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من الكوارث واالضطرابات غير مسبوقة، سواء كانت تمك  حالةً  المتغيرُ  بعد الثورة الصناعية واجو العالمُ 

المساعدات عاجًزا عن القيام بمسئولياتو لمقضاء عمى  نظامُ  في المقابل يقفالعوامل نتيجة لعامل بشري أم طبيعي، 

وألن الحاالت الطارئة صارت أكثر طواًل وأكثر تعقيًدا من ذي قبل، وفي ظل  ،ىذه األزمات والعمل عمى تحسينيا

 ،الطبيعة المتغيرة لتمك الحاالت؛ فإن النظام بأكممو يواجو تحدًيا في الفترة الراىنة لمواجية تمك المطالب المختمفة

 .1ليذا نرى أن نظام المساعدات يحتاج إلى تغيير جذري

ة يعني العمل بشكل خارج عن المألوف بيدف إثراء مجال العمل اإلنساني تطوير العمل اإلنساني ببساط

وتنميتو في شتى المناحي، واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل االتصال بشكل فعال ومثمر، ويدرك الفاعمون في 

تزامن مع تفاقم مجال العمل اإلنساني أن النظام ال يممك الطاقة الكافية الستيعاب طمبات المساعدات المتزايدة بال

األزمات اإلنسانية، وىناك العديد من األفكار المطروحة لحل ىذه المشكالت، ويرى بعض العاممين في المجال أن 

 .2بإمكان التقنيات المتطورة أن تسد الفجوة بين الطمب المتزايد وعجز النظام اإلنساني بشكل أكثر فعالية

الذي سيَّل كثيًرا من حياة البشر، وساعدىم في مجاالت  نيجاءت الثورة العممية وجمبت معيا التقدم التق

عدة؛ كمكافحة األمراض، والتغذية الصحية، وتوفير المزيد من الغذاء، وتسييل السفر، كما أضاف الكثير إلى 

لكن، ىناك وجيات  ،ومن ىذا المنظور، فال شك أن التكنولوجيا قد يسَّرت حياة البشر بشكل كبير ،وسائل التواصل

ٍر أخرى ترى أن التكنولوجيا الحديثة ىي المسبب األكبر لمكوارث واألضرار التي لم يشيد تاريخ البشرية ليا نظ

ووفق وجية النظر ىذه؛ فإن المصانع التي ُأسست بيدف تحقيق القدر األكبر الممكن من الربح في أقل وقت ، مثياًل 

                                                           
1Elaine Weidman-Grunewald, How technology can aid humanitarian response, 2015, 
https://bit.ly/2zxzyXc. 
2Alice Obrecht, Alexandre T. Warner, More than just luck: Innovation in humanitarian action, 
ALNAP, 2016, s.16. 
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كما أن صناعة األسمحة غيَّرت من طبيعة  ،اممكن، تسبب في الوقت نفسو بأضراٍر بيئية ال يمكن إصالحي

 .3الصراعات الناشئة في المناطق الجغرافية المختمفة ومنحتيا طابًعا طويل األمد

منيا، فال يمكننا إنكار حقيقة أن  وبيذا، نرى أن التكنولوجيا قد عمَّت البشرية بأضرار يصعب التخمُص 

في األرواح  دم التقني صارت أكثر خطورة؛ فزادت الخسائرُ الصناعة الحربية التي نمت جنًبا إلى جنب مع التق

كما ال يمكننا أن ننكر أن التموث البيئي الذي تسببت بو المصانع ىو  ،أضعاًفا مضاعفة بالمقارنة مع أي فترة سابقة

، فميست لكن كل ىذا ال يعني بالضرورة أن التكنولوجيا تجر اإلنسانية نحو اليالك ،من منتجات التقدم التكنولوجي

التكنولوجيا بذاتيا من تفعل ىذا بل ىو الغرض منيا؛ أي أن التكنولوجيا ستحقق أىدافيا عندما تستخدم من أجل 

حماية كرامة اإلنسان وشرفو، واستخدام التكنولوجيا بشكل مثمر وىادف ىي ميمة األفراد، والحكومات، ومنظمات 

 المجتمع المدني عمى السواء. 

ن نقول إن ىناك طرًقا مفيدًة الستخدام التقدم التكنولوجي في القطاع اإلنساني، حتى وفي ظل ىذا، يسعنا أ

يمكن مواجية الحاالت الطارئة واالحتياجات بشكل سريع، فعمى سبيل المثال: تساعد الصور الممتقطة بواسطة القمر 

لمتضررين من الكوارث، زمات، وأماكن األفراد االصناعي في الكشف عن األضرار في المناطق الجغرافية لأل

مما ُيسيِّل من عمل الجيات الفاعمة في القطاع اإلنسانية، ويفتح  ،والمناطق المنكوبة بالفياضانات وكوارث الزالزل

 الطريق أمام التدخل المبكر في المناطق المنكوبة.

