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الت ُ
ِّقانات الجديدة يف الهجرة :آثارها يف حقوق اإلنسان
ِبرتا مُولنَار

تحرص الدول عىل استكشاف استخدام التقانات الجديدة يف إدارة الهجرة ،غري َّأن مزيداً من آليات الرقابة
لح ْفظِ الحقوق األساسية.
واملساءلة رضوريٌّ ِ
يشـهد قطـاع إدارة الهجـرة تزايـداً يف اسـتخدام التقانـات
الجديـدة بـدءاً بتطبيقـات البيانـات الكبيرة حـول التحركات
السـكانية يف منطقـة البحـر األبيـض املتوسـط وانتهـا ًء بأمتتـة
عمليـة اتخـاذ القـرار للبـت يف طلبـات الهجـرة واللجـوء
واسـتخدام الـذكاء االصطناعـي يف كشـف الكـذب على
الحـدود األوروبيـة .ومتثـل الطريقـة التـي ُتسـتَخ َدم بهـا
التقانـة عدسـة مفيـدة ميكـن مـن خاللهـا إظهـار مامرسـات
الـدول وتثير التسـاؤالت حـول الدميوقراطيـة والسـلطة
واملسـاءلة .و ُيسـ ِّوغ اسـ ِتخدا َم التقانـات الجديـدة وجميـع
البينـات الحاجـة لتعقـب املهاجريـن والكشـف عنهـم
تحـت ذريعـة حاميـة األمـن الوطنـي بـل رمبـا تحـت شـعار
العمـل اإلنسـاين واإلمنـايئ .إ َّال َّأن التقانـة ال تضمـن بالرضورة
تطبيـق الدميقراطيـة ،وال بـد مـن أن تأخـذ يف االعتبـار آثارها
املحتملـة يف حقـوق اإلنسـان يف سـياقات العمـل اإلنسـاين
والهجـرة القرسيـة.

العمل اإلنسـاين ا ُمل َو َّجه بالبيانات

الـذكاء االصطناعـي وتعلـم اآللـة ونظـم أمتتـة عمليـة اتخـاذ
القـرارات والتحليـل التنبـؤي ما هـي إال مصطلحـات يتداخل
بعضهـا ببعـض إذ تشير إىل فئـة مـن التقانـات التـي توسـع
مـن قـدرة البشر على اتخـاذ القـرارات أو قـد تحـل محـل
اإلنسـان يف اتخاذهـا ،إذ تعمل هذه املنظومـات عىل معالجة
املعلومـات بشـكل البيانـات املدخلـة باسـتخدام خوارزميـة
ُتولِّـد املخرجـات .وميكـن تصور الخوارزمية بشـكلها البسـيط
بأ َّنهـا مجموعـة مـن التعليمات كما لـو كانـت وصفـة ميكن
تعلمهـا .وتتنـوع البيانـات التـي تسـتخدمها الخوارزميـة يف
التعلـم اآليل وميكـن أن متثـل قانونـ ًا عرفيـاً مـن الحـاالت
السـابقة أو ميكـن أن ُتصنَّـف ُمسـ َبقاً بنـا ًء على املعايير التي
يضعهـا املصمـم .وميكـن اسـتخدام تلـك التقانـات بطـرق
متنوعـة يف عـدد متنـوع مـن جوانـب ‘إدارة الهجـرة’.
فتقانـات اتخـاذ القرارات املؤمتتـة تتطلب كميـات هائلة من
البيانـات لتعليـم اآللـة ومثـال ذلـك َّأن مختلـف مرشوعـات
األمـم املتحـدة تعتمـد منـذ مـدة على مجموعـات كبيرة
جـداً مـن البيانـات للتنبـؤ بالتحـركات السـكانية ،وهكـذا
تقـدم خدمـة كبيرة يف تعزيـز كفـاءة تقديـم املسـاعدات

