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املراقبة عرب اإلنرتنت يف املناطق غري اآلمنة

آندرو هاربر

لقد ط ّورت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قواعد بيانات تع ُّقب املرشوعات وتلك
الخاصة بالنازحني داخلياً ألجل عملها يف العراق؛ بغية تسهيل عملياتها مع تقليل املخاطر ألصحاب
املصالح وتحسني املسؤولية املالية والرقابة والشفافية.

 حجة ملكية األرض بغية حل النزاعات
املستقبلية الناشئة بسبب األرض و /أو حامية
من استفادوا من التدخالت

ومربرات وتكاليف واإلطار الزمني املتو ّقع للتدخل
تجمع فقط هذا
إىل أن يكتمل املرشوع .وهي ال ّ
القدر الهائل من املعلومات والبيانات ،بل إنها
أيضاً تقدم نظاماً أساسياً سهل االستخدام ،حيث
ميكن للرشكاء واملوظفني معرفة وضع سري الربنامج
بسهولة .وميكن للموظفني والرشكاء اآلن بكل فخر
أن يقدموا "األدلة" عىل إنجازاتهم يف أكرث املناطق
تحدياً ،وذل��ك بهدف إتاحة الوصول للامنحني
وغريهم من أصحاب املصالح إىل الجوانب غري
الحساسة من قاعدة البيانات.

 جداول الكميات ( )Bill of Quantitiesالتي
تدعم التحقق املايل وتسمح بتدقيق ومقارنة
تكاليف املدخالت بني املتعاقدين واملواقع ،إىل
جانب أمتتة البحث عن أرخص املوردين األكرث
موثوقية ،بحسب النشاط والقطاع واملوقع
الجغرايف.

إن التحدي األكرب أمام الوكاالت العاملة يف العديد
من مناطق الرصاعات ويف املراحل ما بعد الرصاع
هو عدم إمكانية الوصول املستمر إىل مجتمعات
النازحني ومواقع املرشوعات نظراً النعدام األمن.
أما يف املناطق التي يحد فيها مستوى املخاطر من
القدرة عىل املراقبة ،تنحرص الخيارات املتاحة أمام
الجهات اإلنسانية عادة ما بني تقليل العمليات أو
القبول بتوابع الرقابة املحدودة.
وتضمنت أهداف تطوير قواعد البيانات الخاصة
بالعراق زيادة توضيح احتياجات النازحني غالباً
يف املواقع النائية وغري اآلمنة ،من خالل األداة
تحسن من تخطيط واستهداف وتنسيق
التي
ّ
ُّ
التدخالت ،يف نفس الوقت ،وتتعامل مع قلق
املانحني وومدققي الحسابات بخصوص قدرة
الوكاالت عىل املراقبة وتقييم األخطار يف املناطق
الخطرة والتي ال يسهل الوصول إليها .ويف الواقع،
تقلل قواعد بيانات تع ُّقب املرشوعات من الوقت
الذي يستغرقه املوظفون الوطنيون والدوليون
يف ال��زي��ارات امليدانية العالية الخطورة مع
التزويد بأداة نشطة لتشغيل املرشوعات وتقييم
أوضاعها.
وقد الحظنا منذ البداية أنه يتعني عىل هذه
األنظمة أن تكون بسيطة ورخيصة نسبياً ،كام
يجب أن يكون لها واجهة تفاعلية للبيانات
املحدّ ثة آنياً عرب اإلنرتنت .ويلزم أيضاً أن "ميلك"
املستخدمون هذه األنظمة ،قدر اإلمكان ،حتى
يقل االعتامد (وكذلك التكلفة) عىل االستشاريني
أو رشكات تطوير الربمجيات ،وذلك من خالل بناء
القدرات الداخلية .وعىل الجانب الفني ،فقد كان
أمن البيانات أولوية ،وبذلك ضمت التطبيقات
عىل اإلنرتنت العديد من الضوابط الداخلية
لبيانات األفراد .والربنامج تم تطويره داخلياً ،مع
قيام عدد من الزمالء العراقيني ،وبعضهم نازحون
بالفعل ،بابتكار جانب كبري منه .ومل يتعد إجاميل
التكاليف األخ��رى  ٥٠٠٠٠دوالر أمرييك ،حيث
ذهب أغلبها إىل رشاء امللقامت والكامريات وغري
ذلك من معدات الحاسوب.
وجاء تصميم قواعد البيانات لتغطي كل يشء من
تقييم االحتياجات األول ّية للمجموعات املعن ّية

