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مقدمة: التكنولوجيا والعمل الإن�ساين

اأفادت التقارير باأن عدد من لقوا حتفهم اأو ت�رضروا من جراء الكوارث يف عام 2012 بلغ اأدنى م�صتوياته 

باملقارنة مع اأي من ال�صنوات االأخرى خالل العقد املن�رضم، وهذا ما تثبته االأرقام الواردة يف هذا التقرير. واإذا 

كانت هذه االأرقام تزف اإلينا خرباً اإيجابيًا، فاإنها تبنينّ اأي�صًا عدم وقوع كوارث كربى من قبيل “ت�صونامي” 

املحيط الهندي عام 2004، واإع�صار “نرج�ص” يف ميامنار عام 2008، والزلزال الذي �رضب هايتي يف 

عام 2010.

عملنا  حت�صني  نوا�صل  اأن  ذاته  الوقت  يف  علينا  ويتعني  الكربى.  الكوارث  هذه  من  الِعربرَ  ا�صتخل�صنا  لقد 

وجتديده لزيادة فاعلية وم�صوؤولية عمليات التاأهب ملواجهة الكوارث والتخفيف من اآثارها واال�صتجابة لها 

واالنتعا�ص يف اأعقابها. وي�صع التقرير عن الكوارث يف العامل لهذا العام هذه االأهداف ن�صب عينيه، ُمركزاً 

على االنت�صار ال�رضيع للتكنولوجيا، ال �صيما تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت، مما اأحدث تغيرياً يف العمل 

االإن�صاين ويف العاملني يف احلقل االإن�صاين اأي�صًا.

وتربز التغيريات اأكرث ما تربز يف البيئات ال�صديدة االعتماد على التكنولوجيا مثل املدن الكربى، اأو عندما 

لدات  تلحق الكوارث اأ�رضارا بالبنى التحتية احليوية، وينجم عنها كوارث تكنولوجية ثانوية مثل حوادث مونّ

الطاقة الذرية. بيد اأن التكنولوجيا متنّكن املجتمعات املحلية املت�رضرة اأي�صًا من اال�صطالع ب�رضعة باال�صتجابة 

وخدمات  االحتياجات  بني  والتوفيق  املهمة،  املعلومات  وتوفري  والر�صائل،  الطلبات  واإر�صال  االأوىل، 

جميع  يف  الريفية  املناطق  يف  اأي�صًا  احلال  هو  وهذا  لالأ�رضار.  ال�رضيع  التقييم  علميات  دعم  اأو  امل�صاعدة، 

ا�صتخدام م�صادر غري م�صبوقة للمعلومات  اأ�صبحت مو�صولة على نحو متزايد وبو�صعها  التي  العامل  اأنحاء 

واالت�صاالت. وباتت املجتمعات املحلية ت�صارك االآن يف العمل االإن�صاين اأكرث من اأي وقت م�صى، ب�صكل 

اأكرب واأ�صمل. وين�صحب االأمر نف�صه على �صبكة االإنرتنت، حيث ُيجند االأفراد طاقاتهم يف اأعقاب الكوارث 

لتقدمي امل�صاعدات اإىل املجتمعات املحلية املت�رضرة واجلهات االإن�صانية الفاعلة.

وت�صتك�صف احلركة الدولية لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر، �صاأنها يف ذلك �صاأن العديد من املنظمات 

االأخرى، اإمكانات ا�صتخدام التكنولوجيا اجلديدة يف العمليات التي ت�صطلع بها، كم�صدر جديد للمعلومات 

املحلية  املجتمعات  مع  وللتوا�صل  امل�صتمر،  تعليمهم  و�صمان  املتطوعني  ولتدريب  مثال،  املبكر  واالإنذار 

املعر�صة للخطر واإ�رضاكها، وللتوعية وجمع االأموال.

 – وحتمي  بل   – �رضوري  اأمر  هو  اأكرب  بقدر  التكنولوجيا  على  يعتمد  االإن�صاين  للعمل  نهج  و�صع  واإن 

لال�صتفادة من الفر�ص املتاحة من اأجل حت�صني عملية جمع املعلومات وحتليلها، والتن�صيق والتدخل اأو جمع 

التكنولوجيا بالفعل يف العمل االإن�صاين،  اأمثلة مثرية لالإعجاب ت�صاهم فيها  التقرير  االأموال. ويعر�ص هذا 

وتكون ح�صيلتها يف كثري من االأحيان هي جعل املجتمعات املحلية املت�رضرة حمور العمل االإن�صاين بو�صفها 

م�صاركًا فاعاًل ولي�ص جمرد �صاهد اأو متلٍق للم�صاعدات.
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ال�صلع،  لتتبع  البيانات، وهي ت�صتخدم االآن  الرقمية جلمع  املثال، متت مواءمة االأدوات  �صبيل  ففي �صورية على 

ور�صد عملية توزيع االإمدادات حيث تتوىل املنظمات ال�رضيكة املحلية نقلها وت�صليمها يف املناطق التي ي�صعب 

ن هذا النظام الكفاءة وامل�صوؤولية وي�صاعد على اإي�صال االإمدادات 
ِّ

على الوكاالت االإن�صانية الدولية بلوغها. ويح�ص

التي ُتنقذ النا�ص.

وقد ا�صتخدمت حكومة الفلبني �صبكات التوا�صل االجتماعي للم�صاعدة على التاأهب الإع�صار “بابلو”، حيث 

اأماكن  حتديد  يف  وت�صاعد  املحمولة  الهواتف  طريق  عن  عليها  االطالع  ميكن  للمعلومات  �صفحات  اأن�صاأت 

�صمًا )ها�ص تاغ( ب�صاأن االإع�صار على  اأنها و�صعت ورَ مالجئ الكوارث وغري ذلك من و�صائل امل�صاعدة. كما 

“تغريدات” )مدونات ق�صرية( ال�صكان يف وقت  ت  #PabloPH# وروجت ال�صتخدامه. ثم ُعر�صرَ تويرت هو 

الحق لتزويد مكتب االأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية مبعلومات عن التقييم املبكر لالأ�رضار.

العاملي على  برنامج االأغذية  يعتمد  املبكر، �صواء عندما  االإنذار  اأي�صًا لتح�صني نظم  اأ�صا�صية  التكنولوجيا  وتعترب 

عندما  اأو  االأ�صواق،  يف  الغذائية  املواد  اأ�صعار  ملراقبة  املحمولة  الهواتف  من  املبعوثة  الق�صرية  الهاتفية  الر�صائل 

تقوم منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة بتح�صني عملية ر�صد اجلفاف ونظم التنبوؤ يف اأفريقيا جنوب 

ال�صحراء الكربى.

اأي�صا خماطر  تت�صح  االإن�صاين،  العاملني يف احلقل  للتكنولوجيا بني  التطبيقات اجلديدة  انت�صار  ولكن، مع زيادة 

ال�صدد  هذا  العامل يف  الكوارث يف  التقرير عن  ويعر�ص  اإخفاقها.  فيها ومواطن  الق�صور  واأوجه  التكنولوجيا 

نظرة متوازنة بني التفاوؤل واحلذر، وي�صلط ال�صوء على احلاجة اإىل اال�صرت�صاد مببادئ توجيهية واإجراء اختبارات 

وتقييمات اأكرث دقة للحلول التي تاأتي بها اجلهات الفاعلة غري االإن�صانية اإىل حد كبري.

ت�رضراً  االأكرث  ال�صكان  بني  التكنولوجيا  من  اال�صتفادة  فر�ص  تكافوؤ  عدم  من  الرئي�صية  التحديات  بع�ص  وتن�صاأ 

والعاملني يف املجال االإن�صاين على حد �صواء. وال ُتظهر االإح�صاءات العاملية اأو حتى االإقليمية اخلا�صة با�صتخدام 

الهواتف املحمولة على �صبيل املثال اأوجه التفاوت بني الدول وداخل الدولة الواحدة )6.8 مليار م�صرتك يف 

عام 2013 ومعدل منو ع�رضي(. وغالبا ما يكون االأ�صخا�ص االأقل حظًا والذين لي�ص من املرجح ح�صولهم على 

التكنولوجيا – اأي الفقراء وغري املتعلمني والن�صاء – اأكرث عر�صة للت�رضر من الكوارث. وباملثل، فاإن املنظمات 

ما،  كارثة  عند وقوع  ي�صتجيب  من  اأول  تكون  اأن  يرجح  التي  الفقرية،  البلدان  احلكومات يف  املحلية وحتى 

ن ي�صتطيع اال�صتفادة من التكنولوجيا يف الغالب. وال تكون ا�صتفادة املنظمات من التكنولوجيا  هي اأي�صًا اأقل مرَ

حمدودة ب�صبب قلة املوارد املالية اأو الب�رضية فقط، بل ميكن اأن تنتج اأي�صًا عن القيود املفرو�صة على احل�صول على 

اأو  الفاعلة،  االأطراف  بني  القوى  ميزان  يف  ذلك  يوؤثر  اأن  ل  وُيحتمرَ ال�صناعية.  االأقمار  �صور  مثل  املعلومات، 

احل�صول على التمويل. ومن بني القيود الهيكلية االأخرى نذكر العر�ص املحدود للنطاق الرتددي و/اأو تكلفته 

من  االأدنى  احلد  ي�صمن  بحيث  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكات  حت�صني  يتطلب  الذي  االأمر  الباهظة، 

اخلدمات مل�صغلي �صبكات الهواتف املحمولة ومقدمي خدمات االإنرتنت.

جلعل  ملمو�صة  �صباًل  االإن�صاين  العمل  جمال  يف  للتكنولوجيا  امل�صوؤول  اال�صتخدام  يوفر  التحديات،  هذه  ورغم 

ال�صمود.  على  القدرة  وتعزيز  للخطر،  التعر�ص  احتماالت  من  وللحد  وم�صوؤولية،  فعالية  اأكرث  امل�صاعدات 

وُيعترب التعلم عن بعد والتعليم عن طريق االإنرتنت مثالني جيدين على دعم التكنولوجيا لتلك االأهداف. وقد 

مقدمة
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ل�سنوات عديدة، ولكن  املجال  بن�ساط يف هذا  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  عملت 

مازالت معظم االبتكارات التكنولوجية لالأ�صف يف حاجة اإىل اختبارها واالرتقاء بها للربهنة على اإمكانية 

ا�صتخدامها والتحقق من املزايا التي تقدمها للعاملني يف املجال االإن�صاين. ما يهم لي�ص التكنولوجيا ولكن 

التوا�صل  و�صائل  اأخرى  ناحية  من  وب�رضعة  فعليًا  املت�رضرة  املحلية  املجتمعات  وتتبنى  ا�صتخدامها.  كيفية 

االجتماعي والو�صائل التكنولوجية االأخرى، وهذا اجتاه ُي�صتبعد اأن يتغري وينبغي للعاملني يف املجال االإن�صاين 

تبنيه – بل ودعمه – من خالل االعرتاف باأن احل�صول على و�صائل االت�صال واملعلومات يعترب حاجة اأ�صا�صية 

التقرير عن  اأقر  املاأوى. وقد  اأو  البحث واالإنقاذ واحلماية وال�صحة والغذاء واملاء  اأن�صطة  واأولوية مثله مثل 

الكوارث يف العامل لعام 2005 بهذا االأمر منذ ما يقرب من ع�رض �صنوات، بل اأن االأمر ي�صدق اليوم اأكرث 

من اأي وقت م�صى.
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ا�ستعمال التكنولوجيا للأغرا�ض الإن�سانية

ُتوجد اأدوات جديدة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال من �صاأنها اأن تك�صف االحتياجات يف وقت مبكر 

فر  تونّ اأكرب.  بقدر  وال�صفافية  وامل�صاءلة  اأف�صل  نحو  على  اال�صتجابة  فتتيح  اأف�صل،  ب�صورة  باالأزمات  وتتنباأ 

الو�صائل التكنولوجية م�صادر جديدة للمعلومات واالإنذار املبكر، ومنظومات جديدة للتدريب اأو التوعية 

وجمع االأموال.

اإنرتنت  وهناك االآن اأكرث من 6.8 مليار ا�صرتاك من ا�صرتاكات الهاتف املحمول واأكرث من مليوين ا�صرتاك 

عري�ص النطاق. ويف الفرتة ما بني عامي 2008 و2013 �صاعفت البلدان النامية عدد ا�صرتاكات الهاتف 

املحمول م�صيفة 2.5 مليار ا�صرتاك. ويناهز االآن عدد ا�صرتاكات الهواتف عري�صة النطاق �صعف ا�صرتاكات 

ن االت�صاالت واملعلومات يف املجتمعات املحلية املعر�صة 
نّ

الهواتف االأر�صية عري�صة النطاق. كما يدل حت�ص

ن املو�صولية وو�صائل التوا�صل االجتماعي.
نّ

للخطر على حت�ص

بطريقة  وي�صتخدمها  ال�صحية،  وللخدمات  بل  النقدية  للتحويالت  ُت�صتخدم  املحمولة  الهواتف  اأ�صبحت 

عادية العاملون يف امليدان االإن�صاين.

الف�صـل

1

 الو�سائل التكنولوجية 

امل�ستخدمة يف املجال 

الإن�ساين هي الأدوات 

والهياكل الأ�سا�سية 

الالزمة مل�ساعدة 

املجتمعات املعر�سة 

للكوارث على تفادي 

هذه الكوارث والتخفيف 

من حدتها والتاأهب لها 

ب�سورة اأف�سل، وكذلك، 

يف حالة حدوثها، 

مواجهتها والتعايف 

منها واإعادة البناء 

بفعالية اأكرب.

 – © بونوا مات�سا 
كاربونتيي
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1

9

وذلك ناجم اأي�صا عن الدمج التكنولوجي اأي التكامل بني �صبكات املعلومات وتكنولوجيا االأجهزة املحمولة 

وتطبيقاتها وو�صائل التوا�صل االجتماعي ومن�صات اخلرائط يف جهاز حممول واحد.

و�صتنجم النقالت الكبرية يف العمل االإن�صاين عن اجلمع بني زيادة الفعالية يف العمل وزيادة املوارد الالزمة 

باالإ�صافة اإىل التكنولوجيا واالأطراف الفاعلة اجلديدة، ولن تنجم عن التكنولوجيا وحدها.

ت�صري عبارة “التكنولوجيا لالأغرا�ص االإن�صانية” اإىل ا�صتخدام وتطبيق التكنولوجيا لدعم اجلهود املبذولة من 

اكت�صاب خربة  متنّ  ولئن  واالإعمار.  واالإنعا�ص  واال�صتجابة  والتاأهب  والتخفيف  الوقاية  اأجل حت�صني جودة 

تتميز  تظل  االإن�صانية  لالأغرا�ص  التكنولوجيا  ا�صتعمال  فاإن  امليداين  وتنفيذها  الرائدة  امل�رضوعات  من  كبرية 

باإمكانية اإ�صهامها اأكرث من تكاملها الفعلي.

اإىل  الرامية  اجلهود  و�صعف  منتظمة  ب�صورة  تقييمها  غياب  اإىل  بالتكنولوجيا  اال�صتعانة  انت�صار  قلة  ُيعزى 

ن�رضها، واأي�صا اإىل ظهور معظم االبتكارات التكنولوجية لالأغرا�ص االإن�صانية خارج نطاق اجلهات التقليدية 

املعنية بال�صوؤون االإن�صانية.

ال�صتعمال  “املوؤهل  االإن�صاين  العمل  لعامل  اجلديدة  ال�صمات  من  الفاعلة  اجلهات  تلك  ا�صرتاك  ويعترب 

املجال  يف  “اجلدد”  والعاملني  للخطر  �صة 
نّ
املعر املحلية  املجتمعات  اجلهات  هذه  وت�صمل  التكنولوجيا”. 

وجتمع  الرقمية.  املتطوعني  �صبكات  اأو  املحددة  التكنولوجية  االبتكارات  نطاق  يف  النا�صئني  االإن�صاين 

التكنولوجيا لالأغرا�ص االإن�صانية بني العاملني ذوي اخلربة الطويلة يف جمال العمل االإن�صاين ومبادئه الذين قد 

ال يكونوا ممن ي�صتخدم الو�صائل التكنولوجية اجلديدة بانتظام وِجهات فاعلة جديدة يتزايد عددها ب�رضعة 

من “حُمبي التكنولوجيا” ممن قد تكون لهم خربة مبا�رضة و�صخ�صية يف جمال الكوارث، ولكنهم يفتقرون اإىل 

فهم العمل االإن�صاين ومبادئه.

الوقاية  مراحلها  جميع  يف  الكوارث  اأخطار  اإدارة  حت�صني  يف  ت�صهم  التكنولوجية  االبتكارات  اأن  يبدو 

والتخفيف والتاأهب واال�صتجابة واالإنعا�ص وتنطوي اأي�صا على اإمكانيات الإحداث تاأثري اإيجابي اأكرب.

كانت املجتمعات املحلية املت�رضرة من الكوارث هي دائما اأول من ي�صتجيب يف حاالت الطوارئ، ولكن 

الو�صائل التكنولوجية اجلديدة ت�صاعف من قدرتها على امل�صاعدة الذاتية وقدرتها على امل�صاركة يف العمل 

االإن�صاين وتعبئة املوارد والتن�صيق مع العاملني يف امليدان االإن�صاين و�صائر االأطراف املعنية وتنظيم االأعمال 

امل�صتندة اإىل املجتمع املحلي واالإ�رضاف على العاملني االإن�صانيني.

ينتج ال�صكان كميات هائلة من البيانات يف اأ�صكال خمتلفة من خالل الهواتف املحمولة والر�صائل االإلكرتونية 

ميكن  ولكن  منظمة  ب�صورة  البيانات  تلك  على  احل�صول  ي�صهل  وال  االجتماعي.  التوا�صل  و�صبكات 

ا�صتخدامها ل�رضعة توليد املعلومات املفيدة للعمل االإن�صاين. ابتكر غوغل مثال اأداة البحث عن االأ�صخا�ص 

اآالف  معاجلة  اأتاحت   2012 عام  ويف   .2010 لعام  هايتي  زلزال  اإبان   google person finder

التدوينات امل�صغرة )التغريدات( املحتوية على �صور ومقاطع فيديو للخ�صائر التي اأحدثها اإع�صار بابلو يف 

الفلبني االإ�رضاع باإعداد خرائط لتقدير اخل�صائر. كما اأدى تزايد انت�صار الهاتف املحمول اإىل ظهور اجتاه نحو 

حتويل االأموال عرب الهواتف املحمولة.
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على اأو�ساط العمل الإن�ساين اأن ت�ستفيد ا�ستفادة كاملة من الإمكانيات اجلديدة التي تتيح ال�سغاء اإىل املجتمعات 

املحلية والتوا�صل معها والتعرف مبزيد من الدقة على احتياجاتها. وهي ال تزال غري جمهزة كما يلزم لتحليل هذا 

ويف  مفيدة.  معلومات  اإىل  وحتويلها  لالأخطار،  املعر�صة  املحلية  املجتمعات  من  االآتية  املعلومات  من  الطوفان 

الرقميني”، وهم متطوعون يقدمون خدماتهم يف  االإن�صانيني  “العاملني  ن�صاأت �صبكة عاملية من  مواجهة ذلك 

حاالت االأزمات عن طريق جمع البيانات وحتليلها.

تنطوي  فهي  ذلك،  ومع  �صتى.  اإيجابية  بطرق  االإن�صانية  العمليات  حتويل  اإىل  التكنولوجية  االبتكارات  توؤدي 

على خماطر كثريا ما ُيغفل درا�صتها. عادة ما يفرت�ص اأن التكنولوجيا حت�صن الفعالية وامل�صاءلة وال�صفافية يف جمال 

امل�صاعدة االإن�صانية، والواقع اأن االأمر لي�ص كذلك بال�رضورة اإذا كان النفاذ اإىل التكنولوجيا غري متكافئ، واإذا 

ال  اجلديدة  االإن�صانية  التنظيمات  كانت  واإذا  وال�صكان،  امل�صاعدة  جمال  العاملني يف  بني  املبا�رض  التفاعل  انقطع 

الو�صائل  للخطر  املعر�صني  ال�صكان  من  وا�صعة  قطاعات  ت�صتخدم  ال  وقد  االإن�صانية.  املبادئ  اأ�ص�ص  اإىل  ت�صتند 

التكنولوجية اجلديدة بانتظام.

مهما يبدو العدد مذهال 6.8 مليار ا�صرتاك للهاتف املحمول، واأكرث من ملياري ا�صرتاك يف �صبكة االإنرتنت 

على الهاتف املحمول عري�ص النطاق، وفقا لالحتاد الدويل لالت�صاالت فالواقع هو الفقر يف جمال املعلومات 

والتغطية املحدودة للهواتف املحمولة والنفاذ املحدود اأو املنعدم اإىل االإنرتنت فيما يتعلق بالعاملني يف املجال 

االإن�صاين وباملجتمعات املحلية على ال�صواء. وال �صك اأن انت�صار الهاتف املحمول يف ازدياد، غري اأن االأعداد 

مل�صتخدمي  احلقيقي  الرقم  يجعل  مبا  الواحد  للم�صتخدم  املتعددة  والو�صالت  اخلاملة،  الو�صالت  ت�صمل 

عددها  البالغ  املحمول  الهاتف  ا�صرتاكات  من   %50 من  اأقل  يقارب  مبا  ُيقدر  العامل  املحمول حول  الهاتف 

6.8 مليار ا�صرتاك.