ألخيرة أن تعالج بإمكان أنظمة االستشعار عن بعد وأنظمة الذكاء الصناعي التي تطورت كثيًرا في اآلونة ا

كما أن  ،كمًّا كبيًرا من البيانات في فترة وجيزة، مما يشجعنا عمى استخداميا في أنظمة المساعدات اإلنسانية

ُيمكِّننا من تحديد أماكن األفراد المتضررين من الكوارث الطبيعية أو  ةتف النقالوااالستخدام األمثل ألجيزة الي

 النزاعات وتمبية احتياجاتيم العاجمة في األماكن المنكوبة بشكل أسرع. 

                                                           

.https://bit.ly/2P8lbgQ,, 2017technology? is dangerous How ,Peter Townsend3 
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أيًضا، يمكننا اإلفادة من تقنية الطابعات ثالثية األبعاد في إنتاج المعدات الطبية المطموبة أثناء األزمة في 

وبالفعل، قامت بعض األنظمة  ،التي يصعب وصول المساعدات اإلنسانية إلييا بشكل مباشرالمناطق الجغرافية 

ع مؤسسة بيت الزكاة م IHH فمثاًل: تقوم كل من ىيئة اإلغاثة اإلنسانية ،م ىذه التقنياتاالمحمية والدولية باستخد

ناتجة عن إصابات الحرب باستخدام الكويتية وجمعية األطباء الدولية بعالج المحتاجين إلى األطراف الصناعية ال

وسائل تكنولوجية عالية. ُتجَرى كل الفحوصات واالختبارات الالزمة وُترَسل إلى المركز ليتم إنتاج أجزاٍء من الطرف 

عادة إرسال  إلى الضحايا دون الحاجة إلى نقل الجرحى أو فاقدي األطراف من مكانيم.  والصناعي وا 

اني ضحايا الطبيعة المتغيرة لألزمات في مختمف أنحاء العالم. من تمك يقع العاممون في القطاع اإلنس

األزمات: عدم توفر البيئة اآلمنة لتوفير المساعدات العينية في مناطق األزمات. وقد ُحمت ىذه المشكمة من خالل 

في كل قطاع العمل  ا مطبًقااستخدام نظم التحويالت المالية في أجيزة اليواتف النقالة، وصار ىذا إجراًء أساسيًّ 

اإلنساني، فيجري استخدام أنظمة البنوك الياتفية لتحويل األموال النقدية لممناطق التي يواجو عاممو القطاع اإلنساني 

 .4إرسال المساعدات العينية  منخطورة عمى حياتيم فييا بدال

كبيًرا أمام وصول الجيات الفاعمة  وكما ذكرنا سالًفا فإن أزماٍت مثل الحروب والكوارث الطبيعية ُتشكِّل عائًقا

كما أن المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية  ،في القطاع اإلنساني إلى مناطق األزمات بشكل مباشر

تاحة الفرصة أمام بعض الجماعات لنيب  وخصوصا المساعدات الموجيستية تتعرض لبعض المشاكل مثل الفساد وا 

 المساعدات.

. 5فكار حول استخدام التكنولوجيا العسكرية لمواجية مثل ىذه المشاكل األمنيةوقد ُطرحت العديد من األ

وبيذا، ستساىم طائرات  ،في نظام المساعدات اإلنسانية 6تكنولوجيا الدرونوواحدة من ىذه األفكار؛ ىي استخدام 

                                                           

. https://cnn.it/2aK0s4n,2016,humanitarianism tech-High Wanted:John Holmes, 4 
. https://bit.ly/2Siw6GC, 2017,Assistance Humanitarian of Technology The Levi Maxey, 5 

ا ليسنك  مسنب  لبشنك برمجتنه أو بعن  عنن توجيهه يمكن وخفيف الحجم صغير الطائرات من نوع هو 6 ا  مسنارا  مهنام فن  ويسنتخ م محن  ا
  [المترجم. ]نيةاإلنسا والمساع ات والقذائف الكاميرات كحمل مح  ة
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ذات الصوت والعمو الدرون في ترتيب أولويات األزمات الصناعية والطبيعية بشكل أسرع، ومع استخدام الدرون 

