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استخدام الهواتف املحمولة يف 
مراقبة الصحة العامة يف دارفور

كيبيدي ديريبي

قامت وزارة الصحة يف إقليم دارفور، بالعمل مع منظمة 

ملراقبة  نظام  بإنشاء  آخرين،  ورشك��اء  العاملية  الصحة 

األمراض املعدية يعتمد عىل الهاتف املحمول. وُيستخدم 

هذا النظام يف املناطق التي تندر فيها املوارد واملرافق؛ ذلك 

الة  ألن األساليب التقليدية لإلبالغ عن األمراض مل تعد فعرّ

النامية.  الدول  املعقدة يف  الطوارئ  أو عملية يف حاالت 

الهواتف  لإلبالغ عىل  وبدالً من ذلك، ميكن وضع مناذج 

الخدمات  مقدمي  عىل  األمر  سيسهل  مام  املحمولة، 

كام  الخاصة.  التقارير  وإرسال  البيانات  إلدخال  الصحية 

سيساعد هذا النظام يف تقليل األخطاء والوقت امُلستغرق 

يف اإلبالغ وتسهيل االلتزام بجداول اإلبالغ. 

وقد ُأنشئ نظام لإلنذار املبكر يف ١٠3 مرافق صحية عرب 

جنوب دارفور لإلبالغ عن أكرث من عرشة أمراض بصورة 

أسبوعية وأربعة أمراض أخرى سيتم اإلبالغ عنها يومياً. 

وتم تزويد املنشآت الصحية بالهواتف املحمولة، مع قرص 

يرسل  حيث  القصرية،  الرسائل  إرسال  عىل  استخدامها 

ملراكز  يومياً  قصرية  برسالة  الصحية  الخدمات  مقدمي 

التنسيق، متضمنة حتى التقارير الصفرية.

التحسينات  من  الرغم  فعىل  التحديات،  بعض  وهناك 

التي أُجريت مؤخراً، ال تشمل التغطية بشبكات الهاتف 

املحمول كافة املناطق، مام ميثل قصوراً يف الوضع الصحي. 

الهاتف املحمول ونظام اإلبالغ  الجمع بني خدمة  إال أن 

بشبكات  املغطاة  غري  املناطق  يف  الكتابة  عىل  القائم 

نتائج جيدة. كام سيساعد استخدام  املحمول قد أعطى 

الهواتف العاملة عرب القمر الصناعي يف املناطق البعيدة 

عن شبكات الهاتف املحمول يف دعم النظام بشكل أكرب. 

هناك  فإن  الشبكات،  بها  تعمل  التي  املناطق  يف  حتى 

البطاريات.  شحن  إلعادة  الكهرباء  إم��دادات  يف  نقص 

وعىل التدخالت املستقبلية النظر بعني االعتبار الستخدام 

الهواتف املحمولة ذات ألواح السليكون الشمسية، املثبتة 

يف غالف الهاتف. 

املحمولة  الهواتف  استخدام  يلزم  فإنه  أمكن،  ومتى 

دة بنظام املعلومات الجغرافية. وميكن برمجة نظام  املزورّ

قصرية  رسالة  لكل  املنسقة  البيانات  ينشئ  يك  اإلبالغ 

املرض  تعقب  يف  ذلك  سيساعد  حيث  تلقائية،  بصورة 

امُلبلغ عنه يف األماكن املحددة.

كيبيدي ديريبي )kebededeka@yahoo.com( هو 

املنسق الصحي يف جنوب دارفور عن منظمة "مريلني" 

 .)www.merlin.org.uk( الخريية

وقد ُكتب هذا املقال بصفة شخصية، وهو بالرضورة ال 

يعكس آراء منظمة مريلني.

العاملي  التحول  من  جمعاء  البرشية  استفادت  لقد 

امللحوظ الذي جاء عىل أيدي املهندسني واملبدعني. وكثري 

مام كان يعد يف السابق محض خيال علمي أصبح اآلن 

واقعاً ملموساً ومألوفاً، بفضل املهندسني والرشكات التي 

دفعهم حافز تحدي املشكالت والرغبة يف حلها من جهة، 

تلبية  لكنَّ  أخرى.  جهة  من  التجاري  الكسب  وتحقيق 

حاجات الالجئني وغريهم من األشخاص املهمشني تتطلب 

منا إيجاد السبل املناسبة لجذب األشخاص القادرين عىل 

ال  حيث  اإلنساين  العمل  إىل  الهندسية  املشكالت  حل 

يشكل الربح املادي دافعاً أساسياً.