ينبغي اأن يبذل جهد جاد ملعاجلة انعدام التكافوؤ يف النفاذ اإىل التكنولوجيا بدال من البحث عن اأداة ات�صالية منطية 

للجميع.

اإن اإحدى عواقب عدم التكافوؤ يف احل�صول على التكنولوجيا هو احتمال تقدمي بيانات خاطئة. وهذه م�صاألة 

غري م�صاألة دقة البيانات التي يحرز فيها تقدم �رضيع فيما يتعلق مثال بتدقيق البيانات امل�صتقاة من م�صادر خارجية. 

الق�صية تتعلق باالأحرى ب�صالمة ال�صورة ال�صاملة.

وعادة ما يرد موؤيدو ا�صتعمال التكنولوجيا لالأغرا�ص االإن�صانية باأن جميع البيانات تنطوي على انحياز كامن 

واأن البيانات امل�صتقاة من م�صادر خارجية ميكن احل�صول عليها باأثمان زهيدة جدا، على عك�ص اال�صتق�صاءات 

ال�صكانية املنظمة. ويقولون اأي�صا اإن اتخاذ القرار االإن�صاين كثريا ما يعتمد على اأدلة غري موثوقة.

العاملني يف  القرارات. واملطلوب من  ا�صتعمالها لدعم  يتعنينّ  اأنه  بال�رضورة  يعني  البيانات ال  اإن وجود بع�ص 

املجال االإن�صاين لي�ص اأن يكونوا على دراية مب�صادر البيانات اجلديدة فح�صب، بل اأن يكونوا اأي�صا اأكرث دراية 

بحدودها.

ويرد يف التقرير عن الكوارث يف العامل مناق�صة تف�صيلية للكثري من امل�صكالت التي يثريها ا�صتعمال التكنولوجيا 

تقا�صم  تزايد  اإن  التكنولوجيات.  لتلك  احلما�ص  تقليل  اإىل  توؤدي  رمبا  تدر�ص  مل  اإن  وهي  االإن�صانية،  لالأغرا�ص 
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البيانات  اأمن  تعر�ص  وعن  املعلومات  ا�صتعمال  �صوء  خماطر  عن  ي�صفر  املعلومات  جمع  وزيادة  املعلومات 

واخل�صو�صية للخطر. من امل�رضوع االن�صغال بحماية البيانات واأمن م�صادر املعلومات، ولكن اخلطر الفعلي 

ميكن اأن يكون متفاوتا، لذلك ينبغي حتليله بعناية من حيث ما قد يكون له من فوائد.

كذلك قد ينجم عن الت�سال املتبادل ارتفاع يف �سقف التطلعات، واإحباط اإن مل ُيتبع نهج قائم على الت�ساور 

اإن�صانية مثل  مع امل�صتفيدين. ولئن كان من املمكن اأن تكون الو�صائل التكنولوجية اجلديدة م�صدر اأزمات 

اأن  املخاطر  تلك  املفرط على  الرتكيز  �ساأن  الإلكرتونية، من  الهجمات  اأو  بدون طيار  الطائرات  هجمات 

اأن  اأن العتماد املفرط على التكنولوجيا من �ساأنه  يلقي بظالله على �سائر ال�سواغل احلقيقية وامللحة. كما 

اإذ تكون م�صارح الكوارث عر�صة لتعطل البنى االأ�صا�صية  اأ�صكاال جديدة من �رضعة التاأثر باالأخطار  يخلق 

التكنولوجية. وقد ال يتاأثر ال�صكان فح�صب، بل قد يتاأثر اأي�صا العاملون يف ميدان امل�صاعدة االإن�صانية. وقد 

تعتمد عمليات االإغاثة ب�صورة مفرطة على تكنولوجيا املعلومات التي تعتمد على بنى اأ�صا�صية للمعلومات 

عالية اله�صا�صة.

دون  االإن�صانية  االأزمات  اإىل  االنتباه  ال�صرتعاء  االأليمة  احلاالت  �رضد  زيادة  يف  اأي�صا  التكنولوجيا  �صاهمت 

مراعاة االأخالقيات واملخاطر االأمنية العملية لن�رض �صور وق�ص�ص ال�صحايا.

املعر�صني  ال�صكان  دور  يتغري  واأن  حمرتفة،  جديدة  اأطراف  االإن�صاين  املجال  يف  تظهر  اأن  ح�صن  ل�صيء  اإنه 

املخاطر  ب�صاأن  ملحة  م�صائل  يثري  ذلك  اأن  غري  ذلك.  ت�صجيع  ويجب  عليهم،  بالنفع  يعود  مبا  للمخاطر 

وامل�صوؤوليات والتحديات االأخالقية للعمل االإن�صاين.

اخلل�سة

من امل�صتحيل التنبوؤ مبا �صت�صفر عنه يف امل�صتقبل ابتكارات اليوم مبا فيها االبتكارات ذات االأغرا�ص االإن�صانية. 

هل علينا اأن ندعمها ملا لها من تاأثري م�صهود اأو كامن على العمل االإن�صاين، اأم يجب رف�صها ب�صبب ما تنطوي 

عليه من اأخطار وحتديات تواجه املجتمعات املحلية واالأطراف العاملة يف املجال االإن�صاين؟ اإن االإجابة هي 

كالعادة حلنّ و�صط بني االأمرين.

تقدم التكنولوجيا م�صاهمات جيدة يف املجاالت الرئي�صية للعمل االإن�صاين باعتبارها ركيزة للتعلم اأو بتي�صريها 

التكنولوجية  الو�صائل  بتلك  اال�صتعانة  وتعترب  ال�صمود.  على  قدرتهم  وتعزيز  ومتكينهم  املواطنني  م�صاركة 

جزءا من التطور الطبيعي للعمل االإن�صاين. وي�صتح�صن توخي احلذر عند اال�صتعانة بهذه الو�صائل وتقييمها 

ز الرقمي وما يحيق 
نّ
بدقة ومراعاة التحديات النا�صئة مثل خماطر العطل التكنولوجي والفجوة الرقمية والتحي

باملبادئ االإن�صانية واالأخالقية من خماطر.
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االإن�صانية”.  “مبادرة هارفارد  ال�صعيفة يف  ال�صكانية  الفئات  برنامج  فينك مدير  باتريك  ال�صيد  الف�صل 1  حرر 

ال�صليب  والتاأثري،  والتقييم  البحوث  ق�صم  الباحثني،  كبرية  ماكنولتي  األي�صون  ال�صيدة  االإطار  م�صمون  وحرر 

االأحمر الربيطاين.

اإتاحة ن�شائح االإ�شعافات االأولية الآالف اال�شخا�ص

اأراد ال�سليب الأحمر الربيطاين اأن يرفع القدرة على ال�سمود عرب اململكة املتحدة عن طريق متكني املزيد من النا�س من اكت�ساب 

الثقة يف ا�ستعمال الإ�سعافات الأولية. فطبقت اإ�سرتاتيجية تنطوي على تب�سيط مواد تعلم مبادئ الإ�سعافات الأولية وجعلها وا�سحة 

“الإ�سعافات الأولية اليومية” وهو نهج لتعّلم الإ�سعافات الأولية ي�ستجيب لتلك ال�رشوط  و�سهلة وقابلة للتكييف ومفيدة. واأعدت 

لن�رش  الطرائق  خمتلف  ا�ستخدمت  الأولية،  الإ�سعافات  درو�س  على  وعالوة  �سواهد.  اإىل  امل�ستندة  الطبية  العلوم  باأحدث  وي�سرت�سد 

للهاتف  تطبيق  وتطوير  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  وال�سحافة  واحلمالت  النرتنت  على  املتوافرة  املوارد  فيها  مبا  املهارات 

الذكي.

ومل يكن تب�سيط هذه املواد اإل جزءا من العملية. فقد وّفر التطور ال�رشيع لتكنولوجيا الهاتف الذكي املحمول الو�سائل الالزمة لزيادة 

اإتاحة حمتويات الإ�سعافات الأولية للم�سعفني املحتملني عن طريق و�سع املعلومات يف متناول اأيديهم.

وبحلول عام 2016 �سوف ي�ستعمل 65% من �سكان اململكة املتحدة هذه التكنولوجيا عن طريق الهواتف الذكية، ومن بني 8 ماليني 

م�ستخدم للتطبيق يف اململكة املتحدة عام 2010 نفذ اإليه 76% عرب هاتف ذكي. وفيما يتعلق بالإ�سعافات الأولية يوفر الهاتف 

الذكي املحمول فر�سة مزدوجة، اإذ تتيح الهواتف الذكية اإمكانية توفري امل�سورة ال�رشيعة يف حالت الطوارئ عند اللزوم كما تتيح 

للنا�س الت�سفح والتعلم يف اأوقات فراغهم.

قرر ال�سليب الأحمر الربيطاين لدى ا�ستحداثه هذا التطبيق اأنه يجب اأن يكون اأكرث من وظيفي اأي اأن يكون اأف�سل ما يف ال�سوق وذا 

للتفاعل  كان  كما  الطوارئ.  حلالت  للتاأهب  امل�سورة  من  مزيدا  ويعطي  الت�سفح  و�سهل  باملجان  ومتاحًا  ممتازة  تعليمية  جودة 

اأهميته وذلك عرب تطبيقات خمتلفة تتيح للم�ستخدم اأن يقرر ما الذي يجب الرتكيز عليه. ويقوم ق�سم “التعلم” اأ�سا�سا على الفيديو 

نظرا لأن البحوث اأثبتت اأن م�ساهدة الإي�ساح بالفيديو، حتى واإن كان دون ممار�سة، ميكن امل�ستخدم من تاأدية املهارات على نحو 

اأف�سل من الأفراد غري املدربني.اأما ق�سم “الطوارئ”، وهو من ال�سمات البارزة للتطبيق، فيقدم اأدوات دعم حلالت الطوارئ بخطوات 

لختبار  اأخري  جزء  هناك  ثم  والإنعا�س.  احلروق  حالت  لتدبري  توقيت  واأجهزة  الطوارئ  بخدمات  الت�سال  مثل  ب�سيطة  وا�سحة 

املهارات عن طريق الختبارات.

وحاز تطبيق الإ�سعافات الأولية، منذ اإطالقه يف دي�سمرب/كانون الأول 2011، على جائزتني �سناعيتني. فقد بنى اأ�سلوبا لل�سمود 

يف “عامل الواقع” عن طريق منوذج رقمي فحقق الهدف املتمثل يف و�سع طريقة الإ�سعافات الأولية بني اأيدي الآلف من الب�رش. 

وقد حتقق هدف بلوغ 30000 عملية تنزيل يف غ�سون ت�سعة اأيام من اإطالقه، ويزيد جمموع عدد عمليات التنزيل حاليا 500000 

n .تنزيل
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ي�ستمع هذا الالجئ 

من دارفو اإىل اإذاعة 

�سيال يف اأحد خميمات 

ت�ساد. وتقوم وكالة 

اإنرتنيوز، وهي منظمة 

غري حكومية يف جمال 

الإعالم، بتدريب 

ال�سحفيني املحليني 

واإن�ساء حمطات 

اإذاعية للنازحني من 

دارفور واملجتمعات 

امل�سيفة. وتعترب هذه 

الإذاعة اأداة فعالة يف 

اإي�سال ر�سائل الأعمال 

الجتماعية اإىل �سكان 

يغلب عليهم طابع 

الأمية. 

© مرييديث كوهيت/ 
اإنرتنيوز

التكنولوجيا والعمل الإن�ساين املجتمعي

على الرغم من اأنه يعي�ص يف �صيكاغو على بعد اأكرث من 700 9 كيلومرت )6000 ميل( من م�صقط راأ�صه 

يف �صورية، ي�صهم الدكتور زاهر �صحلول يف معاجلة املر�صى يف بلده الذي متزقه احلرب. ففي الواليات 

من  والتربعات  الطبية  االإمدادات  جلمع  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  زاهر  الدكتور  ا�صتخدم  املتحدة 

اجلالية ال�صورية يف اأمريكا بقيمة 5 ماليني دوالر اأمريكي، وقام بتحميل مقاطع فيديو باللغة العربية على 

يوتيوب تعطي توجيهات لالأطباء داخل �صورية، وا�صتخدم نظام ترميز (barcode) لتقفي اأثر االإمدادات 

الطبية اإىل �صورية.

ال�صيد  اأمثال  بف�صل مهند�صي نظم االنرتنت من  امليدانية  الطبية  بالطواقم  الدكتور زاهر من االت�صال  متنّكن 

�صالح حممود )مت تغيري اال�صم حفاظا على الهوية ال�صخ�صية( الذي يعمل يف منظمة غري حكومية ف�صلت 

اأن ال ُيذكر ا�صمها. فقد �صاعد ال�صيد حممود، وهو �صوري ا�صطر اإىل الفرار من �صورية، على و�صع اأدوات 

ت�صفري وح�صابات افرتا�صية �صبكية خا�صة، وبذا ن�صاأت طرق ماأمونة تتيح لل�صوريني بالداخل االت�صال عرب 

االإنرتنت.

13
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ثمة �صاهد اآخر على ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يرتبط بانهيار م�صنع مالب�ص رانا بالزا يف دكا 

يف بنغالدي�ص بتاريخ 24 اأبريل/ني�صان 2013. اإذ ا�صتخدمت الهواتف املحمولة كاأداة ال�صتعادة القدرة على 

العمل بعد وقوع الكارثة. وعند البحث بني االأنقا�ص الحظت عاملة االإنقاذ املدين �صعدية ُغلروخ اأن الكثري من 

ال�صحايا ماتوا وهم مي�صكون بطاقات هويتهم وهواتفهم املحمولة.

تقول ال�صيدة غلروخ اإن ذلك ميكن ربطه بكارثة م�صنع اآخر حدثت يف نوفمرب/ت�رضين الثاين 2012 حيث �صبنّ 

حريق يف م�صنع مالب�ص تزرين يف دكا اأي�صا اأودى بحياة 100 �صخ�ص. وكانت تقديرات احلكومة للمفقودين 

دون  حال  مما  ذويهم  هوية  تثبت  وثائق  اأي  لديها  يكن  مل  االأ�رض  من  الكثري  اأن  اإىل  جزئيا  يعود  وذلك  �صعيفة 

مطالبتهم بجثمانهم واإثبات حقهم يف احل�صول على تعوي�صات.

باأ�رضهم وت�صجيل  للموتى واالت�صال  اإح�صاء م�صتقل  اإجراء  اإىل  اأنرثوبوجليا،  ال�صيدة ُغلروخ، وهي عاملة  �صعت 

اأعداد املفقودين. وقد ح�صلت على بطاقات �صيم (SIM) اخلا�صة باملتوفني وو�صعتها يف هواتف اأخرى وات�صلت 

باأرقام من قوائم العناوين حتى و�صلت اإىل اأ�صخا�ص ميكنهم اأن يوؤكدوا هوية املوتى.

اإن التكنولوجيا اجلديدة - الهواتف املحمولة، خدمة الر�صائل الهاتفية الق�صرية، حتديد مواقع االأزمات، �صبكات 

التوا�صل االجتماعي - تزيد من قدرة امل�صابني يف املجتمعات املحلية واجلاليات القومية يف اخلارج واملواطنني 

العاديني على احل�صول على املعلومات املفيدة ون�رضها وعلى امل�صاءلة. وقد بداأ العاملون يف احلقل االإن�صاين يف 

ا�صتعمال تلك االأدوات بطريقة اأكرث انتظاما معتمدين على ما ميدهم به ال�صكان املت�رضرون من معلومات. ومع 

ذلك يظل ال�صوؤال قائما: هل ي�صغون مبا فيه الكفاية؟

من اإن�صاء �صبكة التوا�صل مع املجتمعات املحلية املت�رضرة من الكوارث يف عام  لقد اأُحرز قدر كبري من التقدم ت�صنّ

2009. وعلى الرغم من ذلك ينبغي لأو�ساط العمل الإن�ساين اأن تدرك متاما اإن التوا�سل ُيعد من اأهم اأ�سكال 

اأولوية  تعترب  املعلومات  اإىل  النا�ص  اأركانها الأن احتياجات  �ص  ُتقونّ االإن�صانية كثريا ما  امل�صاعدة، واأن اال�صتجابة 

مهمة.

يف العامل اليوم 6.8 مليار ا�صرتاك خا�ص بالهواتف املحمولة وفقا الإح�صاءات االحتاد الدويل لالت�صاالت اأي ما 

يناهز ا�صرتاكا واحدا لكل مواطن يف العامل.

لها 
نّ
متنّكن الهواتف املحمولة مقدمي امل�صاعدة من االت�صال بال�صكان املت�رضرين ب�رضعة مل يكن من املمكن تخي

منذ ع�رض �صنوات. يف �صرياليون، البالغ عدد �صكانها 6 ماليني ن�صمة، وترتاوح فيها ن�صبة ال�صكان الذين ميلكون 

هاتفا حمموال بني 60 و70%، اأطلق االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر التطبيق الثالثي 

لالإغاثة يف حاالت الطوارئ Trilogy Emergency Relief Application (TERA) )تطبيق االإغاثة(، 

�صرياليون  يف  االأحمر  ال�صليب  جلمعية  يتيح  وهذا  املحليني.  االت�صاالت  خدمات  موفري  مع  بالتعاون  وذلك 

واالحتاد الدويل ا�صتخدام اأبراج الهواتف املحمولة يف اأنحاء البالد واإر�صال معلومات خا�صة باخلدمات االإن�صانية 

عن طريق توجيه الر�صائل الهاتفية الق�صرية اإىل اأفراد املجتمعات املحلية وقت االأزمات.

اإر�صال  اأي�صا عن طريق  الوقاية  لعمليات  االإغاثة  ا�صتخدام تطبيق  ال�صليب االأحمر يف �صرياليون  وتعتزم جمعية 

ر�صائل هاتفية ق�صرية تت�صمن معلومات ب�صاأن الوقاية من االأمرا�ص والتاأهب للكوارث.
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يف �صهر كانون االأول/ دي�صمرب 2012 ا�صتعانت حكومة الفلبني ب�صبكات التوا�صل االجتماعي للم�صاعدة 

اأخذ   5 الفئة  من  العا�صفة  هذه  حدوث  وقبل  بابلو(.  االإع�صار  اأي�صا  )يدعى  بوفا  الإع�صار  التاأهب  على 

اإنذار املواطنني عرب التلفاز واالإنرتنت واالإذاعة، واأن�صاأوا و�صمًا خا�صا بالعا�صفة على تويرت  امل�صوؤولون يف 

.#PabloPH :هو

اأدى  مما  املتحدة  للواليات  ال�رضقي  ال�صاحل  �صاندي  اإع�صار  �رضب   2012 االأول/اأكتوبر  ت�رضين  �صهر  يف 

املناطق  بع�ص  ويف  اأ�صابيع.  ملدة  االأ�صا�صية  املوارد  على  احل�صول  من  الب�رض  من  االآالف  مئات  حرمان  اإىل 

 ردهوك يف 
نّ
االأكرث ت�رضرا مثل �صتاتن اآيالند وبروكلني و�صاحل نيوجر�صي، فقدرَ ال�صكان كل �صيء. ويف حي

بروكلني، وهو م�صاحة �صغرية حبي�صة ت�صم اأكرب جتمع �صكني اجتماعي، ُبغت ال�صكان وانقطع عن االآالف 

منهم التيار الكهربائي والتدفئة واملاء. وتوقف العمل يف متاجر املواد الغذائية املحلية الرئي�صية اأو تهدمت 

بالكامل.

امل�صاعدة  على  للح�صول  طوابري  يف  يقفون  ال�صكان  بينما  الأ�صابيع  باالأنقا�ص  مفرو�صة  ال�صوارع  وظلت 

الغذائية. واأقامت احلكومة ووكاالت املعونة مكاتب على منت مقطورات مل�صاعدة املحتاجني. وقد حدث 

ذلك يف نيويورك وهي من اأغنى مدن العامل. ولكن تاأثري االإع�صار مت توثيقه وتو�صيفه اإلكرتونيا ومتنّ تنظيم 

االإغاثة على نطاق وا�صع عرب االإنرتنت )انظر االإطار(.

يف اأعقاب الكارثة التي حلنّت باليابان يف مار�ص/اآذار 2011 �ُصجلت مواقف مماثلة. وكانت اأكرث املناطق 

ت�رضرا من الت�صونامي مناطق ال�صيادين واملناطق الريفية التي يقطنها �صكان م�صنون منهم 30% فوق ال�صتني 

و�صبكات  االإنرتنت  املعلومات عرب  احل�صول على  معتادين على طرائق  منهم غري  الكثري  فكان  العمر.  من 

التوا�صل االجتماعي، ومل يكونوا على علم مبوارد االإغاثة املتاحة لهم.

ينبغي اأن يدرك كل من املجتمعات املحلية والقائمني باالإغاثة احتمال التعتيم الناجم عن تعطل التكنولوجيا، 

ففي  واالت�صاالت.  املعلومات  غياب  للعمل يف  اإ�صرتاتيجيات  اعتماد  اإىل  االأحيان  من  كثري  في�صطرون يف 

ت�رضين االأول/اأكتوبر 2012 يف حي روكاويز يف بروكلني الذي تاأثر تاأثرا �صديدا من اإع�صار �صاندي عملت 

اإليزابيث كنافو يف اإطار حركة “احتالل �صاندي” وهي حركة لالإغاثة نظمت باأموال و�صبكات خلفتها حركة 

“احتالل وول �صرتيت”. وقالت كنافو اإنه مل تتوافر معلومات مالئمة للمجتمعات املحلية املت�رضرة ب�صبب 
تعطل الهواتف املحمولة و�صبكة االإنرتنت. لذلك قامت مع زمالئها باإ�صدار “ن�رضة �صاندي لالإغاثة” التي 

ت�صمنت معلومات ب�صاأن ا�صتعادة القدرة على االنتعا�ص واملاأوى والنقل والتنظيف وا�صتحقاقات الطوارئ 

وما اإىل ذلك، وُطبعت منها 50.000 ن�صخة.

