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الربط والتواصل بعد إعصار هايان

ماريكو هول وآدم أشكروفت

يف أول شهور االستجابة لحادثة إعصار هايان ،كان من األولويات التي واجهت املجتمع الدويل استعادة خطوط
االتصال باالنرتنت لتسهيل مشاركة املعلومات وتوفري املساعدات.
رصح نيل مــوريف ديــوار ،قائد مجموعة االتصاالت السلكية من خالل توفري االتصاالت األساسية الالزمة إلغاثة املجتمعات يف
والالسلكية يف حاالت الطوارئ يف تاكلوبان ،قائ ًال“ :أكرث التحديات غضون أيام.
التي نواجهها يف مثل تلك املواقف ،وخاصة يف حاالت اإلعصارات
وأمواج املد والجز التي رضبت هذه املنطقة ،الدمار الذي يحل ووفقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ترضر نحو
بالبنية التحتية .ففي تاكلوبان ،دُمرت البنية التحتية للكهرباء  14.1مليون شخص يف جميع أرجاء منطقة فيساياس من الفلبينيني
بالكامل وانهارت شبكات الهواتف املحمولة ،فض ًال عن األرضار جراء إعصار هايان .ودُمر قرابة مليون منزل فض ًال عن مقتل نحو
البالغة التي لحقت بجميع شبكات الهاتف الثابت ومزودي  6109فرد وتهجري ما يناهز  4.1مليون فرد .ونظراً لحجم الدمار
الذي حل بالبالدُ ،ف ّعلت جميع املجموعات املعنية باالستجابة
خدمات اإلنرتنت”.
اإلنسانية.
مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ شبكة
عاملية تتألف من منظامت تعمل معاً لتزويد املجتمع اإلنساين وقد كانت بلدة جويوان يف إقليم سمر الرشقي أول نقطة يرضبها
بتقنية املعلومات وآليات االتصاالت السلكية والالسلكية .ومن إعصار هايان ويؤثر فيها سلباً عىل الفلبينيني .فحتى قبل وقوع
خالل الرشاكة القامئة مسبقاً ،انترش برنامج  emergency.luهذه الكارثة ،كان اتصال اإلنرتنت ضعيفاً جداً .وعقب التغلب
املعني باالتصاالت السلكية والالسلكية والتابع إلدارة لوكسمبورغ عىل بعض املشاكل التقنية جراء ارتفاع معدل الرطوبة وصعوبة
للتعاون اإلمنايئ 1جنباً إىل جنب مع التقنيات التي تقدمها مبادرة تحديد املوقع املناسب يف ظل انتشار الدمار ،متكنت مجموعة
إيريسكون لالستجابة اإلنسانية وبرنامج األغذية العاملي بهدف االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ أخـراً من
دعم مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ إنشاء خدمات واي فاي لالتصال بشبكة اإلنرتنت يستفيد منها

شبكة األنباء اإلنسانية (أيرين)/جايسون غوترييز

قرابة مثانية آالف نازح يعيشون يف تاكلوبان أسرتودوم ،وهو أكرب مجمع ريايض يف املدينة.

95

96

96

مقاالت عامة

نرشة الهجرة القرسية 45
مارس /آذار 2014

املجتمع اإلنساين باستخدام أدوات النرش العادية الخاصة بربنامج اإلنرتنت واالتصال املجانية للمجتمع اإلنساين هناك إضافة إىل
 .emergency.luوقد تولت املجموعة املعنية باملياه واإلصحاح إنشاء مقهى إنرتنت صغري يف مجلس املدينة.
والنظافة الصحية توزيع البطانيات ومستلزمات النظافة وأدوات
تنقية املياه وتثقيف سكان بلدة جويوان بشأن النظافة الصحية وقد ذكر يسرب لوند ،رئيس مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
الجيدة والعمل مع الحكومة املحلية لتعزيز قدرات مرافق املياه اإلنسانية يف إقليمي ليتي وسمر ،أن “اليوم ،صارت القدرة عىل
واإلصحاح والنظافة الصحية عىل املدى البعيد .وقد علق بريم التواصل عن طريق اإلنرتنت والقدرة عىل مشاركة املعلومات مع
تشاند ،منسق مجموعة املياه واإلصحاح والنظافة الصحية التابعة املكاتب الرئيسية أمر يف غاية األهمية .فكل ما نحصل عليه هنا
لليونيسيف ،قائ ًال“ :يف البداية ،كان التواصل صعباً للغاية .وكانت نح ّمله فوراً عىل اإلنرتنت ليكون متاحاً للمجتمع الدويل .ويصعب
الهواتف عدمية الفائدة .وكان علينا عقد اجتامعات يومية ،ولكن علينا مجرد تخيل انقطاع خدمة اإلنرتنت عنا”.
عندما بدأت مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت
الطوارئ بتوفري اتصال اإلنرتنت ،صار برصاحة وسيلة اتصالنا ماريكو هول  mariko.hall@wfp.orgوآدم أشكروفت
 adam.ashcroft@wfp.orgيعمالن يف فرع تقنية املعلومات
الوحيدة مع العامل الخارجي”.
واالستعداد واالستجابة يف حاالت الطوارئ التابع لربنامج األغذية
العاملي.
ويف مدينة تاكلوبان ،التي تلقت الرضبة األقوى من اإلعصار ،كانت
األولوية لتوفري االتصال ملبنى البلدية واستاد تاكلوبان (الذي كان برنامج  emergency.luرشاكة بني القطاعني العام والخاص
مركز اإلجالء ومحور االهتامم لتنسيق جهود اإلغاثة) .وقد أنشأت (بدأتها حكومة لوكسمبورغ ومولتها) ودشنت يف يناير/كانون
أدوات نرش رسيعة ثانية خاصة بربنامج  emergency.luيف مدينة الثاين www.emergency.lu 2012
ً
أورمــوك ،وتحديدا عىل سطح مجلس املدينة ،لتوفري خدمات  .1ضمن وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية

