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وجه  عىل  هاييتي  زل��زال  لكارثة  االستجابة  اتسمت 

الفاعلة  للجهات  نوعها  من  األوىل  باملشاركة  الخصوص 

 ١(Ushahidi) "يوشاهيدي"  مثل  التكنولوجية، 

و"كرايسس مابرز" (Crisismappers)٢ ، التي اعتمدت 

املحمولة  الهواتف  امتالك  شيوع  عىل  كبرياً  اعتامداً 

القدرة عىل إرشاك  واستخدامها يف هاييتي باإلضافة إىل 

هاييتيي الشتات من خالل النظم األساسية القامئة عىل 

اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعية.

وبالنسبة للمواطنني يف هاييتي، فلعلهم كانوا أقل استغراباً 

من املستجيبني الدوليني من دور التكنولوجيا كأداة ميكن 

توظيفها يف االستجابة للكارثة. ومع أنَّ الهاييتيني يعيشون 

يف واحدة من أفقر الدول يف نصف الكرة الغريب، فتصل 

نسبة الهاييتيني ممن ميتلكون الهواتف املحمولة ما بني 

8٠ إىل ٩٠%. ونتيجة لذلك، كان الهاييتيون مرتاحني أصاًل 

لعملية تبادل املعلومات والنفاذ إليها عن طريق الرسائل 

النصية القصرية ومراكز االتصال. أما قدرة انتشار امتالك 

الحوار  وإجراء  الهاتفية  املكاملات  تسهيل  عىل  الهواتف 

مع الجامهري فقد كان أمراً معروفاً منذ أمد بعيد لدى 

أكرث  من  يعد  الذي  هاييتي،  يف  اإلذاعي  البث  مجتمع 

وسائل اإلعالم  شعبية واتنشاراً يف البالد.

)Radio One( "محطة "راديو ون

لحظة وقوع الزلزال يف الثاين عرش من يناير/كانون الثاين 

بيدر  كارل  ون  راديو  برامج  مقدمي  أحد  خرج   ٢٠١٠

من سيارته التي كان يقودها يف بورت أو برنس يف تلك 

اللحظة، ثم بدأ بالتقاط الصور للمباين املنهارة من خالل 

موقع  يف  صفحته  عىل  نرشها  ثم  بريي"  "البالك  هاتفه 

للتأكد  األنقاض  بني  يجري  كان  بينام  وفيسبوك  تويرت 

االستجابات  بدأت  دقائق  وبعد  وبيته.  ابنته  من سالمة 

كارل  يناشد  نداء  إىل  وتعاطف  صدمة،  من  بالوصول: 

ابنته  كارل  وجد  ثم  األحبة.  عىل  العثور  يف  املساعدة 

وبدأ  امليكرفون  ل  وشغرّ الراديو  استديو  إىل  وعاد  بأمان 

بالكالم. وعندها،  بدأ الناس يتوافدون إىل االستديو وهم 

أدرك  الحياة.  قيد  عىل  بأنهم  اإلعالن  إىل  ماسة  بحاجة 

و  الناس،  بني  الوصل  قوة  ميتلكون  أنهم  وفريقه  كارل 

بدأوا بإنشاء نظام للم الشمل بني األرس. وكان كارل بيدر 

واحداً من كثري من الهايتيني الذين استخدموا خرباتهم يف 

التكنولوجيا واالتصال إلنتاج شبكة معلومات محلية بعد 

الثاين عرش من يناير/كانون الثاين. 

كانت محطة راديو ون واحدة من املحطات التي وجدت 

نفسها تدير حملة ارتجالية للم الشمل، لكنَّ أثرها كان 

برامجها  تبث  كانت  ألنها  الخصوص  وجه  عىل  ملموساً 

اإلذاعية ضمن البالد وعىل شبكة اإلنرتنت كام أنَّ كاريل 

مبادرات املواطنني يف هايتي
إميوجن وول

التكنولوجيا ونظم  لدور  أثر يف دخول مرحلة جديدة  عام ٢٠١٠  الذي رضب هاييتي  للزلزال  كان 
قبل  من  الخصوص  وجه  عىل  استخدامها  طريقة  ويف  للكوارث،  االستجابة  يف  وقوتها  االتصاالت 

املستجيبني املحليني.

