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البيانات مصدراً ف ّعاالً عىل يوشاهيدي ،تظهر الحاجة
موحدة لجمع البيانات.
ملنهجية ّ
ومشكلة خاصة برسم الخرائط مفتوح املصدر هو
أن العديد من التقارير األول ّية لحادثة واحدة ميكن
تقدميها ،لذا وجبت إدارة املوقع بفعالية حتى ال
تظهر عىل أنها حوادث متعددة.
وللتح ُّقق من الدقة الفعلية للتقرير صعوبته ،خاصة
يف املناطق النائية ،وهو يستلزم بناء شبكة موثوقة
وميدانية من املنظامت األهلية املحلية .وعىل الرغم
من نجاح استخدام يوشاهيدي يف كينيا لرسم خرائط
التقارير للعنف بعد االنتخابات ،قدمت جمهورية
الكونغو الدميقراطية تحدياً جديداً من حيث أن
فريق عمل يوشاهيدي مل تكن له جهات دعم عىل
األرض لنرش األخبار حول التكنولوجيا الجديدة أو
التحقق من التقارير ال��واردة .لذلك ،وضعوا فئة
جديدة وهي "مصدر الذي تم التح ُّقق منه" للتفريق
بني هذه التقارير والتقارير الواردة إىل النظام من
املصادر غري املعروفة.

وعىل الرغم من عدم ّ
حل مشكلة التح ُّقق ،بدأ مركز
دراسات الهجرة القرسية مناقشاته مع املنظامت
األهلية املحلية واملنظامت الدولية املعن ّية للتعا ُمل
مع أفضل أساليب بناء شبكة من الرشكاء املحليني
الذين بإمكانهم إط�لاع السكان املحليني حول
يوشاهيدي وتوفري املوارد مثل توصيالت اإلنرتنت
وأجهزة الحاسوب والهواتف الساتلية بجانب
التحقق من املصادر.
ورغم أن الكثري من السكان ال يزالون يركزون عىل
البقاء ،فإن هناك شبكة من املنظامت األهلية املحلية
يف إقليمي كيفو الشاملية وكيفو الجنوبية بالكونغو
الدميقراطية ،وهي أكرث تط ُّوراً عام كان عليه الحال
يف  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ومن خالل التدريب والتعليم ،صار
السكان املحليون أكرث وعياً بالتكنولوجيا الجديدة
(مع استمرار مشكالت نقص اإلمدادات الكهربائية
يف القرى النائية وتواتر انقطاع الكهرباء حتى يف
امل��دن ومحدودية الدخول إىل اإلن�ترن��ت) .ومنذ
إعادة إطالق موقع يوشاهيدي بالكونغو ،انهالت
االتصاالت عىل مركز دراس��ات الهجرة القرسية
من عدد من املنظامت املعن ّية بحثاً عن التعاون
أو تشكيل الرشاكات .وتأيت اهتامماتهم األساسية

نرشة الهجرة القرسية 38

حول استخدام يوشاهيدي كنظام لإلنذار املبكر
بالعنف الجنيس ويف مساعي بناء السالم .وال يوجد
سبب يف عدم توافق هذه األهداف الصعبة ضمن
يوشاهيدي.
إن للتكنولوجيا ،مثل يوشاهيدي ،إمكانية جمع
البيانات حول السكان النازحني .لكنه مل تتضح بعدْ
نتائج تزويد السكان املحليني بالقدرة عىل نرش هذه
املعرفة املتعلقة بأمنهم يف أثناء الرصاعات املستمرة.
كام مل يتم التأكيد عىل أن الحصول عىل املزيد من
سيحسن حامية ومصالح السكان الالجئني
املعرفة
ّ
والنازحني اآلخرين.
تعمل غاليا يب رافر ()g-ruffer@northwestern.edu
مديراً ملركز دراسات الهجرة القرسية بجامعة نورث
وسرتن بالواليات املتحدة
(http://www.cics.northwestern.edu/programs/
migration/).
www.ushahidi.com/ .1
 .2ومقره مركز بافيت للدراسات الدولية واملقارنة
 .3انظر "مركز البيانات للنازحني داخلياً يف إقليم كيفو الشاملية" للسيدة لورا
جاكلني ترشش ( www.hijra.org.uk/pdf/NHQ36/15.pdfباإلنجليزية)