رساليا بسرعة إلى الجيات التي يمكنيا التدخل في ىذا الوضع  .المنخفض، سيتم استكشاف أحوال المناطق وا 

 ،وبيذا سيكون من السيل الكشف عن حجم الضرر في مناطق األزمة وتحديد مكان حدوث الكارثة بالضبط

مناطق األزمات، وستتمكن كاميرات الدرون التي إلى جانب أنيا ستعمل عمى تسييل وصول األخبار المباشرة من 

، مثل: المستشفيات 7لدييا القدرة عمى التقاط صور تغطي مساحات كبيرة، من تحديد مواقع البنى التحتية الحيوية

وباستخدام مميزات تمك الطائرات سنتمكن ، والطرق وخطوط القطارات أو ممرات النقل األخرى في مناطق الكوارث

وجيستية حيوية إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين، والعمل عمى السيطرة عمى من وضع خطط ل

كما سنتمكن من استخدام تمك الطائرات لنقل  ،8الجماعات التي تحاول إعاقة وصول المساعدات إلى المحتاجين

 وصواًل أسرع وأكثر أماًنا لألغذية والمعدات الطبية. سيضمنمما  لألماكن الخطرة جًدا المساعدات

ألول مرة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المدنية منزوعة السالح في جميورية  المتحدةُ  استخدمت األممُ 

وباستخدام التقنية نفسيا، تم عمل نموذج ثالثي األبعاد لمخطط إنشاء  ،21139الكونغو الديمقراطية ورواندا عام 

كما أنشئت مقاطع فيديو ثالثية األبعاد إلعادة تعمير المناطق المتضررة من آثار الزلزال  ،2116عام  مخيم لالجئين

 .11الذي ضرب نيبال

: تقوم ىيئة فعمى سبيل المثال 11كما أن منظمات اإلغاثة في تركيا تستخدم أيًضا تقنية الطائرات دون طيار

ومن خالل ىذه الرحالت يجري الكشف عن  ،اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية بإطالق طائرات دون طيار إلى سوريا

كما ُيستفاد منيا في التخطيط الموجيستي لتقديم  ،األضرار في المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية

                                                           
7KalevLeetaru, How Drones Are Changing Humanitarian Disaster Response, 
2015,https://bit.ly/2AxaTSo.  
8 Levi Maxey, The Technology of Humanitarian Assistance,Op.cit. 
9Kasaija Philip Apuuli, The Use of Unmanned Aerial Vehicles (Drones) in United Nations Peacekeeping: 
The Case of the Democratic Republic of Kongo, 2014,https://bit.ly/2DR03tw.  
10“The First Ever 3D Model of a Refugee Camp Made with UAV Imagery”, iRevolutions, 
https://bit.ly/2AAKwuu. 
11 “Video: Crisis Mapping Nepal with Aerial Robotics”, iRevolutions, https://bit.ly/2SdYHgg. 
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بتقديم  IHHاإلغاثة والمساعدات اإلنسانية  وال تكتفي ىيئةُ  ،وقت المناسبالمساعدات العينية لممحتاجين في ال

ب، بل إنيا تتابع أيًضا أنشطة التوعية في الرأي العام المحمي والدولي من المساعدة اإلنسانية أو تقييم األضرار فحس  

 خالل توثيق الصور التي تحصل عمييا.

ر في قطاع المساعدات اإلنسانية بالفعل ولو في نطاق وكما نرى فقد ُبدئ باستخدام الطائرات دون طيا

لكن، ىناك بعض التخوفات بخصوص تمك التقنية، يأتي عمى قائمة تمك التخوفات إمكانية استخداميا  ،قميل

ألغراض مختمفة نظًرا لقدرتيا العالية عمى جمع المعمومات، فعمى سبيل المثال: منظمة األمم المتحدة التي ُتسيِّر 

الديمقراطية، تعد مؤسسة ال يمكن االعتماد  رحالٍت باستخدام طائرات الدرون في سماء رواندا وجميورية الكونغو

 ،عمييا إلى حد كبير بسبب تحيزىا في األزمات اإلنسانية الموجودة في نظام قطاع العمل اإلنساني الحالي

وبخصوص ىذا فمدى العديد من دول العالم شكوك جادة حول الوقت والكيفية والجية التي ستتمكن من استخدام 

حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة من خالل االستكشافات التي تقوم  تي تحصمت عمييا قواتُ بيانات البنى التحتية ال

 بيا من خالل استخدام الطائرات دون طيار.