جذب الجيل الجديد

التخرج  حديثو  يتقاضاها  التي  املهندسني  رواتب  تعد 

جذب  أنَّ  يعني  وهذا  الرواتب،  أعىل  من  الجامعيني 

هؤالء الخريجني إىل املهن التي ُتعنى بتقديم الخدمات 

بنفع  عليهم  تعود  بأهداف  إلهامهم  يتطلب  اإلنسانية 

يفوق أي مكاسب مادية. ومبا أنَّ للهندسة تاريخ طويل 

يف تقديم الحلول للمشكالت للمصلحة العامة من جهة، 

ونظراً لوجود كثري من النزاعات القامئة يف العامل من جهة 

أخرى، فهناك فرصة إلعادة النظر يف التحديات املتنوعة 

املتعلقة بدعم الالجئني عىل أنها تحديات ميكن اجتيازها 

الهندسة  مجال  يبذلها  التي  القيمة  الجهود  بفضل 

العريق.

اإللهام،  عن  يبحثون  اليوم  الشباب  املهندسني  من  كثري 

لكنَّ فهمهم للمشكالت العاملية التي يعاين منها الالجئون 

التي  اإلعالم،  وسائل  تقدمه  مبا  الحظ،  لسوء  محدود، 

حالة  أنهم  عىل  لالجئني  صورة  رسم  إىل  متيل  ما  غالباً 

ومثل  السياسية.  باملشاحنات  ومدفوعة  منها  ميؤوس 

اجتذاب  يف  فاعلة  تكون  لن  اإلعالمية  الرسائل  تلك 

املشكلة، سعى معهد هنت  لهذه  وللتصدي  املوهوبني. 

للهندسة والعمل اإلنسانيفي الجامعة امليثودية الجنوبية 

يف والية داالس األمريكية، من خالل العمل مع مدرسني 

يف  األكادميية  برامجه  توسيع  إىل  ذاتها،  الجامعة  من 

الهندسة لتشتمل عىل عدد من الربامج التنموية العاملية 

التي تستكشف التحديات الثقافية، واملالية، والقانونية، 

والفنية التي تواجهها دول الجنوب (البلدان النامية) مبن 

فيهم الالجئني يف املخيامت. واآلن، أصبح مبقدور الطالب 

ممن كانوا يوماً ما يرغبون يف اكتساب املهارات الهندسية 

خيارات  يدرسوا  أن  التجارية  الحياة  يف  منها  لالستفادة 

أخرى تتضمن انتهاج رؤية بديلة عن الهندسة.١ 

قصة نجاح مبكرة

عىل  محصوراً  يكون  أن  الهنديس  لإلبداع  ينبغي  ال 

أيضاً  املهندسني  وغري  فالطلبة  الهندسة،  يف  املتخصصني 

حدث  ما  وهذا  اإلبداعية.  الحلول  يقدموا  أن  ميكنهم 

يف أبريل/نيسان ٢٠١١، عندما أقام معهد هنت أسبوع 

تنافست  حيث  مرة،  ألول  اإلنساين"  والعمل  "الهندسة 

مرشوع  بناء  يف  االختصاصات  املتعددة  الطالب  فرق 

تجاري كامل متناه يف الصغر وذلك بهدف توفري خدمات 

مأوى  النقالة من خالل  الهواتف  النظيفة وشحن  املياه 

الفرق  مؤقت لالجئني. ولتحقيق ذلك الهدف، كان عىل 

التجارية  مفصلة ملرشوعاتها  ترسم خططاً  أن  املتنافسة 

التي مل تقترص عىل التعامل مع اإلبداع يف املنتج فحسب، 

بل ُعنَيت أيضاً بالتحديات املصاحبة للتسويق، واملبيعات، 

والتوزيع. وقدم املتنافسون مفهومات إبداعية تضمنت 

عىل سبيل املثال تأجري املساحات اإلعالنية خارج املأوى 

لتسويق تلك الخدمات ولقبول الدفع عن طريق الهاتف 

الخلوي لتقديم خدمات املياه أو شحن الهاتف النقال. 

