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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.
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والسلطات  الرشطة  إخطار  يف  للسالم   Uwiano برنامَج 

ملتلقي  ميكن  كان  عندها  العنف،  بنشوب  واملجتمعات 

خالل  من  إما  املناسبة  باالستجابات  القيام  املعلومات 

ل.  التجُنب أو التدخُّ

وقد اخُتربت إمكانات التكنولوجيات الجديدة مثل رسم 

خرائط األزمات لتعزيز االستجابة اإلنسانية عند حدوث 

النزوح عام ٢٠١١ يف ليبيا.6 ورغم أن أساليب دمج هذه 

تتطور،  تزال  ال  اإلنسانية  االستجابة  بفاعلية يف  الخرائط 

ن لالحتياجات اإلنسانية.  امُلحسرّ التقييم  تتضح إمكانيات 

لكن بعض العوائق واملخاطر التي يلزم النظر إليها بعني 

التي  األزمات  إمكانات رسم خرائط  االعتبار تخفف من 

يتم فيها االستعانة باملصادر الجامهريية.

أوالً، يف حني أن استخدام األنظمة القامئة عىل التكنولوجيا 

يف البيئات القمعية أو حيث ُيعاق استخدامها يبدو جذاباً 

التكنولوجيا  أن  إىل  االنتباه  يلزم  أنه  إال  األوىل،  للوهلة 

يعملون  من  يواجه  قد  وبالتايل  مأمونة،  دامئاً  ليست 

وضع  املهم جداً  املخاطر. فمن  التقارير بعض  رفع  عىل 

يف  املشاركني  األشخاص  وأمن  هوية  إسرتاتيجيات حامية 

وعيهم  وضامن  التكنولوجيا  عىل  القامئة  األنظمة  هذه 

باملخاطر. 

الجهات  بعض  لدى  القلق  هي  الصلة  ذات  األمور  من 

لرسم  املمكنة  الحامية  مخاطر  بشأن  اإلنسانية  الفاعلة 

باملصادر  االستعانة  فيها  يتم  التي  األزم��ات  خرائط 

املخاطر  تقارير  تتضمن  املثال،  سبيل  فعىل  الجامهريية. 

خرائط  راسمو  أو  املترضرون  السكان  يقدمها  التي 

األزمات من املتطوعني األماكن املحددة للجامعات التي 

تواجه مخاطر الهجامت، مام يزيد من خطر استهدافهم. 

وسيكون من املفيد تقاُسم معرفة املجتمع اإلنساين حول 

إدارة املعلومات بصورة مراعية للحامية مع مجتمع رسم 

خرائط األزمات.

ثالثاً، ويف حني ستناسب األنظمة القامئة عىل التكنولوجيا 

الدوَل ذات توصيلية اإلنرتنت الواسعة مثل مرص وكينيا، 

الرشقية  تيمور  مثل  دول  يف  منها  األدىن  الحد  فسُيطبق 

يف  وحتى  العاصمة.  خارج  اإلنرتنت  تغطية  لنقص  نظراً 

التوصيلية،  من  مرتفع  مستوى  بها  يكون  التي  الدول 

األشخاص  مثل  املستضعفة  الجامعات  استثناء  فسيتم 

النازحني داخلياً من الحصول عىل التكنولوجيا. 

غري  بطبيعتها  هي  اإللكرتونية  األنظمة  فإن  وأخ��رياً، 

حصينة. ففي أوائل عام ٢٠١١، أغلقت الحكومات الشامل 

أغسطس/آب  ويف  االجتامعي،  التواصل  شبكات  أفريقية 

من نفس العام، تم إيقاف االتصال الالسليك باإلنرتنت يف 

سياق االضطرابات االجتامعية الناشئة. الجدير باالهتامم 

أنه ميكن للحكومات والجهات الفاعلة األخرى والكوارث 

األنظمة  يجعل  مام  االتصال،  قنوات  إغالَق  الطبيعية 

اإللكرتونية أقل قابلية للعمل أو حتى معطلَّة متاماً. وقد 

عىل  مطلٍق  بشكٍل  القامئة  املبكر  اإلن��ذار  حلول  تكون 

التكنولوجيا غري كافية يف بعض األحيان. حينها، سيقتيض 

االتصال  عىل  معتمدة  غري  احتياطية  آليات  وضع  األمر 

باإلنرتنت.

الذي   ،٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  اإلغاثة  تقرير  وجد  لقد 

الفنية  "املجتمعات  بها  قامت  التي  املساهمة  بحث 

واالستجابة  املعلومات  جمع  تجاه  الدولية  والتطوعية" 