ف املستجيبون الدوليون يف األيام األوىل للكارثة ثالثة مناذج هي: الرسائل النصية القصرية "االنفجارية" التي  ظرّ

سبيل  عىل  ومنها  االشرتاكات،  عىل  القامئة  املعلومات  ونظم  املشرتكني،  لجميع  عشوائياً  الرسائل  إرسال  تعني 

املثال "خدمة معلومات الطوارئ" ملؤسسة تومسون رويرتز، ونظم أخرى طلبت إىل املواطنني الهاييتيني تقديم 

يعرف  ما  اندمجا يف  أن  آنفاً  املذكوران  النظامان  لبث  ما  ثم  (يوشاهيدي).  الالزمة حول حاجاتهم  املعلومات 

استخدامه  للناجني  الذي ميكن  الهاتف  رقم  إىل   ٤636 الرقم  يشري  (٤636 Project) حيث   "٤636 ب�"مرشوع 

للوصول إىل الخدمة.

ونصف  أربعة  الساعة  هاتفية  مكاملة  أول  جاءتها 

صباح أحد أيام العام ٢٠٠6. كان ذلك يف الصيف، 

عىل  املهاجرين  برسو  زخاًم  الفرتات  أكرث  وهو 

املشكالت  بعض  واجهوا  لقد  اإليطالية.  الشواطئ 

ومل  املساعدة،  يطلبون  وكانوا  املتوسط  البحر  يف 

يكن لدى املرأة اإلرترية التي تلقت املكاملة والتي 

فكرة  أية  سنوات  بضعة  منذ  إيطاليا  إىل  هاجرت 

األشخاص عىل  بها هؤالء  التي حصل  الكيفية  عن 

مساعدة  اعتبارها  إمكانية  ورغم  هاتفها.  رقم 

عىل  قامت  الرشعية،  غري  الهجرة  عىل  وتحريضاً 

مبا  وإخبارهم  املحلية  الرشطة  مبهاتفة  فورها 

حدث. عىل إثر ذلك، اتصل هؤالء بخفر السواحل 

جزيرة  إىل  آمناً  القارب  وصول  من  تأكدوا  الذين 

تلك  اعتادت  الحادث،  هذا  وبعد  المبيدوزا. 

املهاجرين  من  الهاتفية  االتصاالت  تلقي  السيدة 

االستجابة.  عىل  السواحل  خفر  وداوم  البحر،  يف 

للمساعدة يف  مكاملة  فيها  تلقت  مرة  آخر  وكانت 

نوفمرب/ترشين األول ٢٠٠٩، إال أن القارب مل يصل 

أبداً يف هذه املرة. 

الذي  زي��راي  موىس  اإلري��رتي  القسيس  أيضاً  ولدينا 

مامثلة  هاتفية  رسائل  تلقى  والذي  روما  يف  يعيش 

إيطاليا،  يف  يعيشون  وإرتريني،  إثيوبيني  مهاجرين  من 

يف  زيراي  بدأ   ،٢٠٠٢ عام  ومنذ  لكنه  األمر.  بداية  يف 

العابرة  القوراب  من  مبارشة  هاتفية  مكاملات  تلقي 

عىل  للهواتف  اإلرتريني  عموم  اعتبار  ورغم  للبحر. 

