
32 نرشة الهجرة القرسية 70املَعرَِفُة والّصوُت والّسلَطُة32

اللغة والسلطة والصوت يف املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم: قامئة تدقيق 

مرجعية للُمامرسني
)Emily Elderfield( وإمييل إلدرفيلد )Daniel Davies( دانيال ديفيز

يجب أن ُتراعى جيدا اللغاُت التي يستعملها الناس عند تصميم أطر املراقبة والتقييم واملساءلة والتعّلم، 
ويحب أن تراعى كذلك الطريقة التي يفضلون الوصول من خاللها إىل املعلومات، واملفردات التي يفهمها 

املشاركون ويشعرون بالراحة يف استخدامها.

ممنهج  بشكل  يستبعد  اللغة  بعقبات  الكايف  غري  االهتامم  إن 
ومن  القرار  صنع  عمليات  من  املهمشة1  الفئات  من  العديد 
والتقييم  املراقبة  أطر  من  يستثنيهم  كام  األساسية،  الخدمات 
واملساءلة والتعلم MEAL. فالنازحون الذين ال يتحدثون - أو ال 
لهم-  املضيفة  املجتمعات  يف  املستخدمة  األغلبية  لغات  يفهمون 
هم أناس أقل قدرة عىل التعبري عن احتياجاتهم وأولوياتهم بشكل 
املعلومات  عىل  الحصول  يف  عام-  بشكل   – قدرتهم  وتقل  فّعال. 
التي يحتاجونها من أجل الوصول إىل الخدمات واتخاذ القرارات أو 
حتى اإلبالغ عن اإلساءات ]التي قد يتعرضون لها[. وستستمر هذه 
اإلنسانية  باملجاالت  املختصون  املامرسون  يتعامل  مل  ما  املشاكل 
بحساسية مع تأثري اللغة عىل عوامل القوة والصوت عند تصميم 
 MEAL والتعلم  واملساءلة  والتقييم  املراقبة  أطر  أنظمة  وتنفيذ 

ويف تحليل البيانات الناتجة عن ذلك. 

 CLEAR املسامه كلري( لقد قّدمت منظمة مرتجمون بال حدود 
العاملية( يف حاالت النزوح القرسي يف آسيا وإفريقيا وأوروبا نظرة 
تجنبها.  وكيفية  املجال[  هذا  ]يف  املحتملة  املخاطر  حول  ثاقبة 
وسنلخصها تاليا كقامِئة تدقيق مرجعية ميكن ملطبقي أطر املراقبة 
والتقييم واملساءلة والتعلم استخدامها لتقليل مخاطر التشوهات 
إىل  لالستامع  الجهد  بذلهم  عند  منها،  واالستبعاد  باللغة  املتعلقة 

األفراد النازحني.

تصميم االستطالع املسحي
ميكننا – ال شك- أن نفهم احتياجات األشخاص بشكل أفضل إذا 
]لالجئني[ وسهلة  مناسبة  استبيانات مسحية  تصميم  استطعنا  ما 

الوصول بالنسبة لهم.

املفردات  	 تتجنب  األسئلة  هل  وبسيطة؟  واضحة  اللغة  هل 
االصطالحية واالختصارات؟

والتعلم  واملساءلة  والتقييم  املراقبة  أطر  مصممو  ويستطيع 
MEAL، باستخدام لغة بسيطة، زيادة احتاملية أن يفهم العاّدون 
الرأي  الستطالع  املسوحات  بإجراء  يقومون  الذين  ]اإلحصائيون[ 

املطروحة  األسئلة  االستطالعات  تلك  يف  املستجيبون  وكذلك 
الفهم  اختبار  خالل  من  وجدنا  فقد  بها.  فهمها  املراد  بالطريقة 
الذي أجريناه مع العاّدين يف شامل رشق نيجرييا بأن االختصارات 
شائعة االستخدام واملصطلحات الفنية وبعض املصطلحات األخرى 

