ام إذا ُعيِزَم عيىل تكيرار التفاعيل، ذليك أّنهيم إن سيئموا  وال سييَّ
وجيب أن َيِقيلَّ ميا يحتمل مين عمق جميع املعطيات واّتسياعها. 
يدة متييل إىل تقلييل جيودة املعطييات، يف  ثيمَّ إنَّ األسيئلة املعقَّ
ييىص. وهناك ثالثة خييارات ُتخفِّف هذه  االسيتطالع الهاتفييّ خصِّ
القييود بعيض التَّخفييف يف األقيّل. فيمكين أن ُيعينيَّ مُلسيتطَلعني 
مختلفيني وحيدٌة مختلفية مين األسيئلة عشيوائّياً، وأن ُتسيتعَمَل 
اإلجابيات مين جملٍة مشيرتكة مين الوحيدات يف إسيناد املعطيات 
للوحيدات املفقيودة عشيوائياً. وميكن بدالً من ذليك، يف الوحدات 
التيي ُتْسيأَُل للعيِّنية كّلهيا أن ُتيَداَر عيىل األشيواط مين شيوٍط إىل 
شيوٍط يف االسيتطالع، كيام حيدث يف إثيوبييا مين تضميني وحيدة 
يرَاد يف الشيوط الثانيية مين االسيتطالع الهاتفّي  عين جامعيات الجَّ
ن  د األشيواط. وأحسين ميا تعميل هيذه املقاربة حينَي ُتضمَّ املتعيدِّ
نتائيج أكيرث حركّييًة )مثيل األمين الغيذايئ والتوظييف( يف جمييع 
الرتكيبية  )مثيل  الثَّابتية  النتائيج  مين  املزييد  ر  وُتيدوَّ األشيواط، 
أن  الحياالت  بعيض  يف  ميكين  وأخيرياً،  التوارييخ(.  أو  انية  السيكَّ
ُتسيتعَمَل جمليٌة أصغير مين األسيئلة مين وحيدٍة طويلية إلسيناد 

النتيجية اإلجامليية )كيام هيو الحيال يف فقير االسيتهالك(.

بالهاتيف.  فيهيا  الحدييث  يصعيب  املواضييع  بعيض  أنَّ  عيىل 
لوجيه  وجهياً  اسيتطالعها  يصعيب  التيي  فاملواضييع  وبالعميوم 
ل ميا  يكيون اسيتطالعها بالهاتيف أصعيب، وميع ذليك، فقيد ُيسيهِّ
يف االسيتطالع الهاتفييّ مين انتفياء صفية الشيخصيَّة عيىل بعيض 
امُلسيتطَلعني مناقشيَة مواضييع معيَّنية )مثيل التيي يدخيل فيهيا 
العقليية واإلسياَءة األرسيية وُكيرُْه  ية  الَوْصيم االجتامعييّ كالصحَّ

الجنيّس(.  يلوُك  والسُّ األَجانيبِ 

وميا تيزال قاعدة األدّلية يف ُوثوقيَّة االسيتطالع الهاتفّي بالقياس إىل 
ريين حديثيَة العهيد. لكين وجدت  االسيتطالع وجهيًا لوجيه للُمهجَّ
عيّدة مين الدراسيات أن ال فرَق بني االسيتطالع بالهاتيف املحمول 
واالسيتطالع بالهاتيف الثابيت، وأن ال فرَق بني االسيتطالع بالهاتف 
ُيقيَدَر  أن  املأميول  ومين  لوجيه.8  وجهيًا  واالسيتطالع  املحميول 
يف العميل املخطيط ليه يف األردن املدعيوم مين مركيز املعطييات 
املشيرتك أن يكيون ليه نظيرات يف هيذه املسيألة، فهنياَك ُتقَسيم 
عيِّنية امُلسيتطَلعني بني اسيتطالٍع وجهيًا لوجه واسيتطالٍع بالهاتف.

