هل دامئاً متثل التكنولوجيات الجديدة تحسناً؟
ليزبت بيلغارد

يخضع الشخص املتأثر ج �راء األزم��ة اإلنسانية لسلسلة
من العمليات مثل تقييم االحتياجات القطاعية املتعددة
والتسجيل والتوزيع وتع ُّقب املساعدة وهكذا ،هذا يف حال
كونه "محظوظاً" .لكن ماذا لو أمكن الجمع بشكل رسيع بني
كل ذلك يف قوائم ُمصدقة ومناهضة للفساد من املستفيدين
ذوي االستحقاقات عرب الربامج إىل جانب مستويات استهالكهم
ومشاركتهم؟ وما عليك إال أن تتخ ّيل بطاقة بيانات واحدة
تتضمن البيانات األحيائية اإلحصائية واملعلومات حول أفراد
األرسة اآلخرين وأحقيتهم يف املأوى واملاء والطعام والصحة
والتعليم .وعليك أيضاً أن تتخيل أنه يف حال اشتامل هذه
البطاقة عىل البيانات الخاصة بكيفية تلقي العديد من
التوزيعات أو التحويالت النقدية ،سواء عاىن األطفال من
سوء التغذية أم ال وسواء تم تطعيمهم أو أنهم يداومون
عىل الذهاب إىل املدرسة أم ال ،مام سيسمح بالتوفيق بني
املساعدات واألرس وسيساعد املستفيدين عىل السيطرة عىل
استحقاقاتهم الشاملة واختيار استخداماتها وتقديم الكفاءة
املتزايدة للمساعدة وأقل التقييامت.
و ُيفرتض أن التكنولوجيا تعزز قدرتنا الجامعية عىل تحديد
ووصف وتنسيق ومتويل واالستجابة لألشخاص املترضرين
جراء األزمات .لكن لبيئة الدعم أهميتها ،فيجب أال تكون
التكنولوجيا مفيدة وسهلة االستخدام وذات متانة عالية

فحسب ،بل ينبغي تبنيها عىل نطاق واسع يك تساهم يف
خلق إمكانيات جديدة ومشرتكة .فإذا استخدم كل شخص
تكنولوجية مختلفة ،فقد تكون النتائج أسوأ من انعدام
التطورات التكنولوجية .وقد تم تجريب األنظمة املختلفة
للتسجيل الرقمي الرسيع واستخدام البيانات األحيائية
اإلحصائية ،عىل سبيل املثال (من قبل املجلس الرنويجي
لالجئني أيضاً) ،حيث كان الكثري من التقييامت املختلفة لهذه
التكنولوجيا إيجابية ،لكن أين هذه التكنولوجيات اآلن؟ إذ ال
متلك أي وكالة السلطة للقول "سنعتمد عىل هذه التكنولوجيا
وليس غريها ،وأيضاً ستتبناها جميع الوكاالت" .كام أن هناك
غياب لإلجامع الالزم لسلطة صنع القرار يف العامل اإلنساين
الستدعاء معايري التكنولوجيا املشرتكة.
البادي أن األم��م املتحدة هي الخيار الواضح لتطوير
تكنولوجيات املعايري (حيث متلك القدرة التجميعية) .لكن
يتعني عىل إحدى وكاالت األمم املتحدة أخذ هذا الدور عالنية
وضامن الكفاءة وتطوير الرشعية من خالل العملية املفتوحة
والتشاركية التي ميكن تع ُّقبها من قبل األطراف املعن ّية مع
انتقالنا بني مراحل االختبار واالعتامد والتوزيع.
إذن ،دعونا ال نتوقف عن االخ�تراع واإلب��داع ولنعمل عىل
التكنولوجيا املناسبة ،تلك التي ميكن دعمها واملحافظة عليها

حيث نعمل ،وهي أيضاً التي تضيف القيمة والفرص الجديدة،
كام أنها تهدف إىل القيام باملهام الحقيقية التي حقاً نحتاج
إليها يف مجال عملنا .ولنعمل عىل إرشاك عامل اإلغاثة األكفاء
واملستفيدين يف وضع مواصفات املنتج وتصميمه.
ويجب أال نسمح للتكنولوجيا أن تكون عائقاً أمام إرشاك
والتواصل مع األشخاص الذين يحتاجون الحامية واملساعدة.
ومخاطر ذلك حقيقية ،فقد تفصل بيننا وبني األشخاص الذين
نرغب يف العمل معهم ومن أجلهم .أيضاً ،قد تق ّوض حتى
التكنولوجية العظيمة ،ولنقل مث ًال املراقبة عن بعد ،أهدافنا
وذلك ألنها متكننا من العمل بعيداً عن امليدان .واملعلوم أن
التحركات اإلنسانية تتعلق بالتقارب والتعاطف والتضامن ،مع
مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.
هذا املقال القصري مأخوذ من عرض ُألقي يف معرض ومؤمتر
ديب الدويل لإلغاثة والتطوير ("ديهاد") بديب ،مارس/آذار
 ،٢٠١١والذي ر ّكز عىل "التكنولوجيات الجديدة"
(.)www.dihad.org
تعمل ليزبيث بايلغارد ()Lisbeth.Pilegaard@nrc.no
رئيس قسم الدعم الفني باملجلس الرنويجي لالجئني
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