اإلنسـانية .لكـنَّ جميـع البيانـات ال تخلـو مـن االعتبـارات
السياسـية خاصـة عندمـا تعمـد الجهـات الفاعلـة القويـة مثل
الـدول واملنظمات الدوليـة إىل جميع املعلومات حل األشـخاص
املسـتضعفني دون اسـتخدام منهجيـات منظمـة للرقابـة
واملسـاءلة .فالحماس املتزايـد يف جمـع البيانـات حـول السـكان
املهاجريـن فيام يطلق عليه تسـمية االسـتعامر البيـاين قد يؤدي
إىل خروقـات يف الخصوصيـة وقـد يثير مخـاوف ترتبـط بحقوق
املهمشـة
اإلنسـان .وكذلـك جمع البيانـات املتعلقة باملجموعات َّ
فهـي تتَّبـع يف صلبهـا املنهج التاريخي .وقد اعتمـد النظام النازي
مـن قبـل على كميـات كبيرة مـن البيانـات الخاصـة بالسـكان
اليهـود جمعها النظام مبسـاعدة رشكـة آي يب إم ( ،)IBMوباملثل
يف إ َّبـان حملـة التطهير العرقـي يف روانـدا ،لوحـق أفـراد قبيلـة
التوتسي بطريقـة ممنهجة مـن خالل تعقب السـجالت العرقية.
أمـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،فقـد جمعـت بعـد هجمات
الحـادي عشر مـن سـبتمرب/أيلول كميـات هائلـة مـن بيانـات
األفـراد املشـتبه بهـم مـن خلال منظومـة تسـجيل القادمين
واملغادريـن الوطنيـة التـي تتبـع وزارة أمـن الوطن .ويف املشـهد
العاملـي الـذي يتَّسـم بتزايـد يف معـاداة املهاجرين ،أيسء تفسير
بيانـات الهجـرة وأيسء متثيلهـا أيضـاً لتحقيـق أهـداف سياسـية،
منهـا ،على سـبيل املثـال ،التأثير يف توزيـع أمـوال املسـاعدات
ومصادرهـا وللمسـاعدة يف متتين السياسـات املناهضـة للهجـرة.

املوافقة املدروسة والقطاع الخاص

يثير اسـتخدام التقانـات الجديـدة مسـائل ترتبـط باملوافقـة
املدروسـة خاصـ ًة على ضـوء تزايـد االعتماد على البيانـات
البيومرتيـة .ففـي األردن ،على سـبيل املثـال ،تطبـق السـلطات
عمليـة املسـح الرقمـي لقزحيـة عينـي الالجـئ (بصمـة العين)
ليتمكـن مـن الحصـول مـن خاللهـا على الحصـص الغذائيـة
األسـبوعية .لكـنَّ السـؤال القائـم هـو مـا إذا كان مـن حـق
الالجئين طلـب إزالـة بياناتهـم الشـخصية املتحصل عليهـا بتلك
الطريقـة .فقـد وجـدت شـبكة آيريـن (التـي أصبـح اسـمها اآلن
اإلنسـاين الجديـد) يف مخيـم األزرق لالجئين َّأن معظـم الالجئني
الذيـن قابلتهـم أبـدوا عدم ارتياحهـم من هذه التجـارب التقنية
لكنَّهـم شـعروا أ َّنهـم غير قادريـن على رفـض ذلـك مـا دام أمر
طعامهـم معتمـداً عليهـا 1.وال ميكـن القـول َّإن الالجـئ أعطـى
موافقتـه مبحـض إرادتـه إذا مـا أعطاهـا تحـت اإلكـراه مهما
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تخ َّفـت الظـروف اإلكراهيـة تحـت قنـاع الكفـاءة يف تقديـم
الخدمـات وتحسـينها.
ومـن أهـم املخـاوف على وجـه الخصـوص تنامـي دور القطـاع
الخـاص يف عمليـة جميـع تلـك البيانـات واسـتخدامها وتخزينها.
فقـد و َّقـع برنامـج األغذيـة العاملـي ،على سـبيل املثـال ،مؤخـراً
عقـداً بقيمـة  45مليـون دوالر أمريكي مـع رشكـة باالنتير
تيكنولوجيـز ،وهـي رشكـة خاصـة واجهـت انتقـادات واسـعة
النطـاق عىل خلفيـة تقدميها للتقانة التي تدعـم برامج االحتجاز
والرتحيـل التـي توظفهـا دائـريت الهجـرة واإلنفـاذ الجمـريك يف
الواليـات املتحـدة األمريكية .فامذا سـيحدث لبيانـات تخص 92
مليـون مسـتفيد مـن املسـاعدات إذا مـا أودعـت لـدى الرشكـة
املذكـورة؟ ومل يتضـح بعـد مـا إذا كان مبقـدور أصحـاب البيانات
رفـض التشـارك ببياناتهـم ،وليـس مـن الواضـح بعـد مـا إذا كان
هنـاك منـوذج سـيتاح للجمهـور العـام بشـأن تفعيـل املسـاءلة
والشـفافية يف التشـارك بالبيانـات.