ييات، فاالسيتطالع بالهاتيف لَجْمع  وعيىل الرغيم مين هيذه امُلتحدِّ
ْغريية االجتامعيية االقتصاديية أكرث مناسيبًة عموماً  املعطييات الصِّ

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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مين الخييارات األخيرى لجميع املعطييات مين ُبْعيد. وقيد تكيون 
يمول  الشُّ عيىل  قليياًل  أقيدَر  القصيرية  النصّيية  الرسيائل  خييارات 
واملوافقية االبتدائيية، ولكين ُيحتياُج يف االسيتبانات عمومياً إىل أن 
تقتيص عيىل أقيل مين خمسية أسيئلة لتجنُّيب َسياَم امُلسيتطَلعني. 
ثيمَّ إن يف االسيتطالع الورقييّ مصاعيب إمدادية عظيمية يف املواضع 
التيي ال عناويين بريديية لهيا وال نظاَم برييٍد عاماًل. وأما االسيتطالع 
( ففييه مين شيّدة التحّييز يف العّينية عمومياً ما  يابيكُّ )اإلنرتنتييّ الشَّ
هيو أسيوأ مياّم يف االسيتطالع الهاتفيّي؛ ذليك أنيه يسيتدعي مزييداً 
مين التِّقانية، وإنشياُء إطاٍر ألخيذ العّينات فييِه قويٍّ وَتطوييرِه أمٌر 
أصعيب كثيرياً. وكلُّ هذه الخيارات ُيفرَتُض فيها أن يكوَن امُلسيتطَلع 
يف درجية عاليية أو شيبه عاليية مين معرفة القيراءة والكتابية، وهو 

د األشيواط. أميٌر غيري ذي بيال يف االسيتطالع الهاتفيّي املتعيدِّ

هنياك عيّدة من اإلرشيادات العملية إىل تنفيذ االسيتطالع بالهاتف، 
الُعظَميى  األهميية  منهيا  تسيتوعب موضوعيات  إرشيادات  وهيي 
الوطنيي.9  اإلحصيايئ  املكتيب  ميع  والتعياون  املعطييات  لحاميية 
وصحييح أن هيذا التعاون قد تبيدو إقامُته محتاجيًة إىل إنفاق َقْدٍر 
مين الوقيت كثيري يف أثناء أزمة مين األزمات، ولكنه مهيم يف اإلعانة 
الَجْميع  ريين يف  امُلهجَّ إدمياج  القيدرات، والحيّث عيىل  بنياء  عيىل 
اإلحصياءات  يف  التَّوافيق  وبليوغ  للمعطييات،  املنتظيم  الوطنيّي 
التيي ُتولَّيد لُتسيتعَمل يف إعيداد خّطية انتعياٍش واسيتجابٍة وطنّيية 
ريين. نعيم،  ليداء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19( تشيتمل عيىل امُلهجَّ
لييس االسيتطالع بالهاتيف يناسيب كلَّ حاليٍة، ولكّنيه إن ُجِميَع إىل 
إسيرتاتيجيٍة سيليمٍة وأداة سيليمٍة يف أخيذ العيِّنات أمكين أن يخرج 

عنيه معطيياٌت موثيوٌق بها.

jtanner@worldbank.org ِجْفِري َتاَنر 
اقتصاديٌّ رئيٌس، يف مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويّل 

ومفوضيَّة الالجئني يف شؤون الهجرة القرسية. 
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 ‘Displaced Populations in the COVID-19 Induced Recession

رون والركود الناجم عن داء الُحَمة التاجية )كوڤيد  )عالية القيمة لكن ُمهَمٌل أكرثها: املهجَّ
 bit.ly/JDC-Paper-series-No1 ))19

 Dabalen A, Etang A, Hoogeveen J, Mushi E, Schipper Y, .2 
 von Engelhardt J )2016( Mobile Phone Panel Surveys in Developing
 Countries: A Practical Guide for Microdata Collection, World Bank

)لجنة االستطالع بالهاتف املحمول يف البلدان النامية: دليل عمل يف جمع املعطيات 
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24595
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سوق العمل )مثل حالة التوظيف والقطاع، والتغريُّ يف َدْخل العمل(، عادات الصّحة 
وصّحة عاّمة الّناس وُسُبل ِحْفظها من نظافٍة ومياٍه عذبة وَصٍْف صحّي، معارف داء 

