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النشرة للتوزيع اجملاني فقط

يف  التغيريات  تأثريات  وتقييم  فهم  يف  تفاوت  هناك  يكون  ما  غالباً 
التكنولوجيا، خاصة يف تكنولوجيا االتصاالت، عىل النازحني ومن يعملون 

معهم. وسنجد بهذا العدد بعض هذه التغيريات وآثارها.

عالوة عىل املقاالت حول: وفيات املهاجرين يف البحر، والهجرة من 
القاهرة، والالجئني بعد زلزال اليابان، وإسرتاتيجية املناطق الحرضية، 
وعنف القرين، والعدالة االنتقالية يف كينيا، واالندماج املحيل. 

التكنولوجيا



كلمة أرسة التحرير
ايف التقديم لهذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، يشري نائب املفوض السامي للمفوضية 

"التكنولوجيات  أن  إىل  أالينيكوف  ألكس  السيد  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا 

تجاهلها،  التي ال ميكننا  للمخاطر  فيها، ومتثل مصدراً  نعمل  التي  البيئة  ُتغريرّ  الحديثة 

فإننا  وبالفعل  عنهم"،  نيابة  يعمل  وملن  للنازحني  فرصاً  تقدم  نفسه  الوقت  يف  لكنها 

التكنولوجيات الحديثة ال يقترص وصولها وأثرها عىل  التعود عىل فكرة أن  بحاجة إىل 

الباحثني والوكاالت فحسب بل تصل أيضاً إىل النازحني واملرشدين أيضاً. ويف هذا العدد 

من النرشة، يعرض الباحثون أمثلة كاملة توضح صحة تلك الفكرة. ويف الواقع، قد تكون 

التكنولوجيا يف  للتكنولوجيا، بحاجة إىل مواكبة أهمية  التي رغم استخدامها  الوكاالت، 

يل عىل النازحني يف عالقاتهم مع  حياة النازحني. وميكن أن يكون للتكنولوجيا تأثري تحوُّ

الحكومات والوكاالت والشتات ويف عالقاتهم بني بعضهم البعض.

تغطي املقاالت يف هذا العدد كثرياً من املوضوعات التي كنا نأمل بتغطيتها عندما أرسلنا 

دعوة املشاركة باملقاالت التي ُيؤمل منها أن تعالج الجوانب اإليجابية والسلبية النتشار 

التكنولوجيا، وارتفاع مستوى املساءلة، وامتداد نطاق الرقابة عىل النازحني، وفتح آفاق 

النازحني وتتصدى  لحياة  التقليدية  الحدود  تتجاوز  اإلنرتنت بحيث  استخدام  إمكانات 

للمخاطر واألخطار التي تنشأ عنها، وبحث إمكانات التطورات التكنولوجية يف تقديم 

املساعدة لربامج الحامية.

لكننا نشعر بقدر أقل من الرىض ألنَّ جميع املقاالت التي تلقيناها مل تعالج ال من قريب 

وال من بعيد القضايا الجنسانية يف التكنولوجيا واالتصاالت وآثارها عىل الناس.

نا يف هذا العدد بعض املقاالت املوجزة والقصرية. ومن بني العدد  وعىل غري العادة، ضمَّ

الكبري من املقاالت التي استلمناها للنرش يف هذا العدد، رأينا أن بعضها تضمن أفكاراً 

وحقائق محددة ذات فائدة كبرية لكننا مل نَر حاجة يف تقديم الرشوحات املستفيضة 

لتقديم السياق الخاص بكل منها.

وكالعادة دامئاً، فإننا نأمل أن يكون هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية مصدراً ملهاًم 

للقارئ يف مجال املوضوع قيد البحث كام وجدناه نحن. وبهذا، نرجو منك نرش إعالننا 

 Facebookو  Twitter يف  االجتامعي  التواصل  شبكات  مواقع  عىل  بالعدد  الخاص 

الخصوص  بهذا  النصية  الرسائل  وتوجيه   Delicious موقع  يف  عىل صفحتك  وإضافتنا 

ملن تعرف من الناس.

ويتضمن العدد أيضاً عدداً من املقاالت التي تغطي نطاقاً من جوانب الخربات والتجارب 

واالستجابات املتعلقة بالهجرة القرسية يف عدد متنوع من الظروف، يف اليابان، ويف املدن 

ويف البحر ويف مرص وغريها كثري.

الكبري لكل من بول كريون ولندا ليونغ عىل املساعدة  امتناننا  وال يفوتنا أن نعرب عن 

بالشكر  العدد. كام نتوجه  الرئييس لهذا  التي تفضال علينا بها يف املوضوع  واالستشارة 

ملجلسنا االستشاري عىل املراجعات والنصح والدعم الذي تقدم به إلينا.

هذا  لتمويل  الكريم  الدعم  إلينا  قدمت  التي  الجهات  كل  إىل  أيضاً  موصول  والشكر 

التنمية  وزارة  الدولية،  للتنمية  األسرتالية  الوكالة  وهي:  الخصوص  وجه  عىل  العدد 

الدولية الربيطانية، ومنظمة أوكسفام أسرتاليا، ومنظمة ستيفان وهنرت هنت/معهد هنت 

للهندسة واإلنسانية، وقسم املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الخاص بدعم 

الربامج واإلدارة، ودائرة وضع السياسات والتقييم يف املفوضية العليا لشؤون الالجئني، 

وجامعة كوينزالند، والسيد محمد أبوريشة. جميع أسامء املانحني مدرجة عىل الغالف 

الخلفي لهذا العدد.

جديد! تتوافر قامئة موسعة مبحتويات العدد 38 من نرشة الهجرة القرسية بنسختها 

 املطبوعة، وكذلك عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:

.www.hijra.org.uk/technology/hijra38listing.pdf

www.hijra.org. وتتوافر النسخة اإللكرتونية للعدد أيضاً بعدة أنساق عىل الرابط التايل

uk/technology/، كام ميكن الوصول إىل جميع أعداد نرشة الهجرة القرسية مجاناً عىل 

اإلنرتنت علاًم أن إمكانية البحث فيها متاحة أيضاً. ونحثك عىل إعادة نرش مقاالت نرشة 

الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت أو إعادة إنتاجها، مع رضورة ذكر املصدر وذكر الروابط 

اإللكرتونية األصلية للمقاالت ويرجى إعالمنا بذلك.

سيدور املوضوع الرئييس يف العدد 3٩ من نرشة الهجرة القرسية حول اليافعني 

 املرشدين ويتوقع نرشه يف بداية عام ٢٠١٢.  انظر هنا     

.www.hijra.org.uk/young-and-out-of-place/

سيدور املوضوع الرئييس يف العدد ٤٠ من نرشة الهجرة القرسية حول الدول 

www.hijra.org.uk/fragile-states/ الهشة. انظر دعوة املشاركة يف املقاالت هنا

موقع جديد لنرشة الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت: خالل الشهور القليلة القادمة، سنعيد 

بناء موقع نرشة الهجرة القرسية وتصميمه لتسهيل عملية الوصول إليه يف برامج أجهزة 

القراءة املحمولة وجعله أكرث قابلية للبحث والتشارك وعموماً أكرث تحديثاً.

ملواكبة املستجدات يف نرشة الهجرة القرسية ميكنك تسجيل بريدك اإللكرتوين يف خدمة 

التنبيهات عىل الرابط التايل www.fmreview.org/alerts.htm أو مراسلتنا عىل الربيد 

اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk لطلب تفعيل هذه الخدمة عىل بريدك اإللكرتوين.

عىل  للتربعات  موقعاً  أنشأنا  لقد  القرسية:  الهجرة  لنرشة  اإلنرتنت  خالل  من  التربع 

اإلنرتنت حيث ميكنك من خالله تقديم التربع بواسطة بطاقة الخصم أو االئتامن. وللقيام 

.www.giving.ox.ac.uk/fmr بذلك يرجى زيارة الصفحة االلكرتونية

مع أطيب التحايا

ماريون كولدري وموريس هريسون





املشاركة الشعبية يف تصميم نرشة الهجرة القرسية!
كيف ميكن عرض العالقة بني "التكنولوجيا واالتصاالت والنزوح" عىل الصفحة األمامية من 

الغالف لهذا العدد؟ لقد كان لدينا العديد من األفكار، لكننا لسنا مصممي غرافيك. لذا، 

قررنا االعتامد عىل طريقة من طرق "االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية" 

لطلب املساعدة، وبالفعل تواصلنا مع عدد من الكترّاب حول معرفتهم ألي من مصممي 

الغرافيك. فام كان من ذلك إال أن أصبح لدينا جمع كبري من التصاميم والروح التعاونية 

ميديلني يف  بجامعة  الغرافيك  دارسو  الطالب  تسابق  التي سادت يف وقت قصري. وقد 

كولومبيا عىل أداء املهمة بشكل جامعي.

وأخرى  األمامي  للغالف  واح��دة  فكرة  تلقيناها  التي  التصاميم  بني  من  اخرتنا  وقد 

عىل موقعنا  عىل  املرشحة  التصاميم  من  عينة  وستجدون  الخلفي،   للغالف 

وإبداعاتهم،  بوقتهم  ساهموا  من  كل  وبفضل   .www.fmreview.org/technology/

نأمل أن تتخيلوا أنتم وباقي القراء السعادَة التي غمرتنا جراء ردود الفعل عىل طلبنا 

للتصاميم وكم جعلتمونا نفكر يف األنسب!

 الغالف األمامي: تصميم أندريا رامرييز برييز 

(lapeliandrea10b@gmail.com) 

 وهي طالبة يف قسم االتصال واإلعالن 

الغرافييك، بجامعة ميديلني بكولومبيا.
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ة ومرتامية عىل أرض جافة مغربرّة. ِخيٌم ُيخزَّن فيها الطعام،  أكواخ مصطفَّ

بعض  فيه  ُتباع  مؤقت  وأدواتها.سوق  املالجئ  ومواد  والبطانيات، 

املستعملة.  واملالبس  والصابون،  والدالء،  كالبطاريات،  األساسية  املواد 

من  (معظمهم  الناس  من  حشد  بها  يحيط  للمياه  يدوية  ومضخات 

النساء) ينتظرون دورهم لتعبئة ما يحتاجون وعائالتهم من املاء.

الناحية  من  كثرياً،  تختلف  ال  التي  الالجئني  مخيامت  أح��وال  هذه 

الشكلية عىل األقل، عام كانت عليه قبل ثالثني أو أربعني عاماً، وكأن 

الحداثة تخطت تلك املخيامت. لكننا إن نظرنا إليها من كثب، لتبني لنا 

بعض التغريات فيها.

ففي يومنا هذا، يتمتع أغلب الالجئني والنازحني داخلياً يف أكرث البلدان 

املحطات  ومشاهدة  النقالة،  الهواتف  استخدام  عىل  بالقدرة  فقراً 

أجهزة  أما  اإلنرتنت،  مقاهي  املخيامت  تلك  يف  ظهرت  بل  الفضائية. 

بعض  بها  لهم  تربعت  أو  الالجئون  الرياديون  اشرتاها  فإما  الحاسوب 

الالجئني.  املتحدة لشؤون  لألمم  العليا  كاملفوضية  اإلنسانية  املنظامت 

مستوى  من  زادت  أنفسها  اإلنسانية  املساعدات  منظامت  وحتى 

الجغرافية، وبرنامج  املعلومات  املتطورة كنظم  للتكنولوجيا  استعاملها 

"سكايب" (Skype)، وبيانات القياس الحيوي، وبرنامج "غوغل إيرث" 

(Google Earth) وغريها كثري من التقنيات املتطورة.

إنَّ أهمية التكنولوجيا تزداد يف البيئات الحرضية التي تشهد تزايداً يف 

أعداد املهجرين قرساً يف العامل. ويف بعض املدن، تتواصل املفوضية مع 

املساعدة  لهم  وتقدم  القصرية  النصية  الرسائل  من خالل  املستفيدين 

املالية من خالل بطاقات الرصاف اآليل. أما الخطوط الهاتفية الساخنة 

ن الالجئني من اإلبالغ عن حوادث الحامية حال وقوعها. ومبقدور  فتمكَّ

املشتكني من خدمات املفوضية التعبري عن استيائهم باستخدام بعض 

خدمات الشكاوى عىل اإلنرتنت.

يتبني من خالل تلك األمثلة أنَّ هناك ازدياد مضطرد ألهمية التكنولوجيا 

يف حياة الالجئني واملنظامت التي تدعمهم. ولذلك، أسعدين اختيار نرشة 

فالتكنولوجيات  التكنولوجيا.  ملوضوع  العدد  هذا  يف  القرسية  الهجرة 

ال  مخاطر  ظهور  يف  وتتسبب  بها،  نعمل  التي  البيئة  تغري  الحديثة 

ميكننا تجاهلها. لكنها يف الوقت نفسه تقدم الفرص لكل من املهجرين 

والوكاالت التي تعمل يف خدمتهم.

ت. أليكساندر ألينكوف هو نائب املفوض السامي يف األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني. ميكنكم االتصال به عن طريق الربيد اإللكرتوين 

HQPD00@unhcr.org

متهيد
ت. أليكساندر ألينيكوف
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وجه  عىل  هاييتي  زل��زال  لكارثة  االستجابة  اتسمت 

الفاعلة  للجهات  نوعها  من  األوىل  باملشاركة  الخصوص 

 ١(Ushahidi) "يوشاهيدي"  مثل  التكنولوجية، 

و"كرايسس مابرز" (Crisismappers)٢ ، التي اعتمدت 

املحمولة  الهواتف  امتالك  شيوع  عىل  كبرياً  اعتامداً 

القدرة عىل إرشاك  واستخدامها يف هاييتي باإلضافة إىل 

هاييتيي الشتات من خالل النظم األساسية القامئة عىل 

اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعية.

وبالنسبة للمواطنني يف هاييتي، فلعلهم كانوا أقل استغراباً 

من املستجيبني الدوليني من دور التكنولوجيا كأداة ميكن 

توظيفها يف االستجابة للكارثة. ومع أنَّ الهاييتيني يعيشون 

يف واحدة من أفقر الدول يف نصف الكرة الغريب، فتصل 

نسبة الهاييتيني ممن ميتلكون الهواتف املحمولة ما بني 

8٠ إىل ٩٠%. ونتيجة لذلك، كان الهاييتيون مرتاحني أصاًل 

لعملية تبادل املعلومات والنفاذ إليها عن طريق الرسائل 

النصية القصرية ومراكز االتصال. أما قدرة انتشار امتالك 

الحوار  وإجراء  الهاتفية  املكاملات  تسهيل  عىل  الهواتف 

مع الجامهري فقد كان أمراً معروفاً منذ أمد بعيد لدى 

أكرث  من  يعد  الذي  هاييتي،  يف  اإلذاعي  البث  مجتمع 

وسائل اإلعالم  شعبية واتنشاراً يف البالد.

)Radio One( "محطة "راديو ون

لحظة وقوع الزلزال يف الثاين عرش من يناير/كانون الثاين 

بيدر  كارل  ون  راديو  برامج  مقدمي  أحد  خرج   ٢٠١٠

من سيارته التي كان يقودها يف بورت أو برنس يف تلك 

اللحظة، ثم بدأ بالتقاط الصور للمباين املنهارة من خالل 

موقع  يف  صفحته  عىل  نرشها  ثم  بريي"  "البالك  هاتفه 

للتأكد  األنقاض  بني  يجري  كان  بينام  وفيسبوك  تويرت 

االستجابات  بدأت  دقائق  وبعد  وبيته.  ابنته  من سالمة 

كارل  يناشد  نداء  إىل  وتعاطف  صدمة،  من  بالوصول: 

ابنته  كارل  وجد  ثم  األحبة.  عىل  العثور  يف  املساعدة 

وبدأ  امليكرفون  ل  وشغرّ الراديو  استديو  إىل  وعاد  بأمان 

بالكالم. وعندها،  بدأ الناس يتوافدون إىل االستديو وهم 

أدرك  الحياة.  قيد  عىل  بأنهم  اإلعالن  إىل  ماسة  بحاجة 

و  الناس،  بني  الوصل  قوة  ميتلكون  أنهم  وفريقه  كارل 

بدأوا بإنشاء نظام للم الشمل بني األرس. وكان كارل بيدر 

واحداً من كثري من الهايتيني الذين استخدموا خرباتهم يف 

التكنولوجيا واالتصال إلنتاج شبكة معلومات محلية بعد 

الثاين عرش من يناير/كانون الثاين. 

كانت محطة راديو ون واحدة من املحطات التي وجدت 

نفسها تدير حملة ارتجالية للم الشمل، لكنَّ أثرها كان 

برامجها  تبث  كانت  ألنها  الخصوص  وجه  عىل  ملموساً 

اإلذاعية ضمن البالد وعىل شبكة اإلنرتنت كام أنَّ كاريل 

مبادرات املواطنني يف هايتي
إميوجن وول

التكنولوجيا ونظم  لدور  أثر يف دخول مرحلة جديدة  عام ٢٠١٠  الذي رضب هاييتي  للزلزال  كان 
قبل  من  الخصوص  وجه  عىل  استخدامها  طريقة  ويف  للكوارث،  االستجابة  يف  وقوتها  االتصاالت 

املستجيبني املحليني.

ف املستجيبون الدوليون يف األيام األوىل للكارثة ثالثة مناذج هي: الرسائل النصية القصرية "االنفجارية" التي  ظرّ

سبيل  عىل  ومنها  االشرتاكات،  عىل  القامئة  املعلومات  ونظم  املشرتكني،  لجميع  عشوائياً  الرسائل  إرسال  تعني 

املثال "خدمة معلومات الطوارئ" ملؤسسة تومسون رويرتز، ونظم أخرى طلبت إىل املواطنني الهاييتيني تقديم 

يعرف  ما  اندمجا يف  أن  آنفاً  املذكوران  النظامان  لبث  ما  ثم  (يوشاهيدي).  الالزمة حول حاجاتهم  املعلومات 

استخدامه  للناجني  الذي ميكن  الهاتف  رقم  إىل   ٤636 الرقم  يشري  (٤636 Project) حيث   "٤636 ب�"مرشوع 

للوصول إىل الخدمة.

ونصف  أربعة  الساعة  هاتفية  مكاملة  أول  جاءتها 

صباح أحد أيام العام ٢٠٠6. كان ذلك يف الصيف، 

عىل  املهاجرين  برسو  زخاًم  الفرتات  أكرث  وهو 

املشكالت  بعض  واجهوا  لقد  اإليطالية.  الشواطئ 

ومل  املساعدة،  يطلبون  وكانوا  املتوسط  البحر  يف 

يكن لدى املرأة اإلرترية التي تلقت املكاملة والتي 

فكرة  أية  سنوات  بضعة  منذ  إيطاليا  إىل  هاجرت 

األشخاص عىل  بها هؤالء  التي حصل  الكيفية  عن 

مساعدة  اعتبارها  إمكانية  ورغم  هاتفها.  رقم 

عىل  قامت  الرشعية،  غري  الهجرة  عىل  وتحريضاً 

مبا  وإخبارهم  املحلية  الرشطة  مبهاتفة  فورها 

حدث. عىل إثر ذلك، اتصل هؤالء بخفر السواحل 

جزيرة  إىل  آمناً  القارب  وصول  من  تأكدوا  الذين 

تلك  اعتادت  الحادث،  هذا  وبعد  المبيدوزا. 

املهاجرين  من  الهاتفية  االتصاالت  تلقي  السيدة 

االستجابة.  عىل  السواحل  خفر  وداوم  البحر،  يف 

للمساعدة يف  مكاملة  فيها  تلقت  مرة  آخر  وكانت 

نوفمرب/ترشين األول ٢٠٠٩، إال أن القارب مل يصل 

أبداً يف هذه املرة. 

الذي  زي��راي  موىس  اإلري��رتي  القسيس  أيضاً  ولدينا 

مامثلة  هاتفية  رسائل  تلقى  والذي  روما  يف  يعيش 

إيطاليا،  يف  يعيشون  وإرتريني،  إثيوبيني  مهاجرين  من 

يف  زيراي  بدأ   ،٢٠٠٢ عام  ومنذ  لكنه  األمر.  بداية  يف 

العابرة  القوراب  من  مبارشة  هاتفية  مكاملات  تلقي 

عىل  للهواتف  اإلرتريني  عموم  اعتبار  ورغم  للبحر. 

أساسية  فهي  لالتصاالت،  موثوقة  غري  طريقة  أنها 

أواخر  ويف  الطوارئ.  أوقات  يف  املرشدين  لإلرتريني 

الالجئني  من  مكاملات  يتلقى  زيراي  صار   ،٢٠١٠ عام 

الذين يعيشون يف أوروبا والذين ُخطف أفراد عائلتهم 

فدية  دفع  منهم  وُطلب  سيناء  قبالة جزيرة  البحر  يف 

هؤالء  فكان  دوالر.   8٠٠٠ عن  تزيد  الواحد  للشخص 

هو  ليتحدث  ذويهم  هواتف  أرقام  يعطونه  املبتزرّون 

عىل  العه  إطرّ ومع  املختطفني.  املهاجرين  إىل  مبارشة 

رواياتهم املبارشة، مل يدعم األب موىس هؤالء األقارب 

فقط وإمنا أيضاً قاد حملة من خالل مؤسسته "وكالة 

http://habeshia.) النمو"  للتعاون من أجل  هابيشا 

االتحاد  مساعدة  عىل  للحصول   (blogspot.com

"االمتدادات  خلق  يف  املنظامت  من  وغريه  األورويب 

اإلنسانية" وزيادة إعادة التوطني للمساعدة يف تجنيب 

الالجئني مواجهة هذه املخاطر. 

 منذ عام 2005، وفريجينيا سيغنوريني 

)virginia.signorini@yahoo.it( تعمل 

 كأخصائية اجتامعية ضمن نظام حامية 

 طالبي اللجوء والالجئني يف إيطاليا 

 )www.serviziocentrale.it(، وهي طالبة 

دكتوراه بجامعة ترييستي.

مساعدة الهواتف الساتلية يف إغاثة الالجئني
فريجينيا سيغنوريني
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وله حضور قوي عىل شبكتي  معروفاً  كان مذيعاً  نفسه 

تويرت وفيسبوك. وقد أنشأ كارل وفريقه نظاماً باستخدام 

بهم  لالتصال  الهاييتيون يستخدمونها  كان  التي  األدوات 

وهي وسائل التواصل االجتامعي، واملذياع، واالتصال وجهاً 

لوجه. وكانت فرق املنتجني تلتقط الرسائل ممن يقدمون 

إىل املحطة اإلذاعية، ويراقبون أربعة من أجهزة الحاسوب 

الطلبات  ويقرأون  فيسبوك،  عىل  كارل  بصفحة  املتصلة 

كل  ومُترر  ُتسجل  واألسامء  الطلبات  وكانت  ويصنفونها. 

صباح إىل حامل املحطة الذي يتنقل عىل الدراجة النارية 

عودته  وبعد  األشخاص.  من  ممكن  قدر  أكرب  ليتعقب 

للتمحيص  كل يوم إىل املحطة، كانت املعلومات تخضع 

وُتبث  فيسبوك  صفحة  إىل  ُترفع  ثم  صحتها  من  للتأكد 

إذاعياً عىل الهواء مبارشة. وهكذا، من خالل الجمع بني 

فيسبوك وتويرت والبث املبارش وإعداد التقارير امليدانية، 

العائالت  متكن كارل وزمالؤه من إيجاد نظام للم شمل 

يتسم بالقدرة عىل االستجابة والفعالية عدا عن أنه نظام 

م هذا النظام  محيل يتحدث اللغة الكريولية املحلية. وقدرّ

الشتات  ويف  هاييتي  أنحاء  جميع  يف  لجمهوره  الدعم 

ن الهاييتيني من إعادة التواصل مع أصدقائهم  حيث مكَّ

وأفراد عائالتهم دون أي دعم خارجي.

 )Nou la( "نو ال"

يف مسافة ال تبعد كثرياً عن محطة راديو ون، أنشأ فريق 

طريقة   Solutions رشكة  مدير  وهو  تشارلز  جني  كرت 

فبعد  االستجابة.  يف  التكنولوجيا  الستخدام  جديدة 

يسعون  كانوا  ممن  املحيل  املجتمع  قادة  إىل  التحدث 

لتنظيم االستجابة، عمل فريق كرت عىل إيجاد فكرة بناء 

واألماكن  الحاجات  لتحديد  اإلنرتنت  عىل  أسايس  نظام 

التي ميكن لألشخاص أن يحصلوا عىل املساعدة منها (فلم 

يسبق أن سمع أحد منهم من قبل مبا يسمى "االستعانة 

مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية")

 اعتمد الفريق يف بناء نظامه عىل الخربات السابقة مع 

وكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تحديد النظم الصحية، 

وأُطلق عىل ذلك النظام اسم "نوال" الذي يعني يف اللغة 

تحديد  النظام  من  الهدف  وكان  هناك".  "نحن  املحلية 

املحيل.  الفريق  مجتمع  يف  الدعم  ومصادر  الحاجات 

ل الفريق استخدام نظام مبني عىل االتصال ال عىل  وفضَّ

الرسائل النصية القصرية، حيث اعتقد الفريق (ويبدو أنه 

كان مصيباً يف اعتقاده) أنَّ الناس كانوا يفضلون التحدث 

عمل  ثم  النصية.  الرسائل  تبادل  من  بدالً  شخص  إىل 

الفريق يف حديقة املكتب نظراً ألن الناس كانوا يخافون 

الفريق  أعضاء  نفسه. وتسلم  املكتب  مبنى  إىل  الدخول 

٢5٠٠٠ مكاملة خالل ستة أشهر دون أي ترويج للخدمة، 

املجتمع  هموم  فيها  حددوا  برسعة  خرائط  أنشأوا  كام 

املحيل وحاجاته (وتلك الخرائط قابلة للتحليل من حيث 

تحديد األمناط عرب الوقت) وحددوا أيضاً القدرة املحلية 

عىل االستجابة.

وإدراكاً برضورة االتصال مبن ميكنه تلبية حاجات الناس، 

الدولية.  واملنظامت  املحلية  الحكومة  مع  كرت  تواصل 

عىل  محدودة  قدرة  املحلية  للحكومة  كان  حني  ويف 

املشاركة  يف  ترغب  الدولية  املنظامت  كانت  االستجابة، 

كرت  يقول  السياق،  وبهذا  ذلك.  عىل  قادرة  غري  لكنها 

للفرق  التقدميية  العروض  من  عدداً  ذت  "نفرّ موضحاً: 

الدولية. وقد وصلتهم الرسالة لكنني شعرت أنَّ مرشوعنا 

مثل  أخرى  أساسية  نظم  ينافس  وكأنه  إليه  ُنظر  قد 

أن  مع  املتحدة،  باألمم  الخاص   OneResponse نظام 

كبرياً.  اختالفاً  املذكور  النظام  مرشوعنا كان يختلف عن 

أين  حقيقة  عىل  مبنية  أخرى  افرتاضات  هناك  كان  كام 

أمثل  أنني  يعتقدون  الناس  فكان  الخاص.  القطاع  من 

رشكة للربمجيات وأنني أسعى إىل الحصول عىل األعامل 

التجارية مع أننا رشحنا لهم أن مبادرتنا تأيت منا بصفتنا 

مواطنني ال أكرث."

املطلوب  الدعم  عىل  نوال  مرشوع  حصل  ما  إذا  ولكنَّه 

وفعاًل  املساعدات  عامل  عىل  كبري  أثر  له  يكون  قد  فإنه 

من  أشهر  بعضة  بعد  إال  املطلوب  باالهتامم  يحظ  مل 

خالل الرشاكة مع أوشاهيدي. فعىل سبيل املثال، الحظ 

بيانات  يف  األساسية  األخطاء  بعض  وجود  نوال  كوادر 

مالحظة  مبقدورك  املخيامت،  قامئة  "يف  املتحدة.  األمم 

بعض األخطاء الكتابية وعدد من األسامء املكررة. كنت 

أعرف أنها أخطاء ألنني أعرف األماكن. بالنسبة يل، كان 

من  االتصاالت  من  كثرياً  نوال  تلقت  كام  واضحاً."  األمر 

الناجني من الزلزال ممن يعيشون مع العائالت املضيفة 

يف أنحاء البالد، وكان معظمهم يسأل عن كيفية وصولهم 

فيها.  موجودين  كانوا  التي  األماكن  يف  املساعدات  إىل 

بالنزوح  وكان ذلك فرصة حيوية أُهدرت لوضع خارطة 

االستجابة  يف  املهام  لتفويض  البيانات  تلك  والستخدام 

املكتظة  برنس  أو  بورت  مدينة  إىل  الناجني  توافد  ملنع 

بالسكان.

املستحيل  من  كان  الزلزال،  من  كاملة  سنة  مدى  وعىل 

عىل  حصلوا  الذين  لألشخاص  تعداد  عىل  الحصول 

املساعدة من تلك النظم لكن مستوى االستجابة والطلب 

الواضح من جانب السكان عىل شخص ميكنهم الحديث 

عىل  واضحاً  كان  له  نظرهم  وجهات  عن  والتعبري  إليه 

ضوء عدد األشخاص الذين اصطفوا يف الطوابري لساعات 

االتصاالت  وعدد  اإلذاعية،  املحطات  مباين  خارج  عدة 

التي تلقتها نوال.

من  كثرياً  أنرّ  أبلغا  قد  ون  ورادي��و  نوال  من  كل  وكان 

يريدون  ال  كانوا  الستوديوهاتها  الزائرين  أو  املتصلني 

شيئاً سوى اإلخبار عن قصصهم وأن يشعروا بأنَّ هناك 

أحداً يصغي إليهم. فبالنسبة لهم، كانت عملية التمكن 

من التواصل مهمة جداً بعد أن يجاب عىل أسئلتهم أو 

 (infoasaid) "ُتعالج مشكلتهم. أما منظمة "إنفو أس أيد

فقد أجرت بحثاً لشهرين يف هاييتي ومتكنت من تحديد 

العموم،  التواصل وتحليلها.3  وعىل  املامرسة األفضل يف 

بالنسبة  املهمة  النقاط  إحدى  أنَّ  عن  البحث  كشف 

IF
RC

يعني تعبري "االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر 

االستعانة   (Crowdsourcing) الجامهريية" 

من  أو  الناس  من  محددة  غري  كبرية  مبجموعة 

أبناء املجتمع ("الحشود") عن طريق إطالق نداء 

مفتوح لطلب املساعدة يف تنفيذ املهام التي عادة 

ما يتوالها املوظفون أو املقاولون.

"Radyo Kwa Wouj" هو برنامج إذاعي مدته ساعة واحدة والذي ُيذاع مرتني يف األسبوع عرب الشبكات القومية. من بني 
املوضوعات التي يناقشها هذا الربنامج الكولريا والتأهب ملواجهة األعاصري واملأوى واإلسعافات األوليرّة وما إىل ذلك. ويضم الربنامج 
عف أول بالصليب األحمر الهايتي، وليديا بروفيتي التي تعمل يف فريق االتصاالت بالصليب األحمر الهايتي،  جود كيلورغ، وهو مسرّ

م مشارك يف الربنامج األسبوعي. وجان ماري غسرن الذي يعمل مديراً لالتصاالت مع الصليب األحمر الهايتي ومقدرّ
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بل  إليهم  يصغي  من  لوجود  الحاجة  كانت  للهاييتيني 

كان  القصرية  النصية  الرسائل  نظم  استخدام  عند  حتى 

الناس يتوقعون الحصول عىل رد عليها.

االنطالق دولياً

املنظور  فهم  أمام  الرئيسية  التحديات  إحدى  تتمثل 

منظور  تحليل  إىل  املنظامت  معظم  افتقار  يف  الهاييتي 

عندما  أنه  إىل  تشري  املتوافرة  األدل��ة  فجميع  الناجني. 

يتعلق بالتواصل بني املستجيبني واملجتمع املتأثر، يالحظ 

ارتياحاً  أكرث  يكونون  ما  غالباً  الكوارث  من  الناجني  أنَّ 

املنظامت  من  التكنولوجيا  القامئة عىل  املعلومات  لنظم 

اإلنسانية التي بدورها ال تبدي إال فهاَم ضعيفاً ملثل تلك 

النظم بل تنظر إليها بقدر كبري من الشك.

بدأت  ممن  هاييتي  يف  الدولية  املنظامت  بعض  وهناك 

إدخال التكنولوجيا لغايات التواصل بطريقة أكرث تعقيداً، 

الدويل  االتحاد  التحديد  وجه  عىل  املنظامت  هذه  ومن 

بادر  الذي  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

املحلية   (Voila) "فوليا"  رشكة  مع  عالقة  إقامة  إىل 

 (Trilogy) "تريلوجي" األم  للهواتف وكذلك مع رشكتها 

املتلقني  تستهدف  التي  القصرية  الرسائل  نظم  لتطوير 

عن طريق تحديد املواقع الجغرافية وما يقدم إمكانات 

القصرية  النصية  الرسائل  بث  مجرد  تتفوق عىل  جديدة 

"االنفجارية". كام أقام االتحاد "خط معلومات" الصليب 

االستجابة  حول  واإلرش��اد  النصح  يقدم  الذي  األحمر 

خالل  اتصال   ١3٠٠٠٠ الخط  وتلقى  واألعاصري.  للكولريا 

حول  اتصال   ٤٠٠٠٠٠ وقرابة  الكولريا  وباء  تفيش  فرتة 

موسم األعاصري. وأقام االتحاد أيضاً رشاكة مع نوال حول 

خط تجريبي ملساعدة املقيمني يف إحدى املخيامت من 

ذوي احتياجات اإليواء الحادة.  

أمام  سهل  باألمر  يكن  مل  املشاريع  تلك  ري��ادة  لكن 

الرسائل  بناء  يف  صعوبة  ك��وادره  وجد  فقد  االتحاد، 

املصادر إلقامة  أما جمع  باستخدام ١٤٠ حرفاً،  الرئيسية 

مركز لالتصال بنوال، التي تعد خدمة ما كان لالتحاد أن 

يديرها منفرداً، فقد أثبت فعاليته عىل املستوى الوطني. 

وساعدت البيانات التي تلقاها مركز االتصال عىل تحديد 

الحاالت التي شعر فيها املستفيدون أن تقييم ضعفهم مل 

يكن صحيحاً، وذلك ما أتاح لفريق االتحاد فرصة ملتابعة 

الحالة.

كام قاد منو القدرات التكنولوجية ضمن هاييتي إىل دعم 

الهاييتيني أنفسهم لعمليات االستجابة األخرى. ف�"الفريق 

الهاييتي لخرائط الشوارع املفتوحة"، مدعوماً من منظمة 

الهجرة الدولية التي طورت ذلك النظام، متكن من تقديم 

الدعم الفني لوضع الخرائط الستجابات الطوارئ يف كل 

املتحدة  األمم  توجهت  ليبيا،  ففي  واليابان.  ليبيا  من 

للمرة األوىل بطلب رسمي ل�" كرايسس مابرز" للحصول 

ميكن  ال  التي  للمناطق  خرائط  وضع  يف  املساعدة  عىل 

الفريق  كان  كام  إليها،  الوصول  اإلنسانية  للمنظامت 

الهاييتي الجهة الوحيدة املنرصفة بالكامل إىل أعامل رسم 

خرائط األزمات يف العامل. ومن خالل العمل مع الرشكاء 

الواردة  الصور  ترجمة  من  الفرق  تلك  متكنت  الدوليني، 

ميكن  عملية  خرائط  إىل  الصناعية  األق��امر  طريق  عن 

استخدامها يف االستجابة.

الخالصة

مهمة  دروس��اً  هاييتي  يف  املحليني  السكان  خربة  متثل 

ميكن أن يتعلم منها من يريد النظر يف كيفية العمل مع 

التكنولوجيا لجمع املعلومات حول الكوارث وتحليلها:

بينام قد تتسم املناهج بأنها فنية معقدة، يالحظ أنَّ 

عملية االتصال متأصلة يف الثقافة املحلية. وقد تبني 

والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  لالتحاد 

األحمر أن رسالتواصل الجيد والنافع مع املستفيدين 

التكنولوجيا  مع  الناس  تفاعل  أنَّ  تفهم  يف  يكمن 

يختلف بعدة طرق وباختالف السياق.

املتأثرة  البلدان  يف  التكنولوجيا  خرباء  أنَّ  حني  يف 

املهارات  من  فريدة  مجموعة  ميتلكون  بالنزاعات 

وينبغي مشاركتهم يف النقاشات عىل املستوى الدويل، 

استخدام  يف  اإلبداع  أنَّ  هاييتي  حالة  علينا  تقرتح 

ما  عادة  االجتامعي  التواصل  ووسائل  التكنولوجيا 

يقوده "املستفيدون" عىل املستوى امليداين، ما يعني 

استخدام  لطريقة  أفضل  فهم  عىل  الحصول  أهمية 

هؤالء املستخدمني لتلك األدوات.

لدعم  الالزمة  السبل  إيجاد  من  بد  ال 

النظم األهلية املحلية واالتصال بها. 

نظامان  ويوشاهيدي  نوال  أنَّ  فمع 

متشابهان إىل حد كبري فقد استغرق 

الربط  أما  بينهام عدة شهور.  الربط 

بني وسائل اإلعالم املحلية وخدمات ملِّ 

منظامت  تديرها  التي  العائالت  شمل 

أبداً  يحدث  فلم  الدولية  االستجابة 

بأي طريقة ذات معنى.

ومن هنا يتبني أن الدرس الرئييس 

منظامت  ع��ىل  يجب  ال��ذي 

تعلمه  الدولية  االستجابة 

يتمثل  هاييتي  حالة  من 

يف أنَّه للتمكن من إنجاح 

نظم املعلومات والتواصل 

ال بد لتلك املنظامت من 

املحليني  السكان  مشاركة 

عىل  الفنية  وإمكاناتهم 

عىل  لهم  رشكاء  اعتبارهم 

لتلك  بد  وال  املساواة.  قدم 

ألي  إنشائها  قبل  املنظامت 

نظام جديد أن تتفهم النظم 

الربط  عىل  وتعمل  القامئة 

إىل  االنتباه  من  بد  وال  بها. 







املعلومات  إىل  الوصول  عملية  إىل  ينظرون  الناجني  أنرّ 

وإيجاد شخص يصغي إليهم ال تقل أهمية بالنسبة لهم 

يف منتهى  املحلية دوراً  القيادة  املحتوى. وهنا متثل  عن 

تقديم  يقترص عىل  ال  املستويات  من  كثري  األهمية عىل 

املعلومات فحسب. وكام يقول كرت من مبادرة نوال "أردنا 

أن نوضح أنه مبقدورنا تويل بعض املسؤولية لتغيري الواقع 

عىل املستوى الذي نحن فيه: مستوى هاييتي. وكلام زاد 

مقدار املسؤولية الذي نتواله يف وضعنا، زادت قدرتنا عىل 

التواصل والتفاوض مع عامل املساعدات اإلنسانية."

إميوجن وول )imogenwall@hotmail.com( باحثة 

يف "إنفو أس أيد". وساهمت يف هذا املقال أيضاً شارون 

ريدر )sharon.reader@ifrc.org( التي تعمل مبوث 

اتصال للتواصل مع املستفيدين لدى االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

جميع البيانات ووجهات النظر الواردة يف هذه املقالة 

كانت نتيجة شهرين من البحث يف هاييتي ضمن 

.)http://infoasaid.org( مرشوع إنفو أس أيد

/www.ushahidi.com راجع أيضاً مقالة بقلم غاليا روفر الصفحة ٢١    .١ 
 www.crisismappers.net  .٢

"إنفو أس أيد" هو مرشوع مشرتك بني صندوق هيئة اإلذاعة الربيطانية   .3
و"إننرتنيوز" (Internews) بتمويل من وزارة التنمية الدولية الربيطانية 

ويعمل املرشوع عىل تحسني طريقة تواصل املنظامت مع املجتمعات املحلية 
املتأثرة بالكوارث يف سياق االستجابة لحاالت الطوارئ. 

IF
RC

تقول الرسائل النصيرّة القصرية: الصليب األحمر: 
تعد احتياطيات مياه الرشب النظيفة والطعام 
اف وغطاء مضاد للمياه  واألدوية ومصباح كشرّ
لحفظ وثائقك أشياًء أساسية يلزم إعدادها.
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االتصاالت  وبرامج  أدوات  استخدام  تضمني  ميكن 

ويف  للمعلومات.  التقليدية  املصادر  مع  الجديدة 

حني مل تتم االستفادة الكاملة من إمكانات األدوات 

واالستعانة  األزمات  خرائط  رسم  مثل  الجديدة 

يف  الجامهريية  امل��ص��ادر  من  كبرية  مبجموعة 

بهذا  مستمر  تقدم  هناك  أن  إال  الطوارئ،  حاالت 

الخصوص.

ومتثل املامرسات السليمة إلدارة املعلومات أساساً 

يشارك  عندما  والتنسيق  القرار  صنع  لعمليات 

الكوارث.  حاالت  يف  اإلغاثة  يف  الدويل  املجتمع 

األصيل  العمل  إطار  توسيع  تم   ،٢٠٠7 عام  ففي 

املعلومات  إدارة  يشمل  يك  اإلنساين  لإلصالح 

الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إصدار  مع 

إدارة  مسؤوليات  ح��ول  التنفيذية  "املعايري 

لتنسيق  املتحدة  األم��م  مكتب  بني  املعلومات 

الشؤون اإلنسانية واملجموعات".١ وغالباً ما ينشئ 

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب 

بعد وقوع حالة  املعلومات  مجموعة عمل إلدارة 

إلدارة  التقليدية  املنتجات  وتتضمن  ط��وارئ. 

يفعل  "َمن  بيانات  وقاعدة  الخرائط  املعلومات 

ماذا وأين" وقوائم جهات االتصال وخطط العمل 

و"تحليل الفجوات". ويعتمد نجاح أي من أنظمة 

االتفاق  عىل  املجموعات  بني  املشرتكة  املعلومات 

نقاط  تخصيص  مع  املجموعة،  أعضاء  بني  املسبق 

لضامن  مجموعة  لكل  املعلومات  إلدارة  االتصال 

أفراد املجتمع اإلنساين.  مشاركة جميع 

حاالت  يف  لإلغاثة  املعقد  الطوارئ  سيناريو  ويأيت 

الكوارث بني أبرز التحديات التي يواجهها محرتفو 

دي  إدارة املعلومات، حيث ميثل مخاطر مادية ملزورّ

للمعلومات.  الة  الفعرّ اإلدارة  ويتطلب  املعلومات 

ووجود  الخسائر  حول  التقارير  إعداد  ويتطلب 

العنف  وأمثلة  بعد  تنفجر  مل  التي  ال��ذخ��رية 

مخالفات  من  ذلك  وغري  الُقرصرّ  وتجنيد  الجنساين 

بهدف  الخاص  التوثيق  اإلنساين،  الدويل  القانون 

لألمم  التابع  األمن  مجلس  إىل  التقارير  تقديم 

االستجابة. ولتوجيه  املتحدة 

اإلجراءات  جميع  ه  توجرّ التي  املعايري  وتستلزم 

يف  اإلنسانيون  املستجيبون  يشارك  أال  اإلنسانية 

القتال تحت أي ظروف. وعملياً، فإن ذلك  أعامل 

االتصال  تكنولوجيات  استخدام  يتخطى  أال  يعني 

واستخداماتها  ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف  الجديدة 

التوابع  مراقبة  من  الخَط  الجديدة،  باألساليب 

اإلنسانية ألحداث الرصاعات إىل الدخول يف ما ميكن 

أنه استطالع عسكري. ورغم األهمية  اعتباره عىل 

املستشفيات  عىل  الهجامت  ملراقبة  القصوى 

من  فإنه  املثال،  سبيل  عىل  الطبية،  البعثات  أو 

يف  املشاركة  القوات  تحركات  مراقبة  املقبول  غري 

هؤالء  مبخالفة  املزاعم  ظهرت  وإن  حتى  الرصاع، 

أن  ويجب  اإلنسانية.  الدولية  للقوانني  املشاركني 

انتهاكات  لتوثيق  املعلومات  إدارة  مهام  تنفصل 

حقوق اإلنسان أيضاً عن االستجابة اإلنسانية.  