“هذا هو البث الحي إلذاعة االستجابة األوىل عىل تردد  98.7إف إم يف مدينة تاكلوبان”.
توقفت جميع املحطات اإلذاعية الخمس عرشة التابعة ملدينة
تاكلوبان عن البث عندما دّمر إعصار هايان مدينة الفلبني ذات
 220000نسمة .إال أن استجابة املتطوعني خالل  72ساعة من
حدوث ذلك مكنتهم من بث محطة للطوارئ عىل األثري لتكون
بذلك وسيلة اإلعالم املحلية الوحيدة للناجني ليحصلوا من خاللها
عىل معلومات موثوقة.

وقد بدأ بث الربامج اليومية إلذاعــة االستجابة األوىل يف 14
نوفمرب/ترشين الثاين  2013وغطت تردداتها مساحة تبعد  10كم
عن تاكلوبان .وركزت برامج اليوم األول عىل تحديث معلومات
املستمعني بأماكن تقديم املساعدات ومواقع مراكز اإلجالء
ومصادر املياه التي كانت ُتنظمها السلطات .ويف بادئ األمر،
وزعت إذاعة االستجابة األوىل مذاييع تعمل بالطاقة الشمسية
وطاقة الرياح عىل مراكز اإلجالء ومكاتب الحكومة املحلية التي
ّوسعت بدورها مجال البث باستخدام مكربات صوت ليصل صوت
اإلذاعــة إىل أكرب قدر من املستمعني ثم بعد ذلك امتد توزيع
املذاييع إىل املناطق املترضرة.
ويف أعقاب اإلعصار مبارشة ،كان الناجون يف حاجة ماسة ملعلومات
حول الخدمات واملساعدات املتاحة ولدعمهم يف محاوالت إيجاد
طرق للتواصل فيام بينهم .فندرة املعلومات يف أوقات الطوارئ
تساهم يف “[خلق] حالة من االرتباك واالنفالت األمني” ،وفقاً
للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني

الهيئات املعنية بالصحة العقلية والدعم النفيس  -االجتامعي يف
حاالت الطوارئ1.وطبقاً لكريستا سندن ،املستشارة النفسية التي
تقدم العالج للنازحني يف حاالت الطوارئ“ ،قد تتفاقم مستويات
القلق والتوتر لدى الناس بشدة جراء نقص املعلومات أو بفعل
معرفة معلومات مضللة” .فاملعلومات أمر ال ميكن االستغناء عنه
للتأقلم مع الكوارث ودفع الناس الستعادة الشعور بامتالك زمام
حياتهم؛ فهي مفتاح الفهم حينام تعم الفوىض والقدرة عىل التأقلم
مع التهجري والخسارة.
ويفرض النظام اإلنساين الدويل التزامات محددة لتحسني املساءلة
بشأن املترضرين من الكوارث ،وخاصة منذ وقوع زلزال هايتي ،من
خالل ضامن قدر عالٍ من الشفافية واملعلومات الكافية ووسائل
االتصال املتبادل وتيسري إيصال ردود األفعال والشكاوى .ولعل ذلك
من أوىل األولويات الخمسة التي تركز عليها اللجنة الدامئة املشرتكة
بني الهيئات حالياً عىل الصعيد العاملي.
هذه املعلومات ُمستقاة من شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين)

 http://tinyurl.com/IRIN-99132و”االستجابة إلعصار
هايان (يوالندا)  17ديسمرب/كانون األول  ،”2013الفريق
العامل املعني باالتصاالت مع املجتمعات.
http://philippines.humanitarianresponse.info

http://tinyurl.com/IASC-MHPS-guidelines .1

