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االتصاالت  وبرامج  أدوات  استخدام  تضمني  ميكن 

ويف  للمعلومات.  التقليدية  املصادر  مع  الجديدة 

حني مل تتم االستفادة الكاملة من إمكانات األدوات 

واالستعانة  األزمات  خرائط  رسم  مثل  الجديدة 

يف  الجامهريية  امل��ص��ادر  من  كبرية  مبجموعة 

بهذا  مستمر  تقدم  هناك  أن  إال  الطوارئ،  حاالت 

الخصوص.

ومتثل املامرسات السليمة إلدارة املعلومات أساساً 

يشارك  عندما  والتنسيق  القرار  صنع  لعمليات 

الكوارث.  حاالت  يف  اإلغاثة  يف  الدويل  املجتمع 

األصيل  العمل  إطار  توسيع  تم   ،٢٠٠7 عام  ففي 

املعلومات  إدارة  يشمل  يك  اإلنساين  لإلصالح 

الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إصدار  مع 

إدارة  مسؤوليات  ح��ول  التنفيذية  "املعايري 

لتنسيق  املتحدة  األم��م  مكتب  بني  املعلومات 

الشؤون اإلنسانية واملجموعات".١ وغالباً ما ينشئ 

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب 

بعد وقوع حالة  املعلومات  مجموعة عمل إلدارة 

إلدارة  التقليدية  املنتجات  وتتضمن  ط��وارئ. 

يفعل  "َمن  بيانات  وقاعدة  الخرائط  املعلومات 

ماذا وأين" وقوائم جهات االتصال وخطط العمل 

و"تحليل الفجوات". ويعتمد نجاح أي من أنظمة 

االتفاق  عىل  املجموعات  بني  املشرتكة  املعلومات 

نقاط  تخصيص  مع  املجموعة،  أعضاء  بني  املسبق 

لضامن  مجموعة  لكل  املعلومات  إلدارة  االتصال 

أفراد املجتمع اإلنساين.  مشاركة جميع 

حاالت  يف  لإلغاثة  املعقد  الطوارئ  سيناريو  ويأيت 

الكوارث بني أبرز التحديات التي يواجهها محرتفو 

دي  إدارة املعلومات، حيث ميثل مخاطر مادية ملزورّ

للمعلومات.  الة  الفعرّ اإلدارة  ويتطلب  املعلومات 

ووجود  الخسائر  حول  التقارير  إعداد  ويتطلب 

العنف  وأمثلة  بعد  تنفجر  مل  التي  ال��ذخ��رية 

مخالفات  من  ذلك  وغري  الُقرصرّ  وتجنيد  الجنساين 

بهدف  الخاص  التوثيق  اإلنساين،  الدويل  القانون 

لألمم  التابع  األمن  مجلس  إىل  التقارير  تقديم 

االستجابة. ولتوجيه  املتحدة 

اإلجراءات  جميع  ه  توجرّ التي  املعايري  وتستلزم 

يف  اإلنسانيون  املستجيبون  يشارك  أال  اإلنسانية 

القتال تحت أي ظروف. وعملياً، فإن ذلك  أعامل 

االتصال  تكنولوجيات  استخدام  يتخطى  أال  يعني 

واستخداماتها  ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف  الجديدة 

التوابع  مراقبة  من  الخَط  الجديدة،  باألساليب 

اإلنسانية ألحداث الرصاعات إىل الدخول يف ما ميكن 

أنه استطالع عسكري. ورغم األهمية  اعتباره عىل 

املستشفيات  عىل  الهجامت  ملراقبة  القصوى 

من  فإنه  املثال،  سبيل  عىل  الطبية،  البعثات  أو 

يف  املشاركة  القوات  تحركات  مراقبة  املقبول  غري 

هؤالء  مبخالفة  املزاعم  ظهرت  وإن  حتى  الرصاع، 

أن  ويجب  اإلنسانية.  الدولية  للقوانني  املشاركني 

انتهاكات  لتوثيق  املعلومات  إدارة  مهام  تنفصل 

حقوق اإلنسان أيضاً عن االستجابة اإلنسانية.  

حتى ومع وضع ذلك يف الحسبان، فال يزال هناك 

ميكنها  والتي  املتاحة  املعلومات  من  كبري  قدر 

املجتمع  أي��دي  بني  وضعها  عند  األرواح  إنقاذ 

ووسائط  اإلعالم  وسائل  تقدم  ما  وغالباً  اإلنساين. 