مل تكن مفهومة عىل نطاق واسع دون تفسري.2

هل يركز املسح االستطالعي عىل احتياجات السكان املترضرين  	
واهتامماتهم؟

من املرجح أن يفيض املسح االستطالعي الذي يسمح للمستجيبني 
والواضح  حجمه  يف  القصري   - وآرائهم  احتياجاتهم  عن  بالتعبري 
املترضرين. ومن  السكان  احتياجات  تلبي  برمجة  إىل   - يف سياقه 
حيث  أفضل،  جودة  ذات  بيانات  أيضا  عنه  ينتج  أن  املحتمل 
تعتمد جودة البيانات عىل املشاركة النشطة لكل من املستطِلعني 

واملستجيبني.

األشخاص  	 بها  يتحدث  التي  اللغات  هي  ما  تعرف  هل 
املترضرون؟

املترضرون  السّكان  يتحدثها  التي  للغات  املحدود  االستيعاب  إّن 
ووسائل االتصال املفضلة لديهم قد يفيض إىل صعوبة يف التخطيط 
البيانات بشكل فعال. وميكن جمع  بشكل دقيق لعمليات جمع 
للربنامج.  األويل  التصميم  من  كجزء  األساسية  املعلومات  هذه 
اللغة وطرق االتصال عن حاالت معينة من  البيانات عن  وتتوفر 
القطاعات   متعددة  االحتياجات  تقييامت  من  القرسي  النزوح 
 CLEAR التعداد التي رسمتها MSNAsوتتوفر كذلك من نتائج 

العاملية ]مرتجمون بال حدود[.3 

هل قمت بإدراج أسئلة حول اللغة املفضلة؟ 	

أن  ميكن   MEAL أدوات  يف  كمعيار  اللغة  أسئلة  تضمني  إن 
البيانات  جمع  عملية  تحسني  يف  تساعد  قّيمة  معلومات  يوفر 
بجمع  مثال-   – املدرسة  قامت  فإذا  املستقبل.  يف  والربمجة  ذاتها 
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بيانات حول اللغة التي يتحدث بها التالميذ يف املنزل، فإن ذلك 
يتم  الذين  الدعم ألولئك  تقديم  ذلك من  بعد  املدرسة  سيمّكن 
تعليمهم بلغة ثانية. وميكن استخدام أسئلة اللغة أيضا يف تحديد 
لتكييف  وكذلك  البيانات،  جمع  فاتها  رمِبا  التي  املجموعات 

األدوات حتى تتمكن هذه املجموعات من التعبري عن آرائها.4

هل مَتت ترجمة األدوات إىل اللغات الصحيحة؟ 	

الظروف  يف  العاملون  البيانات[  جمع  ]مندبو  العاّدون  يواجه 
يف  الرتجمة  عمليات  إدارة  يف  جّمة  تحديات  اللغات  متعددة 
اللغات ذات الصلة تؤدي  عملهم. فالرتجمة املسبقة لألسئلة إىل 
إىل تقليل الضغط عىل »الرتجمة املرئية ]اآللية[« – حيث يتعني 
البيانات.  جمع  أثناء   - لألسئلة  الفورية  الرتجمة  املستطِلع  عىل 
اشغال  عدم  وكذلك  ]والثبات[،  املصداقية  زيادة  ميكن  وبهذا، 
العدادين ]بضغوطات الرتجمة الفورية[، فيصبجوا أكرث قدرة عىل 
الرتكيز عىل تسجيل اإلجابات بدقة. ولكن إن تعذر ذلك، أو إذا 
يكون  أن  فيمكن  اإلنجليزية،  باللغة  نًصا  يفضلون  العاّدون  كان 
باملنظمة  أو  بالقطاع  الخاصة  باملصطلحات  محّدد  قاموس  توفري 

أمرًا مفيًدا.