ي�صدر هريويوكي تكيو�صي جريدة “هيبي �صمبون” املحلية يف مدينة اإ�صينوماكي يف اليابان. وعقب كارثة 

اأوفد  املطبعة،  وحتطم  الكهرباء  وانقطاع  جريدته  مكاتب  غرق  واإزاء  مبا�رضة،   2011 عام  الت�صونامي 

تكيو�صي مرا�صليه ال�صتة جلمع املعلومات من دار البلدية ومن املناطق املت�رضرة التي و�صلوا اإليها �صريا على 

االأقدام. وكتب املرا�صلون العناوين الرئي�صية على �صحائف ورقية كبرية. “اإن مل يكن هناك معلومات على 

اإثر وقوع كارثة تزداد عند النا�ص درجة التوتر والقلق. اإن و�صائل االإعالم التقليدية تعمل على خري وجه 

يف حاالت الطوارئ”.
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اإن معظم التربعات املقدمة من النا�ص يف الواليات املتحدة على اإثر زلزال عام 2010 يف هايتي، والبالغة زهاء 

هذه  ي�صتعملون  كانوا  املانحني  غالبية  باأن  علما  املحمولة،  الهواتف  عرب  ُمنحت  اأمريكي،  دوالر  مليون   43

الطريقة للمرة االأوىل. ومنذ ذلك احلني قام ن�صف هوؤالء املانحني تقريبا بالتربع عقب زلزال وت�صونامي اليابان 

يف عام 2011. كذلك تربع النا�ص يف اململكة املتحدة مباليني اجلنيهات جلمعيات االإغاثة من الكوارث عرب 

انت�رض  فاإنه  اإبداعا غربيا  لي�ص  الهواتف املحمولة  التربع عرب  الهواتف املحمولة وال�صبكات االإلكرتونية. ولكن 

ب�رضعة بل على نحو اأ�رضع يف البلدان املنخف�صة واملتو�صطة الدخل.

 حكومة كينيا وجمموعات من املجتمع 
نّ
اأثناء االأزمة الغذائية التي اأملت ب�رضق اأفريقيا عام 2011 ن�صاأ حتالف �صم

املزارعني يف  م�صاعدة  اأجل  من  اخللوية  الهواتف  االأموال عرب  لتحويل  مببادرة  ونه�ص  االأعمال  املدين ورجال 

�صمال البالد. وقد اأ�صبحت كينيا يف مقدمة بلدان العامل فيما يتعلق با�صتخدام التكنولوجيا باعتبارها اأداة تنموية 

 Safaricom مبا يف ذلك االنت�صار الوا�صع للتحويالت املالية با�صتخدام الهواتف املحمولة. وقد اأن�صاأت �رضكة

للهاتف املحمول خدمة الر�صائل الق�صرية M-PESA لتحويل االأموال التي غدا ي�صتعملها االآن اأكرث من %50 

من الفقراء املقيمني يف البلد.

تتزايد اإقامة ال�رضاكات بني منظمات االإغاثة و�رضكات االت�صاالت الكينية املحلية من اأجل توزيع امل�صاعدة بطريقة 

اأكرث فعالية. فربنامج االأغذية العاملي يقيم �رضاكة مع M-PESA لتاأمني ح�صول ال�صكان املت�رضرين من اجلفاف 

يف �صمال كينيا على االأغذية. وقد اأعطي قرابة 16.000 اأ�رضة م�صاركة هاتفا خلويا واأن�صئ لهم ح�صاب لدى 

M-PESA يف اإطار برنامج رائد.

يقول ويل روجرز، املن�صق العام لالت�صاالت بامل�صتفيدين يف االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل 

اإن  ويقول  املعونة.  وكاالت  اإزاء  حقوقها  عن  دفاعها  يتزايد  املحلية  املجتمعات  ربط  زيادة  مع  اإنه  االأحمر، 

االأ�صخا�ص املت�رضرين، مع ح�صولهم على الهواتف املحمولة واالإنرتنت، اأخذوا يف املطالبة مبزيد من ال�صفافية 

وامل�صاءلة.

يف عام 2008، اإذ ارتفع وطي�ص احلرب االأهلية يف �رضي النكا، قام رمانان �صانتريا�صيغاراموثي ببث برنامج 

هو  اكت�صب  وقد  احلرب.  جراء  من  للنازحني  معلومات  يقدم  احلياة(  )خط   Lifeline بعنوان  يومي  اإذاعي 

بامل�صوؤولني  الكوارث واالت�صال  االإن�صاين وتغطية  العمل  ب�صاأن مبادئ  املقابالت واالأخبار  وفريقه خربة من 

يف  ي�صتقر  واأن  بلده  يغادر  اأن  موؤخرا  ر 
نّ
وقر امل�صتمعني.  مع  والتفاعل  واالإن�صانية،  الع�صكرية  واملنظمات 

املو�صيقى  على  وعالوة   .Vannakam FM حمطة  يف  التاميل  بلغة  جديدا  برناجما  واأذاع  كندا؛  يف  تورنتو 

اأثناء احلرب. Lifeline الذي �صاحب النا�ص  والربامج الرتفيهية اأذاع برناجما م�صابها لربنامج 
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اخلل�سة

يف �صبيل فهم “النظام االإيكولوجي” املحلي للمعلومات ينبغي للم�صتجيبني اأن يحددوا الو�صائل التكنولوجية 

واملنهجيات املفيدة قبل وقوع الكوارث واأثناءها وبعدها.

وينبغي للقطاع االإن�صاين اأن يظل مدركا ملا هو فعال يف جمال التكنولوجيا واالت�صاالت ولي�ص فقط ما هو 

النا�ص  بني  التفاوت  اأوجه  تزيد من  بطريقة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  اأي�صا تاليف  االأهمية مبكان  جديد. ومن 

وتن�صئ انق�صامات يف م�صتويات التكنولوجيا واحل�صول على املعلومات.

وينبغي  الفعالية.  عالية  و�صيلة  االأ�صخا�ص  بني  املنطوقة  بل  واملطبوعة  املذاعة  الكلمة  عرب  االت�صال  ويظل 

ا�صتعمال جميع الو�صائل املتاحة لنقل الر�صائل اإىل النا�ص اإبان الكوارث.

اإن اأهم ما �صي�صفر عنه توفري وتي�صري طرق وفر�ص جديدة لتو�صيل املعلومات لالأ�صخا�ص املت�رضرين هو زيادة 

اإمكانيات معاينة وفح�ص وكاالت العمل االإن�صاين.

ويقت�صي هذا النمط من االت�صال اإقامة تعاون وتن�صيق فعالني فيما بني وكاالت العمل االإن�صاين ومنظمات 

اأن ي�صع يف  ينبغي  بالتكنولوجيا، ومع احلكومات املحلية؛ كما  املعنية  تنمية و�صائل االإعالم واملجموعات 

االعتبار ال�رضاكات مع القطاع اخلا�ص.

اإن اأف�صل الطرق لتمكني املجتمعات املحلية املت�رضرة من الكوارث وتعزيز قدرتها على ال�صمود يتمثل يف 

اال�صتثمار يف تطوير قدرات اأفراد هذه املجتمعات لكي ينظموا بنف�صهم اإغاثتهم وانتعا�صهم.



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر18
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الدولية، االإعالم  و�صائل  تطوير  يف  واخت�صا�صي  وكاتب  م�صتقل  �صحايف  هاردمان  جي�ص   2 الف�صل   حرر 

Internews. وحرر ن�ص االإطار كل من  وجاكوب كانتانيال مدير امل�رضوعات االإعالمية االإن�صانية يف منظمة 

عمر اأبو �صمرة ووندي هارمن و�صيال ثورنتون من ال�صليب االأحمر االأمريكي.

التكنولوجيا واالت�شاالت واخلدمات اأثناء الكوارث

�رشكة  من  واملمول   2012 مار�س/اآذار  يف  افتتح  الذي   (DigiDOC) الرقمية  للعمليات  الأمريكي  الأحمر  ال�سليب  مركز  اإن 

اإىل معلومات عن الو�سع وتطوره  “البيانات ال�سخمة” للمكاملات الجتماعية وحتويلها  Dell computers يقوم بتجميع 
واإدماجها  بالكوارث  املت�رشرة  املناطق  من  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  املدرجة  الر�سائل  متابعة  ميكن  وبذا  املحتمل. 

يف قرارات ال�ستجابة.

 DigiDOC عندما �رشب اإع�سار �ساندي ال�ساحل ال�سمايل ال�رشقي للوليات املتحدة يف اأكتوبر/ت�رشين الأول 2012 اأتاح فريق

تبادل التدابري الالزمة ملواجهة العا�سفة، وقدم الدعم لالأ�سخا�س الذين كانوا يتوقعون الكارثة. وملدة �ستة اأ�سابيع قام 31 متطوعا 

افرتا�سيًا مع موظفي ال�سليب الأحمر الأمريكي بفرز وت�سنيف اأكرث من 10.000 ر�سالة من�سورة على �سبكات التوا�سل الجتماعي 

والرد على 2.386 منها.

تطبيق  اأول  من  وانطالقا  التاأهب.  تطبيقات  خالل  من  بالنا�س  لالت�سال  اأي�سا  التكنولوجيا  الأمريكي  الأحمر  ال�سليب  وا�ستخدم 

ال�سليب الأحمر الأمريكي تطبيقات لالأعا�سري  اأ�سدر  الذي مّت تطويره من تطبيق لل�سليب الأحمر الربيطاين،  الأولية،  لالإ�سعافات 

والزلزل والعوا�سف واحلرائق الطبيعية �ساعدت على اإتاحة املعلومات الهامة للجميع.

قبل واأثناء اإع�سار �ساندي، ت�سنى مل�ستخدمي تطبيق الإع�سار قراءة املعلومات اخلا�سة بالتاأهب وتابعوا اجتاه الإع�سار، وا�ستوثقوا 

من مواقع مالجئ ال�سليب الأحمر الأمريكي، وتلقوا ر�سائل الإنذار املبكر من خالل �سبكات التوا�سل الجتماعي.

الأمريكي والحتاد  الأحمر  ال�سليب  اأن�ساأه  الذي  للكوارث  للتاأهب  العاملي  املركز  اأدوات مماثلة، يقوم  ا�ستخدام  التو�سع يف  وبغية 

الدويل، بتجريب منظومة تتيح جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر تكييف التطبيقات عن طريق الرتجمة وتغيري امل�سامني 

وتبادل ال�سور وفرزها.

ويقوم ال�سليب الأحمر الأمريكي حاليا باختبار ا�ستخدام الهواتف املحمولة لإجراء حتويالت نقدية يف �رشق اأفريقيا وذلك بالتعاون 

n .مع الحتاد الدويل واجلمعيات الوطنية الإقليمية
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 تعزيز املعلومات للأغرا�ض الإن�سانية: 

دور التكنولوجيا

ما  وهو  واملاء.  الغذاء  على  احل�صول  اأهمية  نف�ص  املعلومات  على  احل�صول  يكت�صي  ما  كارثة  وقوع  عند 

واإ�صدار  ا�صتعمال  تزايد  العامل. ومنذ ذلك احلني  الكوارث يف  تقرير عام 2005 عن  به يف  مت االعرتاف 

املعلومات الرقمية التي ينتجها امل�صتخدمون يف اأوقات الكوارث.

وتعتمد  تت�صخم.  انفكت  ما  التي  االآنية  املعلومات  من  هائال  كمًا  ُت�صدر  املت�رضرة  ال�صعوب  واأ�صبحت 

الهواتف  مثل  املحمول  الهاتف  وتقنيات  املكانية  اجلغرافية  التكنولوجيا  على  كذلك  االإن�صانية  املنظمات 

املعلومات عقب  اأ�صكال. وعادة ما كانت هذه اجلمعيات تواجه نق�صا يف  البيانات يف عدة  الذكية جلمع 

وقوع الكوارث على نحو مفاجئ، ولكن التحدي الهائل الذي تواجهه اليوم بات معاجلة الكمية ال�صخمة 

من البيانات ال�صادرة عن املجتمعات املت�رضرة نف�صها.

اإنقاذ النا�ص عقب وقوع الكارثة،  ن يهب اإىل  اأثبتت البحوث اأن املجتمعات املحلية هي اأول واأهم مرَ وقد 

واأول من يت�صدى فعليا للكوارث.

ما فتئت املعلومات 

املتاحة قبل اندلع 

الكوارث وبعدها تتخذ 

طابعا رقميا ويغذيــها 

امل�ستخدم. وُت�ستعمل 

تكنولوجيا الهواتف 

املحمولة لإر�سال 

الإنذارات املبكرة مثل 

هذا الإنذار املتعلق 

بالزلزال املر�سل اإىل 

اأحد الهواتف املحمولة 

يف اليابان، ومتّكن 

ال�سكان املت�رشرين 

من توفري وتبادل 

املعلومات املحلية 

والآنية.

اأبلباي/ © لوري 
اإنرتنيوز 

© مرييديث كوهيت/ 
اإنرتنيوز
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تعزيز املعلومات لألغراض اإلنسانية: دور التكنولوجياتقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2013 - ملخص

كما اأن التنظيم الذاتي يف عاملنا الرقمي ولنّد فر�صا مل تكن لتجدي نفعا يف املا�صي. فقد اأ�صبحت هذه املجتمعات 

التي متدهم  الهاتف املحمول  اأكرب من املعلومات وذلك بف�صل تقنيات  املت�رضرة قادرة على احل�صول على كم 

بجزء كبري منها خالل االأزمات.

كما ال يزال االإعالم املحلي يوؤدي دورا حا�صما يف اأوقات االأزمات.

وبلغ عدد املت�رضرين من الكوارث يف عام 2010 وحده، قرابة 250 مليون �صخ�ص. ومنذ ذلك احلني ارتفع 

املجتمعات  ا�صتعمال  ويتزايد  ا�صرتاك.  مليار  يزيد على  ما  اإىل  املحمول  الهاتف  اال�صرتاكات يف خدمات  عدد 

املت�رضرة من الكوارث للو�صائل الرقمية يوما بعد يوم. فاأكرث من 70 يف املائة من �صكان اأفريقيا م�صرتكون يف 

خدمات الهاتف املحمول، يف حني ي�صتعمل �صبكة االنرتنت �صخ�ص من بني اأربعة اأ�صخا�ص يف البلدان ذات 

الدخل املنخف�ص واملتو�صط، وُيتوقع اأن يرتفع هذا العدد يف غ�صون ال�صنوات الع�رضين القادمة.

وت�صري البحوث التي اأجريت على مواقع التوا�صل االجتماعي اإىل اأن حمتوى ما ين�رضه امل�صتخدمون على موقع 

ال�صور  بلغ عدد  املثال  �صبيل  فعلى  تت�صخم.  البيانات  تنفك جمموعات  ما  بينما  ذا وزن.  اأن يكون  تويرت ميكن 

املن�صورة على تطبيق اإن�صتاغرام (Instagram) خالل اإع�صار �صاندي ما يزيد على ن�صف مليون �صورة، كما 

ويف اليابان ُن�رض على موقع تويرت حوايل 
 
.(Twitter) ُن�رضت 20 مليون تغريدة )مدونات تويرت( على موقع تويرت

177 مليون تغريدة ب�صاأن زلزال عام 2011 يف اليوم التايل لوقوع الكارثة.

وظهرت اأول طريقة مبتكرة ملواجهة هذا التحدي حني بادر متطوعون اإن�صانيون اإىل طرح حلول مبتكرة ملعاجلة 

م�صكلة ال�صيل الهائل من املعلومات.

وبعد الزلزال الذي �رضب هايتي عام 2010 اأطلق متطوعون من كلية فلت�رض خريطة تفاعلية تواكب االأزمة وتر�صد 

با�صم  املعروفة  االإن�صانية  املتطوعني  جماعة  اإىل  ينتمون  اأ�صخا�ص  ا�صتخدم  بينما  واالحتياجات.  االأ�رضار  بع�ص 

OpenStreetMap �صور االأقمار ال�صناعية لر�صم اأدق خريطة ل�صوارع هايتي على االإطالق والتي تظهر فيها 

اأي�صا البنى التحتية االأ�صا�صية االإن�صانية من قبيل خميمات النازحني داخليا. واأ�صادت وكالة اإدارة الطوارئ االحتادية 

االمريكية (FEMA) بهذه اجلهود م�سرية اإىل اأنها قدمت لأو�ساط العمل الإن�ساين اأحدث اخلرائط واأكرثها �سمولية. 

وذكرت القوات البحرية االأمريكية اأنها متكنت من اإنقاذ مئات االأرواح باال�صتعانة باخلريطة التفاعلية لالأزمة.

وقد جنحت القوات االأمريكية يف تنفيذ عمليتها بف�صل ال�صبكة التكنولوجية االإن�صانية لوا�صعي خرائط االأزمات 

(CrisisMappers: The Humanitarian Technology Network)، اإذ ات�صلت م�صبقا باملتطوعني امل�صرتكني 

ممت عدة خرائط اأخرى يف نف�ص ال�صنة ملواجهة الزلزال الذي هزنّ �صيلي والفي�صانات يف باك�صتان  يف العملية. و�صُ

واحلرائق يف رو�صيا، وهو ما اأدى اإىل ت�صكيل فرقة عمل احتياطية من املتطوعني (SBTF) - وهي مبادرة ترمي اإىل 

تكوين واإعداد �صبكة من امل�صتجيبني االإن�صانيني املتدربني على �صبكة االنرتنت. وقد اأطلق مكتب تن�صيق ال�صوؤون 

االإن�صانية ر�صميا هذه املبادرة يف اآذار/مار�ص 2011 وتلى ذلك ظهور عدة مبادرات اأخرى.

وباالإمكان التحقق من حمتوى و�صائل التوا�صل االجتماعي يف اأغلب االأحيان، اإذ يقوم مركز املحتويات ال�صادرة 

عن امل�صتخدم التابع لهيئة االإذاعة الربيطانية (BBC) بالتحقق من حمتوى و�صائل التوا�صل االجتماعي منذ اأكرث من 

ثماين �صنوات - وتطبق فرقة العمل االحتياطية من املتطوعني ممار�صات التحقق نف�صها.
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اأن يتيح للمتخ�ص�صني يف  وبداأ نظام متجان�ص يف التكون ي�صمل املتطوعني وجماعات التقنيني ومن �صاأنه 

العمل االإن�صاين القدرة على التدخل ال�رضيع الالزم اإثر وقوع كارثة على نحو مفاجئ. وبداأت �رضكات مثل 

�رضكة اإ�رضي (ESRI) وغوغل (Google) يف تعزيز املوجة احلديثة للعمل االإن�صاين الرقمي.

واأدرك مكتب تن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية اأهمية و�صع نظام متوازن ومرتابط فاأطلق ال�صبكة الرقمية االإن�صانية 

لتكون واجهة للتفاعل بني �صبكات املتطوعني واملنظمات االإن�صانية التي ترغب يف اال�صتعانة بهم.

ولعل اأحد اأهم التطورات يف جمال اإدارة املعلومات يف �صياق املنظمات االإن�صانية الر�صمية هو مركز ال�صليب 

االأحمر االأمريكي للعمليات الرقمية الذي اأطلق باال�صرتاك مع �رضكة ديل (Dell) يف اآذار/مار�ص 2012. 

ويعدنّ هذا املركز اأول مركز لو�صائل التوا�صل االجتماعي يكر�ص عمله لالإغاثة االإن�صانية. وي�صتخدم املركز 

برنامج راديان 6 (Radian6) لر�صد و�صائل التوا�صل االجتماعي وحتليلها.

كما تقوم املنظمات االإن�صانية املعروفة بو�صع حلول جديدة للكوارث فقد و�صعت الوكالة االأمريكية للتنمية 

الدولية اأ�صلوب التعهيد اجلماعي )اال�صتعانة باجلماهري( لتجمع البيانات الرقمية يف مناطق النزاع عن طريق 

الر�صائل الهاتفية الق�صرية.

اإدراج تقنيات جديدة يف عامل الهواتف املحمولة فقد اقرتح  وي�صعى مكتب تن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية اإىل 

ال�رضاكة بني مركز  اإطار  االإن�صاين. ويف  املجال  للعاملني يف  الذكية موجه  الهواتف  اإن�صاء تطبيق جديد يف 

لالإنذار  العاملي  والنظام  للبحوث  امل�صرتك  االأوروبي  االحتاد  ومركز  املعلومات  لُنظم  االأوروبي  البحوث 

اإىل و�صع تقنية تكنولوجية مبتكرة للهواتف املحمولة:  التو�صل  التابع له. مت  والتن�صيق يف جمال الكوارث 

وهي تقنية النظام العاملي لالإنذار والتن�صيق يف جمال الكوارث والذي ي�صتخدم “التعهيد اجلماعي املحدود” 

اإدارة الطوارئ االحتادية االأمريكية موقعا  واملعاينة الت�صل�صلية” لو�صع م�صادر موثوق بها. واأطلقت وكالة 

لر�صد االإ�صاعات لعر�ص االإ�صاعات ح�صب مدى �صحتها.