أمتتة الهجرة

يف تقريـر شـاركت بإعـداده يف عـام  ،2018استكشـفت اآلثـار
املرتتبـة ألمتتـة عمليـة اتخـاذ قـرارات الهجـرة يف كنـدا 2،وهـي
مـن املامرسـات التـي بـدأت بتجربتهـا دول أخـرى تسـتقبل
أعـداداً كبيرة مـن املهاجريـن .ويسـتطلع التقريـر العمليـات
التـي تتمخـض عـن مختبر ألداء تجـارب مرتفعـة الخطـورة
ضمـن منظومـة معتمـة تخضـع للتقدير الشـخيص .وبلغ تطبيق
هـذه التجـارب أوجهـا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة .فعلى
سـبيل املثـال ،إثـر صـدور أوامـر إدارة ترامـب التنفيذيـة بشـأن
الهجـرة ،اسـتخدمت سـلطة إنفـاذ الجمارك والهجـرة خوارزمية
على الحـدود األمريكيـة املكسـيكية فسـ َّوغت بذلـك احتجـاز
3
املهاجريـن يف كل حالـة.
كما ُو ِّث َقـت حـاالت كثيرة مـن التحيـز يف اتخـاذ القـرارات

موظـف بشري .ومـع َّأن ذلـك اإلجـراء قـد ال يبدو بأ َّنـه ينطوي
على أثـر ضـار ،فهـل مبقـدور منظومـة اتخـاذ القـرارات االنتباه
إىل الصدمـة النفسـية وآثارهـا يف ذاكـرة طالـب اللجـوء ،أو هـل
تقـدر على االنتبـاه إىل االختالفـات الثقافية يف التواصـل؟ إضافة
إىل ذلـك ،مـا زالـت تقانات التعـرف عىل الوجـه تواجه مصاعب
يف تحليـل النسـاء واألشـخاص ذوي البشرة املائلـة للسـمرة .كام
َّأن هـذه االسـتخدامات التجريبيـة للـذكاء االصطناعـي تثير
َ
مجـدداً
مخـاوف حـول الخصوصيـة والتشـارك باملعلومـات دون
موافقـة أصحابهـا.
سـؤال آخـر نطرحه هنا :مـا الذي يحدث إذا وقعـت الخوارزمية
بالخطـأ؟ ففـي مايو/أيـار  ،2018على سـبيل املثـال ،تسـببت
خوارزميـة يف وقـوع منظومة الهجرة يف خطأ ترحيل سـبعة آالف
الجـئ مـن اململكـة املتحدة بعـد أن حكمـت الخوارزمية عليهم
بأ َّنهـم كانـوا يغشـون يف اختبـار االكتسـاب اللغـوي على ضـوء
تحليـل امللفـات الصوتيـة لهـم 5.وهـب أ َّنـك أردت أن تعترض
على قـرار الخوارزميـة كما حـدث يف املثـال السـابق يف محكمة
القانـون ،فعلى مـن سـتقع املسـؤولية املدنيـة :هـل تقـع على
مصمـم الخوارزميـة أم ُمر ِّمزهـا أم ضابـط الهجـرة أم الخوارزمية
نفسـها؟ ثـم َّإن اتخـاذ القـرار للبـت يف أمـر الهجـرة أو اللجـوء
يشـغل بالفعـل مسـاحة قانونياً صعبـة ،إذ غالباً مـا يكون عظيم
األثـر يف حقـوق األفراد ومصالحهم .ومع ذلك ،نجد َّأن املسـؤول
عـن اتخـاذ مثـل تلـك القـرارات يحظـى بقـدر كبري مـن االعتبار
عـدا عـن َّأن الضعـف يعتري الضامنـات اإلجرائيـة .وليـس مـن
الواضـح كيفيـة تأثري كامـل املنظومـة الجديدة التخـاذ القرارات
يف آليـات إعـادة االعتبـار .ومـن ناحيـة املحاكـم ،هنـاك أيضـاً
غمـوض خطير بشـأن الطريقـة التـي سـوف تفرس بهـا املحكمة
القـرارات التـي تتخذهـا الخوارزميـة واملبادئ القانونيـة اإلدارية
واجبـة التطبيـق مثل العدالـة اإلجرائية والحـق يف الحصول عىل
قـرار نزيـه غير متحيز.