هل أجريت اختبارًا ميدانيا للفهم؟ 	

واملساءلة  والتقييم  املراقبة  أطر  ألدوات  الفهم  اختبار  إجراء  إن 
تصحيح  عىل  يساعد  املجتمع  أفراد  من  لعينة   MEAL والتعلم 
مثل  فمفردات  الرتجمة.  أثناء  فقدانها  أو  املعلومات  يف  التشوة 
عىل   ،’trauma’»و»الصدمة  ’stigmatisation’ العار«  »وصمة 
سبيل املثال، قد ال يكون لها مرادفات مبارشة يف اللغات األخرى، 
قد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  تفسريها.  الصعب  من  يصبح  وبالتايل 
تستخدم املجتمعات املحافظة تعبريات أكرث تهذبا عند اإلشارة إىل 
عبارات  باستعامل  وذلك  الجنيس،  العنف  مثل  مفاهيم حساسة 
يف  فالفشل  ذلك.5  من  بدال  »العار«  أو  الرشف«  »تلطيخ  مثل 
يف  والفشل  ]املستهدفة[  الثقافة  عىل  بناء  املصطلحات  تكييف 
استخدام مصطلحات سهلة الفهم يؤديان - بالرضورة- إىل زيادة 
بآراء األشخاص  املتعلقة  ]الحقيقية[  البيانات  خطر عدم تسجيل 

وتجاربهم. 

دور العاّدين
إن بيانات أطر املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم MEAL ستكون 
ويستخدمون  موثوقني  أشخاصا  العاّدون  كان  إذا  حاال  أفضل 

اللغات التي يتحدث بها املستجيبون براحة.

هل يتحدث العادون بتلك اللغات؟ هل سألتهم؟ 	

إن التنوع اللغوي الكبري بني السكان النازحني يعني – بالرضورة- 
االحتياجات  تلبية  عىل  قادرين  يكونوا  لن  املحليني  العاّدين  أن 
اللغوية لجميع املستجيبني. وباملنطق ذاته، رمِبا تكون املجتمعات 
بالسكان  الخاصة  تلك  عن  مختلفة  لغات  تتحدث  املستضيفة 
العاّدين الذين يتحدثون فقط  النازحني. لذا، قد يتولد امليل عند 
لغات األغلبية من السكان - والذين يفتقرون إىل الدعم واملوارد 
إجراء  تجنب  إىل  اللغات-  متعددة  البيانات  جمع  إلدارة  الكافية 
مقابالت مع األشخاص الذين يتحدثون لغات األقليات. فينتج عن 

هذا بيانات غري ممثلة للقطاعات املهمشة يف املجتمع.

هل تأخذ بالحسبان ديناميكيات السلطة يف اختيارك للعادين؟ 	

إن إرشاك األشخاص املترضرين يف عملية جمع البيانات ويف تقديم 
الخدمات لهم جملة من الفوائد: أوالً، هم األكرث دراية بالجوانب 
الثقافية للغات قيد االستخدام، وهم األكرث دراية يف فهم الفروق 
الدقيقة والعبارات األكرث تهذيبا. ثانًيا، رمِبا يصبح املستجيبون أكرث 
قد  التي  اآلراء  تلك  ذلك  ويشمل  اآلراء،  عن  اإلفصاح  عىل  قدرة 
ُينظر إليها عىل أنها غري مرغوب فيها اجتامعًيا، مثل عدم رضاهم 
عن املعونة ]املقدمة[، خاصة عندما يكونون عىل معرفة شخصية 
باملستطِلعني ويثقون بهم. وقد بينت املنظامت العاملة يف مجال 
السكان  إرشاك  أن  بنغالديش  يف  الروهينجا  نازحي   استجابة 
املترضرين يف جمع البيانات »ميكن أن يساعد يف بناء الثقة وتعزيز 
احتياجات  مَتثل  دقة  أكرث  بيانات  عنه  ينتج  الذي  األمر  الفهم، 
يف  األخذ  يجدر  كام  أكرب«.6  بدقة  وخرباتهم  املتأثرة  املجتمعات 
التي  املواضيع  يخص  فيام  الخارجي  العاّد  يفضل  قد  أنه  االعتبار 

توصم بالدونية الشديدة ]يف تلك املجتمعات[.