فرز  �صوء  اإىل  ترجع  الكارثة  عن  الواردة  بالبيانات  املتعلقة  ال�صعوبات  اأن  املطاف  نهاية  يف  يتبني  ولكن 

املعلومات اأكرث منه اإىل كم املعلومات.

وهما  البيانات  من  الهائل  العدد  اإدارة  من  للتمكن  طريقتني  و�صع  اإىل  املتقدمة  احلو�صبة  جمال  تو�صل  وقد 

احلو�صبة الب�رضية واحلو�صبة االآلية. وتعتمد الطريقة االأوىل على التعهيد اجلماعي وبرامج املهام ال�صغرية لتوزيع 

املهام على جماعات ب�رضية الإمتامها ب�رضعة. اأما الطريقة الثانية فتعتمد على ا�صتخراج البيانات والتعلم االآيل 

الإجناز املهام التي ي�صعب على االأ�صخا�ص اإجنازها اأو ال ميكنهم اإجنازها عمليا.

وتعد خريطة التعقب SyriaTracker اأكرث خرائط الكوارث دواما وت�صتند اإىل طريقتي احلو�صبة الب�رضية 

)التعهيد اجلماعي( واحلو�صبة االآلية )ا�صتخراج املعلومات( لر�صد انتهاكات حقوق االإن�صان. وفيما يخ�ص 

االأمرا�ص  لتعقب  خريطة  لت�صبح  اأخرى  الأغرا�ص  التعقب  خريطة  ا�صُتخدمت  البيانات،  ا�صتخراج  عملية 

ال�صحية – وهو برنامج ال�صتخراج البيانات و�صعته جامعة هارفارد للك�صف الرقمي عن االأمرا�ص.

ال�صوؤون االإن�صانية وال�صليب االأحمر االأمريكي  ويتعاون معهد قطر لبحوث احلو�صبة مع مكتب تن�صيق 

لال�صتجابة  اال�صطناعي  “الذكاء  عليه  ويطلق  حاجياتها  يلبي  حل  اإىل  للتو�صل  اأخرى  ومنظمات 
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تعزيز املعلومات لألغراض اإلنسانية: دور التكنولوجياتقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2013 - ملخص

هذا  ومتكن   (Twitter) تويرت  موقع  على  االإخباري  املحتوى  حتديد  من  للتمكن   (AIDR) للكوارث” 

االأ�صا�صية واحتياجات  البنية  م�صتوى  باأ�رضار على  املتعلقة  املوقع  التغريدات على  التعرف على  الربنامج من 

املت�رضرين. االأ�صخا�ص 

اخلل�سة

تواجه التكنولوجيا املوجهة لتعزيز املعلومات االإن�صانية حتديات كربى وعديدة ولكن تخطي هذه ال�صعوبات 

اأمر ممكن باعتماد �صيا�صات تقدمية. وعليه فاإن التجديد على م�صتويي التكنولوجيا وال�صيا�صات ُيعدنّ على درجة 

واحدة من االأهمية.

وت�صمل التحديات التوا�صل مع املجتمعات املت�رضرة من الكوارث، واحلر�ص على اتخاذ القرارات باالعتماد 

على البيانات املتوفرة، واالنفتاح على بيانات معزولة باإمكانها اأن تنقذ اأرواحا وو�صع بروتوكوالت �صارمة.

يكون  للكارثة حال وقوعها. وقد  يت�صدى  اأول من  تعريفها  الكوارث هي ح�صب  املت�رضرة من  واملجتمعات 

متكني اأ�صخا�ص من غري املت�رضرين �صببا يف اإنقاذ االأرواح اإال اأن الواقع اأثبت اأن معظم حاالت االإنقاذ كانت على 

يد الوكاالت واملوارد املحلية. ولهذا ال�صبب يدعو مكتب االأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث اإىل معاجلة 

م�صاألة االإنذار واال�صتجابة املبكرين باالعتماد على االأ�صخا�ص بقدر اأكرب. ويتطلب التحرك يف الوقت املنا�صب 

ح�صب تعريفه معلومات اآنية ومفيدة وعملية. وتقر عدة منظمات اإن�صانية بب�صاطة باأن االإ�صغاء اإىل املجتمعات 

املت�رضرة يعد �رضورة اإن�صانية ملحة.

البيانات  اإىل بيانات عملية حتى واإن كانت هذه  ُتوؤخذ القرارات يف املجال االإن�صاين دون الرجوع  وعادة ما 

�صادرة عن م�صادر تقليدية.

ومن الوا�صح اأن االأنظمة التقليدية للمعلومات االإن�صانية تواجه حتديات ج�صاما غري مرتبطة باالأعداد الكبرية من 

البيانات. اإذ اإن االإدارة احلالية للمعلومات غري موجهة ال�صتغالل البيانات املفيدة ال�صادرة عن امل�صادر التقليدية. 

املجال  يف  امل�صتقبلية  والتكنولوجيات  الرقمية  االإن�صانية  ال�صبكات  لقدرات  الكامل  اال�صتغالل  يتحقق  ولن 

االإن�صاين اإال مبعاجلة هذه امل�صائل النظامية.

البد من قيادة حازمة

ي�صف بع�ص الباحثني يف جمال حقوق االإن�صان وبع�ص املدافعني عن حقوق االإن�صان البيانات الكربى على اأنها 

العمل  جمال  كون  عن  ف�صال  الكثري،  على  القول  هذا  وينطوي  االإطالق.  على  االإن�صان  حقوق  يهدد  ما  اأكرث 

االإن�صان لي�ص يف ماأمن من املخاطر التي حتيط بخ�صو�صية البيانات وحمايتها. ولكن هذا ال مينع ا�صتعمال تقنيات 

ات�صال جديدة يف احلاالت الطارئة مع اأخذ م�صاألة اخل�صو�صية بعني االإعتبار. فعلى �صبيل املثال، ُو�صعت موؤخرا 

اأول مدونة لقواعد ال�صلوك على االإطالق لرت�صيد ا�صتعمال الر�صائل الق�صرية يف اال�صتجابة للكوارث. كما اأن 

اأي�صا خطوة هامة يف  اإ�صدار اللجنة الدولية لل�صليب االأحمر للمعايري املهنية الأعمال احلماية عام 2013 يعد 

االجتاه ال�صحيح.
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ُكتب الف�صل 3 بقلم باتريك ماير، مدير مبادرة االبتكار االجتماعي يف معهد قطر لبحوث احلو�صبة، وكتب 

م�صمون االإطار اأندري فرييتي، مربمج يف اإدارة املعلومات مبكتب تن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية.

دور جماعات املتطوعني والتقنيني

لقد اأتاحت الو�سائل التكنولوجية احلديثة بروز جماعات من املتطوعني والتقنيني يف اأنحاء العامل باختالف مهامهم وقدراتهم. وقد 

اأثبتوا كفاءتهم يف اأوقات الأزمات احلقيقية واأثناء عمليات حماكاة الأزمات. وقد بداأت اجلهات الفاعلة التقليدية يف جمال العمل 

الإن�ساين تدرك طاقاتهم الكامنة.

وت�ستعني املنظمات الإن�سانية التقليدية بعدة متطوعني وتقنيني بارزين للقيام اأ�سا�سًا بجمع املواد الإعالمية ومعاجلتها واإ�سدارها 

وهو ما ي�ساهي عمل املوظفني يف جمال املعلومات الإن�سانية. ولكن الفرق يكمن يف اأن املتطوعني والتقنيني يتعاملون عموما مع 

كم هائل من البيانات التي تتطلب فرز )البيانات الكربى( اأو يت�سفحون �سبكة النرتنت بحثا عن معلومات حمددة.

اأن�سطة هامة؟ ُتتخذ معظم القرارات بناء على خم�سة عنا�رش منها التجارب ال�سابقة واآراء الزمالء واأحدث  ملاذا تعد هذه الأن�سطة 

اأمام  اأو  املعلومات  اأمام كم هائل من  اأنف�سهم  القرار  الجتماعي. وعادة ما يجد �سانعو  التوا�سل  املن�سورة على و�سائل  الر�سائل 

نق�س يف املعلومات وهو ما ي�سل عملهم وي�سعب عليهم اتخاذ القرارات. ويف خ�سم موجة التكنولوجيات احلديثة و�سهولة ت�ساطر 

اإدراك ما يجري واتخاذ اأف�سل القرارات  املعلومات عن طريق و�سائل توا�سل من قبيل تويرت، يجد �سانعو القرار �سعوبة اأكرب يف 

اأن ي�ساعدهم ذلك على اتخاذ قرار فاإنهم يحتارون عادة يف  اأمل  ن�سح �سانعو القرار بالطالع على تويرت على 
ُ
املنا�سبة. وحني ي

اإيجاد نقطة بداية ينطلقون منها.

اأبرز التقنيني واملتطوعني اجلدد على امل�ساعدة يف جمع هذا القدر املتزايد من املعلومات لي�سهل على �سانعي  ويعمل العديد من 

القرار تلقيها.

فمثال، حني بداأ تفعيل ال�سبكة الإن�سانية الرقمية يف كانون الأول/دي�سمرب 2012، طلب مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية من فريق 

اأن يجريا بحثا على و�سائل التوا�سل الجتماعي وعن �سور ومقاطع فيديو  العمل املتطوع امل�ستعد ومن منظمة طريق الإن�سانية 

للدمار الذي اأحلقه الإع�سار. ويف ذلك الوقت اأجرى الفريق بحوثا يف ما يقارب 20.000 ر�سالة واأعادوا اإ�سدار هذه املعلومات على 

نحو منّظم ا�ستجابة لطلب مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية. وعليه فقد متت فرز الكم ال�سخم من املعلومات املوجودة على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي لت�سبح قابلة لالإدارة ول�ستعمالها يف و�سع ر�سوم بيانية حتليلية وتعزيز اإجراء تقييمات �سخ�سية تقليدية.

ويف عملية تفعيل اأحدث لل�سبكة الإن�سانية الرقمية، ُطلب من منظمة مرتجمون بال حدود ترجمة الرتكيب الأ�سا�سي للبوابة اللكرتونية 

املجاورة م�سحوبا  البلدان  اإىل  الالجئني  نزوح  وا�ستمر  العربية.  اللغة  اإىل  ل�سوريا  املخ�س�سة  الالجئني  �سوؤون  اجلديدة ملفو�سية 

الأزمة لعموم اجلماهري. واحتاج  ب�ساأن  العربي مما ولد حاجة كربى لدى املفو�سية لإتاحة املعلومات  بالعامل  اإعالمي  باهتمام 

اإىل معلومات بلغتهم الأ�سلية. وعليه، فاإن تاأثري دعم الرتجمة  اأو غري مبا�رش،  اأكان ال�رشر مبا�رشا  املت�رشرون من الأزمة، �سواء 

�سيكون كبريا على امل�ستجيبني الإن�سانيني والالجئني والنازحني داخل بلدانهم واملهنيني وعامة النا�س يف جميع اأنحاء العامل.

وت�سعى جمتمعات املتطوعني والتقنيني اإىل اأن تكون �سباقة اإىل اإتقان جميع هذه الأدوات وو�سائل املعاجلة ومن املتوقع اأن يظلوا 

وال�رشاكة  التعاون  التقليدية عن طريق عالقات  الإن�سانية  املنظمات  احلديثة يف  التكنولوجية  الو�سائل  هذه  م�ستعملي  مقدمة  يف 

البناءة كتلك املمثلة يف ال�سبكة الإن�سانية الرقمية. و�سيكونون روادا يف هذا املجال بالك�سف عن الفر�س املمكنة وعن طرق اأخرى 

املعلومات  اإدارة  عامل  اإىل  الدخول  �سهلت  التي  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ستعمال  القرار عن طريق  كيفية متكني �سانعي  وعن  للعمل 

الإن�سانية. و�ستدرك املنظمات الإن�سانية يف نهاية املطاف اأن العتماد على هذه الو�سائل التكنولوجية لي�س بالأمر ال�سعب. ويخفي 

n .لنا الغد تغيريات جوهرية
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التكنولوجيا وفاعلية العمل الإن�ساين

التخفيف من اآثار الكوارث بف�سل التكنولوجيا

ثمة عدد من العوامل التي جتعل نظم االإنذار املبكر فاعلة، ومن �صاأن التكنولوجيا اأن توؤدي دورا هاما يف 

تعزيز كٍل من هذه العوامل.

تعقيدا  اأكرث  نظرية  مناذج  اإعداد  املمكن  من  اأ�صبح  ال�صحابية  الكفاءة واحلو�صبة  العالية  احلو�صبة  تطور  ومع 

من  ت�صتفيد  اأدوات  الطوارئ  اإدارة حاالت  على  القائمون  وي�صتخدم  والزلزالية.  الهيدرولوجية  للمخاطر 

تكنولوجيا احلو�صبة مثل النظام العاملي لالإنذار بالكوارث وتن�صيق اال�صتجابة، ونظام االإنذار املبكر باالأزمات 

االإن�صانية، ومبادرة االأمم املتحدة Global Pulse وSARWeather لالأر�صاد اجلوية.

وتتيح خدمات الر�صد واالإنذار التلقائية للقائمني باإدارة حاالت الطوارئ وغريهم اال�صرتاك للح�صول على 

د اأي�صا النظم االأخرى بر�صائل اإنذار معيارية. واأكرث النماذج  ر�صائل اإلكرتونية اأو ن�صو�ص اإنذار؛ ولكنها تزونّ

انت�صارا لت�صاطر االإنذارات هو بروتوكول االإنذار املوحد الذي اعتمده الكثري من الوكاالت والبلدان.

الف�صـل

4

يف البلدان املعر�سة 

للكوارث، ميكن 

للتكنولوجيا اأن 

توؤدي دورا هاما يف 

اإنذار النا�س مبكرا 

باحلوادث مثل الزلزل 

والت�سونامي. يف 

ال�سورة، يبحث اأحد 

اأفرقة الإنقاذ التابعة 

للوكالة اليابانية 

للتعاون الدويل و�سط 

ركام اأحد املباين 

املنهارة يف بادانغ يف 

اأندوني�سيا يف ت�رشين 

الأول/اأكتوبر 2009. 

© فريق الأمم املتحدة 
لتقييم الكوارث 

والتن�سيق
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فقد اأ�صيفت اإىل اإذاعة الن�رضات اجلوية ب�صيطة التكنولوجيا و�صفارات االإنذار ومكربات ال�صوت، الر�صائل 

االإلكرتونية اأو خدمة الر�صائل الهاتفية الق�صرية اأو التغريدات )مدونات ق�صرية( باعتبارها قنوات اإنذار ت�صهم 

يف احلد من اخل�صائر يف االأرواح يف حاالت الكوارث. وقد بداأ غوغل يف ت�صاطر االإنذارات امل�صتندة اإىل 

بروتوكول االإنذار املوحد، واأخذت الوكالة االأمريكية الفيدرالية الإدارة الطوارئ يف االنتفاع باإمكانيات 

نظم �صبكات الهاتف املحمول للبدء يف اإذاعة ر�صائل اإنذار مبكر. وينبغي بذل مزيد من اجلهد لتغطية “امليل 

االأخري” لالإنذار املبكر.

بالفعل دورا رئي�صيا يف  التكنولوجيا  توؤدي  االأداء  اإنذار مبكر منخف�صة  لديها نظم  التي  البلدان  وحتى يف 

تقدم خالل  من  اأحرز  ما  الكوارث. ولكن، ورغم  اأمام  ال�صمود  املحلية على  املجتمعات  قدرات  حت�صني 

ال�صنوات الع�رض املا�صية يف تطوير نظم االإنذار املبكر، ال يزال هناك عدد من الق�صايا الواجب معاجلتها، من 

�صمنها الق�صور يف املجاالت التالية:

n التغطية املو�صعية لنظم الر�صد ح�صب اأنواع الكوارث

n القدرات واال�صتدامة التقنية

n النفاذ املفتوح اإىل البيانات

n .جهود التعاون يف توجيه االإنذار املبكر ودفع التكنولوجيا التنبوؤية ُقدما

البيانات املفتوحة

كثريا ما يكون من ال�صعب جدا توفري بيانات االأخطار االأ�صا�صية للمجتمعات املحلية يف البلدان منخف�صة 

ومتو�صطة الدخل املعر�صة للكوارث. ومن اأجل ا�صتك�صاف نهوج جديدة ملعاجلة هذه امل�صاألة يقوم الفريق 

املعلومات اخلا�سة  التقاط  اإىل  بال�سعي  اأخرى،  بال�رشاكة مع وكالت  امل�سدر،  املفتوحة  للخرائط  الإن�ساين 

باملباين واأمناط املباين يف املناطق املعر�سة للزلزل يف اأندوني�سيا.

ثمة جانب هام اآخر يتعلق بتعزيز قدرة املجتمعات على ال�صمود يتمثل يف اإتاحة البيانات االأ�صا�صية اخلا�صة 

باملخاطر للجمهور عموما، ويذكر يف هذا ال�صاأن مبادرة البنك الدويل للبيانات املفتوحة الأغرا�ص ال�صمود؛ 

والدفع اإىل زيادة ال�صفافية على امل�صتوى العاملي يف جميع قطاعات احلياة مقرتنة باالجتاه نحو النفاذ املفتوح 

اإىل البيانات.

اأخرى،  و�رضكات  وكاالت  مع  بال�رضاكة   ،NetHope وكالة  اأطلقت  الدولية  الإن�ساين  العمل  اأو�ساط  يف 

“التحالف االإن�صاين املفتوح” يف مايو/اأيار 2013، بهدف الرتكيز على تعزيز ال�صفافية وت�صاطر املعلومات.

ا�ستعمال التكنولوجيا لأغرا�ض التاأهب للكوارث

ال�صمود  على  قدرته  لدعم  التالية  اخلطوة  ت�صبح  يواجهها  التي  للمخاطر  جيدا  فهما  ما  بلد  اكت�صب  متى 

هي التاأهب للمخاطر. ويت�صمن ذلك التخطيط للطوارئ من اأجل اإنقاذ االأرواح واملمتلكات، واال�صتعداد 

لتقدمي خدمات املواجهة واالإنقاذ.
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البلدان املنخف�صة واملتو�صطة الدخل  ذها الكثري من  التي نفنّ اأحد اال�صتثمارات االأوىل املرتبطة بالتكنولوجيا  اإن 

املعر�صة للكوارث هي اإقامة قاعدة بيانات جلميع املوارد الب�رضية والتقنية واملعلوماتية التي ميكن اأن تعتمد عليها 

ال�صلطات اإبان االأزمات. وُتعترب مثاال جيدا لقواعد البيانات تلك �صبكة الهند ملوارد الكوارث التي ت�صم اأكرث 

من 92.500 �صجل.

وهو  والتن�صيق  الكوارث  لتقييم  املتحدة  االأمم  بفريق  االإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  مكتب  ي�صتعني 

نة من اأكرث من 250 من املعنيني باإدارة حاالت الكوارث من جميع اأنحاء العامل. واالحتاد الدويل  جمموعة مكونّ

لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر لديه نظام مماثل ي�صم اأكرث من 1200 من العاملني يف جمال الطوارئ ينتمون 

اإىل فريق التقييم والتن�صيق واإىل قوائم وحدات اال�صتجابة حلاالت الطوارئ.

وتقا�صم  للتعلنّم  االإلكرتونية  باملواقع  الورقية  االأدلة  عن  ي�صتعي�صون  االإن�صاين  العمل  العاملون يف حقل  واأ�صبح 

املعلومات. واأف�صى هذا االأمر اإىل اإجراء مناق�صات اأكرث انفتاحا واإىل م�صاركة عدد اأكرب من االأطراف الفاعلة يف 

هذا املجال. واأ�صبحت بع�ص االأدلة والعمليات والتقارير التي اأعدتها جمموعات كبرية من امل�صاهمني ُينظر اإليها 

من خالل جهود تعاونية مفتوحة بعيدا عن العملية التقليدية التي ت�صمل املوؤلف والنا�رض واملُراجع.

كذلك ن�صاأ مفهوم “جماعات املمار�صني” مع ظهور �صبكات التوا�صل االجتماعي.

خالل ال�سنوات الع�رشين املا�سية ُبذلت جهود مكثفة يف اإطار اأو�ساط العمل الإن�ساين من اأجل توفري التدريب 

حول العامل. واعتمدت هذه اجلهود يف مواردها على االأ�صخا�ص الذين تعلموا يف حلقات العمل والدورات 

التدريبية. وظهرت موؤخرا اأول موجة تدريب مدعوم بالتكنولوجيا متمثلة يف الدورات التدريبية املتاحة على 

االإنرتنت التي ت�صمل املواد ال�صمعية والب�رضية التي ت�صاحبها االختبارات التلقائية.

ا�ستعمال التكنولوجيا ملواجهة الكوارث والنتعا�ض

يف اأعقاب الكوارث مبا�رضة ينبغي اأن يكون التدخل االإن�صاين �رضيعا وحمدد الهدف، كما ينبغي اأن ُتتخذ القرارات 

ي�صطر  الظروف،  تلك  مثل  االأحيان ويف  من  كثري  ففي  ذلك  ومع  النا�ص.  م�صائر  عليها  تتوقف  التي  ال�صليمة 

�صانعو القرار اإىل البت يف االأمر دون امتالك املعلومات الالزمة.