حتى ومع وضع ذلك يف الحسبان، فال يزال هناك 

ميكنها  والتي  املتاحة  املعلومات  من  كبري  قدر 

املجتمع  أي��دي  بني  وضعها  عند  األرواح  إنقاذ 

ووسائط  اإلعالم  وسائل  تقدم  ما  وغالباً  اإلنساين. 

حول  العملية  املعلومات  االجتامعية  التواصل 

نظرة  يعطي  مام  بالرصاعات،  املتعلقة  األحداث 

املدنيني،  بحامية  الخاصة  التهديدات  حول  عامة 

الخصوص،  وجه  عىل  تويرت،  موقع  يساهم  حيث 

ر  تطوُّ ملواكبة  النائية  باملناطق  املبارش  االتصال  يف 

ورفع  اإلنساين  العمل  يقتيض  قد  التي  األحداث 

الوسائل  هذه  وتسمح  األم��ن.  ملجلس  التقارير 

هو  وهذا  املعلومات،  وتأكيد  بنسب  اإلعالمية 

مكتب  مثل  الوكاالت  عىل  يصعب  الذي  اليشء 

مجموعة  عىل  حتى  أو  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

جهات فاعلة من مجموعة عمل إدارة املعلومات، 

به منفردًة.  القيام 

األمنية التحديات 

تحديات  بوجود  دة  املعقرّ الطوارئ  حاالت  تتسم 

واألشخاص  التقليدين  املستجيبني  أم��ام  أمنية 

وسائط  استخدام  ميكنهم  الذين  املترضرين 

التقارير حول أوضاعهم  التواصل االجتامعية لرفع 

ِقبل  من  االتصاالت  مراقبة  وتعد  واحتياجاتهم. 

أحد أو أكرث أطراف الرصاع تهديداً محتماًل. وحتى 

التشكيك  ميكن  فإنه  الحيادية،  مبادئ  احرتام  مع 

الرصاع  منطقة  يف  املتواجدين  األشخاص  أحد  يف 

املجتمع  بنشاط إىل  التقارير  برفعه  العلم  يف حال 

الدويل حول الوضع املحيل.

أهدافاً  صاروا  قد  اإلنسانيني  املستجيبني  أن  ُيذكر 

ألطراف الرصاع؛ إذ ُيرون عىل أنهم عنارص أجنبية 

النشط  االستخدام  ويعني  نسبياً.  سهلة  وأهداف 

القائم ألجهزة االتصال الالسليك والربيد اإللكرتوين 

أن  الحاالت  بعض  يف  النصيرّة  الرسائل  وحتى 

إضافية  مخاطرة  سيمثل  الربامج  هذه  استخدام 

نظام  إقامة  أن  إال  املستجيبني.  تجاه  وبسيطة 

باملعلومات  املساهمني  هوية  بإخفاء  يسمح 

املعلومات  مصادر  وموثوقية  سالمة  من  سيزيد 

الحريص  التوثيق  يتطلب  وهذا  كبرية،  بصورة 

ألسامء مستخدمي تويرت وغري ذلك من املعلومات 

لكن  ميدانياً  األشخاص  هوية  عىل  تدل  التي 

وبالنسبة  اإللكرتوين.  الربنامج  يف  تضمينهم  ليس 

من  ليس  فإنه  املتعمدة،  الخاطئة  للمعلومات 

الرضوري معرفة االسم الصحيح ألي شخص ضمن 

املعلومات  لجودة  واضح  توصيف  لبناء  الشبكة 

التي يقدمها املصدر، وقد يكون من السهل فصلها 

من  التحقق  حال  يف  زمنية  مدة  عرب  وتخصيصها 

خاطئة. معلومات  تقديم 

املعلوماتية الفجوة  ملء 

عدد  إرشاك  مؤخراً  الطوارئ  حاالت  شهدت  لقد 

كبري من مديري املعلومات الذين هم جدد نسبياً 

ر  توفرّ لكن  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  مجال  عىل 

لالستفادة  فرصة  الفنيرّة  ومعرفتهم  الحسنة  نيتهم 

ُتتاح من  مل  التي  املعلومات  من مجموعة مصادر 

عنوان  حملت  التي  الدراسة  نرش  وميثل  قبل. 

 ،٢٢٠١١ عام  يف   "٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  "اإلغاثة 

محاولًة  هايتي،  لزلزال  االستجابة  عىل  ورك��زت 

هامة لالستفادة من هذه الفرصة.

وقد حللت دراسة اإلغاثة يف حاالت الكوارث ٢.٠ 

لصنع  الجديدة  التكنولوجيات  تحسني  إمكانية 

تضمني  حول  التوصيات  قدمت  حيث  القرار، 

الشؤون  تنسيق  مكتب  عملية  يف  األدوات  هذه 

اإلنسانية إلدارة املعلومات بصورة أكرث تنظياًم يك 

ُتستخدم ضمن نظام األمم املتحدة األوسع وأيضاً 

والدولية.  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  بني 

ومؤخراً، تم استخدام نتائج الدراسة وتوصياتها يف 

دروساً  بدورها  تقدم  التي  املبادرات  من  العديد 

املستقبيل. للتطبيق 

دراسة الحالة األوىل: والية 
سيزر يف كولومبيا

مسؤولو  طلب   ،٢٠٠٩ الثاين  نوفمرب/ترشين  يف 

والية سيزر يف كولومبيا من برنامج األمم املتحدة 

نظام  بناء  يف  الفنية  املساعدة  تقديم  اإلمن��ايئ 

الخاص  السالم  شؤون  مستشار  ملكتب  معلومايت 

االستجابة لحاالت الكوارث ٠،2
جيفري فيالفيسيس

يبدأ املجتمع التقليدي لالستجابة للكوارث اآلن يف استيعاب التغيريات الواسعة التي ميكن أن تحدثها 
التكنولوجيات الجديدة من أجل إدارة املعلومات يف مجالهم. 
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بالحاكم. ومن خالل هذا النظام املعلومايت الجديد 

اإلنسانية)،  الشؤون  تنسيق  مكتب  أنشأه  (الذي 

املعلومات  مساهمة  تحفيز  إىل  سيزر  والية  سعى 

مخالفات  عىل  الرتكيز  مع  بالحامية،  املتعلقة 

ِقبل  القانون الدويل اإلنساين؛ بغية استخدامها من 

ومكتب  والتعويضات  للمصالحة  الوطنية  اللجنة 

السالم  ش��ؤون  مستشار  ومكتب  املظامل  أم��ني 

املتحدة. األمم  ومنظومة  الكاثوليكية  والكنيسة 

عن  الكشف  عدم  املعلومات  مساهمو  وطلب 

ملعلومات  تضمني  أي  النظام  تجنرّب  كام  هويتهم، 

تقليل  أجل  ومن  خاص.  بشكل  الشخصية  الهوية 

(وهذا  للرسائل  الجغرايف  املوقع  تحديد  إمكانية 

الرشائح  بطاقات  رشاء  تم  حقيقي)،  جد  فرض 

املجتمعية  للمنظامت  وتخصيصها  الهاتفية 

وضع  قبل  الرسائَل  املرسل  ُيِعدرّ  حيث  املختلفة، 

مبجرد  الرسائل  ُترسل  ثم  الهاتفية  الرشيحة  بطاقة 

تشغيل الهاتف النقال ثم ُتزال البطاقة. ويف حني مل 

ب الرسائل،  يضمن ذلك إخفاء الهوية أو عدم تعقُّ

الحاالت  بعض  الصلة. ويف  ذات  املخاطر  قلل  فإنه 

أو  بالقتل  بالتهديدات  الخاصة  االتصاالت  مثل 

التجنيد  أو  املذابح  ارتكاب  أو  القرسي  الترشيد 

أنه  عىل  املرسل  تحديد  تم  إذا   ، للُقرصرّ اإلجباري 

املخرب فقد يصبح مستهدفاً. وفور استالم املعلومة، 

يتم توجيهها إىل أحد أنظمة "يوشاهيدي" األساسية 

عىل أحد الخوادم يف بوغوتا.

يتعلق  فيام  الثقة  ببناء  النظام  هذا  سمح  وقد 

اإلجراء  اتخاذ  يتم  كان  حيث  املعلومات،  بإرسال 

الخاص بحامية املجتمع املترضر جراء األحداث مع 

املساهمني.  األفراد  هوية  مجهولية  عىل  الحفاظ 

اإلداري  مع  التعاقد  تواجه  التي  املصاعب  أن  إال 

وتقديم  مع  التعامل  عن  وامل��س��ؤول  املناسب 

شبكة  إنشاء  املستحيل  من  أنه  تعني  املعلومات 

الة لتضمني املجتمعات املترضرة جراء الكوارث،  فعرّ

وهذا هو عامل جوهري لنجاح النظام عىل املدى 

الهامة،  العوامل  هذه  غياب  أدى  وقد  الطويل. 

مؤخراً،  بكولومبيا  جديدة  قوانني  َسنرّ  عىل  عالوة 

االتصاالت  هوية  إخفاء  بتجريم  خاصة  وه��ي 

نظام  إنهاء  إىل  ذلك  كل  أدى  الة،  النقرّ بالهواتف 

نهائياً. سيزر  معلومات 

الثانية:  الحالة  دراسة 
ليبيا أزمة  خريطة 

إجراءات  كأوىل  ليبيا"  أزمة  "خريطة  مرشوع  يأيت 

املجتمع  بها  طالب  التي  األزم��ات  خرائط  رسم 

رسم  مجتمع  من  خاصة  بصفة  اإلنساين  ال��دويل 

للدروس  هام  بذلك مصدر  األزمات. وهي  خرائط 

الفاعلتني. للجهتني  املستفادة 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  تقدم  وق��د 

 ٢٠١١ فرباير/شباط  يف  املبديئ  باملطلب  بجنيف 

ليبيا  يف  املوقف  أن  ال��واض��ح  من  ك��ان  عندما 

طلبه  توجيه  مع  اإلنسانية،  االستجابة  سيستلزم 

عية  العمل االحتياطي، وهو جامعة تطورّ إىل فريق 

ينصبرّ تركيزها عىل رسم خرائط األزمات.3 واليشء 

اإلنسانية  االستجابة  لديناميكيات  بالنسبة  الخاص 

اإلنساين  املجتمع  اضطرار  هو  الليبي  الوضع  تجاه 

إىل العمل من الحدود لعدة أشهر. ويف حاالت مثل 

عىل  اإلنسانية  اإلجراءات  بدأت  وتشييل،  هايتي 

وصول  صعوبة  وتزيد  الحدث.  وقوع  بعد  الفور 

املصادر  استخدام  رضورة  من  اإلنسانية  الجهات 

أولية  عامة  نظرة  بناء  أجل  من  التقليدية  غري 

اإلنساين. للوضع 

نظام  استخدام  خالل  ومن 

عملية  يف  ر  املطورّ التحقق 

متت  التي  ال��زالزل  محاكاة 

حوايل  تجميع  تم  م��ؤخ��راً، 

اإلنرتنت  عرب  عاً  متطورّ  7٠

والتحقق  لجمع  ف��رق  يف 

وإسنادها  املعلومات  من 

يتم  يك  وتحليلها  جغرافياً 

ورفعها  التقارير  يف  عرضها 

وكان  ال��ق��رار،  صانعي  إىل 

لجهود  اإلنتاجية  مستوى 

مذهاًل  املتطوعني  جميع 

مرشوع  جمع  وقد  للغاية. 

وتعامل  ليبيا  أزمة  خريطة 

املعلومات  من  كبري  قدر  مع 

ساعد  مام  ليبيا،  أزمة  حول 

عىل تحديد األمناط وتحسني 

الرصاع  ديناميكيات  فهم 

واجهتها  التي  التحديات  أن  إال  الطوارئ.  وحالة 

ليبيا كانت متعددة أيضاً. خريطة أزمة 

حدثت  التي  والتغيريات  األزم��ة  استمرار  ومع 

أزمة  خريطة  مرشوع  لدى  اإلدارة  مستوى  عىل 

جامعات  استمرارية  زيادة  املهم  من  أصبح  ليبيا، 

مكتب  موظفي  إرشاك  مع  اإلنرتنت  عىل  التطوع 

ضمن  ج��اؤوا  الذين  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

بصورة  البالد  يف  اإلنسانية  العمليات  توسيع  إطار 

مجموعة  إنتاج  بغية  ميدانياً  تواجد  الذي  مبارشة 

تم  كام  املعلومات.  إدارة  منتجات  من  دة  موحرّ

أجل  من  فقط  ليس  املعلومات  تصنيف  تعديل 

القانون  مبخالفات  املتعلقة  األح��داث  تصنيف 

املتحدة  األمم  قرارات  وانتهاكات  اإلنساين  الدويل 

إىل  الحدث  معلومات  ر  بتصوُّ للسامح  أيضاً  ولكن 

ومعلومات  دة  املوحرّ االحتياجات  تقييامت  جانب 

تسهيل  بهدف  وذل��ك  وأي��ن"،  م��اذا  يفعل  "َم��ن 

الزمن  الفجوات اإلنسانية عرب اإلنرتنت ويف  تحليل 

األويل  التصنيف  نظام  كان  رمبا  لكن  الحقيقي. 

أقل  كان  أنه  إال  املعلومات  ملزودي  بديهياً  يشًء 

هذا  تغيري  صعوبة  وظهرت  القرار.  لُصناع  فائدة 

تصنيف  بإعادة  املتعلقة  للتكاليف  نظراً  النظام 

املتطوعني  وإلتباع  قبل  من  امُلدخلة  املعلومات 

وبالنظر  رسيع.  بشكل  األسبق  التصنيف  لنظام 

به  املوىص  من  فإن  التصنيف،  عملية  صعوبة  إىل 

تعيني أحد الخرباء لهذه املهمة الخاصة، عوضاً عن 

املتطوعني. االعتامد عىل 

إدارة  عمل  مجموعة  م��ع  املشاركة  تتم  ومل 

وفقاً  املطلوبة  املتكررة  بالصورة  املعلومات 

لنجاح  بالنسبة  أهميتها  تتضح  والتي  للحاجة، 

"َمن  معلومات  عىل  التحديثات  وتأخرت  الربنامج، 

الهامة.  املعلومات  من  وغريها  وأين"  ماذا  يفعل 

تقديم  يف  النجاحات  بعض  هناك  كانت  حني  ويف 

الشؤون  تنسيق  مكتب  إىل  املفيدة  النرشات 

اإلنسانية يف نيويورك وتضمني معلومات السياق يف 

تقارير الحالة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون 

الفاعلة  الجهات  تقديم  مع  بليبيا  اإلنسانية 

العاملي،  األغذية  برنامج  مثل  املجال،  هذا  يف 

التي  املعلومات  تتوافر  مل  اإليجابية،  املالحظات 

الفاعلة  الجهات  أمام  كامل  الربنامج بشكل  أنتجها 

ليبيا. وهنا يكمن  التي استعدت لدخول  اإلنسانية 

ليبيا  أزمة  خريطة  أمام  للتحديات  الكامل  النطاق 

االستجابة  معلومات  إدارة  استجابات  جميع  ورمبا 

أي  املستقبل،  يف  الكوارث٢،٠ املحتملة  لحاالت 

الحاجة لسد الفجوة الحاصلة ليس فقط بني جهة 

فاعلة وأخرى وإمنا أيضاً تلك التي تحصل بني عامل 

دعم  يف  خفية  قوة  ذا  مجاالً  ميثل  الذي  اإلنرتنت، 

امليدان  الفاعلة يف  الجهات  املعلومات، وبني  إدارة 

ما  مجال  كل  عىل  اهتامماتها  ترتكز  ما  غالباً  التي 

عدا اإلنرتنت.
خريطة أزمة ليبيا (http://libyacrisismap.net) تبني حاالت النزوح الجامعي.
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الخالصة
 "٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  "اإلغاثة  دراس��ة  تقدم 

صنع  وتحسني  املعلومات  إلد ارة  جديدة  رؤية 

التي  املتعددة  التحديات  إىل  وبالنظر  القرارات. 

يلزم  املختلفة،  الكوارث  سيناريوهات  قدمتها 

تخطيط إسرتاتيجية كل منها بشكل متأٍن من أجل 

التكنولوجيات  توفرها  التي  الفرص  من  االستفادة 

الجديدة ومجتمع إدارة املعلومات الذي مل يطرقه 

للكوارث  التقليديني  املستجيبني  من  أي  قبل  من 

األمنية  القضايا  العامل. كام يجب حل  عىل مستوى 

والفهم املشرتك ملا يجب أن تكون عليه التوقعات 

املمكنة  املخاطر  عىل  عالوة  الضحايا،  جانب  من 

وقد  اإلنسانية.  املواقف  ح��ول  التقارير  لرفع 

 ٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  لإلغاثة  لالستجابة  كان 

األرواح  من  العديد  إنقاذ  إمكانية  التنفيذ  حسنة 

وتحسني  العاملية  واملوارد  الدويل  االهتامم  وحشد 

املحدودة. للموارد  ال  الفعرّ التخصيص 

فيالفيسيس  جيفري   يعمل 

)villaveces@un.org( مسؤول إدارة 

لتنسيق  املتحدة  األمم  املعلومات مبكتب 

اإلنسانية يف كولومبيا   الشؤون 

.)www.colombiassh.org(

http://tinyurl.com/IASC-IMguidance2007 .١
٢. اإلغاثة يف حاالت الكوارث ٢.٠: مستقبل تقاُسم املعلومات يف 

ضت بها األمم املتحدة  حاالت الطوارئ اإلنسانية، الدراسة التي فورّ
ورشكة فودافون بالرشاكة مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 اإلنسانية وتحت رعاية مبادرة هارفارد للشؤون اإلنسانية 
www.unfoundation.org/assets/pdf/disaster-relief-20-report.pdf

3. تم إنشاؤها يف مؤمتر راسمي خرائط األزمات الدويل، نوفمرب/
http://crisismappers.net ترشين الثاين ٢٠١٠

ما عرفه  "فجوة بني  الثاين ٢٠١٠  يناير/كانون  الذي رضب هايتي يف  الزلزال  أوجد 

وقوع  بعد  واجهتهم  التي  والحقيقة  الزلزال  قبل  هايتي  عن  اإلنساين  املجتمع 

الزلزال. ويعد السباق مللء الفجوة املعلوماتية؛ من أجل تقييم الخسائر وتخطيط 

الطوارئ  حاالت  تجاه  املتمرسني  للمستجيبني  معروفة  ديناميكية  هو  االستجابة، 

مناشدات  الكارثة  من  املترضر  املجتمع  أفراد  أصدر  األوىل،  وللمرة  املفاجئة... 

ال.  للمساعدة باستخدام وسائط التواصل االجتامعية وتكنولوجيات الهاتف النقرّ

وتحديد  وترجمة  لجمع  العامل  العاديني حول  األشخاص  من  اآلالف  ع  تجمرّ وقد 

عمليات  دعم  أجل  من  الفنية  الجهود  وحشد  الخرائط  عىل  املناشدات  هذه 
االستجابة للكارثة." اإلغاثة يف حاالت الكوارث ٢.٠

تقنية  عىل  ال��ط��وارئ  لحاالت  املستجيبون  يعتمد 

يف  الجوانب  من  العديد  يف  واالت��ص��االت  املعلومات 

أمن  إىل ضامن  واالتصال  والتنسيق  اإلبالغ  من  عملهم، 

العاملني ميدانياً. لهذا السبب فقد صار أساسياً  وسالمة 

بتقنية  املختصني  الطوارئ  لحاالت  املستجيبون  يأيت  أن 

الكوارث  أوضاع  يف  املتواجدين  أوائل  بني  املعلومات 

رائدة  وكالة  وبوصفها  األساسية.  الشبكات  هذه  إلنشاء 

ُأنشئت  ملجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ١، والتي 

يتوىل   ،٢٠٠5 عام  اإلنسانية  اإلصالح  مبادرة  من  كجزء 

مسؤولية  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغذية  برنامج 

بداية  واالتصاالت من  املعلومات  تقنية  تقديم خدمات 

االستجابة للكارثة، مع العمل الوثيق مع عدد من الرشكاء 

(اليونيسيف)  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  ومنهم 

واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ومؤسسة 

العاملية  للرؤية  الدولية  واملنظمة  حدود  بال  اتصاالت 

 (Ericsson Response) "إريكسون رسبونس" وبرنامج 

وحكومة لوكسمبورغ. 

يف  الطوارئ  حالة  وأثناء   ،١٩٩٤ عام  إىل  عدنا  وإذا 

البحريات الكربى، أنشأ برنامج األغذية العاملي أول وحدة 

ل  دعم فني يف املنطقة يف كامباال بأوغندا ملساعدة عامرّ

اإلغاثة. ويف ذلك الوقت، ابتكر الربنامج أول نظام إلرسال 

اإلنساين،  املجتمع  ضمن  املحمول  الهاتف  عرب  الرسائل 

عرب  اإللكرتونية  الرسائل  واستالم  إرسال  عىل  ساعد  مام 

أجهزة االتصال الالسليك عالية الرتدد. ويف ٢٠٠٤، عندما 

رضب الزلزال املحيط الهندي وقتلت موجات تسونامي 

مليون   ١.7 من  أكرث  ٢٢7٠٠٠ شخص ورشدت  من  أكرث 

فكانت  رسمياً  صار  قد  املجموعة  نهج  يكن  مل  آخرين، 

املعلومات.  تقنية  تجاه  مسؤولياتها  تتوىل  منظمة  كل 

األخرى  الوكاالت  مع  بالتنسيق  العمل  مزايا  كانت  لكن 

أنفسها  تنظيم  يف  بالفعل  القطاعات  وبدأت  واضحة، 

العاملي  األغذية  برنامج  تويل  مع  محكم،  غري  نحٍو  عىل 

مسؤولية االتصاالت األمنية من خالل إنشاء شبكة غرف 

ألجهزة االتصال الالسليك عىل مدار الساعة. وقد ُأتيحت 

منذ  كبري  بشكل  اإلنساين  املجتمع  أمام  التكنولوجيا 

االستجابة لحالة الطوارئ يف البحريات الكربى كام زادت 

التطلعات أيضاً.

الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  تقدم  واآلن، 

خدمات االتصاالت الصوتية والبيانية واألمنية يف عمليات 

الطوارئ. تتضمن خدمات االتصاالت الصوتية املكاملات 

عرب  املركزي  املوقع  من  والالسلكية  السلكية  الهاتفية 

االتصاالت  خدمات  تشتمل  حني  يف  الساتلية،  املحطات 

البيانية عىل نقاط االتصال الالسلكية باإلنرتنت، وتستخدم 

أيضاً املحطات الساتلية ومعدات الطباعة. وُتبذل الكثري 

املواقع  العاملة يف  الفردية  املنظامت  لربط  الجهود  من 

النائية باملوقع املركزي. وفيام يتعلق بخدمات االتصاالت 

الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  تقيم  األمنية، 

العايل  الرتدد  الالسليك (ذات  االتصال  وتحتفظ بشبكات 

جداً) لتغطية منطقة العمل مع الخدمات األخرى ذات 

الصلة كتدريب موظفي تقنية املعلومات واالتصاالت.

 العوامل املساعدة عىل التغيري

الطارئة من حيث عدد  اإلنسانية  الحاالت  تعقيد  يزداد 

األشخاص املحتاجني للمساعدة والحجم املادي للمناطق 

املتأثرة. ويستلزم هذان العامالن املزيد من عامل اإلغاثة 

زيادة  وتعني  االستجابة.  يف  للمساعدة  نرشهم  يتم  يك 

والبنية  الشبكات  عىل  الطلب  زيادة  ميدانياً  العاملني 

حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  أنشأتها  التي  التحتية 

الثابت الوحيد هو التغيري
ماريكو هول

التنفيذية  التحديات  الجديدة لعدد من  الحلول  التحسينات يف تقنية املعلومات واالتصاالت  تقدم 
اإلنساين مواكبة خطى  باملجتمع  االتصاالت  لكن، هل ميكن ملزودي خدمات  املجال.  بهذا  الخاصة 

التغيري وإيقاع الطلب؟

ر برنامج األغذية العاملي ما ُيطلق  من أجل تلبية احتياجات تقنية املعلومات للمستجيبني لحاالت الطوارئ، طورّ

(fly-away kit) وهي صغرية وخفيفة يك يسهل عىل املستجيب حملها يف  الطائرة"  املعدات  عليه "مجموعة 

الرحالت التجارية، رغم أنها تتضمن كافة املعدات واألدوات الالزمة إلنشاء مكتب تنفيذي، مبا يف ذلك الهواتف 

الساتلية والحاسوب املحمول واملحطة الساتلية بغية إقامة االتصاالت فوراً عند الوصول.
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الطوارئ، وهذا بدوره يعني املزيد من متطلبات النطاق 

املادي لعمليات  التوزيع  الرتددي. ونظراً المتداد منطقة 

يف  االتصاالت  مجموعة  عىل  أيضاً  يتعني  فإنه  اإلغاثة، 

بخدمات  أكرب  مسافات  تغطية  ضامن  الطوارئ  حاالت 

االتصاالت األمنية.

وميكن أن ميثل التنسيق بني العدد الكبري من املنظامت 

ملجموعة  تحدياً  الطوارئ  حاالت  يف  العاملة  اإلنسانية 

الزلزال الذي رضب  االتصاالت يف حاالت الطوارئ. فبعد 

هايتي عام ٢٠١٠، عىل سبيل املثال، كانت هناك حوايل 

كان  وقد  البالد،  عرب  تعمل  حكومية  غري  منظمة   ١3٠٠

مجموعة  خدمات  من  أك��رث  ليستفيد  منها  العديد 

االتصاالت يف حاالت الطوارئ. ومنذ ذلك الحني، أقامت 

التنسيق  مراكز  الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة 

املنظامت  بها  تقوم  (التي  الحكومية  غري  املنظامت  مع 

غري الحكومية) لتشجيع ودعم التعاون بني وكاالت األمم 

االتصاالت  الحكومية ومجموعة  املتحدة واملنظامت غري 

يف حاالت الطوارئ.

ومع الزيادة املستمرة يف عدد العاملني اإلنسانيني الذين 

قتلوا أثناء قيامهم بعملهم خالل السنوات املاضية، فمن 

املهم اآلن، وأكرث من ذي قبل، اتخاذ املزيد من اإلجراءات 

ذلك  كان  وقد  ميدانياً.  العاملني  وسالمة  أمن  ملراقبة 

املعلومات  تقنية  أنظمة  يف  للتغيري  أساسياً  محفزاً  أيضاً 

املركبات  تعقب  آليات  تطوير  تم  كام  واالت��ص��االت. 

تسمح  التي  األدوات  من  غريها  جانب  إىل  والبضائع 

بتحديد موضع عامل اإلغاثة الفرادى عىل تطبيقات رسم 

الخرائط.

مع  بالتزامن  أنفسهم  اإلغاثة  تطلعات عامل  تتطور  كام 

الرغم من عملهم يف أكرث  التكنولوجية. وعىل  التطورات 

عىل  متزايد  طلب  هناك  فإن  العامل،  يف  النائية  املناطق 

خدمات تقنية املعلومات عالية املستوى. ويتوقع عامل 

اإلغاثة القادمني إىل مناطق الطوارئ وجود شبكة اتصال 

املحمولة  وأدواتهم  الذكية  لهواتفهم  باإلنرتنت  السليك 

يدوياً؛ إذ مل تعد االتصاالت الالسلكية للحاسوب املحمول 

الفيديو  الصور وتسجيل  التقاط  إمكانيات  كافية. وتضع 

الخاصة بهذه املعدات الجديدة املزيد من الضغط عىل 

متطلبات النطاق الرتددي. وبنفس الطريقة، فإن املتوقع 

استخدام  ازداد  التي  املرئية،  املؤمترات  معدات  توفر  أن 

الفيديو  خاصية  األنشطة،  لتنسيق  لها  اإلنساين  املجتمع 

وليس الصوت فقط.

للقوانني  الطوارئ  االتصاالت يف حاالت  ومتتثل مجموعة 

التي  واالتصاالت  املعلومات  بتقنية  املتعلقة  واللوائح 

سنتها الدول املضيفة. وألن التكنولوجيا املنترشة يف حاالت 

الطوارئ تزداد تقدماً، فإنه ميكن قرص استخدام املعدات 

استخدامها  يلزم  التي  الدول  يف  الخاصة  التطبيقات  أو 

فيها. ويف مثل هذه الحاالت، تقوم مجموعة االتصاالت يف 

حاالت الطوارئ بالتفاوض مع الجهات الحكومية، لصالح 

املجتمع اإلنساين، التخاذ التدابري والرتتيبات األكرث مرونة. 

ويف مواجهة هذه التغيريات، تتطور مجموعة االتصاالت يف 

حاالت الطوارئ باستمرار، وتستمر األدوات والتكنولوجيا 

ر والتحديث.  الجديدة يف التطورّ

عىل سبيل املثال، يف الفلبني يتم تجريب أجهزة االتصال 

الالسليك الرقمية كبديل محتمل ألجهزة االتصال الالسليك 

التناظرية  عن  الرقمية  األجهزة  تتسم  حيث  التناظرية، 

البعض. وعند السفر عرب  بارتباط جميع املواقع ببعضها 

باستخدام  الالسلكية  الرتددات  بني  االنتقال  مياثل  البالد، 

النظام الرقمي إمكانية "التجوال" عىل الهاتف املحمول، 

ل الشبكة إىل تغيري القنوات يدوياً وفقاً  وال يحتاج مشغرّ

الالسليك  االتصال  أجهزة  تشتمل  كام  التغطية.  ملنطقة 

الرقمية عىل النظام العاملي لتحديد املواقع والذي يساعد 

وبها  الخرائط،  عىل  القامئة  األنظمة  عىل  التعقب  عىل 

النصيرّة. وتساهم كل هذه  الرسائل  إرسال  إمكانية  أيضاً 

الوظائف يف تعزيز أمن عامل اإلغاثة يف امليدان. 

الطوارئ  لحاالت  األوليرّة لالستجابة  الرشاكة  أقيمت  وقد 

األغذية  وبرنامج  لوكسمبورغ  حكومة  بني  اإلنسانية 

حاالت  يف  االتصاالت  ملجموعة  رائ��داً  بصفته  العاملي 

وبدء  تصميم  عىل  معاً  الرشكاء  هؤالء  ويعمل  الطوارئ. 

 .٢"emergency.lu" تنفيذ أحد الحلول الجديدة املسامة

ساتيل  ترددي  عرض  عىل  سيشتمل  الجديد  النهج  هذا 

من  املتزايد  الطلب  ملواكبة  بشكل مسبق  املوقع  محدد 

مجتمع االستجابة. وسيكون الجانب األسايس اإلضايف لذلك 

الطائرة"  املعدات  "مجموعة  من  جديدة  نسخة  النهج 

التي  اإلنرتنت"  بروتوكول  االتصاالت عرب  "تكنولوجيا  مع 

أقل.  بتكلفة  الصوتية  املكاملات  إج��راء  عىل  ستساعد 

وبحلول عام ٢٠١٢، سيتم تحديد مواقع املعدات الجديدة 

مسبقاً عرب العامل للنرش يف حاالت الطوارئ.

وتزداد مشاركة املؤسسات التجارية، خاصة تلك العاملة 

تطوير  يف  واالت��ص��االت،  املعلومات  تقنية  مجاالت  يف 

الحلول الجديدة كجزء من مبادرات املسؤولية املؤسسية 

رسبونس"3  "إريكسون  برنامج  عمل  حيث  واالجتامعية، 

يف  االتصاالت  مجموعة  مع  بالتعاون  املثال،  سبيل  عىل 

 WIDER برنامج  وتطوير  تصميم  يف  الطوارئ  حاالت 

وحاالت  للكوارث  االستجابة  يف  محلية  السلكية  ("شبكة 

العامل  لتمكني  تصميمها  تم  آلية  وه��و  ال��ط��وارئ") 

اإلنسانيني من الدخول عىل اإلنرتنت من أي جهاز مناسب 

يف أي منطقة مترضرة جراء حاالت الطوارئ. ومع العمل 

يف طريقة تشبه إجراءات تسجيل شبكة االتصال الالسليك 

باإلنرتنت يف الفنادق، مثاًل، سيسمح WIDER ملجموعة 

نحٍو  عىل  الشبكة  بإدارة  الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت 

الرتددي  النطاق  متطلبات  تحدي  مع  والتعامل  أفضل 

الخدمات  بأفضل  املستخدمني  تزويد  وضامن  املتزايدة 

املمكنة.

لقد شهد العقد املايض منواً غري مسبوق يف تقنية املعلومات 

والخدمات  املتاحة  التكنولوجيا  حيث  من  واالتصاالت 

التحسينات يف  تساعد  املجال. ويف حني  املقدمة يف هذا 

الجديدة يف عمليات  الحلول  هذه املجاالت عىل تطبيق 

االستجابة للطوارئ، فإنها أيضاً تضع املزيد من املطالب 

لتقديم  الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  أمام 

خدمات أقوى لألدوات التي مل تكن متاحة يف املايض.

يعمل ماريكو هول )mariko.hall@wfp.org( محلل 

اتصاالت بفرع تقنية املعلومات للتأهب واالستجابة 

 لحاالت الطوارئ التابع لربنامج األغذية العاملي 

.)www.wfp.org(

http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency- .١ 
telecommunications-cluster (باإلنجليزية)

/http://emergency.lu  انظر أيضاً مقال أنطوان بريتو ومارك ديبوريس   .٢
ومحمد فيصل عىل الصفحة  ١١.

د معدات وخدمات االتصاالت  مبادرة املسؤولية املؤسسية واالجتامعية ملزورّ  .3
السلكية والالسلكية "إريكسون"

 www.ericsson.com/article/ericsson-response_20100329133348
(باإلنجليزية)

W
FP

/F
IT

TE
ST

بورت أو برنس، هايتي
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يعمل حوايل ٤٤% من موظفي املفوضية العليا لألمم 

العمل  مراكز  يف  ميدانياً،  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

بهم  يؤدي  وقد  غالباً.  باملصاعب  واملتسمة  النائية 

ذلك إىل االنفصال عن ذويهم وأصدقائهم عىل مدى 

األحيان.  بعض  يف  الواحدة  املرة  يف  طويلة،  أشهر 

حتى  أو  ذويهم  مع  تواصلهم  فرص  تنحرص  كام 

تنعدم كلياً. وقد أولت املفوضية األمر جل اهتاممها 

واضطلعت بجانب من املسؤولية تجاه التعامل مع 

شعور موظفيها بالوحدة والضغوط التي يواجهونها 

موظفيها  لصالح  فقط  ليس  امل��واق��ع،  تلك  يف 

ورعايتهم وإمنا أيضاً لضامن كفاءة أدائهم وجودة 

أسايس. بشكل  التنفيذية  استجابتهم 

وضع   ،٢٠٠8 عام  أواخر  املفوضية،  قررت  لذلك 

تحسني  بغية  داخ��يل؛  مستوى  عىل  إج��راءات 

العمل  مراكز  يف  والوظيفية  املعيشية  الظروف 

اإلجراءات  هذه  تنوعت  حيث  النائية،  امليدانية 

بني  التوازن  إليجاد  السياسات  مراجعة  بني  ما 

روح  لبناء  رح��الت  وتنظيم  واملعيشة  العمل 

الفريق وتقديم الدعم التكنولوجي. من بني هذه 

املوظفني  متكني  حول  االقرتاحات  أحد  اإلجراءات 

مع  التحادث  يف  سكايب  برنامج  استخدام  من 

معهم.  والتواصل  وأصدقائهم  وعوائلهم  زمالئهم 

والعمل الرشاكة  بداية 

املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  حاجة  ظهرت 

خصيصاً  ة  معدرّ سكايب  لنسخة  الالجئني  لشؤون 

اإلنرتنت،  عرب  والصورة  الصوت  مكاملات  لتوفري 

بعرض  وتعمل  ضة،  مخفرّ بتكلفة  أو  تكلفة  بدون 

باقي  تتأثر  ال  حتى  منخفض؛  ت��رددي  نطاق 

عملها  إمكانية  مع  املفوضية،  عمل  تطبيقات 

وسائل  من  وغريها  النارية  الجدر  مع  بفاعلية 

حينئٍذ،  باملفوضية.  الخاصة  الحاسوبية  الحامية 

التكنولوجيا  هذه  تطوير  إىل  سكايب  عمدت 

حرصها  من  انطالقاً  املتطلبات؛  هذه  كل  لتوفري 

يف  رغبتها  مع  اإلن��س��اين،  املجتمع  دع��م  عىل 

والتعررّف  والشهرة  التواجد  من  املزيد  اكتساب 

االبتكارية  تطبيقاتها  الختبار  جديدة  ساحة  عىل 

الصعبة. الظروف  وتحت  النائية  املناطق  يف 

ولحكومة لوكسمبورغ باٌع طويٌل يف الرشاكة ومد 

تشارك  حيث  للمفوضية،  واملساعدة  العون  يد 

املجتمع  يف  التعاون  أوجه  تعزيز  يف  باستمرار 

اإلنساين للمساعدة يف استخدام الحلول االبتكارية 

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  تعزيز  تشمل  التي 

تحسني  بغرض  أف��ض��ل؛  بشكل  واالت��ص��االت، 

املستضعفني. للسكان  اإلنسانية  املساعدة 

التعاون  وزي��ر  جمع   ،٢٠٠٩ عام  أوائ��ل  ففي 

بني  لكسمبورغ  يف  اإلنسانية  والشؤون  اإلمنايئ 

املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية  سكايب  رشكة 

إمكانيات  املزيد من  الالجئني الستكشاف  لشؤون 

مبديئ  مرشوع  إطالق  ومنها  املشرتك،  التعاون 

تنفيذي  نحو  تطبيقه عىل  يتم  العاملني"،  "لرعاية 

قيادة  جانب  من  القوي  االلتزام  ومع  كامل. 

املرحلة  ونجاح  امل��رشوع  ه��ذا  تجاه  سكايب 

لوكسمبورغ  حكومة  وافقت  األوىل،  التجريبية 

رعاية  م��رشوع  من  األوىل  املرحلة  متويل  عىل 

حكومة  بني  الرشاكة  انطلقت  وبذلك  العاملني، 

املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية  لوكسمبورغ 

وسكايب. الالجئني  لشؤون 

من  للمفوضية  املخصصة  النسخة  أظهرت  وقد 

برنامج سكايب كفاءة عملية عند اختبارها يف ستة 

أغسطس/آب  وبحلول  مختلفة.  تجريبية  مواقع 

منطقة   ١١8 يف  سكايب  برنامج  طرح  تم   ،٢٠١١

مجمعات  يف  واملصاعب  األح���داث  مواقع  من 

وأفريقيا  األوسط  والرشق  آسيا  عرب  املتحدة  األمم 

وأوقيانوسيا وأوروبا، حيث يستفيد منه 3٠68 من 

موظفي املفوضية. ومن املتوقع، بحلول نهاية عام 

٢٠١١، وطبقاً للمرحلة الثانية من املرشوع، أن يتم 

تزويد جميع مواقع األحداث بهذه النسخة.

امليدانية  الحامية  مسؤول  هاريداس رسيرام،  فهذا 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  للمفوضية 

يف مجمع األمم املتحدة يف مدينة أويل بجمهورية 

جنوب السودان يقول إن "سكايب هو أهم طريقة 

للتواصل مع أرسيت. أتصل بأرسيت كل يوم مستخدماً 

توأمي  رؤية  "ميكنني  ضاحكاً:  ويضيف  سكايب". 

ونصف،  أع��وام  أربعة  العمر  من  البالغ  الصغري 

لرتكتني  فلوال سكايب  يومياً.  زوجتي  إىل  وأتحدث 

زوجتي!"

يف  يعمل  الذي  كباندجي  سيمبليس  أيضاً  وهناك 

الكونغو  جمهورية  رشقي  بغوما،  املفوضية  مركز 

يف  أرسيت  "تعيش  سيمبليس:  يقول  الدميقراطية. 

أسابيع.  مثانية  كل  وأراها  ديفوار،  بكوت  أبيدجان 

أستخدم  الزيارة،  فرتات  بني  معهم  أتواصل  وليك 

السكايب، حيث ميكن ألطفايل الحديث معي وطرح 

األسئلة حول ما أقوم به خالل اليوم، ثم يخربونني 

أراهم  سكايب،  فعرب  وأصدقائهم.  أنشطتهم  عن 

يلعبون وميرحون. لذلك، فهو مهم بالنسبة لكلينا."

نرش تطبيقات الربنامج

بالنظر إىل رواج الخطة بني موظفي املفوضية وبعد 

تقييم االحتياجات، تدرس املفوضية ورشكة سكايب 

سكايب  نرش  حالياً إمكانية  لوكسمبورغ  وحكومة 

املواقع  يف  املتواجدين  موظفيها  يستخدمه  يك 

النائية وليس فقط مواقع األحداث واملصاعب. كام 

يبحث الرشكاء جدوى تزويد دور ضيافة املوظفني 

التكنولوجيا،  بهذه  واملصاعب  األحداث  مواقع  يف 

يف  داخلياً  والنازحني  لالجئني  إتاحتها  جانب  إىل 

املخيامت املعيرّنة.

األخرى،  اإلنسانية  الهيئات  اهتامم  ظهر  أيضاً 

باالستخدام  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مثل 

تزال  ال  إذ  امليدان؛  أرض  عىل  لسكايب  املمكن 

أوجه التكامل بني حكومة لوكسمبورغ واملفوضية 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وسكايب
أنطوان بريتو ومارك ديبوريس ومحمد فيصل

ساعدت الرشاكة اإلسرتاتيجية التي متت مؤخراً بني املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
عىل  االنرتنت  عرب  االتصاالت  مجال  يف  (Skype) املتخصصة  سكايب  لوكسمبورغ ورشكة  وحكومة 
احتفاظ موظفي املفوضية املتواجدين يف مواقع األحداث واملصاعب بصلتهم بذويهم وأصدقائهم. 

ويدرس الرشكاء اآلن كيفية تكييف التكنولوجيا لالستخدام من قبل املنظامت اإلنسانية األخرى.

يساعد برنامج سكايب عىل التقريب بني العائالت 

مع  مادي،  مقابل  أي  دون  والزمالء،  واألصدقاء 

إمكانية إرسال الرسائل الفورية والتخاطب بالصوت 

بتكلفة  أيضاً،  وميكنهم  اإلنرتنت.  عرب  والصورة 

الهواتف  أو  األرضية  بالخطوط  االتصال  بسيطة، 

رشكة  صارت  لقد  بالعامل.  مكان  أي  يف  املحمولة 

أكرب، رشكات  أشهر، ورمبا  بني  واحدة من  سكايب 

االتصاالت عرب اإلنرتنت.
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بشكل  معتمدة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

ذلك،  ومن  اإلنساين،  عملها  يف  "الكتابة"  عىل  كبري 

عىل سبيل املثال، مل شمل العائالت املشتتة وإعادة 

االتصال بينها وأفرادها املعتقلني. لكن متكن موظفو 

اللجنة يف قندهار عام ٢٠١٠ من استخدام مكاملات 

الفيديو يف توصيل العائالت بأفرادها املعتقلني وهم 

حريصون كل الحرص عىل نرش هذه اإلمكانية من 

ترددي  نطاق  عرض  ذات  سكايب  خدمات  خالل 

مؤخراً،  لوكسمبورغ  حكومة  أعلنت  وقد  منخفض. 

وهي أيضاً رشيك قديم للجنة وأحد أهم املتربعني 

إمكانية  تدرس  أنها  للحامية،  أنشطتها  ضمن  لها، 

للصليب  الدولية  اللجنة  مع  جديدة  رشاكة  إقامة 

مناسب؛  أسايس  نظام  لتطوير  وسكايب  األحمر 

بغرض استيفاء احتياجات اللجنة.

