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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.
مبقدور األدلة املرئية التي تقدمها صور األقامر الصناعية
وأساليب التصوير الجغرايف أن تعزز وتؤيد التقارير
املحلية حول النزاع والدمار والنزوح .فالتكنولوجيات
الجيوفضائية وأساليبها تتضمن مجموعة كبرية من
األدوات الحديثة كالتصوير عن طريق األقامر الصناعية،
ونظم املعلومات الجغرافية ،والنظم العاملية لتحديد
املواقع .فهي بذلك تتيح رسم الخرائط وتحليلها كام
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  ،٢٠٠٦كانت محكمة الجنايات الدولية يف طور
إعداد الئحة االتهام بحق الرئيس السوداين عمر البشري
التي أسندت إليه ته ًام بارتكاب جرائم الحرب وجرائم
ضد اإلنسانية ،ويف تلك اآلونة راجعت املحكمة املذكورة
تحلي ًال للصور التجارية عالية الدقة التي التقطتها األقامر
الصناعية حول إقليم دارفور .ولغاية تحديد أثر النزاع
وحجم النزوح وقياسهام ،كان املنهج األكرث اتباعاً يتمثل
يف تحليل الصور ما قبل والصور ما بعد النزاع .وكان
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"مرشوع التكنولوجيات الجيوفضائية لحقوق اإلنسان"
التابع لـ"الجمعية األمريكية لتطوير العلوم" قد و ّثق
تدمري القرى يف دارفور .وبالتنسيق مع املنظامت األخرى
العاملة عىل رفع التقارير يف امليدان جمع املرشوع أزواجاً
من الصور لثامنية وعرشين موقعاً يعود تاريخها إىل
الفرتة ما بني  ٢٠٠٣و .٢٠٠٧ومن خالل التحليل الحريص
لكل صورة عىل حدة ،تبني َّأن  %٧٥من الحاالت املدروسة

يف الصور كانت تشتمل عىل قرى دُمرت أو مخيامت
للنازحني قد أقيمت .وباإلضافة إىل ذل��ك ،أظهرت
التحليالت أن القرى دُمرت عىل وجه الخصوص بإرضام
النار فيها وحرقها ،ما يؤكد التقارير الواردة من امليدان.
قاد ذلك التحليل إىل إنشاء موقع "عيون عىل دارفور"
( 2)Eyes on Darfurوهو موقع تفاعيل عىل اإلنرتنت
يتضمن صوراً تحدد مواقع الدمار يف كثري من القرى
ودرجة ذلك الدمار ،وقد استخد َمت تلك الصور منظامت
حقوق اإلنسان لتكون دلي ًال يدعم ادعاءاتهم بحدوث
حملة إبادة جامعية ولكسب التأييد للحصول عىل التزام
أكرب من قبل الحكومات الدولية يف التعامل مع الوضع
عىل أرض الواقع.
وكان إنشاء موقع "عيون عىل دارفور" من أوىل أمثلة
استكشاف البيانات التفاعيل التي تجمع ع��دداً من
الطبقات املتعددة للبيانات (كالصور والنصوص وغريها
من عنارص الوسائط املتعددة) التي عرضها املوقع عىل
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  ،٢٠٠٩انضم املرشوع املذكور إىل منظمة العفو
الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ضمن فريق واحد
كان هدفه تحديد مواقع مالجئ النازحني يف رسيالنكا
والكشف عن مدى الرضر الذي لحق بها بعد أن وردت
أنباء حول استهداف تلك املالجئ .فبام أ َّنه مل يكن ُيسمح

ويف عام  ،٢٠١١شاركت الجمعية األمريكية لتطوير
العلوم مع منظمة العفو الدولية مجدداً يف بناء خارطة
مفصلة تحدد مختلف الواقعات املتعلقة بحقوق
اإلنسان التي حدثت يف مناطق مختلفة من نيجرييا
بدءاً بالنزاع املسلح ،والعنف العرقي ،والنزوح القرسي
وانتها ًء باآلثار الضارة التي لحقت بالسكان املحليني
والبيئة نتيجة اشتعال الغاز الصناعي .لقد كشف موقع
"عيون عىل نيجرييا" 4قيمة استخدام أساليب التصوير
الجغرايف يف توعية جمهور العامة باملعلومات املعقدة
الخاصة بحقوق اإلنسان التي ُجمعت من خالل قدر
واسع من املصادر بحيث إ َّنها ما كانت لتكون مؤثرة لو
أنها اقترصت عىل االعتامد عىل الرسد النرثي لألحداث.
ومن هذه املصادر املستخدمة طرق االستشعار عن بعد،
والصور املأخوذة عن امليدان (حيث كان من املمكن
تحديد مواقعها من خالل استخدام آالت التصوير
املمكنة لنظام تحديد املواقع الجغرافية) واملقابالت.
ويظهر زوجا الصور هنا موقع الدمار الذي لحق بالبيوت
ودرجة ذلك الدمار الذي وقع يف الجبهة املائية لبورت
هاركورت عام .٢٠٠٩
يقول كريستوف كوهتل ،منظم حملة الوقاية من
األزم��ات واالستجابة لها ،متأم ًال ح��ول قيمة هذه
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تم التقاط الصورة "السابقة" لشانغيل توباي (عىل اليسار) يف شامل دارفور يف  10مارس/آذار  .2003أما الصورة "الالحقة" (عىل اليمني(
فقد التُقطت يف  18ديسمرب/كانون الثاين  .2006وخالل الفرتة الفاصلة ،تم التع ُّرف عىل  %75من القرى املد ّمرة.