هذا النظام قد أظهر ،منذ إنشائه ،تقدماً كبرياً،
وذلك من نظام أسايس لإلبالغ إىل أداة تشتمل
عىل معلومات التقييم والتقدُّ م يف التنفيذ وعدد
من التقارير؛ بغية استخدامه من ِقبل الرشكاء
واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
كام أن��ه ميثل أرشيفاً لجميع وثائق املرشوع
ذات الصلة ،وبذلك أصبح مصدراً شام ًال لجميع
املرشوعات املنفذة يف العراق .وحالياً ،تتضمن
النسخة األحدث إمكانية تع ُّقب والتحقق من وضع
األصول ،وميكن بسهولة استخدامها يف العمليات
األخرى من خالل تغيري بيانات املوقع.

محتويات قواعد البيانات

وال ّ
ميكن توفري الصور املوسومة املوقع االعرتاف
بإنجازات ال��وك��االت العاملة يف املواقع صعب
الوصول إليها فقط ،بل يخفف أيضاً من املطالب
املبالغ فيها واملتعلقة بوضع أو املخطط الزمني
للقيام بأحد األنشطة .وميكن ألصحاب املصالح
التأ ُّكد من استخدام إحداثيات النظام العاملي
املضمنة يف الصور عىل املوقع املزمع
لتحديد املواقع
ّ
مساعدته .وباملثل ،فإن التاريخ املو ّقع عىل الصور
يجب وأن يتامىش مع اإلطار الزمني املتفق عليه
للتنفيذ ،مع تقليله إمكانية التقاط الصور لألنشطة
التي ال تتامىش مع ما هو متفق عليه ،كأن يلتقط
املتعاقد مائة صورة لخمسة منازل مختلفة ويقول
أنه تم بناء  ١٠٠منزل .وبغية تحسني املسؤولية
عن النشاط وامتالكه ،فسيقوم املستفيد بالتوقيع
متامش مع ما تم
للتأكيد عىل جدول الكميات
ٍ
تقدميه.

نظراً ألن الكثري من العمل الجاري يف العراق قد
تم يف املناطق التي ال تزال غري آمنة للغاية ،وحيث
تبقى االحتياجات ماسة ،فقد اتجهت النية إىل
توفري درجة من الثقة ،بحيث ُينفذ النشاط ا ُملوكل
من خالل تسجيل البيانات حول كافة أماكن
اإليواء التي أعادت املفوضية ورشكائها تأهيلها
أو إعامرها .بذلك ،تستلزم قاعدة بيانات تع ُّقب
املرشوعات تحميل املعلومات اآلتية ألنشطة
املساعدة يف توفري املأوى يف العراق:

ومبا أن األمر يف صالح املوظفني أو الوكاالت املعن ّية
لتوضيح التقدُّ م أو التحسينات يف وضع املرشوع أو
النشاط للوكاالت األخرى أو املانحني أو السلطات
املختصة أو مديريهم املعنيني ،فإن هناك دافعاً
لإلبالغ عن السري النشاط بصورة آنية ،مع تحميل
أصحاب املصالح للمزيد من البيانات عىل نح ٍو
رسيع .كام يتحفز أصحاب املصالح أيضاً لتحميل
ٍ
"األدلة" عىل أنشطتهم بأرسع وقت ممكن من أجل
تسهيل سداد املدفوعات.