قدم  عىل  اآلن  جارية  املناقشات  من  وامل��زي��د 

حول  لوكسمبورغ  وحكومة  سكايب  بني  وث��اق 

مرشوع  عمل  إطار  ضمن  رشاكة  إقامة  إمكانية 

من  بتمويل  حديثاً  املنطلق   "emergency.lu"

حكومة لوكسمبورغ١. جدير بالذكر أن هذا املرشوع 

ويهدف  لالتصاالت الساتلية  أسايس  برنامج  هو 

االتصال  بخدمات  اإلنساين  املجتمع  تزويد  إىل 

الكوارث والعمليات اإلنسانية  والتنسيق يف ظروف 

حالياً  املبادرة  هذه  تنفيذ  ويجري  الطارئة.  غري 

بالتعاون الوثيق مع "مجموعة االتصاالت يف حاالت 

 Emergency Telecommunications) الطوارئ" 

قد  تنفيذها يف عام ٢٠١٢. كام  Cluster)، وسيبدأ 

من  واملقدمة  نة  املحسرّ التواصل  إمكانيات  تساعد 

مرشوع emergency.lu يف إفادة وتعزيز التطورات 

لوكسمبورغ  حكومة  بني  للرشاكة  املستقبلية 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية 

وسكايب.

 )antoine.bertout@skype.net( أنطوان بريتو

 هو مدير عالقات الرشكاء برشكة سكايب 

 )www.skype.com(. ويعمل مارك ديبوريس 

)Marc.debourcy@mae.etat.lu( كمنسق 

 للعالقات يف قسم املنظامت متعددة 

 األطراف، إدارة التعاون اإلمنايئ، وزارة 

 الشؤون الخارجية، حكومة لوكسمبورغ 

)http://cooperation.mae.lu(. يف حني يشغل 

محمد فيصل )faisal@unhcr.org( وظيفة 

مسؤول تقنية املعلومات/مدير مرشوع سكايب، 

قسم أنظمة املعلومات واالتصاالت، املفوضية 

 العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

.)www.unhcr.org(

١.  http://emergency.lu/ انظر أيضاً مقال ماريكو هول عىل 
الصفحة ٩. 

"إننا رشكة تخصصت يف استخدام برامجها لتسهيل 

التغيري  وإحداث  العامل  حول  األفراد  بني  التواصل 

العليا  املفوضية  مع  رشاكتنا  وتحقق  االجتامعي. 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني هذه املهمة بشكل 

متميز." 

توين بيتس، الرئيس التنفيذي لرشكة سكايب.

ما  االتصال  لتمكني  تكنولوجية  أداة  أهم  الهاتف  يعد 

بني املرشدين الذين أعيد توطينهم وأفراد أرسهم وأفراد 

عائالتهم. ومع ذلك فإنَّه ال يخلو من التحديات تتضمن 

إلجراء  املتاحة  الخيارات  محدودية  املثال  سبيل  عىل 

االتصال يف "الوطن" والتكاليف املادية املرتتبة عىل ذلك.

الرئييس  ال��دور  تتناول  التي  الدراسات  لندرة  ونظراً 

بني  العالقات  عىل  الحفاظ  يف  االتصاالت  لتكنولوجيا 

فقد  الخارج،  يف  امل��رشدة  العائالت  وأف��راد  الالجئني 

سيدين  مدينة  يف  التكنولوجيا  جامعة  من  باحثون  قرر 

اللجوء  وطالبي  الالجئني  استخدام  حول  بحث  إجراء 

الترشد،  وهي  سياقات  عدة  يف  االتصاالت  لتكنولوجيا 

عام  البحث  نتائج  ونرشت  التوطني.  وإعادة  واالحتجاز، 

("مالذ   Technology’s Refuge بعنوان  تقرير  يف   ٢٠٠٩
التكنولوجيا").١

سلط  القضية،٢  ملتابعة  ُأقيمت  الحقة  عمل  ورشة  ويف 

الالجئون، املدافعون عن القضية، واملنظامت الدولية غري 

والباحثون  التوطني،  إعادة  الحكومية، وإدارات خدمات 

عىل  اإلبقاء  بتحديات  املتعلقة  القضايا  عىل  االضوَء 

العائالت  أفراد  مع  التوطني  إعادة  بلدان  من  االتصال 

املرشدين: وتحديداً وضع اتصال الالجئني املعاد توطينهم 

منوذجاً.  أفريقيا  يف  املرشدين  أقربائهم  مع  أسرتاليا  يف 

كام طرح املشاركون يف ورشة العمل املذكورة عدداً من 

التوصيات وأفكار املرشوعات رغم عدم قدرتهم يف ذلك 

الوقت عىل تحديد جدواها. 

كانت  أسرتاليا  يف  توطينهم  املعاد  الالجئني  أنَّ  حني  ويف 

الذين  األشخاص  أن  إال  متوافرة،  التكنولوجية  الخيارات 

محدودية  من  يعانون  الوطن  يف  بهم  االتصال  يريدون 

بالنسبة ملن كانوا  التكنولوجيات. وحتى  النفاذ إىل تلك 

يحظون بالنفاذ إىل تكنولوجيا االتصال فقد كانت لديهم 

مشكلة رداءة خطوط االتصال األريض أو ضعف تغطية 

املالية  التكاليف  ارتفاع  يقابلها  املحمول،  الهاتف  شبكة 

املرتتبة عىل املستخدمني يف أسرتاليا إلجراء االتصال. وكان 

والتفكري  األمور  بعد موازنة  الجهتني  االتصال يجري بني 

بأفضل الطرق املناسبة ألفراد العائلة املرشدين وذويهم 

املالية عىل  والقدرة  اإلمكانات  توافر  أسرتاليا حسب  يف 

دفع فواتري االتصال.

وقد ذكر املشاركون يف ورشة العمل أنَّ بعض األماكن يف 

األماكن  يف  وحتى  االتصاالت،  تغطية  إىل  تفتقر  أفريقيا 

باستمرار،  تنقطع  أنَّها  يالحظ  التغطية  فيها  تتوفر  التي 

مع وجود مشكلة تداخل الخطوط التي تظهر بني حني 

من  البالد  خ��ارج  املستخدمني  بعض  عاىن  كام  وآخ��ر. 

خدمة  موثوقية  وعدم  الشبكة  إرسال  ضعف  مشكلة 

تشكل  التي  املستقبل  بلد  يف  الكهرباء  تزويد  مصدر 

مشكلة كبرية، رغم تفاوت حجمها من منطقة إىل أخرى. 

كام أنَّ النمو السكاين يف بعض املناطق ُيضعف من قوة 

الشبكة نظراً لشح الطاقة الكهربائية. عدا عن ذلك، قد 

يعاين بعض األفراد من صعوبة يف الحصول إىل الكهرباء 

لشحن هواتفهم النقالة.

مواءمة التكنولوجيا لحاجات العائالت

التكنولوجيات  أفضل  إىل  التوصل  مساعي  تخلو  ال  قد 

خاصة  مصاعب  من  العائالت  لالتصال ملختلف  الالزمة 

بعض  إىل  ذلك  ويعود  مرشدين،  العائلة  أفراد  كان  إذا 

العائلة  أفراد  وقدرة  االتصال،  خدمات  كتنوع  العوامل 

املهارات  لديهم  كانت  إذا  وما  استخدامها  إزاء  املادية 

الالزمة الستخدامها. وقد الحظ أحد املشاركني أنَّ أغلب 

لالستعانة  مضطرين  كانوا  البالد  خ��ارج  أرست��ه  أف��راد 

إحدى  ذكرت  كام  االتصال.  تكنولوجيا  إىل  للنفاذ  بالغري 

بزوجها  االتصال  واجهتها يف  التي  الصعوبات  املشاركات 

يف املخيم قائلة إنها أرسلت إليه ماالً لرشاء هاتف لكنَّ 

ذلك  يستخدمون  كانوا  املخيم  يف  اآلخرين  األشخاص 

تنتظر ساعات طويلة إىل أن تتمكن  الهاتف ما يجعلها 

من االتصال به.

االتصال الهاتفي باألهل يف الوطن
ليندا ليونغ

مجرد الحصول عىل التكنولوجيا ال يحل مشكلة التواصل بني املرشدين وعائالتهم. 
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بالنسبة للخيارات غري املكلفة كالربيد 

الصوتية  واالت��ص��االت  اإلل��ك��رتوين، 

 (VOIP) اإلنرتنت  بروتوكول  عرب 

والرتاسل اآلين فقد ال تكون متوافرة 

النفاذ  أنَّ  خاصة  الثمن  رخيصة  أو 

إىل اإلنرتنت يف أفريقيا مكلف جداً. 

باإلضافة إىل ذلك، قد ال يعرف أفراد 

استخدام  كيفية  املرشدين  العائلة 

تلك التكنولوجيات.

الذين أعيد توطينهم فقد كانوا  أما 

نفقات  معظم  بدفع  يتكفلون 

االت��ص��ال ب��األق��رب��اء امل��رشدي��ن أو 

املقيمني يف مخيامت الالجئني، وعادة 

إنشائهم  خالل  من  ذلك  يكون  ما 

املرتتبة  لألجور  ودفعهم  لالتصال 

عليه. لكن غريهم كان يفضل إرسال 

بهم  االتصال  ألقربائهم إلجراء  املال 

يف أسرتاليا حيث كان ذلك، يف بعض 

األحيان، أقل كلفة.

وكان االتصال مع العائلة يف الخارج مكلفاً بالنسبة لكثري 

من  يعانون  كانوا  ممن  توطينهم  املعاد  الالجئني  من 

الرخيصة  الخيارات  تحديد  عىل  قدرتهم  عدم  مشكلة 

واملالمئة ملنطقتهم يف أفريقيا وذلك عندما يجدون عدداً 

كبرياً من الخيارات يف صناعة االتصاالت أكرث مام ينبغي 

ناهيك عن عدم توفر الخدمة املستمرة من قبل مزودي 

أفضل  آليات  تأسيس  املشاركون  واقرتح  الخدمات.  تلك 

وبطاقات  املحمول  الهاتف  خدمات  م��زودي  ملسائلة 

تنظيم  جهة  خالل  من  وذلك  ُمسبَّقاً  املدفوعة  الهاتف 

مناسبة. وعىل وجه الخصوص، دعا املشاركون إىل وجود 

مبا  ُمسبَّقاً  املدفوعة  الهاتف  بطاقات  لخدمات  مراقب 

يضمن الحد األدىن من الجودة.

وكانت الهواتف املحمولة أو خدمات البطاقات املدفوعة 

االتصال  إلجراء  واستخداماً  األكرث شيوعاً  الوسائل  ُمسبَّقاً 

الالجئون  كان  ما  وغالباً  آلخر.  إقليم  من  اختالفها  رغم 

مزودي  من  متنوعاً  عدداً  يستخدمون  توطينهم  املعاد 

الخدمات املختلفة ليك يتمكنوا من تخفيض النفقات ثم 

أولئك  مجتمع  أفراد  بني  املعروف  من  يصبح  ما  رسعان 

الكلفة  قليل  خياراً  الخدمة  مزود  يقدم  عندما  الالجئني 

لالتصال.

التدريب  دورات  يشتمل  أن  ال��رضوري  من  إنه  كام 

الالجئني وبني  االتصال يف مخيامت  تكنولوجيا  الستخدام 

الطرق  املعاد توطينهم عىل تعليم املستخدمني  الالجئني 

التي ميكن لالجئني استخدامها لالتصال بذويهم يف الخارج 

مقابل تكلفة أقل، ومنها عىل سبيل املثال التدريب عىل 

استخدام االتصال الصويت أو الدردشة عرب اإلنرتنت، علاًم 

أنَّ قلياًل من الالجئني حديثي القدوم إىل بلد إعادة التوطني 

عىل علم بطريقة االستفادة من تلك التكنولوجيات.

املفيد توفري مصدر رسمي  أنَّه من  إىل  املشاركون  وأشار 

ثة حول خيارات االتصال مع أفراد  لتقديم املعلومات املحدَّ

العائالت يف الخارج. وميكن الحصول عىل تلك املعلومات 

االتصال،  خدمات  ومزودي  املحيل،  املجتمع  وجهاء  من 

الع جيد عىل السوق  ومنظامت املهاجرين التي لديها اطرّ

ومعرفة تجريبية. ومثل تلك املعلومات ال بد من نرشها 

يف مجتمعات الالجئني عن طريق األشخاص املناسبني يف 

تلك املجتمعات أو عن طريق املتطوعني أو العامل.

كام ميكن السعي إلنشاء موقع عىل اإلنرتنت ترعاه رشكات 

لتوفري  أفريقيا  يف  االتصاالت  املوجودة يف سوق  االتصال 

خيارات االتصال لالجئني املعاد توطينهم ليك يتمكنوا من 

االتصال بأفراد أرسهم وأصدقائهم.

"غرفة  إقامة  يف  تتمثل  أخرى  فكرة  املشاركون  واقرتح 

لتوفري  وذلك  االجتامعي  للتواصل  شبكة  عىل  للدردشة" 

تحديات  مناقشة  من  الالجئني  ن  ميكِّ اإلنرتنت  عىل  منرب 

بعائالتهم  لالتصال  األفضل  الخيارات  وتحديد  االتصال 

هذا  ومثل  الالجئني.  مخيامت  يف  املقيمني  أو  النازحني 

املنرب التفاعيل عىل اإلنرتنت سيساعد الالجئني عىل تجنب 

غري  القدمية  املعلومات  عىل  االعتامد  ضحية  الوقوع 

املحدثة. لكن املشاركني الحظوا أيضاً أنَّ نسبة محو األمية 

أنَّ  حوا  ورجَّ األفريقية  املجتمعات  يف  ضئيلة  الحاسوبية 

قلياًل من الناس هناك يعرفون طريقة استخدام الشبكات 

االجتامعية عىل اإلنرتنت.

إمكانية  الالجئني  بعض  بني  املنترشة  املخاوف  أهم  ومن 

ملكاملاتهم  اضطهادهم  من  هربوا  التي  الحكومات  تتبع 

ب من قدرتهم عىل البوح  ورصد أماكن وجودهم ما ُيصعِّ

عام "يشعرون به حقيقة يف وجدانهم" لألصدقاء والعائلة. 

بعض  مع  االتصاالت  عىل  مُتارس  شديدة  رقابة  فهناك 

الدول عدا عن أنَّ املكاملات تخضع للتنصت.

الخالصة

أكد املشاركون يف ورشة العمل عىل مالحظة التقرير 

وقدرتهم  العاطفية  الالجئني  صحة  بأنَّ  تفيد  التي 

بإدامة  كبرية  درج��ة  إىل  مرهونة  التوطني  عىل 

مع  للتواصل  يستخدمونها  التي  االتصال  شبكات 

عائالتهم وذلك لضامن أماكن وجودهم وسالمتهم. 

عىل  الحفاظ  يف  والحيوية  الحاسمة  العوامل  ومن 

الالزمة  االتصال  تكنولوجيات  توفري  هو  سالمتهم 

ليك يتمكن الالجئون من العثور عىل أفراد عائالتهم 

العائلة  وإع��الم  معهم،  والتواصل  املفقودين، 

واألصدقاء بحاجاتهم واستالم املعونات املالية.

توفري  خ��الل  من  العملية  تلك  تسهيل  وميكن 

االتصال  تكنولوجيا  الالزم حول  للتوجيه  املنظامت 

التدريب  باإلضافة إىل تقديم  ومنتجاتها وخدماتها 

ذلك  تحقيق  للمنظامت  وميكن  استخدامها.  عىل 

الرسمية  غري  الشبكات  تسهيل  خالل  من  أيضاً 

لصناعة  أنَّ  كام  وبينها.  الالجئني  مجتمعات  ضمن 

للمستهلكني  التوعية  توفري  يف  دور  االتصاالت 

الرشيحة  لهذه  املناسبة  والخدمات  واملعلومات 

من السوق.

ليندا ليونغ )Linda.Leung@uts.edu.au( محارضة 

أوىل أقدم يف معهد وسائل اإلعالم التفاعلية والتعلم يف 

)www.iml.uts.edu.au( .جامعة التكنولوجيا، سيدين

  Leung L, Finney Lamb C and Emrys L, Technology’s Refuge:  .١
 the Use of Technology by Asylum Seekers & Refugees. 2009.

 .Sydney: UTS ePress ("مالذ التكنولوجيا: استخدام التكنولوجيا من قبل 
http:// طالبي اللجوء والالجئني") . ميكن قراءة التقرير أيضاً عىل املوقع التايل

utsescholarship.lib.uts.edu.au/dspace/handle/2100/928
تقرير ورشة العمل موجود عىل هذا املوقع   .٢ 

www.shopfront.uts.edu.au/news/images/Refugees_and_
Communication_Technology.pdf
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بحثاً  لالجئني  النسائية  اللجنة  أجرت   ،٢٠١٠ عام  يف 

الصحية  التدخالت  تنفيذ  بقاء  أسباب  عىل  للوقوف 

املستوى  دون  اإلنسانية  األوضاع  يف  باألمهات  الخاصة 

إىل رسم خارطة  أيضاً  البحث  املطلوب. كام سعى ذلك 

صحة  عامل  لدى  واملواقف  والقيم  الشخصيات  تحدد 

يواجهونها  التي  الخاصة  التحديات  وكذلك  األمهات 

ولوضع  النزاعات،  أثناء  األمهات  خدمات  توفري  يف 

بني  السلويك  التغيري  لتسهيل  الالزمة  االسرتاتيجيات 

مبستوى  لألمهات  الصحية  الخدمات  لتوفري  املامرسني 

أعىل من الجودة.

وتوافر  قوة  رغم  أنَّه  للبحث  الرئيسية  النتائج  وتشري 

السياسة واإلرشادات العاملية لصحة األمهات يف البيئات 

بالنزاع، يكمن اإلخفاق يف تطبيقها. وقد كشف  املتأثرة 

البحث عن وجود إجامع عام بأنَّ حمالت صحة األمهات 

مل تكن تصل إىل امليدان مبا هو مطلوب وأنَّه كلام زادت 

املسافات يف امليدان، انخفضت احتاملية مصادفة املامرس 

لحمالت صحة األمهات ومنتجاتها.

"الدعاة  إىل  الحاجة  ظهرت  التي  الشائعة  األفكار  ومن 

السبرّاقون لصحة األمهات" يف املنظامت اإلنسانية خاصة 

عىل املستوى الذي تقدم فيه الخدمات، لالستمرار يف رفع 

الوعي بني مقدمي الخدمات ومتكينهم يف مجال الرعاية 

يؤدوها  أن  ميكنهم  التي  الناس  حياة  إنقاذ  إىل  الهادفة 

املامرسني  أنَّ  البحث  بنيرّ  كام  يؤدوها.  أن  لهم  وينبغي 

كثرياً  تقدم  ال  بيئة  يف  نسبي،  فراغ  يف  يعملون  ما  غالباً 

اإلقرار بدورهم.  أو  أو دعمهم  النظراء  التفاعل بني  من 

ذكر  مهمة حيث  مسألة  عن  البحث  ذلك، كشف  ومع 

والهواتف  اإلنرتنت  يستخدمون  كانوا  أنَّهم  املستجيبون 

النقالة مرة واحدة عىل األقل يف اليوم، باإلضافة إىل موقع 

التواصل االجتامعي "فيسبوك" (Facebook)، كام كانوا 

يستخدمون الرسائل النصية القصرية خاصة أثناء عملهم 

امليداين.

نظام أسايس لفيسبوك

استجابة للنتائج التي توصل إليها البحث، أنشأت اللجنة 

التنمية  أجل  من  "التسويق  لالجئني ورشيكتها  النسائية 

عىل  صفحة  لالتصاالت)  فنلندية  رشكة  (وهي  الدولية" 

موقع التواصل االجتامعي فيسبوك تحت عنوان "ماما" 

بني  املذكور  املوقع  شعبية  من  مستفيدة   (Mama)

"ماما"  مبادرة  أصبحت  وقد  البحث.   يف  املستجينني 

وخدمة  فيسبوك  موقع  بني  الرتابط  تحقيق  يف  رائدة 

الرسائل النصية القصرية التي تعد من العوامل الحاسمة 

يستطيعون  وال  امليدان  املوجودين يف عمق  للمامرسني 

النفاذ بانتظام إىل اإلنرتنت. وبفضل اإلمكانات الجديدة 

القياسات الكمية  التي يقدمها موقع فيسبوك يف َجمِع 

والنوعية، تعمل شبكة "ماما" أيضاً عىل دمج التطبيقات 

لقياس التغريات بني األعضاء يف املامرسة العيادية املبلغ 

أهمية  األمر  ذلك  ويكتسب  الوقت.  مرور  مع  عنها 

رصد  من  لالجئني  النسائية  اللجنة  ن  ميكَّ ألنه  خاصة 

وتسهيل  املامرسني  إىل  الوصول  املتبع يف  املنهج  فعالية 

التغري السلويك.

تقديم  يف  فتتمثل  "ماما"  لصفحة  القصوى  الغاية  أما 

املساعدة للمامرسني عىل تشكيل مجتمع لتقديم الدعم 

واألدوات  املعايري  حول  املعلومات  ولتبادل  املتبادل 

وتشجيع  نجاحها،  ثبت  التي  القامئة،  والتكنولوجيات 

استخدامها.

إىل  "ماما"  صفحة  تطلب  الغرض،  لذلك  وتحقيقاً 

إىل  تطلب  كام  أنفسهم،  تعريف  امليدانيني  املامرسني 

املنظامت اإلنسانية تسمية بعض أعضائها من املامرسني 

يف  األمهات  لصحة  السبرّاقون  "الدعاة  ليكونوا  الصحيني 

"الدعاة"  لهؤالء  بد  ال  بعدها،  بالنزاع."  املتأثرة  البيئات 

من أن يشعروا أنهم جزء من مجتمع أكرب يضم نظراء 

لهم يعملون جنباً إىل جنب يف ابتكار الحلول. كام تتيح 

للنظراء،  دعم  تقديم  الفرص ألعضائها يف  "ماما"  شبكة 

واملعلومات  األدوات  أحدث  أيضاً  للمامرسني  وتتيح 

واإلرشادات املتعلقة مبيدانهم وبصورة مالمئة. أما عتبة 

درجة  أخفض  يف  لجعلها  الصفحة  فتسعى  املشاركة 

املصطلحات  استخدام  االقتصار عىل  ممكنة عن طريق 

األعضاء  لتشجيع  املناسبة  األساسية  والتكنولوجيات 

عىل االنضامم إليها. والهدف النهايئ من ذلك بناء نظام 

ن املامرسني من التعلم  أسايس للتواصل بعيد املدى ميكَّ

وصقل مهاراتهم وإنشاء شبكة للدعم وتبادل املعلومات 

عىل مدى األعوام القادمة.

تطبق صفحة "ماما" الربامج التطبيقية التالية:

االختبار املسبق لـ"حزمة الخدمات الدنيا األولية"

"ماما"  مجتمع  إىل صفحة  الجديد  العضو  ينضم  عندما 

www.facebook.com/mama.)   عىل موقع فيسبوك

مصمم  قصري  اختبار  عىل  اإلجابة  عليه  ُيعرض   (wrc

الدنيا  الخدمات  ل�"حزمة  الكبرية  باألهمية  للتوعية 

امُلثبت  الكبري  دورها  عىل  وللتأكيد   ١(MISP) األولية" 

االختبار،  ذلك  إمتام  وبعد  بالنزاع.  املتأثرة  البيئات  يف 

يحال األعضاء إىل دورة تدريبية عن بعد ُتقدم من خالل 

باجتياز  شهادة  عىل  الحصول  لألعضاء  وميكن  اإلنرتنت 

الدورة املذكورة.

مسح التقييم الذايت

للتقييم  مسح  إكامل  االنضامم  فور  األعضاء  إىل  ُيطلب 

ن كل مشارك من تقيص نقاط قوته ومدى  الذايت الذي ميكِّ

معرفته بحزمة الخدمات الدنيا األساسية والتكنولوجيات 

القامئة والتعرف إىل املهارات التي يجب عليه تعلمها. ثم 

ُتجمع املعلومات وُتعرض من خالل "بروفايل املهارات" 

التي  الجوانب  عىل  يركز  الذي  القراءة  وسهل  املريئ 

يجب عىل املامرس تطوير نفسه فيها، كام يحدد للعضو 

املجاالت التي ميكن له االستفادة منها يف مجتمع "ماما".





استخدام التكنولوجيا يف إنقاذ 

األمهات واألطفال حديثي الوالدة
ساندرا كراوس وديانا كويك

مبادرة جديدة تحت عنوان: "ماما: معاً نحو ضامن سالمة الوالدة وقت األزمات" تستخدم شبكات 
التواصل االجتامعي لربط عامل الخط األول للرعاية الصحية لألمهات يف املناطق املتأثرة بالنزاعات 

نحو بناء مجتمع مهني يرتكز إىل املامرسات العملية.
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امليدانية الخربات 

والدروس  امليدانية  "ال��خ��ربات  تطبيق  خ��الل  من 

 Field Experiences and Lessons) املستفادة" 

ع األعضاء عىل مشاركة بعضهم بعضاً  Learned) ُيشجَّ

مجال  يف  والفاشلة  منها  الناجحة  السابقة  بخرباتهم 

لقطات  نرش  عىل  أيضاً  األعضاء  ع  وُيشجَّ مامرسته. 

قصص  إىل  باإلضافة  تخصهم  التي  والصور  الفيديو 

اسم  إىل  يشار  الحالة،  هذه  ويف  املوجزة.  مامرساتهم 

صفحة  يف  العام  "الحائط"  عىل  املشاركات  تلك  مقدم 

النقاشات  يف  الخوض  ُيشجع  ثم  فيسبوك  عىل  "ماما" 

حول  توجيهاً  املشاركون  مُينح  كام  األمثلة.  وتشارك 

الحفاظ  بغية  القضايا  تلك  ملثل  األخالقية  اإلرشادات 

عىل الرسية.

الرقمية "الشارات" 

لكسب  فرصة  املشاركني  أم��ام  "ماما"  صفحة  تتيح 

حققه  الذي  بالتحصيل  منها  إق��راراً  رقمية  "ش��ارات" 

العضو يف مجاالت عدة كالتفاعل، ومشاركة املامرسات 

املثىل، والجلوس إىل االختبار املسبق لحزمة الخدمات 

األساسية. الدنيا 

النصية القصرية الرسائل 

ميدانية  عمل  بيئات  يف  املوجودين  املامرسني  بإمكان 

ماما  "خدمة  عرب  تعليقاتهم  أو  أسئلتهم  إرسال  نائية 

هذه  ويف   ،(Mama SMS) القصرية"  النصية  للرسائل 

عىل  "ماما"  صفحة  عىل  تلقائياً  الرسائل  ُتنرش  الحالة، 

إرسال  اآلخرين  لألعضاء  بعدها  وميكن  فيسبوك، 

ت أعضاء مجتمع  الرسائل. ثم يصورّ أجوبتهم عىل تلك 

"ماما" عىل اإلجابة األفضل. وبعد اختيار ما ال يقل عن 

األفضل،  اإلجابة  أنها  عىل  معينة  إلجابة  أعضاء  ثالثة 

من  بد  ال  (لكن  األصيل.  املشارك  إىل  اإلجابة  ُترسل 

مالحظة أنَّ خدمة "ماما" للرسائل القصرية ليست من 

حاالت  يف  ُتستخدم  أال  ويجب  الرسيعة،  اإلجابة  نظم 

الصحية). الطوارئ 

ضامن  عىل  القصرية  النصية  الرسائل  خدمة  تساعد 

إمكانية مشاركة األعضاء حتى لو كانوا يف مواقع نائية. 

وُتخزَّن الرسائل والتعليقات جميعها عىل حائط صفحة 

األوىل  املرة  هي  هذه  أنَّ  علاًم  فيسبوك،  عىل  "ماما" 

التي ُتدمج فيها خدمة الرسائل النصية القصرية مبوقع 

فيسبوك.

عداد األشخاص الذين ُأنقذت حياتهم

األشخاص  "عداد  اسمه  عداداً  "ماما"  صفحة  تستخدم 

 (Lives Saved Counter) حياتهم"  ُأنقذت  الذين 

ميكن لألعضاء من خالله تسجيل عدد النساء والفتيات 

وحديثي الوالدة الذين ساعد األعضاء يف إنقاذ حياتهم 

إىل  وإضافة  األدل��ة  عىل  القامئة  تدخالتهم  نتيجة 

النساء  حياة  إنقاذ  يف  أدوها  التي  األخرى  النشاطات 

اإلقرار  طرق  من  طريقة  وتلك  والوالدة.  الحمل  أثناء 

الناجعة بدالً من االكتفاء باملامرسة  بالطرق  واالحتفاء 









وبهذه  الوفيات.  حاالت  بتسجيل  املتمثلة  االعتيادية 

البيانات  تحديد  عىل  أيضاً  التطبيق  يساعد  الطريقة، 

املجتمعية  واالتجاهات  املتبعة  بالطرق  املتعلقة 

يف  ذكرها  إعادة  تتم  معلومات  بدورها  وهي  العامة، 

صفحة مجتمع "ماما".

·املدربون

تدعو صفحة "ماما" الخرباء امليدانيني والدعاة السبرّاقني 

لصحة األمهات كل شهر إىل مشاركة األعضاء معارفهم 

"مدربو  بصفتهم  محددة  موضوعات  حول  وخرباتهم 

الفنية،  املعلومات  يقدمون  بحيث  ماما"  صفحة 

التطوير املهني، ويذكرون كلامت  واملشورة املفيدة يف 

صفحة  "مدربو  قسم  ويثري  للشبكة.  ومشجعة  داعمة 

موضوعات  حول  املخصصة  النقاشات  من  عدداً  ماما" 

الفريدة  وتجاربهم  عملهم  عىل  الرتكيز  مع  معينة 

والقيِّمة.

املراقب

االلتزام  ضامن  مهمتهم  مراقبون  الشبكة  يف  يوجد 

يبلغون  كام  املوضوعات،  نرش  يف  األخالقية  باملعايري 

األعضاء بأسامء املدربني القادمني وموضوعات النقاش 

الحلقات  عن  ويعلنون  امل��راق��ب)،  يقررها  (التي 

الصلة  ذات  والتحديثات  وامل��ؤمت��رات  التدريبية، 

بامليدان، ويسلطون الضوء عىل املساهامت املبنية عىل 

دراسات الحاالت ويشجعون النقاش. كام يربز املراقب 

يف  دور  من  لها  ملا  ويشجعونها  امليدانية  املساهامت 

تعزيز القاعدة املعرفية وتطويرها يف صفحة "ماما".

آمنة  والدات  نحو  معاً  "ماما:  حملة  الشبكة  أطلقت 

تاريخ  أبريل/نيسان ٢٠١١. ويف   ٢١ األزمات" يف  وقت 

املكاتب  لدى  ترتسخ  الفكرة  بدأت  املقالة،  هذه  نرش 

املنظامت  من  وغريها  الدولية  واملنظامت  الرئيسية، 

املحلية املختلفة الراعية لصحة األمهات. ويالحظ عىل 

إطالق  بعد  األوىل  األربعة  األسابيع  الخصوص يف  وجه 

الحملة أنَّ صفحة "ماما" تخطت هدفها الرقمي املحدد 

عضواً   6٤١ عددهم  بلغ  حيث  مستخدم  بالخمسامئة 

وتخطت أيضاً ١٤٠٠٠ مشاهدة للرسائل املنشورة فيها. 

وحالياً، يبلغ قوام  "ماما" قرابة 75٠ عضواً كام سجلت 

ومع  املنشورة.  ملوضوعاتها  مشاهدة   83٠٠٠ من  أكرث 

ذلك، يبقى عىل الصفحة اجتياز املرحلة الثانية واألكرث 

أهمية وهي الوصول إىل املامرسني امليدانيني. وتحقيقاً 

الشبكات  مختلف  الصفحة  ستستخدم  الغرض،  لهذا 

واملؤمترات والتدريبات امليدانية خالل العام القادم.

وسائل اإلعالم االجتامعية ومخاطرها

باالعتامد  طبيعتها  يف  االجتامعية  اإلعالم  وسائل  تتميز 

الكبري عىل املشاركني يف تطوير املحتويات واملشاركة يف 

الحديثة  التكنولوجيات  فهذه  بها.  والتشارك  النقاشات 

املشاركني  بيد  النقاش  لوضع  جديدة  إمكانات  توفر 

لضامن متكينهم بل قيادتهم أيضاً يف النقاشات الدائرة 

يف مجاالت اختصاصهم املختلفة.





ومع أنَّ ذلك كله يعد تطوراً مثرياً لالهتامم، فإنَّ نرش 

بعض  يثري  الفيسبوك  صفحات  عىل  املختلفة  املواد 

فحيث  املعلومات.  وملكية  الخصوصية  إزاء  املخاوف 

موقعاً  كانت  لو  كام  "ماما"  صفحة  قراءة  ميكن  إنَّه 

املشاهدين،  عىل  قيود  أي  دون  اإلنرتنت  عىل  عاماً 

باملعايري  والتمسك  والحذر  الحرص  توخي  املهم  من 

األخالقية عند نرش املشاركات عىل املوقع. ويجب عىل 

القصص املنشورة أن تراعي مبدأ الرسية، ولنرش الصور 

املعنية.  األطراف  من  املوافقة  عىل  الحصول  ينبغي 

املستخدمني  لالجئني  النسائية  اللجنة  تناشد  وهنا، 

علاًم  الخلقية،  واإلرشادات  املسائلة  مببادئ  التمسَك 

وُيواصل  متوافرة  تلك  واالقرتاحات  اإلرش��ادات  أنَّ 

أي  إزالة  يف  بحقها  "ماما"  صفحة  وتحتفظ  تطويرها. 

مشاركة تعدها غري مالمئة.

أيضاً  االعتبار  يف  أخذها  من  بد  ال  أخرى  قضايا  هناك 

فالحائط  واملعلومات.  البيانات  ملكية  يف  تتمثل 

موقع  ويستضيفه  ميلكه  "ماما"  لصفحة  املخصص 

املحوسبة  التطبيقات  تقع  أخرى،  جهة  ومن  فيسبوك. 

الجدار)  يسار  إىل  (واملدرجة  "ماما"  تستخدمها  التي 

ضمن ملكية اللجنة النسائية لالجئني، وتستضيف تلك 

فيسبوك.  موقع  خارج  خوادم  عدة  عىل  التطبيقات 

قصصهم  مشاركة  عىل  املستخدمون  ُيشجع  ولذلك، 

التي  التطبيقات  تلك  خالل  من  وخرباتهم  وصورهم 

بدالً  البيانات  ملكية  عىل  للحفاظ  خصيصاً  صممت 

كانت  صورة  بأي  يجوز  وال  الحائط.  عىل  نرشها  من 

"الخربات  صفحتي  عىل  لة  املحمَّ املعلومات  استخدام 

أم  نصوصاً  كانت  س��واء  ماما"  و"مدربو  امليدانية" 

النسائية  اللجنة  تعمل  كام  فيسبوك.  قبل  من  صوراً 

لالجئني عىل تطوير دليل إرشادي للمساعدة عىل فهم 

لكامل  املستخدمني  فهم  لضامن  الخصوصية  إعدادات 

نقاط القوة واملخاطر التي ينطوي عليها استخدام مثل 

التكنولوجيات. هذه 

وخالل عملية تطوير مبادرة "ماما" املستمرة، سيقترص 

استخدام البيانات التي تأتيها من خالل موقع فيسبوك 

عىل رصد مدى كفاءة الوصول إىل الجمهور املستهدف 

بعض  تحقق  أن  ونتوقع  امل��رشوع.  لتطوير  وذل��ك 

إىل  ونتطلع  غريها  من  أكرب  نجاحاً  "ماما"  تطبيقات 

مشاركة النتائج وتحديث املبادرة.

)SandraK@wrcommission.org( ساندرا كراوس 

مديرة برنامج الصحة اإلنجابية،  وديانا كويك 

)DianaQ@wrcommission.org( مديرة 

 االتصاالت يف اللجنة النسائية لالجئني 

)http://womensrefugeecommission.org(

ل "حزمة الخدمات الدنيا األولية" اإلجراءات ذات األولوية  ١.  ُتفصِّ
املطلوبة ملنع االرتفاع املفرط يف الوفيات بني األمهات وحديثي الوالدة، 

واإلعاقة عند الوالدة، وتخفيف احتامل نقل فريوس نقص املناعة البرشية 
ومنع ومعالجة تبعات العنف الجنيس باإلضافة إىل التخطيط لخدمات 

شاملة يف مجال الصحة اإلنجابية.
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مبقدور األدلة املرئية التي تقدمها صور األقامر الصناعية 

التقارير  وتؤيد  تعزز  أن  الجغرايف  التصوير  وأساليب 

فالتكنولوجيات  والنزوح.  والدمار  النزاع  حول  املحلية 

من  كبرية  مجموعة  تتضمن  وأساليبها  الجيوفضائية 

األدوات الحديثة كالتصوير عن طريق األقامر الصناعية، 

لتحديد  العاملية  والنظم  الجغرافية،  املعلومات  ونظم 

كام  وتحليلها  الخرائط  رسم  تتيح  بذلك  فهي  املواقع. 

أنها تقدم أدوات ذات قيمة كبرية يف تحديد النزوح عايل 

النطاق وقياسه ورصده وتوثيقه، سواء أكان النزوح ناتجاً 

عن النزاع أم عن هدم البيوت أو الكوارث الطبيعية أو 

املرشوعات اإلمنائية.

تحليل الصور الجيوفضائية

يف عام ٢٠٠6، كانت محكمة الجنايات الدولية يف طور 

إعداد الئحة االتهام بحق الرئيس السوداين عمر البشري 

وجرائم  الحرب  جرائم  بارتكاب  تهاًم  إليه  أسندت  التي 

ضد اإلنسانية، ويف تلك اآلونة راجعت املحكمة املذكورة 

تحلياًل للصور التجارية عالية الدقة التي التقطتها األقامر 

النزاع  أثر  تحديد  ولغاية  دارفور.  إقليم  حول  الصناعية 

وحجم النزوح وقياسهام، كان املنهج األكرث اتباعاً يتمثل 

وكان  النزاع.  بعد  ما  والصور  قبل  ما  الصور  تحليل  يف 

اإلنسان"١  لحقوق  الجيوفضائية  التكنولوجيات  "مرشوع 

وثرّق  قد  العلوم"  لتطوير  األمريكية  ل�"الجمعية  التابع 

تدمري القرى يف دارفور. وبالتنسيق مع املنظامت األخرى 

العاملة عىل رفع التقارير يف امليدان جمع املرشوع أزواجاً 

إىل  تاريخها  يعود  موقعاً  وعرشين  لثامنية  الصور  من 

الفرتة ما بني ٢٠٠3 و٢٠٠7. ومن خالل التحليل الحريص 

لكل صورة عىل حدة، تبني أنَّ 75% من الحاالت املدروسة 

مخيامت  أو  ُدمرت  قرى  عىل  تشتمل  كانت  الصور  يف 

أظهرت  ذل��ك،  إىل  وباإلضافة  أقيمت.  قد  للنازحني 

التحليالت أن القرى ُدمرت عىل وجه الخصوص بإرضام 

النار فيها وحرقها، ما يؤكد التقارير الواردة من امليدان.

دارفور"  "عيون عىل  موقع  إنشاء  إىل  التحليل  ذلك  قاد 

(Eyes on Darfur)٢  وهو موقع تفاعيل عىل اإلنرتنت 

القرى  من  كثري  يف  الدمار  مواقع  تحدد  صوراً  يتضمن 

ودرجة ذلك الدمار، وقد استخدَمت تلك الصور منظامت 

بحدوث  ادعاءاتهم  يدعم  دلياًل  لتكون  اإلنسان  حقوق 

حملة إبادة جامعية ولكسب التأييد للحصول عىل التزام 

أكرب من قبل الحكومات الدولية يف التعامل مع الوضع 

عىل أرض الواقع.

أمثلة  أوىل  من  دارفور"  عىل  "عيون  موقع  إنشاء  وكان 

من  ع��دداً  تجمع  التي  التفاعيل  البيانات  استكشاف 

(كالصور والنصوص وغريها  للبيانات  املتعددة  الطبقات 

التي عرضها املوقع عىل  املتعددة)  الوسائط  من عنارص 

شكل خرائط. لكنَّ القدرة عىل التعامل مع حجم البيانات 

الكبري وإنشاء العروض املرئية بهذه الطريقة مل يظهر إال 

منذ أمد قريب مع حدوث التطورات يف برمجيات نظام 

املعلومات الجغرافية وقدرات الحاسوب.

ويف عام ٢٠٠٩، انضم املرشوع املذكور إىل منظمة العفو 

الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ضمن فريق واحد 

يف رسيالنكا  النازحني  مالجئ  مواقع  تحديد  هدفه  كان 

والكشف عن مدى الرضر الذي لحق بها بعد أن وردت 

أنباء حول استهداف تلك املالجئ. فبام أنَّه مل يكن ُيسمح 

اإلطار  خالل  املنطقة  إىل  الدخول  الخارجية  للجهات 

الزمني املحدد، كانت صور األقامر االصطناعية التجارية 

عالية الدقة واحدة من الخيارات القليلة املتاحة لجمع 

املعلومات. وقد وجدت املنظامت املذكورة أنَّ آالفاً من 

عىل  دلياًل  وجدوا  وكذلك  أزيلت،  قد  النازحني  مالجئ 

إىل  بها  املحيطة  واألماكن  النازحني  مستوطنات  تعرض 

القصف. وقد مثل ذلك التحليل مصدراً غنياً باملعلومات 

إلعداد تقرير الحكومة األمريكية عام ٢٠٠٩ حول جرائم 

الحرب يف رسيالنكا.3 

لتطوير  األمريكية  الجمعية  شاركت   ،٢٠١١ عام  ويف 

العلوم مع منظمة العفو الدولية مجدداً يف بناء خارطة 

بحقوق  املتعلقة  الواقعات  مختلف  تحدد  مفصلة 

نيجرييا  من  مختلفة  مناطق  يف  حدثت  التي  اإلنسان 

القرسي  والنزوح  العرقي،  والعنف  املسلح،  بالنزاع  بدءاً 

املحليني  بالسكان  لحقت  التي  الضارة  باآلثار  وانتهاًء 

والبيئة نتيجة اشتعال الغاز الصناعي. لقد كشف موقع 

التصوير  أساليب  استخدام  قيمة  نيجرييا"٤  عىل  "عيون 

املعقدة  باملعلومات  العامة  جمهور  توعية  يف  الجغرايف 

قدر  خالل  من  ُجمعت  التي  اإلنسان  بحقوق  الخاصة 

واسع من املصادر بحيث إنَّها ما كانت لتكون مؤثرة لو 

النرثي لألحداث.  الرسد  اقترصت عىل االعتامد عىل  أنها 

ومن هذه املصادر املستخدمة طرق االستشعار عن بعد، 

املمكن  من  كان  (حيث  امليدان  عن  املأخوذة  والصور 

التصوير  آالت  استخدام  خالل  من  مواقعها  تحديد 

واملقابالت.  الجغرافية)  املواقع  تحديد  لنظام  املمكنة 

ويظهر زوجا الصور هنا موقع الدمار الذي لحق بالبيوت 

لبورت  املائية  الجبهة  الذي وقع يف  الدمار  ودرجة ذلك 

هاركورت عام ٢٠٠٩.

من  الوقاية  حملة  منظم  كوهتل،  كريستوف  يقول 

هذه  قيمة  ح��ول  متأماًل  لها،  واالستجابة  األزم��ات 

دليل برصي عن ُبعد للنزوح
سوزان ولفينبارغر وجيسيكا ويندام

تقدم التكنولوجيات الجيوفضائية كصور األقامر الصناعية وسيلة "للوصول" إىل منطقة النزاع عندما 
تكون عملية اإلبالغ ورفع التقارير يف امليدان محفوفة باملخاطر، أو عندما تكون املنطقة بعيدة جداً 

ونائية، أو عندما يكون هناك منع للوصول إىل تلك املناطق. 
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تم التقاط الصورة "السابقة" لشانغيل توباي  (عىل اليسار) يف شامل دارفور يف 10 مارس/آذار 2003. أما الصورة "الالحقة" (عىل اليمني) 
رة. فقد الُتقطت يف 18 ديسمرب/كانون الثاين 2006. وخالل الفرتة الفاصلة، تم التعرُّف عىل 75% من القرى املدمرّ
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"قبل  الدولية  العفو  ملنظمة  التعاونية  املرشوعات 

أداة  الجيوفضائية  التكنولوجيات  كانت  أعوام،  بضعة 

من  أصبحت  فقد  اآلن  أما  الغرابة،  منتهى  يف  جديدة 

منارصو  يستخدمها  التي  املعيارية  األدوات  ضمن 

حول  منهم  يعمل  من  األخص  وعىل  اإلنسان  حقوق 

أوضاع النزاع املسلح. وكان من األمثلة الجيدة عىل ذلك 

عملنا خالل املرحلة األوىل من مراحل الحرب األهلية يف 

النزاع شاميل غرب رسيالنكا  أنَّ منطقة  رسيالنكا. فمع 

كانت مغلقة بالكامل من قبل الحكومة، متكنَّا من منح 

املنطقة،  إىل  االفرتايض  النفاذ  الناس  وعامة  نشطائنا 

ملساءلة  أطلقناها  التي  لحمالتنا  الدعم  بذلك  فقدمنا 

كان  وما  الحرب.  لجرائم  بارتكابهم  املزعومني  املتهمني 

توافر  لوال  اإلنجاز  ذلك  تحقيق  تخيل  أبداً  السهل  من 

األدوات الجيوفضائية."

