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التكنولوجيا

أوجد الزلزال الذي رضب هايتي يف يناير/كانون الثاين " ٢٠١٠فجوة بني ما عرفه
املجتمع اإلنساين عن هايتي قبل الزلزال والحقيقة التي واجهتهم بعد وقوع
الزلزال .ويعد السباق مللء الفجوة املعلوماتية؛ من أجل تقييم الخسائر وتخطيط
االستجابة ،هو ديناميكية معروفة للمستجيبني املتمرسني تجاه حاالت الطوارئ
املفاجئة ...وللمرة األوىل ،أصدر أفراد املجتمع املترضر من الكارثة مناشدات
للمساعدة باستخدام وسائط التواصل االجتامعية وتكنولوجيات الهاتف الن ّقال.
وقد تج ّمع اآلالف من األشخاص العاديني حول العامل لجمع وترجمة وتحديد
هذه املناشدات عىل الخرائط وحشد الجهود الفنية من أجل دعم عمليات
2
االستجابة للكارثة ".اإلغاثة يف حاالت الكوارث .0

الخالصة

تقدم دراس��ة "اإلغاثة يف حاالت الكوارث "2.0
رؤية جديدة إلد ارة املعلومات وتحسني صنع
القرارات .وبالنظر إىل التحديات املتعددة التي
قدمتها سيناريوهات الكوارث املختلفة ،يلزم
تخطيط إسرتاتيجية كل منها بشكل متأنٍ من أجل

االستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيات
الجديدة ومجتمع إدارة املعلومات الذي مل يطرقه
من قبل أي من املستجيبني التقليديني للكوارث
عىل مستوى العامل .كام يجب حل القضايا األمنية
والفهم املشرتك ملا يجب أن تكون عليه التوقعات
من جانب الضحايا ،عالوة عىل املخاطر املمكنة



لرفع التقارير ح��ول املواقف اإلنسانية .وقد
كان لالستجابة لإلغاثة يف حاالت الكوارث 2.0
حسنة التنفيذ إمكانية إنقاذ العديد من األرواح
وحشد االهتامم الدويل واملوارد العاملية وتحسني
الفعال للموارد املحدودة.
التخصيص ّ
يعمل جيفري فيالفيسيس
) (villaveces@un.orgمسؤول إدارة
املعلومات مبكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف كولومبيا
(.)www.colombiassh.org
http://tinyurl.com/IASC-IMguidance2007 .1
تقاسم املعلومات يف
 .2اإلغاثة يف حاالت الكوارث  :٢.٠مستقبل ُ
حاالت الطوارئ اإلنسانية ،الدراسة التي ف ّوضت بها األمم املتحدة
ورشكة فودافون بالرشاكة مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية وتحت رعاية مبادرة هارفارد للشؤون اإلنسانية
www.unfoundation.org/assets/pdf/disaster-relief-20-report.pdf
 .3تم إنشاؤها يف مؤمتر راسمي خرائط األزمات الدويل ،نوفمرب/
ترشين الثاين http://crisismappers.net ٢٠١٠

الثابت الوحيد هو التغيري

ماريكو هول

تقدم التحسينات يف تقنية املعلومات واالتصاالت الحلول الجديدة لعدد من التحديات التنفيذية
الخاصة بهذا املجال .لكن ،هل ميكن ملزودي خدمات االتصاالت باملجتمع اإلنساين مواكبة خطى
التغيري وإيقاع الطلب؟
يعتمد املستجيبون لحاالت ال��ط��وارئ عىل تقنية
املعلومات واالت��ص��االت يف العديد من الجوانب يف
عملهم ،من اإلبالغ والتنسيق واالتصال إىل ضامن أمن
وسالمة العاملني ميدانياً .لهذا السبب فقد صار أساسياً
أن يأيت املستجيبون لحاالت الطوارئ املختصني بتقنية
املعلومات بني أوائل املتواجدين يف أوضاع الكوارث
إلنشاء هذه الشبكات األساسية .وبوصفها وكالة رائدة
ملجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ ،1والتي ُأنشئت
كجزء من مبادرة اإلصالح اإلنسانية عام  ،٢٠٠٥يتوىل
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة مسؤولية
تقديم خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت من بداية
االستجابة للكارثة ،مع العمل الوثيق مع عدد من الرشكاء
ومنهم منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ومؤسسة
اتصاالت بال حدود واملنظمة الدولية للرؤية العاملية