 معايري اختيار املساعدات والرتكيبة السكانية
للعائالت املستفيدة

وف��ور تحميل الصور واملعلومات ذات الصلة،
تستخرج قاعدة البيانات إحداثيات النظام العاملي
لتحديد املواقع ،مع تسجيلها وفقاً لكل مأوى أو
مخيم للنازحني داخلياً أو موقع آخر ،باستخدام
برنامج "غوغل إي��رث" ( .)Google Earthوقد
و ّف��رت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني لرشكائها الهواتف ذات الكامريات املز ّودة
بالنظام العاملي لتحديد املواقع ،عىل الرغم من

 البداية املجدولة والفعلية وتواريخ اإلكامل
 الصور امللتقطة قبل بدء العمل وخالل العمل
وعند إنجازه مع تضمني النظام العاملي لتحديد
املواقع
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أن هذه التقنية مل تعمل بشكل ف ّعال يف بعض
األحيان وسط الظروف الصعبة يف العراق .ويف بعض
املناطق ،مل يكن النظام العاملي لتحديد املواقع
ف ّعاالً بالصورة الكافية .ومع تحميل البياناتُ ،تصدر
قاعدة البيانات معاينات لغوغل إي��رث بصورة
تلقائية باإلضافة إىل تقارير مخترصة مع التفاصيل
الدميوغرافية والجغرافية ومتوسط األسعار وفقاً
لجداول الكميات وغريها .وميكن أيضاً رسم الخرائط
باستخدام أي عدد من املتغريات.
بعد البدء يف التنفيذ الناجح لقاعدة بيانات تع ُّقب
املرشوعات ،ط ّورت املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني قاعدة بيانات ألح��د مخيامت
النازحني داخلياً والتي تتضمن تفاصيل حول عدد
املستوطنات وموقعها واحتياجاتها ونوع املساعدات
الالزمة توفريها وتاريخ تقديم املساعدة .وال ّ
توضح
قاعدة البيانات ما تم تقدميه فقط ،بل إنها تتناول
أيضاً ظروف املستوطنات واالحتياجات الباقية.

قيمة مضافة؟

لقد ساعد البدء يف تنفيذ النظام عرب العراق
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل
أن تكون لديها ثقة عالية يف مكان ووقت وتاريخ
وتكاليف أغلب األنشطة ا ُملنفذة ،مع تقليل الحاجة
ملهام املراقبة واملتابعة .إال أن أنظمة التع ُّقب ال
تحل محل األنظمة الحالية ،بل تهدف إىل تعزيز
وإكامل إجراءات املراقبة والتقييم القامئة .لذلك،
اعتربها الرشكاء يف البداية رشطاً إضافياً لإلبالغ دون
أن تكون بدي ًال ألدوات املراقبة واإلبالغ .وقد تساءل
الرشكاء حول رضورتها وعبء اإلبالغ اإلضايف .لكن
مع تط ُّور النظام ،ازداد فهم الرشكاء لقيمتها بالنسبة
لهم وبالنسبة للمفوضية
واآلخرين.
وت��ت��ف��وق التحسينات
املحتملة ،ف��ي�ما تتعلق
بتخفيف ال��غ��ش والحد
من املخاطر التي يواجهها
امل��وظ��ف��ون ال��ق��امئ��ون عىل
الزيارات امليدانية وزيادة
كفاءة وفعالية الربامج ،عىل
تعويض التكاليف اإلضافية
املحدودة ،مثل تلك الناتجة
عن عملية إدخال البيانات،
والتي قد تكون الزمة.
لقد عُ ��دت ه��ذه األنظمة
يف بداية األمر أداة مرهقة
نسبياً عند استخدامها
مع خدمات اإلنرتنت غري
املوثوقة .كام واجه الرشكاء