هل مجموعتك من العاّدين تتسم مِبا يكفي من التنوع، خاصة  	
بـ ]متغريات[ الجنس واملهارات اللغوية؟

إن هذا األمر مهم جدا خاصة يف املجتمعات التي يكون من غري 
املناسب فيها للعاّدين من الذكور – عىل سبيل املثال- التحدث مع 
النساء عىل انفراد. وقد يكون العاد من ذوي اإلعاقة أفضل حاال 
أن يتعامل – وبالتايل – فهم وجهات نظر األشخاص ذوي اإلعاقة 
اآلخرين يف املجتمع ذاته. وقد يؤدي الفشل يف أخذ ذلك بالحسبان 

إىل إقصاء بعض وجهات النظر األخرى من بياناتك.

نقديم الدعم اللغوي للعاّدين

فوريني  	 مرتجمني  إىل  الوصول  فرصة  العادين  أعطيت  هل 
يتحدثون  ال  التي  املجتمع  لغات  من  ألي  متدربني  ومدققني 

بها؟
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ميكن أن يساعد هذا األمر يف عدم حدوث استبعاد الناس أو إساءة 
كام  السائدة،  باللغة  التحدث  عىل  قدرتهم  عدم  بسبب  فهمهم 
الذين  والجريان  األرسة  أفراد  االعتامد عىل  تقليل  أيضا يف  يساعد 
ابتداء-ليسوا مرتجمني مدّربني. وقد يكون من األفضل عند  هم– 
أن  الجنسيني–مثال-  واالعتداء  االستغالل  مثل  مواضيع  مناقشة 
يكون لديك عاد ومرتجم من خارج املجتمع نفسه ألغراض تتعلق 

بالحفاظ عىل الخصوصية.

هل ميكن للعادين طرح األسئلة والحصول عىل توضيحات؟ 	

ينبغي أن يكون العاّدون، يف الحالة املثالية، قادرين عىل التحدث 
مع مصممي أدوات MEAL، وذلك ليتمكنوا من حل أي التباس 
ميثل  وهذا  البيانات.  جمع  أدوات  استخدام  قبل  باألسئلة  يتعلق 
تحدًيا ]حقيقيا[ عندما يقوم أولئك املصممون باستخدام األدوات 
الرئييس  املقر  يف  القرار  أصحاب  عند  من  قبل  ذي  من  املعتمدة 
ويتم استخدام مجموعة األسئلة ذاتها يف سياقات مختلفة، وذلك 
قابلة  بيانات  عىل  والحصول  التكلفة  بتقليل  تتعلق  ألسباب 
للمقارنة من السياقات املتعددة. لكن يجب عىل املنظامت يف مثل 
هذه الحاالت التأكد من توفري موظف ذي خربة يستطيع اإلجابة 

عىل األسئلة وتشجيع العادين عىل إثارة أي قضايا يتوقعونها.

هل يتوافر للعادين مصادر مرجعّية للمصطلحات؟ 	

نادرًا ما يكون العاّدون من املرتجمني املحرتفني. وقد يؤدي الوثوق 
بهم يف ترجمة األسئلة وتقديم األجوبة إىل أخطاء يف الرتجمة وإىل 
إىل  يؤدي  الذي  األمر  آلخر[،  وقت  ]من  املعلومات  يف  تباينات 
املرجعية  املصادر  توفر  فإن  لذا،  دقيقة.7  غري  البيانات  تكون  أن 
]للمصطلحات[ ووجود األسئلة املسجلة مسبًقا يساعدان يف الحد 
العاّدين  اختبار فهم  يعترب  الحالتني،  أي من  الفهم. ويف  من سوء 
البيانات  جمع  عملية  يف  رضورًيا  أمرًا  اإلجابة  ولخيارات  لألسئلة 
بدقة، وال يستغرق ذلك أكرث من 5 إىل 10 دقائق، اعتامًدا عىل عدد 
الكلامت التي ُيراد تقييمها. فعىل سبيل املثال، فإنه من غري املرجح 
إذا فهم  الرجال والفتيان  الجنيس ضد  العنف  اإلبالغ عن  يتم  أن 
الناس أن كلمة »اغتصاب« تنطبق عىل النساء فقط أو إذا ترجمها 