أما "املركز األورويب ملنارصة حقوق اإلنسان" فقد تشارك 

مع "جمعية املحامني الشباب الجورجيني" واعتمد عىل 

تحليل الصور الجيوفضائية يف توثيق الدمار الذي خلفه 

 .٢٠٠٩ آب/أغسطس  يف  وجورجيا  روسيا  بني  النزاع 

لحقوق  األوروبية  املحكمة  عىل  املعلومات  وعرضت 

نتيجة  لديها  ُرفعت  التي  القضايا  إحدى  يف  اإلنسان 

النزاع يف أوسيتيا الجنوبية. 

املساعدات  ومنظامت  الحكومات  عدد  ازداد  كام 

اإلنسانية املستفيدة من صور األقامر الصناعية يف تحديد 

نطاق الكوارث الطبيعية والكوارث التي تسبب اإلنسان 

يف وقوعها. كام استفادوا منها يف تحديد مواقع السكان 

كلٍّ  فبعد  املذكورين.  الكوارث  لنوعي  نتيجة  النازحني 

األول  يناير/كانون  الثاين عرش من  زلزال هايتي يف  من 

التي  "تسونامي"  الزلزالية  واملوجات  والزلزال   ٢٠١٠

اليابان يف الحادي عرش من مارس/آذار ٢٠١١،  رضبت 

يف  الدقة  عالية  الصناعية  األق��امر  صور  اسُتخدمت 

املترضرة  املناطق  تقييامت ملساحات واسعة من  وضع 

من  وذلك  الكارثتني  بسبب  النازحني  السكان  ولتحديد 

هذه  ولتوزيع  لألوضاع  الرسيع  الخرائط  رسم  خالل 

املعلومات عىل فرق االستجابة للكوارث.

منظمة  من  تشامبان  كيت  تقول  الصدد،  هذا  ويف 

 Humanitarian) "خارطة الشارع املفتوحة اإلنسانية"

OpenStreetMap) "إن حرية الحصول عىل املعلومات 

املتوافرة عن طريق األقامر الصناعية بعد الزلزال الذي 

رضب هايتي يف يناير/كانون الثاين ال تقدر بثمن...فدون 

الصور، كان من املستحيل عىل منظمة خارطة الشارع 

غاية  يف  أساسية  خارطة  إنشاء  اإلنسانية  املفتوحة 

االستجابة  وكاالت  قبل  من  استخدامها  ميكن  التفصيل 

املجتمعات  من  وغريها  املتحدة  كاألمم  التقليدية 

التكنولوجية".

قيود وآفاق

ترتاوح كلفة الصور عالية الدقة ما بني ١٠ إىل ٢5 دوالراً 

حداثة  عىل  السعر  ويعتمد  الواحد،²  املربع  للكيلومرت 

أم  ملونة  املطلوبة  الصورة  كانت  إذا  ما  وعىل  الصور 

املتعلقة  الرشوط  وبسبب  واألس��ود.  األبيض  باللونني 

صورة  كلفة  تصل  قد  الصور،  من  األدىن  الحد  بطلب 

الغيوم،  كانت  لو  وحتى  أمرييك.  دوالر   ٤٠٠ واحدة 

صور  توافر  أمام  حائاًل  تشكل  ال  املثال،  سبيل  عىل 

األقامر الصناعية ملنطقة معينة، فقد ال يكون باإلمكان 

صور  أو  معني  تاريخ  يف  ملتقطة  صور  عىل  الحصول 

متتابعة زمنياً من األقامر الصناعية. كام أنَّ القيود التي 

تفرضها الحكومات قد متنع من حصول الجهات الفاعلة 

من املنظامت غري الحكومية عىل الصور املطلوبة.

الراغبة  اإلنسانية  أو  الحقوقية  املنظامت  فإنَّ  وأخرياً، 

االستعداد  من  لها  بد  ال  األدوات  هذه  باستخدام 

ميكنهم  الذين  الفنيني  الخرباء  مع  العمل  عىل  والقدرة 

توافرها عىل  الجيوفضائية يف حالة عدم  الصور  تحليل 

مثل هذه الخربة يف كوادرها.

التكنولوجيات  بإدماج  املنظامت  من  عدد  بدأ  لقد 

عن  عليها  حصلت  التي  املعلومات  مع  الجيوفضائية 

طريق االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية. 

عىل  القدرة  عىل  تعتمد  آنفاً  املذكورة  الطريقة  وهذه 

العامل  حول  األشخاص  بني  الشبكات  إلقامة  الدعوة 

الهواتف  توافر  نسبة  ارتفاع  ذلك  يف  يساعد  ما  وعادة 

فاستمرار  الالسلكية.  التكنولوجيا  من  وغريها  املحمولة 

من  والتشبيك  املحمولة  الهواتف  إىل  الوصول  تزايد 

رسم  وتكنولوجيات  االجتامعي  التواصل  مواقع  خالل 

الخرائط يتيح إلقاء نظرة شاملة عىل الوضع القائم عىل 

وبعد  إعدادها.  سيجري  التي  امليدانية  التقارير  تراكم 

ذلك، ميكن جمع هذه املعلومات مع البيانات األخرى 

يف  يحدث  ملا  الكلية  الصورة  لبناء  لها  خارطة  ورسم 
موقع ما.5 

تجلب  ال  أدوات  ر  توفِّ الجيوفضائية  التكنولوجيا  إنَّ 

املنفعة املتزايدة عىل منظامت حقوق اإلنسان فحسب، 

بل إنها أيضاً تفيد املحاكم ووكاالت االستجابة اإلنسانية. 

فهذه التكنولوجيا تتيح نفاذاً مرئياً غري مسبوق للمناطق 

مستويات  تحليل  من  الخرباء  ن  ومتكرّ والخطرة،  النائية 

الدمار ونوعيته كام أنها توفر وسيلة إليصال املعلومات، 

التي لوالها لكانت معقدة و/أو مجردة، بطريقة تجعل 

من تلك املعلومات أداة فعالة سواء أكان ذلك يف حمالت 

املنارصة أم يف حوارات السياسات أو املالحقة القضائية.

الصناعية  األقامر  طريق  عن  الصور  توافر  تزايد  ومع 

واملناهج اإلبداعية يف جمع املعلومات وتحليلها وعرضها، 

املعنيني  واملنارصين  واملنظامت  الباحثني  ملجتمع  بد  ال 

التكنولوجيا  مجتمع  إىل  وينضموا  يجتمعوا  أن  بالنزوح 

لتحديد مجاالت الحاجات الحالية التي ميكن أن تسهم 

يف تلبيتها التكنولوجيات واألساليب الجيوفضائية.

سوزان ولفينبارغر )swolfinb@aaas.org( زميلة 

برامج رئيسية يف مرشوع التكنولوجيات الجيوفضاية 

وحقوق اإلنسان يف الجمعية األمريكية لتطوير علوم 

التكنولوجيا الجيوفضائية ملرشوع حقوق اإلنسان/ 

برنامج املسؤولية العلمية وحقوق اإلنسان والقانون 

)http://srhrl.aaas.org/geotech(. وجيسيكا 

ويندام )jwyndham@aaas.org( مديرة مشاركة 

لربنامج املسؤولية العلمية وحقوق اإلنسان والقانون 

يف الجمعية األمريكية لتطوير علوم التكنولوجيا 

 الجيوفضائية ملرشوع حقوق اإلنسان 

)http://srhrl.aaas.org( وهي أيضاً تعمل أستاذاً 

مساعداً يف جامعة جورج واشنطن. ُكتب هذا املقال 

بالصفة الشخصية، وهو ال يعكس بالرضورة آراء 

الجمعية األمريكية لتطوير العلوم.

راجع أيضاً مقالة "استخدام صور األقامر الصناعية" 

بقلم إيرن بحورنو، وفرانشيسكو بيزانو، وجوشوا ليونز، 

وهولغر هايزغ )UNOSAT(  يف العدد 31 من نرشة 

 الهجرة القرسية عىل الرابط التايل 

www.hijra.org.uk/pdf/NHQ31/72-73.pdf

 http://srhrl.aaas.org/geotech/  .١
   www.EyesOnDarfur.org  .٢

  www.state.gov/documents/organization/131025.pdf  .3
  www.EyesOnNigeria.org  .٤
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ح هاتان الصورتان، املأخوذتان يف 19 فرباير/شباط 2008 و 7 فرباير/شباط 2010 ، موقع ونطاق هدم املنازل الذي وقع مبحاذاة الواجهة البحرية يف بورت  ُتوضرّ
هاركورت بنيجرييا عام 2009. وقد أدى هذا الدمار إىل تدمري مناطق نيجامينزي الفقرية بالكامل والتي قرّدرت بأنها تأوي حوايل 13000 شخص.
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إن التحدي األكرب أمام الوكاالت العاملة يف العديد 

الرصاع  بعد  ما  املراحل  ويف  الرصاعات  مناطق  من 

مجتمعات  إىل  املستمر  الوصول  إمكانية  عدم  هو 

األمن.  النعدام  نظراً  املرشوعات  ومواقع  النازحني 

التي يحد فيها مستوى املخاطر من  أما يف املناطق 

القدرة عىل املراقبة، تنحرص الخيارات املتاحة أمام 

أو  العمليات  تقليل  ما بني  اإلنسانية عادة  الجهات 

املحدودة. الرقابة  بتوابع  القبول 

الخاصة  البيانات  قواعد  تطوير  أهداف  وتضمنت 

غالباً  النازحني  احتياجات  توضيح  زيادة  بالعراق 

األداة  خالل  من  اآلمنة،  وغري  النائية  املواقع  يف 

وتنسيق  واستهداف  تخطيط  من  ن  تحسرّ التي 

قلق  مع  وتتعامل  الوقت،  نفس  يف  الت،  التدخُّ

قدرة  بخصوص  الحسابات  وومدققي  املانحني 

املناطق  يف  األخطار  وتقييم  املراقبة  عىل  الوكاالت 

الواقع،  إليها. ويف  الوصول  يسهل  والتي ال  الخطرة 

الوقت  من  املرشوعات  ب  تعقُّ بيانات  قواعد  تقلل 

والدوليون  الوطنيون  املوظفون  يستغرقه  الذي 

مع  الخطورة  العالية  امليدانية  ال��زي��ارات  يف 

وتقييم  املرشوعات  لتشغيل  نشطة  بأداة  التزويد 

أوضاعها. 

هذه  عىل  يتعني  أنه  البداية  منذ  الحظنا  وقد 

كام  نسبياً،  ورخيصة  بسيطة  تكون  أن  األنظمة 

للبيانات  تفاعلية  واجهة  لها  يكون  أن  يجب 

"ميلك"  أن  أيضاً  ويلزم  اإلنرتنت.  عرب  آنياً  ثة  املحدرّ

حتى  اإلمكان،  قدر  األنظمة،  هذه  املستخدمون 

االستشاريني  عىل  التكلفة)  (وكذلك  االعتامد  يقل 

بناء  الربمجيات، وذلك من خالل  أو رشكات تطوير 

كان  فقد  الفني،  الجانب  الداخلية. وعىل  القدرات 

التطبيقات  ضمت  وبذلك  أولوية،  البيانات  أمن 

الداخلية  الضوابط  من  العديد  اإلنرتنت  عىل 

مع  داخلياً،  تطويره  تم  والربنامج  األفراد.  لبيانات 

نازحون  وبعضهم  العراقيني،  الزمالء  من  عدد  قيام 

إجاميل  يتعد  ومل  منه.  كبري  جانب  بابتكار  بالفعل، 

حيث  أمرييك،  دوالر   5٠٠٠٠ األخ��رى  التكاليف 

وغري  والكامريات  امللقامت  رشاء  إىل  أغلبها  ذهب 

الحاسوب.  ذلك من معدات 

لتغطي كل يشء من  البيانات  قواعد  وجاء تصميم 

املعنيرّة  للمجموعات  األوليرّة  االحتياجات  تقييم 

للتدخل  ع  املتوقرّ الزمني  ومربرات وتكاليف واإلطار 

هذا  فقط  ع  تجمرّ ال  وهي  املرشوع.  يكتمل  أن  إىل 

إنها  بل  والبيانات،  املعلومات  من  الهائل  القدر 

حيث  االستخدام،  سهل  أساسياً  نظاماً  تقدم  أيضاً 

الربنامج  ميكن للرشكاء واملوظفني معرفة وضع سري 

بسهولة. وميكن للموظفني والرشكاء اآلن بكل فخر 

أن يقدموا "األدلة" عىل إنجازاتهم يف أكرث املناطق 

للامنحني  الوصول  إتاحة  بهدف  وذل��ك  تحدياً، 

غري  الجوانب  إىل  املصالح  أصحاب  من  وغريهم 

البيانات.  قاعدة  من  الحساسة 

كبرياً،  تقدماً  إنشائه،  منذ  أظهر،  قد  النظام  هذا 

تشتمل  أداة  إىل  لإلبالغ  أسايس  نظام  من  وذلك 

وعدد  التنفيذ  يف  م  والتقدُّ التقييم  معلومات  عىل 

الرشكاء  ِقبل  من  استخدامه  بغية  التقارير؛  من 

الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية 

املرشوع  وثائق  لجميع  أرشيفاً  ميثل  أن��ه  كام 

لجميع  شاماًل  مصدراً  أصبح  وبذلك  الصلة،  ذات 

تتضمن  وحالياً،  العراق.  يف  املنفذة  املرشوعات 

ب والتحقق من وضع  النسخة األحدث إمكانية تعقُّ

العمليات  يف  استخدامها  بسهولة  وميكن  األصول، 

بيانات املوقع.   األخرى من خالل تغيري 

البيانات قواعد  محتويات 

قد  العراق  يف  الجاري  العمل  من  الكثري  ألن  نظراً 

تم يف املناطق التي ال تزال غري آمنة للغاية، وحيث 

إىل  النية  اتجهت  فقد  ماسة،  االحتياجات  تبقى 

امُلوكل  النشاط  ُينفذ  الثقة، بحيث  توفري درجة من 

أماكن  كافة  حول  البيانات  تسجيل  خالل  من 

تأهيلها  ورشكائها  املفوضية  أعادت  التي  اإليواء 

ب  تعقُّ بيانات  قاعدة  تستلزم  بذلك،  إعامرها.  أو 

ألنشطة  اآلتية  املعلومات  تحميل  املرشوعات 

املساعدة يف توفري املأوى يف العراق:

السكانية  والرتكيبة  املساعدات  اختيار  معايري 

املستفيدة للعائالت 

اإلكامل وتواريخ  والفعلية  املجدولة  البداية 

العمل  وخالل  العمل  بدء  قبل  امللتقطة  الصور 

وعند إنجازه مع تضمني النظام العاملي لتحديد 

املواقع







النزاعات  حل  بغية  األرض  ملكية  حجة 

حامية  أو  و/  األرض  بسبب  الناشئة  املستقبلية 

من استفادوا من التدخالت

التي   (Bill of Quantities) الكميات  جداول 

ومقارنة  بتدقيق  وتسمح  املايل  التحقق  تدعم 

إىل  واملواقع،  املتعاقدين  بني  املدخالت  تكاليف 

األكرث  املوردين  أرخص  عن  البحث  أمتتة  جانب 

واملوقع  والقطاع  النشاط  بحسب  موثوقية، 

الجغرايف.

االعرتاف  املوقع  املوسومة  الصور  توفري  ن  ميكرّ وال 

صعب  املواقع  يف  العاملة  ال��وك��االت  بإنجازات 

املطالب  من  أيضاً  يخفف  بل  فقط،  إليها  الوصول 

الزمني  املخطط  أو  بوضع  واملتعلقة  فيها  املبالغ 

املصالح  ألصحاب  وميكن  األنشطة.  بأحد  للقيام 

العاملي  النظام  إحداثيات  استخدام  من  د  التأكُّ

نة يف الصور عىل املوقع املزمع  لتحديد املواقع املضمرّ

الصور  عىل  املوقرّع  التاريخ  فإن  وباملثل،  مساعدته. 

عليه  املتفق  الزمني  اإلطار  مع  يتامىش  وأن  يجب 

لألنشطة  الصور  التقاط  إمكانية  تقليله  مع  للتنفيذ، 

يلتقط  كأن  عليه،  متفق  هو  ما  مع  تتامىش  ال  التي 

ويقول  مختلفة  منازل  لخمسة  صورة  مائة  املتعاقد 

املسؤولية  تحسني  وبغية  منزل.   ١٠٠ بناء  تم  أنه 

بالتوقيع  املستفيد  فسيقوم  وامتالكه،  النشاط  عن 

تم  ما  مع  متامٍش  الكميات  جدول  عىل  للتأكيد 

تقدميه. 

ومبا أن األمر يف صالح املوظفني أو الوكاالت املعنيرّة 

التحسينات يف وضع املرشوع أو  أو  م  التقدُّ لتوضيح 

السلطات  أو  املانحني  أو  األخرى  للوكاالت  النشاط 

دافعاً  هناك  فإن  املعنيني،  مديريهم  أو  املختصة 

تحميل  مع  آنية،  بصورة  النشاط  السري  عن  لإلبالغ 

نحٍو  عىل  البيانات  من  للمزيد  املصالح  أصحاب 

لتحميل  أيضاً  املصالح  أصحاب  يتحفز  كام  رسيٍع. 

"األدلة" عىل أنشطتهم بأرسع وقت ممكن من أجل 

املدفوعات. تسهيل سداد 

الصلة،  ذات  واملعلومات  الصور  تحميل  وف��ور 

العاملي  النظام  إحداثيات  البيانات  قاعدة  تستخرج 

أو  مأوى  لكل  وفقاً  تسجيلها  مع  املواقع،  لتحديد 

باستخدام  آخر،  موقع  أو  داخلياً  للنازحني  مخيم 

وقد   .(Google Earth) إي��رث"  "غوغل  برنامج 

لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  ��رت  وفرّ

دة  املزورّ الكامريات  ذات  الهواتف  لرشكائها  الالجئني 

من  الرغم  عىل  املواقع،  لتحديد  العاملي  بالنظام 





املراقبة عرب اإلنرتنت يف املناطق غري اآلمنة
آندرو هاربر

ب املرشوعات وتلك  لقد طورّرت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قواعد بيانات تعقُّ
الخاصة بالنازحني داخلياً ألجل عملها يف العراق؛ بغية تسهيل عملياتها مع تقليل املخاطر ألصحاب 

املصالح وتحسني املسؤولية املالية والرقابة والشفافية.
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بعض  يف  ال  فعرّ بشكل  تعمل  مل  التقنية  هذه  أن 

األحيان وسط الظروف الصعبة يف العراق. ويف بعض 

املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  يكن  مل  املناطق، 

البيانات، ُتصدر  الكافية. ومع تحميل  بالصورة  االً  فعرّ

بصورة  إي��رث  لغوغل  معاينات  البيانات  قاعدة 

التفاصيل  مع  مخترصة  تقارير  إىل  باإلضافة  تلقائية 

وفقاً  األسعار  ومتوسط  والجغرافية  الدميوغرافية 

لجداول الكميات وغريها. وميكن أيضاً رسم الخرائط 

باستخدام أي عدد من املتغريات. 

ب  تعقُّ بيانات  لقاعدة  الناجح  التنفيذ  يف  البدء  بعد 

املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  رت  طورّ املرشوعات، 

مخيامت  ألح��د  بيانات  قاعدة  الالجئني  لشؤون 

عدد  حول  تفاصيل  تتضمن  والتي  داخلياً  النازحني 

املستوطنات وموقعها واحتياجاتها ونوع املساعدات 

ح  توضرّ املساعدة. وال  تقديم  وتاريخ  توفريها  الالزمة 

تتناول  إنها  بل  فقط،  تقدميه  تم  ما  البيانات  قاعدة 

الباقية. واالحتياجات  املستوطنات  أيضاً ظروف 

مضافة؟ قيمة 

العراق  عرب  النظام  تنفيذ  يف  البدء  ساعد  لقد 

الالجئني عىل  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية 

وتاريخ  ووقت  مكان  يف  عالية  ثقة  لديها  تكون  أن 

امُلنفذة، مع تقليل الحاجة  وتكاليف أغلب األنشطة 

ال  ب  التعقُّ أنظمة  أن  إال  واملتابعة.  املراقبة  ملهام 

تعزيز  إىل  تهدف  بل  الحالية،  األنظمة  محل  تحل 

لذلك،  القامئة.  والتقييم  املراقبة  إجراءات  وإكامل 

البداية رشطاً إضافياً لإلبالغ دون  اعتربها الرشكاء يف 

أن تكون بدياًل ألدوات املراقبة واإلبالغ. وقد تساءل 

لكن  اإلضايف.  اإلبالغ  وعبء  رضورتها  حول  الرشكاء 

ر النظام، ازداد فهم الرشكاء لقيمتها بالنسبة  مع تطوُّ

للمفوضية  وبالنسبة  لهم 

واآلخرين. 

التحسينات  وت��ت��ف��وق 

تتعلق  ف��ي��ام  املحتملة، 

والحد  ال��غ��ش  بتخفيف 

يواجهها  التي  املخاطر  من 

ال��ق��امئ��ون عىل  امل��وظ��ف��ون 

وزيادة  امليدانية  الزيارات 

الربامج، عىل  وفعالية  كفاءة 

اإلضافية  التكاليف  تعويض 

الناتجة  تلك  مثل  املحدودة، 

البيانات،  إدخال  عملية  عن 

والتي قد تكون الزمة.

األنظمة  ه��ذه  ُع��دت  لقد 

مرهقة  أداة  األمر  بداية  يف 

استخدامها  عند  نسبياً 

غري  اإلنرتنت  خدمات  مع 

الرشكاء  واجه  كام  املوثوقة. 

النظام،  يف  البيانات  إدخال  عند  املصاعب  من  عدداً 

االتصال  ن  تحسُّ ومع  والصور.  األرايض  عقود  خاصة 

أيضاً  ن  تحسرّ العاملني،  مهارات  وزي��ادة  باإلنرتنت 

املفوضية  موظفو  اعتربها  وقد  البيانات.  تحميل 

العمل  يصعب  أداة  الربنامج  وموظفو  امليدانيون 

بها، وذلك أول األمر. فمع النسخة األوىل، عىل سبيل 

ل املستخدم عبء تحديث نسخة قاعدة  املثال، تحمرّ

النسخة  عىل  تغيريات  جرت  كلام  لديه  البيانات 

تلك  األحدث  النسخة  وتتناول  مركزياً.  الرئيسية 

تلقائياً وصارت  التحديثات  إجراء  أصبح  األمور. وقد 

الرشح،  أكرث سهولة يف االستخدام وال تحتاج  التقنية 

إىل حد ما.

يف  (كام  لالحتياجات  مرئية  صورة  تقديم  ويعمل 

إيرث  بغوغل  املرتبطة  داخلياً)  النازحني  مخيامت 

وتسمح ألصحاب  املجتمعية  االستجابات  تعزيز  عىل 

املعلومات وتحديد األولويات  املصالح مبراجعة أهم 

ألماكن  امل��ريئ  لالستعراض  وميكن  واملسؤوليات. 

الثغرات  ح  يوضرّ أن  إيرث  غوغل  عرب  الوكاالت  عمل 

يكون  وأن  يجب  ما  توصيل  عن  والعجز  الجغرافية 

برامج معززة أو ُمنسقة بشكل متبادل. 

مع الحصول عىل رؤية شاملة لجميع مواقع النازحني، 

املعرفة  تزداد  املوقع،  املوسومة  الصور  من  بدعم 

التي  املناطق  يف  اإلنسانية  املعاناة  من  كبري  بجانب 

املتاحة  البيانات  تدعم  كام  إليها.  الوصول  يصُعب 

والوكاالت  املانحني  من  التأييد  التامس  مبادرات 

أدى  وقد  املعنيرّة.  الجهات  من  وغريهام  األخ��رى 

إىل  األوض��اع  "إثبات"  عىل  القائم  التأييد  التامس 

زيادة الدعم الحكومي للمستوطنات ومنع، يف عدد 

اعترب  كام  املستضعفني.  السكان  تهجري  الحاالت،  من 

مجلس مراجعي حسابات األمم املتحدة هذا النظام 

األنشطة  ب  وتعقُّ من  "التحقق  عىل  تساعد  كأداة 

إمكانية  مع  اآلم��ن��ة...  غري  املناطق  يف  الفردية 

والتوجهات  العمل  سري  تلخيص  يف  استخدامها 

الربنامج". داخل  والتغيريات 

وعن  امليدان  من  تطور  قد  الخاص  الربنامج  هذا 

من  أكرب  قدر  إىل  حاجة  هناك  كانت  حيث  عملية 

أهم  كان  بل  الضخمة،  التمويل  مبالغ  عن  املساءلة 

من ذلك إظهارها للمستفيدين ذاتهم. كام تم تطوير 

للعمليات  الخاصة  لالحتياجات  وفقاً  الربامج  هذه 

امليدانيني  (املوظفني  املستخدمني  مع  وبالتشاور 

الربنامج  وموظفي  املشاركني  التنفيذ  ومسؤويل 

تقديم  يف  بالتأكيد  ساهم  مام  وغريهم)،  وامل��دراء 

التقنيات  أحد  وبوصفه  ذلك،  ومع  النهائية.  النتيجة 

الجديدة، احتاج املوظفون التدريب عىل استخدامه، 

قد حمل  االنحدار  التعلُّم شديد  منحنى  أن  واملؤكد 

تأثرياً عىل الوقت امُلستغرق يف تطوير الربنامج.

حل  ازداد  العراق،  يف  األنظمة  هذه  تطوير  وخالل 

لكن  تدريجية.  بصورة  الرئيسية  القضايا  لجميع 

إذا ومتى عملت  املبادرات بحق  نجاح هذه  سينمو 

طواعية يف  وتنفيذها  تطبيقها  األخرى عىل  الوكاالت 

املامثلة. العمليات 

أندرو هاربر )harper@unhcr.org( هو رئيس 

وحدة مساندة العراق/ منسق كبري للطوارئ 

للرشق األوسط وشامل أفريقي لدى املفوضية 

العليا )/www.unhcr.org/iraq(. متت كتابة هذا 

للزمالء  بالشكر  التقدم  املقال بصفة شخصية، مع 

يف العراق.
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تحمل التكنولوجيا بعض وليس جميع الحلول للعديد من 

األشخاص،  بدأ  لكن  والنزوح.  بالفقر  املتعلقة  املشكالت 

من بني السكان الصوماليني النازحني داخلياً، والذين يزيد 

عددهم عن مليوين شخص، ومئات اآلالف من الالجئني 

الخدمات  عىل  الحصول  يف  وجيبويت،  وكينيا  أثيوبيا  يف 

استخدامهم  إىل  جزئياً  راجع  وهذا  األساسية،  البنكية 

موثوقة  طريقة  أنها  يرون  التي  األموال  تحويل  رشكات 

وناجحة الستالم وإرسال النقد. 

أكرث  من  واح��داً  بالصومال  االت��ص��االت  قطاع  ويعد 

القطاعات تنافسية حول العامل، مع زيادة عدد الرشكات 

 "SOMTEL" صة والعاملة هناك، ومن هؤالء رشكة املرخرّ

االستثامرات  تركزت  وقد  شيل".  "دهب  لرشكة  التابعة 

عىل  ال  النقرّ الهاتف  عرب  االتصاالت  مجال  يف  املستمرة 

وجه الخصوص منذ أواسط التسعينات، إذ صارت عالمة 

مميزة للنجاح التجاري يف البالد. كام تزايد الطلب عىل 

ت املنافسة القوية بني الرشكات من  الخدمات، لكن حدرّ

بها  وموثوق  ثة  محدرّ فالتكنولوجيا  األسعار،  يف  الزيادة 

وإرسالها هو األوضح يف أفريقيا.

الحياة  الة جزًء من  النقرّ الهواتف  وكنتيجة لذلك، صارت 

يف  املختلفة  الجامعات  من  للعديد  بالنسبة  اليومية 

الغالب تقاُسم أجهزة  الصومالية، حيث يتم يف  املناطق 

ال بني ثالثة أشخاص أو ما يزيد. وبذلك، فإن  الهاتف النقرّ

هو  ال  النقرّ الهاتف  لخدمات  الدامئني  املستخدمني  عدد 

أكرب بكثري من االشرتاكات. وتبنيرّ التقديرات املعتمدة أن 

ال واحد  7٠% من األرس لديها عىل األقل جهاز هاتف نقرّ

وأن أكرث من ١.5 مليون شخص يف الصومال يحصلون عىل 

فررّوا  ممن  صومايل  مليوين  حوايل  أن  ر  وُيقدرّ الخدمات. 

الة للتواصل مع من  من البالد يستخدمون الهواتف النقرّ

تركوهم.

الجدير بالذكر أن رشكة "دهب شيل" تأسست عام ١٩7٠ 

ِقبل أيب، محمد سعيد دوايل، فيام كان ُيطلق عليه  من 

األمر  بداية  يف  الرشكة  كانت  الصومال".  "شامل  حينها 

رشكة تجارة عامة لكنها اختصت فيام بعد بالتعامل مع 

يف  املهاجرين  العاملني  من  البالد  إىل  املرسلة  الحواالت 

الرشق األوسط. ويف عام ١٩88، ومع اندالع أعامل القتال 

عرب منطقتنا، سار مئات اآلالف من الصوماليني عرب الغابة 

إىل مخيامت الالجئني يف أثيوبيا وكينيا وغري ذلك، وانتهى 

األمر بالكثريين منهم إىل العيش كالجئني يف جميع أرجاء 

العامل. 

والدي  رأى  الجامعي،  النزوح  من  الفرتة  هذه  وخالل 

املساعدات  بها  يتلقون  لطريقة  املاسة  األشخاص  حاجة 

فاعتمد عىل شبكة  الستات،  وأصدقائهم يف  ذويهم  من 

أصدقائه ومعارفه خارج البالد إلعادة تأسيس رشكته يك 

م خدمات تحويل األموال وغريها إىل الالجئني. وقد  تقدرّ

اتسم العمل يف منطقة مزقتها الرصاعات باملخاطر. لكنه 

منا بالتاميش مع أعداد األشخاص يف املخيامت والشتات 

املتزايدة باستمرار. 

كان  لكنه  متطور  غري  أنه  عىل  العمل  ظهر  البداية،  يف 

بل  فقط  األم��وال  نسلرّم  نكن  مل  إذ  وعميل،  مناسب 

املستلزمات  من  وغريه  الطعام  تقديم  أيضاً  ذلك  شمل 

فكنا  املناطق.  من  وغريها  املخيامت  يف  األشخاص  إىل 

بالخارج  أقاربهم  من  النقد  استالم  إما  األشخاص  نخريرّ 

أو تحويله إىل طعام واملستلزمات األخرى التي يخربوننا 

أنهم يف حاجة إليها.

والربيد  البنوك  أنظمة  انهارت  األهلية،  الحرب  وخالل 

ماسة  بحاجة  األشخاص  وك��ان  الوطنية،  واالتصاالت 

للتواصل مع بعضهم البعض خاصة بسبب انتشار العنف 

ب  والنزوح. حينها، ابتكر أيب العديد من الطرق يك يتعقرّ

الصوماليون ويتواصلون مع ذويهم وأصدقائهم املفقودين 

والنازحني. فبدأ يف تسليم الخطابات وأرشطة الكاسيت، 

لة، باليد إىل األشخاص النازحني.  مبا بها من رسائل مسجرّ

وقام بذلك أيضاً عند تسليم الحواالت. وبهذه الطريقة، 

اكتشف صوماليو الشتات أن أقاربهم وذويهم ال يزالون 

عىل قيد الحياة وأماكن تواجدهم وما يحتاجونه.

السنوات  هذه  بني  للتشابه  أوجه  هناك  فإن  ولألسف، 

بها  نقدم  التي  املبتكرة  الطريقة  لكن  اليوم.  واملوقف 

يف  وستستمر  الفرق  إحداث  ميكنها  املالية  الخدمات 

خدمة  عىل  شيل"  "دهب  عمالء  وبالفعل، حصل  ذلك. 

إخطارات  وتلقي  اإلنرتنت  شبكة  عىل  القامئة  التعقب 

املالية.  مبعامالتهم  الخاصة  القصرية  النصية  الرسائل 

وقد عملت التطورات يف التكنولوجيا عرب السنوات عىل 

أن  ورغم  معهم.  والتواصل  العمالء  مالحظات  تجديد 

يستخدمون  يزالون  ال  البعيدة  املناطق  يف  الصوماليني 

صوراً  اآلخرون  يستخدم  الرتدد،  عالية  الالسليك  أجهزة 

وفيسبوك  الذكية  الهواتف  مثل  لالتصاالت  حداثة  أكرث 

الفوري  السحب  بطاقة  وتساعدنا  ذلك.  إىل  وما  وتويرت 

ذو  اليشء  هو  وهذا  النقدي،  غري  املجتمع  تعزيز  عىل 

األمن.  انعدام  يسودها  منطقة  يف  القصوى  األهمية 

وتقدم رشكتنا لالتصاالت خدمات هواتف الجيل الثالث 

(3G) واإلنرتنت ذا النطاق العريض والخدمات املرصفية 

ال. عرب الهاتف النقرّ

لكننا بقينا ملتزمني تجاه هدفنا األصيل، أال وهو تقديم 

الصعبة.  املواقع  يف  البعيدة  املناطق  إىل  الخدمات 

حيثام  التقليدي،  الصومالية  العشائر  نظام  ونستخدم 

العمالء،  هوية  من  للتحقق  خاصة  مناسباً،  ذلك  كان 

عالوة عىل خدمة الرسائل القصرية واإلنرتنت وتكنولوجيا 

الالجئني  مخيامت  يف  املتلقني  ب  لتعقرّ الة  النقرّ الهواتف 

وغري ذلك من املواقع صعب الوصول إليها. 

شيل" رشيان  "دهب  بها  قدمت  التي  الطريقة  وبنفس 

لدى  معروفاً  صار  فقد  الصوماليني،  لالجئني  الحياة 

املجتمعات النازحة، مبا فيها الجنوب سودانية والرواندية 

اجتذاب  عىل  نعمل  فنحن  واآلن،  واليمنية.  واألوغندية 

العمالء من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك وكاالت اإلغاثة 

اإلنسانية الدولية التي تعمل يف مجتمعات النازحني، كام 

الوكاالت وغري ذلك من  لهذه  النقدية  التدفقات  ل  نسهرّ

تربعت  وقد  النازحني.  مساعدة  ميكنها  حتى  املتطلبات 

للمجتمعات  ال��دوالرات  مباليني  وحدها  شيل"  "دهب 

الرشكات  ملسؤولية  برامجها  خ��الل  م��ن  امل��ع��وزة 

االجتامعية.

الحواالت  يتلقون  الذين  املعوزون  األشخاص  ر  ويقدرّ

لهم  تقدمها  التي  واالح��رتام  االستقاللية  مدى  النقدية 

أو  الغذائية  بالتربعات  مقارنتها  عند  املساعدة  هذه 

املادية. ومن وجهة نظر املتربعني، تأيت التكاليف اإلدارية 

املنخفضة واملخاطر القليلة املرتبطة بالتعامل مع األموال 

نقداً بني العوامل التي تجعل لالبتكار يف عملية تحويل 

األموال أهميته. وأرى إمكانية إجراء هذه التطورات يك 

املجتمع  يف  املستفيدين  جميع  اهتاممات  مع  تتناسب 

للفقر والنزوح، مبا يف ذلك الرشكات  الدول املكافحة  يف 

الخاصة والحكومات واملنظامت غري الحكومية.

كيف تستخدم مجتمعات النازحني التكنولوجيا 

للحصول عىل الخدمات املالية؟
عبد الرشيد دوايل

يف حني أن الجفاف أرغم مئات اآلالف من الصوماليني عىل الفرار إىل كينيا وأثيوبيا أو إىل مخيامت 
النازحني داخل األرايض الصومالية، فإن تقديم الخدمات املالية قد ال يبدو أولوية فورية. لكن تعد 
هذه الخدمات رشيان الحياة للماليني من األشخاص، مبا يف ذلك من نزحوا جراء الجفاف والحرب 

األهلية واالضطرابات السياسية.
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سواحيلية  كلمة  وه��ي  يوشاهيدي،  موقع  ب��دأ 

كينيني  صحفيني  ملجموعة  كفكرة  "شهادة"،  تعني 

أعامل  عن  اإلنرتنت  عىل  خرائط  لرسم  متعاونني 

االنتخابات  بعد  وذلك  البالد،  يف  الواقعة  العنف 

اسُتخدمت  حيث   ،٢٠٠8 عام  بداية  يف  الكينية 

العنف  ألحداث  خرائط  رسم  يف  التكنولوجيا  هذه 

للتقارير املقدمة عرب  البالد وفقاً  وجهود السالم عرب 

الحني، تطور  الة. ومنذ ذلك  النقرّ والهواتف  اإلنرتنت 

هادفة  غري  تكنولوجية  رشكة  إىل  يوشاهيدي  موقع 

املجانية  الربمجيات  للربح والتي تتخصص يف تطوير 

املعلومات  لجمع  ُتستخدم  املصدر  ومفتوحة 

وذلك  للخرائط  التفاعيل  والرسم  مرئياً  رات  والتصوُّ

ولزيادة  "دميقراطية"  املعلومات  جعل  بهدف 

ملشاركة  األف��راد  أمام  الحواجز  وتقليل  الشفافية 

الزلزال  بعد  يوشاهيدي  اسُتخدم  وقد  قصصهم"١. 

الذي رضب هايتي والفيضانات التي عمت باكستان 

واليوم يتم استعاملها يف أفريقيا الشاملية أيضاً.

الخرائط  رسم  برنامج  نرش  وعند   ،٢٠٠8 عام  ويف 

الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  يوشاهيدي 

دعوة  فيها  تتم  التي  األوىل  املرة  هي  تلك  كانت 

العنف  التقارير حول  إىل رفع  أزمات  سكان منطقة 

لألشخاص  وأمكن  إلكرتونية،  خريطة  يف  لُتجمع 

مبارش  بشكل  التقارير  تقديم  ميدانياً  املتواجدين 

عىل  الدخول  خالل  من  اإللكرتونية  الخريطة  إىل 

املوقع.  إىل  مبارشة  نصية  رسالة  إرسال  أو  املوقع 

عمل  فريق  جانب  من  املعلومات  معالجة  وبعد 

كبيانات  املوقع  عىل  التقارير  ظهرت  يوشاهيدي، 

أو  "الشغب"  مثل  فئات  إىل  تصنيفها  مع  للحادثة، 

الجنسية"  "االعتداءات  أو  والنهب"  السلب  "أعامل 

يبحث  ملن  وميكن  الفاعلة".  الجهة  "نوع  وتحديد 

عرب  الشاملة  العنف  مجموعات  رؤي��ة  الخرائط 

جميع الفئات أو اختيار فئة معيرّنة من أجل معرفة 

لهذا  الجسيمة  الحادثة  فيه  وقعت  الذي  املكان 

النوع املعني من العنف.  

بعض  التكنولوجيا  من  النوع  ه��ذا  واج��ه  لقد 

مواضع  يف  محلياً  انتشاره  يف  األساسية  املشكالت 

حيث  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  رشق  مثل 

أو  املسيطرة  النزوح  حالة  من  األكرب  التحدي  جاء 

العيش يف املخيامت أو النزوح إىل القرى املجاورة أو 

الفرار إىل املدن، فقد ُأرهق األشخاص جراء كل ذلك 

ميلكون  وال  أرسهم  حامية  أجل  من  يناضلون  وهم 

أحداث  من  الكثري  أن  كام  تقارير.  لرفع  الوقت 

عن  املنعزلة  البعيدة  القرى  يف  عموماً  تقع  العنف 

أي صور من التكنولوجيا. وال ننىس الحواجز اللغوية 

دة، كام  وارتفاع قيمة املعلومات يف الرصاعات املعقرّ

مام  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  الحال  هو 

إذا  حتى  املعلومات.  وفساد  خطأ  احتاملية  زاد 

التقارير،  تقديم  عىل  القدرة  األشخاص  لدى  كانت 

الخوف  أي  األمنية،  باالهتاممات  أغلبهم  فسُيعاق 

من أن يتم التعررّف عىل الشخص واستهدافه. 

البيانات ذات قيمة جعل 

جمهورية  يف  أهدافه  يوشاهيدي  يلب  مل  حني  يف 

دراسات  مركز  يستكشف  الدميقراطية،  الكونغو 

بالواليات  وسرتن  نورث  بجامعة  القرسية  الهجرة 

 http://drc.ushahidi.com/٢ تدير  والتي  املتحدة 

مكان  يف  املصدر  مفتوح  الخرائط  رسم  إمكانية 

من  األكادميية  واألبحاث  البيانات  جمع  مع  آخر 

حالة  وتوثيق  النزوح  وأسباب  أمناط  ب  تعقُّ أجل 

النازحني.

حقوق  لحامية  كمورد  استخدامه  وراء  وفيام 

الالجئني، فإن لرسم الخرائط مفتوح املصدر إمكانية 

التي  لألزمات  لالستجابة  املجتمعية  القدرة  بناء 

ففي  الالجئني.  السكان  وحامية  النزوح  إىل  تؤدي 

املثال،  سبيل  عىل  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 

التي  العوامل  العالقة بني  البدء يف فهم  للفرد  ميكن 

ميكن  وهناك،  أفضل.  بصورة  النزوح  يف  تساهم 

شهود  رفع  خالل  من  املجموعة  البيانات،  استخدام 

خالل  ومن  لألحداث  الواقعية  للتقارير  العيان 

الحكومية  غري  كاملنظامت  األخرى  األطراف  تقارير 

اإلعالمية  واملصادر  الدولية  الحكومية  واملنظامت 

من  ذل��ك  وغ��ري  األكادميية  األب��ح��اث  إىل  إضافة 

املتغريات  بني  العالقة  لتعُقب  واستخداماً  التقارير، 

وعمليات  األرايض  عىل  املستمرة  النزاعات  مثل 

وحوادث  الزراعي  التطوير  ومرشوعات  التنقيب 

تقديم  ليوشاهيدي  ميكن  كام  والنزوح.  العنف 

ودورات  بأمناط  يتعلق  فيام  النافعة  املعلومات 

املنطقة. وبوصفه نظام  أو داخل  القرى  الحركة بني 

لتحذير  يوشاهيدي  استخدام  ميكن  املبكر،  لإلنذار 

سكانية  حركة  تجري  قد  أنه  يف  اإلنسانيني  العامل 

أيضاً  وذلك عىل أساس وجود ظروف معينة وميكن 

اإلنسان  حقوق  مراقبة  يف  للمساعدة  استخدامه 

والنازحني.  الالجئني  بالسكان  الخاصة 

النازحني لن يقدموا تقرير شاهد  ع بأن  للتوقُّ ووفقاً 

عيان بالرضورة إىل يوشاهيدي، عمل مركز دراسات 

الهجرة القرسية عىل تطوير بروتوكول لجمع تقارير 

واملوثوقة  الصلة  ذات  والبيانات  األخرى  األطراف 

متعدد  بالفهم  ستسمح  التي  األكادميية  واألبحاث 

يف  املساهمة  والعوامل  وحالة  ألصل  املستويات 

تكنولوجيات  عرب  متاح  غري  حالياً  وهذا  النزوح، 

البيانات  تقديم  ميكن  لكن  األخرى،  الخرائط  رسم 

استيضاح  من  املستخدمني  لتمكني  مرئية  صيغة  يف 

العالقات بني الظروف والنزوح.