أساسية  فهي  لالتصاالت،  موثوقة  غري  طريقة  أنها 

أواخر  ويف  الطوارئ.  أوقات  يف  املرشدين  لإلرتريني 

الالجئني  من  مكاملات  يتلقى  زيراي  صار   ،٢٠١٠ عام 

الذين يعيشون يف أوروبا والذين ُخطف أفراد عائلتهم 

فدية  دفع  منهم  وُطلب  سيناء  قبالة جزيرة  البحر  يف 

هؤالء  فكان  دوالر.   8٠٠٠ عن  تزيد  الواحد  للشخص 

هو  ليتحدث  ذويهم  هواتف  أرقام  يعطونه  املبتزرّون 

عىل  العه  إطرّ ومع  املختطفني.  املهاجرين  إىل  مبارشة 

رواياتهم املبارشة، مل يدعم األب موىس هؤالء األقارب 

فقط وإمنا أيضاً قاد حملة من خالل مؤسسته "وكالة 

http://habeshia.) النمو"  للتعاون من أجل  هابيشا 

االتحاد  مساعدة  عىل  للحصول   (blogspot.com

"االمتدادات  خلق  يف  املنظامت  من  وغريه  األورويب 

اإلنسانية" وزيادة إعادة التوطني للمساعدة يف تجنيب 

الالجئني مواجهة هذه املخاطر. 

 منذ عام 2005، وفريجينيا سيغنوريني 

)virginia.signorini@yahoo.it( تعمل 

 كأخصائية اجتامعية ضمن نظام حامية 

 طالبي اللجوء والالجئني يف إيطاليا 

 )www.serviziocentrale.it(، وهي طالبة 

دكتوراه بجامعة ترييستي.

مساعدة الهواتف الساتلية يف إغاثة الالجئني
فريجينيا سيغنوريني
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وله حضور قوي عىل شبكتي  معروفاً  كان مذيعاً  نفسه 

تويرت وفيسبوك. وقد أنشأ كارل وفريقه نظاماً باستخدام 

بهم  لالتصال  الهاييتيون يستخدمونها  كان  التي  األدوات 

وهي وسائل التواصل االجتامعي، واملذياع، واالتصال وجهاً 

لوجه. وكانت فرق املنتجني تلتقط الرسائل ممن يقدمون 

إىل املحطة اإلذاعية، ويراقبون أربعة من أجهزة الحاسوب 

الطلبات  ويقرأون  فيسبوك،  عىل  كارل  بصفحة  املتصلة 

كل  ومُترر  ُتسجل  واألسامء  الطلبات  وكانت  ويصنفونها. 

صباح إىل حامل املحطة الذي يتنقل عىل الدراجة النارية 

عودته  وبعد  األشخاص.  من  ممكن  قدر  أكرب  ليتعقب 

للتمحيص  كل يوم إىل املحطة، كانت املعلومات تخضع 

وُتبث  فيسبوك  صفحة  إىل  ُترفع  ثم  صحتها  من  للتأكد 

إذاعياً عىل الهواء مبارشة. وهكذا، من خالل الجمع بني 

فيسبوك وتويرت والبث املبارش وإعداد التقارير امليدانية، 

العائالت  متكن كارل وزمالؤه من إيجاد نظام للم شمل 

يتسم بالقدرة عىل االستجابة والفعالية عدا عن أنه نظام 

م هذا النظام  محيل يتحدث اللغة الكريولية املحلية. وقدرّ

الشتات  ويف  هاييتي  أنحاء  جميع  يف  لجمهوره  الدعم 

ن الهاييتيني من إعادة التواصل مع أصدقائهم  حيث مكَّ

وأفراد عائالتهم دون أي دعم خارجي.

 )Nou la( "نو ال"

يف مسافة ال تبعد كثرياً عن محطة راديو ون، أنشأ فريق 

طريقة   Solutions رشكة  مدير  وهو  تشارلز  جني  كرت 

فبعد  االستجابة.  يف  التكنولوجيا  الستخدام  جديدة 

يسعون  كانوا  ممن  املحيل  املجتمع  قادة  إىل  التحدث 

لتنظيم االستجابة، عمل فريق كرت عىل إيجاد فكرة بناء 

واألماكن  الحاجات  لتحديد  اإلنرتنت  عىل  أسايس  نظام 

التي ميكن لألشخاص أن يحصلوا عىل املساعدة منها (فلم 

يسبق أن سمع أحد منهم من قبل مبا يسمى "االستعانة 

مبجموعة كبرية من املصادر الجامهريية")