دور التكنولوجيا يف تعقب العائالت يف كينيا

لويس كياما ،وكريستوفر ميكيلسن ،وكارولني نجريي ،وميكيل هانسن

استفاد ًة من انتشار الهواتف النقالة واإلنرتنت قد تساعد األدوات الرقمية الحديثة الالجئني عىل
تعقب أفراد عائالتهم املفقودين .وأمن البيانات يعد من أهم الجوانب ملثل هذه األدوات.

القامئة عىل اإلنرتنت والنشاطات األخرى غري القامئة
عىل اإلنرتنت بهدف توسيع خدمات التعقب يف رشق
أفريقيا وشاملها وكذلك يف أوروبا الغربية والواليات
املتحدة األمريكية.

ويف هذا الصدد ،أثبتت دراس��ة مشرتكة بني اتحاد
الجئي كينيا ومنظمة الالجئون املتحدون أن  %٨٠من
املستجيبني لدراستهام املسحية عربوا عن رغبتهم يف
تعقب آثار أحبائهم املفقودين ،كام ذكروا َّأن الالجئني
ضمن نريويب ،وداداب وكاكوما عانوا من مشكالت يف
تعقب بعضهم ومل الشمل .أطلقت املنظمتان مرشوع
الالجئني املتحدين يف يوليو/متوز  ،٢٠١٠وخالل سنة من
ذلك التاريخ كان أكرث من  ٤٦٠٠٠الجئ يف كينيا قد
تم تسليجهم لدى املرشوع (أي أكرث من نصف عدد
املستفيدين من خدمات اتحاد الجئي كينيا خالل الفرتة
ذاتها) .ويعتمد نجاح هذا املرشوع عىل حجم قاعدة
بيانات مرشوع الالجئني املتحدين .وكان اتحاد الجئي
كينيا قد كثف جهوده التوعوية بشأن مرشوع الالجئني
املتحدين عىل أمل إعالم الالجئني يف كينيا ويف مناطق
أخرى يف العامل بهذه الخدمة وذلك من خالل شبكة
رشكاء الالجئني املتحدين املتنامية باستخدام النشاطات

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
لها عاملياً ،ومصممة مبا يراعي النواحي األمنية بحيث
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")
ليشمل معلومات خاصة يعرفها فقط أف�راد العائلة
واألصدقاء .ومن هذه املعلومات األسامء املستعارة،
واألوصاف الجسدية ،والذكريات املشرتكة و/أو األرسار،
إضافة إىل اسم قرية امليالد ،أو اسم أحد من األشخاص
الذين عرفهم ذلك الشخص كالواعظ واملعلم ،واملكان
الذي شوهد فيه آخر مرة مع أرسته ،وغري ذلك من
معلومات .ودرج كثري من الالجئني عىل توقيع دخولهم
يف النظام باستخدام اسمهم الكامل دون أن يفصحوا عن
أماكن وجودهم الحقيقية.

هناك مبادرة جديدة تتيح لالجئني واملنظامت غري
الحكومية تقديم طلب للبحث عن أحد األقرباء أو
األصحاب املفقودين وذلك من خالل الهواتف النقالة
الداعمة لخدمة اإلنرتنت أو عن طريق اإلنرتنت نفسه
باإلضافة إىل أدوات مخصصة للهواتف الذكية وهي
قيد التطوير .وتلك األدوات املذكورة تعني أساساً
أ َّنه 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 عُ رف باسم "مرشوع الالجئني
املتحدين" الذي ينفذ من خالل مكاتب املرشوع الثالث
1
يف كل من نريويب ،وكاكوما ،وداداب.