وبرنامج "إريكسون رسبونس" ()Ericsson Response
وحكومة لوكسمبورغ.
وإذا عدنا إىل عام  ،١٩٩٤وأثناء حالة الطوارئ يف
البحريات الكربى ،أنشأ برنامج األغذية العاملي أول وحدة
دعم فني يف املنطقة يف كامباال بأوغندا ملساعدة عماّ ل
اإلغاثة .ويف ذلك الوقت ،ابتكر الربنامج أول نظام إلرسال
الرسائل عرب الهاتف املحمول ضمن املجتمع اإلنساين،
مام ساعد عىل إرسال واستالم الرسائل اإللكرتونية عرب
أجهزة االتصال الالسليك عالية الرتدد .ويف  ،٢٠٠٤عندما
رضب الزلزال املحيط الهندي وقتلت موجات تسونامي
أكرث من  ٢٢٧٠٠٠شخص ورشدت أكرث من  ١.٧مليون
آخرين ،مل يكن نهج املجموعة قد صار رسمياً فكانت
كل منظمة تتوىل مسؤولياتها تجاه تقنية املعلومات.
لكن كانت مزايا العمل بالتنسيق مع الوكاالت األخرى
واضحة ،وبدأت القطاعات بالفعل يف تنظيم أنفسها
عىل نح ٍو غري محكم ،مع تويل برنامج األغذية العاملي

من أجل تلبية احتياجات تقنية املعلومات للمستجيبني لحاالت الطوارئ ،ط ّور برنامج األغذية العاملي ما ُيطلق
عليه "مجموعة املعدات الطائرة" ( )fly-away kitوهي صغرية وخفيفة يك يسهل عىل املستجيب حملها يف
الرحالت التجارية ،رغم أنها تتضمن كافة املعدات واألدوات الالزمة إلنشاء مكتب تنفيذي ،مبا يف ذلك الهواتف
الساتلية والحاسوب املحمول واملحطة الساتلية بغية إقامة االتصاالت فوراً عند الوصول.

مسؤولية االتصاالت األمنية من خالل إنشاء شبكة غرف
ألجهزة االتصال الالسليك عىل مدار الساعة .وقد ُأتيحت
التكنولوجيا أمام املجتمع اإلنساين بشكل كبري منذ
االستجابة لحالة الطوارئ يف البحريات الكربى كام زادت
التطلعات أيضاً.
واآلن ،تقدم مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ
خدمات االتصاالت الصوتية والبيانية واألمنية يف عمليات
الطوارئ .تتضمن خدمات االتصاالت الصوتية املكاملات
الهاتفية السلكية والالسلكية من املوقع املركزي عرب
املحطات الساتلية ،يف حني تشتمل خدمات االتصاالت
البيانية عىل نقاط االتصال الالسلكية باإلنرتنت ،وتستخدم
أيضاً املحطات الساتلية ومعدات الطباعة .و ُتبذل الكثري
من الجهود لربط املنظامت الفردية العاملة يف املواقع
النائية باملوقع املركزي .وفيام يتعلق بخدمات االتصاالت
األمنية ،تقيم مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ
وتحتفظ بشبكات االتصال الالسليك (ذات الرتدد العايل
جداً) لتغطية منطقة العمل مع الخدمات األخرى ذات
الصلة كتدريب موظفي تقنية املعلومات واالتصاالت.

