موجز االجتامعات

مقدمة وخلفية
يف الفرتة من  19إىل  21كانون الثاين/يناير  ،2020عقد املنتدى الدويل الثاين إلحصاءات الهجرة
يف القاهرة ،مرص .وألن املنتدى هو االجتامع العاملي الوحيد الذي يركز تحديدا ً عىل كيفية تحسني
البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالهجرة ،فهو يشجع الحوار بني طائفة من الجهات الفاعلة .ويُعقد املنتدى
الدويل إلحصاءات الهجرة بتنظيم مشرتك بني املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة.
واستضافت الحكومة املرصية هذه النسخة الثانية من املنتدى برعاية االتحاد األفريقي ،بنا ًء عىل املنتدى
األول الذي استضافته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف باريس يف كانون الثاين/يناير
.2018
وشارك يف املؤمتر أكرث من  700مشارك من  99بلدا ً ،حيث اجتمعت فئة متنوعة من الجهات صاحبة املصلحة .و ُعقدت ست
جلسات عامة و  50جلسة موازية شارك فيها خرباء وقادة منظامت يف مجال البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالهجرة .وركزت
الجلسات عىل طائفة من املواضيع شملت ستة محاور هي:

 1ق َّيمت لجنة الربامج التابعة للمنتدى الدويل إلحصاءات الهجرة مقرتحات الورقات وأفرقة املناقشة وفقاً للمعايري الستة التالية( :أ) طلب كامل وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات؛ (ب) أهمية املوضوع يف النهوض بالخطة
اإلحصائية بشأن الهجرة وآثارها؛ (ج) وثائق تفويض وخربة منظم الجلسة وأعضاء أفرقة املناقشة املقرتحني (مقرتح الجلسة) أو مقدم العرض (مقرتح ورقة)؛ (د) التوازن بني الجنسني بني أعضاء أفرقة املناقشة املقرتحني؛ (هـ) كفاية الخربات
واملعارف املتاحة بشأن املوضوع ،مبا يسمح باستكشاف املسائل املقرتحة بالتفصيل الكايف وباإلشارة إىل أمثلة ملموسة؛ (و) تكامل املوضوع مع مقرتحات الجلسات األخرى املقبولة ،لضامن برنامج متنوع ومتوازن بشكل جيد.

واستكشفت الجلسات التي نوقشت فيها هذه املحاور قضايا البيانات واإلحصاءات املتعلقة مبختلف جوانب الهجرة ،مبا يف ذلك صحة
املهاجرين ،والرأي العام ،واالندماج ،وهجرة اليد العاملة ،والهجرة والبيئة ،والهجرة والتنمية ،واألشخاص املرشدون داخلياً ،والترشيد القرسي.

ويف سياق تسليط الضوء عىل محور «تنمية القدرات والتمويل» ،قامت املنظمة الدولية للهجرة ،واالتحاد األفريقي ،ووكالة إحصاءات
السويد ،بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمانة العامة لألمم
املتحدة ،بتنظيم حلقة عمل حول «تعزيز القدرات يف مجال بيانات الهجرة بإفريقيا :دعم خطة عام  ،2030وخطة عام  ،2063وإطار االتحاد
األفريقي املتعلق بسياسة الهجرة يف أفريقيا» .وعقدت ورشة العمل يف القاهرة بعد يوم واحد من املنتدى ،يف  22كانون الثاين/يناير .2020
ويف وقت اشتد فيه االهتامم بقضايا الهجرة عىل الصعيد العاملي ،حظي املنتدى باعرتاف بالحاجة يف مجال الهجرة إىل بيانات وإحصاءات
متيسة ،ودقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة ،تعكس الطبيعة املعقدة الغنية لتنقالت السكان ،وتُرشد يف عملية اتخاذ القرار ،ووضع السياسات،
ّ
وتشَ كل الخطاب العام .ومل يكن الزخم الدافع إىل تحسني إحصاءات الهجرة أقوى مام هو اليوم قط ،كام أن صدى الدعوات املنادية بتحسني
البيانات املقدمة من الدول واملجتمع الدويل صار أكرب يف السنوات األخرية .ولقد كان لخطة التنمية املستدامة لعام  2030وامليثاق العاملي
من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية دور هام يف تعزيز هذا الزخم .ويف الوقت نفسه ،أصبحت البيانات أولوية بالنسبة ملنظومة األمم
املتحدة ككل؛ ويجري حاليا وضع اسرتاتيجية بيانات لألمم املتحدة ،وستوضع يف صيغتها النهائية يف عام  .2020ذلك أن البيانات أساسية يف
عمل رشكاء املنتدى؛ فعىل سبيل املثال ،تقوم املنظمة الدولية للهجرة بوضع اللمسات األخرية عىل أول اسرتاتيجية بيانات لها عىل اإلطالق
لتحديد األهداف واألولويات الرئيسية يف هذا املجال.