آلية عمل املبادرة

غالباً ما ينفصل أفراد العائلة الالجئة بعضهم عن بعض
أثناء فرارهم عرب حدود الدول والقارات .وهنا ،متثل
الجهود املبذولة يف رفع الكرب عن املكروبني الالجئني
عنرصاً حاس ً
ام يف السعي نحو تلبية الحقوق األساسية

املعرتف بها عاملياً كحق التمتع باملجتمع وحق الحياة
األرسية.
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وبعد إنشاء الالجئ للربوفايل وذك��ر ما يشاء من
املعلومات فيه ،قليلة كانت أم كثرية ،لغرض عرضها علناً،
ميكنه البحث عن أفراد العائلة واألصدقاء عن طريق
االسم ،والعمر ،والجنس وغري ذلك من معلومات .وتتيح
املعلومات الشخصية يف الربوفايل لالجئ متييز أفراد
العائلة عن أي من األشخاص اآلخرين الذين يحملون
أسامء متشابهة .وبعد العثور عىل شخص يحتمل يف أ َّنه
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
باستخدام النظام األسايس ملرشوع الالجئني املتحدين
نفسه ،دون الحاجة إلنشاء حساب يف بريد إلكرتوين أو
توافر هاتف نقال ،رغم َّأن مثل هذه األدوات تساعد
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
البيانات فيمنح من خالل واجهة برنامج إىل الرشكاء
املختارين (مثل رشكة الهواتف املحمولة إيريكسون
التي ُطورت أدوات الهاتف النقال من خاللها) .وبالنسبة
للقواعد الناظمة الستخدام مرشوع الالجئني املتحدين
فهي يف منتهى الشفافية وتقدم املعلومات الالزمة
لالجئني حول طبيعة الربنامج واملكان الذي ُتخزن فيه
املعلومات و ُتعرض.
لكنَّ جل الجهود يجب أن توجه للناحية التعليمية .فال
بد من تعليم املستخدمني ،مبن فيهم األشخاص الذين ال
ميتلكون سوى الحد األدىن من فهم التكنولوجيا ،بحيث
ميكنهم اتخاذ القرارات املدروسة حول كيفية استخدام
النظام األسايس .ولهذا الغرض ،يقيم اتحاد الالجئني يف
كينيا ورشات العمل ومنابر التوعية املجتمعية يف كل
من مخيامت الالجئني ويف البيئات الحرضية لتمكني
األشخاص من فهم كيفية عمل النظام األسايس ولإلجابة
عىل أسئلتهم .ويف مثل هذه املنابر ،يحمل كوادر االتحاد
الحواسيب املحمولة واالستامرات التسجيل الورقية
لتسجيل الراغبني الذين فور تسجيلهم سيتمكنون
من زيارة النظام األسايس ملرشوع الالجئني املتحدين
للتأكد مام إذا كان هناك آخرون يبحثون عنهم أو لرفع
املعلومات التفصيلية إىل النظام عىل األنرتنت لزيادة
فرصهم يف العثور عىل أحبتهم .وهنا ال بد من التأكيد
عىل َّأن الالجئني الذين لديهم مخاوف أمنية حقيقية أو
يرون يف اإلفصاح عن شخصيتهم خطراً عىل حياتهم ال
يجب أن يسجلوا يف موقع مرشوع الالجئني املتحدين،
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.