العاّد عىل هذا النحو فقط عند طرحه السؤال ]حول ذلك[.8 

تكنولوجيا اللغة

هل ميكنك تسجيل عينة - عىل األقل- من املقابالت أو كتابتها  	
]صوتيا[ أو ترجمتها؟

مندوب جمع املعلومات ُيجري اختباَر االستيعاِب مع أحِد سكاِن معسكِر النازحنَي داخليًّا يف مركِز املزرعِة، مايدوجوري، مَتوز 2017 )املصدر: منظمة كلري CLEAR العاملية(
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املسحية  املقابالت  جميع  تسجيل  يتوقع  املثالية،  الناحية  من 
الجودة فحسب،  إىل ضامن  يؤدي ذلك  وتدوينها وترجمتها. ولن 
تكّمل  ثرية  مسحية  بيانات  عىل  الحصول  إىل  كذلك  يؤدي  بل 
التسجيالت  ترجمة  لكن  نوعية.  واقتباسات  لروايات  بعضها 
ونسخها يتطلبان استثامرًا كبريًا، خاصة بالنسبة للغات ذات املوارد 
الشحيحة. وميكن للمؤسسات- مع ذلك- اتخاذ خطوات تزيد من 
احتاملية أن تتطابق البيانات التي نتلقاها مع إجابات املستجيبني. 
وتجدر اإلشارة إىل أّن تسجيَل جميع املقابالت وتدوين عينة منها 
للفحص الفوري أمٌر ممكٌن، خاصة للغات التي يتوافر لها أدوات 

نسخ وترجمة آلية تتيح الحصول عىل نتائج ذات جودة عالية.

املتابعة والتحليل

هل خططت الجتامعات التحقق من املصداقية؟ 	

التي  اللغات  إىل  عكسيا  والتحليالت  النتائج  ترجمة  تتم  ما  نادرًا 
يكون  لن  وبالتايل،  ]بالنزوح[.  املتأثرون  السكان  بها  يتحدث 
للسكان املترضرين فرصة تصحيح أي أخطاء أو احتاملية املساهمة 
  MEAL أنشطة  من  النتائج  دمج  كيفية  حول  نظرهم  بوجهات 
بالتحقق من مصداقّية  الخاصة  العمل  الربامج. إن ورش  يف خلق 
تحديد  يف  تساعدك  أن  ميكن  املتأثرة  املجتمعات  مع  املعلومات 
حاالت سوء الفهم ومعالجتها وزيادة مبدأ املساءلة أمام السكان 

املترضرين.

هل تقوم بتجزيء املعطيات وتحليلها باللغة؟ 	

يف حني أنه أصبح تجزيء البيانات حسب ]متغريات[ العمر والجنس 
تطبيقا شائعا، إال أن األمر ذاته ال ينطبق عىل اللغة. لذا، قد يؤدي 
تحديد  من  املنظامت  مَتكني  إىل  اللغة  عىل  بناء  البيانات  تفكيك 
برنامج  يف  املثال،  سبيل  فعىل  دعمها.  ثم  ومن  املهمشة  الفئات 
)تقييم االحتياجات متعدد القطاعات MSNA ( لعام 2021، الذي 
أجراه يف الصومال البديل التعليمي املستجيب لألطفال يف املنزل 
REACH وقام بتحليله CLEAR  العاملّية، قال جميع املستجيبني 
تقريًبا الذين يستخدمون لغة اإلشارة الصومالية بأنهم ال يشعرون 
أن باستطاعتهم التأثري عىل القرارات عىل مستوى موقع ]النزوح[. 
اتخاذ  باملعلومات  مزودة  تكون  عندما  اآلن  للمؤسسات  وميكن 
املوقع ذوي  تعيق سكان  التي  التواصل  عقبات  ملعالجة  إجراءت 

اإلعاقات السمعية.

