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مثال

»Joel Best « مقتبس من

تذكر:مصادر محتملة لبيانات مشكوك فيها

ملاذا جرى جمع البيانات؟ ما هو جدول املصدر؟ هل ميكن أن يكون متحيزًا؟  •

ما هي خربة من عمل عىل جمع البيانات وإعادة إنتاجها ونرشها؟  •

هل هم عىل دراية مبوضوع البحث؟  •

هل هناك سجل قوي إلنتاج معلومات دقيقة؟  •

مثال: العنوان:14 أيلول 2015، ذا داييل ميل، اثنني من كل 100 مهاجر سوري هم من مقاتيل داعش وفًقا لوزارة 

 التعليم اللبنانية.

 ملاذا هو مشبوه: من غري املرجح أن يكون لدى وزير التعليم اللبناين خربة للتتحدث عن نسبة مقاتيل داعش إىل األفراد 
الهاربني من سوريا. من املحتمل أن صحيفة داييل ميل، التي وصفها البعض بأنها صحيفة مهتمة بإثارة االخبار، مل تتحقق 

من صحة الخرب هذا قبل نرشه.

مثال: يف 2015 احتلت كوملبيا ثاين أعىل مرتبة لعدد النازحني يف العامل )6 مليون( بعد سوريا )6.5 مليون(. ملاذا هي 

مشبوهة: مفهوم النازحني يف كولومبيا محدد عىل نطاق واسع جًدا؛ إذ تحسب عمليات النزوح يف كولومبيا عموًما جميع 

األشخاص الذين نزحوا منذ التسعينيات. 

 مثال:  6.5 مليون شخص نزح داخليًا يف سوريا منذ أكتوبر 2015. 

ملاذا هي مشبوهة:  يعيق جمع البيانات يف سوريا الرصاع الشديد وعدم القدرة للوصول إىل أجزاء من البالد. اإلحصائيات 

املتعلقة بالرصاع السوري تعد تخمينات واسعة محسوبة يف سياق مشحون سياسيًا.

مثال:  يقدر بأن أكرث من 80 مليون شخص كان بحاجة للمساعدات االنسانية يف عام 2014، أكرث من%75 منهم 

كانوا من النساء واألطفال. ملاذا هي مشكوك فيها :%75 من جميع األشخاص يف البلدان ذات الخصوبة املرتفعة هم من 

النساء واألطفال - ليس من الواضح كيف جرى حساب ذلك، ومن املحتمل أنه جرى تضمينه فقط ألغراض الصدمة. 

مثال: وفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإن معظم السوريني الذين يصلون إىل اليونان هم من 

الطالب . ملاذا هي مشكوك فيها: تشري نتائج االستطالع إىل أن »الطالب« هو املهنة األكرث ذكرًا. والتي أشار إليها 16% 

من املستجيبني لالستطالع.

مثال: قبل اندالع العنف يف بوروندي بعد توايل االحتجاجات الجامهريية، كان ما يقل عن 5 معدالت سوء التغذية الحادة 

عامليًا عند %41 بالفعل. ملاذا هي مشكوك فيها: معدالت سوء التغذية الحادة العاملية )GAM( التي تزيد عن 15% 

تعترب حرجة، وهي أشد مستويات القياس لدى منظمة الصحة العاملية. كان أحد أعىل املستويات التي جرى تسجيلها 

مؤخرًا بسوء التغذية الحاد الشامل يف جنوب السودان، بنسبة %22.7 )وفًقا إلحصاءات جينرييشن نيوتريشن 2014(

مثال: 7.4 مليون شخص محتاج يف أفغانستان. يف عام 2014 ، تم اعتبار 7.4 مليون شخص بحاجة إىل املساعدة

أفغانستان ، كام هو موضح يف الرسم البياين الفقاعي التايل.

ملاذا هي مشبوهة: يعد العد املزدوج لعدد األشخاص املحتاجني 

شائًعا وهذا املثال يشري إىل مشكلة يف طريقة التفكري. وصل 

عدد األشخاص املحتاجني لكل قطاع إىل 7.4 مليون شخص. 