ت�صمنت اجلهود االأوىل الرامية اإىل تكري�ص التكنولوجيا لتح�صني فهم احلال يف امليدان ا�صتخدام نظم املعلومات 

اجلغرافية. غري اأن هذه النظم مرتفعة التكلفة وعدد اخلرباء املتخ�ص�صني فيها حمدود جدا. ومن ثم كثريا ما جاء 

توفري املعلومات ب�صاأن احلال يف امليدان متاأخرا فلم يعد مفيدا.

يف تلك ال�صنوات االأوىل كانت “ال�صورة الت�صغيلية العامة” هي اأق�صى التمني فيما يتعلق باملعلومات عن احلال 

يف امليدان. وكان من املنتظر اأن يوؤدي جتميع كل املعلومات املتوافرة ب�صاأن احلال يف خريطة واحدة اإىل اتخاذ 

القرارات ال�صليمة من قبل �صانعي القرار. ولكن، بالنظر اإىل اخلربة الالزمة لر�صم تلك اخلرائط اجلغرافية، فكثريا 

ما اأ�صبحت م�صحونة باملعلومات اأو غري مكتملة.

ويف 2005، اأحدث اإطالق “جوجل اإيرث” ثورة يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية. واأطلق جوجل قبل 

�صبكة  مواقع  ت�صتوعبه  اأن  املمكن  من  كان  ماب�ص” الذي  “جوجل  برنامج خرائط جوجل  اأ�صهر  بب�صعة  ذلك 



الف�صـل

4

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

تقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2013 - ملخص

27

“ويب” االأخرى. واأخذ العاملون يف جمال العمل االإن�صاين يف ا�صتخدامها الإن�صاء اأدواتهم اخلا�صة باحل�صول 
على املعلومات املكانية. اأما االآن فتتوافر للم�صتخدمني يف جميع اأنحاء العامل اأدوات املعرفة املكانية امل�صتندة 

اإىل املعلومات اجلغرافية املكانية.

با�صتخدام  احلال  لفهم  املعلومات  قيمة جتميع  االفرتا�صيني،  املتطوعني  نتيجة جلهود  بعد،  فيما  وات�صحت 

اأجهزة اال�صت�صعار الب�رضي ميدانيا. ويف اأعقاب اإع�صار بوبا الذي �رضب الفلبني يف دي�صمرب/كانون االأول 

منظمات  لتزويد  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  با�صتخدام  الرقميني  املتطوعني  جمموعات  قامت   2012

العمل االإن�صاين مبوؤ�رضات مبكرة باأماكن وقوع االأ�رضار.

وعلى الرغم من اأن اأو�ساط امل�ساعدة اأكدت على اأهمية التقديرات اجليدة، فال توجد �سوى قلة من املنهجيات 

التي حازت االإجماع، وقد حال ذلك دون تطبيق التكنولوجيا. وال ميكن مقارنة خمتلف املنهجيات التي 

تطبقها كل وكالة وكل قطاع على حدة بنتائج �صائر التقديرات.

وقد ظهر بداية يف ال�صوق عدد كبري من احللول املبنية على البيانات املجمعة عن طريق الهواتف املحمولة، 

ولكن معظم املنظمات اأن�صاأت حلوال باال�صتعانة بعدد قليل من مقدمي اخلدمات املاألوفني. والحظت معظم 

املجتمعات  تلقت  االأماكن  معظم  ويف  ب�صهولة.  احللول  هذه  تبنوا  املوظفني  اأن  االإن�صاين  العمل  وكاالت 

املحلية املنكوبة بارتياح نظم جمع البيانات عن طريق الهاتف املحمول. ولكن تظل هناك حتديات يف هذا 

ال�صدد.

املتعلقة  املعلومات  للتقاط  نظم  ببناء  الإن�سانية  ال�ستجابة  منظمات  من  عدد  ا�سطلع  املن�رشم  العقد  اأثناء 

باالحتياجات واال�صتجابات، ولكن نادرا ما تكون هذه النظم م�صممة من اأجل ت�صاطر املعلومات مع �صائر 

منظمات العمل االإن�صاين. ويف الوقت الراهن اإذا مت ت�صاطر املعلومات فاإن ذلك يتم عادة من خالل ملفات 

ال�صور (pdf) اأو اخلرائط.

ويف الوقت ذاته حت�صنت على نحو ملحوظ اإمكانية تو�صيل ال�صوت والبيانات اإىل املنظمات االإن�صانية. وقد 

اأ�صبحت اإمكانية االت�صال عن طريق االأقمار ال�صناعية متاحة يف جميع معدات اال�صتجابة التي ت�صتعملها 

تقدم  التي  املتوافرة  املحمول  الهاتف  �صبكات  جدا  كبرية  بدرجة  وازدادت  االإن�صاين،  العمل  منظمات 

خدمات البيانات. وال�صاهد على ذلك ما متنّ اإبان ت�صونامي اليابان عام 2011 واإع�صار بوفا )اإع�صار بابلو( 

يف الفلبني عام 2012.

ركز ال�صعي اإىل حت�صني تقا�صم املعلومات والتن�صيق بني اأطراف اال�صتجابة االإن�صانية على اإن�صاء مواقع وبوابات 

اإلكرتونية جغرافية اأو قطاعية يف املقام االأول. ومع اإدخال نظام املجموعة امل�صرتكة بني الوكاالت يف 2005 

اأن�صاأت الوكاالت الرائدة مواقع اإلكرتونية تركز على القطاعات التي تعنيها. ولئن كان ذلك اأحدث حت�صنا 

يف احل�صول على املعلومات فال يزال على �صناع القرار قراءة عدد �صخم من الوثائق.

يفوق  التن�صيق  جمال  تقدما يف  الدخل  املرتفعة  البلدان  القطرية يف  الكوارث  اإدارة  وكاالت  اأحرزت  وقد 

اإىل حت�سني تقا�سم املعلومات بني مراكز عمليات  اأف�سى  الدولية. فثمة عدد من احللول  الأو�ساط الإن�سانية 

الطوارئ على ال�صعيدين املحلي والقطري. وكثريا ما ت�صمل هذه النظم رابطا اإىل قاعدة بيانات املوارد �صابقة 

الذكر يتيح تعبئة املوارد واقتفاءها.
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الهالل  اإطار حركة  تن�صيق اجلهود يف  اأجل  الكوارث من  اإدارة  نظامه ملعلومات  با�صتخدام  الدويل  قام االحتاد 

االأحمر وال�صليب االأحمر.

يتم ت�صجيع العاملني يف امليدان االإن�صاين على ا�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي مثل في�صبوك وتويرت لتوفري 

روؤية للعمليات االإن�صانية. ومع تزايد التوافر الزهيد ملوجات الرتدد، اأ�صبحت املنظمات االإن�صانية تتقا�صم اأي�صا 

�صور املناطق املنكوبة عرب �صبكات التوا�صل االجتماعي. وباملثل اأدى توافر اآالت ت�صوير الفيديو عالية الو�صوح 

وقليلة الكلفة اإىل جعل املنظمات تقدم مقاطع الفيديو امللتقطة من امليدان.

واأ�صبحت �صبكات التوا�صل االجتماعي تلعب دورا اأ�صا�صيًا االآن يف جمع االأموال من جانب معظم املنظمات 

العاملة يف املجال االإن�صاين.

تتفق معظم املنظمات العاملة يف املجال االإن�صاين على اأهمية زيادة اإ�رضاك املجتمعات املحلية املنكوبة يف عمليات 

اال�صتجابة االن�صانية. وت�صمن اال�صتجابة التي ت�صتند اإىل املجتمع املحلي ا�صطالع املجتمع املحلي ذاته بحماية 

القائمني بتقدمي امل�صاعدة وتي�صري ق�صايا االأمن.

لقد اأتاح الع�رض الرقمي ظهور منوذج لال�صتجابة االإن�صانية ذي نوعية خمتلفة. ففي حني كان القادة ال�صيا�صيون 

ووكاالت امل�صاعدة، البعيدون عن م�رضح الطوارئ، هم الذين يقدرون احتياجات النا�ص اأثناء االأزمات، اأ�صبح 

هوؤالء النا�ص ميتلكون اليوم االأدوات الالزمة للتعبري عن تطلعاتهم اخلا�صة.

 العوامل التي حتد من ا�ستخدام 

التكنولوجيا الفعال يف العمل الإن�ساين

ثمة عدد من الق�صايا التي حتد يف الوقت الراهن من فعالية اعتماد التكنولوجيا يف �صياق العمل االإن�صاين، ومن 

بينها ما يلي:

n تكلفة تطبيق احللول التكنولوجية

n انعدام ثقة امل�صتخدمني يف احللول التكنولوجية

n املعرفة الرقمية

n قبول التكنولوجيا من جانب احلكومات واملنظمات العاملة يف احلقل االإن�صاين

n ب�صاطة احللول

n حوافز امل�صاركة يف حلول تكنولوجية على م�صتوى املجتمع املحلي

n .التمثيل ال�صكاين للمجتمعات املحلية امل�صاركة يف اإيجاد احللول
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حرر الف�صل 4 جي�صلي اأوالف�صون، مدير اال�صتجابة يف حاالت الطوارئ يف وكالة NetHope وحرر ن�ص 

االإطار ج�صتني �صفيلد واريك ف. وود، ق�صم الهند�صة املدنية والبيئية، جامعة برن�صتون، برن�صتون.

ر�شد اجلفاف والتنبوؤ به يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء

اأفريقيا. وقد ظل ر�سد  اإدارة خماطر اجلفاف يف  الإنذار املبكر، يف �سياق تطور ظروف اجلفاف واآثاره، عن�رشا رئي�سيا يف  ي�سكل 

موجات اجلفاف حمدودا ب�سكل عام يف الكثري من البلدان املنخف�سة اأو املتو�سطة الدخل وذلك ب�سبب �سبكات الر�سد غري املوثوقة 

والعجز يف القدرات القطرية اإىل حد ما. كذلك تظل التوقعات املناخية املو�سمية �سعيفة، وتعتمد يف الكثري من الأحيان على النحدار 

الإح�سائي الذي ل ميكن اأن يوفر معلومات تف�سيلية مفيدة لتقييم اجلفاف.

غري اأن وفرة البيانات التي جتمع من الأقمار ال�سناعية، والقيا�س الآين عن بعد، وما اأحرز حديثا من تقدم يف جمال و�سع النماذج 

التي  والتنبوؤ  الر�سد  اأنظمة  اأحدث  تطوير  اأتاح  ذلك  كل  املو�سمي،  املناخي  التنبوؤ  النطاق ومناذج  الوا�سعة  الهيدرولوجية  النظرية 

ب�سفة خا�سة جتاوز  ال�سناعية  الأقمار  بوا�سطة  بعد  ال�ست�سعار عن  وي�ستطيع  الأ�سيلة.  امل�سكالت  العديد من  مواجهة  ت�ساعد يف 

الختالفات يف توافر البيانات عرب احلدود ال�سيا�سية التي حالت تاريخيا دون ر�سد اأعرا�س مثل موجات اجلفاف.

ت�ستند خمتلف مناهج تو�سيف اأ�سكال اجلفاف عن طريق الأقمار ال�سناعية اإىل متغريات عدة. وقد حت�سنت اأ�ساليب و�سع النماذج 

البيانات  النماذج وحت�سني  الفيزيائية من خالل املقارنة بني  العمليات  للتقدم املحرز يف عر�س  النطاق نتيجة  الوا�سعة  النظرية 

املدخلة والت�سديق مبقايي�س خمتلفة مثال. ومن �ساأن دمج تنبوؤات الأقمار ال�سناعية والنماذج التنبوؤية للدورة الهيدرولوجية من 

خالل ال�ستيعاب اأن يح�سن عمليات ر�سد اجلفاف ومالحظة الدورة الهيدرولوجية.

لقد ا�ستحدثت جامعة برن�ستون بالوليات املتحدة نظاما جتريبيا لر�سد اجلفاف والتنبوؤ به من اأجل اأفريقيا جنوب ال�سحراء، وهو 

يدمج التنبوؤات املناخية والنماذج الهيدرولوجية وبيانات ال�ست�سعار عن بعد لتوفري املعلومات املفيدة يف الوقت املنا�سب. وتتمثل 

عنا�رشه الرئي�سية يف توفري تقييمات �سبه اآنية لدورة املياه الأر�سية وتقييم لظروف اجلفاف.

وبالنظر اإىل عظم تاأثري اجلفاف يف اأفريقيا حيث يعتمد معظم ال�سكان متزايدي العدد على الزراعة مبياه الأمطار، يعترب تطبيق هذا 

n .النظام اأ�سا�سيا لبناء القدرات من خالل التكنولوجيا ونقل املعارف

29
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خماطر البتكار التكنولوجي

التوا�صل االجتماعي، ونظم  املحمولة، وو�صائل  الهواتف  اإىل  باالإ�صافة  البيانات،  اأ�صاليب جمع  تطور  اإن 

املعلومات اجلغرافية، والنظام العاملي لتحديد املواقع، قد �صاهمت جميعا يف تغيري كيفية الت�صدي لالأزمات 

االإن�صانية تغيريا جذريا.

يعود ق�صط كبري من  االإن�صاين،  امل�رضوع  التاأثري يف  �صتوا�صل  التكنولوجية  االبتكارات  اأن  الرغم من  وعلى 

 
ٌ
التفاوؤل حول دور التكنولوجيا يف املنظومة االإن�صانية اليوم اإىل افرتا�صني هما: اأن اال�صتعانة بالتكنولوجيا اأمر

حمتوم، واأن االأخذ بها �صيوؤدي اإىل التقدم.

وعلى مدى ت�صعينيات القرن املا�صي، اكت�صبت امل�صاءلة اأهمية متزايدة. فبداأت املنظمات االإن�صانية يف و�صع 

معايري وقواعد للم�ساءلة حتكم عملها. وكان الق�سد من الإ�سالحات يف الأو�ساط الإن�سانية التي متت يف اأوا�سط 

العقد االأول لالألفية هو مكافحة التبذير و�صوء االإدارة، وتعزيز نظام االأمم املتحدة ‘ملن�صقي ال�صوؤون االإن�صانية’، 

اأوثق واأكرث  االإن�صانية على نحٍو  باال�صتجابة  ا�صتخدام نهج املجموعات ب�صمان االهتمام  والقيام من خالل 

ك�صبه م�رضوعية اأكرب.
ُ
انتظامًا. وافرُت�ص اأن زيادة �صفافية العمل االإن�صاين وكفاءته وخ�صوعه للم�صاءلة �صي

الف�صـل

5

اإن ا�ستعانة العاملني 

يف املجال الإن�ساين 

بالو�سائل التكنولوجية 

احلديثة لال�ستجابة 

على نحو اأف�سل 

لحتياجات ال�سكان 

املت�رشرين عملية 

حمفوفة مبخاطر 

مثل انعدام اأمن 

البيانات والهجمات 

عرب الإنرتنت. وتعترب 

الفجوة الرقمية م�سكلة 

حقيقية، واإن كانت 

املحطات املزودة 

بالطاقة ال�سم�سية 

مثل هذه املحطة 

يف ليبرييا، ت�ساعد 

على جتاوز هذه 

امل�سكلة حيث متّكن 

الأ�سخا�س من ا�ستخدام 

التكنولوجيا حتى يف 

املناطق النائية. 

© باتريك فينك
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اأن  بيد  التكنولوجية.  باالبتكارات  االأخذ  نحو  االندفاع  املعا�رض يف  تعبريه  التجديدي  املوقف  ويجد هذا 

املناق�صات ب�صاأن التكنولوجيا مل تتناول اثنني من اأهداف االإ�صالح االإن�صاين هما: امل�صاءلة وال�صفافية، عالوة 

على هدف ثالث يتمثل يف زيادة الكفاءة، مل ُيناق�ص بالقدر املطلوب.

واحتمال  التغيري،  يف  التكنولوجيا  باأثر  املتعلقة  االفرتا�صات  ب�صاأن  ت�صاوؤالت  االبتكارات  طرحت  وقد 

ا�صتبعادها للم�صاءلة، ف�صاًل عن هوية والتزام االأطراف الفاعلة اجلديدة التي ترتكز على التكنولوجيا.

النا�ص، فاإن التغريات يف توزيع ال�صلطة لي�صت بادية  وبينما غريت التكنولوجيا بالتاأكيد طرق التفاعل بني 

للعيان بعد. ول تزال الفجوة الرقمية ماثلة يف اأجزاء كثرية من العامل، ول تزال اأمناط التفاوت الكبري يف درجة 

ال�صعف وتوزيع املوارد، مبا يف ذلك التفاوت املبني على النوع االجتماعي، حتكم اإمكانيات اال�صتفادة من 

تكنولوجيا املعلومات.

وحتى اإذا جنحت احللول التكنولوجية يف امل�صاعدة على الت�صدي للتحديات التي تفر�صها ندرة االأجهزة، فال 

ينبغي اأن ُيفرت�ص اأن التوا�صل مع املت�رضرين من خالل و�صائل التوا�صل االجتماعي ُيعد عادال بطبيعته، اأو يعترب 

و�صيلة مهمة ت�صاعد العاملني يف املجال االإن�صاين على حتقيق هدفهم املتمثل يف جعل املت�رضرين حمور عملهم.

اإن حماولة حت�صني امل�صاعي االإن�صانية من خالل العمل القائم على �صواهد وزيادة اللوائح التنظيمية تطرح حتديًا 

ب�صكل  امليدان  من  املعلومات  اآخر  با�صتالم  يتعلق  فيما  التوقعات  املتقدمة  التكنولوجيا  فقد رفعت  خطرياً، 

م�صتمر، واأدت اإىل اإ�صدار املزيد من التقارير والقيام باملزيد من عمليات الر�صد والتقييم. وعلى الرغم من 

اأن الهدف من ذلك هو زيادة الكفاءة وال�صفافية، فاإن اجلهد امل�صتثمر يف اإنتاج هذه االأدلة الوثائقية ينبغي اأن 

م ب�صكل انتقادي. فما هي ن�صبة هذه املعلومات التي ميكن اأن يح�صل عليها متلقو امل�صاعدات وما هي 
نّ
ُيقي

فائدتها لهم؟

اإ�سايف.  قلق  م�سدر  ت�سكل  والفنيني  املتطوعني  اأو�ساط  يف  اجلديدة  الفاعلة  لالأطراف  املهنية  الهوية  اإن 

م�صاركتها يف  اإىل  اأدى جزئيًا  قد  االإن�صاين  العمل  اإىل جمال  االأطراف  تلك  اأمام دخول  العوائق  فانخفا�ص 

اأن�صطة مثل “التعهيد اجلماعي” وجمع التربعات واالأموال عرب االإنرتنت، واال�صتعانة ‘بالطائرات بدون طيار 

االإن�صاين، تظل  املجال  اللعبة’ يف  قواعد  ‘تغرينّ  باأنها  االأن�صطة  ما تو�صف هذه  الكوارث’. وكثريا  يف جمال 

هناك اأ�صئلة كثرية دون جواب.

لتكنولوجيا  معايري  و�صع  جمال  يف  اأ�صواطًا  االأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  مثل  منظمات  قطعت  بينما 

املعلومات امل�صتخدمة يف اأعمال احلماية، ال تزال منظمات كثرية غريها تفتقر اإىل اإر�صادات اأو معايري مهنية 

را�صخة لنف�صها.

وتطرح الربجميات خماوف مماثلة. فمع انت�صار الربجميات امل�صتخدمة يف عمليات �صنع القرار، ين�صاأ احتمال 

اتخاذ قرارات مبنية على ت�صكيالت ح�صابية قد تكون اأو ال تكون مبنية على موؤ�رضات تتوافق بقدر كاٍف مع 

ال�صياق، اأو مع القانون واملعايري االإن�صانية.

وهناك حتٍد اآخر ين�صاأ عن مدى اعتبار ال�صفافية دليال على النزاهة. فقد ُنظر اإىل نق�ص ال�صفافية اعتياديا باعتباره 

بتكنولوجيا  واالأخذ  معينة،  موؤ�ص�صية  هياكل  من  التخل�ص  خالل  من  املعاجلة  ت�صتوجب  تنظيمية  م�صكلة 
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لتح�صينها، كالتوا�صل مع اجلمهور  امل�صتخدمة  فالنهوج  اأو طبيعية،  لي�صت حمايدة  ال�صفافية  اأن  بيد  املعلومات. 

املعني من خالل الفي�صبوك، هي نهوج م�صطنعة.

املنظمات  تعتربها  وبالتايل   – واملنظمات  بالنا�ص  االت�صال  اإمكانية  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  تزيد  وبينما 

يحمل  ما  غالبًا  االنفتاح  – فاإن  و�رضعيتها  و�صفافيتها  م�صاءلتها  لتعزيز  و�صيلة  االأحيان،  من  كثري  االإن�صانية، يف 

العمل  من خطورة  يزيد  قد  الإجرائية  واملعايري  اللوج�ستية  التفا�سيل  ت�ساطر  فالإفراط يف  منظورة.  غري  خماطر 

االإن�صاين، اإذ اإنه يعطي االأطراف امل�صلحة غري اخلا�صعة ل�صلطة الدولة معلومات عن مواقع امل�رضوعات، وخطط 

التوزيع، ورحالت ال�صفر... الخ.

وال يخفى اأن التوا�صل العاملي االآين عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي قد جعل للتقارير املغلوطة تداعيات اأكرث 

العاملني يف  اأمن  اأن تعر�ص  التوا�صل االجتماعي، على وجه اخل�صو�ص،  خطورة من ذي قبل. فبو�صع و�صائل 

املجال االإن�صاين وغريهم من االأ�صخا�ص للخطر.