مون  وكانت النتيجة أفكاراً ابتكارية وعملية بل ذكر املحكرّ

يف املنافسة عىل أنها قابلة للتطبيق. 

توضيح  يف  نجاحاً  الصغرية  املنافسة  تلك  أظهرت  لقد 

املختلفة  التخصصات  التعاون بني  كيف ميكن أن يكون 

االً يف التصدي للتحديات املحددة مبا يعود بالخري عىل  فعرّ

مجتمعات محلية محددة.

مراكز اإلبداع امليدانية

لألمم  العليا  املفوضية  وقعت   ،٢٠١١ أغسطس/آب  يف 

املتحدة لشؤون الالجئني ومعهد هنت للهندسة والعمل 

أسس  اتفاقاً  الجنوبية  امليثودية  الجامعة  يف  اإلنساين 

دعم  يف  واإلب��داع  الهندسة  دور  لتعزيز  العام  اإلط��ار 

عىل  االتفاقية  تلك  وتحث  الالجئني.  مخيامت  عمليات 

املشاركة املنظمة للرشكات التجارية والجامعات ومعاهد 

التكنولوجيا والهندسة لدعم العمل مع الالجئني
ستيفاين هنت وجيفري ك. أورزك

رشاكات جديدة تنشأ لتشجيع املهندسني الشباب عىل توظيف مهاراتهم يف خدمة الالجئني.
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عىل  أيضاً  تحث  كام  الحكومة  قبل  من  املدارة  البحوث 

التعاون بني الجهات املختلفة والعمل معاً للتصدي ألكرث 

التي  التحتية  والبنية  الفنية  املجاالت  يف  أهمية  القضايا 

الالجئني  املتحدة لشؤون  العليا لألمم  املفوضية  تواجهها 

يف مساعدة الالجئني يف األمور املتعلقة باملاء، واإلصحاح، 

واملأوى، واالتصاالت، والرعاية الصحية.

التعاون  الخطة  هذه  يف  األساسية  العنارص  إحدى  ومن 

امليدانية ونرشها يف  اإلبداع  مراكز  إقامة  العمل عىل  يف 

املناطق  ويف  الالجئني  مخيامت  داخل  املواقع  من  عدد 

الفقرية.  العشوائية  السكانية  األحياء  ويف  لها  املجاورة 

وستتيح املواقع البحثية والتنموية للباحثني، واملهندسني، 

إىل جنب مع  العمل جنباً  الخريجني  والطلبة  واملبدعني، 

نظرائهم الذين يعملون ويعيشون يف مخيامت الالجئني. 

وقد ُرفدت مركز اإلبداع امليدانية تلك بعدد من الخرباء 

سوف  املراكز  تلك  فإنَّ  وبذلك  منظامتهم،  من  امُلعاِرين 

املشكالت  لتعقيدات  التعرض  والعلامء  للمهندسني  تتيح 

التي تواجهها املخيامت ما يرفع من احتاملية  الحقيقية 

إحراز التقدم الحقيقي يف شتى املجاالت.

مراكز  أنَّ  إليها  االنتباه  يجب  التي  املهمة  األمور  ومن 

اإلبداع امليدانية سوف ُترشك مجتمعات الالجئني، وعىل 

األخص الالجئني من ذوي الخربات الهندسية، مبارشة يف 

إعداد الحلول واختبارها.  وذلك ما سيساعد عىل ضامن 

الثقافية  الحاجات  تلبية  عىل  املقرتحة  الحلول  قدرة 

والفنية للمجتمع املحيل وتوفري الفرص يف الوقت نفسه 

لبناء القوى العاملة املتخصصة ضمن املخيامت للحفاظ 

عىل هذه املكتسبات الجديدة وحاميتها.

دولية  قاعدة  إقامة  شأن  من  سيكون  ذلك،  عن  وفضاًل 

َنخدمها  التي  الالجئني  مجتمعات  ضمن  الفني  لإلبداع 

أفضل  لجذب  املطلوب  القوي  اإلنساين  الحافز  توفري 

من  فئة  خدمة  يف  ليكونوا  العامل  يف  املشكالت"  "حالَّيل 

الناس من ذوي الحاجات األكرث واألكرب يف العامل.