الُحَمة التاجية ووجوه السلوك فيه ومن ذلك آليات التعويض، املعونة واملساندة. وإىل 
ذلك أضاف مركز املعطيات املشرتك مراراً وحدة يف تاريخ التَّهجري، ووحدة، متى أمكن، يف 

رين. املواقف تجاه امُلضيِفني وامُلهجَّ
 Himelein K et al )2020( High Frequency Mobile Phone Surveys of .6

Households to Assess the Impacts of COVID-19: 
  Guidelines on Sampling Design, World Bank Group

د األشواط لألرَُس املعيشية بغيَة تقدير األرضار التي أحدثها داء  )االستطالع الهاتفّي املتعدِّ
الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(: مبادئ توجيهية يف إعداد العيِّنة(

bit.ly/WorldBank-Himelein-et-al-2020
 Etang A and Himelein K )2020( ‘Monitoring the Ebola Crisis Using .7

 Mobile Phone Surveys’, Data Collection in Fragile States; Innovations from
Africa and Beyond

 )رَْصد أزمة إيبوال باستعامل االستطالع بالهاتف املحمول(
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-25120-8

8. انظر الهامش ذا الرقم 2.
9. انظر عىل سبيل املثال:

 See for example UN ESCAP )2020( ‘Engaging with development partners
 to stand-up COVID-19 rapid assessment surveys: Five tips for National

 Statistical Offices’, Stats Brief Issue 25
خول مع الرشكاء اإلمنائيِّني عىل ما يجري من استطالع َتقديٍر رسيع لداء الُحَمة التاجية  )الدُّ

)كوڤيد 19(: خمس نصائح ملكاتب اإلحصاء الوطنّية(
 bit.ly/UNESCAP-stats-brief-25;

 UNICEF )2020( ‘MICS Plus; A Step-By-Step Guide to Implementation’
)ِمْكس إبَلس: دليل التَّنفيذ خطوة خطوة( 
  bit.ly/UNICEF-MICS-guide-2020;

 World Food Programme )2017( ‘Conducting Mobile Surveys Responsibly’
)إجراء االستطالع بالهاتف املحمول إجراًء يستويف املسؤولية(

bit.ly/WFP-mobile-surveys-2017

ُجَمُل معطياٍت سُتنرَش للنَّاس 

املصاحبة  )والوثائق  املعطيات  ُجَمل  يف  الُهوّية  ُمعرِّفات  سُتزَاُل 
من  رين  املهجَّ عن  املشرتك  املعطيات  مركز  يدعمها  التي  لها( 
من  يوافها  ما  مع  هذه  املعطيات  جمل  ُتنرَش  ثمَّ  بلداً،   12 نحو 
وسُتنرَش  )امُلِضيفة(.  الوطنّية  انية  السكَّ الفئات  عن  معطيات 
ُوَصِلها  َنرْشِ  ْغرية مع  الصِّ البنك الدويل للمعطيات  للنَّاس يف مكتبة 
ْغرية يف مفوضيَّة الالجئني هاهنا   )روابطها( يف مكتبة املعطيات الصِّ

 .https://microdata.worldbank.org

وسُتؤَخُذ ُموَجزاٌت عن االتِّجاهات يف هذه املعطيات لُيستفاُد منها 
يف محاورة ع الحكومات امُلِضيفة لبياِن ما يعرتض أولئك امُلستضَعفني 

ياٍت يف أثناء الجائحة. من ُمتحدِّ

مراجعة الدراسات السابقة وآخر أخبارها وقاعدة معطياتها يف مركز 
املعطيات املشرتك 

ُيصِدر مركز املعطيات املشرتك بني البنك الدويّل ومفوضيَّة الالجئني 
الدراسات  مراجعة  أخبار  آخَر  شهٍر  كلَّ  القرسية  الهجرة  شؤون  يف 
مراجعات  تضمُّ  معطياٍت  قاعدة  إىل  هذه  وُتضاُف  السابقة. 
 الدراسات السابقة، وإىل تجميعٍة َتْقَبُل البحث فيها يف 13 موضوعاً. 
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