املؤمتـة خاصـة فيما يتعلـق بالعـرق والجنـدر .فعندمـا تعتمـد آليات املسائلة والرقابة

الخوارزميـات على بيانـات متحيـزة ،فإ َّنهـا ال ُتن ِتـج سـوى نتائـج
متحيـزة يسـتمر أثرهـا على املـدى البعيـد إذا ُض ِّمنَـت يف
التقانـات الناشـئة التـي تخضع حاليـاً للتجربة يف مجـال الهجرة.
ومثـال ذلـك ما يحدث يف مطـارات املجر والتفيـا واليونان حيث
رادت رشكـة اسـمها آيبـوردر كونترول ( )iBorderCtrlمرشوعـاً
أدخـل يف نقـاط التفتيـش الحدوديـة جهـازاً
تجريبيـاً جديـداً َ
4
لكشـف الكـذب يعمـل على الـذكاء االصطناعـي .ويعمل ذلك
الجهـاز على رصـد عالمـات الكذب عىل وجه املسـافر الـذي إذا
أصبح يف دائرة ‘الشـبهة’ يف الجهاز فسـوف يعطي الجهاز إشـارة
بتحويـل ذلـك الشـخص إىل مرحلـة الفحـص املتقـدم على يـد
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يغيـب عـن املشـهد العاملـي أي إطـار تنظيمي يراقب اسـتخدام
التقانـات الجديـدة يف إدارة الهجـرة .إ َّال َّأن كثيراً مـن التطورات
التِّقان َّيـة تـرد نصوص بشـأنها يف قوانني امللكيـة الفكرية وحقوق
امللكيـة التـي متنـع االطلاع العـام على مجموعـات البيانـات
وتعيـق تحقيـق فهم كامل للتقانة .ومـع َّأن هناك حوارات تدور
حـول أخالقيـات اسـتخدام البيانـات والتقانـة ،ورغـم َّأن هنـاك
إستراتيجيات عامليـة وآليـات إقليمية ما زالت قيد االستكشـاف،
ال بـد لنـا مـن وضع تركيـز أدق على آليـات الرقابة .أ َّمـا القطاع
الخـاص ،فتقـع عليـه املسـؤولية بالفعـل يف ضمان عـدم انتهاك
التقانـات التـي يطورهـا لحقـوق اإلنسـان الدوليـة .وكذلـك تقع

نرشة الهجرة القرسية 61

َن ْ َ
ش ُة األخالق َّيات

يونيو/حزيران 2019

على عاتق أصحـاب التقانات واملطورين واملهندسين املسـؤولية
عـن بنـاء هذه التقانـة التزامـات أخالقية خاصة تلزمهـم بالتأكد
مـن َّأن مـا يعملـوه لـن ُيسـهِّل انتهـاكات حقـوق اإلنسـان .إ َّال
َّأن منـو الرقابـة الحكوميـة وإنفـاذ قوانين الهجـرة وبرامـج أمـن
الحـدود قـد ُي ِّثـل حافزاً ونوعاً مـن املكافأة التي تشـجع القطاع
الصناعـي يف تطويـر تقانـات تنتهـك حقوق اإلنسـان.
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‘مـن أجـل’ الالجئين واملهاجريـن أو ‘حولهـم’ وبـدالً مـن جمـع
الكميـات الهائلـة مـن البيانـات ،ينبغـي وضـع األشـخاص الذين
واجهـوا تجـارب التَّهجير يف قلـب النقاشـات املرتبطـة مبتـى
وكيـف ينبغـي دمـج التقانات الناشـئة يف مخيمات الالجئني ويف
جلسـات السماع الخاصـة بأمن الحـدود أو الالجئين ،إذا كان ال
بـد مـن تطويـر تلـك التقانـات ً
أصلا.