ستيفاين هنت )EandH@lyle.smu.edu( تعمل يف 

مجلس الواليات املتحدة األمريكية للمفوضية العليا 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وهي أيضاً، مع زوجها 

هنرت هنت، مؤسس مشارك ملعهد هنت للهندسة 

والعمل اإلنساين يف الجامعة امليثودية الجنوبية ضمن 

 كلية اليل للهندسة 

 .)www.smu.edu/Lyle/HuntInstitute.aspx(

جيفري ك. أورزاك )dean@lyle.smu.edu( عميد 

كلية اليل للهندسة يف الجامعة امليثودية الجنوبية 

)www.smu.edu/lyle.aspx( وأستاذ الهندسة 

الكهربائية فيها.

أدخلت عنارص الربامج الجديد عام ٢٠١١.  .١

SMU-Hunt Institute / Greeson Robert

االبتكارات يف أسبوع "الهندسة والعمل اإلنساين" ملعهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين يف الجامعة امليثودية الجنوبية، أبريل/نيسان 2011. 

خطة  تقريره  غايل  بطرس  بطرس  تقرير  إص��دار  منذ 

النداءات إىل األمم  السالم١ منذ حوايل ٢٠ عاماً، ظهرت 

اإلنذار  آليات  لتحسني  املنظامت  من  وغريها  املتحدة 

الطوارئ  وحاالت  الطبيعية  الكوارث  من  لكل  املبكر 

املعقدة. فقد تلقى اإلنذار املبكر ملنع الجرائم املتعلقة 

بالفظائع الجامعية اهتامماً أقل رغم العالقات الواضحة 

مع القضايا اإلنسانية مثل االضطرابات املدنية والرصاعات 

والنزوح الناشئ (الذي غالباً ما يكون جامعياً).

حول  مؤمتراً  أسرتاليا  أوكسفام  منظمة  عقدت  وقد 

نوفمرب/ترشين  يف  كمبوديا  يف  للحامية"  املبكر  "اإلنذار 

للتنمية  األسرتالية  الوكالة  مع  بالرشاكة   ٢٠١٠ الثاين 

الدولية و"مركز آسيا واملحيط الهادئ ملسؤولية الحامية" 

والتحالف الدويل ملسؤولية الحامية، حيث جمع املؤمتر 

لألمم  التابعة  الفاعلة  والجهات  التكنولوجيا  خرباء  بني 

املتحدة واملجتمع املدين ملناقشة كيف ميكن للتكنولوجيا 

أن تساعد يف تقليل تعرُّض املجتمعات للعنف الجامعي، 

الة ميدانياً. باإلضافة إىل الربامج الفعرّ

جديدة  فرصاً  الحديثة  التكنولوجيا  صور  خلقت  أيضاً، 

املبكر. وإن بعض  املجتمعية ولإلنذار  املعلومات  لجمع 

الربامج مثل "يوشاهيدي"٢ و"خريطة الشارع املفتوحة"3، 

فيها  يتم  التي  األزم��ات  خرائط  رسم  أدوات  بوصفها 

االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية، ُتحدث 
ثورة يف أسلوب جمع معلومات األزمة وإتاحتها.٤

للسكان  فرصاً  األنظمة  هذه  ر  توفرّ ذلك،  عىل  عالوة 

والسلطات  البعض  بعضهم  إلطالع  أنفسهم  املترضرين 

الحكومية والعامل أجمع مبا يحدث بحقهم. فعىل سبيل 

املثال، استخدم برنامج " Uwiano للسالم"5 يف كينيا موقع 

االستفتاء  خالل  للعنف  واالستجابة  ملراقبة  يوشاهيدي 

ن  الكيني الذي انعقد يف ٤ أغسطس/آب ٢٠١٠. وقد تضمرّ

ورفع  ب  لتعقُّ اإللكرتونية  والخصائص  األدوات  الربنامج 

الكراهية  أحاديث  حول  األدلة  واستعادة  عن  التقارير 

والتحريض وغري ذلك من صور العنف أو التحريض عىل 

العنف من خالل الرسائل النصية والصوتية والفيديوية. 

كام تم رسم خرائط الرسائل الواردة من خالل تكنولوجيا 

تحديد األماكن جغرافياً. وساعدت املعلومات املجموعة 

اإلنذار املبكر للجرائم املتعلقة بالفظائع الجامعية
فيبي وين بوب

ميكن الستخدام التكنولوجيات الجديدة ألنظمة اإلنذار املبكر املساعدة يف تقليل تعرُّض األشخاص 
للعنف الجامعي.