التحديات

يعد جمع البيانات أكرث التحديات أساسية، وسيعمل 

التي  مؤخراً،  السكانية"  التنقالت  "لجنة  تشكيل 

ملقارنة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  يقودها 

للنازحني  البيانات  "مركز  وإنشاء  البيانات،  ودمج 

لخدمات  املتحدة  األمم  يديره مكتب  الذي  داخلياً" 

الدميقراطية،3  الكونغو  جمهورية  يف  املشاريع 

بالنازحني  املتعلقة  املعرفة  تحسني  عىل  سيعمل 

تصبح  أن  وقبل  لكن،  الكونغو.  داخلياً يف جمهورية 

ب النزوح ما ميكن أن يفعله يوشاهيدي لتعقُّ
غاليا ب. رافر

للعامل  ميكن  والتي  األزمات  مواقع  يف  الستخدامها  الخرائط  لرسم  تفاعلية  أداة  يوشاهيدي  يعدرّ 
اإلنسانيني استخدامها الستهداف الحصول عىل املساعدة.

واستالم  إرس��ال  يف  الصوماليني  مساعدة  عن  وبعيداً   

عىل  البعض  بعضهم  مع  والتواصل  الالزمة  الحواالت 

أيضاً  شيل"  "ده��ب  تقدم  وال��دويل،  املحيل  املستوى 

العمل آلالف الالجئني واملهاجرين يف جميع أنحاء العامل 

أو  الجنسيات  أو  العشائرية  التوجهات  بني  التمييز  دون 

األصول. 

الناحية  ليس فقط من  فإننا نرى "دهب شيل"  وختاماً، 

وأساسياً  داعاًم  جزًء  تكون  أن  أملنا  كام  وإمنا  التجارية 

األشخاص  من  للعديد  وبالنسبة  الصومايل.  املجتمع  من 

يف  ذويهم  من  يتلقونها  التي  الحواالت  تعد  املنطقة،  يف 

الشتات مصدرهم األسايس للرزق. وبإمكاننا مساعدتهم، 

إىل جانب املاليني من النازحني، من خالل مواكبة وتنفيذ 

أحدث التطورات التكنولوجية.  

يشغل عبد الرشيد دوايل منصب الرئيس التنفيذي 

 .)www.dahabshiil.com( "لرشكة "دهب شيل

وللحصول عىل مزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بـ 

.news@dahabshiil.com
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االً عىل يوشاهيدي، تظهر الحاجة  البيانات مصدراً فعرّ

البيانات.  لجمع  دة  موحرّ ملنهجية 

هو  املصدر  مفتوح  الخرائط  برسم  خاصة  ومشكلة 

التقارير األوليرّة لحادثة واحدة ميكن  العديد من  أن 

ال  حتى  بفعالية  املوقع  إدارة  وجبت  لذا  تقدميها، 

تظهر عىل أنها حوادث متعددة.

ق من الدقة الفعلية للتقرير صعوبته، خاصة  وللتحقُّ

موثوقة  شبكة  بناء  يستلزم  وهو  النائية،  املناطق  يف 

وميدانية من املنظامت األهلية املحلية. وعىل الرغم 

من نجاح استخدام يوشاهيدي يف كينيا لرسم خرائط 

جمهورية  قدمت  االنتخابات،  بعد  للعنف  التقارير 

أن  حيث  من  جديداً  تحدياً  الدميقراطية  الكونغو 

له جهات دعم عىل  تكن  مل  يوشاهيدي  فريق عمل 

أو  الجديدة  التكنولوجيا  حول  األخبار  لنرش  األرض 

فئة  وضعوا  لذلك،  ال��واردة.  التقارير  من  التحقق 

ق منه" للتفريق  جديدة وهي "مصدر الذي تم التحقُّ

من  النظام  إىل  الواردة  والتقارير  التقارير  هذه  بني 

املصادر غري املعروفة.

ق، بدأ مركز  وعىل الرغم من عدم حلرّ مشكلة التحقُّ

املنظامت  مع  مناقشاته  القرسية  الهجرة  دراسات 

للتعاُمل  املعنيرّة  الدولية  واملنظامت  املحلية  األهلية 

املحليني  الرشكاء  من  شبكة  بناء  أساليب  أفضل  مع 

حول  املحليني  السكان  إط��الع  بإمكانهم  الذين 

اإلنرتنت  توصيالت  مثل  املوارد  وتوفري  يوشاهيدي 

بجانب  الساتلية  والهواتف  الحاسوب  وأجهزة 

املصادر. التحقق من 

عىل  يركزون  يزالون  ال  السكان  من  الكثري  أن  ورغم 

البقاء، فإن هناك شبكة من املنظامت األهلية املحلية 

بالكونغو  الجنوبية  وكيفو  الشاملية  كيفو  إقليمي  يف 

الحال  عليه  كان  عام  راً  تطوُّ أكرث  وهي  الدميقراطية، 

يف ٢٠٠8-٢٠٠٩. ومن خالل التدريب والتعليم، صار 

الجديدة  بالتكنولوجيا  وعياً  أكرث  املحليون  السكان 

الكهربائية  اإلمدادات  نقص  مشكالت  استمرار  (مع 

يف  حتى  الكهرباء  انقطاع  وتواتر  النائية  القرى  يف 

ومنذ  اإلن��رتن��ت).  إىل  الدخول  ومحدودية  امل��دن 

انهالت  بالكونغو،  يوشاهيدي  موقع  إطالق  إعادة 

القرسية  الهجرة  دراس��ات  مركز  عىل  االتصاالت 

التعاون  عن  بحثاً  املعنيرّة  املنظامت  من  عدد  من 

األساسية  اهتامماتهم  وتأيت  الرشاكات.  تشكيل  أو 

املبكر  لإلنذار  كنظام  يوشاهيدي  استخدام  حول 

يوجد  وال  السالم.  بناء  الجنيس ويف مساعي  بالعنف 

ضمن  الصعبة  األهداف  هذه  توافق  عدم  يف  سبب 

يوشاهيدي.

جمع  إمكانية  يوشاهيدي،  مثل  للتكنولوجيا،  إن 

بعْد  تتضح  مل  لكنه  النازحني.  السكان  البيانات حول 

نتائج تزويد السكان املحليني بالقدرة عىل نرش هذه 

املعرفة املتعلقة بأمنهم يف أثناء الرصاعات املستمرة. 

من  املزيد  الحصول عىل  أن  التأكيد عىل  يتم  مل  كام 

الالجئني  السكان  ومصالح  حامية  ن  سيحسرّ املعرفة 

اآلخرين. والنازحني 

)g-ruffer@northwestern.edu( تعمل غاليا يب رافر 

مديراً ملركز دراسات الهجرة القرسية بجامعة نورث 

 وسرتن بالواليات املتحدة 

)http://www.cics.northwestern.edu/programs/ 

migration/(.

 www.ushahidi.com/  .١
٢.  ومقره مركز بافيت للدراسات الدولية واملقارنة

انظر "مركز البيانات للنازحني داخلياً يف إقليم كيفو الشاملية" للسيدة لورا   .3
جاكلني ترشش  www.hijra.org.uk/pdf/NHQ36/15.pdf (باإلنجليزية)

غري  واملنظامت  لالجئني  تتيح  جديدة  مبادرة  هناك 

أو  األقرباء  أحد  عن  للبحث  طلب  تقديم  الحكومية 

النقالة  الهواتف  األصحاب املفقودين وذلك من خالل 

الداعمة لخدمة اإلنرتنت أو عن طريق اإلنرتنت نفسه 

وهي  الذكية  للهواتف  مخصصة  أدوات  إىل  باإلضافة 

أساساً  تعني  املذكورة  األدوات  وتلك  التطوير.  قيد 

أنَّه مبقدور املرء عن طريق أي هاتف نقال، ومن أي 

مكان، أن يرسل البيانات الخاصة بأفراد األرس املنفصلني 

ومساعدتهم عىل مل الشمل. وأطلق مرشوع التعقب ذاك 

"اتحاد الالجئني يف كينيا" بالتعاون مع منظمة "الالجئون 

املتحدون" ضمن مرشوع ُعرف باسم "مرشوع الالجئني 

املتحدين" الذي ينفذ من خالل مكاتب املرشوع الثالث 

يف كل من نريويب، وكاكوما، وداداب.١ 

آلية عمل املبادرة

غالباً ما ينفصل أفراد العائلة الالجئة بعضهم عن بعض 

متثل  وهنا،  والقارات.  الدول  حدود  عرب  فرارهم  أثناء 

الجهود املبذولة يف رفع الكرب عن املكروبني الالجئني 

الحقوق األساسية  تلبية  السعي نحو  عنرصاً حاساًم يف 

املعرتف بها عاملياً كحق التمتع باملجتمع وحق الحياة 

األرسية.

اتحاد  بني  مشرتكة  دراس��ة  أثبتت  الصدد،  هذا  ويف 

الجئي كينيا ومنظمة الالجئون املتحدون أن 8٠% من 

يف  رغبتهم  عن  عربوا  املسحية  لدراستهام  املستجيبني 

تعقب آثار أحبائهم املفقودين، كام ذكروا أنَّ الالجئني 

عانوا من مشكالت يف  نريويب، وداداب وكاكوما  ضمن 

تعقب بعضهم ومل الشمل. أطلقت املنظمتان مرشوع 

الالجئني املتحدين يف يوليو/متوز ٢٠١٠، وخالل سنة من 

قد  كينيا  يف  ٤6٠٠٠ الجئ  من  أكرث  كان  التاريخ  ذلك 

عدد  من نصف  أكرث  (أي  املرشوع  لدى  تسليجهم  تم 

املستفيدين من خدمات اتحاد الجئي كينيا خالل الفرتة 

ذاتها). ويعتمد نجاح هذا املرشوع عىل حجم قاعدة 

اتحاد الجئي  املتحدين. وكان  الالجئني  بيانات مرشوع 

كينيا قد كثف جهوده التوعوية بشأن مرشوع الالجئني 

املتحدين عىل أمل إعالم الالجئني يف كينيا ويف مناطق 

شبكة  من خالل  وذلك  الخدمة  بهذه  العامل  يف  أخرى 

رشكاء الالجئني املتحدين املتنامية باستخدام النشاطات 

القامئة  غري  األخرى  والنشاطات  اإلنرتنت  عىل  القامئة 

عىل اإلنرتنت بهدف توسيع خدمات التعقب يف رشق 

والواليات  الغربية  أوروبا  يف  وكذلك  وشاملها  أفريقيا 

املتحدة األمريكية.

ومن خالل أي نوع من النظم األساسية املتوفرة (كمتصفح 

الهاتف النقال، أو اإلنرتنت، أو أندرويد)، سيكون مبقدور 

الالجئني تسجيل طلبات بحثهم يف قاعدة بيانات مروج 

بحيث  األمنية  النواحي  يراعي  مبا  ومصممة  عاملياً،  لها 

ميكن ضامن أن ال يحتفظ النظام إال باملعلومات التي ال 

ميانع الالجئ باإلفصاح عنها. ومبقدور الالجئ أيضاً إضافة 

معلومات إىل  صفحته الشخصية الخاصة به ("بروفايله") 

العائلة  أف��راد  فقط  يعرفها  خاصة  معلومات  ليشمل 

املستعارة،  األسامء  املعلومات  هذه  ومن  واألصدقاء. 

األرسار،  و/أو  املشرتكة  والذكريات  الجسدية،  واألوصاف 

إضافة إىل اسم قرية امليالد، أو اسم أحد من األشخاص 

واملكان  واملعلم،  كالواعظ  الشخص  ذلك  عرفهم  الذين 

من  ذلك  وغري  أرسته،  مع  مرة  آخر  فيه  شوهد  الذي 

معلومات. ودرج كثري من الالجئني عىل توقيع دخولهم 

يف النظام باستخدام اسمهم الكامل دون أن يفصحوا عن 

أماكن وجودهم الحقيقية.

دور التكنولوجيا يف تعقب العائالت يف كينيا
لويس كياما، وكريستوفر ميكيلسن، وكارولني نجريي، وميكيل هانسن

الالجئني عىل  الحديثة  الرقمية  األدوات  تساعد  قد  واإلنرتنت  النقالة  الهواتف  انتشار  من  استفادًة 
تعقب أفراد عائالتهم املفقودين. وأمن البيانات يعد من أهم الجوانب ملثل هذه األدوات.
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من  يشاء  ما  وذك��ر  للربوفايل  الالجئ  إنشاء  وبعد 

املعلومات فيه، قليلة كانت أم كثرية، لغرض عرضها علناً، 

طريق  عن  واألصدقاء  العائلة  أفراد  عن  البحث  ميكنه 

االسم، والعمر، والجنس وغري ذلك من معلومات. وتتيح 

أفراد  متييز  لالجئ  الربوفايل  يف  الشخصية  املعلومات 

يحملون  الذين  اآلخرين  األشخاص  من  أي  عن  العائلة 

أسامء متشابهة. وبعد العثور عىل شخص يحتمل يف أنَّه 

واحد من أفراد األرسة، ميكن تبادل الرسائل معه للتثبت 

من هوية جهتي االتصال. فبمقدور الالجئني أن يتواصلوا 

فيام بينهم عن طريق الرسائل املرسلة من خالل املوقع 

املتحدين  الالجئني  ملرشوع  األسايس  النظام  باستخدام 

أو  إلكرتوين  بريد  الحاجة إلنشاء حساب يف  نفسه، دون 

تساعد  األدوات  هذه  مثل  أنَّ  رغم  نقال،  هاتف  توافر 

بالفعل يف رفع مستوى سهولة استخدام النظام.

أمن املعلومات

يسعى مرشوع الالجئني املتحدين إىل املحافظة عىل أمن 

قواعد البيانات لديه، فال يخزن أي معلومات عن املوقع 

الجغرايف خارج نطاق بلدان الالجئني. أما النفاذ إىل قاعدة 

الرشكاء  إىل  برنامج  واجهة  خالل  من  فيمنح  البيانات 

إيريكسون  املحمولة  الهواتف  رشكة  (مثل  املختارين 

التي ُطورت أدوات الهاتف النقال من خاللها). وبالنسبة 

املتحدين  الالجئني  مرشوع  الستخدام  الناظمة  للقواعد 

الالزمة  املعلومات  وتقدم  الشفافية  منتهى  يف  فهي 

فيه  ُتخزن  الذي  واملكان  الربنامج  طبيعة  حول  لالجئني 

املعلومات وُتعرض.

لكنَّ جل الجهود يجب أن توجه للناحية التعليمية. فال 

بد من تعليم املستخدمني، مبن فيهم األشخاص الذين ال 

التكنولوجيا، بحيث  األدىن من فهم  الحد  ميتلكون سوى 

استخدام  كيفية  حول  املدروسة  القرارات  اتخاذ  ميكنهم 

يف  الالجئني  اتحاد  يقيم  الغرض،  ولهذا  األسايس.  النظام 

كل  يف  املجتمعية  التوعية  ومنابر  العمل  ورشات  كينيا 

لتمكني  الحرضية  البيئات  ويف  الالجئني  مخيامت  من 

األشخاص من فهم كيفية عمل النظام األسايس ولإلجابة 

عىل أسئلتهم. ويف مثل هذه املنابر، يحمل كوادر االتحاد 

الورقية  التسجيل  واالستامرات  املحمولة  الحواسيب 

سيتمكنون  تسجيلهم  فور  الذين  الراغبني  لتسجيل 

املتحدين  الالجئني  ملرشوع  األسايس  النظام  زيارة  من 

للتأكد مام إذا كان هناك آخرون يبحثون عنهم أو لرفع 

لزيادة  األنرتنت  عىل  النظام  إىل  التفصيلية  املعلومات 

التأكيد  من  بد  ال  وهنا  أحبتهم.  عىل  العثور  يف  فرصهم 

عىل أنَّ الالجئني الذين لديهم مخاوف أمنية حقيقية أو 

ال  حياتهم  عىل  خطراً  شخصيتهم  عن  اإلفصاح  يف  يرون 

املتحدين،  الالجئني  مرشوع  موقع  يف  يسجلوا  أن  يجب 

واألمر موضح عىل صفحة األسئلة التي يتكرر ذكرها عىل 

موقع الالجئني املتحدين عىل اإلنرتنت. أما الالجئني الذين 

يرون أن تسجيلهم يف املوقع يشكل خطراً عليهم فإنهم 

لن يسجلوا فيه بطبيعة الحال.

ل باسم مغريَّ لحامية  فهناك من الالجئني من يختار التسجُّ

أنفسهم من األشخاص الذين قد يرغبون بتعقبهم لغايات 

إمكانية  األسايس  النظام  ن  ميكِّ الخصوص،  وبهذا  رشيرة. 

البقاء  الالجئ  عىل  ل  يسهِّ بدوره  وهذا  الهوية  إخفاء 

مخفياً عن الغري. ومن جهة أخرى، يبدي بعض الالجئني 

مخاوفهم إزاء استخدام هذا النظام. فبعضهم يخىش أن 

تتمكن الحكومات أو الجهات األخرى من استخدام النظام 

بطريقة تعررّض فيها أمنهم إىل الخطر أو التسفري، يف حني 

يخىش آخرون أن يصبحوا هدفاً للجامعات السياسية أو 

األسباب،  تجنيدهم. ولتلك  إىل  التي قد تسعى  املسلحة 

غالباً ما يعمد الناس إىل تسجيل أسامئهم دون الكشف 

عن موقعهم الجغرايف لتجنب الوقوع يف أخطار التجنيد.

بعض الالجئني اآلخرين، خاصة الذين يفتقرون إىل وثائق 

التعريف الشخصية الصالحة، ال يبدون رغبة يف التسجيل 

يف املوقع خوفاً من كشف أمرهم أمام السلطات. ولذلك، 

ال بد من السعي وراء رفع الوعي بشأن إمكانية حجب 

حجم  بتقديم  الالجئني  أمام  يتيح  ما  الخدمة  يف  الهوية 

املعلومات املريح لهم.

إعالم  عىل  املتحدون  الالجئون  منظمة  تعمل  وهنا، 

بالخدمات  الخدمة  يف  تسجيلهم  عملية  أثناء  الالجئني 

التي تقدمها املنظمة والخدمات التي ال ميكن أن تقدمها. 

وتحديداً يف حال تلقى مستخدم املوقع عروضاً للمساعدة 

اعتبارها  عليه  فإن  "الفوائد"  من  أو غريها  للتوظيف  أو 

املنظمة  فتستخدم  عنها.  املنظمة  إبالغ  يجب  خدعة 

من  ميكن  حيث  املوقع  داخل  املشفرة  الرسائل  خدمة 

خاللها إرشاد الالجئ عىل الخطوات التي ميكن أن يتبعها 

يف رده هذه الرسائل.

ليس  نظام  أنَّه  عىل  هذا  األسايس  النظام  اعتبار  يجب 

ب  تعقرّ ملنهجيات  مكمل  إنَّه  بل  مستقلة،  بصورة  قامئاً 

الالجئون  منظمة  تؤكد  الصدد،  وبهذا  أخرى.  ونشاطات 

جميع  يغطي  ال  التعقب  م��رشوع  أنَّ  عىل  املتحدون 

بعدم  بشدة  املستخدمون  وُينصح  الالجئني.  مجموعات 

يعرض  ذلك  كان  حالة  يف  النظام  يف  لهم  حساب  إنشاء 

الالجئ أو العائلة إىل الخطر.

منذ  ظهرت  أساسية  مشكالت  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة 

هواتف  لديهم  الالجئني  غالبية  أن  وهي  املرشوع  بداية 

بروتوكول  أجهزتهم ال تدعم خاصية  نقالة ولكن معظم 

الرسائل  خدمة  أنَّ  كام   .(WAP) الالسليك  تطبيقات 

النصية القصرية املخطط لها غري مفعلة بعد يف كينيا.

مرشوع منظمة الالجئون املتحدون ُينفذ حالياً يف أجزاء 

أخرى يف رشق أفريقيا، حيث تعمل املفوضية العليا لألمم 

شاميل  يف  الخدمة  اختبار  عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

األسايس يف  النظام  تعمل عىل  أخرى  هيئات  مع  أوغندا 

أكرث من  النظام  أفريقيا. ويف كل شهر، يسجل يف  شامل 

٤5٠٠ الجئ.

لويس كياما )refcon@rckkenya.org( املديرة 

 التنفيذية يف اتحاد الالجئني يف كينيا 

 www.rckkenya.org، وكريستوفر ميكيلسن 

)cm@refunite.org( مدير منظمة الالجئون 

 املتحدون، وكارولني نجريي 

)caroline@rckkenya.org( مديرة املرشوعات لدى 

مرشوع الالجئون املتحدون يف كينيا، وميكيل هانسن 

)msh@refunite.org( مديرسابق للمرشوعات لدى 

منظمة الالجئون املتحدون، منطقة رشق أفريقيا.

املرشوع مدعوم من وزارة شؤون الالجئني الكينية، واملفوضية العليا لألمم   .١
املتحدة لشؤون الالجئني، وجمعية الصليب األحمر الكيني، وإيريكسون.

قصة نجاح
يف عام ١٩٩١، الذ أحمد حسن عثامن* بالفرار من النزاع الدائر يف الصومال تاركاً وراءه عائلته يف كيساميو متوجهاً 

إيفو لالجئني قبل أن  الزمن يف مخيم  اللجوء هناك. وعاش أحمد مدة من  للحصول عىل حق  كينيا سعياً  إىل 

يستوطن مجدداً يف والية كولورادو يف الواليات املتحدة األمريكية حيث ُمنح عىل الجنسية األمريكية.

ويف عام ١٩٩٢، وصل ابن عمه عبد الله شيخ إىل كينيا سعياً للدعم هناك وحصل عىل صفة الالجئ. ثم انتهى 

األمر به إىل مخيم داغاهييل يف داداب. وكان يعتقد أن أحمد موجود أو كان موجوداً يف ذلك املخيم، لكن كل 

مساعيه للعثور عليه باءت بالفشل ثم فقد األمل يف العثور عليه، وظن يف النهاية أن أحمد عاد إىل الصومال.

ف اتحاد الالجئني يف كينيا عبد الله ليساعد يف مرشوع الالجئون املتحدون يف مخيم  ويف أوائل عام ٢٠١١، وظرّ

البحث عن األحباب املفقودين، ثم توصل إىل اسم مألوف له،  التعقب وبدأ  داغاهايل، ثم تسجل يف مرشوع 

فتواصل مع صاحب ذلك االسم من خالل نظام الرسائل لدى منظمة الالجئون املتحدون. وعندما تلقى الرد، تبني 

أنَّ ذلك الشخص إمنا هو ابن عمه الحبيب أحمد. تبادال أرقام الهواتف وجرى االتصال بعد عرشين عاماً من 

الفراق. واآلن، ما زال ابنا العم عىل اتصال مستمر، وهام اآلن يبحثان معاً عن األصدقاء واألقرباء اآلخرين.

* االسم غري حقيقي.
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جمع ومشاركة البيانات حول 
العنف الجنساين

كريستي كرابرتي

يف حني أن املعلومات قد متثل شاهداً عىل شدة الحاجة 

وداعياً لألشخاص التخاذ الالزم، فمن الوارد أيضاً جمعها 

وأخالقيات  نزاهة  ينتهك  بشكل  ومشاركتها  وتخزينها 

جمع البيانات. وتكمن قوة هذه التحديات يف اشتاملها 

ال  ما  غالباً  إذ  جنساين،  عنف  أحداث  من  ناجني  عىل 

تتوافر موافقتهم يف عملية جمع البيانات، بل يتم تقاسم 

البيانات التعريفية حول الناجي ومقدم الخدمة يف الكثري 

من األحيان.

الناجني  البيانات مع حامية  الطلب عىل  استيفاء  وبغية 

الدولية  اللجنة  بني  التعاون  تم  الخدمات،  ومقدمي 

واملفوضية  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  لإلغاثة 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إلنشاء نظام إدارة 

جمع  من  الخدمات  مقدمي  ن  سيمكرّ والذي  البيانات، 

وتخزين وتحليل وتقاسم البيانات حول حوادث العنف 

الجنساين التي سبق اإلبالغ عنها بصورة نزيهة وأخالقية. 

"نظام  الوكاالت  املشرتكة بني  املبادرة  وُيطلق عىل هذه 

 Gender) الجنساين"  العنف  حول  املعلومات  إدارة 

 Based Violence Information Management

System). وبإمالء استامرة املوافقة، يؤكد النظام للناجني 

سيطرتهم عىل املعلومات الخاصة بهم، بدًء من املقابلة 

املبدئية مع العميل.

د النظام مقدمي الخدمات بآلية تقاسم املعلومات  كام يزورّ

عة بشكل آمن وأخالقي من خالل تطوير بروتوكول  املجمرّ

ستتم  التي  البيانات  يوضح  حيث  املعلومات،  لتشارك 

مشاركتها ومع من والغرض من مشاركتها. 

املتاحة يف األوضاع اإلنسانية، تم  املوارد  النظر إىل  ومع 

تطوير نظام إدارة املعلومات حول العنف الجنساين يك 

فمن  بالفعل.  واملوجودة  البسيطة  التكنولوجيا  ف  يوظرّ

 (Excel) "برنامج "مايكروسوفت أكسل خالل استخدام 

مسهبة،  بيانات  قاعدة  عمل  من  بدالً  للنظام،  كمحور 

بشكل  املجال  هذا  يف  التكنولوجيا  بهذه  االنتفاع  ميكن 

عىل  الدخول  فيها  يندر  التي  األوضاع  مع  خاصة  أكرب، 

استخدام  مهارات  تتعدى  ال  وحيث  اإلنرتنت  شبكة 

الكمبيوتر األساسيات. ويضمن استخدام املوارد البسيطة 

مع  حتى  النظام،  استدامة  أكسل  مايكروسوفت  مثل 

حركةدوران املوارد البرشية. عالوة عىل ذلك، ومن أجل 

استيفاء حاجة بعض املكاتب لنقل امللفات بني املواقع، 

لنموذج  كربونية  نسخة  لإلغاثة  الدولية  اللجنة  طورّرت 

الورقية  امللفات  بنقل  يسمح  والذي  البيانات  تسجيل 

بشكل آمن والتخلص من كافة املعلومات التعريفية مع 

إمكانية إدخال البيانات يف نفس الوقت.

م لنظام  والتحدي القائم اآلن هو ضامن االستيعاب املنظرّ

إدارة املعلومات حول العنف الجنساين والذي سيسمح 

لحامية  الجديدة  املعايري  بإنشاء  اإلنساين  لملجتمع 

العمالء وإيجاد املعلومات القيرّمة.

املعلومات  إدارة  نظام  أدوات  عىل  الحصول  ميكن 

عىل:  املعلومات  من  واملزيد  الجنساين  العنف   حول 

www.gbvims.org

 )kristy.crabtree@rescue.org( كريستي كرابرتي

هي مديرة املعلومات بالفريق الفني لحامية املرأة 

 ومتكينها التابع للجنة اإلغاثة الدولية 

.www.rescue.org/

هواتف األندرويد للمسوحات 
حول استخدام الناموسيات

سارة هويباك وماريان سكيلبريورد

تبحث املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

يف جمع البيانات باستخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية 

املواقع  تقييم  مثل  عملها  مجاالت  من  العديد  يف 

املفوضية  ذت  نفرّ  ،٢٠١٠ عام  ففي  الالجئني.  وتصنيف 

استخدام  ومضار  منافع  لتقييم  تجريبياً  مرشوعاً 

الهواتف املحمولة يف إجراء املسوحات حول استخدام 

الشبكات الواقية من البعوض (الناموسيات) يف داداب 

الحايل  البيانات  جمع  بأسلوب  مقارنتها  مع  بكينيا، 

والقائم عىل املستندات الورقية. وقد شمل ذلك تقييم 

الجدوى والتكلفة واملدة الزمنية واملوارد البرشية.

بجمع  املتاحة  األندرويد١  هواتف  تطبيقات  وتسمح 

الصوتية  البيانات  مثل  البيانات  من  مختلفة  صور 

والفيديو  والصور  املواقع  لتحديد  العاملي  والنظام 

والرمز الرشيطي (أي الشفرة الخيطية). وصار تحميل 

التحقق  تم  أكرث سهولًة، كام  البيانات  وحفظ سجالت 

والتي  للتحويل  قابلة  وحفظها يف صيغة  البيانات  من 

اإلحصايئ  التحليل  برامج  باستخدام  تحليلها  ميكن 

املتخصصة مثل epiinfo وSTATA وSPSS. وللهواتف 

أيضاً مزايا إضافية للتحقق من البيانات التي ال توجد 

يف املسوحات الورقية، منها:

تسجيل املسوحات وقت إدخال البيانات.

بإحداثيات  زيارتها  متت  التي  املنازل  مواقع  وسم 

النظام العاملي لتحديد املواقع.

. تأكيد صور الناموسيات لوجودها الفعيلرّ

جمع  إلك��امل  ال��الزم  الزمن  تقليل  جانب  إىل  ه��ذا 

عملت  كام  كبري،  بشكل  الهواتف  باستخدام  البيانات 

تكنولوجيا الهواتف الذكية عىل تقليص األيام اإلضافية 

وتنظيفها وإرسال مجموعات  البيانات  الالزمة إلدخال 

البيانات.







إىل  الحاجة  وانتفاء  املسح  تنفيذ  رسعة  زيادة  ومع 

إدخال البيانات يدوياً، تقل اعتامدية استخدام الهاتف 

عىل املوارد البرشية رغم القيمة التي تحملها املقارنة 

املبارشة لجودة البيانات من خالل املقارنة بني استخدام 

وبني  الورقية  املستندات  عىل  القامئة  املسح  أساليب 

تكنولوجيا الهواتف الذكية يف نفس املنزل.

كام كانت مقارنة التكلفة، ناهيك عن تكاليف املتعلقة 

بلغت  حيث  مقبولة،  وخالله،  املسح  إعداد  مبرحلة 

تكاليف البدء يف تنفيذ املسوحات الورقية 3578 دوالر 

أمرييك باإلضافة إىل ١363 دوالر و3٩٢8 دوالر لرشاء 

عنارص  جميع  رشاء  افرتاض  ومع  األندرويد.  هواتف 

أخرى  مرة  الورقية  املستندات  عىل  القامئة  املسوحات 

الثانية من املسح، فإن هذا يعني توفري  الجولة  خالل 

مقدارها  إجاملية  بة  مركرّ لتكلفة  األندرويد  هواتف 

5٠١ دوالر أمرييك خالل جولتي املسح. وسيزداد توفري 

الهواتف  نتيجة الستخدام  التكلفة يف كل مسح الحق 

ر بحوايل  الذكية، عىل الرغم من أن عمرها االفرتايض ُيقدرّ

إىل  تحتاج  أن  قبل  امليداين  االستخدام  من  شهراً   ١8

استبدالها. ومن املهم أيضاً مراعاة ووضع ميزانية لقطع 

الغيار واإلصالحات.   

الهواتف املحمولة من  إن هناك دعاًم كبرياً الستخدام 

موظفي  داداب ومن  املسح يف  بإجراء  القامئني  جانب 

الالجئني وذلك  املتحدة لشؤون  لألمم  العليا  املفوضية 

يف  الستخدامها  املناسب  الوقت  يف  بالبيانات  للتزويد 

الحظ  األخ��رى،  مزاياها  جانب  وإىل  القرارات.  صنع 

يف  الهواتف  استخدام  أن  املسح  بإجراء  القامئون 

املسوحات أقل عبأً من املستندات الورقية وأقل عرضة 

عىل  الصيغة  هذه  ساعدتهم  أيضاً،  البيانات.  لفقدان 

اتباع األسئلة بالرتتيب.

 )sarah.hoibak@gmail.com( تعمل سارة هويباك

استشارية يف برامج مكافحة املالريا التابعة للمفوضية 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يف حني أن 

 )schliperm@unhcr.org( وماريان سكيلبريورد

هي كبري مسؤويل الصحة العامة بقسم الصحة العامة 

ومرض ضعف املناعة املكتسبة باملفوضية.

١. هو نظام مفتوح املصدر لتشغيل الهواتف الذكية. 
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مخيم إيفو، داداب، كينيا
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استخدام الهواتف املحمولة يف 
مراقبة الصحة العامة يف دارفور

كيبيدي ديريبي

قامت وزارة الصحة يف إقليم دارفور، بالعمل مع منظمة 

ملراقبة  نظام  بإنشاء  آخرين،  ورشك��اء  العاملية  الصحة 

األمراض املعدية يعتمد عىل الهاتف املحمول. وُيستخدم 

هذا النظام يف املناطق التي تندر فيها املوارد واملرافق؛ ذلك 

الة  ألن األساليب التقليدية لإلبالغ عن األمراض مل تعد فعرّ

النامية.  الدول  املعقدة يف  الطوارئ  أو عملية يف حاالت 

الهواتف  لإلبالغ عىل  وبدالً من ذلك، ميكن وضع مناذج 

الخدمات  مقدمي  عىل  األمر  سيسهل  مام  املحمولة، 

كام  الخاصة.  التقارير  وإرسال  البيانات  إلدخال  الصحية 

سيساعد هذا النظام يف تقليل األخطاء والوقت امُلستغرق 

يف اإلبالغ وتسهيل االلتزام بجداول اإلبالغ. 

وقد ُأنشئ نظام لإلنذار املبكر يف ١٠3 مرافق صحية عرب 

جنوب دارفور لإلبالغ عن أكرث من عرشة أمراض بصورة 

أسبوعية وأربعة أمراض أخرى سيتم اإلبالغ عنها يومياً. 

وتم تزويد املنشآت الصحية بالهواتف املحمولة، مع قرص 

يرسل  حيث  القصرية،  الرسائل  إرسال  عىل  استخدامها 

ملراكز  يومياً  قصرية  برسالة  الصحية  الخدمات  مقدمي 

التنسيق، متضمنة حتى التقارير الصفرية.

التحسينات  من  الرغم  فعىل  التحديات،  بعض  وهناك 

التي أُجريت مؤخراً، ال تشمل التغطية بشبكات الهاتف 

املحمول كافة املناطق، مام ميثل قصوراً يف الوضع الصحي. 

الهاتف املحمول ونظام اإلبالغ  الجمع بني خدمة  إال أن 

بشبكات  املغطاة  غري  املناطق  يف  الكتابة  عىل  القائم 

نتائج جيدة. كام سيساعد استخدام  املحمول قد أعطى 

الهواتف العاملة عرب القمر الصناعي يف املناطق البعيدة 

عن شبكات الهاتف املحمول يف دعم النظام بشكل أكرب. 

هناك  فإن  الشبكات،  بها  تعمل  التي  املناطق  يف  حتى 

البطاريات.  شحن  إلعادة  الكهرباء  إم��دادات  يف  نقص 

وعىل التدخالت املستقبلية النظر بعني االعتبار الستخدام 

الهواتف املحمولة ذات ألواح السليكون الشمسية، املثبتة 

يف غالف الهاتف. 

املحمولة  الهواتف  استخدام  يلزم  فإنه  أمكن،  ومتى 

دة بنظام املعلومات الجغرافية. وميكن برمجة نظام  املزورّ

قصرية  رسالة  لكل  املنسقة  البيانات  ينشئ  يك  اإلبالغ 

املرض  تعقب  يف  ذلك  سيساعد  حيث  تلقائية،  بصورة 

امُلبلغ عنه يف األماكن املحددة.

كيبيدي ديريبي )kebededeka@yahoo.com( هو 

املنسق الصحي يف جنوب دارفور عن منظمة "مريلني" 

 .)www.merlin.org.uk( الخريية

وقد ُكتب هذا املقال بصفة شخصية، وهو بالرضورة ال 

يعكس آراء منظمة مريلني.

العاملي  التحول  من  جمعاء  البرشية  استفادت  لقد 

امللحوظ الذي جاء عىل أيدي املهندسني واملبدعني. وكثري 

مام كان يعد يف السابق محض خيال علمي أصبح اآلن 

واقعاً ملموساً ومألوفاً، بفضل املهندسني والرشكات التي 

دفعهم حافز تحدي املشكالت والرغبة يف حلها من جهة، 

تلبية  لكنَّ  أخرى.  جهة  من  التجاري  الكسب  وتحقيق 

حاجات الالجئني وغريهم من األشخاص املهمشني تتطلب 

منا إيجاد السبل املناسبة لجذب األشخاص القادرين عىل 

ال  حيث  اإلنساين  العمل  إىل  الهندسية  املشكالت  حل 

يشكل الربح املادي دافعاً أساسياً.

جذب الجيل الجديد

التخرج  حديثو  يتقاضاها  التي  املهندسني  رواتب  تعد 

جذب  أنَّ  يعني  وهذا  الرواتب،  أعىل  من  الجامعيني 

هؤالء الخريجني إىل املهن التي ُتعنى بتقديم الخدمات 

بنفع  عليهم  تعود  بأهداف  إلهامهم  يتطلب  اإلنسانية 

يفوق أي مكاسب مادية. ومبا أنَّ للهندسة تاريخ طويل 

يف تقديم الحلول للمشكالت للمصلحة العامة من جهة، 

ونظراً لوجود كثري من النزاعات القامئة يف العامل من جهة 

أخرى، فهناك فرصة إلعادة النظر يف التحديات املتنوعة 

املتعلقة بدعم الالجئني عىل أنها تحديات ميكن اجتيازها 

الهندسة  مجال  يبذلها  التي  القيمة  الجهود  بفضل 

العريق.

اإللهام،  عن  يبحثون  اليوم  الشباب  املهندسني  من  كثري 

لكنَّ فهمهم للمشكالت العاملية التي يعاين منها الالجئون 

التي  اإلعالم،  وسائل  تقدمه  مبا  الحظ،  لسوء  محدود، 

حالة  أنهم  عىل  لالجئني  صورة  رسم  إىل  متيل  ما  غالباً 

ومثل  السياسية.  باملشاحنات  ومدفوعة  منها  ميؤوس 

اجتذاب  يف  فاعلة  تكون  لن  اإلعالمية  الرسائل  تلك 

املشكلة، سعى معهد هنت  لهذه  وللتصدي  املوهوبني. 

للهندسة والعمل اإلنسانيفي الجامعة امليثودية الجنوبية 

يف والية داالس األمريكية، من خالل العمل مع مدرسني 

يف  األكادميية  برامجه  توسيع  إىل  ذاتها،  الجامعة  من 

الهندسة لتشتمل عىل عدد من الربامج التنموية العاملية 

التي تستكشف التحديات الثقافية، واملالية، والقانونية، 

والفنية التي تواجهها دول الجنوب (البلدان النامية) مبن 

فيهم الالجئني يف املخيامت. واآلن، أصبح مبقدور الطالب 

ممن كانوا يوماً ما يرغبون يف اكتساب املهارات الهندسية 

خيارات  يدرسوا  أن  التجارية  الحياة  يف  منها  لالستفادة 

أخرى تتضمن انتهاج رؤية بديلة عن الهندسة.١ 

قصة نجاح مبكرة

عىل  محصوراً  يكون  أن  الهنديس  لإلبداع  ينبغي  ال 

أيضاً  املهندسني  وغري  فالطلبة  الهندسة،  يف  املتخصصني 

حدث  ما  وهذا  اإلبداعية.  الحلول  يقدموا  أن  ميكنهم 

يف أبريل/نيسان ٢٠١١، عندما أقام معهد هنت أسبوع 

تنافست  حيث  مرة،  ألول  اإلنساين"  والعمل  "الهندسة 

مرشوع  بناء  يف  االختصاصات  املتعددة  الطالب  فرق 

تجاري كامل متناه يف الصغر وذلك بهدف توفري خدمات 

مأوى  النقالة من خالل  الهواتف  النظيفة وشحن  املياه 

الفرق  مؤقت لالجئني. ولتحقيق ذلك الهدف، كان عىل 

التجارية  مفصلة ملرشوعاتها  ترسم خططاً  أن  املتنافسة 

التي مل تقترص عىل التعامل مع اإلبداع يف املنتج فحسب، 

بل ُعنَيت أيضاً بالتحديات املصاحبة للتسويق، واملبيعات، 

والتوزيع. وقدم املتنافسون مفهومات إبداعية تضمنت 

عىل سبيل املثال تأجري املساحات اإلعالنية خارج املأوى 

لتسويق تلك الخدمات ولقبول الدفع عن طريق الهاتف 

الخلوي لتقديم خدمات املياه أو شحن الهاتف النقال. 

مون  وكانت النتيجة أفكاراً ابتكارية وعملية بل ذكر املحكرّ

يف املنافسة عىل أنها قابلة للتطبيق. 

توضيح  يف  نجاحاً  الصغرية  املنافسة  تلك  أظهرت  لقد 

املختلفة  التخصصات  التعاون بني  كيف ميكن أن يكون 

االً يف التصدي للتحديات املحددة مبا يعود بالخري عىل  فعرّ

مجتمعات محلية محددة.

مراكز اإلبداع امليدانية

لألمم  العليا  املفوضية  وقعت   ،٢٠١١ أغسطس/آب  يف 

املتحدة لشؤون الالجئني ومعهد هنت للهندسة والعمل 

أسس  اتفاقاً  الجنوبية  امليثودية  الجامعة  يف  اإلنساين 

دعم  يف  واإلب��داع  الهندسة  دور  لتعزيز  العام  اإلط��ار 

عىل  االتفاقية  تلك  وتحث  الالجئني.  مخيامت  عمليات 

املشاركة املنظمة للرشكات التجارية والجامعات ومعاهد 

التكنولوجيا والهندسة لدعم العمل مع الالجئني
ستيفاين هنت وجيفري ك. أورزك

رشاكات جديدة تنشأ لتشجيع املهندسني الشباب عىل توظيف مهاراتهم يف خدمة الالجئني.
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عىل  أيضاً  تحث  كام  الحكومة  قبل  من  املدارة  البحوث 

التعاون بني الجهات املختلفة والعمل معاً للتصدي ألكرث 

التي  التحتية  والبنية  الفنية  املجاالت  يف  أهمية  القضايا 

الالجئني  املتحدة لشؤون  العليا لألمم  املفوضية  تواجهها 

يف مساعدة الالجئني يف األمور املتعلقة باملاء، واإلصحاح، 

واملأوى، واالتصاالت، والرعاية الصحية.

التعاون  الخطة  هذه  يف  األساسية  العنارص  إحدى  ومن 

امليدانية ونرشها يف  اإلبداع  مراكز  إقامة  العمل عىل  يف 

املناطق  ويف  الالجئني  مخيامت  داخل  املواقع  من  عدد 

الفقرية.  العشوائية  السكانية  األحياء  ويف  لها  املجاورة 

وستتيح املواقع البحثية والتنموية للباحثني، واملهندسني، 

إىل جنب مع  العمل جنباً  الخريجني  والطلبة  واملبدعني، 

نظرائهم الذين يعملون ويعيشون يف مخيامت الالجئني. 

وقد ُرفدت مركز اإلبداع امليدانية تلك بعدد من الخرباء 

سوف  املراكز  تلك  فإنَّ  وبذلك  منظامتهم،  من  امُلعاِرين 

املشكالت  لتعقيدات  التعرض  والعلامء  للمهندسني  تتيح 

التي تواجهها املخيامت ما يرفع من احتاملية  الحقيقية 

إحراز التقدم الحقيقي يف شتى املجاالت.

مراكز  أنَّ  إليها  االنتباه  يجب  التي  املهمة  األمور  ومن 

اإلبداع امليدانية سوف ُترشك مجتمعات الالجئني، وعىل 

األخص الالجئني من ذوي الخربات الهندسية، مبارشة يف 

إعداد الحلول واختبارها.  وذلك ما سيساعد عىل ضامن 

الثقافية  الحاجات  تلبية  عىل  املقرتحة  الحلول  قدرة 

والفنية للمجتمع املحيل وتوفري الفرص يف الوقت نفسه 

لبناء القوى العاملة املتخصصة ضمن املخيامت للحفاظ 

عىل هذه املكتسبات الجديدة وحاميتها.

دولية  قاعدة  إقامة  شأن  من  سيكون  ذلك،  عن  وفضاًل 

َنخدمها  التي  الالجئني  مجتمعات  ضمن  الفني  لإلبداع 

أفضل  لجذب  املطلوب  القوي  اإلنساين  الحافز  توفري 

من  فئة  خدمة  يف  ليكونوا  العامل  يف  املشكالت"  "حالَّيل 

الناس من ذوي الحاجات األكرث واألكرب يف العامل.