ومع ذلك، فإن وحدات التحليل ليست فئات حرصية - فبعض 

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد قد 

يتأثرون أيًضا بالكوارث الطبيعية ونحو ذلك.

مثال: نقص املاء يف مخيامت النازحني يف األردن قد وصلت ملستويات الطوارئ، التزويد منخفض يصل إىل 30 لرت للشخص 

الواحد لليوم الواحد، وهو ُعرش ما يستخدمه االمرييك العادي. 

تذكر:

ابحث عن املفاهيم املستخدمة عىل نطاق واسع يف داخل املجتمع، لكنها تفتقر  •

إىل تعريف شائع مثل »املترضرون« و«املستضعفون« و«األرسة« و«املدين«.

انتبه إىل ما إذا كانت املفاهيم املستخدمة كان من املمكن تعريفها بشكل ضيق للغاية أو تعريفها بشكل واسع   •

للغاية. هل استُبعد يشء ما؟

هل ظلت التعاريف نفسها عىل نقاط زمنية مختلفة؟ هل هناك توسيع للمجال؟ )تعريفات توسعت مبرور الوقت؟(  •

تذكر:

هل تتكون البيانات من أرقام يبدو من الصعب إنتاجها - كيف ميكن ألي شخص حساب ذلك؟ التدقيق عن قرب   •

حول املعلومات املتعلقة باملوضوعات الحساسة، مثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو األنشطة غري الرسمية.

األرقام مقدمة دون معلومات كافية حول خيارات القياس أو أدوات التقييم؟  •

وحدات التحليل غري االعتادية )مثل العائالت املمتدة بدالً من األرس( التي قد تؤثر عىل اإلحصاء الناتج؟  •

انتقاد اآلخرين الختيارات القياس  •

•  الحذر بشكل خاص عند مراجعة التنبؤات أو التقديرات حول االتجاهات املستقبلية

ملاذا هي مشبوهة: إن غالبًا تقارن حالة األزمة باملعايري املرجعية لتلك املنظامت التي ترغب بتقديم التمويل. 

الواليات املتحدة هي واحدة من البلدان التي لديها أعىل معدل استهالك للمياه يف العامل ولذلك فهي ليست مقارنة 

مناسبة. حددت معايري سفري )Sphere( إجاميل االحتياجات املاء األساسية للفرد يوميًا بـ 7.5 إىل 15 لرتًا يف 

اليوم الواحد.

تذكر:

هل ميكن أن تكون الحسابات خاطئة؟  •

هل توجد أّي مقارنات أو أطر زمنية أو مجموعات مقارنة أو معايري مضللة مستخدمة؟  •

هل توجد أّي عالقات بني متغريين )ابحث عن التقارير التي تدعي تحديد السبب الرئييس للمشاكل املعقدة،   •

فمن املستحيل تحديد السببب من خالل التصميم التجريبي(

حسابات تسلط الضوء عىل املغردين خارج الرسب أو تكتم أصواتهم؟  •

تذكر:

عبارات درامية التي تتخذ شكل االدعاءات اإلحصائية، مثل املبالغة )»األفضل«، »األكرث«، »أسطورة«،   •

»اكتشاف جديد«؟

القواسم غري املفيدة )x يف الساعة( املستخدمة لغرض الصدمة؟  •

هل جرى تفسري النتائج بشكل خاطئ؟ هل التمثيل البرصي دقيق أم مضلل؟  •

األخطاء الكبرية )األرقام التي تبدو كبرية أو صغرية بشكل مدهش(؟  •

هل تتامىش األرقام مع ما أعرفه وأتوقعه أم تختلف بشكل عجيب؟ ذات قيم عرشية  •

        النقاط يف غري مكانها؟

وسط كميات املعلومات املتاحة حول األزمات اإلنسانية، هناك عدد قليل من اإلحصائيات التي تستحق 
الذكر واالستخدام. ابحث عن املصادر املحتملة لألخطاء وافحص البيانات واكتشف الفرق بني البيانات القوية 

.)Joel Best والبيانات املشكوك فيها )مقتبس من