للجهات الخارجية الدخول إىل املنطقة خالل اإلطار
الزمني املحدد ،كانت صور األقامر االصطناعية التجارية
عالية الدقة واحدة من الخيارات القليلة املتاحة لجمع
املعلومات .وقد وجدت املنظامت املذكورة َّأن آالفاً من
مالجئ النازحني قد أزيلت ،وكذلك وجدوا دلي ًال عىل
تعرض مستوطنات النازحني واألماكن املحيطة بها إىل
القصف .وقد مثل ذلك التحليل مصدراً غنياً باملعلومات
إلعداد تقرير الحكومة األمريكية عام  ٢٠٠٩حول جرائم
3
الحرب يف رسيالنكا.
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املرشوعات التعاونية ملنظمة العفو الدولية "قبل
بضعة أعوام ،كانت التكنولوجيات الجيوفضائية أداة
جديدة يف منتهى الغرابة ،أما اآلن فقد أصبحت من
ضمن األدوات املعيارية التي يستخدمها منارصو
حقوق اإلنسان وعىل األخص من يعمل منهم حول
أوضاع النزاع املسلح .وكان من األمثلة الجيدة عىل ذلك
عملنا خالل املرحلة األوىل من مراحل الحرب األهلية يف
رسيالنكا .فمع َّأن منطقة النزاع شاميل غرب رسيالنكا
كانت مغلقة بالكامل من قبل الحكومة ،متكنَّا من منح
نشطائنا وعامة الناس النفاذ االفرتايض إىل املنطقة،
فقدمنا بذلك الدعم لحمالتنا التي أطلقناها ملساءلة
املتهمني املزعومني بارتكابهم لجرائم الحرب .وما كان
من السهل أبداً تخيل تحقيق ذلك اإلنجاز لوال توافر
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
النزاع بني روسيا وجورجيا يف آب/أغسطس .٢٠٠٩
وعرضت املعلومات عىل املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان يف إحدى القضايا التي ُرفعت لديها نتيجة
النزاع يف أوسيتيا الجنوبية.
كام ازداد عدد الحكومات ومنظامت املساعدات
اإلنسانية املستفيدة من صور األقامر الصناعية يف تحديد
نطاق الكوارث الطبيعية والكوارث التي تسبب اإلنسان
يف وقوعها .كام استفادوا منها يف تحديد مواقع السكان
النازحني نتيجة لنوعي الكوارث املذكورين .فبعد ٍّ
كل
من زلزال هايتي يف الثاين عرش من يناير/كانون األول
 ٢٠١٠والزلزال واملوجات الزلزالية "تسونامي" التي
رضبت اليابان يف الحادي عرش من مارس/آذار ،٢٠١١
استُخدمت صور األق�مار الصناعية عالية الدقة يف
وضع تقييامت ملساحات واسعة من املناطق املترضرة
ولتحديد السكان النازحني بسبب الكارثتني وذلك من
خالل رسم الخرائط الرسيع لألوضاع ولتوزيع هذه
املعلومات عىل فرق االستجابة للكوارث.
ويف هذا الصدد ،تقول كيت تشامبان من منظمة
"خارطة الشارع املفتوحة اإلنسانية" (Humanitarian
" )OpenStreetMapإن 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
املفتوحة اإلنسانية إنشاء خارطة أساسية يف غاية
التفصيل ميكن استخدامها من قبل وكاالت االستجابة
التقليدية كاألمم املتحدة وغريها من املجتمعات
التكنولوجية".