الخامتة
وعي  فهناك  اآلن.  يحدث  إنه  بل  فحسب؛  ممكًنا  ليس  التحسني 
متناٍم بالطرق التي تؤثر بها قضايا اللغة وعوائق التواصل عىل من 

]املقدمة[.9  الخدمات  إىل  الوصول  ُيسمع صوته وعىل من ميكنه 
وملا غدا املزيد من املامرسني يأخذون هذا عىل عاتقهم ويجربون 
أساليب جديدة، فإننا نواصل التعلم - كمجموعة- حول إمكانية أن 
نجعل اللغة عامل مَتكني لالندماج. إن التحقق من املامرسات ]عىل 
األرض[ يف مقابل األسئلة البسيطة املطروحة أعاله ميكن أن تكون 

جزًءا مهاًم من تلك العملية ]برمتها[.
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بينام يكون املتحدثون باللغات املهمشة هم األكرث تأثرًا وذلك لقلة االهتامم بعقبة   .1
اللغة، فإّن آخرين يكونون كذلك، مثل املتحدثني باللغات السائدة الذين لديهم مستوى 
منخفض من التعليم أو الذين ال يحصلون عليه، واألشخاِص ذوي اإلعاقة التي تؤثر عىل 

كيفية تواصلهم بأي لغة، واألشخاص الذين يتحدثون لغة سائدة لكن يصعب عليهم فهم 
املفردات التقنية أو غري املألوفة، وأخريا األشخاص الذين يواجهون حواجز التواصل بسبب 

التمييز االجتامعي.
 2. يف 2018 ، وجدت مؤسسة: مرتجمون بال حدود )املسامه اآلن كلري العاملية 

CLEAR Global( أن واحًدا فقط من كل 24 باحًثا يف شامل رشق نيجرييا ميكنه رشح ما 
يعنيه »التطرف«، وأن ٪78 ال ميكنهم تفسري »الوصمة الدونية«. 

مرتجمون بال حدود )2018( الكلامت بيننا: ما مدى فهم العادين للمصطلحات 
املستخدمة يف املسوحات اإلنسانية؟ دراسة من شامل رشق.

bit.ly/enumerator-comprehension
3. انظر بيانات منظمة: مرتجمون بال حدود املصنفة حسب البلد

https://translatorswithoutborders.org/language-data-by-country/
4. انظر مرتجمون بال حدود أسئلة منظمة اللغة يف ]عملية[ جمع البيانات اإلنسانية

 bit.ly/language-questions
وانظر كذلك منظمة مرتجمون بال حدود )مَتوز 2021( عن خمس خطوات سهلة لدمج 

bit.ly/language-data-guide البيانات اللغوية يف الربامج اإلنسانية واإلمنائية
5. مرتجمون بال حدود )آذار 2019( دليل لغة الروهينجا: بناء حوار أفضل حول قضايا 

bit.ly/Rohingya-language-gender ]الجندر ]النوع االجتامعي
6. انظر، عىل سبيل املثال، ACAPS ومنظمة الدولية للهجرة )نيسان 2021( أفكارنا: 

 مشاركة الروهينجا خرباتهم وتوصياتهم 
 .bit.ly/Rohingya-experiences-recommendations

انظر أيًضا منظمة حلول الحقيقة األرضية )أيار 2021( بالنسبة إىل الروهينجا، تبدأ الثقة 
bit.ly/ethnicity-interviewer-effects مبن يطرح األسئلة

TWB 7. راجع مرتجمون بال حدود حول ملحق املفردات االصطالحية
https://translatorswithoutborders.org/twb-glossaries/

8. املركز ]اإلقليمي[ للموارد والدعم )2021( كيف ميكن مراعاة اللغة عند إجراء األبحاث 
 )SEAH( عن االستغالل الجنيس واالعتداء والتحرش الجنيس

bit.ly/language-SEAH-ar
9. كيمب، إي )2018( اللغة واملبادئ التوجيهية، نرشة مراجعة الهجرة القرسية، العدد 59

bit.ly/language-guiding-principles-ar
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