العوامل املساعدة عىل التغيري

يزداد تعقيد الحاالت اإلنسانية الطارئة من حيث عدد
األشخاص املحتاجني للمساعدة والحجم املادي للمناطق
املتأثرة .ويستلزم هذان العامالن املزيد من عامل اإلغاثة
يك يتم نرشهم للمساعدة يف االستجابة .وتعني زيادة
العاملني ميدانياً زيادة الطلب عىل الشبكات والبنية
التحتية التي أنشأتها مجموعة االتصاالت يف حاالت
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وميكن أن ميثل التنسيق بني العدد الكبري من املنظامت
اإلنسانية العاملة يف حاالت الطوارئ تحدياً ملجموعة
االتصاالت يف حاالت الطوارئ .فبعد الزلزال الذي رضب
هايتي عام  ،٢٠١٠عىل سبيل املثال ،كانت هناك حوايل
 ١٣٠٠منظمة غري حكومية تعمل عرب البالد ،وقد كان
العديد منها ليستفيد أك�ثر من خدمات مجموعة
االتصاالت يف حاالت الطوارئ .ومنذ ذلك الحني ،أقامت
مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ مراكز التنسيق
مع املنظامت غري الحكومية (التي تقوم بها املنظامت
غري الحكومية) لتشجيع ودعم التعاون بني وكاالت األمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية ومجموعة االتصاالت
يف حاالت الطوارئ.
ومع الزيادة املستمرة يف عدد العاملني اإلنسانيني الذين
قتلوا أثناء قيامهم بعملهم خالل السنوات املاضية ،فمن
املهم اآلن ،وأكرث من ذي قبل ،اتخاذ املزيد من اإلجراءات
ملراقبة أمن وسالمة العاملني ميدانياً .وقد كان ذلك
أيضاً محفزاً أساسياً للتغيري يف أنظمة تقنية املعلومات
واالت��ص��االت .كام تم تطوير آليات تعقب املركبات
والبضائع إىل جانب غريها من األدوات التي تسمح
بتحديد موضع عامل اإلغاثة الفرادى عىل تطبيقات رسم
الخرائط.
كام تتطور تطلعات عامل اإلغاثة أنفسهم بالتزامن مع
التطورات التكنولوجية .وعىل الرغم من عملهم يف أكرث
املناطق النائية يف العامل ،فإن هناك طلب متزايد عىل
خدمات تقنية املعلومات عالية املستوى .ويتوقع عامل
اإلغاثة القادمني إىل مناطق الطوارئ وجود شبكة اتصال
السليك باإلنرتنت لهواتفهم الذكية وأدواتهم املحمولة
يدوياً؛ إذ مل تعد االتصاالت الالسلكية للحاسوب املحمول
كافية .وتضع إمكانيات التقاط الصور وتسجيل الفيديو
الخاصة بهذه املعدات الجديدة املزيد من الضغط عىل
متطلبات النطاق الرتددي .وبنفس الطريقة ،فإن املتوقع
أن توفر معدات املؤمترات املرئية ،التي ازداد استخدام
املجتمع اإلنساين لها لتنسيق األنشطة ،خاصية الفيديو
وليس الصوت فقط.
ومتتثل مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ للقوانني
واللوائح املتعلقة بتقنية املعلومات واالتصاالت التي
سنتها الدول املضيفة .وألن التكنولوجيا املنترشة يف حاالت
الطوارئ تزداد تقدماً ،فإنه ميكن قرص استخدام املعدات
أو التطبيقات الخاصة يف الدول التي يلزم استخدامها
فيها .ويف مثل هذه الحاالت ،تقوم مجموعة االتصاالت يف
حاالت الطوارئ بالتفاوض مع الجهات الحكومية ،لصالح
املجتمع اإلنساين ،التخاذ التدابري والرتتيبات األكرث مرونة.

WFP/FITTEST

الطوارئ ،وهذا بدوره يعني املزيد من متطلبات النطاق
الرتددي .ونظراً المتداد منطقة التوزيع املادي لعمليات
اإلغاثة ،فإنه يتعني أيضاً عىل مجموعة االتصاالت يف
حاالت الطوارئ ضامن تغطية مسافات أكرب بخدمات
االتصاالت األمنية.