فاألمم المتحدة التي تقوم برحالت استطالعية باستخدام طائرات دون طيار الدرون وتتبنى موقًفا متردًدا 

القائمة في النظام اإلنساني، قد واجيت ردات فعل من النظام الدولي ومن حيال تقديم حمول عادلة وشاممة لألزمات 

ومع ذلك، فميس ىناك ما يضمن استخدام الحكومات لمبيانات الناتجة عن رحالت  ،12الكونغو ورواندا أيًضا

 . 13االستكشاف تمك في مساعدة مناطق األزمات اإلنسانية لحماية مصالحيا الشخصية

ىذا األمر، ىو الجزء اآلخر من النظام العالمي الذي يمكننا تسميتو بالمناطق  الدول األكثر قمًقا من

 الغربيةُ  والدولُ  المتحدةُ  وسبب ىذا القمق ىو االنتياكات التي مارستيا األممُ  ،الجغرافية اإلسالمية وبمدان العالم الثالث

أن معظم القطاع اإلنساني يقع تحت سيطرة القيم اإلنسانية والقانونية عمى الساحة الدولية، وبما  وتجاىميا كلَّ 

                                                           

. https://bit.ly/2P72GcF,African East The “Rwanda opposes use of drones in east DRC”, 12 
Op.cit.,Assistance Humanitarian of Technology The ,Levi Maxey13 
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ىذه البيئة غير اآلمنة في الساحة  ،ن ىذه الدول محقة بشأن مخاوفيا األمنيةإ القولالجيات الغربية الفاعمة، يمكننا 

الدولية تؤدي إلى إبطاء دمج تكنولوجيا طائرات الدرون واستخداميا في نظام المساعدات اإلنسانية، كما يصعب 

 ت الفاعمة في القطاع اإلنساني الوصول الكامل ليذه التقنية.عمى الجيا

من جية أخرى، فطائرات الدرون ليس بإمكانيا حمل الكثير من المساعدات المرسمة إلى المناطق الجغرافية 

ت تواجو احتمال قيام الدول التي تنتيج سياسة "الجوع" كأداة في الحرب بتدميرىا بما تحممو من مساعدا كما لألزمة،

 باستخدام أنظمة مضادة لمطائرات. إنسانية في اليواء

وبالنظر إلى األمم المتحدة والدول الغربية بشكل خاص نرى أنيا دوٌل تستيدف مصمحتيا الخاصة، وتستتر 

خمف مظمة المساعدات اإلنسانية، وسيغدو من الممكن أن تحتل المجال الجوي لمبمد الذي تريد اإلضرار بأنظمتو 

ة قد يتسبب في جعل ياستخدام تقنية الدرون التي يسيل جًدا التالعب بيا في نظام المساعدات اإلنسانالدفاعية، ف

 كثر اضطراًبا. أالعالم القابع خمف عشرات األزمات 

بالرغم من كل ىذه السمبيات، فإن التحوالت في النظام اإلنساني لممساعدات واعدة؛ ألن كل خطوة تتخذ 

الذي ال يستطيع تمبية الحاجات اإلنسانية ىي خطوة ىامة لمغاية، ومن الواضح أيًضا أن  لتغيير ديناميكية النظام

 ىذه االبتكارات قد حسَّنت من نظام المساعدات اإلنسانية. 

لكن الجيات الفاعمة في نظام المساعدات اإلنسانية بمفردىا لن تتمكن من دمج ىذه االبتكارات بشكل 

ساحة دولية بيا العديد من األزمات فإن عمى الجيات الفاعمة في نظام  مناسب في منظومة العمل، وفي ظل

المساعدات اإلنسانية والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل مجتمعة عمى توفير جميع االبتكارات الالزمة 

 لتطوير منظومة المساعدات اإلنسانية. 

تصل إلى االبتكارات عالية التقنية من خالل  كما سيغدو بإمكان الجيات الفاعمة في القطاع اإلنساني أن

كل التدابير الالزمة لتبديد أي شكوك لدى  ومن الواجب أيًضا اتخاذُ  ،استثمار القطاع العام والخاص في ىذا المجال
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 ،الحكومات الوطنية والدولية وشعوب المنطقة فيما يتعمق باستخدام تكنولوجيا الدرون في نظام المساعدات اإلنسانية

نبغي اتخاذ وسائل احترازية لمنع استخدام البيانات التي ُيحصل عمييا من خالل رحالت االستكشاف في المنطقة وي

 بيدف تقديم المساعدات في خدمة أي شيٍء أو أي جيٍة خارج منظومة المساعدات اإلنسانية. 
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