ستيفاين هنت )EandH@lyle.smu.edu( تعمل يف 

مجلس الواليات املتحدة األمريكية للمفوضية العليا 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وهي أيضاً، مع زوجها 

هنرت هنت، مؤسس مشارك ملعهد هنت للهندسة 

والعمل اإلنساين يف الجامعة امليثودية الجنوبية ضمن 

 كلية اليل للهندسة 

 .)www.smu.edu/Lyle/HuntInstitute.aspx(

جيفري ك. أورزاك )dean@lyle.smu.edu( عميد 

كلية اليل للهندسة يف الجامعة امليثودية الجنوبية 

)www.smu.edu/lyle.aspx( وأستاذ الهندسة 

الكهربائية فيها.

أدخلت عنارص الربامج الجديد عام ٢٠١١.  .١

SMU-Hunt Institute / Greeson Robert

االبتكارات يف أسبوع "الهندسة والعمل اإلنساين" ملعهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين يف الجامعة امليثودية الجنوبية، أبريل/نيسان 2011. 

خطة  تقريره  غايل  بطرس  بطرس  تقرير  إص��دار  منذ 

النداءات إىل األمم  السالم١ منذ حوايل ٢٠ عاماً، ظهرت 

اإلنذار  آليات  لتحسني  املنظامت  من  وغريها  املتحدة 

الطوارئ  وحاالت  الطبيعية  الكوارث  من  لكل  املبكر 

املعقدة. فقد تلقى اإلنذار املبكر ملنع الجرائم املتعلقة 

بالفظائع الجامعية اهتامماً أقل رغم العالقات الواضحة 

مع القضايا اإلنسانية مثل االضطرابات املدنية والرصاعات 

والنزوح الناشئ (الذي غالباً ما يكون جامعياً).

حول  مؤمتراً  أسرتاليا  أوكسفام  منظمة  عقدت  وقد 

نوفمرب/ترشين  يف  كمبوديا  يف  للحامية"  املبكر  "اإلنذار 

للتنمية  األسرتالية  الوكالة  مع  بالرشاكة   ٢٠١٠ الثاين 

الدولية و"مركز آسيا واملحيط الهادئ ملسؤولية الحامية" 

والتحالف الدويل ملسؤولية الحامية، حيث جمع املؤمتر 

لألمم  التابعة  الفاعلة  والجهات  التكنولوجيا  خرباء  بني 

املتحدة واملجتمع املدين ملناقشة كيف ميكن للتكنولوجيا 

أن تساعد يف تقليل تعرُّض املجتمعات للعنف الجامعي، 

الة ميدانياً. باإلضافة إىل الربامج الفعرّ

جديدة  فرصاً  الحديثة  التكنولوجيا  صور  خلقت  أيضاً، 

املبكر. وإن بعض  املجتمعية ولإلنذار  املعلومات  لجمع 

الربامج مثل "يوشاهيدي"٢ و"خريطة الشارع املفتوحة"3، 

فيها  يتم  التي  األزم��ات  خرائط  رسم  أدوات  بوصفها 

االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية، ُتحدث 
ثورة يف أسلوب جمع معلومات األزمة وإتاحتها.٤

للسكان  فرصاً  األنظمة  هذه  ر  توفرّ ذلك،  عىل  عالوة 

والسلطات  البعض  بعضهم  إلطالع  أنفسهم  املترضرين 

الحكومية والعامل أجمع مبا يحدث بحقهم. فعىل سبيل 

املثال، استخدم برنامج " Uwiano للسالم"5 يف كينيا موقع 

االستفتاء  خالل  للعنف  واالستجابة  ملراقبة  يوشاهيدي 

ن  الكيني الذي انعقد يف ٤ أغسطس/آب ٢٠١٠. وقد تضمرّ

ورفع  ب  لتعقُّ اإللكرتونية  والخصائص  األدوات  الربنامج 

الكراهية  أحاديث  حول  األدلة  واستعادة  عن  التقارير 

والتحريض وغري ذلك من صور العنف أو التحريض عىل 

العنف من خالل الرسائل النصية والصوتية والفيديوية. 

كام تم رسم خرائط الرسائل الواردة من خالل تكنولوجيا 

تحديد األماكن جغرافياً. وساعدت املعلومات املجموعة 

اإلنذار املبكر للجرائم املتعلقة بالفظائع الجامعية
فيبي وين بوب

ميكن الستخدام التكنولوجيات الجديدة ألنظمة اإلنذار املبكر املساعدة يف تقليل تعرُّض األشخاص 
للعنف الجامعي.
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والسلطات  الرشطة  إخطار  يف  للسالم   Uwiano برنامَج 

ملتلقي  ميكن  كان  عندها  العنف،  بنشوب  واملجتمعات 

خالل  من  إما  املناسبة  باالستجابات  القيام  املعلومات 

ل.  التجُنب أو التدخُّ

وقد اخُتربت إمكانات التكنولوجيات الجديدة مثل رسم 

خرائط األزمات لتعزيز االستجابة اإلنسانية عند حدوث 

النزوح عام ٢٠١١ يف ليبيا.6 ورغم أن أساليب دمج هذه 

تتطور،  تزال  ال  اإلنسانية  االستجابة  بفاعلية يف  الخرائط 

ن لالحتياجات اإلنسانية.  امُلحسرّ التقييم  تتضح إمكانيات 

لكن بعض العوائق واملخاطر التي يلزم النظر إليها بعني 

التي  األزمات  إمكانات رسم خرائط  االعتبار تخفف من 

يتم فيها االستعانة باملصادر الجامهريية.

أوالً، يف حني أن استخدام األنظمة القامئة عىل التكنولوجيا 

يف البيئات القمعية أو حيث ُيعاق استخدامها يبدو جذاباً 

التكنولوجيا  أن  إىل  االنتباه  يلزم  أنه  إال  األوىل،  للوهلة 

يعملون  من  يواجه  قد  وبالتايل  مأمونة،  دامئاً  ليست 

وضع  املهم جداً  املخاطر. فمن  التقارير بعض  رفع  عىل 

يف  املشاركني  األشخاص  وأمن  هوية  إسرتاتيجيات حامية 

وعيهم  وضامن  التكنولوجيا  عىل  القامئة  األنظمة  هذه 

باملخاطر. 

الجهات  بعض  لدى  القلق  هي  الصلة  ذات  األمور  من 

لرسم  املمكنة  الحامية  مخاطر  بشأن  اإلنسانية  الفاعلة 

باملصادر  االستعانة  فيها  يتم  التي  األزم��ات  خرائط 

املخاطر  تقارير  تتضمن  املثال،  سبيل  فعىل  الجامهريية. 

خرائط  راسمو  أو  املترضرون  السكان  يقدمها  التي 

األزمات من املتطوعني األماكن املحددة للجامعات التي 

تواجه مخاطر الهجامت، مام يزيد من خطر استهدافهم. 

وسيكون من املفيد تقاُسم معرفة املجتمع اإلنساين حول 

إدارة املعلومات بصورة مراعية للحامية مع مجتمع رسم 

خرائط األزمات.

ثالثاً، ويف حني ستناسب األنظمة القامئة عىل التكنولوجيا 

الدوَل ذات توصيلية اإلنرتنت الواسعة مثل مرص وكينيا، 

الرشقية  تيمور  مثل  دول  يف  منها  األدىن  الحد  فسُيطبق 

يف  وحتى  العاصمة.  خارج  اإلنرتنت  تغطية  لنقص  نظراً 

التوصيلية،  من  مرتفع  مستوى  بها  يكون  التي  الدول 

األشخاص  مثل  املستضعفة  الجامعات  استثناء  فسيتم 

النازحني داخلياً من الحصول عىل التكنولوجيا. 

غري  بطبيعتها  هي  اإللكرتونية  األنظمة  فإن  وأخ��رياً، 

حصينة. ففي أوائل عام ٢٠١١، أغلقت الحكومات الشامل 

أغسطس/آب  ويف  االجتامعي،  التواصل  شبكات  أفريقية 

من نفس العام، تم إيقاف االتصال الالسليك باإلنرتنت يف 

سياق االضطرابات االجتامعية الناشئة. الجدير باالهتامم 

أنه ميكن للحكومات والجهات الفاعلة األخرى والكوارث 

األنظمة  يجعل  مام  االتصال،  قنوات  إغالَق  الطبيعية 

اإللكرتونية أقل قابلية للعمل أو حتى معطلَّة متاماً. وقد 

عىل  مطلٍق  بشكٍل  القامئة  املبكر  اإلن��ذار  حلول  تكون 

التكنولوجيا غري كافية يف بعض األحيان. حينها، سيقتيض 

االتصال  عىل  معتمدة  غري  احتياطية  آليات  وضع  األمر 

باإلنرتنت.

الذي   ،٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  اإلغاثة  تقرير  وجد  لقد 

الفنية  "املجتمعات  بها  قامت  التي  املساهمة  بحث 

واالستجابة  املعلومات  جمع  تجاه  الدولية  والتطوعية" 

محدود  تواصل  هناك  أن  هايتي،  يف  الكوارث  لحاالت 

رسمي وغري رسمي بني العمل املنجز من ِقبل املجتمعات 

اعتبار  اإلنساين.7 ومع  التنسيق  والتطوعية ونظام  الفنية 

مشاركة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

مع "فريق العمل االحتياطي يف ليبيا" تطوراً واعداً، فإن 

آليات  لتطوير  تنفيذه  الالزم  العمل  من  الكثري  هناك 

ال بني مختلف الجهات الفاعلة بغية تسهيل  التنسيق الفعرّ

نة.  االستجابة اإلنسانية املحسرّ

من اإلنذار إىل الحامية

يف  ال  فعرّ وق��ايئ  إج��راء  إىل  املبكر  اإلن��ذار  تحويل  يعدرّ 

من  بالكثري  ومحفوفة  دة  معقرّ عمليًة  املناسب  الوقت 

املعلومات  وفرة  بينها  من  يأيت  والتي  الهامة  التحديات 

وفهم  املحدودة  املعرفة  مع  دة  املعقرّ الظواهر  حول 

بأمناط  التنبؤ  كيفية  تستلزم  أيضاً  املعلومات.  تعنيه  ما 

السلوك التي سينتج عنها العنف املنظم التحليَل السياقي 

املتطور. وتشتمل التحديات األخرى عىل القضايا املتعلقة 

تجاهل  إىل  املؤدية  الكاذبة  واإلنذارات  اإلنذار،  بتوقيت 

التنبيهات املستقبلية، والعجز عن اإلنذار املؤدي إىل نقص 

اإلجراءات الوقائية. كذلك كانت الحاجة إليجاد أساليب 

تعزيز القدرة املحلية عىل اإلنذار وتلقي اإلنذارات محوَر 

نوفمرب/ترشين  يف  انعقد  الذي  باملؤمتر  أسايس  اهتامم 

الثاين.

أن  الواضح  فمن  القضايا،  هذه  كل  من  الرغم  وعىل 

مجتمعياً  وامُلقادة  املصممة  املبكر  اإلنذار  ملرشوعات 

والقامئة عىل التكنولوجيا، مثل برنامج Uwiano للسالم، 

التكنولوجيات  دعم  إمكانية  توضح  فهي  الهام،  تأثريها 

الجديدة للمجتمعات يك تزيد من االحتياط للتهديدات 

تظهر  اإلمكانية،  هذه  تحقيق  أجل  ومن  تواجهها.  التي 

من  العديد  بني  للجمع  العمل  من  للمزيد  الحاجة 

املجتمعات التقنية مع املستجيبني اإلنسانيني واملجتمعات 

املترضرة لتحسني املامرسات وتخفيف املخاطر.

 )p.wynnpope@bigpond.com( فيبي وين بوب

هي استشاري مستقل يف الشؤون اإلنسانية.

للحصول عىل مزيد من نتائج املؤمتر والعروض 

 التقدميية للمتحدثني، ميكنكم زيارة: 

www.oxfam.org.au/earlywarning

١.  تقرير األمني العام لألمم املتحدة خطة السالم (وثائق األمم املتحدة 
S/24111/A/47–277) ١7 يونيو/حزيران ١٩٩٢

www.ushahidi.com   .٢
www.openstreetmap.org  .3

٤.  تستخدم Mapkibera.org/wiki، عىل سبيل املثال، خريطة الشارع 
املفتوح، وهي أكرب منطقة عشوائية يف كينيا والتي يبلغ عدد سكانها مليون 

شخص.
www.comminit.com/en/node/323372 5.  انظر

6.  انظر مقال جيفري فيالفيسيس  عىل الصفحة 7.
www.unfoundation.org/assets/pdf/disaster-relief-20-report.  .7

pdf

]مربع املعلومات كمساعدات[

استخدام تقنية الهواتف النّقالة يف االستجابة للطوارئ
إنرتنيوز  لشبكة  ع  تجمُّ هو   (/http://infoasaid.org) كمساعدات  املعلومات 

التنمية  وزارة  بتمويله  تقوم  والذي  يب يب يس  ملؤسسة  التابع  التنمية  وصندوق 

الدولية الربيطانية. وتهدف هذه املبادرة إىل تعزيز جودة املساعدة اإلنسانية من 

ووكاالت  الكوارث  جراء  املترضرين  السكان  بني  املعلومات  تبادل  تحسني  خالل 

لتحسني  واملوارد  األدوات  من  عدد  تطوير  عىل  املرشوع  هذا  ويعمل  اإلغاثة. 

االستعدادية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ، مع العمل بالرشاكة مع وكاالت اإلغاثة 

املختارة لإلخبار باستجابات اتصاالتهم يف حاالت الطوارئ ودعمها.  

الرسائل  (خاصة  ال  النقرّ الهاتف  تقنية  استخدام  وكيفية  إمكانية  تحديد  وعند 

 القصرية) يف االستجابة للطوارئ، فإن هناك اعتبارات هامة للعديد من العوامل 

الة ووضع سوق الهواتف  م يف الهواتف النقرّ  مثل التقاليد املرتبطة باستخدام والتحكُّ

ر مرشوع املعلومات كمساعدات ورشيكه  الة املحلية وحالة الشبكة. كام طورّ النقرّ

من  قامئة   (www.frontlinesms.com) القصرية للرسائل  األمامي  الخط  برنامج 

ال. طالع هذا الرابط:  العوامل التي يلزم مراعاتها عند تقييم سياق الهاتف النقرّ

  

http://tinyurl.com/infoasaid-checklist 

كام ميكن االّطالع عىل مقطع املعلومات كمساعدات عىل اليوتيوب بعنوان 

 "االتصاالت كمساعدات" عىل: 

.www.youtube.com/user/Infoasaid



٢8 نرشة الهجرة القرسية 38التكنولوجيا�2

املبتكرة  الربمجيات  تطوير  أدى  املايض،  العقد  خالل 

عدد  منو  تسارع  إىل  إليها  النسبي  النفاذ  وإتاحة 

بيانات  إنشاء  يف  املستخدمة  األدوات  من  متنوع 

وعرضها  وتحليلها   (real-time) الحقيقي  الوقت 

وقد  اإلنسانية.  االستجابة  لغايات  واستخدامها  برصياً 

غري   ١(INTERSOS) "إنرتسوس"  منظمة  استخدمت 

الحكومية اإليطالية نظاًم أساسية عىل االنرتنت لنظام 

 Geographic Information) الجغرافية  املعلومات 

تصنيف  عىل  املساعدة  بهدف  وذل��ك   (System

املنظمة  وبدأت  وحاجاتهم.  السكان  تحركات  وتعقب 

  (geo-referencing٢) الجغرايف  اإلسناد  بيانات  نرش 

ُجِمعت  ثم   .٢٠٠5 عام  املهجرين  بالسكان  املتعلقة 

البيانات حول الفئات السكانية املتأثرة يف دارفور، ومن 

ثمَّ يف جارتها التشاد ثم ُنرشت عىل نظام أسايس بنظام 

املعلومات الجغرافية.

تركيبة  املطلوبة حول  املعلومات  أكرب قدر من  وُجمع 

التقديرات  ذلك  يف  مبا  الالجئني  من  السكانية  الفئات 

العرقية  والخلفيات  والحالية،  التاريخية  السكانية 

كل  حول  القطاعية  والبيانات  الفئات،  تلك  وتنقالت 

من الصحة والتعليم واألمن واملأوى والزراعة وحقوق 

ملكية األرايض، وأمناط االستيطان (مثال ذلك: املأهولة، 

املهجورة، املدمرة)، وبعض املعلومات الخاصة باألفراد 

املستضعفني. 

من  أكرب  جمهور  إىل  املجموعة  البيانات  مت  ُقدِّ ثم 

خالل نظم أساسية مخصصة شبه خاصة ومؤقتة عىل 

االنرتنت، ونظراً ألنَّ األدوات عىل الويب تسمح بتشارك 

األفراد  متكن  فقد  الحقيقي"،  "الوقت  يف  املعلومات 

العاملون يف مختلف الوكاالت من تقديم املساعدات يف 

تحديث املعلومات املجموعة يف الوقت الحقيقي. ومع 

ذلك، تفاوتت درجة استفادة املنظامت غري الحكومية 

النظام  استخدمت  فبعضها  األساسية.  النظم  من هذه 

مشاركة  دون  معينة  ح��االت  يف  للبيانات  األس��ايس 

بعض  أما  النظام.  يف  املساهمة  دون  أو  املعلومات 

املنظامت األخرى فقد كان استخدامها للنظام األسايس 

كان  استخدامها  مستوى  أنَّ  رغم  كبرياً  اإلنرتنت  عىل 

توجيه  عن  املسؤول  الشخص  بتغري  الوقت  مع  يتغري 

األدوات،  تلك  لكن  املعنية.  الوكالة  يف  الجهود  تلك 

امليدان،  أرض  عىل  أوسع  نطاق  عىل  اسُتخدمت  إن 

مستوى  تحسني  من  التعاون،  خالل  من  ن،  فستمكِّ

استخدام  أنَّ  ذلك  الوكاالت.  بني  والتنسيق  االستجابة 

األدوات املذكورة يساعد يف التغلب عىل تكرار العمل 

والتقييامت.

يف  تجربتها  ضوء  عىل  إنرتسوس،  منظمة  عملت  ثم 

األنظمة  استخدام  نطاق  توسيع  عىل  وتشاد،  دارفور 

املعلومات  بنظم  الخاصة  االنرتنت  عىل  األساسية 

فقد  أخرى.  مشاريع  عىل  تشتمل  بحيث  الجغرافية، 

أعادت تصميم تلك النظم األساسية مبا يلبي الحاجات 

الفئات  بعض  وقدمت  املتأثرين،  للسكان  املعينة 

السياق. ومثال ذلك  املناسبة حسب  املرئية  والعروض 

جعلت  حيث  وتشاد  دارف��ور  يف  املنظمة  فعلته  ما 

"القرية" وحدة التحليل وقدمت مقياساً جغرافياً كبرياً. 

ويف املقابل، تكونت وحدة التحليل يف اليمن من الفرد 

واملنزل، يف حني اقترصت التغطية الجغرافية عىل مخيم 

واحد ومنطقتني حرضيتني.

الجغرافية عىل  للمعلومات  األساسية  النظم  يف جميع 

الويب والخاصة مبنظمة إنرتسوس، مبقدور املستخدمني 

النفاذ إىل البيانات بأربعة طرق مختلفة:

التي  واملخصصة  املصممة  املوضوعية  كالخرائط 

يحددها املستخدم (منها عىل سبيل املثال: وجود 

املياه،  توزيع  نقاط  غيابهم،  أو  داخلياً  النازحني 

املدارس، وغريها)،

ُتنشؤها  التي  والجداول  واإلحصاءات،  كالقوائم، 

قاعدة البيانات بناء عىل طلب من املستخدم،

ضمن جدول إلكرتوين بنظام "ميكروسوفت أكسل" 

(Excel) قابل للتنزيل،

ضمن تقرير نيص (text report) قابل للتنزيل.

متايز النفاذ إىل البيانات الحساسة

انعدام األمن، يحتمل أن يكون نرش  ويف سياق نفيش 

املستفيدين  عىل  للرضر  مصدراً  الحساسة  املعلومات 

املعنيني ومصدراً النتهاك خصوصيتهم أيضاً. ومن واقع 

املعلومات  بنرش  املتعلقة  املسائل  أنَّ  ُيالَحظ  خربتنا، 

قد  وأمنهم  املستجيبني  سالمة  ضامن  مع  الحساسة 

املبادئ  الحرتام  املبذولة  للجهود  كبرياً  تحدياً  شكلت 

اإلنسانية األساسية. فقد تعمل منظمة ما عىل إحكام 

الرقابة عىل عمليات جمع املعلومات وتخزينها وتحليلها 

ألن تلك املنظمة قادرة عىل تطبيق بعض الربوتوكوالت 









النرش  مرحلة  لكنَّ  املعلومات.  رسية  لحامية  الالزمة 

تنطوي عىل  للبيانات  الوكاالت  تصاحبها مشاركة  التي 

املعلومات  احرتام رسية  يتمثل يف ضامن  إضايف  عبء 

قدر  إىل  إال  تخضع  ال  التي  األخرى  الوكاالت  قبل  من 

بسيط أو معدوم من رقابة املنظمة.

وقد عملت إنرتسوس، يف إطار محاولتها التخفيف من 

حدة املخاوف املتعلقة بالخصوصية واألمن، عىل تقييد 

النفاذ إىل بعض املعلومات عىل أنظمتها األساسية عىل 

التسجيل  االنرتنت. فاشرتطت عىل جميع املستخدمني 

املوقع. كام اشرتطت  إىل  النفاذ  قبل متكينهم من  أوالً 

نظام  مدير  إىل  بأنفسهم  التعريف  املستخدمني  عىل 

املعلومات الجغرافية وتقديم املعلومات الالزمة حول 

دورهم، وذلك كله رشط أسايس مسبَّق قبل السامح لهم 

بالنفاذ إىل قاعدة البيانات أو املساهمة يف محتوياتها. 

املعلومات  نظام  مدير  دور  يأيت  الخطوة،  تلك  وبعد 

الجغرايف عىل االنرتنت يف املوافقة عىل طلبات التسجيل 

لني الجدد كلامت الرس الخاصة بهم. ثمَّ منح امُلسجَّ

نت عملية التسجيل تلك من منح حق النفاذ  وقد مكَّ

لبعض  أتيح  فقد  أمناطها.  حسب  للبيانات  املتاميز 

املعلومات  جميع  إىل  النفاذ  فرصة  الرئيسيني  األعضاء 

املجموعة مبا فيها األسامء والبيانات الحساسة األخرى. 

ومن ضمن األشخاص الذين حصلوا عىل هذا املستوى 

اإلدارية  املناصب  ذوي  املسؤولني  من  كل  النفاذ  من 

العليا  املفوضية  كوادر  وبعض  إنرتسوس،  يف  الحساسة 

لالجئني، وبعض املديرين املختارين من منظامت أخرى. 

فقد  املعلومات،  إىل  النفاذ  من  الثاين  املستوى  يف  أما 

استثني منها املعلومات الشخصية رغم وجود قدٍر كبري 

من التفاصيل خاصة فيام يتعلق بالحاجات غري امللباة 

املستوى  هذا  يف  أتيح  كام  االقتصادية.  واملعلومات 

التي  الهيئات يف مجتمع املساعدات  النفاذ إىل معظم 

ضمت موظفني نشطني عىل أرض امليدان. أما املستوى 

الثالث واألخري فقد كان مفتوحاً أمام األكادمييني وبعض 

ُمنحوا  حيث  حارضة،  تكن  مل  التي  األخرى  املنظامت 

بالسياق  املتعلقة  العامة  املعلومات  إىل  النفاذ  حق 

الشخصية  املعلومات  إىل  الدخول  إمكانية  دون  العام 

لألفراد.

ومن خالل التاميز يف مستويات النفاذ إىل املعلومات، 

يتمكن املرء من حامية البيانات الحساسة مع قدرته يف 

التي  املعنية  للفئات  عنها  الكشف  عىل  نفسه  الوقت 

األهمية.  غاية  يف  أمراً  املذكورة  للملفات  يعد وصولها 

األمور  أنرّها متكنت من موازنة  إنرتسوس  وهنا، شعرت 

عىل الوجه الصحيح ضمن هذا النظام. لكن حتى مع 

متايز مستويات النفاذ، تبقى هناك بعض األسئلة التي 

رين مشاركة البيانات الحساسة املتعلقة باملهجَّ
بريسكا بينيليل، وأليساندرو غارينو، وجني زمييك

هل ميكن لنظام أسايس عىل االنرتنت (web-platform) ومخصص ملشاركة املعلومات الدميغرافية 
ن من االستجابة وتقديم الخدمات؟ الحساسة املتعلقة باملهجرين أن يحسرّ
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ال بد من اإلجابة عنها: من الذي ميتلك البيانات؟  وكيف 

للمنظمة التي جمعت البيانات أن تضمن عدم إساءة 

املستخدمني لتلك البيانات؟

تنبؤات  إعطاء  بالغة يف  إنرتسوس صعوبة  لقد وجدت 

وتصنيفها  للبيانات  املمكنة  االستخدامات  حول  دقيقة 

إمكانية  اآلن  تدرس  وهي  حساسيتها.  ملستويات  وفقاً 

أن تفرض عىل املستخدمني رشوطاً قانونية أكرث رصامة 

الحد  إىل  منها  سعياً  وذلك  املوقع،  إىل  دخولهم  لدى 

األفراد  قبل  من  للبيانات  املحتملة  االستخدامات  من 

الذي يدخلون إىل النظم األساسية عىل االنرتنت لنظام 

يبقى  ذلك،  حدث  لو  حتى  لكن  الجغرايف.  املعلومات 

السؤال: كيف ميكن ألي منظمة أن تضمن قدرة جميع 

املستخدمني املواَفق عىل تسجيلهم يف املوقع عىل ضامن 

واملوارد  الوقت  من  وكم  لبياناتهم؟   املأمون  التخزين 

التي يجب تخصيصها لضامن احرتام بعض املعايري األمنية 

السيطرة  إىل  الوكاالت  تحتاج  جانب،  فمن  املحددة؟ 

املستخدمني  عدد  تقليل  طريق  عن  االستخدام  عىل 

الجانب اآلخر،  املخوَّلني إىل أدىن حد ممكن. لكنها، يف 

الحاجة  بالرضورة  يعني  ما  التعاون،  إىل  بالحاجة  تقر 

األداة. وهنا  املعارف واستخدام  تعزيز عملية نرش  إىل 

يكمن أحد التحديات املستقبلية الرئيسية وهو التعامل 

مع تلك املخاوف األمنية يف األوضاع التشغيلية الصعبة 

أو الحساسة سياسياً.

نوعية البيانات

عندما تكون البيانات غري دقيقة، أو متناقضة، أو ناقصة، 

فإن ذلك يؤدي إىل عواقب سلبية عىل كل من السكان 

املتأثرين والوكاالت اإلنسانية عىل حد سواء. ويف حني أنَّه 

من املستحيل ضامن املوثوقية الكاملة لجميع البيانات، 

تبقى املنظمة غري الحكومية قادرة عىل توفري البيانات 

املفصلة حول الكيفية التي ُجمعت بها البيانات، وبذلك 

يصبح باإلمكان تحديد مستوى الثقة بتلك البيانات.

 وذلك يعني أن عىل املنظامت العاملة يف هذا املجال 

ل  توضيح كيفية جمعها وترميزها لبياناتها وذلك لتفصرّ

اتخاذها.  التي رمبا كان عليها  أحياناً  الصعبة  الخيارات 

إرشادي  كتاب  إلنشاء  الكربى  األهمية  تربز  هنا  ومن 

للرتميز أو، عىل األقل، إعداد توضيح مفصل حول عملية 

جمع البيانات وترميزها، رغم أنَّ لك ال يخلو من تحديات 

يف بيئة العمل التعاوين. تسمح أنرتسوس للمستخدمني 

للوكاالت  التابعني  املستخدمني  فيهم  مبن  املسجلني 

كالحاجات  والتحديثات،  املعلومات  بتحميل  األخرى 

املاء  لتوزيع  جديدة  نقطة  تركيب  عملية  أو  املحددة 

كانت  الطريقة،  وبتلك  النظام.   إىل  املثال،  سبيل  عىل 

املعلومات  موثوقية  مستوى  رفع  إىل  تسعى  إنرتسوس 

يعتربها  التي  املعلومات  سوى  تنرش  لن  إنَّها  حيث 

الفريق املسؤول عن تصنيف املعلومات كأنها معلومات 

الالزم  االهتامم  إيالء  من  بد  وال  عليها.  االعتامد  ميكن 

إىل املنهجية املتبعة وتحديدها للتمكن من التحقق من 

مستوى موثوقية املعلومات.

فعالية األداء وكفاءتها

نحن نسعى إىل ضامن أال تصبح 

ذاتها  حد  يف  غاية  التكنولوجيا 

أكرب.  غاية  تحقيق  يف  وسيلة  بل 

وجود  ندرك  أن  علينا  ذلك  ومع 

أمام  التحديات  من  مجموعتني 

تحقيق هذا الهدف.

من  األوىل  املجموعة  تتمثل 

الفني.  بالجانب  التحديات 

نطاق  أوس��ع  تحقيق  فلضامن 

األداة،  استخدام  م��ن  ممكن 

الالزم  االهتامم  إيالء  لنا  ينبغي 

تقنية  بنية  ك��ف��اءة  مبستوى 

باالنرتنت  واالتصال  املعلومات 

منذ مرحلة التصميم. وال بد من 

بذل الجهد الدؤوب لرفع الوعي 

عىل  األس��ايس  التدريب  وتوفري 

استخدام األداة ضمن املنظمة وبني املنظامت عىل حد 

سواء. ومبا أنَّ أوضاع الطوارئ تنطوي عىل مستوى عال 

من دوران الكوادر اإلنسانية، ال بد من توفري التدريب 

الدوري للموظفني الجدد عىل تلك األداة.

ومن أهم املزايا املفيدة ألداة موجودة عىل الويب أنَّها 

ونوع  وتكرارها  الزيارات  عدد  رصد  عىل  القدرة  تتيح 

نوع  إىل  باإلضافة  املوقع  من  ل  ُتحمَّ التي  البيانات 

املستخدمني. وتلك امليزة تفيض إىل فائدة أخرى تتمثل 

استغالل  ميكن  كام  نفسه.  النظام  تحديث  إمكانية  يف 

إنشاء  يف  النظام  يف  شيوعاً  االستفسارات  أكرث  معرفة 

أدوات جديدة تحقق عدداً أكرب من الوظائف، باإلضافة 

من  بد  ال  وهنا  البيانات.  منهجيات جمع  تحديث  إىل 

الجديد  الرئييس  النظام  استخدام  رصد  أنَّ  إىل  االنتباه 

عملية مستمرة ال تنتهي بل تتطلب بذل العناية الدامئة 

واملستمرة.

بنيوية  تحديات  فهي  األخرى  التحديات  مجموعة  أما 

دارفور،  ففي  الوكاالت.  بني  التنسيق  مبجال  تتعلق 

إىل  ال��دامن��ريك  الالجئني  ومجلس  إنرتسوس  توصلت 

تحقيق مستوى قوي من التعاون بينهام يف مجال جمع 

املعلومات الخاصة بتنقالت السكان اعتامداً عىل نظام 

يف  االنرتنت.  عىل  الجغرافية  املعلومات  لنظم  أسايس 

ببعض  ساهمت  وإن  األخرى،  الوكاالت  بعض  أنَّ  حني 

التحديثات للنظام، بقيت يف أغلب األحيان مستخدمة 

أخرى  مجموعة  هناك  وباملقابل،  ل��ألداة.  نشطة  غري 

من الوكاالت التي طورّرت أدوات مستقلة دون دمجها 

بالنظم األساسية إلنرتسوس. وليست هذه الحالة حكراً 

عىل دارفور وحدها، بل يالحظ أنَّ تكرار العمل وغياب 

نفسه  الوقت  يف  يرافقها  مستمرة،  مشكلة  التكامل 

واألدوات.  البيانات  التشارك يف  إىل  ماسة  وجود حاجة 

الحوار حول مشكلتي  بالفعل إلجراء  الوقت  لقد حان 

تكرار العمل وهدر الجهود.

بعد تحديد الحاجة، تأيت الخطوة التالية وهي التعاون 

واالستجابة. وهذه الخطوة ستتمثل أكرث من أي وقت 

مىض مبشاركة املعلومات التي تجمعها الوكاالت املختلفة 

من خالل النظام األسايس عىل االنرتنت لنظم املعلومات 

الفاعلني املهمني يف هذا  الجغرافية. وإننا نحث جميع 

املجال إىل االستمرار يف البحث يف هذه املسألة، بل نحن 

نعتقد أنَّ هؤالء الفاعلني سيكتشفون أنَّ هذا النوع من 

هذه  يف  أوضحناه  كام  البيانات  يف  والتشارك  التعاون 

رين بتحسني املساعدة  املقالة سيحسن من نصيب املهجَّ

اإلنسانية املقدمة لهم.

 )prisca.benelli@tufts.edu( بريسكا بينيليل

مرشحة للحصول عىل درجة الدكتوراه من كلية القانون 

والدبلوماسية، جامعة توفتس. عملت مديرة للربامج يف 

إنرتسوس يف دارفور خالل عامي 2٠٠9-2٠٠8.  

 )alessandro.guarino@intersos.org( أليساندرو غارينو

رئيس بعثة إنرتسوس إىل اليمن. عمل مسؤواًل للدعم 

الفني يف مرشوعات تقنية املعلومات يف إنرتسوس بني 

عامي 2٠٠6-2٠1٠.

جني زمييك )jen@crisismappers.net( مؤسس 

مشارك ل"الشبكة الدولية للمخططني يف أوقات النزاع" 

 ،)International Network of Crisis Mappers(

وأستاذ مساعد يف جامعة جون كارول، وأستاذ زميل 

يف قسم التخطيط يف حاالت النزاع واإلنذار املبكر يف 

 "مبادرة هارفرد اإلنسانية" 

.)Harvard Humanitarian Initiative(

www.intersos.org/en  .١
تحديد موقع يشء ما من خالل استخدام الخارطة أو اإلحداثيات  .٢
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ادي منظمة إنرتسوس يف مقاطعة أم خري بدارفور. تجميع البيانات من ِقبل عدرّ
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اليابان  رضب   ،٢٠١١ م��ارس/آذار  من  عرش  الحادي  يف 

وفقدان  سقوط  عن  أسفر  ما  تسونامي  وأمواُج   زلزاٌل 

إىل  املباين  من   ٢5٠٠٠٠ تعرض  كام  شخص.   ٢٠٠٠٠

مليون   ٤.٤ وبقي  متاماً،  ُدمرت  وبعضها  مادية  أرضار 

يف بيوتهم دون كهرباء، و٢.3 مليون دون ماء. ومع أنَّ 

األموال املقدمة لإلغاثة والتربعات األخرى كانت ضخمة 

، بقي هناك مجموعات من الناس من اليابان محرومني 

الالجئون  املجموعات  ومن هذه  املساعدات.  تلقي  من 

وطالبو اللجوء.

لقد كان للكارثة وتبعاتها أثر كبري عىل الناس لدرجة أنها 

دفعت كثرياً من األجانب إىل مغادرة البالد خشية وقوع 

زلزال آخر وترسب جديد من محطات الكهرباء النووية 

املترضرة. أما دائرة الهجرة فقد فاضت بأعداد كبرية من 

"ترصيح  عىل  للحصول  بطلباتهم  تقدموا  الذين  الناس 

بإعادة الدخول" ليك يتمكنوا من الحصول عىل التأشرية 

إذا تحسنت  اليابان  العودة إىل  الالزمة لدولة أخرى ثم 

ستمتنع  الحايل،  اللجوء  لنظام  وفقاً  لكن  فيها.  األمور 

دائرة الهجرة عن إصدار مثل هذه الترصيحات لالجئني، 

وهذا يعني أن عىل طالبي اللجوء أن يفكروا ملياً ويزنوا 

بني احتامل تعرضهم لالضطهاد يف بلدانهم  األمور جيداً 

املخاطر  تحمل  مع  اليابان  يف  والبقاء  من جهة  األصلية 

الالجئني  من  كثرياً  أنَّ  حني  ويف  أخرى.  جهة  من  هناك 

وطالبي اللجوء فضلوا املغادرة، بقي غريهم يف البالد دون 

أن يكون لديهم خيارات كثرية، ودون أن تلوح يف األفق 

احتاملية تلقيهم للمساعدات.

يف  يعيشون  اللجوء  وطالبي  الالجئني  من  قلياًل  أنَّ  مع 

كثري  هناك  زال  فام  توهوكو،  وهي  تأثراً  األكرث  املنطقة 

يعيش  (حيث  كانتو-طوكيو  إقليم  يف  يعيشون  منهم 

املحنة  من  يعانون  اللجوء)  وطالبي  الالجئني  معظم 

وهي  لالجئني،  اليابانية  الجمعية  عملت  وقد  والِعوز. 

منظمة غري حكومية ُتعنى مبساعدة الالجئني، عىل تنفيذ 

لهم.  املنزلية  والزيارات  الالجئني  مجتمع  يخص  مرشوع 

وكان  الزلزال  من  قليلة  أيام  بعد  املرشوع  ذلك  وبدأ 

عىل  والوقوف  الالجئني  سالمة  من  التأكد  منه  الهدف 

الالزمة  واملعلومات  واإلرشاد  النصح  وتوفري  حاجاتهم 

لهم حول األحداث األخرية التي عصفت بالبالد وتوزيع 

حزم الطوارئ عليهم مبا فيها مواد األرز، والطحني، وزيت 

وكاممات  واملعلبات،  والشوكوالتة،  واملعكرونة،  الطهي، 

الوجه، واملاء، ومواد اإلصحاح. ومن خالل تلك الزيارات، 

اتضح للمنظمة أنَّ الالجئني وطالبي اللجوء كانوا يعانون 

من ثالث مجموعات رئيسية من التحديات الخاصة بهم 

والتي فرضتها الكارثة.

غري  اللجوء  طالبي  عىل  الحركة  حرية  تقييد  كان  فأوالً، 

لنظام  وفقاً  أنَّه  علاًم  األزمات  أوقات  يف  أكرب  املوثَّقني 

ال  ممن  اللجوء  طالبي  بعض  ُيحتجز  الياباين  اللجوء 

اآلخر  البعض  أما  البالد،  يف  لإلقامة  تصاريح  يحملون 

فإنهم ُتعطى لهم صفة "إطالق رساح مرشوط" بدالً من 

عليهم  وبعدها  أشهر،  ثالثة  إىل  تصل  ملدد  احتجازهم 

"إطالق  صفة  إعطاء  وعند  للتمديد.١   طلباً  يقدموا  أن 

عىل  القيود  فرض  يعني  ذلك  فإنَّ  امل��رشوط"  ال��رساح 

ويف  فيها.  يتنقل  أن  اللجوء  لطالب  ميكن  التي  األماكن 

حالة رغب طالب اللجوء مغادرة تلك املنطقة فعليه أوالً 

الحصول عىل إذن مكتوب من دائرة الهجرة يف كل مرة 

يريد فيها املغادرة. ومع كل ذلك، يالحظ أنَّ كل ما فعلته 

دائرة الهجرة بالنسبة لوضع حاميل صفة إطالق الرساح 

مثيل،  لها  يسبق  مل  التي  الفوىض  حالة  إبَّان  املرشوط، 

كان إصدار تعليق غري رسمي يشوبه الغموض قائلة إنَّها 

"سوف تراعي األسباب املتعلقة بالكوارث."٢ ويف املامرسة 

العملية، كان عىل حاميل صفة إطالق الرساح املرشوط 

منتظمة،  بصورة  الهجرة  دائرة  أمام  يثبتوا وجودهم  أن 

حددتها  التي  املناطق  مغادرة  يف  مرتدداً  بعضهم  وكان 

من  خوفاً  الطوارئ  حاالت  يف  حتى  الهجرة  دائرة  لهم 

العقاب. 

ويف غضون ذلك، أصبح طالبو اللجوء املحتجزون عالقني. 

وقد قال بعض املحتجزين يف مركز اليابان الرشقي للهجرة 

(الواقع عىل بعد ١5٠ كم تقريباً من منطقة توهوكو) إنَّ 

مسؤويل الهجرة ما كانوا ليسمحو لهم بالخروج من مبنى 

االحتجاز خالل الزلزال حيث قال لهم أولئك املسؤولون 

إنَّه ما من خوف يف بقائهم هناك وإنَّ "نقل املحتجزين 

إىل الخارج يتطلب إذناً من رؤسائهم." ومل تفتح دائرة 

أبوابها املوصدة عىل أولئك املحتجزين إال  الهجرة أخرياً 

يف صباح اليوم التايل بعد أن أبدى املحتجزون ذعراً كبرياً 

تجسد يف رضب األبواب املوصدة وكرس الزجاج والرصاخ. 

وبعد ذلك كله، حاولت دائرة الهجرة مطالبة املحتجزين 

بدفع التعويض إزاء األرضار املادية التي ألحقوها باملبنى 

خالل تلك االضطرابات.

للهزات  تعرضاً  البلدان  أكرث  من  واحدة  اليابان  وتعد 

األرضية والزالزل يف العامل، كام أنَّها من أكرث الدول التي 

 ،١٩6٠ منذ  عام  كل  ففي  للكوارث.  جيداً  تأهباً  أبدت 

األول  يف  الكوارث"  من  "الوقاية  بيوم  البالد  تحتفي 

السنوية  الذكرى  يصادف  الذي  سبتمرب/أيلول  من شهر 

تفخر  ذلك،  فضاًل عن  عام ١٩٢3.  زلزال طوكيو  لكارثة 

اإلنذار  مجال  يف  تطوراً  النظم  أكرث  تطبق  بأنَّها  اليابان 

يف  تطبق  ال  ذلك  كل  مع  اليابان  لكن  للزالزل.3  املبكر 

تقدم  وال  اإلخالء  أو  الطوارئ  مترينات  االحتجاز  مراكز 

اإلرشادات الخاصة بذلك.

الالجئني  معاناة  تفاقمت  الكارثة  وقعت  أن  منذ  ثانياً، 

وطالبي اللجوء الذين كانوا يواجهون مشكالت اقتصادية 

اليابان  اللجوء يف  الالجئني وطالبي  أصاًل. بل إنَّ معظم 

كفاية  انعدام  مع  وطأته  تزداد  مدقع  فقر  يعيشون يف 

الدعم الحكومي املقدم لهم كام يزيد من معاناتهم كل 

من الحواجز اللغوية واملناخ االقتصادي القائم. أما الدمار 

الذي لحق مبحطات الكهرباء النووية وما نتج عنه من 

نقص يف الكهرباء التي كانت تنقطع بانتظام ملدة ثالث 

ساعات ، فقد دفع املصانَع واملطاعم إىل تخفيض عدد 

العمل  محالت  وهي  اإلنتاجية  العمل  وأيام  الساعات 

اللجوء.  وطالبو  الالجئون  فيها  يعمل  ما  عادة  التي 

العمل  من  الترسيح  وحتى  العمل  ساعات  وانخفاض 

يعنيان الخسارة املبارشة ملصدر الدخل. ومبا أنَّ جميع 

املرشوعات  نحو  غدت موجهة  تقريباً  التمويل  مصادر 

منسيون وُمهملون: الالجئون يف اليابان بعد الزلزال
كاتسونوري كويييك

تعد اليابان من الدول الرائدة يف التأهب للكوارث، لكنها مع ذلك مل تبد اهتامماً كبرياً لتلبية حاجات 
إحدى الجامعات االجتامعية األكرث تهميشاً إثر زلزال ٢٠١١.  بل عاىن الالجئون وطالبو اللجوء من 

تقييد حركتهم، وزيادة وطأة الفقر عليهم ونقص املعلومات األساسية.