وثمة خطر اآخر تواجهه اجلهات الفاعلة االإن�صانية يتمثل يف اأن ت�صبح و�صائل التوا�صل االجتماعي غاية ولي�ص 

جمرد و�صيلة. ومع اال�صتعانة مب�صادر خارجية لتنفيذ املهام امليدانية، وتخ�صي�ص املزيد من املوارد للعالقات العامة 

وجلمع التربعات، قد ي�صبح ال�صعي الكت�صاب ال�صهرة اأهم من م�صمون العمل االإن�صاين نف�صه.

كما اأن املنظمات االإن�صانية بحاجة اإىل اإر�صادات ومعايري وا�صحة ب�صاأن جمع املعلومات وجتهيزها وا�صتخدامها 

وتخزينها، واإىل االأ�صخا�ص اأو الهيئات التي ت�صطلع بهذه املهام. فتكوين جمموعات من البيانات ب�صاأن فئات اأو 

اأنواع معينة من ال�صعف، ال يعد اأمرا اأخالقيا بال�رضورة، ناهيك عن �رضورته. ولذلك، فمن االأهمية البالغة اأن 

يتم التعامل ب�صكل �صحيح مع املعلومات ال�صخ�صية احل�صا�صة.

وتكت�صي الكفاءة يف جمال امل�صرتيات االإن�صانية اأهمية غري م�صبوقة. فمع االن�صحاب التدريجي للقوات الع�صكرية 

الغربية من العراق واأفغان�صتان، وانتقال تطبيق ما ي�صمى بالتقنيات ذات اال�صتخدام املزدوج من املجال الع�صكري 

اإىل املجال املدين، ينبغي اإلقاء نظرة نقدية على حماوالت امل�صنعني واملوردين الرهان على ميدان العمل االإن�صاين.

فخالل فرتات االنكما�ص االقت�صادي تهتم احلكومات بدعم �صناعاتها الدفاعية املحلية. ومن املرجح اأن متار�ص 

كمنتجات  ت�صميتها  اإعادة  بعد  منتجاتها  �رضاء  ت�صجيع  بهدف  احلكومة  على  مهمة  �صغوطا  ال�صناعات  تلك 

ا�صتخدام  تزايد  ذلك،  على  البارزة  االأمثلة  ومن  الدولية.  ال�صيا�صة  اأعمال  جدول  �صمن  اإدراجها  مع  اإن�صانية، 

الطائرات التي تطري بدون طيار لأغرا�ض العمل الإن�ساين، حيث تتيح لالأو�ساط الإن�سانية جمموعة من اإمكانات 

ر�صم خرائط االأزمات، وتقدمي خدمات البحث واالإنقاذ وما اإىل ذلك.

التكنولوجية،  بالتبعية  ت�صميته  ما ميكن  اأو  التكنولوجيا،  االعتماد على  النا�صئة عن  املخاطر  اأن  بالذكر  وحري 

التعر�ص  اإمكانية  على  مثاال جيداً  تقدم  العامل  الكربى يف  املدن  للمعلومات يف  التحتية  البنية  انهيار  واحتمال 

للكوارث التكنولوجية. فبحلول عام 2050 �صي�صل عدد �صكان العامل املقدر حاليًا باأكرث من 7 مليار ن�صمة اإىل 

9.1 مليار ن�صمة، بينما �صرتتفع ن�صبة قاطني املدن منهم من الن�صف حاليًا اإىل 70 يف املائة بحلول عام 2050، 

و�صت�صتحوذ البلدان املنخف�صة الدخل على 95 يف املائة من النمو احل�رضي. وكما بينه التقرير عن الكوارث يف 

العامل لعام 2010، اأخذت الوكاالت االإن�صانية تدرك ب�صكل متزايد �رضورة تركيز عملها على املدن.
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اإل اأن العديد من الأزمات التي تواجه املعنيني بال�ساأن الإن�ساين اليوم تعود اإىل اأ�سباب هيكلية، فال�سغوط التي 

يطرحها النمو احل�رضي تهدد البنية التحتية ال�رضورية لالإمداد بالطاقة، وجمع النفايات، و�صبكات ال�رضف 

ال�صحي واحل�صول على املاء ال�صالح لل�رضب، ف�صاًل عن �صبكة االت�صاالت، واإنتاج االأغذية، وال�صحة العامة، 

م �صناعية  وو�صائل النقل، واخلدمات املالية. غري اأن هذه اخلدمات ذات االأهمية احليوية ُتدار عرب اأنظمة حتكنّ

.(SCADA) مثل ال�صبكة العاملية )انرتنت(، واأنظمة التحكم االإ�رضايف وحت�صيل البيانات

فالدور احلا�صم الأنظمة �صكادا، واملو�صولية العاملية، وظهور “اإنرتنت االأجهزة” حيث تربط ب�صبكة االإنرتنت 

خطر  اإىل  فباالإ�صافة  للمخاطر.  خا�صة  ب�صفة  معر�صة  احل�رضية  املناطق  يجعل  مما  مبج�صات  مزودة  اأجهزة 

اأو  الت�صميم  يف  الأخطاء  نتيجة  تلف  فيها  يحدث  قد  خارجية،  لهجمات  املعلوماتية  التحتية  البنية  تعر�ص 

احلرائق  ذلك  مبا يف  امل�صاهد،  اأ�صواأ  اإىل  يف�صي  اأن  ميكن  احليوية  التحتية  البنية  فانهيار  الت�صنيع.  عيوب يف 

والفي�صانات واالأ�رضار البيئية وانقطاع اخلدمات االأ�صا�صية.

االإن�صانية  الطوارئ  حلاالت  التخطيط  يلبي  اأن  يجب  احليوية،  املعلوماتية  التحتية  البنية  انهيار  حال  ففي 

حاجات املدنيني مع احلفاظ على �صالمة العمليات االإن�صانية. وبداًل من النظر اإىل تعطل تلك البنى التحتية 

باعتباره ‘حدثًا مفاجئًا’، يتحتم على الوكاالت االإن�صانية اأن تفهم اأن تلك النظم غري اآمنة بطبيعتها.

اإن بث �صور حية ذات �صفة �صخ�صية للمعاناة، ميثل جوهر التوا�صل الفعال مع اجلمهور العاملي العري�ص. 

فوكاالت االأمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية االأخرى تنفق موارد كبرية ل�صياغة ر�صائلها بعناية حول 

يجذب  اأن  ملفتة  ب�صور  باال�صتعانة  اأو  موؤثر  �رضدي  ب�صكل  االأحداث  متثيل  �صاأن  فمن  العاجلة.  احلاجات 

جمهوراً من املوؤيدين لق�صية بعينها، بينما ت�صتثري ق�ص�ص و�صور املعاناة والرباءة الرحمة وتدفع اإىل اال�صتجابة.

اخلل�سة

االإن�صاين  العمل  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  اأوا�صط  يف  ظهرت  التي  اجلديدة’  االإن�صانية  ‘النزعة  تناولت  لقد 

اأما اليوم فهي تركز على االبتكار  من منطلق حقوق االإن�صان، ثم ركزت على االإ�صالح االإن�صاين الحقًا، 

التكنولوجي.

على  يعتمد  االإن�صاين  العمل  يكن  مل  حيث  باملا�صي  التكنولوجيا  حول  احلالية  املناق�صات  ت�صرت�صد  ال 

التكنولوجيا ملواجهة االأزمات. ففي جمال االإنذار املبكر حتديداً، ركزت اجلهود عرب عقود على تطوير احللول 

التكنولوجية يف جمال العمل االإن�صاين ودجمها فيه. وبداًل من ذلك، فاإن احلديث عن دور التكنولوجيا يف 

امل�صاعي االإن�صانية يركز على فر�صة غري م�صبوقة للت�صدي لالأزمات االإن�صانية على نحٍو اأكرث فعالية.

ال  الكثرية  والبيانات  ومواجهتها.  اآثارها  من  والتخفيف  بالكوارث  للتنبوؤ  اأ�صا�صية  املحلية  املعارف  ُتعد 

تك�صف عن �صيء يف حد ذاتها، واأن تف�صريها تف�صرياً �صحيحًا يعتمد ب�صكل كبري على و�صعها يف �صياقها 

الإثنوغرايف، وفهم الكيفية التي يتم بها و�سع املوؤ�رشات. وعلى الرغم من تزايد ارتباط ال�رشعية ال�سيا�سية 

بالبيانات الكمية، فاإن املناق�صات امل�صتمرة منذ فرتة طويلة حول امل�صاركة والتحكم يف الظروف تظل اأمراً 

هامًا. وينبغي للمعنيني بال�صاأن االإن�صاين النظر بعناية اإىل كيفية التاأكد من اأن مناذج التنبوؤ االآخذة يف التطور 

ب�صكل متزايد تاأخذ يف ح�صبانها العوامل واملدخالت املحلية.
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لقد ن�صاأت املعونة االإن�صانية دائمًا، بحكم طبيعتها، عن تظافر جهود اأطراف عديدة كاالأ�رضة واالأ�صدقاء واجلريان 

واأفراد القبيلة واملنتمني اإىل نف�ص الدين. بيد اأن تاأ�صي�ص ظاهرة “اال�صتعانة مبجموعة كبرية من امل�صادر اخلارجية” 

اأو  بالوكاالت  ذلك  يف�صي  قد  اأواًل،  التاليني:  لل�صببني  وذلك  مع�صلة،  ي�صكل  امل�صاعدات  بتوزيع  يتعلق  فيما 

املتطوعون  ي�صكل  ثانيًا،  ‘اإثارة’؛  االأقل  االأزمات  امل�صوؤولية عن مواجهة  التخلي عن حتمل  اإىل  املانحة  اجلهات 

املهرة املدربون مورداً من املوارد النادرة غري امل�صتقرة – وهم غري مدربني اأو معدين للعمل يف مناطق احلروب 

والكوارث.

ر�ص العاملني يف املجال االإن�صاين اإىل جمموعة جديدة من التهديدات لقد�صية  اإن تبني االبتكار التكنولوجي يعنّ

املبادئ االأ�صا�صية. كما اأنه يثري ت�صاوؤالت جديدة يف اإطار جدل بالغ القدم حول مغزى العمل االإن�صاين وهوية 

العاملني يف املجال االإن�صاين؟

حرر الف�صل اخلام�ص كري�صتني برغتورا �صاندفيك، باحثة كبرية يف معهد اأبحاث ال�صالم يف اأو�صلو ومديرة املركز 

الرنويجي للدرا�صات االإن�صانية، وحرر ن�ص االإطار ما�صانوري فوجيتا، كلية الدفاع الوطني الطبية، اليابان.

ا�شتعمال تكنولوجيا االأجهزة االآلية يف اأعقاب الكوارث

 مبوجات ت�سونامي �سمال �رشق اليابان، فدمر املنطقة موؤديًا اإىل تعطل 
ٌ

يف 11 اآذار/ مار�س 2011، �رشب زلزاٌل هائٌل م�سحوب

ت�ستخدم يف املناطق املت�رشرة من هذه  ال�سنع  اليابانية والأمريكية  الآلية  ال�ستطالعية  الأجهزة  النووية. وكانت  للطاقة  حمطة 

الكارثة املعقدة للبحث عن الآثار الكيميائية اأو البيولوجية اأو الإ�سعاعية غري املعتادة، ولجتياز الأنقا�س واحلطام. ومع ذلك، فلم 

يتم ن�رش اأي اأجهزة اآلية من النوع الذي يحاكي الإن�سان، على الرغم من ريادة اليابان يف ت�سميم هذا النوع وتطويره.

‘الرعاية’ الآلية  اأجهزة  اإدارة خطوط الإنتاج والتجميع يف امل�سانع، وت�ساعد  ُت�ستخدم الأجهزة الآلية ال�سناعية يف  اليابان،  ويف 

النا�س على ال�ستلقاء على ال�رشير اأو النهو�س منه، كما ُت�ستخدم اأجهزة التدبري املنزيل الآلية يف اأعمال التنظيف املنزيل.

ويف املواقف ال�سعبة، مثل مرحلة ما بعد وقوع كارثة ما، تكون هناك حاجة للملحقات الوقائية الإ�سافية لتمكني الأجهزة الآلية 

اأنها ل تزال قيد البحث وغري جاهزة حتى الآن لال�ستخدام. وميكن ا�ستخدام الأجهزة الآلية يف الوقت احلا�رش يف  من العمل. بيد 

اأغرا�س ال�ستطالع يف حالت الكوارث، والدخول يف مناطق ل ميكن للب�رش دخولها. ولكن بعد كارثة 2011، اأ�سبح العديد من هذه 

ال بتعطيلها.
َّ
الأجهزة التي مت ن�رشها لفرتة طويلة غري قابل لال�ستخدام، حيث اإن احلطام والإ�سعاع قد عج

اآلية ل�ستخدامها يف حالت التفجريات اأو احلوادث النووية. بيد اأنه يف بيئات  وقد طورت بع�س البلدان ذات الدخل العايل اأجهزة 

ما بعد الكارثة التي تت�سم بق�سوة و�سعوبة بالغتني، يتحتم اإحراز مزيد من التقدم التقني للمحافظة على قابلية الأجهزة الآلية على 

n .العمل ملدة طويلة تكفي ل�ستخدامها يف املهام املعقدة
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املعايري الإن�سانية وتطبيقات املعلومات

االإن�صاين.  العمل  الكثري من جوانب منظومة  النظر يف  اإعادة  اإىل  التكنولوجية اجلديدة تدفع  اإن االإجنازات 

التكنولوجيا  اإثر ظهور  االإن�صانية على  باال�صتجابة  يتعلق  فيما  للمعلومات  االأ�صا�صية  البنى  ترتيب  اأعيد  فقد 

وتال�صي حواجز اخلو�ص يف هذا امل�صمار. ويوؤدي املتطوعون والوكاالت اخلا�صة دورا مبا�رضا يف اإدارة �صيل 

املعلومات والتوا�صل مع ال�صكان املنكوبني.

تقييم  قادرة على  امليدان  تكنولوجية عديدة يف  و�صائل  انت�صار  عام 2010  مرة يف  هايتي الأول  �صهدت 

�صوؤال  يلوح  املتمر�صة،  االإن�صانية  الوكاالت  التي واجهتها  لل�صعوبات  الكوارث ومواجهتها. ونظرا  اآثار 

اأزمة بهذا  اإذا كان من احلكمة اختبار و�صائل جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف  ما 

احلجم وبهذا القدر من ال�صعوبة. غري اأن هذا ما حدث بالفعل ويتيح لنا اليوم اإمكانية التفكري يف مزاياها 

وم�صارها.

اإن االأدوات التكنولوجية املفيدة لال�صتجابة يف حاالت الكوارث ال ت�صتخدم لربط القائمني بهذه اال�صتجابة 

الفاعلة  املنظمات  اال�صتجابة داخل  اأي�صا يف زيادة قدرات  ت�صتخدم  بل  املتاحة فح�صب،  البيانات  مب�صادر 

وفيما بينها. وقد اأُفيد باأن ا�صتخدام ال�صجالت الطبية االإلكرتونية يف اإطار اال�صتجابة يف حاالت الكوارث 

الغر�س من التقدم 

التكنولوجي هو ت�سخري 

تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت يف العمل 

الإن�ساين حتى يف 

اأبعد املناطق النائية. 

غري اأن بلورة وتعزيز 

مفهوم الروح املهنية 

بني املتطوعني 

الرقميني واجلهات 

الفاعلة يف املجال 

الإن�ساين ت�ستدعي 

الإملام مبدونات 

ال�سلوك والتدريب عليها 

وتطويرها. 

© راميوندو �سياري/
اإنرتونيوز
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متنّ اإبان زلزال هايتي لعام 2010 يف م�صت�صفيني ميدانيني هما Fond Parisien الذي تديره مبادرة هارفارد 

االإن�صانية، وامل�صت�صفى امليداين املتنقل الذي اأقامته قوات الدفاع االإ�رضائيلية.

لقد وقعت الزيادة ال�رضيعة النت�صار الهواتف املحمولة )بلغ عددها 6 مليار هاتف عام 2012( يف البلدان املنخف�صة 

واملتو�صطة الدخل اأ�صا�صا وبني اأكرث ال�صكان تعر�صا للكوارث. وتوؤدي الهواتف املحمولة دورا هاما فيما يتعلق 

بتح�صني نفاذ اجلميع اإىل املعلومات اأينما وحينما تتوافر �صبكات. ويعترب زلزال هايتي لعام 2010 اأف�صل مثال على 

ذلك، اإذ رمبا كان اأول كارثة عظيمة حتل مبنطقة �صكانها “مرتبطون اإلكرتونيا” على نطاق وا�صع.

وخرائط الكوارث التي اأن�صاأتها جمموعات مثل Ushahidi, OpenStreetMap وغوغل “مفتوحة” عموما 

اأي اأنها متاحة جلميع الذين لديهم و�صلة اإنرتنت.

�رشيعا ما حاز اأ�سلوب التعهيد اجلماعي قبول التيارات الرئي�سية يف اأو�ساط ال�رشكات. اأما الأو�ساط الإن�سانية حيث 

تزداد خماطر االعتماد على املعلومات اخلاطئة، فكان من االأ�صعب اأن يك�صب اأ�صلوب اال�صتعانة مبجموعة كبرية 

من امل�صادر اخلارجية للح�صول على البيانات ثقة اأ�صحاب القرار، واإن كنا نالحظ تقدما يف هذا املجال. وكانت 

امل�صاركة يف و�صع اخلرائط قائمة قبل اأن تتبنى التكنولوجيا احلديثة هذا امل�صطلح: فلطاملا ا�صتعان العاملون يف 

املجال االإن�صاين بالنا�ص يف امليدان لر�صم خرائطهم واإ�صافة معلوماتهم اإىل التقييم العام.

n :تنبثق املعايري الرئي�صية لال�صتجابة االإن�صانية من

n املبادئ االأ�صا�صية للحركة الدولية لل�صليب االأحمر والهالل االأحمر

n القانون الدويل االإن�صاين وقانون حقوق االإن�صان

n اأخالقيات ال�صحة العامة واالأخالقيات الطبية

يف  واال�صتجابة  النزاع  حاالت  يف  اال�صتجابة  بني  م�صرتكة  اإ�صرتاتيجية  متطلبات  �صبعة  املعايري  تلك  من  وتنبثق 

حاالت الكوارث. ويقت�صي كل منها تفكريا اأخالقيا دقيقا وميكن اأن ي�صتفيد من املعلومات اأو اأن يت�رضر منها:

n .ينبغي اأن ي�صتند الو�صول اإىل ال�صكان املنكوبني اإىل االحتياجات الفعلية ولي�ص اإىل امل�صلحة اأو امليل ال�صيا�صي

n .عندما ال تكفي املوارد املتاحة مل�صاعدة اجلميع، ينبغي اأن يقوم ال�صكان اأنف�صهم بالفرز

n  ينبغي اأن توزع املعونة لي�ص على ال�صكان املتاأثرين بالكوارث فح�صب واإمنا على املجتمعات املحلية امل�صيفة

واملجاورة اأي�صا.

n .ينبغي اأن يركز االهتمام بال�صكان امل�صت�صعفني على حماية حقوقهم يف احلياة واالأمان وال�صحة والكرامة

n .ينبغي اأن يكون البحث عن االأ�رض وجمع �صملها اأولوية مبكرة يف جميع عمليات االإغاثة

n .تقت�صي تلبية احتياجات ال�صكان املحليني التفاعل معهم باحرتام

n .بناء القدرات املحلية للموظفني الُقطريني يف جميع القطاعات

كثريا ما ي�صتحيل التعرف على املتطوعني الرقميني خارج ا�صم امل�صتخدم على االإنرتنت. ومع ذلك يقوم هوؤالء 

املتطوعون مبعاجلة طلبات امل�صاعدة العاجلة وير�صلونها اإىل امل�صتجيبني امليدانيني يف غياب نظام للم�صاءلة. ويبدو 
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اأنهم يجهلون اإىل حد كبري مبادئ العمل االإن�صاين ومدونات ال�صلوك والدرو�ص التي ا�صتخل�صت على مر 

الزمن، وال يفهمون القيود امليدانية وق�صايا النفاذ واالأمن، وال ياألفون مفاهيم اال�صت�صعاف وامل�صاركة.

ميكن اأن ي�صاعد التعهيد اجلماعي ال�صكان املنكوبني على تكييف االإغاثة لظروفهم كلما ازدادت املعلومات 

اإىل  املحتاجني  املواطنني  واأولويات  احتياجات  ات�صحت  كلما  االأزمة  ب�صاأن  اخلارجية  امل�صادر  من  الواردة 

امل�صاعدة. ولكن ا�صتقاء البيانات عن طريق التعهيد اجلماعي ور�صم خرائط االأزمات ب�صفة عامة ينطوي على 

خماطر اأخالقية.

وفيما يتعلق بجمع املعلومات، ميكن تعطيل البيانات امل�صتقاة عن طريق التعهيد اجلماعي ب�رضعة عن طريق 

اأن  اأي�صا  وميكن  خبيثة.  بربجميات  الربامج  غزو  اأو  م�صللة  مبعلومات  النظام  اإغراق  مثل  م�صادة  اإجراءات 

اأو  الفردية  امل�صادر  على  التعرف  ميكن  بحيث  اأثرها  اقتفاء  يف  الطريقة  بهذه  امل�صتقاة  املعلومات  ت�صتخدم 

نة والتي متثل جمموعات م�صالح فتتعر�ص لال�صتهداف اأو التنكيل.
نّ
اجلماعية الواقعة يف مناطق جغرافية معي

يقت�صي جتميع البيانات عن طريق التعهيد اجلماعي خربات تقنية واأخالقية عالية.