الرسائل الرئيسية
االلتزام بتحسني البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالهجرة آخذ يف االزدياد عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وال تزال قاعدة األدلة
يف مجملها آخذة يف االتساع ،وكثريا ما تستخدم املعلومات املتاحة بطرق مبتكرة .وقد سلطت عروض عديدة خالل النسخة الثانية للمنتدى
الضوء عىل املبادرات الناجحة الرامية إىل استغالل البيانات الحالية املتعلقة بالهجرة ،التي غالبا ما ترد من مصادر إدارية ،إما إلنتاج
إحصاءات رسمية جديدة أو لتعديل األرقام املوجودة واستكاملها.
ومن الواضح أن مشهد بيانات الهجرة وإحصاءاتها يتغري برسعة ،مام يجلب مجموعة جديدة من الفرص والتحديات .وقد أبرزت العديد
من الجلسات أن حجم وتنوع املعلومات الرقمية املتاحة يتزايد مبعدل غري مسبوق ،وأن كميات كبرية من البيانات ذات الصلة بالهجرة
تنتجها اليوم كيانات خاصة .وتتيح تقنيات التعلم اآليل والذكاء االصطناعي إمكانيات للحصول عىل رؤى جديدة بشأن الهجرة ،كام أن
األشكال الجديدة للبيانات ،مبا فيها سجالت تفاصيل املكاملات وغريها من البيانات الوصفية لالتصاالت ،تفتح إمكانيات لرصد تنقالت السكان
يف الوقت املناسب .وإذا أمكن إيجاد حلول للمسائل العملية واألخالقية املتعلقة بجمع البيانات والوصول إليها وخصوصيتها ،فإن مصادر
البيانات الجديدة هذه تنطوي عىل إمكانات كبرية يف توجيه عملية صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات.
وعرض املنتدى أمثلة واعدة عن كيفية استخدام البيانات الجديدة واالبتكارات التكنولوجية ملعالجة ثغرات محددة ومستمرة يف مجال
البيانات ،مثل تلك املتعلقة بنزوح السكان يف أوقات الكوارث.
وأكد العديد من املشاركني عىل رضورة التعاون مع القطاع الخاص وإيجاد حوافز إلقامة رشاكات جديدة بني القطاعني العام والخاص .ومن
شأن هذا التعاون أن يساعد عىل استكشاف طرق الستخدام مصادر البيانات الجديدة بشكل فعال .وستكون الرشاكات بني القطاعني العام
والخاص رضورية لتعزيز جمع مصادر البيانات الجديدة وتحليلها وإدارتها مع بناء بنية تحتية قوية للبيانات ووضع إطار إداري ملعالجة
القضايا املتعلقة بأمن البيانات والخصوصية واملعايري األخالقية.
بيد أن املشاركني يف املنتدى الحظوا استمرار وجود ثغرات كبرية يف بيانات مجاالت معينة .وكثري منها ثغرات قدمية تتعلق بالبيانات
واإلحصاءات األساسية املتعلقة بالهجرة ،مثل املعلومات املتعلقة بعدد املهاجرين الذين يعيشون جامع ًة يف وقت معني (املخزونات) ،فضال
عن العدد السنوي للمهاجرين الذين يتنقلون بني البلدان (التدفقات) .وال توجد بسهولة بيانات قابلة للمقارنة بشأن جوانب هامة كثرية