التكنولوجيا
عدداً من املصاعب عند إدخال البيانات يف النظام،
تحسن االتصال
خاصة عقود األرايض والصور .ومع ُّ
تحسن أيضاً
باإلنرتنت وزي��ادة مهارات العاملني،
ّ
تحميل البيانات .وقد اعتربها موظفو املفوضية
امليدانيون وموظفو الربنامج أداة يصعب العمل
بها ،وذلك أول األمر .فمع النسخة األوىل ،عىل سبيل
تحمل املستخدم عبء تحديث نسخة قاعدة
املثالّ ،
البيانات لديه كلام جرت تغيريات عىل النسخة
الرئيسية مركزياً .وتتناول النسخة األحدث تلك
األمور .وقد أصبح إجراء التحديثات تلقائياً وصارت
التقنية أكرث سهولة يف االستخدام وال تحتاج الرشح،
إىل حد ما.
ويعمل تقديم صورة مرئية لالحتياجات (كام يف
مخيامت النازحني داخلياً) املرتبطة بغوغل إيرث
عىل تعزيز االستجابات املجتمعية وتسمح ألصحاب
املصالح مبراجعة أهم املعلومات وتحديد األولويات
واملسؤوليات .وميكن لالستعراض امل��ريئ ألماكن
عمل الوكاالت عرب غوغل إيرث أن ّ
يوضح الثغرات
الجغرافية والعجز عن توصيل ما يجب وأن يكون
برامج معززة أو ُمنسقة بشكل متبادل.
مع الحصول عىل رؤية شاملة لجميع مواقع النازحني،
بدعم من الصور املوسومة املوقع ،تزداد املعرفة
بجانب كبري من املعاناة اإلنسانية يف املناطق التي
يصعب الوصول إليها .كام تدعم البيانات املتاحة
ُ
مبادرات التامس التأييد من املانحني والوكاالت
األخ��رى وغريهام من الجهات املعن ّية .وقد أدى
التامس التأييد القائم عىل "إثبات" األوض��اع إىل
زيادة الدعم الحكومي للمستوطنات ومنع ،يف عدد
من الحاالت ،تهجري السكان املستضعفني .كام اعترب
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مجلس مراجعي حسابات األمم املتحدة هذا النظام
كأداة تساعد عىل "التحقق من وتع ُّقب األنشطة
الفردية يف املناطق غري اآلم��ن��ة ...مع إمكانية
استخدامها يف تلخيص سري العمل والتوجهات
والتغيريات داخل الربنامج".
هذا الربنامج الخاص قد تطور من امليدان وعن
عملية حيث كانت هناك حاجة إىل قدر أكرب من
املساءلة عن مبالغ التمويل الضخمة ،بل كان أهم
من ذلك إظهارها للمستفيدين ذاتهم .كام تم تطوير
هذه الربامج وفقاً لالحتياجات الخاصة للعمليات
وبالتشاور مع املستخدمني (املوظفني امليدانيني
ومسؤويل التنفيذ املشاركني وموظفي الربنامج
وامل��دراء وغريهم) ،مام ساهم بالتأكيد يف تقديم
النتيجة النهائية .ومع ذلك ،وبوصفه أحد التقنيات
الجديدة ،احتاج املوظفون التدريب عىل استخدامه،
واملؤكد أن منحنى التع ُّلم شديد االنحدار قد حمل
تأثرياً عىل الوقت ا ُملستغرق يف تطوير الربنامج.
وخالل تطوير هذه األنظمة يف العراق ،ازداد حل
لجميع القضايا الرئيسية بصورة تدريجية .لكن
سينمو نجاح هذه املبادرات بحق إذا ومتى عملت
الوكاالت األخرى عىل تطبيقها وتنفيذها طواعية يف
العمليات املامثلة.
أندرو هاربر ( )harper@unhcr.orgهو رئيس
وحدة مساندة العراق /منسق كبري للطوارئ
للرشق األوسط وشامل أفريقي لدى املفوضية
العليا ( .)www.unhcr.org/iraq/متت كتابة هذا
املقال بصفة شخصية ،مع التقدم بالشكر للزمالء
يف العراق.