اأثبت ا�صتخدام تكنولوجيا االأقمار ال�صناعية لو�صع خرائط االأزمات اأنه و�صيلة فعالة ولكنها تثري م�صكالت. 

فال�صورة التي تف�صلها 24 �صاعة قد ال تبني تغريات كبرية حدثت يف امليدان يف تلك االأثناء.

ومكتب  الدولية  للتنمية  املتحدة  اململكة  اإدارة  فيها  مبا  امل�صتجيبة،  اجلهات  لكربى  الراهن  اخلطاب  يوؤكد 

اال�صتجابة  خمططات  يف  املنكوبة  الفئات  نظر  وجهات  ا�صتيعاب  �رضورة  على  االإن�صانية،  ال�صوؤون  تن�صيق 

باعتبار ذلك من مقت�صيات العمل االإن�صاين. وميكن لتكنولوجيا االت�صاالت عن بعد اأن تربز وجهات النظر 

هذه، ولكن كيف ميكن للم�صتجيبني واملخططني اأن ي�صتمعوا يف اآن واحد اإىل ماليني االآراء؟

اإن هذا الكم املفرط من املعلومات يف م�ساهد الكوارث يتجاوز قدرة املنظمات الطوعية، حتى اإذا كانت 

متقدمة تكنولوجيا، على ا�صتعمال هذه املعلومات على نحو مفيد.

تتمثل املرحلة التالية ال�صتعمال التكنولوجيا لالأغرا�ص االإن�صانية يف ت�صخري اآلة التعلنّم والذكاء اال�صطناعي 

ال�صتخراج املعنى املفيد من كمية البيانات الهائلة. ولقد بادر القطاع اخلا�ص اإىل ا�صتخدام اآلة التعلنّم والذكاء 

اال�صطناعي يف ا�صتخراج املعلومات املفيدة من البيانات غري املنظمة، ولكنها انتقلت االآن اإىل جمال ال�صوؤون 

االإن�صانية.

العمل  فريق  اأُطلق  فقد  الرقمي:  االإن�صاين  املجال  يف  للعاملني  موجهة  تدريبية  برامج  االآن  تظهر  وبداأت 

االحتياطي يف 2010 اإبان املوؤمتر الدويل لر�صم خرائط االأزمات من اأجل تنظيم املتطوعني الرقميني يف �صبكة 

ذات خربة  امل�صدر  مفتوحة  من�صة  MapAction وهي  ونظمت  االأزمات.  للتفعيل يف حاالت  م�صتعدة 

يف جمال االنت�صار يف هايتي وباك�صتان واليابان ومواقع كوارث اأخرى دورات تدريبية �صهرية ملتطوعيها، 

وتعطي �صهادات اإثبات قدرات جلميع اأع�صاء الفريق قبل االنت�صار.

ويتمثل قدر كبري من بناء الثقة الالزمة يف م�صاركة املتطوعني ومنظماتهم يف موؤمترات واجتماعات لتقييم 

الفكرية  املناق�صات  يف  وامل�صاركة  تطبيقها،  الواجب  وال�صيا�صات  املعايري  واإعداد  ونقد  احلديثة  العمليات 

واملجتمعية التي تتوقعها اأو�ساط العمل الإن�ساين التقليدية.
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املعايري اإلنسانية وتطبيقات املعلوماتتقرير عن الكوارث يف العامل لعام 2013 - ملخص

الو�شائل التكنولوجية واملبادئ االأ�شا�شية للحركة

بع�س مزايا وم�سار الو�سائل التكنولوجية اجلديدة لالأغرا�س الإن�سانية يف �سوء املبادئ ال�سبعة الأ�سا�سية للحركة الدولية لل�سليب 

n .الأحمر والهالل الأحمر: الإن�سانية، عدم التحيز، احلياد، ال�ستقالل، اخلدمة التطوعية، الوحدة، العاملية

املربر املنطقياملبداأبع�ص املزايا

حتديد الفئات ال�سكانية املحتاجة اإىل 

امل�ساعدة على نحو اأ�رشع واأ�سهل

الإن�سانية

عدم التحيز

تي�سري تخفيف املعاناة الإن�سانية اأو منعها وحماية احلياة وال�سحة

تي�سري تطبيق مبداأ عدم التحيز الذي ل ي�سرت�سد اإل بالحتياجات امل�سخ�سة 

التكنولوجيا(  )بف�سل  للمعلومات  اإىل م�سادر خمتلفة  النفاذ  ي�ساعد  والتي 

يف تاأكيد دقتها ومو�سوعيتها

اإعالء �سوت املجتمعات املحلية املنكوبة 

وزيادة م�ساركتها املجدية والن�سيطة

الإن�سانية

عدم التحيز

تعزيز النهج الذي حموره الإن�سان والذي ينادي به مبداأ الإن�سانية والذي من 

هله وتدعمه
ّ
�ساأن التكنولوجيا اأن ت�س

�سرت�سد يف 
ُ
تي�سري عملية حتديد الحتياجات وتعزيز مبداأ عدم التحيز اإذ ل ي

العمل اإل بالحتياجات

متكني املجتمعات املحلية املنكوبة من 

الدفاع عن حاجاتها وحقوقها

انح�سار احلاجة اإىل منا�رشة املجتمعات املحلية امل�ست�سعفة التي ميكن اأن احلياد

ُتلم�س كانحياز �سد اأطراف اأخرى

زيادة �سفافية اجلهات الإن�سانية وم�ساءلتها 

من قبل الأ�سخا�س املنكوبني

الإن�سانية

عدم التحيز

والذي  الإن�سانية  مبداأ  به  ينادي  والذي  الإن�سان  الذي حموره  النهج  تعزيز 

ميكن اأن توؤمنه التكنولوجيا وتعاقبه يف حالة انعدام المتثال

اأولويات  وحتديد  بالتمييز،  والأفعال  القرارات  ات�سام  عدم  �سمان  تعزيز 

العمل على اأ�سا�س الطوارئ وال�ست�سعاف

زيادة ظهور املنظمات الإن�سانية وبيان 

عالمتها املميزة

امليدانية ال�ستقالل لالإجراءات  واجلمهور  وال�رشكاء  ال�سلطات  وفهم  اإدراك  تعزيز 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر وو�سع العاملني واحرتام �سارتيهما

تقليل العتماد على م�سدر متويل واحد اأو عدد حمدود من امل�سادر التي تتمتع ال�ستقاللتنويع م�سادر التمويل

بقوة غري متنا�سبة تعر�س للخطر ا�ستقالل العاملني يف امليدان الإن�ساين

اخلل�سة

�صعبة،  قرارات  اتخاذ  اإىل  ي�صطرون  عندما  املعلومات  نق�ص  من  دائما  االإن�صاين  املجال  يف  العاملون  ي�صكو 

ولكنهم يفتخرون بقدرتهم على البت يف االأمور يف خ�صم املعركة اأو “�صبابية احلرب”. اإال اأن ظهور املعلومات 

الرقمية ونظم االت�صاالت من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل انح�صار هذه “ال�صبابية” مع زيادة عواقب القرارات التي ُتتخذ. 

وي�صبح االإنذار املبكر ممكنا من الناحية العملية، ولكن يجب معرفة اجلهة التي يجب اأن يوجه اإليها ومتى؟ عادة 

رف جميع الناجني املبا�رضين باأنف�صهم، ولكن نادرا ما تكفي املعدات واملوظفني مل�صاعدة اجلميع. واإذا ُعرث  ما ُيعنّ

على االأطفال املفقودين فكثريا ما يجري ا�صطحابهم خارج احلدود.

بلوغ  اإىل  وتطلعهم  ن�صاطهم  يف  الكفاءة  من  عالية  درجة  االإن�صاين  املجال  يف  الرقميني  العاملني  بلوغ  مع 

اأف�صل  حت�صني  و�صيتعني  اجلميع.  لدى  التطلعات  م�صتوى  �صريتفع  االإغاثة،  جمال  يف  للعاملني  العالية  املعايري 

الإن�ساين  العمل  اأو�ساط  تقوم  اأن  نتمنى  اأن  لنا  يحق  وقد  الدقة.  من  مبزيد  الق�سور  اأوجه  املمار�سات؛و�ستت�سح 

با�صتخدام قوة التكنولوجيات اجلديدة اإزاء املخاطر العاملية، لتعبئة النا�ص املعر�صني للخطر وتوفري و�صائل اإنذار 

قوية، وتقدمي معونة اأ�صا�صية وحماية املاليني من وطاأة كوارث امل�صتقبل.
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املربر املنطقياملبداأبع�ص املزايا

زيادة الرتابط والتعاون والت�سامن بني الأفراد 

واملجتمعات املحلية واملنظمات

الإن�سانية

العمل التطوعي

العاملية

املو�سولني  الأ�سخا�س  جانب  من  الإن�سانية  وامل�ساعر  التعاطف  تعزيز 

حول العامل

ال�سعيفة،  ال�سكانية  للفئات  م�ساعدتهم  لتقدمي  الأفراد  لدى  الرغبة  زيادة 

وخدماتهم للمجتمع املحلي، والنخراط يف العمل التطوعي دون مقابل

الإن�سانية  املنظمات  والتعاون بني  الت�سامن  العاملية كتعبري عن  تعزيز 

واملجتمعات املحلية والأفراد

تي�سري اإدارة الأمور الطوعية وتطوير اإمكانيات 

جديدة للتطوع، عن طريق تقدمي اخلدمات عن بعد

الت�سجيل العمل التطوعي نظام  وحت�سني  املتطوعني،  بيانات  قاعدة  حتديث  تي�سري 

واملتابعة

زيادة الت�سبيك وتداول املعلومات الداخلية 

واخلارجية، والذاكرة املوؤ�س�سية

تي�سري “احلبكة ال�رشدية املتداولة” اأو التما�سك على امل�ستوى التنظيمي، الوحدة

وحت�سني الفعالية الت�سغيلية

املربر املنطقياملبداأبع�ص امل�شار

جمتمعات  اأو  اأفراد  وترك  الرقمية  الفجوة  زيادة 

اإىل  نفاذ  بال  لأنها  �سوت  بال  بكاملها  حملية 

�سعفها  اأوجه  زيادة  ثم  ومن  التكنولوجيا، 

وعزلتها

الإن�سانية

عدم التحيز

الوحدة

ميكن اأن تتعر�س للخطر عمليات تخفيف املعاناة الب�رشية ومنعها، وحماية 

التكنولوجيا،  اإىل  نفاذ  و�سائل  بال  هم  من  اإىل  بالن�سبة  وال�سحة،  احلياة 

وبالأخ�س فيما يتعلق بالكوارث التي ل تعريها و�سائل الإعالم اهتماما

احتمال األ يكون حتديد الحتياجات �سائبا واأل ت�ستند اأولويات العمل اإىل 

حالة الطوارئ وال�سعف

اإتاحة  حيث  من  والت�سغيل  ال�ستقطاب  بقنوات  ال�سكوك  اإحاطة  احتمال 

الفر�سة للجميع

القيم الإن�سانيةاحلد من التفاعل الإن�ساين املتعارف عليه دعم  ذلك  يف  مبا  امليداين  الإن�ساين  العمل  تنفيذ  نطاق  انح�سار 

الإن�سانية لالحرتام والرحمة والرعاية لالآخرين من الب�رش 

الإفراط يف التاأثري و/اأو النحياز من جانب و�سائل 

الإعالم واجلهات املانحة فيما يتعلق مبعرفة اأي 

حالت الكوارث اأو املجتمعات املحلية هي املوؤهلة 

اأكرث من غريها للح�سول على العناية والتمويل

عدم التحيز

ال�ستقالل

واجلهات  الإعالم  و�سائل  اعتماد  عن  الناجمة  والدعاية  ال�سغوط  زيادة 

املانحة على التكنولوجيا

زيادة خطر الن�سياق وراء و�سائل الإعالم واجلهات املانحة على ح�ساب 

الحتياجات

املو�سوعية، عدم التحيزتكوين �رشاكات وجماعات جديدة وغري تقليدية الحتياجات  اأ�سا�س  على  القائم  الإن�ساين  العمل  تعر�س 

واملتنا�سب مع درجة املعاناة اأو ال�سعف، وحتديد الأولويات على اأ�سا�س 

م�ستوى الطوارئ اأو ال�سعف للخطر

غري  لأغرا�س  املعلومات  اأو  البيانات  توظيف 

مو�سوعية

اأو عدم التحيز املجمعة  واملعلومات  للبيانات  واملو�سوعي  الدقيق  التحليل  تعر�س 

املتوافرة بكميات كبرية، والعمل الإن�ساين القائم على اأ�سا�س الحتياجات 

املو�سوعية للخطر

الأطراف احليادتعري�س الو�سول اإىل املجتمعات املحلية للخطر بها  ترتبط  التي  املجموعات  اأو  للحكومات  الر�سمي  املوقف 

العاملة يف املجال الإن�ساين ت�سفه و�سائل الت�سال باأنه غري حيادي

اخلدمة ا�ستبقاء املتطوعني

التطوعية

تناق�س فعلي اأو مت�سور بني “املعلن” والواقع التنظيمي والعمل املطلوب 

من املتطوعني امل�ستقدمني من خالل الو�سائل التكنولوجية 

العامة، فران�صوا  لينينج، نيك �صاجارين، �صام برويف وليامز، كلية هارفارد لل�صحة  حرر الف�صل 6 جينيفر 

اإك�صافيه بانيوه، مركز ال�صحة وحقوق االإن�صان، جامعة هارفارد، وحرر ن�ص االإطار كاترين بيكمان، رئي�صة 

ق�صم املبادئ والقيم، االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر
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 ابتكار التكنولوجيا للأغرا�ض الإن�سانية 

وتقييمها ون�سرها

ة  ب للكوارث، والتخفيف من حدنّ اأ من العمليات املتعلِّقة بالتاأهُّ اأ�صبحت التكنولوجيا الرقمية جزءاً ال يتجزَّ

اآثارها، ومواجهتها، واالنتعا�ص يف اأعقابها. وعلى الرغم من اأنَّ هذه التكنولوجيا موجودة منذ ثالثة عقود، 

هات اجلديدة يف هذا امل�صمار تثري اهتماما كبريا: اإالَّ اأنَّ الكثري من التوجُّ

n زيادة يف �صهولة النفاذ اإىل املعلومات، واملو�صولية، وقابلية اال�صتخدام، والتكنولوجيا املفتوحة امل�صدر

n .ات التخطيط ات، والتطبيقات، وو�صائل التوا�صل االجتماعي، ومن�صَّ اندماج ال�صبكات، واملعدَّ

لقد بات با�صتطاعة املجتمعات املحلِّية املت�رضِّرة من الكوارث اأن ت�صارك مبا�رضًة يف احلوار والتوا�صل الثنائي 

املجتمعات  هذه  الحتياجات  االإن�صاين  املجال  يف  العاملني  فهم  �رضيع  ب�صكٍل  ن 
ِّ

يح�ص الذي  االأمر  اه؛  االجتِّ

وعليه  اخلا�صة.  ا�صتجابتها  بتنظيم  بالذات  املجتمعات  لهذه  اأي�صًا  ي�صمح  الذي  واالأمر  املحلِّي،  و�صياقها 

اأ�صبحت املجتمعات املحلِّية يف يومنا هذا اأكرث انخراطًا يف العمل االإن�صاين من اأيِّ وقٍت م�صى.

الف�صـل

7

تعزيز اإمكانيات 

احل�سول على 

التكنولوجيا املحمولة 

وزيادة املو�سولية 

وحت�سني م�ستوى 

ا�ستخدامها يعني زيادة 

ا�ستخدام تكنولوجيا 

املعلومات يف حالت 

الكوارث. ويف حني 

يتبنى بع�س العاملني 

يف املجال الإن�ساين 

هذه الجتاهات 

التكنولوجية احلديثة، 

فاإن البع�س الآخر 

ي�سكك يف مدى جدواها 

واإمكانية تطبيقها من 

جانب اجلهات الفعالة 

يف املجال الإن�ساين 

واملجتمعات املعر�سة 

للكوارث. 

© باتريك فينك
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7

41

اأي�صًا يف توفري قدراٍت فريدة  م يف قطاع املعلومات واالت�صاالت ي�صاهم  ويف الوقت نف�صه، يتبنيَّ اأنَّ التقدنّ

م اأدواٍت ا�صتثنائية حل�صد الدعم املايل  لتن�صيق العمل االإن�صاين وتعزيز امل�صاءلة اأمام املجتمعات املحلِّية؛ فهو يقدِّ

عني. وجتنيد املتطوِّ

ويعتمد جناح ا�ستخدام التكنولوجيا يف العمل الإن�ساين على ثالث نقاط اأ�سا�سية، هي: البتكار، والتقييم، 

والن�رض.

ي  ة بالت�صدنّ ويف هذا ال�صدد، جند اأنَّ �صندوق االبتكار االإن�صاين (HI.F)، الذي يدعم ت�صاطر احللول اخلا�صَّ

الة، ياأخذ يف االعتبار غاية االبتكار ونتائجه، مبا يعني اأنَّ  لل�صعوبات التي تعرت�ص تقدمي م�صاعدة اإن�صانية فعَّ

االبتكار هو اآلية قائمة بحدِّ ذاتها.

يف الواقع، حتمل االأزمات االإن�صانية الكثري من فر�ص االبتكار، حيث اإنرَ امل�صاكل التي ترافقها تكون يف العادة 

غري م�صبوقة، وما تولِّده من �صعوٍر داهٍم ب�رضورة اال�صتجابة باأ�رضع ما ميكن يحثُّ على التفكري االبتكاري. 

ولكْن، يف املقابل، وعلى الرغم من اأنَّ الكثري من االبتكارات الناجحة، مثل “اأو�صاهيدي”، تن�صاأ يف خ�صم 

اأثر  اإمكانية الف�صل ومن  اأنَّ هذا الو�صع ال ُيعتربرَ و�صعًا مثاليًا، بالنظر اإىل ما ينطوي عليه من  اإالَّ  االأزمات، 

عك�صي على العمليات.

واحلقيقة هي اأنَّ اأكرث االبتكارات جناحًا تن�صاأ من البحث والتقييم وااللتزام بعملية التعلُّم. فالتوثيق والتعلُّم 

هما عن�رضان اأ�صا�صيان لالبتكار وانت�صاره. وهذا يعني اأنَّه ال بدَّ من اختبار االأفكار املبتكرة قبل تطبيقها يف 

امليدان اأو دجمها يف الربامج االإن�صانية.

االأخرية  هذه  تبدو  فقد  التكنولوجية.  لالبتكارات  اعتماد خارطة طريق  من  بدَّ  ال  العملية،  هذه  ولتوجيه 

تكون  ال  قد  ولكنَّها  التجريبي،  التطبيق  مرحلة  يف  حتى  اأو  النظري  االإعداد  مرحلة  يف  وناجحة  واعدة 

ال للتكنولوجيا يتطلَّب تكاماًل ا�صرتاتيجيًا  الفعَّ الن�رض  اأو�صع. وعليه، فاإنَّ  الن�رض على نطاٍق  اأو  قابلة للتطبيق 

ومدرو�صًا بني النا�صطني يف املجال.

البيئة  مع  يتناق�ص  بطبيعتها. وهذا  ة 
َّ
م�صتقر بيئاٍت غري  االإن�صاين يف  املجال  النا�صطون يف  يعمل  الواقع،  يف 

املثال.  �صبيل  على  اخلا�ص  كالقطاع  االأخرى،  وال�صياقات  االأطر  �صمن  التكنولوجي  للت�صميم  النموذجية 

اك  فعندما تقع كارثة فجائية مثاًل يف منطقٍة ذات بنية حتتية اأو تكنولوجية حمدودة، ال يكون الوقت منا�صبًا اإذنّ

للبدء بتطبيق طرق عمل جديدة اأو باختبار ابتكارات تكنولوجية. فقد تكون بع�ص الو�صائل التكنولوجية 

فعالة يف حاالت الكوارث البطيئة الن�صوء )الزاحفة(، ولكْن لي�ص يف االأحداث الداهمة.

يف  فاالبتكار  كمرادفرَني.  اأحيانًا  مان  ُت�صتخدرَ و“التكنولوجيا”  “االبتكار”  عبارترَي  اأنَّ  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

باالأهمية  التغيريات  هذه  تكون  وقد  واخلدمات.  املنتجات  يف  تغيرياٍت  اإدخال  اأنَّه  على  ف 
َّ
ُيعر املنتجات 

نف�صها العتماد اأجهزة الكمبيوتر ال�صخ�صية اأو الهواتف املحمولة، ولكنَّها ت�صري اأي�صًا اإىل اإطالق خدماٍت 

جديدة، مثل التحويالت النقدية االإلكرتونية اأو التدريب عرب االنرتنت.