التسجل باسم مغيرَّ لحامية
فهناك من الالجئني من يختار
ُّ
أنفسهم من األشخاص الذين قد يرغبون بتعقبهم لغايات
رشيرة .وبهذا الخصوص ،مي ِّكن النظام األسايس إمكانية
إخفاء الهوية وهذا بدوره يسهِّل عىل الالجئ البقاء
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 تع ّرض فيها أمنهم إىل الخطر أو التسفري ،يف حني
يخىش آخرون أن يصبحوا هدفاً للجامعات السياسية أو
املسلحة التي قد تسعى إىل تجنيدهم .ولتلك األسباب،
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
الهوية يف الخدمة ما يتيح أمام الالجئني بتقديم حجم
املعلومات املريح لهم.
وهنا ،تعمل منظمة الالجئون املتحدون عىل إعالم
الالجئني أثناء عملية تسجيلهم يف الخدمة بالخدمات
التي تقدمها املنظمة والخدمات التي ال ميكن أن تقدمها.
وتحديداً يف حال تلقى مستخدم املوقع عروضاً للمساعدة
أو للتوظيف أو غريها من "الفوائد" فإن عليه اعتبارها
خدعة يجب إبالغ املنظمة عنها .فتستخدم املنظمة
خدمة الرسائل املشفرة داخل املوقع حيث ميكن من
خاللها إرشاد الالجئ عىل الخطوات التي ميكن أن يتبعها
يف رده هذه الرسائل.
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املتحدون عىل َّأن م�شروع التعقب ال يغطي جميع
مجموعات الالجئني .و ُينصح املستخدمون بشدة بعدم
إنشاء حساب لهم يف النظام يف حالة كان ذلك يعرض
الالجئ أو العائلة إىل الخطر.
باإلضافة إىل ذلك ،هناك مشكالت أساسية ظهرت منذ
بداية املرشوع وهي أن غالبية الالجئني لديهم هواتف
نقالة ولكن معظم أجهزتهم ال تدعم خاصية بروتوكول
تطبيقات الالسليك ( .)WAPكام َّأن خدمة الرسائل
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
املتحدة لشؤون الالجئني عىل اختبار الخدمة يف شاميل
أوغندا مع هيئات أخرى تعمل عىل النظام األسايس يف
شامل أفريقيا .ويف كل شهر ،يسجل يف النظام أكرث من
 ٤٥٠٠الجئ.
لويس كياما ( )refcon@rckkenya.orgاملديرة
التنفيذية يف اتحاد الالجئني يف كينيا
 ،www.rckkenya.orgوكريستوفر ميكيلسن
( )cm@refunite.orgمدير منظمة الالجئون
املتحدون ،وكارولني نجريي
( )caroline@rckkenya.orgمديرة املرشوعات لدى
مرشوع الالجئون املتحدون يف كينيا ،وميكيل هانسن
( )msh@refunite.orgمديرسابق للمرشوعات لدى
منظمة الالجئون املتحدون ،منطقة رشق أفريقيا.
 .1املرشوع مدعوم من وزارة شؤون الالجئني الكينية ،واملفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،وجمعية الصليب األحمر الكيني ،وإيريكسون.

يجب اعتبار النظام األسايس هذا عىل أ َّنه نظام ليس
قامئاً بصورة مستقلة ،بل إ َّنه مكمل ملنهجيات تع ّقب
ونشاطات أخرى .وبهذا الصدد ،تؤكد منظمة الالجئون

قصة نجاح

يف عام  ،١٩٩١الذ أحمد حسن عثامن* بالفرار من النزاع الدائر يف الصومال تاركاً وراءه عائلته يف كيساميو متوجهاً
إىل كينيا سعياً للحصول عىل حق اللجوء هناك .وعاش أحمد مدة من الزمن يف مخيم إيفو لالجئني قبل أن
يستوطن مجدداً يف والية كولورادو يف الواليات املتحدة األمريكية حيث ُمنح عىل الجنسية األمريكية.
ويف عام  ،١٩٩٢وصل 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.
ويف أوائل عام ّ ،٢٠١١
وظف اتحاد الالجئني يف كينيا عبد الله ليساعد يف مرشوع الالجئون املتحدون يف مخيم
داغاهايل ،ثم تسجل يف مرشوع التعقب وبدأ البحث عن األحباب املفقودين ،ثم توصل إىل اسم مألوف له،
فتواصل مع صاحب ذلك االسم من خالل نظام الرسائل لدى منظمة الالجئون املتحدون .وعندما تلقى الرد ،تبني
َّأن 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.

