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وبعيداً عن مساعدة الصوماليني يف إرس��ال واستالم
الحواالت الالزمة والتواصل مع بعضهم البعض عىل
املستوى املحيل وال��دويل ،تقدم "ده��ب شيل" أيضاً
العمل آلالف الالجئني واملهاجرين يف جميع أنحاء العامل
دون التمييز بني التوجهات العشائرية أو الجنسيات أو
األصول.

التكنولوجيا
وختاماً ،فإننا نرى "دهب شيل" ليس فقط من الناحية
التجارية وإمنا كام أملنا أن تكون جز ًء داع ًام وأساسياً
من املجتمع الصومايل .وبالنسبة للعديد من األشخاص
يف املنطقة ،تعد الحواالت التي يتلقونها من ذويهم يف
الشتات مصدرهم األسايس للرزق .وبإمكاننا مساعدتهم،
إىل جانب املاليني من النازحني ،من خالل مواكبة وتنفيذ
أحدث التطورات التكنولوجية.
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يشغل عبد الرشيد دوايل منصب الرئيس التنفيذي
لرشكة "دهب شيل" (.)www.dahabshiil.com
وللحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بـ
.news@dahabshiil.com

ما ميكن أن يفعله يوشاهيدي لتع ُّقب النزوح

غاليا ب .رافر

يع ّد يوشاهيدي أداة تفاعلية لرسم الخرائط الستخدامها يف مواقع األزمات والتي ميكن للعامل
اإلنسانيني استخدامها الستهداف الحصول عىل املساعدة.
ب��دأ موقع يوشاهيدي ،وه��ي كلمة سواحيلية
تعني "شهادة" ،كفكرة ملجموعة صحفيني كينيني
متعاونني لرسم خرائط عىل اإلنرتنت عن أعامل
العنف الواقعة يف البالد ،وذلك بعد االنتخابات
الكينية يف بداية عام  ،٢٠٠٨حيث استُخدمت
هذه التكنولوجيا يف رسم خرائط ألحداث العنف
وجهود السالم عرب البالد وفقاً للتقارير املقدمة عرب
اإلنرتنت والهواتف الن ّقالة .ومنذ ذلك الحني ،تطور
موقع يوشاهيدي إىل رشكة تكنولوجية غري هادفة
للربح والتي تتخصص يف تطوير الربمجيات املجانية
ومفتوحة املصدر ُتستخدم لجمع املعلومات
والتص ُّورات مرئياً والرسم التفاعيل للخرائط وذلك
بهدف جعل املعلومات "دميقراطية" ولزيادة
الشفافية وتقليل الحواجز أمام األف��راد ملشاركة
قصصهم" .1وقد استُخدم يوشاهيدي بعد الزلزال
الذي رضب هايتي والفيضانات التي عمت باكستان
واليوم يتم استعاملها يف أفريقيا الشاملية أيضاً.

ويف عام  ،٢٠٠٨وعند نرش برنامج رسم الخرائط
يوشاهيدي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،
كانت تلك هي املرة األوىل التي تتم فيها دعوة
سكان منطقة أزمات إىل رفع التقارير حول العنف
لتُجمع يف خريطة إلكرتونية ،وأمكن لألشخاص
املتواجدين ميدانياً تقديم التقارير بشكل مبارش
إىل الخريطة اإللكرتونية من خالل الدخول عىل
املوقع أو إرسال رسالة نصية مبارشة إىل املوقع.
وبعد معالجة املعلومات من جانب فريق عمل
يوشاهيدي ،ظهرت التقارير عىل املوقع كبيانات
للحادثة ،مع تصنيفها إىل فئات مثل "الشغب" أو
"أعامل السلب والنهب" أو "االعتداءات الجنسية"
وتحديد "نوع الجهة الفاعلة" .وميكن ملن يبحث
الخرائط رؤي��ة مجموعات العنف الشاملة عرب
جميع الفئات أو اختيار فئة مع ّينة من أجل معرفة
املكان الذي وقعت فيه الحادثة الجسيمة لهذا
النوع املعني من العنف.