من الهجرة عىل الصعيد العاملي .فعىل سبيل املثال ،أبرز املشاركون احتياجات ملحة إىل بيانات الهجرة املصنفة حسب السن والجنس؛
والبيانات املتعلقة مبؤرشات الصحة والرفاه ومجاالت التنمية املستدامة مصنفة حسب الوضع املتعلق بالهجرة؛ وإىل البيانات املقارنة
والطولية األفضل بشأن الهجرة والبيئة؛ والبيانات املوحدة بشأن االتجار بالبرش؛ من جملة أمور أخرى .والحظ العديد من املشاركني أن
بيانات الهجرة ذات الصلة غالبا ما تكون متاحة داخل البلدان ،ولكن غالبا ما تأيت من مصادر متباينة مع عدم وجود وسائل منهجية لتبادل
املعلومات عرب املنصات .وكثريا ما أشري إىل الحاجة إىل بيانات دون وطنية عن الهجرة ،نظرا ألن آثار الهجرة والحلول العملية للتحديات التي
تجلبها ،هي اليوم ذات طبيعة محلية للغاية.
وأكدت جلسات عديدة أنه فيام عدا جمع البيانات ،تعد كيفية استخدام بيانات الهجرة مهمة .وأبرز عدة متحدثني أن بيانات الهجرة
ليست مجرد أرقام؛ ذلك أنها تقدم رؤى ق ّيمة ووراءها قصص فردية .وللمساعدة يف نقل الروايات ،تعد املهارة يف إيصال بيانات الهجرة أمرا ً
رئيسياً .وميكن أن يساعد التحليل الفعال لبيانات الهجرة يف تلبية االحتياجات القُطرية واعتامد سياسات قامئة عىل األدلة يف جميع مجاالت
إدارة الهجرة .وعالوة عىل ذلك ،فإن نرش بيانات الهجرة عىل نحو مسؤول وما يتصل بذلك من دراسات تحليلية ،مبا يف ذلك من خالل
التوعية والدعوة والتعامل الهادف مع الجهات الفاعلة يف وسائط اإلعالم ،أمر رضوري إلثارة القضايا املعقدة وتبديد التصورات الخاطئة
بشأن املهاجرين والهجرة.
ويف السنوات األخرية  ،كرث االهتامم مبعالجة قضايا بيانات الهجرة من خالل بناء القدرات املتخصصة (الذي كثريا ً ما يصطُلح عليه أيضا بتنمية
القدرات) .فأصبح بناء القدرات يف مجال البيانات واإلحصاءات املتعلقة بالهجرة محور تركيز للعديد من الجهات الفاعلة ،وال سيام الوكاالت
الدولية والهيئات اإلقليمية .ولألسف ،أدى هذا العمل يف بعض األحيان إىل ازدواجية يف الجهد وسوء تنسيق يف األنشطة .فلم يتضح مدى
فعالية هذه الجهود ،التي بُذلت مبوارد محدودة .وللميض قدماً ،تدعو الحاجة إىل مزيد من االتساق والشمولية بشأن مبادرات بيانات
الهجرة :إذ ينبغي لجميع الجهات الفاعلة املعنية أن تنسق أنشطتها وتقيم رشاكات ،وأن تعمل معاً حتى يتسنى اتباع نهج فعال ومستدام
يف مجال بناء القدرات.
ومن خالل التأمل يف تاريخ األعامل املتعلقة ببيانات وإحصاءات الهجرة ،الحظ العديد من املشاركني أن التحديات القامئة اليوم شبيهة
بتحديات السنوات املاضية .وعالوة عىل ذلك ،تشابهت أيضاً توصيات عديدة قُدمت للتصدي لهذه التحديات .ويبني هذا الواقع أنه يف حني
أن هناك العديد من األفكار واألمثلة املثرية بشأن التقدم املحرز ،هناك نقص يف العمل املنهجي واملستدام والتحويل يف نهاية املطاف يف هذه
املجاالت .ونظرا ألن معظم بيانات الهجرة التقليدية ال تزال البلدان من يُنتجها وميتلكها ويستعملها ،يتعني العمل عىل الصعيد الوطني عىل

وجه الخصوص .وال بد من املشاركة السياسية لتحفيز العمل عىل البيانات ،الذي لن يتأىت بدوره إال بفهم أكرب لفوائد تحسني بيانات الهجرة
من جانب الدول والجهات الفاعلة األخرى ،مبا فيها الجهات املانحة.
وأخريا ً ،ومع تزايد عدد املبادرات الرامية إىل تحسني بيانات الهجرة يف جميع أنحاء العامل ،أضحى من األهم للجهات الفاعلة واألصعب عليها
متابعة كل ما يحدث والتعلم من بعضها البعض ،وخاصة بالنسبة للمكاتب اإلحصائية الوطنية .ومن شأن فرصة تعلم املامرسني من
بعضهم البعض مبارش ًة أن تساعد يف تحفيز التقدم بشكل أرسع وأجدى يف هذا املجال .إن التعلم من األقران يف أوساط مستعميل بيانات
الهجرة من جميع أنحاء العامل ،وال سيام الذين يعملون يف املكاتب اإلحصائية الوطنية ويف أماكن أخرى يف الحكومة ،هو أمر أسايس .وهناك
حاجة إىل املزيد من املنصات والشبكات للسامح بسامع أصوات املامرسني ومساعدتهم عىل التعلم من تجارب أقرانهم.

آفاق املستقبل
يف األشهر املقبلة ،ستنظم املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية
التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة عددا ً من التظاهرات يف إطار املتابعة عىل هامش االجتامعات املقبلة بشأن البيانات واإلحصاءات ،مبا
يف ذلك الدورة السنوية للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف آذار/مارس ،واملنتدى العاملي للبيانات لعام  2020يف ترشين األول/أكتوبر.
وستُبذل جهود أيضاً لجمع ونرش الكم الهائل من املعارف التي ستُقدَّم يف املنتدى الدويل إلحصاءات الهجرة لعام .2020
ومن خالل فسح املزيد من املجاالت لتبادل األفكار ،يأمل منظمو املنتدى يف تشجيع الحوار املستمر عىل مدى العامني الفاصلني بني دوريت
املنتدى الدويل إلحصاءات الهجرة لعام  2020وعام  ،2022مام يساعد عىل وضع لبنات التقدم الهادف واملستدام يف مجال بيانات
وإحصاءات الهجرة عىل مدى السنوات والعقود املقبلة.
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