 اعتمد الفريق يف بناء نظامه عىل الخربات السابقة مع 

وكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تحديد النظم الصحية، 

وأُطلق عىل ذلك النظام اسم "نوال" الذي يعني يف اللغة 

تحديد  النظام  من  الهدف  وكان  هناك".  "نحن  املحلية 

املحيل.  الفريق  مجتمع  يف  الدعم  ومصادر  الحاجات 

ل الفريق استخدام نظام مبني عىل االتصال ال عىل  وفضَّ

الرسائل النصية القصرية، حيث اعتقد الفريق (ويبدو أنه 

كان مصيباً يف اعتقاده) أنَّ الناس كانوا يفضلون التحدث 

عمل  ثم  النصية.  الرسائل  تبادل  من  بدالً  شخص  إىل 

الفريق يف حديقة املكتب نظراً ألن الناس كانوا يخافون 

الفريق  أعضاء  نفسه. وتسلم  املكتب  مبنى  إىل  الدخول 

٢5٠٠٠ مكاملة خالل ستة أشهر دون أي ترويج للخدمة، 

املجتمع  هموم  فيها  حددوا  برسعة  خرائط  أنشأوا  كام 

املحيل وحاجاته (وتلك الخرائط قابلة للتحليل من حيث 

تحديد األمناط عرب الوقت) وحددوا أيضاً القدرة املحلية 

عىل االستجابة.

وإدراكاً برضورة االتصال مبن ميكنه تلبية حاجات الناس، 

الدولية.  واملنظامت  املحلية  الحكومة  مع  كرت  تواصل 

عىل  محدودة  قدرة  املحلية  للحكومة  كان  حني  ويف 

املشاركة  يف  ترغب  الدولية  املنظامت  كانت  االستجابة، 

كرت  يقول  السياق،  وبهذا  ذلك.  عىل  قادرة  غري  لكنها 

للفرق  التقدميية  العروض  من  عدداً  ذت  "نفرّ موضحاً: 

الدولية. وقد وصلتهم الرسالة لكنني شعرت أنَّ مرشوعنا 

مثل  أخرى  أساسية  نظم  ينافس  وكأنه  إليه  ُنظر  قد 

أن  مع  املتحدة،  باألمم  الخاص   OneResponse نظام 

كبرياً.  اختالفاً  املذكور  النظام  مرشوعنا كان يختلف عن 

أين  حقيقة  عىل  مبنية  أخرى  افرتاضات  هناك  كان  كام 

أمثل  أنني  يعتقدون  الناس  فكان  الخاص.  القطاع  من 

رشكة للربمجيات وأنني أسعى إىل الحصول عىل األعامل 

التجارية مع أننا رشحنا لهم أن مبادرتنا تأيت منا بصفتنا 

مواطنني ال أكرث."

املطلوب  الدعم  عىل  نوال  مرشوع  حصل  ما  إذا  ولكنَّه 

وفعاًل  املساعدات  عامل  عىل  كبري  أثر  له  يكون  قد  فإنه 

من  أشهر  بعضة  بعد  إال  املطلوب  باالهتامم  يحظ  مل 

خالل الرشاكة مع أوشاهيدي. فعىل سبيل املثال، الحظ 

بيانات  يف  األساسية  األخطاء  بعض  وجود  نوال  كوادر 

مالحظة  مبقدورك  املخيامت،  قامئة  "يف  املتحدة.  األمم 

بعض األخطاء الكتابية وعدد من األسامء املكررة. كنت 

أعرف أنها أخطاء ألنني أعرف األماكن. بالنسبة يل، كان 

من  االتصاالت  من  كثرياً  نوال  تلقت  كام  واضحاً."  األمر 

الناجني من الزلزال ممن يعيشون مع العائالت املضيفة 

يف أنحاء البالد، وكان معظمهم يسأل عن كيفية وصولهم 

فيها.  موجودين  كانوا  التي  األماكن  يف  املساعدات  إىل 

بالنزوح  وكان ذلك فرصة حيوية أُهدرت لوضع خارطة 

االستجابة  يف  املهام  لتفويض  البيانات  تلك  والستخدام 

املكتظة  برنس  أو  بورت  مدينة  إىل  الناجني  توافد  ملنع 

بالسكان.