محدود  تواصل  هناك  أن  هايتي،  يف  الكوارث  لحاالت 

رسمي وغري رسمي بني العمل املنجز من ِقبل املجتمعات 

اعتبار  اإلنساين.7 ومع  التنسيق  والتطوعية ونظام  الفنية 

مشاركة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

مع "فريق العمل االحتياطي يف ليبيا" تطوراً واعداً، فإن 

آليات  لتطوير  تنفيذه  الالزم  العمل  من  الكثري  هناك 

ال بني مختلف الجهات الفاعلة بغية تسهيل  التنسيق الفعرّ

نة.  االستجابة اإلنسانية املحسرّ

من اإلنذار إىل الحامية

يف  ال  فعرّ وق��ايئ  إج��راء  إىل  املبكر  اإلن��ذار  تحويل  يعدرّ 

من  بالكثري  ومحفوفة  دة  معقرّ عمليًة  املناسب  الوقت 

املعلومات  وفرة  بينها  من  يأيت  والتي  الهامة  التحديات 

وفهم  املحدودة  املعرفة  مع  دة  املعقرّ الظواهر  حول 

بأمناط  التنبؤ  كيفية  تستلزم  أيضاً  املعلومات.  تعنيه  ما 

السلوك التي سينتج عنها العنف املنظم التحليَل السياقي 

املتطور. وتشتمل التحديات األخرى عىل القضايا املتعلقة 

تجاهل  إىل  املؤدية  الكاذبة  واإلنذارات  اإلنذار،  بتوقيت 

التنبيهات املستقبلية، والعجز عن اإلنذار املؤدي إىل نقص 

اإلجراءات الوقائية. كذلك كانت الحاجة إليجاد أساليب 

تعزيز القدرة املحلية عىل اإلنذار وتلقي اإلنذارات محوَر 

نوفمرب/ترشين  يف  انعقد  الذي  باملؤمتر  أسايس  اهتامم 

الثاين.

أن  الواضح  فمن  القضايا،  هذه  كل  من  الرغم  وعىل 

مجتمعياً  وامُلقادة  املصممة  املبكر  اإلنذار  ملرشوعات 

والقامئة عىل التكنولوجيا، مثل برنامج Uwiano للسالم، 

التكنولوجيات  دعم  إمكانية  توضح  فهي  الهام،  تأثريها 

الجديدة للمجتمعات يك تزيد من االحتياط للتهديدات 

تظهر  اإلمكانية،  هذه  تحقيق  أجل  ومن  تواجهها.  التي 

من  العديد  بني  للجمع  العمل  من  للمزيد  الحاجة 

املجتمعات التقنية مع املستجيبني اإلنسانيني واملجتمعات 

املترضرة لتحسني املامرسات وتخفيف املخاطر.

 )p.wynnpope@bigpond.com( فيبي وين بوب

هي استشاري مستقل يف الشؤون اإلنسانية.

للحصول عىل مزيد من نتائج املؤمتر والعروض 

 التقدميية للمتحدثني، ميكنكم زيارة: 

www.oxfam.org.au/earlywarning

١.  تقرير األمني العام لألمم املتحدة خطة السالم (وثائق األمم املتحدة 
S/24111/A/47–277) ١7 يونيو/حزيران ١٩٩٢

www.ushahidi.com   .٢
www.openstreetmap.org  .3

٤.  تستخدم Mapkibera.org/wiki، عىل سبيل املثال، خريطة الشارع 
املفتوح، وهي أكرب منطقة عشوائية يف كينيا والتي يبلغ عدد سكانها مليون 

شخص.
www.comminit.com/en/node/323372 5.  انظر

6.  انظر مقال جيفري فيالفيسيس  عىل الصفحة 7.
www.unfoundation.org/assets/pdf/disaster-relief-20-report.  .7

pdf

]مربع املعلومات كمساعدات[

استخدام تقنية الهواتف النّقالة يف االستجابة للطوارئ
إنرتنيوز  لشبكة  ع  تجمُّ هو   (/http://infoasaid.org) كمساعدات  املعلومات 

التنمية  وزارة  بتمويله  تقوم  والذي  يب يب يس  ملؤسسة  التابع  التنمية  وصندوق 

الدولية الربيطانية. وتهدف هذه املبادرة إىل تعزيز جودة املساعدة اإلنسانية من 

ووكاالت  الكوارث  جراء  املترضرين  السكان  بني  املعلومات  تبادل  تحسني  خالل 

لتحسني  واملوارد  األدوات  من  عدد  تطوير  عىل  املرشوع  هذا  ويعمل  اإلغاثة. 

االستعدادية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ، مع العمل بالرشاكة مع وكاالت اإلغاثة 

املختارة لإلخبار باستجابات اتصاالتهم يف حاالت الطوارئ ودعمها.  

الرسائل  (خاصة  ال  النقرّ الهاتف  تقنية  استخدام  وكيفية  إمكانية  تحديد  وعند 

 القصرية) يف االستجابة للطوارئ، فإن هناك اعتبارات هامة للعديد من العوامل 

الة ووضع سوق الهواتف  م يف الهواتف النقرّ  مثل التقاليد املرتبطة باستخدام والتحكُّ

ر مرشوع املعلومات كمساعدات ورشيكه  الة املحلية وحالة الشبكة. كام طورّ النقرّ

من  قامئة   (www.frontlinesms.com) القصرية للرسائل  األمامي  الخط  برنامج 

ال. طالع هذا الرابط:  العوامل التي يلزم مراعاتها عند تقييم سياق الهاتف النقرّ

  

http://tinyurl.com/infoasaid-checklist 

كام ميكن االّطالع عىل مقطع املعلومات كمساعدات عىل اليوتيوب بعنوان 

 "االتصاالت كمساعدات" عىل: 

.www.youtube.com/user/Infoasaid