لقد واج��ه ه��ذا النوع من التكنولوجيا بعض
املشكالت األساسية يف انتشاره محلياً يف مواضع
مثل رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث
جاء التحدي األكرب من حالة النزوح املسيطرة أو
العيش يف املخيامت أو النزوح إىل القرى املجاورة أو
الفرار إىل املدن ،فقد ُأرهق األشخاص جراء كل ذلك
وهم يناضلون من أجل حامية أرسهم وال ميلكون
الوقت لرفع تقارير .كام أن الكثري من أحداث
العنف تقع عموماً يف القرى البعيدة املنعزلة عن
أي صور من التكنولوجيا .وال ننىس الحواجز اللغوية
وارتفاع قيمة املعلومات يف الرصاعات املع ّقدة ،كام
هو الحال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،مام
زاد احتاملية خطأ وفساد املعلومات .حتى إذا
كانت لدى األشخاص القدرة عىل تقديم التقارير،
فس ُيعاق أغلبهم باالهتاممات األمنية ،أي الخوف
من أن يتم التع ّرف عىل الشخص واستهدافه.

جعل البيانات ذات قيمة

يف حني مل يلب يوشاهيدي أهدافه يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،يستكشف مركز دراسات
الهجرة القرسية بجامعة نورث وسرتن بالواليات
املتحدة والتي تدير http://drc.ushahidi.com/2
إمكانية رسم الخرائط مفتوح املصدر يف مكان
آخر مع جمع البيانات واألبحاث األكادميية من
أجل تع ُّقب أمناط وأسباب النزوح وتوثيق حالة
النازحني.
وفيام وراء استخدامه كمورد لحامية حقوق
الالجئني ،فإن لرسم الخرائط مفتوح املصدر إمكانية
بناء القدرة املجتمعية لالستجابة لألزمات التي
تؤدي إىل النزوح وحامية السكان الالجئني .ففي
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،عىل سبيل املثال،
ميكن للفرد البدء يف فهم العالقة بني العوامل التي
تساهم يف النزوح بصورة أفضل .وهناك ،ميكن
استخدام البيانات ،املجموعة من خالل رفع شهود

العيان للتقارير الواقعية لألحداث ومن خالل
تقارير األطراف األخرى كاملنظامت غري الحكومية
واملنظامت الحكومية الدولية واملصادر اإلعالمية
إضافة إىل األب��ح��اث األكادميية وغ�ير ذل��ك من
التقارير ،واستخداماً لتع ُقب العالقة بني املتغريات
مثل النزاعات املستمرة عىل األرايض وعمليات
التنقيب ومرشوعات التطوير الزراعي وحوادث
العنف والنزوح .كام ميكن ليوشاهيدي تقديم
املعلومات النافعة فيام يتعلق بأمناط ودورات
الحركة بني القرى أو داخل املنطقة .وبوصفه نظام
لإلنذار املبكر ،ميكن استخدام يوشاهيدي لتحذير
العامل اإلنسانيني يف أنه قد تجري حركة سكانية
وذلك عىل أساس وجود ظروف معينة وميكن أيضاً
استخدامه للمساعدة يف مراقبة حقوق اإلنسان
الخاصة بالسكان الالجئني والنازحني.
ووفقاً للتو ُّقع بأن النازحني لن يقدموا تقرير شاهد
عيان بالرضورة إىل يوشاهيدي ،عمل مركز دراسات
الهجرة القرسية عىل تطوير بروتوكول لجمع تقارير
األطراف األخرى والبيانات ذات الصلة واملوثوقة
واألبحاث األكادميية التي ستسمح بالفهم متعدد
املستويات ألصل وحالة والعوامل املساهمة يف
النزوح ،وهذا حالياً غري متاح عرب تكنولوجيات
رسم الخرائط األخرى ،لكن ميكن تقديم البيانات
يف صيغة مرئية لتمكني املستخدمني من استيضاح
العالقات بني الظروف والنزوح.

التحديات

يعد جمع البيانات أكرث التحديات أساسية ،وسيعمل
تشكيل "لجنة التنقالت السكانية" مؤخراً ،التي
يقودها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ملقارنة
ودمج البيانات ،وإنشاء "مركز البيانات للنازحني
داخلياً" الذي يديره مكتب األمم املتحدة لخدمات
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املشاريع يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،
سيعمل عىل تحسني املعرفة املتعلقة بالنازحني
داخلياً يف جمهورية الكونغو .لكن ،وقبل أن تصبح
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التكنولوجيا
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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
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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.