املستحيل  من  كان  الزلزال،  من  كاملة  سنة  مدى  وعىل 

عىل  حصلوا  الذين  لألشخاص  تعداد  عىل  الحصول 

املساعدة من تلك النظم لكن مستوى االستجابة والطلب 

الواضح من جانب السكان عىل شخص ميكنهم الحديث 

عىل  واضحاً  كان  له  نظرهم  وجهات  عن  والتعبري  إليه 

ضوء عدد األشخاص الذين اصطفوا يف الطوابري لساعات 

االتصاالت  وعدد  اإلذاعية،  املحطات  مباين  خارج  عدة 

التي تلقتها نوال.

من  كثرياً  أنرّ  أبلغا  قد  ون  ورادي��و  نوال  من  كل  وكان 

يريدون  ال  كانوا  الستوديوهاتها  الزائرين  أو  املتصلني 

شيئاً سوى اإلخبار عن قصصهم وأن يشعروا بأنَّ هناك 

أحداً يصغي إليهم. فبالنسبة لهم، كانت عملية التمكن 

من التواصل مهمة جداً بعد أن يجاب عىل أسئلتهم أو 

 (infoasaid) "ُتعالج مشكلتهم. أما منظمة "إنفو أس أيد

فقد أجرت بحثاً لشهرين يف هاييتي ومتكنت من تحديد 

العموم،  التواصل وتحليلها.3  وعىل  املامرسة األفضل يف 

بالنسبة  املهمة  النقاط  إحدى  أنَّ  عن  البحث  كشف 

IF
RC

يعني تعبري "االستعانة مبجموعة كبرية من املصادر 

االستعانة   (Crowdsourcing) الجامهريية" 

من  أو  الناس  من  محددة  غري  كبرية  مبجموعة 

أبناء املجتمع ("الحشود") عن طريق إطالق نداء 

مفتوح لطلب املساعدة يف تنفيذ املهام التي عادة 

ما يتوالها املوظفون أو املقاولون.

"Radyo Kwa Wouj" هو برنامج إذاعي مدته ساعة واحدة والذي ُيذاع مرتني يف األسبوع عرب الشبكات القومية. من بني 
املوضوعات التي يناقشها هذا الربنامج الكولريا والتأهب ملواجهة األعاصري واملأوى واإلسعافات األوليرّة وما إىل ذلك. ويضم الربنامج 
عف أول بالصليب األحمر الهايتي، وليديا بروفيتي التي تعمل يف فريق االتصاالت بالصليب األحمر الهايتي،  جود كيلورغ، وهو مسرّ

م مشارك يف الربنامج األسبوعي. وجان ماري غسرن الذي يعمل مديراً لالتصاالت مع الصليب األحمر الهايتي ومقدرّ
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بل  إليهم  يصغي  من  لوجود  الحاجة  كانت  للهاييتيني 

كان  القصرية  النصية  الرسائل  نظم  استخدام  عند  حتى 

الناس يتوقعون الحصول عىل رد عليها.

االنطالق دولياً

املنظور  فهم  أمام  الرئيسية  التحديات  إحدى  تتمثل 

منظور  تحليل  إىل  املنظامت  معظم  افتقار  يف  الهاييتي 

عندما  أنه  إىل  تشري  املتوافرة  األدل��ة  فجميع  الناجني. 

يتعلق بالتواصل بني املستجيبني واملجتمع املتأثر، يالحظ 

ارتياحاً  أكرث  يكونون  ما  غالباً  الكوارث  من  الناجني  أنَّ 

املنظامت  من  التكنولوجيا  القامئة عىل  املعلومات  لنظم 

اإلنسانية التي بدورها ال تبدي إال فهاَم ضعيفاً ملثل تلك 

النظم بل تنظر إليها بقدر كبري من الشك.