بورت أو برنس ،هايتي

ويف مواجهة هذه التغيريات ،تتطور مجموعة االتصاالت يف
حاالت الطوارئ باستمرار ،وتستمر األدوات والتكنولوجيا
الجديدة يف التط ّور والتحديث.
عىل سبيل املثال ،يف الفلبني يتم تجريب أجهزة االتصال
الالسليك الرقمية كبديل محتمل ألجهزة االتصال الالسليك
التناظرية ،حيث تتسم األجهزة الرقمية عن التناظرية
بارتباط جميع املواقع ببعضها البعض .وعند السفر عرب
البالد ،مياثل االنتقال بني الرتددات الالسلكية باستخدام
النظام الرقمي إمكانية "التجوال" عىل الهاتف املحمول،
وال يحتاج مش ّغل الشبكة إىل تغيري القنوات يدوياً وفقاً
ملنطقة التغطية .كام تشتمل أجهزة االتصال الالسليك
الرقمية عىل النظام العاملي لتحديد املواقع والذي يساعد
عىل التعقب عىل األنظمة القامئة عىل الخرائط ،وبها
أيضاً إمكانية إرسال الرسائل النص ّية .وتساهم كل هذه
الوظائف يف تعزيز أمن عامل اإلغاثة يف امليدان.
وقد أقيمت الرشاكة األول ّية لالستجابة لحاالت الطوارئ
اإلنسانية بني حكومة لوكسمبورغ وبرنامج األغذية
العاملي بصفته رائ��داً ملجموعة االتصاالت يف حاالت
الطوارئ .ويعمل هؤالء الرشكاء معاً عىل تصميم وبدء
تنفيذ أحد الحلول الجديدة املسامة ".2"emergency.lu
هذا النهج الجديد سيشتمل عىل عرض ترددي ساتيل
محدد املوقع بشكل مسبق ملواكبة الطلب املتزايد من
مجتمع االستجابة .وسيكون الجانب األسايس اإلضايف لذلك
النهج نسخة جديدة من "مجموعة املعدات الطائرة"
مع "تكنولوجيا االتصاالت عرب بروتوكول اإلنرتنت" التي
ستساعد عىل إج�راء املكاملات الصوتية بتكلفة أقل.
وبحلول عام  ،٢٠١٢سيتم تحديد مواقع املعدات الجديدة
مسبقاً عرب العامل للنرش يف حاالت الطوارئ.
وتزداد مشاركة املؤسسات التجارية ،خاصة تلك العاملة
يف مجاالت تقنية املعلومات واالت��ص��االت ،يف تطوير

الحلول الجديدة كجزء من مبادرات املسؤولية املؤسسية
3
واالجتامعية ،حيث عمل برنامج "إريكسون رسبونس"
عىل سبيل املثال ،بالتعاون مع مجموعة االتصاالت يف
حاالت الطوارئ يف تصميم وتطوير برنامج WIDER
("شبكة السلكية محلية يف االستجابة للكوارث وحاالت
ال��ط��وارئ") وه��و آلية تم تصميمها لتمكني العامل
اإلنسانيني من الدخول عىل اإلنرتنت من أي جهاز مناسب
يف أي منطقة مترضرة جراء حاالت الطوارئ .ومع العمل
يف طريقة تشبه إجراءات تسجيل شبكة االتصال الالسليك
باإلنرتنت يف الفنادق ،مث ًال ،سيسمح  WIDERملجموعة
االتصاالت يف حاالت الطوارئ بإدارة الشبكة عىل نح ٍو
أفضل والتعامل مع تحدي متطلبات النطاق الرتددي
املتزايدة وضامن تزويد املستخدمني بأفضل الخدمات
املمكنة.
لقد شهد العقد املايض منواً غري مسبوق يف تقنية املعلومات
واالتصاالت من حيث التكنولوجيا املتاحة والخدمات
املقدمة يف هذا املجال .ويف حني تساعد التحسينات يف
هذه املجاالت عىل تطبيق الحلول الجديدة يف عمليات
االستجابة للطوارئ ،فإنها أيضاً تضع املزيد من املطالب
أمام مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ لتقديم
خدمات أقوى لألدوات التي مل تكن متاحة يف املايض.
يعمل ماريكو هول ( )mariko.hall@wfp.orgمحلل
اتصاالت بفرع تقنية املعلومات للتأهب واالستجابة
لحاالت الطوارئ التابع لربنامج األغذية العاملي
(.)www.wfp.org
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency- .1
( telecommunications-clusterباإلنجليزية)
 http://emergency.lu/ .2انظر أيضاً مقال أنطوان بريتو ومارك ديبوريس
ومحمد فيصل عىل الصفحة .١١
 .3مبادرة املسؤولية املؤسسية واالجتامعية ملزوّد معدات وخدمات االتصاالت
السلكية والالسلكية "إريكسون"
www.ericsson.com/article/ericsson-response_20100329133348
(باإلنجليزية)