تعد اليابان من الدول املوقعة عىل اتفاقية عام ١٩5١ وبروتوكولها لعام ١٩67 الخاص بوضع الالجئني. وكجهة 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  الثانية بعد  املرتبة  اليابان يف  تأيت  املتحدة لالجئني،  العليا لألمم  للمفوضية  مانحة 

وبالرغم من ذلك ال تقبل اليابان أعداداً كبرية من الالجئني حيث تصل نسبة طلبات اللجوء املرفوضة ما يقارب 

٩5%، فهي أعىل من أي نسبة مامثلة يف دول العامل الصناعي. ويف عام ٢٠١٠، وصل عدد القرارات املتخذة بشأن 

كان  العام  ذلك  ٢%. ويف  تتعدى  ال  بنسبة  أي  اللجوء  منها حصل عىل حق   3٩ طلبات،  اللجوء ١٩٠6  طلبات 

الغالبية الساحقة من الالجئني املعرتف بهم من بورما/ميامنار، فقد كان 37 من بني ال3٩ من حملة الجنسية 

امليامنارية، يضاف إليهم مئات من مقدمي الطلبات سنوياً من األكراد األتراك والرسيالنكيني وغريهم من بلدان 

الرشق األوسط وأفريقيا. ويستغرق البت يف قضايا االعرتاف بصفة الالجئ وقتاً طوياًل قد يستمر لسنوات عدة 

لطالب  املقدمة  االجتامعية  العامة  الخدمات  تكون  املعلقة،  الفرتة  تلك  بشأنها. وخالل  نهايئ  قرار  قبل إصدار 

اللجوء محدودة.
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املتعلقة بالكوارث، فقد أصبح األمر يفرض تحديات كبرية 

للغاية عىل املنظامت غري الحكومية يف مساعيها املبذولة 

لجمع األموال الالزمة ملرشوعات مساعدة الالجئني.

بغياب  كبرياً  تأثراً  اللجوء  وطالبو  الالجئون  تأثر  وثالثاً، 

املعلومات املوثوقة حول قضايا الزلزال واإلشعاعات. فبام 

بلدان  من  يقدمون  اللجوء  وطالبي  الالجئني  معظم  أنَّ 

تعرف  ال  أو  األرضية  الهزات  من  القدر  هذا  تشهد  ال 

الطاقة النووية، فهم جميعاً بحاجة إىل التوعية املناسبة 

تساعد  عوامل  ثالثة  هناك  ذلك،  عن  عدا  الشأن.  بهذا 

إىل  النفاذ  يف  الناس  من  الفئة  هذه  قدرات  تحديد  يف 

املعلومات أال وهي: النفاذ إىل اإلنرتنت، ومهارات اللغة 

ينتمون  التي  املحلية  املجتمعات  اليابانية، واملشاركة يف 

إليها. لكنَّ الالجئني أحياناً يتجنبون االنصهار باملجتمعات 

كانوا  أشخاص  مصادفة  من  خوفاً  بهم  الخاصة  العرقية 

لو  أو منظامت معارضة. وحتى  ينتمون إىل مجموعات 

فإنهم إن  اإلنرتنت،  النفاذ إىل  القدرة عىل  كانت لديهم 

مل يتقنوا مهارات اللغة اليابانية سيعتمدون اعتامداً كبرياً 

جل  ينصب  ما  غالباً  التي  األجنبية  اإلعالم  وسائل  عىل 

تركيزها عىل جسامة األزمة اإلشعاعية كرث مام تركز عليه 

وسائل اإلعالم والحكومة اليابانيتني. ثم تزداد مخاوفهم 

ة.   عامَّ السلطات  إزاء  تنتابهم  التي  بالشكوك  تأكيداً 

يف  االضطهاد  مع  السابقة  الشكوك خربتهم  تلك  وسبب 

بلدانهم األصلية.

التي يواجهونها من خالل  الفظيعة  املعضلة  تلك  وتتبني 

قصة عائلة كردية تتألف من ستة أفراد استقروا يف اليابان 

حيث عاشوا هناك أكرث من عرش سنوات. كام ولد طفالن 

اليابانية  الحكومة  لكن  اليابانية.  األرايض  عىل  للعائلة 

تأمل  العائلة  بقيت  ذلك  ومع  لجوئهم،  طلبات  رفضت 

أن يصدر وزير العدل قراراً إيجابياً يسمح لهم البقاء يف 

الزلزال  ذلك، رضب  إنسانية. ويف غضون  اليابان ألسباب 

البالد. وإثر الكارثة والشكوك حول الظروف املحيطة بهم، 

اضطرت العائلة إىل اتخاذ قرار صعب. فخوفاً عىل سالمة 

األطفال (بعد أن علمت العائلة أنَّ األطفال الصغار أكرث 

عرضة إىل اإلشعاعات من البالغني) عادت األم وصغارها 

إىل تركيا وبقي األب يف اليابان. ومل يكن للعائلة ترصيح 

بصفة إطالق  اليابان بل كان أفرادها جميعاً  باإلقامة يف 

إذ  وأطفالها  األم  أنَّ  إذن  حدث  فام  امل��رشوط.  الرساح 

رين منها، أي أنه  غادروا البالد فإنهم اعتربوا مبنزلة امُلسفَّ

مل يعد مسموٌح لهم العودة إىل اليابان قبل ميض خمسة 

إىل  العائلة اضطرت  أنَّ  األمر  األقل. وخالصة  أعوام عىل 

اختيار االنفصال ألكرث من خمسة أعوام عىل البقاء معاً يف 

اليابان تحت الظروف الصعبة القدمية منها واملستجدة.

السكانية  الفئات  أصبحت  هذا،  الطوارئ  وضع  ظل  يف 

شة أكرث تهميشاً وضعفاً. ومع ذلك، يبدو أَن دائرة  املهمَّ

الهجرة مشغولة جداً مع فئات أخرى من األجانب لدرجة 

الالجئني  من  باملذعورين  اهتامماً  تبدي  تعد  مل  أنها 

الناس عامة، فيكاد ال يعرفون  وطالبي اللجوء. بل حتى 

ناهيك  املجتمع،  بني ظهرانيهم يف  الالجئني  بوجود  أصاًل 

من  الفئة  تلك  منها  تعاين  التي  للمشكالت  جهلهم  عن 

الناس. وباملقابل، هناك من الالجئني وطالبي اللجوء َمن 

يد  مدوا  منهم  وكثري  املجتمع.  يف  داعم  أنَّه عضو  أثبت 

املساعدة إىل ضحايا الكارثة. فهناك مجموعة من املواطنني 

وجبات  تقديم  يف  سارعت  املثال،  سبيل  عىل  البورميني، 

ا املحتجزين  أمَّ الكاري لثالمثئة شخص من ذوي اإلعاقة. 

يف مركز غرب اليابان للهجرة فقد أرسلوا بعض املال الذي 

كان بحوزتهم إىل توهوكو يف حني أن منظامت املجتمع 

البورميني تربعت بأكرث من نصف مليون  املحيل لالجئني 

يزورون  منهم  كثري  زال  وما  أمرييك).  دوالر   65٠٠) ين 

املناطق املتأثرة بالكارثة بانتظام ألداء األعامل التطوعية.

قد  "ها  األوغنديني:  الالجئني  أحد  قاله  ما  نستذكر  وهنا 

أنقذت  التي  اليابان  إىل  الجميل  أرد  ليك  الوقت  حان 

حيايت." وكلنا نأمل يف أن تساعد هذه التجربة املتشارك 

أي  الجميع  لحاجات  استجابة  أكرث  مجتمع  بناء  يف  بها 

مجتمع ال ُيتجاهل فيه أي فرد.

 عمل كاتسونوري كوييك 

)katsukoike@hotmail.com( موظفاً قانونياً يف 

 )www.refugee.or.jp/en( الجمعية اليابانية لالجئني

لغاية شهر مايو/أيار 2٠11، وكانت طالبة يف برنامج 

املاجستري يف مركز دراسات الالجئني. يدرس حالياً إعداداً 

لدرجة الدكتوراه يف جامعة طوكيو، كام أنَّه متطوع 

لدى املفوضية العليا لألمم املتحدة لالجئني يف كينيا. 

ُكتبت هذه املقالة بالصفة الشخصية وال تعرب بالرضورة 

عن آراء أي من الجمعية اليابانية لالجئني أو املفوضية 

العليا لألمم املتحدة لالجئني.

تستمر مدة إطالق الرساح املرشوط ثالثة أشهر يف العادة بالنسبة لحملة   .١
جنسية ميامنار يف حني تستمر شهراً واحداً فقط للجنسيات األخرى.  يستغرق 

البت يف طلبات اللجوء سنتني يف املعدل، وهذا يعني رضورة تجديد وضع 
إطالق الرساح املرشوط دورياً إىل أن يبت بالطلب نهائياً.

محادثات هاتفية مع الجمعية اليابانية لالجئني واملنظامت األخرى غري   .٢
الحكومية واألفراد.

http://tinyurl.com/time-tokyo  .3
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يساعد طالبو اللجوء من أوغندا يف عمليات التنظيف بعد وقوع تسونامي يف مدينة ريكوزينتاكاتا.

لنا  بيت  "ال  اإلثيوبيني:  اللجوء  طالبي  أحد  يقول 

إليه كام  نعود  آخر  مكان  إليه يف وطننا. ال  نعود 

يفعل اآلخرون. إنه غري مسموح لنا. لقد علقنا يف 

اليابان وكأننا سجناء. نشعر أننا منسيون وُمهملون. 

ال جهة مسؤولة هنا تعتني بنا يف هذه األزمة حتى 

إذا ساءت األمور."
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املهاجرين  من  اآلالف  مئات  لقي  املايض،  العقد  خالل 

الخطرة،  البحرية  املعابر  اللجوء مرصعهم عىل  وطالبي 

جراء سوء الظروف الجوية والقوارب غري الصالحة لإلبحار 

وحيثام  واملبادئ.  الضامئر  من  املجردين  ومهربيهم 

الشواطئ  إىل  املياه  تجرفها  أن  بعد  جثثهم،  ُوج��دت 

الغالب، فإن أسامءهم، وحتى جنسياتهم،  األوروبية يف 

تبقى غري معلومة، وبذلك تزداد أعداد القبور املجهولة 

حول الحدود الجنوبية لالتحاد األورويب.

ويف خطتها الخمسيرّة التي أقرتها بستوكهومل عام ٢٠٠٩١، 

حاجتها  عن  األورويب  باالتحاد  األعضاء  الدول  أعلنت 

من  والتحقق  وتسجيل  املآيس  هذه  حدوث  لتفادي 

هويات املهاجرين. كام دعت هذه الدول أيضاً إىل الحوار 

مع دول منشأ هؤالء املهاجرين. وخالل األشهر املاضية، 

أصبحت الحاجة لهذه اإلجراءات اإلنسانية أكرث إلحاحاً، 

حول  التقارير  ازدادت   ،٢٠١١ الثاين  يناير/كانون  فمنذ 

الوفيات وحاالت الفقدان. ويف أبريل/نيسان وحده، غادر 

ع اآلن  أكرث من 8٠٠ مهاجر ليبيا عن طريق البحر، واملتوقرّ

أنهم مفقودون، بل ُيخىش أنهم قد لقوا حتفهم.

بني  للربط  مشرتكة  إج���راءات  أي  حالياً  تتوافر  وال 

املستوى  املهاجرين، سواء عىل  املعلومات حول وفيات 

املهارات  أن  حني  ويف  املختلفة.  الدول  بني  أو  الوطني 

العمل  إطار  فإن  متاحة،  الهوية  لتحديد  الالزمة  الفنية 

الدويل الذي يوضح املعلومات التي يلزم جمعها وكيفية 

تقاسمها ال يزال مطلوباً.

املامرسات  مراجعة  هي  للبداية  نقطة  أفضل  وستكون 

يف  والفقدان  الوفاة  لحاالت  االستجابة  حول  الدولية 

عىل  تعتمد  ما  غالباً  هذه  اإلنسانية.  الطوارئ  حاالت 

امل��ب��ادئ امل��س��ت��م��دة من 

لحقوق  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 

الدويل  والقانون  اإلنسان 

أوالً  الرتكيز  مع  اإلن��س��اين، 

عىل  ثم  الوفيات  منع  عىل 

املتوفني.  هوية  من  التحقق 

اإلجراءات  ه��ذه  تقررّ  كام 

املوىت  مع  التعامل  بواجب 

بكل احرتام وتقدير وتعرتف 

ورضورة  العائالت  بحقوق 

عائالتها،  إىل  الجثث  إعادة 

أن  ت��رى  أم��ك��ن. وه��ي  إن 

معرفة  يف  الحق  للعائالت 

املفقودين  ذوي��ه��م  مصري 

املعلومات  عىل  والحصول 

وتأكيد  الدفن  أماكن  حول 

الوفاة بغية استيضاح حقوق 

الوراثة أو الزواج أو امللكية. 

األوروبية  الدول  قيام  املفيدة  الخطوات  أوىل  ستكون 

بتطوير املعايري املشرتكة يف ثالثة مجاالت:

حفظ أدلة تحديد الهوية، كالصور الفوتوغرافية أو 

بصامت األصابع أو املتعلقات الشخصية أو املالبس. 

املزيد  عىل  الحصول  من  العائالت  ن  سيمكرّ هذا 

أحد  وفاة  من  د  والتأكُّ املستقبل  يف  املعلومات  من 

ذويهم.

مع  الوفيات،  لتسجيل  دولية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

إمكانية حصول أقارب املتوىف عليها.

إنشاء مجموعة مشرتكة من إجراءات الدفن؛ لضامن 

معاملة املوىت بكل احرتام وتقدير. فإذا تم التعررّف 

عليهم، سُتعاد جثامينهم إىل ذويهم أو دفنها يف قبور 

منفردة.







املهاجرين  منشأ  دول  مع  التشاور  الالزم  من  أن  كام 

بذلك.  القيام  كيفية  حول  لها  التابعني  واملجتمعات 

ن تقنيات اإلنرتنت الحديثة األفراد من البحث عن  ومتكرّ

أقاربهم، وميكن أن يتم ذلك بشكل مجهول، إن كانت 

هذه هي رغبة األرسة. وقد أقدمت املنظامت اإلنسانية 

إنشاء  عىل  غوغل،  مثل  الخاصة،  التجارية  واملؤسسات 

واملواقع  اإلنرتنت  عىل  للبيانات  متخصصة  قواعد 

والفقدان يف حاالت  الوفاة  الخاصة بحاالت  اإللكرتونية 

الطوارئ.

األورويب  املجلس  مفورّض  هاماربريغ،  توماس  يصف 

لحقوق اإلنسان، الحاجة للتحقق من هويات املهاجرين 

يف  يختفون  ممن  املسجلة،  غري  أعدادهم  وحساب 

طبيب  تحدث  كام  "إلزامية".  بأنها  هجرتهم  رحالت 

رشعي أنرثوبولوجي، يعمل عىل تحديد هويات من لقوا 

الحدود املكسيكية األمريكية، قائاًل: "إذا  مرصعهم عند 

لله، فسرنيد من كل جهة  لنا، حاشا  ليحدث  كان هذا 

عىل  التعررّف  ملحاولة  وسعها  يف  ما  تفعل  أن  مسؤولة 

الشخص املتوىف."

 )Stefanie.Grant@sussex.ac.uk( ستيفاين غرانت

هي زميلة أبحاث زائرة بجامعة "ساسكس". 

ُمقتبس من مقال، ُنرش أواًل يف صحيفة "نيو يوروب" 

www. :2٠11 يف يوليو/متوز (New Europe)

neurope.eu. وملزيد من املعلومات، انظر مقال 

 ‘Recording and Identifyingستيفاين غرانت

 European Frontier Deaths’, European

Journal of Migration and Law، )"تسجيل 

والتحقق من هوية املتوفني عند الحدود األوروبية"، 

 املجلة األوروبية للهجرة والقانون( 13.2

Migration and Frontier Deaths: a‘و 2011  

 right to identity’ in M Bénédicte-Dembour

 & T Kelly )eds(, Are Human Rights for

 Migrants?: Critical Reflections on the Status

 of Irregular Migrants in Europe and the

 United States, Abingdon, Routledge, 2011

)"الهجرة والوفيات عىل الحدود: الحق يف تحديد 

الهوية" يف إم بينيدكت دميبور ويت كييل محرِّران 

و"هل تشمل حقوق اإلنسان املهاجرين؟: آراء 

نقدية حول وضع املهاجرين غري الرشعيني يف أوروبا 

والواليات املتحدة"، أبينجدون، روتليدج، 2٠11(.

الخطة الخمسيرّة ٢٠١٠ – ٢٠١5 ملعايري العدالة والشؤون الداخلية للدول   .١
األعضاء باالتحاد األورويب: "خطة ستوكهومل" – أوروبا املنفتحة اآلمنة والتي 

تخدم وتحمي مواطنيها، وثيقة رقم 09/17024، تم االعتامد عليها يف 
ديسمرب/كانون األول ٢٠٠٩ (انظر الجزء السادس)

www.pmlp.gov.lv/en/ES/PPD_Stockholm_program_EN.pdf

موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة
ستيفاين غرانت

لقد أدت االضطرابات السياسية يف شامل أفريقيا إىل عودة موجات الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا 
وزيادة وفيات املهاجرين بالبحر. إال أنه ال يوجد أي إطار عمل للتحقق من هويات املوىت أو تسجيل 

أعدادهم.

يف مقربة المبيدوزا، يتقدم ضباط من الرشطة اإليطالية وأفراد البحرية بالعزاء يف جنازة ثالثة أشخاص 
ُقتلوا عندما غرق قاربهم عند المبيدوزا بعد رحلة طويلة من ليبيا. مايو 2011.

UNHCR/F Noy
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والفرص  التحديات  هذه  عىل  التأكيد  جاء  لقد 

الحاالت  دراسة  من  مجموعة  يف  أيضاً  املحتملة 

الوكاالت  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة  التي أعدتها 

متهيداً إلعداد اسرتاتيجيتها حول املناطق الحرضية 

الحاالت  دراس��ة  ورك��زت  النيص[.  املربع  ]انظْر 

(يف  كينيا  يف  وإلدوريت  نريويب  مدينتي  عىل  تلك 

(إبان  ومانيال  االنتخابات)  بعد  ما  العنف  مرحلة 

الزلزال).  (إبان  برنس  أو  وبورت  األعاصري)  فرتة 

وبناء عىل هذه التجارب والدروس املستقاة منها، 

التحديات  أكرب  من  أربع  عىل  املقالة  هذه  تركز 

وعىل بعض الفرص املحتملة أيضاً.

املنظامت  العمل مع 
املجتمعية واملصادر 

األزمات  أوض��اع  يف  املذكورة،  األربعة  املدن  يف 

فيها  الحرضيون  املقيمون  كان  والحادة،  املزمنة 

كبرياً  اعتامداً  املجتمعية  البنية  عىل  يعتمدون 

إىل  والنفاذ  والسكن،  الحامية،  عىل  للحصول 

أرزاقهم.  كسب  سبل  ودعم  الرئيسية،  الخدمات 

املعنيون  األشخاص  واجَهه  الذي  التحدي  لكن 

بتصميم االستجابات اإلنسانية يف تلك املدن متثل 

املجتمعات  تلك  حول  الالزمة  املعارف  بناء  يف 

قوتها. وتحديد مصادر 

لدى  واملعارف  الفهم  محدودية  بوضوح  ويالحظ 

النقاط  الحرضي يف  السياق  الدويل حول  املجتمع 

التالية:

الحكومات  مع  للتفاعل  الكبرية  املحدودية   ·

والقطاع  املحلية  واملجتمعات  واملحلية  الوطنية 

عىل  قائم  منهج  إىل  يقود  ما  املحيل،  الخاص 

العرض من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية، وذلك 

آثار  ظهور  إىل  آخر  إىل  وقت  من  يؤدي  بدوره 
القدرات املوجودة ُمسبَّقاً سلبية عىل 

السيطرة  موقع  يف  البقاء  عىل  القدرة  انعدام 

السياق  يف  برسعة  املتغرية  األوضاع  عىل 

الحرضي



بالسكان  الخاص  للتسجيل  نظام  وجود 

الكبرية  املخيامت  عىل  يركز  والذي  املتأثرين 

املناطق  تركيزه عىل  ذاتياً بدالً من  املستوطنة 

النظام  هذا  ُيولِّد  ما  وعادة  لها.  املجاورة 

قد  ما  الدقة  إىل  تفتقر  كاملة  غري  معلومات 

بالرتكيز  األصلية  املواقع  إىل  العودة  يعيق من 

الحال  (كام  املخيامت  يف  الدعم  توزيع  عىل 

يف هايتي)

الصناعية  األقامر  صور  عىل  الزائد  االعتامد 

البيئة  عىل  األثر  تعقيدات  عىل  للوقوف 

ملبنية ا

األرضار  كتقييم  بينها  املنسق  غري  الترصفات 

محدودية  مع  هايتي  يف  مُيارس  الذي  املفصل 

مع  االجتامعية-االقتصادية  العوامل  إدراك 

املجتمعات  مع  املناسب  االتصال  غياب 

السابقني. والساكنني  واملالكني  املحلية 

الحرضية البيئية  والظروف  النزوح 

من  كبرياً  اختالفاً  الحرضية  املجتمعات  تختلف 

مدينة ألخرى، وتشهد تنوعاً كبرياً مقارنة باملناطق 

الحرضية  العشوائية  األحياء  فبعض  الريفية. 

مستقرة  مجتمعات  كانت  املحتلني  ومستوطنات 

إىل حد ما، أما غريها فقد كانت تجمعات سكانية 

رسيعاً  الحرضي  النمو  يكون  ما  وعادة  فوضوية. 

فهم  الحرضيون  السكان  أما  له،  مخطط  وغري 

يتسمون بكرثة التنقل. وميكن للمجتمعات املحلية 

وكثيفة  كبريًة  تكون  أن  لها  املجاورة  واألحياء 

املتواصل.  التغري  وضع  يف  تكون  ما  وغالباً  جداً 

وباملقابل، يالحظ أنَّ منهج املخيامت التقليدي يف 

املتجانسة  الشخصية  عىل  يعتمد  الريفية  البيئات 

املحلية. للمجتمعات  املفرتضة 

أوضاع  ظهور  تسبب  امل��دروس��ة  الحاالت  ويف 

الطوارئ ووصول السكان الجدد يف املدن بضغوط 

خاصة  والخدمات  التحتية  البنى  عىل  كبرية 

استضافة  مهمة  واألقارب  األصدقاء  يتوىل  عندما 







اتبعها  التي  التأقلم  اسرتاتيجية  وكانت  النازحني. 

األغلبية العظمى من النازحني الحرضيني يف املدن 

العائالت  عن  البحث  يف  تتمثل  املدروسة  األربعة 

الحاجة  تتبني  هنا  ومن  إليوائهم.  املستضيفة 

العائالت  لدعم  اسرتاتيجية  الستحداث  القصوى 

للوقت  نظراً  القامئة  املجتمعات  يف  املضيفة 

املدى  عىل  إسكانية  حلول  لتطبيق  املطلوب 

العناية لضامن  بذل  بد من  البعيد. ومع ذلك، ال 

نتيجة  املضيف  املجتمع  بثقافة  املساس  عدم 

العائالت املضيفة. الرسمية لدعم  الربامج  إدخال 

املشكالت  من  الحاالت عدداً  دراسة  وقد حددت 

البيئات  يف  باألزمة  املتأثرين  لجميع  العامة 

من  وغريهم  رون  املهجَّ زال  ما  لكن  الحرضية، 

غطت  وقد  محددة.  أخطاراً  يواجهون  النازحني 

اإلنسانية،  القطاعات  جميع  الحاالت  دراس��ة 

منها:  قطاعني  بذكر  املقال  ه��ذا  يف  ونكتفي 

توصلت  التي  النتائج  أنَّ  مع  ي��واء،  واإلرّ الحامية 

القطاعات. لبقية  أيضاً  تتطرق  الدراسة  إليها 

والحامية األمن 

املتأثرين  للسكان  والحامية  األمن  حاجتا  متثل 

الحرضية.  البيئة  يف  التحديات  أهم  من  بعضاً 

اسرتاتيجية جديدة ملواجهة تحديات العمل اإلنساين 

يف املناطق الحرضية
روجر زيرت وجورج دايكن

تشري التجارب إىل أنَّه ما زالت هناك تحديات بارزة تظهر عرب املناهج العملية اإلنسانية األساسية 
املتعلقة بحاجات األعداد املتزايدة من النازحني والالجئني الذين يهاجرون إىل املدن. وملواجهة تلك 
املسائل بصورة أكرث فعالية، ال بد من رفع مستوى اإلرشادات اإلنسانية وتقديم مزيد من األدوات 

املطلوبة لتحقيقها إضافة إىل توسيع األنشطة وتكثيفها.

اللجنة  عمل  ملجموعة  التابع  العمل  فريق  وافق 

مواجهة  ح��ول  ال��وك��االت  بني  املشرتكة  الدامئة 

عىل  الحرضية  املناطق  يف  اإلنسانية  التحديات 

اسرتاتيجية نهائية وعىل خطة عمل ملدة سنتني يف 

وكان   ١.٢٠١٠ الثاين  نوفمرب/ترشين  شهر  يف  روما 

الهدف الرئييس لهذه االسرتاتيجية التوصية بالسبل 

التي ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية اتباعها لتكون 

استجاباتها لألزمات اإلنسانية يف املناطق الحرضية 

املبكر  اإلنعاش  ترسيع  ذلك  يف  مبا  فعالية،  أكرث 

صلة  ذات  تكون  بحيث  االسرتاتيجية  وُصممت 

والتفويضات،  اإلنسانية،  الفاعلة  الجهات  بجميع 

تسعى  الخصوص،  وجه  وعىل  األزم��ات.  وأن��وع 

االسرتاتيجية إىل تعزيز أربعة عنارص أساسية هي: 

البلد  يف  والوطنية  املحلية  والقيادة  الرشاكات، 

الضعف  وتحليل  للتأهب  والتخطيط  املضيف، 

املجاهبة،  عىل  املحيل  املجتمع  وق��درة  وفهمه، 

واستهداف الفئات املستفيدة.
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وترية  ارتفاعاً يف  وراءها  تخلِّف  العادة  يف  فاألزمة 

املتأثرين  السكان  لتنافس  نظراً  الحرضي  العنف 

واملاء،  كالطعام،  النادرة  الرضورية  املصادر  عىل 

من  أكرث  امتداد  يالحظ  ذاته  الوقت  ويف  واملأوى. 

الوطنية  الحكومية  املؤسسات  لقدرات  ال��الزم 

واملحلية بسبب وصول النازحني من مناطق أخرى 

يف املدن أو من مدن أخرى.

وعادة ما ال تكون املدن مالذاَ آمناً للفارين بحياتهم. 

وبالفعل، تشري دراسة الحاالت إىل أن الخوف من 

املضايقة واالعتقال واحتامل اإلعادة القرسية دفع 

بصفة  العيش  إىل  والنازحني  الالجئني  من  كثرياً 

قانونية خطرة وذلك بدوره يعيق من وصول تلك 

كام  الرسمية.  الحامية  آليات  إىل  الناس  من  الفئة 

وحرص  وتحديدهم  النازحني  مواقع  تحديد  أن 

كلها  دون غريهم  عليهم  ليشتمل  املساعدة  نطاق 

تعررّضهم للخطر وتوجد مشكالت عملية وأخالقية 

كيفية حامية  الكبري هنا  والتحدي  عىل حد سواء. 

إخفاء  يف  يرغبون  الذين  والالجئني  النازحني  (أ) 

تحديدهم  يصعب  ممن  غريهم  و(ب)  هوياتهم، 

املتناثرة. املحلية  املجتمعات  يف 

السياسة  مسودة  تصبح  أن  املأمول  من  كينيا،  يف 

الوطنية للنازحني جزءاً ال يتجزأ من اإلطار القانوين 

خالل  النازحني  لحامية  الضامَن  تكون  وأن  لكينيا 

العودة.  مرحلة  إىل  وصوالً  النزوح  مراحل  جميع 

النازحني  ويتوقع أن يساعد ذلك يف تسهيل عودة 

االنتقالية.  املستوطنات  من  الحرضية  املناطق  إىل 

التي  كتلك  للنازحني  وطنية  سياسة  ألي  وينبغي 

تبنتها كينيا أن تكون جزءاً محورياً يف إطار حامية 

النازحني يف أمكان أخرى غري كينيا أيضاً.

كام أوجدت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني أداة تشاركية للحامية ميكن استخدامها يف 

تدريب كوادر الحكومة املحلية لتكون قادرة عىل 

املجتمعات  يف  وتقييمها  الحامية  مشكالت  تحديد 

تطبيقات  ولألداة  الكوارث.  أوقات  ويف  املحلية 

محددة للبيئات الحرضية ويبدو أنها أداة واعدة. 

ويف حالة ثبت نجاح تطبيقها يف املرشوع الريادي، 

لتضم  أكرب  مستويات  عىل  استخدامها  فيمكن 

بذل  من  بد  وال  األخ��رى.  الحرضية  السياقات 

ليس  الالزمة  التمويالت  توافر  لضامن  العناية 

للتوصيات  وفقاً  للعمل  بل  فحسب  األداة  لتقييم 

التي قد تظهر يف معرض استخدامها.

تبني دراسة الحاالت قيمة إنشاء مراكز املعلومات 

والنازحني  الالجئني  من  الجدد  بالوافدين  الخاصة 

املعلومات  مصادر  تحديد  ميكن  وبها  الداخليني، 

النازحني.  حول نقاط الضعف يف الحرض وتصنيف 

املعلومات  مراكز  استخدام  من  الفائدة  وستتمثل 

املجتمعات  متكني  يف  اآلمنة  والبيوت  املجتمعية 

النازحني  الحرضية من تحديد 

يكون  حيث  واستهدافهم 

حجم  لتحديد  حاجة  هناك 

ثم  املنظورة".  "غري  الحاالت 

يف  النامذج  هذه  تكرار  ميكن 

مثل  لكن  أخرى.  مجتمعات 

إىل  تحتاج  النشاطات  هذه 

وقد  املصادر  من  كبري  قدر 

من  ال��ك��ايف  ال��دع��م  تجد  ال 

املانحة. الجهات 

املعلومات  مل��راك��ز  ومي��ك��ن 

الجدد  الوافدين  تساعد  أن 

السلع  توافر  مدى  عىل  التعرف  يف  الالجئني  من 

والخدمات يف املجتمعات املحلية ويف التعرف عىل 

ميكن  التي  األماكن  وعىل  ومسؤولياتهم،  حقوقهم 

كالعنف  "الوسم"  ملشكالت  العالج  تلقي  فيها 

نقص  ومرض  الجنس  نوع  عىل  القائم  الجنيس 

الخصوص  وجه  وعىل  املكتسبة/األيدز،  املناعة 

فيها  لالجئني  ميكن  التي  األماكن  عىل  العثور 

املراكز  تلك  كانت  حال  ويف  اللغة.  دروس  تعلم 

الجميع يف املجتمع املحيل، فستفيُد  أمام  مفتوحة 

النازحني  بني  التوتر  حدوث  إمكانية  تخفيض  يف 

املضيف. واملجتمع 

الوطنية  السلطات  توفر  أن  املناهج  تلك  تتطلب 

لحامية  وذلك  التسامح"  "فضاء  واملحلية ضامنات 

مهم  أمر  وهذا  لها.  الزائرين  وهويات  املعلومات 

جداً ألن الزائرين سيتجنبون زيارة تلك املراكز إذا 

معرض  هوياتهم  كتامن  بأنَّ  شكوك  لديهم  كانت 

للخطر.

املعلومات  تكنولوجيا  تستغل  أن  للوكاالت  وميكن 

املثال  سبيل  عىل  منها  طرق  بعدة  أكرب  استغالالً 

املجموعات  إىل  القصرية  النصية  الرسائل  بث 

تتضمن  بحيث  دوري���ة  ب��ص��ورة  املجتمعية 

والترشيعات  والوقائع  الخدمات  عن  معلومات 

اإلنسان  حقوق  وقضايا  املجتمعية  الجديدة 

املناطق  يف  الداخليني  والنازحني  بالالجئني  املتصلة 

الحرضية.

املأوى

هي  بارزة  بنتيجة  األربعة  الحاالت  دراسة  تشرتك 

أنَّ األزمات خلرّفت عدداً ال يستهان به من النازحني 

لة.  ممن مل يحصلوا عىل مأوى مقبول لفرتات مطوَّ

كيفية  الحاالت  تلك  بني  املشرتك  التحدي  وكان 

توفري املأوى الكايف للجميع خاصة يف املدن حيث 

تتسبب فيه كرثة األعداد وكثافة السكان إىل نشوء 

بعيدة  اإلسكانية  الحلول  إنَّ  حيث  مزمنة  ظروف 

عن  ناهيك  بطيئاً  تطبيقها  يكون  ما  غالباً  األمد 

تراكم الحاالت املتأخرة يف توفري اإلسكان املقبول.

يف  شخص   5٠٠٠ عىل  يزيد  ما  أنَّ  ذلك  ومثال 

مانيال مثاًل رشدتهم الفيضانات الناتجة عن إعصار 

ودور  اإلخ��الء  مراكز  يف  مرشدين  بقوا  كيتسانا 

يزيد  ما  املضيفة  العائالت  ولدى  االنتقالية  اإليواء 

من تراكم الحاالت املتأخرة ما قبل الكارثة مبقدار 

اإلسكان  يحتاجون إىل حلول  نصف مليون شخص 

العامل  الفريق  مجموعة  أنَّ  حني  ويف  الدامئة. 

وضعت  والفليبني  كينيا  من  كل  يف  اإليواء  لدور 

فإن  اإلي��واء،  حلول  إىل  للوصول  اسرتاتيجيات 

الواضح  ومن  البطء.  منتهى  يف  زال  ما  تطبيقها 

النازحني  ملساعدة  جديد  بأسلوب  التفكري  رضورة 

لهم.  واألفضل  األرسع  اإلسكانية  الحلول  وتقديم 

مانيال  داخل  النازحني  من  كثرياً  أنَّ  ذلك  ومثال 

يف  السكن  لقاء  األجرة  من  نوعاً  يدفعون  كانوا 

استخدام  ميكن  إذن،  الطوارئ.  قبل  ما  الفرتة 

املرشَّدين.  إيواء  يف  مسبقاً  املوجودة  الثقافة  هذه 

يف  الحرضيني  للنازحني  اإليواء  مواد  ُقدمت  كام 

النازحني  إلدوريت. ومع ذلك، حيث إنَّ كثرياً من 

اعتادوا عىل العيش يف أبنية خرسانية، فلم يكونوا 

راغبني يف قبول املساعدة التي تأتيهم بصورة مواد 

أدىن درجة يف نظرهم مام اعتادوا عليه يف السابق. 

االنتقايل  اإليواء  حلول  تكون  أن  أيضاً  ينبغي  وال 

الدامئة  اإلسكان  خطط  إللغاء  مبارش  غري  سبياًل 

ضمن  بالعيش  لألشخاص  السامح  يف  واالستمرار 

الخطرة. الظروف 

ويف هايتي، دارت نقاشات عىل مستوى مجموعة 

مراكز  مالءمة  مدى  حول  لإليواء  العامل  الفريق 

أن  إثبات  النقاشات  هذه  عن  ونتج  الطوارئ، 

توفري  يف  الوحيد  الخيار  هي  املذكورة  املراكز 

التي  األخرى  الخيارات  أما  الطوارئ.  أثناء  اإليواء 

متثلت يف توفري مرافق اإليواء املخصصة فكان من 

املرجح أن تقود إىل اعتبارها عىل أنها مستوطنات 

جديدة غري رسمية.

الخاصة  الرشكات  إح��دى  قدمت  الفليبني،  ويف 

وذلك  جديدة  مساكن  إىل  االنتقال  يف  املساعدة 

وبكلفة  االرتفاع  متوسطة  شقق  بناء  خالل  من 
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باكور، بالقرب من مانيال، الفلبني.
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منخفضة ملن كانت لديه القدرة عىل دفع اإليجار. 

وذلك من النامذج املثرية لالهتامم يف مجال إعادة 

عن  عبارة  وأنها  خاصة  الكوارث  بعد  ما  اإلعامر 

منهج متكامل مبا يف ذلك التخطيط للبنى التحتية، 

املرشوعات  عىل  والتدريب  الرزق  كسب  وسبل 

الصغرية داخل البيوت (وغريها من النشاطات).

أما الفجوة الرئيسية فتتعلق مبا ينبغي فعله بشأن 

عىل  اعتادوا  ممن  املرشدين  من  الكبرية  األعداد 

يكن  مل  لكن  رسمية  غري  مستوطنات  يف  العيش 

املدمرة  منازلهم  بناء  إلعادة  مستقلة  سبل  لديهم 

الغالب أكرث  البيوت مل تكن يف  (حتى مع أن تلك 

من أكواخ هشة) ومل يكن لديهم أي إثبات واضح 

من  عليها  يعيشون  كانوا  التي  لألرايض  بامتالكهم 

القوانني  ضد  أن  الدولية  الوكاالت  تقف  وال  قبل. 

توفري  خالل  من  مبادئها)  تجاهل  (أو  الحكومية 

لألشخاص  اإلع��امر  إع��ادة  يف  الالزمة  املساعدة 

أو  الرسمية  غري  املستوطنات  يف  يعيشون  الذين 

مبلكيتها  إثبات رسمي  يوجد  ال  التي  األرايض  عىل 

التي يوجد نزاع  أو بحق احتاللها أو عىل األرايض 

شبه  املخيامت  تأسيس  أنَّ  كام  ملكيتها.  حول 

لبناء  واضحة  اسرتاتيجية  وجود  دون  الحرضية 

مستوطنة دامئة يساهم يف املد الحرضي الفوضوي. 

ويف حني أنَّ االنتقال ميثل خياراً قامئاً لتحقيق حل 

التخطيط  تنظيامت  مع  يتعارض  وال  املدى  بعيد 

الحرضي، فال بد من توفري حل عاجل بانتظار بناء 

حسب  الحاالت،  بعض  ويف  الجديدة.  اإلسكانات 

بني  اتفاقية مكتوبة  توقيع  ُيفضل  مناسب،  ما هو 

البلدية والنازحني الداخليني بحيث ميكن للنازحني 

الدائم  الحالية فور توافر اإلسكان  إخالء مواقعهم 

لهم.

الخالصة

الفاعلة  الجهات  أن  عىل  االسرتاتيجية  تركز 

واملنظامت  املتحدة  األمم  أي  التقليدية،  اإلنسانية 

غري الحكومية عىل حد سواء، قادرة عىل االستمرار 

تحتاج  إنها  بل  وتكييفها،  استجاباتها  تطوير  يف 

اإلنسانية  االستجابة  قالب  من  للخروج  ذلك  إىل 

البيئات  يف  باألزمة  املتأثرين  األشخاص  سياق  يف 

ذلك  تحقيق  األساسية يف  العنارص  الحرضية. ومن 

التحتية  البنى  لديها  البلدات واملدن  بأنَّ  االعرتاف 

إدماجها  ينبغي  التي  أصاًل  واملؤسسية  االجتامعية 

االستجابة. يف 

الفرص  من  عدداً  االسرتاتيجية  تحدد  هنا،  ومن 

الفاعلة من منظامت  الجهات  التعاون بني  لتعزيز 

غري  والرشكاء  والحكومات  اإلنسانية  املساعدات 

التقليديني يف املجتمع املدين والقطاع الخاص. ومن 

الحرضية  الطوارئ  حاالت  وقوع  تزايد  يكون  هنا 

مدعاة للسعي وراء قدر أكرب من التعاون بني تلك 

االستجابات  تصميم  من  كل  يف  الفاعلة  الجهات 

الفئات  إىل  الوصول  أجل  من  الطوارئ  لحاالت 

املساعدة  تسليم  ويف  واملتأثرة  الضعيفة  السكانية 

نفسها. اإلنسانية 

روجر زيرت )roger.zetter@qeh.ox.ac.uk( مدير 

مركز دراسات الالجئني )www.rsc.ox.ac.uk( وجورج 

دايكن )deikun.unhabitat@unog.ch( مدير 

املكتب اإلنساين واالرتباط برنامج األمم املتحدة 

 للمستوطنات البرشية يف جنيف 

)www.unhabitat.org(. جميع اآلراء الواردة يف 

هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبني وقد ال تعرب بالرضور 

عن آراء برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

واللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت.

املقالة موجودة أيضاً هنا   .١ 
http://tinyurl.com/IASC-MHCUA

أن  إىل  األبحاث  بعض  إشارة  من  الرغم  عىل 

ليس  هو  الحميم  أو  الزوجي  القرين  عنف 

األقلية  مجموعات  بني  انتشاراً  أقل  أو  أكرث 

هو  ع��ام  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

يواجه  عام،  بشكل  السكان  بني  الحال  عليه 

العوائق  من  العديد  واملهاجرون  الالجئون 

تعدد  ورغم  املناسبة.  الخدمات  تلقي  أمام 

الشديد  للضغط  ميكن  العنف،  أسباب  وتعقيد 

املرتبط بالتكيُّف مع الحياة الجديدة أن يخلق 

عنف  تجعل  قد  التي  والرصاعات  الضغوط 

الواليات  ويف  احتاملية.  أكرث  الحميم  القرين 

زيادة  املشتمل عىل  التغيري  يؤدي  قد  املتحدة، 

بتوازن  اإلخالل  إىل  املرأة  استقاللية  أو  متكني 

ويفاقم  الواحدة  األرسة  داخل  القائم  القوى 

النفسية  أو  العاطفية  املعاملة  إساءة  من صور 

النفسية  التأثريات  أن  تردد  كام  الجسدية.  أو 

ملواجهة تطبيع العنف يف الدول التي تعاين من 

عنف  يف  مساهمة  عوامل  تكون  قد  الحروب 

الحميم. القرين 

ومع أنه ال يوجد تعريف لعنف القرين الحميم 

متفق عليه عاملياً، إال أنه ُيرى بصورة عامة عىل 

البدين  للرضر  امُلهددة  أو  الواقعية  األفعال  أنه 

والجنيس والنفيس واملايل والشفهي، مبا يف ذلك 

املطاردات. وُيطلق لفظ "القرين الحميم" عىل 

الرشيك  ذلك  يف  (مبا  السابق  أو  الحايل  الزوج 

الصاحبة  أو  والصاحب  العام)  القانون  مبوجب 

عالقات  يف  الدخول  يف  الراغبني  واألشخاص 

السكن. املشاركة يف  إمكانية  غرامية، مع 

وخالل العقد املايض، ترى األبحاث الناشئة أنه 

أنواع،  عدة  بل  للعنف،  واحد  نوع  يوجد  ال 

وتستلزم  الحميمة  العالقات  يف  تحدث  والتي 

يبقى  ما  أن  إال  املختلفة.  بصورها  التدخالت 

القرين  عنف  إدراج  مدى  هو  معروف  غري 

واملهاجرون يف  الالجئون  يواجهه  الذي  الحميم 

األنواع.   نفس 

القرين  عنف  مع  التعامل  تعقيد  من  ويزيد 

واملهاجرين  الالجئني  مجتمعات  يف  الحميم 

"مجتمع  عمل  ويستند  العوامل.  من  عدد 

الوقاية من العنف املنزيل" يف الواليات املتحدة 

إىل الفصل بني مرتكبي العنف والضحايا، ويعد 

افرتاض أن العنف يحدث يف دائرة وأن الفصل 

وأكرث  أفضل  هو  والضحية  العنف  مرتكب  بني 

عنف  ضحية  فصل  لكن  استدامة.  الحلول 

من  الضحية  كانت  س��واء  الحميم،  القرين 

يكون  ال  قد  أرسته  عن  املهاجرين،  أو  الالجئني 

الحل امُلوىص به نتيجة لبعض األسباب الثقافية 

إذ  الهجرة،  فيه  تتسبب  الذي  واالستضعاف 

ضمن  الحل  إيجاد  الالجئني  من  العديد  يفضل 

الخدمات  مقدمي  أحد  يقول  وكام  عالقاتهم. 

بخالف  الالجئني[،  العمالء  ]بني  األولوية  "إن 

العائلة.  ترابط  عىل  الحفاظ  هي  السالمة، 

وهذا هو املالحظ خالل الِعقد املايض".

منع عنف القرين يف مجتمعات الالجئني واملهاجرين
غريتا يولينغ وألربتو بورونكل وكارتر روبر وناثانيل تاشيام وكاثلني كرين

بالنسبة للعديد من الالجئني وغريهم من املهاجرين قرسياً، فإن العنف الجنيس والجنساين ال يتوقفان 
بالرضورة بعد إعادة التوطني، إذ قد يبدأ مع البعض منهم.