بدأت  ممن  هاييتي  يف  الدولية  املنظامت  بعض  وهناك 

إدخال التكنولوجيا لغايات التواصل بطريقة أكرث تعقيداً، 

الدويل  االتحاد  التحديد  وجه  عىل  املنظامت  هذه  ومن 

بادر  الذي  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

املحلية   (Voila) "فوليا"  رشكة  مع  عالقة  إقامة  إىل 

 (Trilogy) "تريلوجي" األم  للهواتف وكذلك مع رشكتها 

املتلقني  تستهدف  التي  القصرية  الرسائل  نظم  لتطوير 

عن طريق تحديد املواقع الجغرافية وما يقدم إمكانات 

القصرية  النصية  الرسائل  بث  مجرد  تتفوق عىل  جديدة 

"االنفجارية". كام أقام االتحاد "خط معلومات" الصليب 

االستجابة  حول  واإلرش��اد  النصح  يقدم  الذي  األحمر 

خالل  اتصال   ١3٠٠٠٠ الخط  وتلقى  واألعاصري.  للكولريا 

حول  اتصال   ٤٠٠٠٠٠ وقرابة  الكولريا  وباء  تفيش  فرتة 

موسم األعاصري. وأقام االتحاد أيضاً رشاكة مع نوال حول 

خط تجريبي ملساعدة املقيمني يف إحدى املخيامت من 

ذوي احتياجات اإليواء الحادة.  

أمام  سهل  باألمر  يكن  مل  املشاريع  تلك  ري��ادة  لكن 

الرسائل  بناء  يف  صعوبة  ك��وادره  وجد  فقد  االتحاد، 

املصادر إلقامة  أما جمع  باستخدام ١٤٠ حرفاً،  الرئيسية 

مركز لالتصال بنوال، التي تعد خدمة ما كان لالتحاد أن 

يديرها منفرداً، فقد أثبت فعاليته عىل املستوى الوطني. 

وساعدت البيانات التي تلقاها مركز االتصال عىل تحديد 

الحاالت التي شعر فيها املستفيدون أن تقييم ضعفهم مل 

يكن صحيحاً، وذلك ما أتاح لفريق االتحاد فرصة ملتابعة 

الحالة.

كام قاد منو القدرات التكنولوجية ضمن هاييتي إىل دعم 

الهاييتيني أنفسهم لعمليات االستجابة األخرى. ف�"الفريق 

الهاييتي لخرائط الشوارع املفتوحة"، مدعوماً من منظمة 

الهجرة الدولية التي طورت ذلك النظام، متكن من تقديم 

الدعم الفني لوضع الخرائط الستجابات الطوارئ يف كل 

املتحدة  األمم  توجهت  ليبيا،  ففي  واليابان.  ليبيا  من 

للمرة األوىل بطلب رسمي ل�" كرايسس مابرز" للحصول 

ميكن  ال  التي  للمناطق  خرائط  وضع  يف  املساعدة  عىل 

الفريق  كان  كام  إليها،  الوصول  اإلنسانية  للمنظامت 

الهاييتي الجهة الوحيدة املنرصفة بالكامل إىل أعامل رسم 

خرائط األزمات يف العامل. ومن خالل العمل مع الرشكاء 

الواردة  الصور  ترجمة  من  الفرق  تلك  متكنت  الدوليني، 

ميكن  عملية  خرائط  إىل  الصناعية  األق��امر  طريق  عن 

استخدامها يف االستجابة.

الخالصة

مهمة  دروس��اً  هاييتي  يف  املحليني  السكان  خربة  متثل 

ميكن أن يتعلم منها من يريد النظر يف كيفية العمل مع 

التكنولوجيا لجمع املعلومات حول الكوارث وتحليلها:

بينام قد تتسم املناهج بأنها فنية معقدة، يالحظ أنَّ 

عملية االتصال متأصلة يف الثقافة املحلية. وقد تبني 

والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  لالتحاد 

األحمر أن رسالتواصل الجيد والنافع مع املستفيدين 

التكنولوجيا  مع  الناس  تفاعل  أنَّ  تفهم  يف  يكمن 

يختلف بعدة طرق وباختالف السياق.