 فيها و�صع 
نّ
ة فئة ثانية من االبتكار ُتعرف باالبتكار يف االآليات، اأو اإحداث تغيرياٍت يف الطرق التي يتم وثمَّ

اد  ه االحتِّ املنتجات واخلدمات اأو تقدميها؛ فتوفري التدريب يف جمال العمل االإن�صاين عرب االنرتنت الذي اأطلقرَ
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القليلة املا�صية يقوم على النوعني املذكورين  الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر يف ال�صنوات 

على  ف 
َّ
وُيعر املو�صعي”،  “االبتكار  لدينا  ثالثًا،  االآليات.  يف  واالبتكار  املنتجات  يف  االبتكار  اأي  لالبتكار، 

اأو حتَّى ا�صتخدامها.  اأو اخلدمات واإي�صالها،  اأنَّه التغيريات يف ال�صياق الذي يجري يف اإطاره اإعداد املنتجات 

واأخرياً، هناك ما ُيعرف “باالبتكارات يف النماذج”، واملق�صود بها التغيريات يف النماذج الذهنية الكامنة التي 

مة. د ما تفعله املنظَّ حتدِّ

واملزايا  اخل�صائ�ص  زاوية  من  اإليها  النظر  يف  تتمثل  التكنولوجيا  لتناول  ومفيدة  م�صتقلة  اأخرى  طريقة  وهناك 

امللحوظة لالبتكار، فبموجب نظرية ن�رض االبتكار هناك خم�ص خ�صائ�ص لالبتكار جتعله ناجحًا و�صاحلا لالعتماد 

والن�رض، وت�صمل تلك اخل�صائ�ص: الفائدة الن�صبية، واملالءمة، والتعقيد، و“قابلية االختبار”، و“قابلية املراقبة”.

نبداأ بالفائدة الن�صبية، وهي ت�صف بكلِّ ب�صاطة اإىل اأي درجة ُينظر اإىل االبتكار على اأنَّه اأف�صل من الفكرة التي 

الُنهج  على  فيها  ق  تتفوَّ ميزًة  ذاتها  يف  حتمل  اأنَّها  على  اإليها  ُينظر  ما  غالبًا  اجلديدة  فالتكنولوجيا  حملَّها.  حلَّ 

التقليدية.

ٍة ثانية، هي مالءمتها – اأي اإىل  كذلك، يقوم اعتماد التكنولوجيا الأغرا�ص العمل االإن�صاين ون�رضها على خا�صَّ

ان املحلِّيني، واأحد  اأي درجٍة ُيعترب االبتكار من�صجمًا مع القيم ال�صائدة، والتجارب ال�صابقة، واحتياجات ال�صكَّ

اأبرز العوائق اأمام ا�صتخدام تقنية جمع املعلومات من جمموعة كبرية من امل�صادر اخلارجية )التعهيد اجلماعي(.

وننظر يف عامٍل ثالث يف هذا ال�صياق، وهو التعقيد - اأي اإىل اأي درجة ُيعترب االبتكار �صعبًا من حيث الفهم 

تعقيداً،  اأكرث  خطاأ،  وعن  اأحيانًا،  ُتعتربرَ  رة”  “املتطوِّ اأو  مة”  “املتقدِّ فالتكنولوجيا  املحلِّي.  ال�صياق  يف  والتطبيق 

مات التي تفتقر اإىل خربة داخلية وا�صعة. وبالتايل غري منا�صبة للمنظَّ

ة اأي�صًا: قابلية االختبار – اأي اإىل اأي درجة ميكن اختبار االبتكار وجتربته على اأ�صا�ٍص حمدود  ومن اخل�صا�ص املهمَّ

واإىل اأي درجة هو قابل للتعديل؛ وقابلية املالحظة – اأي اإىل اأي درجة تكون االبتكارات مرئية وملمو�صة بالن�صبة 

اأو  باليد،  ُتنقل  التي  االأجهزة  على  الرقمية  البيانات  فجمُع  املحلِّيني.  ان  وال�صكَّ االأ�صا�صية  املعنية  االأطراف  اإىل 

خرائط االأزمات، اأو التدريب على العمل االإن�صاين عرب االنرتنت؛ كلنّها تقود اإىل خمرجاٍت وا�صحة جداً، اإ�صافًة 

اإىل �صهولة ا�صتعمالها والتفاعل معها.

ون�صري يف هذا ال�صياق اإىل م�صطلٍح اآخر �صائع اال�صتخدام يف ت�صنيف اأنظمة املعلومات، وهو كون النظام نا�صطًا 

ُيعني  النا�صط،  املراقبة  نظام  ففي  العامة.  ة  ال�صحَّ بقطاع  اخلا�صنّ  املراقبة  نظام  املثال  �صبيل  على  ناأخذ  �صلبيًا.  اأو 

ان لطلب املعلومات حول  ية اأو بال�صكَّ دي خدمات الرعاية ال�صحِّ موظفون من اأجل االتِّ�صال ب�صكٍل منتظم مبزوِّ

ا النظام ال�صلبي فيكون قائمًا على التقارير التي ترفعها امل�صت�صفيات، اأو العيادات، اأو  دة. اأمَّ ية حمدَّ اٍت �صحِّ موؤ�رضِّ

ة العامة، اأو م�صادر اأخرى. وحدات ال�صحَّ

باالإ�صافة اإىل ذلك، يعترب دور النا�صطني يف املجال اأ�صا�صيًا يف اال�صتجابة ملخرجات التكنولوجيا االإن�صانية. فعلى 

النا�ص، يف  اخلارجية وعامة  امل�صادر  ال�صادرة عن جمموعة كبرية من  املعلومات  ات  من�صَّ اأظهرت  املثال،  �صبيل 

اأماكن مثل جمهورية اأفريقيا الو�صطى اأو �رضق جمهورية الكونغو الدميقراطية، اأنَّ عملية جمع البيانات عملية 

ة الإر�صال املعلومات، على الرغم من اأنَّ ذلك قد يكون  ناجحة – فاملجتمعات املحلِّية املت�رضِّرة قد تكون م�صتعدَّ
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مات االإن�صانية، تكون عادًة اأقلنّ ا�صتعداداً  م�رضوطًا باحلوافز. يف املقابل، جند اأنَّ جهات اأخرى، مبا فيها املنظَّ

ا  اأي منفعٍة من ذلك. ورمبَّ ا الأنَّها ال ترى  ال�رضِّية واخل�صو�صية، واإمَّ ا العتبارات  اإمَّ باملعلومات،  للم�صاهمة 

اأو  ي�صتخدمون  االإن�صاين  املجال  يف  النا�صطني  اأنَّ  اإىل  ي�صري  دليل  اأي  وجود  عدم  هو  كلِّه  ذلك  من   
نّ
االأهم

ي�صتجيبون للمعلومات املتوفرة لهم على هذه املنابر.

كما اأنَّ احل�صول على التمويل الختبار وجتريب التطبيقات التكنولوجية اجلديدة قد يرتافق مع �صعوباٍت 

ني لتمويل عمليات االبتكار، والتقييم، والن�رض، 
َّ
دة. ون�صري يف هذا االإطار اإىل وجود م�صدرين اأ�صا�صي متعدِّ

االأمريكية  الوكالة  بني  م�صرتك  )م�رضوع  االإن�صاين  االإبداع  ومبادرة  االإن�صاين  االإبداع  �صندوق  وهما: 

للتنمية الدولية واإدارة التنمية الدولية(. وكال امل�صدران مينحان التمويل االأويل للم�صاريع يف مرحلة حتديد 

قيا�ص  وبالتايل  حقيقية،  �صياقاٍت  يف  االبتكار  لتقييم  اأكرب  هبات  يقدمان  اأنَّهما  كما  واالبتكار،  امل�صاكل 

ة بتمويل �صقل االبتكارات ون�رضها وتو�صيع  ل. كذلك، يوفِّر هذان امل�صدران االآليات اخلا�صَّ اأثرها املُحتمرَ

تطبيقها. نطاق 

 اأي�سًا. فالأو�ساط املت�سددة على �سبيل 
ٌّ
بالطبع، ل ين�ساأ البتكار يف فراغ، بل اإنَّ ال�سياق الذي ين�ساأ فيه مهم

زة بنظام حتديد املواقع، اأو نقل  املثال قد متنع تطبيق اأكرث اأنواع التكنولوجيا رواجًا، كالهواتف الذكية املجهَّ

التحتية  البنية  تكون  قد  املعنية،  للتكنولوجيا  وتبعًا  الدولة.  �صيطرة  ى  يتخطَّ قد  وا�صع  نطاٍق  على  البيانات 

االأ�صا�صية �رضورية، ولكن غري متوافرة.

اخلل�سة

منها،  ُينتظر  وما  اجلديدة،  التكنولوجيا  من  الغر�ص  تو�صيح  على  ي�صاعدان  املنهجيني  والتقييم  التوثيق  اإنَّ 

وملاذا، وملرَن. ت�صاهم هذه العملية يف حتديد نطاق التطبيق عن طريق تكوين فهٍم وا�صح للقدرات الداخلية 

قة اإىل البيئة من حيث االنفتاح  ة معمَّ
َّ
ذة والقيود وال�صوابط التي تواجهها. كما اأنَّها توفر نظر مة املُنفِّ للمنظَّ

على التكنولوجيا والقدرة على اعتمادها. وهذا ي�صاعد بدوره على اإر�صاء عملية االبتكار وتركيزها �صمن 

ن خطًا قاعديًا ي�صمح باملقارنة والتقييم يف امل�صتقبل. نظرية التغيري، ويوؤمِّ

فغياب  العمل.  لفريق  تدريبية  دورات  تنظيم  على  العمل  من  بدَّ  ال   ، معنيَّ برنامٍج  من  االأوىل  املراحل  يف 

اأنَّ  هو  امل�صتوى  البارزة على هذا  يات  التحدِّ اأحد  ولكنَّ  الف�صل.  اإىل  بالربنامج  يدفع  قد  والتدريب  الدعم 

معظم التكنولوجيا امل�صتعملة يف املجال االإن�صاين تو�صعها جهاٍت ال تعمل يف هذا املجال، ولي�ص لها دائمًا 

املوارد الكافية لتوفري الدعم. اأ�صف اإىل ذلك م�صكلة اأخرى تتمثَّل يف احتمال مغادرة املوظفني املدربني على 

دة. ا�صتخدام تكنولوجيا حمدَّ

اإنَّ التطبيق املنا�صب لعمليات االبتكار والتقييم والن�رض يتطلَّب قدرة على اال�صتجابة حلاالت الكوارث عن 

د الرتكيز  طريق مطابقة النهج املتبع مع االحتياجات والقيود والفر�ص املتوفرة. ففي زمن االأزمات املالية وجتدُّ

 قيا�ص الت�صويات والتكاليف واملوارد مقابل منافع اال�صتثمار يف 
َّ
على م�صاألة املحا�صبة وامل�صاءلة، يجب اأن يتم

التكنولوجيا يف اإطار العمل االإن�صاين. اإنَّ اأكرث املنافع اأهمية، يف نهاية املطاف، هي احلدِّ من املعاناة، واحلفاظ 

على ا�صتقرار االأ�رضة وكرامة االإن�صان، وتفادي اخل�صائر يف االأرواح.
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حرر الف�صل ال�صابع ال�صيدة فونغ ن. فام، مديرة برنامج التقييم والتطبيق يف مبادرة هارفرد االإن�صانية. وحرر 

اد الدويل جلمعيات ال�صليب  م�صمون االإطار �صكوت �صابلو، وهو م�صوؤول كبري يف ق�صم الر�صد والتقييم يف االحتِّ

االأحمر والهالل االأحمر.

جمع البيانات يف حاالت الطوارئ عن طريق اأجهزة الكرتونية

جلمعيات  الدويل  اد  الحتحِّ قام   ،2011 عام  ويف  الإن�سانية.  مات  املنظَّ عمل  يف  ال�سعف  نقاط  اإحدى  البيانات  جمع  ل  �سكَّ لطاملا 

ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر باختبار منهج ال�ستق�ساء ال�رشيع بوا�سطة الهاتف املحمول (RAMP) يف برامج احلدحِّ من املالريا 

يف كينيا وناميبيا ونيجرييا.

وُتعد ال�ستبيانات يف اإطار هذا املنهج با�ستخدام برنامٍج جماين متوافٍر عرب النرتنت يعمل على الهواتف املحمولة. فبعد تنزيل التطبيق 

اإ�سافة مناذج ال�ستمارات. ويف امليدان، ميكن جمع البيانات وتخزينها على الهاتف دون  على الهواتف املحمولة املالئمة، ميكن 

 روؤيتها.
َّ
احلاجة اإىل اتحِّ�ساٍل ب�سبكة النرتنت. ففي ظلحِّ �سبكة تغطية 2G )على الأقّل(، ميكن اإر�سال البيانات فوراً اإىل خادوٍم اآمن، ومن ثم

ل حتدحِّيًا يف �سياقات حالت الطوارئ. فقد تنفذ جمعيات ال�سليب  يف الواقع، ما زالت اإدارة البيانات والتحليل ال�رشيع للبيانات ت�سكحِّ

عتمد على 
ُ
الأحمر والهالل الأحمر اأكرث من 100 عملية طوارئ يف وقٍت واحد. وبينما يكون الكثري من هذه احلالت حوادث �سغرية ي

ة حاجة متزايدة اأي�سًا اإىل 
َّ
عني واملجتمعات املحلحِّية ملواجهتها والنتعا�س بعدها، فاإن بع�سها عبارة عن كوارث كربى. وثم

حِّ
املتطو

 من هذه العملية يتمثَّل يف حت�سني عمليات 
ٌ
تاأكيد التاأثري وحت�سني الأداء وتقدمي اخلدمات يف جمموعٍة وا�سعة من ال�سياقات. وجزء

التقييم، و�سمان اإجراء ال�ستق�ساءات الأ�سا�سية، والر�سد املنتظم، وتقييم العمليات باأ�سلوٍب نقدي.

من املقرر تو�سيع نطاق تطبيق نهج ال�ستق�ساء ال�رشيع بوا�سطة الهاتف املحمول وا�ستخدامه يف جمالت اأخرى من الربامج. فيبحث 

اد الدويل حاليا، على �سبيل املثال، يف اإمكانية ا�ستخدام طريقة جمع البيانات بوا�سطة الهواتف املحمولة يف �سياق حالت  الحتحِّ

يتيح ملدراء  الق�سرية مبا  الهاتفية  الر�سائل  ي عرب خدمة 
حِّ
ال�سح الو�سع  ال�سحة، ور�سد  ال�ستق�ساءات يف جمال  الطوارئ لإجراء 

الربامج احل�سول على نتائج �رشيعة.

اأنظمة املراقبة املجتمعية لالأمرا�س، فقد  الق�سرية يف  الهاتفية  الر�سائل  ا�ستخدام خدمة  اإمكانية  الدويل يف  اد  كذلك، بحث الحتحِّ

ية 
حِّ
ال�سح ات  املوؤ�رشحِّ حول  الق�سرية  الهاتفية  الر�سائل  خدمة  عرب  تقارير  باإر�سال  ة 

َّ
ال�سح جمال  يف  عون 

حِّ
واملتطو العاملون  قام 

ه ي�ستخدم هواتف خلوية ب�سيطة ميتلكها  اًل من حيث تكلفته وقاباًل للتطوير لأنَّ
َّ
 فع

رَ
عترب

ُ
الأ�سا�سية اأ�سبوعيًا و�سهريًا. وهذا النموذج ي

امل�ستخدمون اأ�سا�سًا.

ة دائمًا لهذه التكنولوجيا، ي�سعب 
حِّ

ولكنَّ اعتماد تكنولوجيا جديدة ينطوي اأي�ساً على عددٍ من التحدحِّيات. فنظراً اإىل الطبيعة املتغري

مراجعة  يجب  ا�ستعمال،  واأ�سهل  اأف�سل  لتكنولوجيا  مة  املنظَّ اعتماد  فمع  امليزانيات.  وحتديد  التدريب،  وتنظيم  توجيهات،  و�سع 

دي الربجميات، وقد يكون من ال�سعب حتديد اخليار الأف�سل.
حِّ
التوجيهات والربوتوكولت ودورات التدريب. فاملناف�سة �سديدة بني مزو

ق من الإجابات واملتابعة مع الذين  هم يفتقدون اإىل ال�سجالت الورقية لال�ستق�ساءات للتحقُّ لقد لحظ بع�س امل�ستخدمني اأي�سًا اأنَّ

لنقل  هاتفي  تطبيق  وا�ستخدام  الورق،  على  الإجابات  ت�سجيل  خالل  من  امل�ساألة  هذه  معاجلة  ميكن  ه  اأنَّ غري  البيانات.  يجمعون 

البيانات من اأجل التحليل والإبالغ.

هذه  اأنَّ  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  الدويل  اد  لالحتحِّ تبنيَّ  لقد  اجلديدة؟  التكنولوجيا  من  امل�ستخدمون  يخاف  هل 

عًا، على الرغم من اأنَّ منحنى التعلُّم برز اأكرث انحداراً بالن�سبة اإىل الأجيال الأكرث تقّدمًا يف  الظاهرة لي�ست منت�رشة بقدر ما كان متوقَّ

ه مع النت�سار ال�رشيع لتكنولوجيا الهواتف املحمولة، باتت التقنيات التكنولوجية اجلديدة متاحة ب�سهولة ومفهومة  ال�سّن. غري اأنَّ

n .يف غالبية ال�سياقات واملناطق



 املبادئ الأ�سا�سية للحركة الدولية

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر

الإن�سانية اإن احلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 

التي نبعت من الرغبة يف تقدمي العون للجرحى يف ميادين القتال 

دون متييز بينهم، ت�سعى �سواء على ال�سعيد الدويل اأو الوطني اإىل 

منع املعاناة الب�رشية حيثما وجدت والتخفيف منها. كما ترمي 

اإىل حماية احلياة وال�سحة وكفالة الحرتام لالإن�سان. وت�سعى اإىل 

الدائم بني  املتبادل وال�سداقة والتعاون وال�سالم  التفاهم  تعزيز 

جميع ال�سعوب.

اأ�سا�س اجلن�سية  ز احلركة بني الأ�سخا�س على 
ّ
ل متي عدم التحيز 

اأو العن�رش اأو املعتقدات الدينية اأو الو�سع الجتماعي اأو الآراء 

ال�سيا�سية. فهي ت�سعى اإىل التخفيف من معاناة الأفراد م�سرت�سدة 

مبعيار واحد هو مدى حاجتهم للعون مع اإعطاء الأولوية لأ�سد 

احلالت اإحلاحا.

احلياد �سعيا اإىل الحتفاظ بثقة اجلميع، متتنع احلركة عن اتخاذ 

عن  كما حتجم  احلروب،  اأثناء  الآخر  �سد  مع طرف  موقف 

الدخول يف املجادلت ذات الطابع ال�سيا�سي اأو العن�رشي اأو 

الديني اأو الأيديولوجي.

ال�ستقالل احلركة م�ستقلة. وبالرغم من اأن اجلمعيات الوطنية 

الإن�سانية  اأن�سطتها  بلدانها يف  معاونة حلكومات  اأجهزة  تعد 

اأن  عليها  يجب  البلدان،  هذه  يف  ال�سارية  للقوانني  وتخ�سع 

حتافظ دائما على ا�ستقاللها مبا يجعلها قادرة على العمل وفقا 

ملبادئ احلركة يف جميع الأوقات.

اخلدمة التطوعية تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية ول ت�سعى 

للربح باأي �سورة.

لل�سليب  واحدة  جمعية  �سوى  توجد  اأن  ميكن  ل  الوحدة 

اأن  ويجب  البلدان.  من  بلد  يف  الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر 

تكون مفتوحة اأمام اجلميع واأن متار�س اأن�سطتها الإن�سانية يف 

كامل اإقليم هذا البلد.

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  العاملية 

تتمتع يف ظلها كل اجلمعيات بحقوق مت�ساوية  حركة عاملية 

كما تلتزم كل منها بواجب موؤازرة اجلمعيات الأخرى.
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اأهم  الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر هو 

مب�ساعدات¬  وي�سمل  العا⁄  يف  املتطوعني  على  تعتمد  اإن�سانية  �سبكة 

150 مليون �سخ�س �سنوياk عÈ جمعيات¬ الوطنية البال≠ عددها 187 

والطوارئ   çالكوار  çحدو قبل  مكونات¬  بكل  ويعمل  جمعية. 

امل�ست�سعفني  احتياجات  تلبية  اأجل  من  وبعدها  وخاللها  ال�سحية 

وحت�سني حياتهم. وي�سطلع الحتاد الدويل بذل∂ دون حتيز على اأ�سا�س 

الجتماعية  والطبقة  الدينية  واملعتقدات  واجلن�س  والعرق  اجلن�سية 

والآراء ال�سيا�سية.

اإن ال�سرتاتيجية حتى عام 2020 تر�سد خطة عملنا اجلماعية الرامية 

العقد،  لهذا  الكÈى  والإ‰ائية  الإن�سانية  للتحديات  الت�سدي  اإىل 

ونحن ملتزمون ”باإنقاذ احلياة وت¨يÒ الفكر“.

على  القائمة  وخÈت¬  املتطوعني  من  �سبكت¬  يف  الحتاد  قوة  وتكمن 

 Òاملجتمعات املحلية وا�ستقالل¬ وحياده. ويعمل على الرتقاء باملعاي

الإن�سانية ك�رشي∂ يف التنمية ويف مواجهة الكوارç. ويoقنع �سانعي 

القرارات بالعمل على الدوام مل�سلحة امل�ست�سعفني. وبالنتيجة يحق≤ 

الحتاد الآتي: ‹تمعات fiلية تتمتع بال�سحة والأمان، وتقليل مواطن 

يف  ال�سالم  بثقافة  والنهو�س  ال�سمود  مقومات  وتعزيز  ال�سعف، 

جميع اأنحاء العا⁄.
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