36 نرشة الهجرة القرسية 3�38 مقاالت عامة

التي تزيد من تعقيد  العوامل األخرى  وتشتمل 

منع وقوع العنف املنزيل عىل استخدام مرتكبي 

الخدمات  مقدمي  أو  الضحايا  أو  العنف 

سلوكهم  لتربير  كذريعة  "الثقافة"  أو  "التقاليد" 

يف  الخدمة  مقدمي  بعض  ويشارك  امل��ؤذي. 

عملية بحث املامرسات املدمرة أو غري الصحية 

عمل  إط��ار  أو  اإلن��س��ان  حقوق  واستخدام 

لكل  أن  حقيقة  لتوصيل  االجتامعية  العدالة 

الخاصة، وفقاً  والحريات  الحقوق  الحق يف  فرد 

الطريقة  عن  النظر  وبغض  األمرييك  للقانون 

ميكن  لكن  املايض.  يف  الشخص  بها  عومل  التي 

الثقافية  واملامرسات  عليها  املتعارف  للمعايري 

يف  أيضاً  تساهم  وأن  وقائية  عوامل  تكون  أن 

الحميم.   القرين  عنف  حدوث 

الرشيك  عنف  عن  الحديث  عدم  الكثري  يفضل 

لطلب  السعي  وأن  خاصاً  موضوعاً  بصفته 

كام  الخيانة.  من  نوعاً  ُيعترب  قد  املساعدة 

التمييز  لتجنب  الخصوصية  عن  يبحثون  أنهم 

ح  املحررّض والوصم من املجتمع املضيف. ويوضرّ

العنف أهمية  إفشاء أحداث  العزوف عن  هذا 

عىل  واملهاجرين  الالجئني  تساعد  بيئة،  خلق 

عوائلهم  داخل  بأنفسهم  قضاياهم  مع  التعامل 

تهم.  ومجتمعا

إن معايري التسامح وتعريف إساءة املعاملة غري 

قصة  الدعاة  أحد  ويروي  عاملياً،  عليها  متفق 

وتزويدها  وتم  املأوى  طلبت  صومالية  الجئة 

طعام  دون  زوجها  تركها  أن  بعد  وذل��ك  به 

مل  أنها  أرصرّت  لقد  أخرى.  من  ليتزوج  وكهرباء 

للغاية.  فقرية  كونها  املعاملة رغم  إساءة  تواجه 

وخالل إقامتها باملأوى، تحدث مقدم الخدمات 

عندما  أنه  فهم  يف  الالجئة  هذه  "بدأت  قائاًل: 

يرضبك زوجك، فإن هذا عنف... عندئٍذ، بدأت 

القرين  عنف  عن  املزيد  فهم  يف  الالجئة  هذه 

القته  الذي  العنف  عن  الحديث  يف  ثم  الحميم 

زوجها". من 

جيدة؟ مامرسات 

التدخالت  حول  املعرفة  يف  كبرية  ثغرة  هناك 

الوقاية  وإسرتاتيجيات  االجتامعية  النفسية 

املخاطر  يواجهون  الذين  لالجئني  فعالية  األكرث 

وتهدف  الحميم.  القرين  عنف  يالقون  أو 

سنوات  لثالث  ستمتد  التي  الجديدة  املبادرة 

القرين يف مجتمعات  "منع عنف  اسم:  وتحمل 

إيجاد  إىل  النافعة"١  السبل  دعم  املهاجرين: 

مللء  العملية  املامرسات  عىل  القامئة  األدل��ة 

املشاركة  املنظامت  سيساعد  مام  الثغرة،  هذه 

اإلبداعية  األساليب  وتعزيز  ودعم  تحديد  عىل 

واملبتكرة. 

يف  العاملة  الثامن  املنظامت  شهدت  وق��د 

تعليم  تضمني  يف  النجاح  من  جانباً  الربنامج 

األخرى  الخدمات  يف  الحميم  القرين  عنف 

حول  والجلسات  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  مثل 

العامة وحتى  العمل  األمرييك يف ورش  القانون 

ورش عمل محو األمية املالية. ويف نفس الوقت، 

أنها  املحتمل  املامرسات  املنظامت  هذه  تقيرّم 

الحميم  القرين  عنف  مع  التعامل  يف  واعدة 

بينها: يأيت من  والتي 

يف  أفكارهم  ت��زال  ال  الذين  الشباب  إرشاك 

عنف  حاالت  عن  يتحدثوا  حتى  التكوين  طور 

سبيل  فعىل  زمالئهم.  بني  الحميم  القرين 

ملناهضة  اآلسيوي  العمل  "فريق  يرى  املثال، 

العنف الزوجي" أن األشكال املتداخلة من عدم 

هي  والجنسانية  واإلثنية  العنرصية  املساواة 

إىل  الفريق  يشري  كام  للعنف.  الجذري  السبب 

إمكانية بناء العالقات واملجتمعات الصحية من 

خالل توعية الشباب حول تحديد والتعامل مع 

٢٠١٠، أنشأ  صور عدم املساواة هذه. ويف عام 

واملهاجرين  الالجئني  وأطفال  الالجئني  شباب 

إلكرتونية  مجلة  املتحدة  بالواليات  املولودين 

محتواها  ويتضمن  العنف،  مناهضة  عىل  تقوم 

الصلة.  الشعر واملقاالت ذات  الصور وقصائد 

بغية  واملجتمعيني  الروحانيني  القادة  إرشاك 

الدينية  أو  التقليدية  املامرسات  استهداف 

الروحانيون  القادة  يلعب  حيث  الصحية،  غري 

مراجعة  يف  مجتمعاتهم  مساعدة  يف  هاماً  دوراً 

للبعض  التي ميكن  واملعتقدات  واألعراف  القيم 

العنف. لتربير  كذريعة  اتخاذها 

عىل  واالعتامد  والوصم  الخجل  عىل  التغلُّب 

شبكات الدعم غري الرسمية. وجد "مأوى املرأة 

اآلسيوية" أن ضحايا أحداث العنف يف املجتمع 

من  الهادئ  املحيط  ج��زر  وسكان  اآلسيوي 

املثلني واملثليات واملتحولني جنسياً ترددوا كثرياً 

من  ملخاوفهم  نظراً  الخدمات  عىل  للحصول 

للمثلية،  والعداء  والعنرصية  الجنيس  التمييز 

الذي  تشات"  "تشاي  برنامج  بإنشاء  فقاموا 

العالقات  قضايا  ومناقشة  لاللتقاء  ساحة  مثرّل 

العنف. من  والسالمة  والجنسوية 

الربنامج. كجزء  والنساء يف وضع  الرجال  إرشاك 

تدعم  التي  املجتمع  أعراف  تحدي  جهود  من 

األطباء  "شبكة  وضعت  الحميم،  القرين  عنف 

تكساس،  والية  يف  أوسنت،  مبدينة  املهاجرين" 

العنف"  ضد  متحدون  "رجال  يسمى  مرشوعاً 

الرجال  تزويد  يف  األدوار  لعب  يستخدم  والذي 

الحميم. القرين  عنف  ملنع  مبهارات 

املال  "رأس  أو  املجتمعية  ال��ق��درة  ب��ن��اء 

املنظامت  اع��رتاف  اتضح  لقد  االجتامعي". 

واملهاجرين  الالجئني  خدمة  عىل  تعمل  التي 

القرين  بعنف  املحيطة  القضايا  بصعوبة 

دعم  وأن  البداية،  منذ  مجتمعاتهم  يف  الحميم 

الرسمية،  وغري  الرسمية  االجتامعية  الشبكات 

املنظامت وتقليل إحساس  ارتباطات بني  وخلق 

هامة  سامت  جميعها  هي  بالعزلة  األشخاص 

عنف  تجاه  املجتمع  مستوى  عىل  لالستجابة 

الحميم.  القرين 

املال  رأس  أو  املجتمعية  ال��ق��درة  بناء  إن 

القرين  عنف  منع  يف  يساهم  قد  االجتامعي 

نرش  مثل  اآلليات  بعض  خ��الل  من  الحميم 

وغري  الصحية  العالقات  ح��ول  املعلومات 

والتي  الصحية،  السلوكية  والقواعد  الصحية 

أن  اإلنساين  املجتمع  إدراك  مع  بالتوازي  تعمل 

أن  يجب  والجنساين  الجنيس  للعنف  االستجابة 

ُيرشك الالجئني وأن يكون متعدد القطاعات وأن 

واملجتمعي. العائيل  الدعم  شبكات  بناء  يعيد 

الخالصة

يعد عنف القرين الحميم قضية تتعلق بحقوق 

االستفادة  متت  وقد  العامة.  وبالصحة  اإلنسان 

واالستجابة  منع  حول  الدروس  من  العديد  من 

الطوارئ  حاالت  يف  والجنساين  الجنيس  للعنف 

دة واألوضاع يف املخيامت. ويعد  اإلنسانية املعقرّ

العنف الجنيس والجنساين اآلن جزًء مشرتكاً من 

(رغم  الدويل  اإلنساين  والتقييم  املراقبة  جهود 

حان  وقد  كافيٍة).  غري  بأنها  الكثريين  مزاعم 

التي  وتلك  الجهود  هذه  بني  للربط  الوقت 

بعد  واملهاجرين  الالجئني  لحامية  بذلها  ميكن 

للمنظامت  الدعم  م  ُيقدرّ كام  التوطني.  إعادة 

املامرسات  هذه  تقييم  بغية  الربنامج  يف  الثامن 

األساليب  ونرش  ودع��م  تحديد  إمكانية  مع 

واملبتكرة. اإلبداعية 

املقال  هذا  يف  مناقشته  متت  الذي  الربنامج 

وود  روب��رت  مؤسسة  م��ب��ادرات  إح��دى  هو 

جونسون.

 )guehling@ltgassociates.com( غريتا يولينغ

abouroncle@ltgassociates.( وألربتو بورونكل

 )croeber@ltgassociates.com( وكارتر روبر )com

هم كبار الباحثني املشرتكني، يف حني أن كاثلني كرين 

)ccrain@ltgassociates.com( وناثانيل تاشيام 

)ntashima@ltgassociates.com( هام املديران 

 LTG Associates اإلداريان برشكة 

.)www.ltgassociates.com/(

/www.strengtheningwhatworks.org، برنامج ملؤسسة روبرت وود   .١
جونسون.
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ولديرّ  بألعاب  وألقي  أمتعتي،  أحزم  "وأنا 

الصغريين يف الحقائب، انتابني فجأة شعور 

عن  بحثنا  انتهى  لو  ماذا  والخوف.  بالقلق 

التي  العصيبة  األي��ام  هذه  خالل  األم��ان 

ماذا  نتوقع؟  مام  بأطول  القاهرة  تشهدها 

لو مل نتمكن من العودة للوطن؟

لتحديد  ذهني  يف  األفكار  تصاُرع  وم��ع 

األسوأ،  حدوث  حال  سنفعل  وماذا  وجهتنا 

تذكرُت أوىل أيام عميل مع املفوضية العليا 

 .١٩٩8 عام  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 

وقد مست قراءة دليل اإلجراءات واملعايري 

الالجئني،  وضع  لتحديد  تطبيقها  الواجب 

الجديدة  وظيفتي  عىل  التدريب  من  كجزء 

املفوضية  مكتب  يف  ح��امي��ة  كمساعد 

بالقاهرة، وتراً حساساً داخيل. لقد أحسست 

دامئاً أن الحاجة لرتك الوطن والسعي لطلب 

اللجوء يف بلد آخر ليست احتامالً غريباً عن 

ذلك  األوسط؛  الرشق  يف  الناس  من  العديد 

ألن األمور مل تكن مستقرة وال ميكن االعتامد 

املتأصلة،  املصاعب  مع  التعامل  آليات  عىل 

قوية  بصلة  كذلك  وشعرت  يقال.  ما  كأقل 

تربطني بطالبي اللجوء يف مرص والتعاطف 

معهم. وليس ذلك ألنني واجهت مثل هذا 

يف  عشت  ألنني  وببساطة،  وإمنا،  املوقف؛ 

أن  ميكن  ذلك  أن  وأعلم  األوس��ط  الرشق 

هناك  يعيش  أن  أقداره  شاءت  ملن  يحدث 

يف أي وقت.

الثاين  يناير/كانون   ٢5 ثورة  قامت  عندما 

املدن املرصية  القاهرة وعدد من  ٢٠١١ يف 

التنبؤ مبا ستؤول  الصعب  األخرى، كان من 

وأحجام  أع��داد  ازدادت  إذ  األم��ور؛  إليه 

خالل  العامة  واالحتجاجات  التظاهرات 

السنوات األخرية، لكن مل تشهد البالد حراكاً 

مدهشاً  كان  لقد  النحو.  هذا  مبثل  شعبياً 

وملهاًم ومفعاًم بالحياة. ثم ومع بدء البالد 

صاحبت  التي  االبتهاج  موجة  رك��وب  يف 

طال  الذي  الغضب  هذا  كل  عن  التنفيس 

كبته وفرصة التعبري عن الرأي بصوت عاٍل، 

حدثت الفاجعة يوم ٢8 يناير/كانون الثاين، 

الحي عىل  الرصاص  الرشطة  أطلقت  عندما 

عن  يزيد  ما  لتقتل  املساملني  املتظاهرين 

آخرين.   6٠٠٠ حوايل  وتصيب  شخص   3٠٠

ثم تلت ذلك سلسلة من األحداث التي أدت 

ُفتحت  حيث  العارمة،  الفوىض  حدوث  إىل 

السجون وخرج ما يقرب من ٢3٠٠٠ سجني. 

ورُسقت  الرشطة  أقسام  الضباط  ترك  أيضاً، 

الرشطة  واختفت  والذخرية.  األسلحة  منها 

الخوف  ورسى  القاهرة،  شوارع  من  متاماً 

البلطجية  انتشار  مع  املدينة  جنبات  بني 

للممتلكات  وتخريبهم  ونهبهم  واملجرمني 

لجان  ظهور  إىل  أدى  مام  والخاصة،  العامة 

الدفاع الشعبية يف كل مكان لحراسة األحياء 

أمن  عىل  للمحافظة  الليل  طوال  السكنية 

حظر  فرض  بعد  والعائالت  املنازل  وسالمة 

ل. التجوُّ

حيرّنا  يتعرض  أن  املتوقع  من  ك��ان  وق��د 

يضمرّ  ألنه  نظراً  والعنف  للتخريب  السكني 

عدداً كبرياً من املسؤولني الحكوميني ورجال 

هذا  وخالل  به.  يعيشون  الذين  األع��امل 

آخر  حي  إىل  الرحيل  أرسيت  قررت  الوقت، 

الزحام  وسط  ننصهر  حتى  اكتظاظاً؛  أكرث 

األكرب، وهذا ما يعيدين إىل حزم أمتعتي.

قلبي  بدقات  شعرت  لألمتعة،  حزمي  ومع 

باألفكار  رأيس  إىل  يتدافع  والدم  تتسارع 

لنا  فكيف  الصغريين:  ولدينا  أمن  حول 

فأين  ذل��ك،  فعلنا  وإذا  البالد؟  ن��رتك  أن 

دخول  تأشرية  لدينا  بلد  وألي  سنذهب؟ 

هنا؟  وحدهام  والديرّ  أترك  وكيف  صالحة؟ 

من  وكم  املغادرة؟  فور  منزلنا  ن  نؤمرّ كيف 

عىل  سنحصل  كيف  بعيداً؟  سنبقى  الوقت 

والسؤال  بعيدون؟  ونحن  الحياتية  مواردنا 

ر الوضع لألسوأ  األخري، لكن األهم: إذا تفجرّ

ومل نستطع العودة، هل سنحصل عىل وضع 

اللجوء؟

رفرّ  إىل  بهدوء  ذهبت  ثم  للحظة  توقفت 

واملمزقة  القدمية  نسختي  وأخذت  الكتب 

الواجب  واملعايري  اإلج���راءات  دليل  من 

فقد  الالجئني،  وض��ع  لتحديد  تطبيقها 

يف  كثرياً  هتني  وجرّ التي  أنها  إذ  أحتاجها؛ 

التقيت  الذين  اللجوء  طالبي  حاالت  تقييم 

الحروب  مزقتها  التي  الدول  بعض  بهم من 

وإريرتيا  وإثيوبيا  والصومال  كالسودان 

ينطبق  قد  لنفيس،  قلت  واآلن،  والعراق. 

الحال عيلرّ وعىل أرسيت.  

والوضع  األمن  استقرار  عدم  استمر  وقد 

السيايس وعدم القدرة عىل التنبؤ بهام حتى 

فرباير/شباط.   ١١ يف  املرصي  الرئيس  تنحي 

وبعد مشاهد الفرح الشديد واالبتهاج التي 

سادت ميدان التحرير، بدأ النظام والشعور 

نسبية  بصورة  يعودان  الطبيعية  بالحياة 

عىل الرغم من ردود األفعال املختلفة التي 

املرصي  النظام  سقوط  مع  العامل  اجتاحت 

مخاويف  تتحقق  مل  لله،  والحمد  السابق. 

لكن  الدليل.  أحتج  ومل  التام  االنهيار  حول 

الشعبية  االنتفاضة  قوبلت  حيث  ليبيا،  يف 

بالعنف الشديد، فررّ اآلالف إىل مرص وتونس 

خوفاً عىل حياتهم، وهام بلدتا اللجوء اللتان 

أيضاً  وهام  الليبي  الشعبي  الحراك  ألهمتا 

ليبيا  الجئي  أمام  حدودهام  تفتحان  اللتان 

اجتامعي  وانقالب  ثورات  بهام من  ما  رغم 

شامل.

لكن  الدليل.  أحتج  مل  النهاية،  ويف  لذلك، 

درساً  علمتني  غريها،  وليس  التجربة،  هذه 

يف التواضع. ما واجهناه، وهو حقيقي جداً، 

الذين  األشخاص  بخربات  مقارنته  ميكن  ال 

واجهوا الحروب أو فقدوا أفراداً من أرسهم 

أليام  سافروا  من  أو  شخصياً  ُهوجموا  أو 

األمان،  بر  إىل  والوصول  معاناتهم  إلنهاء 

أنفسكم  تخيلوا  مرادهم.  لهم  يتم  مل  ورمبا 

حتى  أو  أسبوع  أو  ليوم  كالجئني  سادة  يا 

تعتربوا  لن  أنكم  املؤكد  من  فإن  لدقيقة، 

املستقبلية  وآمالكم  وحقوقكم  أمنكم 

حقيقة دامئة."

 )skhallaf@aucegypt.edu( تعمل شادن خالف

بالتدريس يف مركز دراسات الهجرة والالجئني 

بالقاهرة  األمريكية   بالجامعة 

.)www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/(

متت كتابة هذا املقال بصفة شخصية، وهو ال 

يعكس آراء أو توجهات منظمة األمم املتحدة 

أو الجامعة األمريكية بالقاهرة.

شبه الجئة تتحدث من القاهرة 
شادن خالرّف

ترك  إىل  الناس  من  بالعديد  األوسط  والرشق  أفريقيا  يف شامل  الناشئة  االضطرابات  دفعت 
عىل  توشك  وهي  أمامها  املتاحة  الخيارات  يف  تتمعن  سيدة،  هؤالء  ومن  ودولهم.  منازلهم 

القاهرة.  مغادرة 
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العامل،  يف  داخلياً  النازحني  ثلثي  حوايل  يعيش 

أوضاع  يف  شخص،  مليون   ٢7 عددهم  والبالغ 

بالحلول  املتعلق  "اإلطار  ويحدد  ل.١  املطورّ النزوح 

للجنة  التابع  داخلياً"  املرشدين  ملشكلة  الدامئة 

خيارات  ثالثة  ال��وك��االت  بني  املشرتكة  الدامئة 

للنازحني  املستدامة  الحلول  أجل  من  للتوطني 

أو  األصلية  مجتمعاتهم  إىل  العودة  وهي:  داخلياً، 

التوطني يف املنطقة التي نزحوا إليها أو التوطني يف 

العودة هي  أن  الدولة.٢ ويف حني  مكان آخر من 

الخيار الذي ترصرّ عليه غالباً الحكومات والفاعلني 

الحلول  اعتبار  يجب  فإنه  اآلخرين،  الدوليني 

املحيل، خاصة  االندماج  ومنها  األخرى،  املستدامة 

عندما يرغب النازحون داخلياً يف االندماج املحيل 

لفرتات زمنية طويلة مع صعوبة  نزوحهم  أو عند 

عودتهم. 

املناسبة  املامرسات  من  كل  استكشاف  أجل  ومن 

التي  والعقبات  املحيل  االندماج  ل  تسهرّ التي 

مؤسسة  بني  املشرتك  امل��رشوع  م  نظرّ تواجهها، 

النزوح  حول  لالقتصاد  لندن  وجامعة  بروكنغز 

بالتعاون  الداخيل،  النزوح  رصد  ومركز  الداخيل 

واملفوضية  اإلمن��ايئ  املتحدة  األم��م  برنامج  مع 

حلقة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا 

األول  يناير/كانون  يف  جنيف  يف  للخرباء  دراسية 

تواجه  دول  ست  عىل  ركزت  الندوة  هذه   .٢٠١١

ل وهي: بوروندي وكولومبيا  النزوح الداخيل املطورّ

خضع  وقد  وأوغندا.  والسودان  ورصبيا  وجورجيا 

عليه  قامت  ال��ذي  امل��ي��داين  للبحث  منها  ك��ٌل 

وجورجيا  (كولومبيا  الحاالت  أغلب  ويف  الندوة.3 

العديد  ال��دول  هذه  القت  وبوروندي)  ورصبيا 

الست،  الحاالت  جميع  ويف  النزوح.  موجات  من 

التي  الحاالت  يف  حتى  العودة،  الحكومات  عززت 

مل تكن فيها العودة ممكنة نظراً لالنعدام املستمر 

لألمن. 

لحل  الرسمي  والتفضيل  اإلرصار  من  الرغم  وعىل 

العودة، فإنها صعبة يف الغالب. وقد كانت العودة 

هي حل التوطني الذي اختاره ٩٠%  من النازحني 

النازحني  من    %5٠ وح��وايل  أوغندا  يف  داخلياً 

(رغم  ال��س��ودان  وجنوب  ب��ورون��دي  يف  داخلياً 

إىل جنوب  عادوا  من  األخرية عىل  النسبة  اشتامل 

املنشأ.  بالد  إىل  بالرضورة  وليس  ككل،  السودان  

نسبة  ع��ادت  ورصبيا،  وجورجيا  كولومبيا  ويف 

األمن  النعدام  نتيجة  النازحني  من  للغاية  بسيطة 

للرصاعات.  السياسية  الحلول  وغياب 

اختالفاً  يختلف  خيار  هو  املحيل  االندماج  إن 

حيث  آخر،  مكان  يف  والتوطني  العودة  عن  نوعياً 

أنه ال يشتمل يف الغالب عىل التنقل وقد ال يتخذ 

النازحني داخلياً قراراً واٍع لالندماج محلياً يف وقت 

تستخدم  الحكومات  جميع  أن  حني  ويف  معني. 

النازحني  عودة  مناقشة  عند  "العودة"  مصطلح 

يستخدمون  فإنهم  منشئهم،  بلد  إىل  داخلياً 

ففي  املحيل.  لالندماج  مختلفة  أخرى  مصطلحات 

االندماج  عىل  ُيطلق  املثال،  سبيل  عىل  رصبيا، 

أنه  حني  يف  املعيشية"،  الظروف  "تحسني  املحيل 

النازحني  للسكان  الالئقة  املعيشية  الظروف  "دعم 

و"االستقرار"  جورجيا  يف  املجتمعية"  ومشاركتهم 

التوطني  خيارات  تتطور  ما  وغالباً  كولومبيا.  يف 

مبرور الزمن. 

أن  الست  الدول  يف  ُأجري  الذي  البحث  ويوضح 

من  املستدامة  الحلول  تجاه  التقدم  بعض  هناك 

النازحون  أوض��ح  وقد  املحيل.  االندماج  خالل 

داخلياً يف بوروندي أن العامل الرئييس الذي سهل 

اندماجهم محلياً هو رغبتهم القوية يف البقاء حيثام 

أقاموا عالقات قوية مع جريانهم غري  كانوا، حيث 

وحصلوا  املجتمعية  الشؤون  يف  وشاركوا  النازحني، 

الذي حصل  املدى  بنفس  الوثائق والخدمات  عىل 

باألمان.  وشعروا  النازحني  غري  من  جريانهم  عليه 

النازحون داخلياً سبل  السودان، كيرّف  ويف جنوب 

املاشية  تربية  (من  املحيل  للمحيط  وفقاً  عيشهم 

إىل الزراعة) ومل يقف نزوحهم عائقاً أمام الحصول 

أو  الصحية  الرعاية  تلقي  أو  الالزمة  الوثائق  عىل 

مقدرتهم عىل املشاركة يف الحياة العامة.  

وتستند  متجانسة،  بجامعة  داخلياً  النازحون  ليس 

خرباتهم  عىل  املختلفة  التوطني  لصور  تفضيالتهم 

األرسة  داخل  حتى  الحرب،  وظروف  الشخصية 

الواحدة. وقد تجعلهم خربات األفراد أو العائالت 

أو الجامعات من بعض املناطق يختارون االندماج 

إمكانية  يف  اآلخر  البعض  اعتقد  وإن  حتى  املحيل 

داخلياً  النازحون  يبدي  مثاًل،  رصبيا  ففي  العودة. 

من روما اهتامماً بالعودة أقل من النازحني داخلياً 

من  داخلياً  النازحون  يفضل  حني  ويف  رصبيا.  من 

الدولة  سلطة  تحت  بقوا  إذا  العودة  السن  كبار 

السن  صغار  من  داخلياً  النازحني  فإن  الرصبية، 

وكسب  العيش  فرص  لهم  ُتتاح  مل  ما  يهتمون،  ال 

الرزق. كام نزحت مجتمعات السكان األصليني يف 

املنشأ  منطقة  إىل  عودتهم  تعد  والذين  كولومبيا، 

استمرارها  مع  مرات،  عدة  أساسية،  أهمية  ذات 

يف النزوح.

داخلياً  النازحون  يفضل  أن  أيضاً  ال��وارد  ومن 

من  التنقل  خالل  من  املختلطة  التوطني  خيارات 

وإىل مناطق نشأتهم لزراعة أراضيهم. ففي أوغندا، 

اتخذ بعض النازحني داخلياً األرايض يف دول املنشأ 

أعاملهم  يواصلون  أنهم  حني  يف  ولزراعتها  كأموى 

بوروندي،  يف  أما  نزوحهم.  مناطق  يف  التجارية 

يف  أراضيهم  يزرعون  داخلياً  النازحني  أغلب  فإن 

النازحني  العيش يف مستوطنات  دول منشأهم مع 

النازحني  وتفضيالت  أهداف  تتغري  وقد  داخلياً. 

داخلياً مبرور الزمن ووفقاً ألماكن نزوحهم. وحتى 

عمليًة  النزوح  يعدرّ  ل،  املطورّ النزوح  مواقع  يف 

ديناميكيًة. 

العوائق أمام االندماج املحيل

املرتبطة  الثالثة  بالقضايا  املحيطة  املصاعب  متثل 

الست،  الحاالت  دراس��ات  يف  وذلك  بينها،  فيام 

وهي:  املحيل،  االندماج  أم��ام  أساسية  عوائق 

الوصول إىل األرض وضامن حيازة األرايض والسكن 

النازحني  من  العديد  ويعيش  العيش.  وسبل 

عىل  املقامة  املستوطنات  يف  بوروندي  يف  داخلياً 

مطالب  من  للعديد  تخضع  قد  التي  األرايض 

النازحني  أن  حني  يف  الفردية،  املطالب  أو  الدولة 

يف  يعيشون  ما  غالباً  السودان  جنوب  يف  داخلياً 

مرة  بها  وطالبوا  ع��ادوا  الذين  الالجئني  منازل 

أخرى. ويستمر النازحون داخلياً يف مواقع النزوح 

واملكتظة  املتهدمة  املساكن  يف  العيش  يف  ل  املطورّ

األرض.  حيازة  ضامن  عدم  مع  غالباً  بالسكان، 

كولومبيا  يف  السكنية  املساعدة  برامج  تؤدي  فلم 

رشاء  إىل  املثال،  سبيل  عىل  ورصبيا،  وجورجيا 

املساكن الدامئة عىل نطاق واسع.

ويعد كسب الرزق شيئاً أساسياً بالنسبة لالندماج 

(وهي  سودانيني  الجنوب  طرد  وعند  املحيل. 

حيازة  تأمني  عدم  سهولتها  من  زاد  التي  العملية 

وسبل  الزراعية  محاصيلهم  هؤالء  يفقد  األرايض)، 

صعوبة  تتضح  أوغندا،  ويف  أيضاً.  أرزاقهم  كسب 

أغلبها  أن  حيث  العمل،  برامج  عىل  الحصول 

هل يعد االندماج املحيل حاًل للنزوح الداخيل املطّول؟ 
إليزابيث فرييس وكيت هالف 

ينبغي تولية املزيد من االهتامم لالندماج املحيل بوصفه حاًل مستحباً لتوطني النازحني داخلياً، خاصة 
يف أوضاع النزوح املطورّل. ويسلط البحث الذي أُجري مؤخراً يف ست دول يف أفريقيا وأوروبا وأمريكا 

الجنوبية الضوء عىل عدد من العوامل التي قد تساعد أو تعيق االندماج. 
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هل يعد االندماج املحيل حاًل للنزوح الداخيل املطّول؟ 
إليزابيث فرييس وكيت هالف 

تستهدف مناطق العودة فقط. أما يف رصبيا، فقد 

أشارت إحدى الدراسات التي ُأجريت يف ٢٠١٠ إىل 

داخلياً  النازحني  توظيف  عدم  احتاملية  تضاعف 

عن جريانهم من غري النازحني.

دراسات  تتناولها  التي  النزوح  أوضاع  بني  والفارق 

تجاه  امُلضيف  املجتمع  الست هو موقف  الحاالت 

النازحني داخلياً. ففي أوغندا، كمثال، داوم األفراد 

عىل الرتحيب بالنازحني، لكن أصابهم امللل تدريجياً 

املجتمع  أفراد  تحدث  حني  يف  استضافتهم.  من 

امُلضيف والنازحني داخلياً يف بوروندي وجورجيا عن 

عالقات الصداقة فيام بينهم، وُعدرّ التزاوج املختلط 

شيئاً عادياً. أما يف كولومبيا، أرهق النزوح الداخيل 

املحلية  الحكومات  رغبة  وظهرت  املحلية  املوارد 

يف استضافة النازحني داخلياً لكنها كانت يف حاجة 

إىل طاقة االستيعاب، يف بعض األحيان. وللسلطات 

املحلية دورها األسايس يف تسهيل االندماج املحيل، 

لكن الحكومات املركزية، يف كثري من األحيان، تلزم 

للنازحني  الخدمات  بتقديم  املحلية  الحكومات 

داخلياً دون تحويل األموال املطلوبة عىل املستوى 

األدوات  إلنشاء  السيايس  للدعم  أن  كام  املحيل. 

عىل  تساعد  التي  والربمجية  والسياسية  القانونية 

النازحني  االندماج املحيل أهميتها يف ضامن شعور 

املضيفة  املجتمعات  يف  يعيشون  الذين  داخلياً 

عىل  وحصولهم  الخدمات  تلقيهم  مع  باألمان، 

يحتاجونه. الذي  الدعم 

ولقضايا التنمية مثل حقوق امللكية وكسب الرزق 

النازحني  قدرة  يف  أهميتها  والحوكمة  والخدمات 

البحث  وجد  وقد  محلياً.  االندماج  عىل  داخلياً 

النزوح  أوضاع  يف  عاملة  التنموية  املنظامت  أن 

ليس  لكن  الحاالت  دراسات  التي شملتها  الداخيل 

باملدى الالزم. ويف أوغندا، الحظت أغلب الوكاالت 

والربامج  اإلن��س��اين  الدعم  بني  الخطري  الفصل 

املثالية، تتعامل  الظروف  االنتقالية والتنموية. ويف 

القضائية  األحكام  مع  املبكر  االنتعاش  برامج 

الواهنة الخاصة باألرايض عن طريق دعم الحوكمة 

التدخالت  دعم  جانب  إىل  القضائية  واألنظمة 

التزمت  وقد  العودة.  بدء  قبل  العيش  سبل  يف 

والوكالة  الدويل  البنك  مثل  التنموية،  املنظامت 

األمريكية للتنمية الدولية، بتمويل النازحني داخلياً 

أساسية  بصورة  موجه  هذا  أن  رغم  جورجيا،  يف 

النزوح  مواقع  وليس هؤالء يف  نزح حديثاً  إىل من 

املتحدة  األمم  برنامج  توىل  بوروندي،  ل. ويف  املطورّ

حول  اجتامعية-اقتصادية  دراسات  إجراء  اإلمنايئ 

ملساعدة  أقاليم  ثالثة  يف  داخلياً  النازحني  توطني 

األكرث استضعافاً يف إيجاد حلول مستدامة وطويلة 

كولومبيا،  يف  املنظامت  بعض  أولت  كام  املدى. 

اهتاممها  األمريكية،  للبلدان  التنمية  مرصف  مثل 

النازحني داخلياً. إال أن االنتقال من الدعم  لقضايا 

الطارئ عادة ما مل يكن سهاًل.

حلوالً  والعودة  املحيل  االندماج  اعتبار  يجب  وال 

داخلياً  النازحني  تشجيع  ميكن  حيث  حرصيرّة، 

بإمكانية  االحتفاظ  مع  محلياً  االن��دم��اج  عىل 

وقد  الظروف.  لهم  تسمح  عندما  النهائية  العودة 

إذا  لالندماج  تقباًل  أكرث  الحكومات  بعض  تكون 

وإن  حتى  مؤقت،  أو  مرحيل  كإجراء  تقدميه  تم 

والحلول  "املرحيل"  االندماج  املصطلحات  تناقضت 

"مستدامة".

الحلول  عىل  الحصول  يف  الحق  داخلياً  وللنازحني 

الخاصة  الصعوبات  إىل  وبالنظر  املستدامة. 

تولية  يلزم  فإنه  املناطق،  من  العديد  يف  بالعودة 

املحيل  لالندماج  والدعم  االهتامم  من  املزيد 

حول  داخلياً  النازحني  من  للعديد  عميل  كبديل 

ل.  املطورّ النزوح  أوضاع  يف  يعيشون  ممن  العامل، 

مواصلة  بفرصة  داخلياً  النازحني  تزويد  يجب  كام 

حياتهم.

eferris@brookings.( تعمل إليزابيث فرييس

edu( مديراً مشاركاً ملرشوع مؤسسة بروكنغز 

www.brookings.edu/( حول النزوح الداخيل

projects/idp.aspx(، يف حني أن كيت هالف 

)kate.halff@nrc.ch( هي رئيس مركز رصد 

الرنويجي  التابع ملجلس الالجئني  الداخيل   النزوح 

 .)www.internal-displacement.org( 

الدراسية،  الحلقة  املعلومات حول  وللمزيد من 

 ُيرجى زيارة:  

www.internal-displacement.org/

 thematics/durable-solutions

ل،  ١. انظر تقرير حلقة الخرباء الدراسية حول النزوح الداخيل املطورّ
.٢٠٠7 يونيو/حزيران 

www.brookings.edu/fp/projects/idp/
conferences/20070622.pdf

التابع  الدامئة ملشكلة املرشدين داخلياً”  بالحلول  املتعلق  ٢. “اإلطار 
الوكاالت الدامئة املشرتكة بني  للجنة 

http://tinyurl.com/IASCDurableSolutions-ar
الدراسية متاٌح عىل: الحلقة  3. تقرير 

 http://tinyurl.com/IDMC2011-localintegration
دراسات الحاالت الست متاحة ]باللغة اإلنجليزية فقط[ عىل: 

http://tinyurl.com/Brookings2011casestudies
٤. وذلك منذ ُأعلن استقالل دولة جنوب السودان يف يوليو/متوز 

 .٢٠١١

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
بصفتهم  القرسية  الهجرة  نرشة  الدويل يف  االستشاري  املجلس  أعضاء  يشارك 

الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

 ديانا أفيال

الحوار الجنوب أمرييك

 بوال بانرجي

مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث

 نينا يريكالند

مجلس الالجئني الرنويجي

 مارك كاتس

أوتشا

 ريتشل هيستي

أوكسفام يف اململكة املتحدة

 خالد كورص         

مركز جينيف للسياسات األمنية

 أميليا تشيازي 

منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة

 إرين موين
مستشارة مستقلة

إيفا إسبينار

جامعة أليكانتي

 فييك تينانت
املفوضية العليا لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني

 دان سيمور
يونيسيف

 لويس كياما
اتحاد الجئي كينيا

 ريتشارد وليامز
مستشار مستقل

 روجر زيرت
مركز دراسات الالجئني

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف 
دعم النرشة  يف عامي 2٠11-2٠1٠

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف 

العاملني فيها. ونود التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:

الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية • وزارة الهجرة واملواطنة يف الحكومة األسرتالية • مرشوع بروكينغز-

برين لدراسة النزوح الداخيل •  خدمات اإلغاثة الكاثوليكية • اإلرسالية املسيحية للمكفوفني • الوكالة 

الكندية للتنمية الدولية • مؤسسة الكومونولث • منظمة كونرسن العاملية • رشكة دهب شيل • 

مجلس الالجئني الدامناريك • وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية • مركز فاينستاين الدويل، جامعة 

تافتس • حكومة مقاطعة فالنسيا/وزارة التعليم • املنظمة الدولية للمعوقني • منظمة اإلشعار الدولية 

• لجنة اإلنقاذ الدولية • وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية •  مجلس الالجئني الرنويجي/مركز رصد 

الترشد الداخيل • مبادرة املجتمع املفتوح للجنوب األفريقي • أوكسفام أسرتاليا • أوكسفام بريطانيا 

العظمى • الرابطة الدولية لالجئني • منظمة إنقاذ البرص • وزارة العلوم واالبتكار األسبانية • ستيفاين 

هنت وهنرت هنت، معهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين • وزارة الشؤون الخارجية الفدرالية  

السويرسية  • وزارة التنمية الدولية الربيطانية • برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز • صندوق األمم املتحدة للسكان • مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

– املوئل • املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني • جامعة كوينزالند • وزارة الخارجية 

األمريكية، مكتب السكان والالجئني والهجرة  • اللجنة النسائية لالجئات واألطفال الالجئني 



لسلسلة  اإلنسانية  األزم��ة  ج��راء  املتأثر  الشخص  يخضع 

املتعددة  القطاعية  االحتياجات  تقييم  مثل  العمليات  من 

حال  وهكذا، هذا يف  املساعدة  ب  وتعقُّ والتوزيع  والتسجيل 

كونه "محظوظاً". لكن ماذا لو أمكن الجمع بشكل رسيع بني 

كل ذلك يف قوائم ُمصدقة ومناهضة للفساد من املستفيدين 

ذوي االستحقاقات عرب الربامج إىل جانب مستويات استهالكهم 

واحدة  بيانات  بطاقة  تتخيرّل  أن  إال  عليك  وما  ومشاركتهم؟ 

تتضمن البيانات األحيائية اإلحصائية واملعلومات حول أفراد 

والصحة  والطعام  واملاء  املأوى  يف  وأحقيتهم  اآلخرين  األرسة 

هذه  اشتامل  حال  يف  أنه  تتخيل  أن  أيضاً  وعليك  والتعليم. 

من  العديد  تلقي  بكيفية  الخاصة  البيانات  عىل  البطاقة 

من  األطفال  عاىن  سواء  النقدية،  التحويالت  أو  التوزيعات 

يداومون  أنهم  أو  تطعيمهم  تم  وسواء  ال  أم  التغذية  سوء 

بني  بالتوفيق  سيسمح  مام  ال،  أم  املدرسة  إىل  الذهاب  عىل 

السيطرة عىل  املستفيدين عىل  املساعدات واألرس وسيساعد 

الكفاءة  وتقديم  استخداماتها  واختيار  الشاملة  استحقاقاتهم 

املتزايدة للمساعدة وأقل التقييامت.

تحديد  عىل  الجامعية  قدرتنا  تعزز  التكنولوجيا  أن  وُيفرتض 

املترضرين  لألشخاص  واالستجابة  ومتويل  وتنسيق  ووصف 

تكون  أال  فيجب  أهميتها،  الدعم  لبيئة  لكن  األزمات.  جراء 

عالية  متانة  وذات  االستخدام  وسهلة  مفيدة  التكنولوجيا 

يف  تساهم  يك  واسع  نطاق  عىل  تبنيها  ينبغي  بل  فحسب، 

شخص  كل  استخدم  فإذا  ومشرتكة.  جديدة  إمكانيات  خلق 

انعدام  من  أسوأ  النتائج  تكون  فقد  مختلفة،  تكنولوجية 

املختلفة  األنظمة  تجريب  تم  وقد  التكنولوجية.  التطورات 

األحيائية  البيانات  واستخدام  الرسيع  الرقمي  للتسجيل 

الرنويجي  املجلس  قبل  (من  املثال  سبيل  عىل  اإلحصائية، 

لالجئني أيضاً)، حيث كان الكثري من التقييامت املختلفة لهذه 

التكنولوجيا إيجابية، لكن أين هذه التكنولوجيات اآلن؟ إذ ال 

متلك أي وكالة السلطة للقول "سنعتمد عىل هذه التكنولوجيا 

وليس غريها، وأيضاً ستتبناها جميع الوكاالت". كام أن هناك 

اإلنساين  العامل  يف  القرار  صنع  لسلطة  الالزم  لإلجامع  غياب 

الستدعاء معايري التكنولوجيا املشرتكة. 

لتطوير  الواضح  الخيار  هي  املتحدة  األم��م  أن  البادي 

لكن  التجميعية).  القدرة  متلك  (حيث  املعايري  تكنولوجيات 

يتعني عىل إحدى وكاالت األمم املتحدة أخذ هذا الدور عالنية 

وضامن الكفاءة وتطوير الرشعية من خالل العملية املفتوحة 

مع  املعنيرّة  األطراف  قبل  من  بها  تعقُّ ميكن  التي  والتشاركية 

انتقالنا بني مراحل االختبار واالعتامد والتوزيع.

عىل  ولنعمل  واإلب��داع  االخ��رتاع  عن  نتوقف  ال  دعونا  إذن، 

التكنولوجيا املناسبة، تلك التي ميكن دعمها واملحافظة عليها 

حيث نعمل، وهي أيضاً التي تضيف القيمة والفرص الجديدة، 

نحتاج  التي حقاً  الحقيقية  باملهام  القيام  إىل  أنها تهدف  كام 

إليها يف مجال عملنا. ولنعمل عىل إرشاك عامل اإلغاثة األكفاء 

واملستفيدين يف وضع مواصفات املنتج وتصميمه. 

إرشاك  أمام  عائقاً  تكون  أن  للتكنولوجيا  نسمح  أال  ويجب 

والتواصل مع األشخاص الذين يحتاجون الحامية واملساعدة. 

ومخاطر ذلك حقيقية، فقد تفصل بيننا وبني األشخاص الذين 

حتى  تقورّض  قد  أيضاً،  أجلهم.  ومن  معهم  العمل  يف  نرغب 

املراقبة عن بعد، أهدافنا  العظيمة، ولنقل مثاًل  التكنولوجية 

وذلك ألنها متكننا من العمل بعيداً عن امليدان. واملعلوم أن 

التحركات اإلنسانية تتعلق بالتقارب والتعاطف والتضامن، مع 

مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.

هذا املقال القصري مأخوذ من عرض ُألقي يف معرض ومؤمتر 

ديب الدويل لإلغاثة والتطوير )"ديهاد"( بديب، مارس/آذار 
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هل دامئاً متثل التكنولوجيات الجديدة تحسناً؟ 
ليزبت بيلغارد

تصميم فالينتينا أرانغو إيستامن (valen_135@hotmail.com)، وهي طالبة بقسم االتصاالت واإلعالنات الغرافيكية بجامعة ميدلني يف كولومبيا.