ولذلـك ،ال بـد للدول مـن أن تعلن التزامها بوضـع آليات للرقابة ِبرتا مُولنَار petra.molnar@utoronto.ca
وتطبيقهـا .وبهـذا الصـدد ،يقـدم تقريرنـا حـول اتخـاذ القرارات محامية يف برنامج القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق
املؤمتتـة يف كنـدا جملـة مـن التوصيـات ويقدمها للـدول وغريها بجامعة تورونتو https://ihrp.law.utoronto.ca
مـن الجهـات الفاعلـة يف إدارة الهجـرة وميكـن تطبيـق تلـك
اس هذه املقالة ٌ
بحث تجريه الكاتبة اليو َم يف جامعة كمربيدج.
التوصيـات يف أي مـكان يف العـامل وهـي كما يلي:
َأس ُ

االلتـزام بالشـفافية واإلفصـاح للجمهـور العام عـن التقانات
التـي يف قيـد التطويـر والتقانات املسـتخدمة
تبنـي أوامـر توجيهيـة وقوانين ملزمـة متتثـل اللتزامـات
حقـوق اإلنسـان املحميـة دوليـاً
تأسـيس هيئة مسـتقلة تراقب جميع اسـتخدامات التقانات
املؤمتتـة يف إدارة الهجرة ومراجعتها
تعزيـز الحـوارات الدائـرة بني صانعـي السياسـات والباحثني
األكادمييين وأصحـاب التقانـات واملجتمـع املـدين حـول
مخاطـر اسـتخدام التقانـات الجديـدة ووعودهـا
وال بـد لهـذه الحـوارات أيضـاً مـن أن تعالـج مسـألة عـدم
إرشاك املجتمعـات املتأثـرة .فبـدالً مـن تطويـر تقانـات إضافيـة
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ْاس ِتنبا ُء وسائط التواصل االجتامعي :نظام اللجوء يف الرنويج
يان-بول ب ِر ِّك ْ
وآن با ِل ِّك ستا ِفر

يثري التزايد يف استعامل البيانات املجموعة من وسائط التواصل االجتامعي عند النظر يف طلبات اللجوء
أسئل ًة أخالق َّية لها أهمية كربى وما أخذت ح َّقها من االستطالع.
ٌ
أسئلة ُّ
للتفكر والتد ُّبر
يزيد ،شيئاً فشيئاً ،عدُّ سلطات الهجرة يف أوروبا من رشقها إىل

غربها َمال ِم َح طالبي اللجوء يف وسائط التواصل االجتامعي مصد َر
معلومات غزي َر الفائدة عند النظر يف القضاياُ ،مت ِّم ًام مقابلة
اللجوء .إذ َّإن الحصول عىل ما لرافعي الطلبات من ُط ُرق السفر
والصور وشبكة األصدقاء وسجل األنشطة األخرى باإلنرتنت لهو
ٌ
إعالمي ِجدُّ عظيم ،لكنَّ هذه املامرسات الجديدة
ني
ٌّ
إمكان ِت ْق ٌّ
ً
َّ
تثري عددا من األسئلة األخالق َّية املعيار َّية التي ما أخذت حقها من
1
االستطالع وأقل ما يقال يف ذلك إ َّنه ُي ْؤ َس ُف له أش َّد األسف.

الوصــول :االســتنباء التدقيقــي والتمحيــي لوســائط التواصــل
االجتامعــي هــو مــن أبــرز مــا يف املعالجــة األول َّيــة لطلبــات
اللجــوء يف الرنويــج .إذ تطلــب الرشطــة إىل ِّ
كل طالبــي اللجــوء يف
الرنويــج أرقــام هواتفهــم وبيانــات تســجيل دخولهــم إىل فيســبوك
عنــد رفعهــم الطلبــات (أي عنــد أول اتصالهــم بالســلطات).
فيم ِّكــن الدخــول مبــارش ًة يف حســاب املــرء بفيســبوك موظفــي
إنفــاذ القانــون مــن الحصــول عــى تاريخــه الفيســبو ِّ
يك ك ِّلــه ،ومــن
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