قيود وآفاق

ترتاوح كلفة الصور عالية الدقة ما بني  ١٠إىل  ٢٥دوالراً
للكيلومرت املربع الواحد ²،ويعتمد السعر عىل حداثة
الصور وعىل ما إذا كانت الصورة املطلوبة ملونة أم
باللونني األبيض واألس��ود .وبسبب الرشوط املتعلقة
بطلب الحد األدىن من الصور ،قد تصل كلفة صورة
واحدة  ٤٠٠دوالر أمرييك .وحتى لو كانت الغيوم،
عىل سبيل املثال ،ال تشكل حائ ًال أمام توافر صور
األقامر الصناعية ملنطقة معينة ،فقد ال يكون باإلمكان
الحصول عىل صور ملتقطة يف تاريخ معني أو صور
متتابعة زمنياً من األقامر الصناعية .كام َّأن القيود التي
تفرضها الحكومات قد متنع من حصول الجهات الفاعلة
من املنظامت غري الحكومية عىل الصور املطلوبة.
وأخرياًَّ ،
فإن املنظامت الحقوقية أو اإلنسانية الراغبة
باستخدام هذه األدوات ال بد لها من االستعداد
والقدرة عىل العمل مع الخرباء الفنيني الذين ميكنهم
تحليل الصور الجيوفضائية يف حالة عدم توافرها عىل
مثل هذه الخربة يف كوادرها.
لقد بدأ عدد من املنظامت بإدماج التكنولوجيات
الجيوفضائية مع املعلومات التي حصلت عليها عن
طريق االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية.
وهذه الطريقة املذكورة آنفاً تعتمد عىل القدرة عىل
الدعوة إلقامة الشبكات بني األشخاص حول العامل
وعادة ما يساعد يف ذلك ارتفاع نسبة توافر الهواتف
املحمولة وغريها من التكنولوجيا الالسلكية .فاستمرار
تزايد الوصول إىل الهواتف املحمولة والتشبيك من
خالل مواقع التواصل االجتامعي وتكنولوجيات رسم
الخرائط يتيح إلقاء نظرة شاملة عىل الوضع القائم عىل
تراكم التقارير امليدانية التي سيجري إعدادها .وبعد
ذلك ،ميكن جمع هذه املعلومات مع البيانات األخرى
ورسم خارطة لها لبناء الصورة الكلية ملا يحدث يف
5
موقع ما.
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ت ّ
ُوضح هاتان الصورتان ،املأخوذتان يف  19فرباير/شباط  2008و  7فرباير/شباط  ، 2010موقع ونطاق هدم املنازل الذي وقع مبحاذاة الواجهة البحرية يف بورت
هاركورت بنيجرييا عام  .2009وقد أدى هذا الدمار إىل تدمري مناطق نيجامينزي الفقرية بالكامل والتي ّقدرت بأنها تأوي حوايل  13000شخص.
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َّإن التكنولوجيا الجيوفضائية تو ِّفر أدوات ال تجلب
املنفعة املتزايدة عىل منظامت حقوق اإلنسان فحسب،
بل إنها أيضاً تفيد املحاكم ووكاالت االستجابة اإلنسانية.
فهذه التكنولوجيا تتيح نفاذاً مرئياً غري مسبوق للمناطق
النائية والخطرة ،ومت ّكن الخرباء من تحليل مستويات
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.
ومع تزايد توافر الصور عن طريق األقامر الصناعية
واملناهج اإلبداعية يف جمع املعلومات وتحليلها وعرضها،
ال بد ملجتمع الباحثني واملنظامت واملنارصين املعنيني
بالنزوح أن يجتمعوا وينضموا إىل مجتمع التكنولوجيا
لتحديد مجاالت الحاجات الحالية التي ميكن أن تسهم
يف تلبيتها التكنولوجيات واألساليب الجيوفضائية.
سوزان ولفينبارغر ( )swolfinb@aaas.orgزميلة
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/geotechوجيسيكا
ويندام ( )jwyndham@aaas.orgمديرة مشاركة
لربنامج املسؤولية العلمية وحقوق اإلنسان والقانون
يف الجمعية األمريكية لتطوير علوم التكنولوجيا
الجيوفضائية ملرشوع حقوق اإلنسان
( )http://srhrl.aaas.orgوهي أيضاً تعمل أستاذاً
مساعداً يف جامعة جورج واشنطنُ .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 ) (UNOSATيف العدد  ٣١من نرشة
الهجرة القرسية عىل الرابط التايل
www.hijra.org.uk/pdf/NHQ31/72-73.pdf
http://srhrl.aaas.org/geotech/ 1.
www.EyesOnDarfur.org 2.
www.state.gov/documents/organization/131025.pdf .3
www.EyesOnNigeria.org 4.
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