املتأثرة  البلدان  يف  التكنولوجيا  خرباء  أنَّ  حني  يف 

املهارات  من  فريدة  مجموعة  ميتلكون  بالنزاعات 

وينبغي مشاركتهم يف النقاشات عىل املستوى الدويل، 

استخدام  يف  اإلبداع  أنَّ  هاييتي  حالة  علينا  تقرتح 

ما  عادة  االجتامعي  التواصل  ووسائل  التكنولوجيا 

يقوده "املستفيدون" عىل املستوى امليداين، ما يعني 

استخدام  لطريقة  أفضل  فهم  عىل  الحصول  أهمية 

هؤالء املستخدمني لتلك األدوات.

لدعم  الالزمة  السبل  إيجاد  من  بد  ال 

النظم األهلية املحلية واالتصال بها. 

نظامان  ويوشاهيدي  نوال  أنَّ  فمع 

متشابهان إىل حد كبري فقد استغرق 

الربط  أما  بينهام عدة شهور.  الربط 

بني وسائل اإلعالم املحلية وخدمات ملِّ 

منظامت  تديرها  التي  العائالت  شمل 

أبداً  يحدث  فلم  الدولية  االستجابة 

بأي طريقة ذات معنى.

ومن هنا يتبني أن الدرس الرئييس 

منظامت  ع��ىل  يجب  ال��ذي 

تعلمه  الدولية  االستجابة 

يتمثل  هاييتي  حالة  من 

يف أنَّه للتمكن من إنجاح 

نظم املعلومات والتواصل 

ال بد لتلك املنظامت من 

املحليني  السكان  مشاركة 

عىل  الفنية  وإمكاناتهم 

عىل  لهم  رشكاء  اعتبارهم 

لتلك  بد  وال  املساواة.  قدم 

ألي  إنشائها  قبل  املنظامت 

نظام جديد أن تتفهم النظم 

الربط  عىل  وتعمل  القامئة 

إىل  االنتباه  من  بد  وال  بها. 







املعلومات  إىل  الوصول  عملية  إىل  ينظرون  الناجني  أنرّ 

وإيجاد شخص يصغي إليهم ال تقل أهمية بالنسبة لهم 

يف منتهى  املحلية دوراً  القيادة  املحتوى. وهنا متثل  عن 

تقديم  يقترص عىل  ال  املستويات  من  كثري  األهمية عىل 

املعلومات فحسب. وكام يقول كرت من مبادرة نوال "أردنا 

أن نوضح أنه مبقدورنا تويل بعض املسؤولية لتغيري الواقع 

عىل املستوى الذي نحن فيه: مستوى هاييتي. وكلام زاد 

مقدار املسؤولية الذي نتواله يف وضعنا، زادت قدرتنا عىل 

التواصل والتفاوض مع عامل املساعدات اإلنسانية."

إميوجن وول )imogenwall@hotmail.com( باحثة 

يف "إنفو أس أيد". وساهمت يف هذا املقال أيضاً شارون 

ريدر )sharon.reader@ifrc.org( التي تعمل مبوث 

اتصال للتواصل مع املستفيدين لدى االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

جميع البيانات ووجهات النظر الواردة يف هذه املقالة 

كانت نتيجة شهرين من البحث يف هاييتي ضمن 

.)http://infoasaid.org( مرشوع إنفو أس أيد

/www.ushahidi.com راجع أيضاً مقالة بقلم غاليا روفر الصفحة ٢١    .١ 
 www.crisismappers.net  .٢

"إنفو أس أيد" هو مرشوع مشرتك بني صندوق هيئة اإلذاعة الربيطانية   .3
و"إننرتنيوز" (Internews) بتمويل من وزارة التنمية الدولية الربيطانية 

ويعمل املرشوع عىل تحسني طريقة تواصل املنظامت مع املجتمعات املحلية 
املتأثرة بالكوارث يف سياق االستجابة لحاالت الطوارئ. 
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