حول  العملية  املعلومات  االجتامعية  التواصل 

نظرة  يعطي  مام  بالرصاعات،  املتعلقة  األحداث 

املدنيني،  بحامية  الخاصة  التهديدات  حول  عامة 

الخصوص،  وجه  عىل  تويرت،  موقع  يساهم  حيث 

ر  تطوُّ ملواكبة  النائية  باملناطق  املبارش  االتصال  يف 

ورفع  اإلنساين  العمل  يقتيض  قد  التي  األحداث 

الوسائل  هذه  وتسمح  األم��ن.  ملجلس  التقارير 

هو  وهذا  املعلومات،  وتأكيد  بنسب  اإلعالمية 

مكتب  مثل  الوكاالت  عىل  يصعب  الذي  اليشء 

مجموعة  عىل  حتى  أو  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

جهات فاعلة من مجموعة عمل إدارة املعلومات، 

به منفردًة.  القيام 

األمنية التحديات 

تحديات  بوجود  دة  املعقرّ الطوارئ  حاالت  تتسم 

واألشخاص  التقليدين  املستجيبني  أم��ام  أمنية 

وسائط  استخدام  ميكنهم  الذين  املترضرين 

التقارير حول أوضاعهم  التواصل االجتامعية لرفع 

ِقبل  من  االتصاالت  مراقبة  وتعد  واحتياجاتهم. 

أحد أو أكرث أطراف الرصاع تهديداً محتماًل. وحتى 

التشكيك  ميكن  فإنه  الحيادية،  مبادئ  احرتام  مع 

الرصاع  منطقة  يف  املتواجدين  األشخاص  أحد  يف 

املجتمع  بنشاط إىل  التقارير  برفعه  العلم  يف حال 

الدويل حول الوضع املحيل.

أهدافاً  صاروا  قد  اإلنسانيني  املستجيبني  أن  ُيذكر 

ألطراف الرصاع؛ إذ ُيرون عىل أنهم عنارص أجنبية 

النشط  االستخدام  ويعني  نسبياً.  سهلة  وأهداف 

القائم ألجهزة االتصال الالسليك والربيد اإللكرتوين 

أن  الحاالت  بعض  يف  النصيرّة  الرسائل  وحتى 

إضافية  مخاطرة  سيمثل  الربامج  هذه  استخدام 

نظام  إقامة  أن  إال  املستجيبني.  تجاه  وبسيطة 

باملعلومات  املساهمني  هوية  بإخفاء  يسمح 

املعلومات  مصادر  وموثوقية  سالمة  من  سيزيد 

الحريص  التوثيق  يتطلب  وهذا  كبرية،  بصورة 

ألسامء مستخدمي تويرت وغري ذلك من املعلومات 

لكن  ميدانياً  األشخاص  هوية  عىل  تدل  التي 

وبالنسبة  اإللكرتوين.  الربنامج  يف  تضمينهم  ليس 

من  ليس  فإنه  املتعمدة،  الخاطئة  للمعلومات 

الرضوري معرفة االسم الصحيح ألي شخص ضمن 

املعلومات  لجودة  واضح  توصيف  لبناء  الشبكة 

التي يقدمها املصدر، وقد يكون من السهل فصلها 

من  التحقق  حال  يف  زمنية  مدة  عرب  وتخصيصها 

خاطئة. معلومات  تقديم 

املعلوماتية الفجوة  ملء 

عدد  إرشاك  مؤخراً  الطوارئ  حاالت  شهدت  لقد 

كبري من مديري املعلومات الذين هم جدد نسبياً 

ر  توفرّ لكن  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  مجال  عىل 

لالستفادة  فرصة  الفنيرّة  ومعرفتهم  الحسنة  نيتهم 

ُتتاح من  مل  التي  املعلومات  من مجموعة مصادر 

عنوان  حملت  التي  الدراسة  نرش  وميثل  قبل. 

 ،٢٢٠١١ عام  يف   "٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  "اإلغاثة 

محاولًة  هايتي،  لزلزال  االستجابة  عىل  ورك��زت 

هامة لالستفادة من هذه الفرصة.

وقد حللت دراسة اإلغاثة يف حاالت الكوارث ٢.٠ 

لصنع  الجديدة  التكنولوجيات  تحسني  إمكانية 

تضمني  حول  التوصيات  قدمت  حيث  القرار، 

الشؤون  تنسيق  مكتب  عملية  يف  األدوات  هذه 

اإلنسانية إلدارة املعلومات بصورة أكرث تنظياًم يك 

ُتستخدم ضمن نظام األمم املتحدة األوسع وأيضاً 

والدولية.  الوطنية  الحكومية  غري  املنظامت  بني 

ومؤخراً، تم استخدام نتائج الدراسة وتوصياتها يف 

دروساً  بدورها  تقدم  التي  املبادرات  من  العديد 

املستقبيل. للتطبيق 

دراسة الحالة األوىل: والية 
سيزر يف كولومبيا

مسؤولو  طلب   ،٢٠٠٩ الثاين  نوفمرب/ترشين  يف 

والية سيزر يف كولومبيا من برنامج األمم املتحدة 

نظام  بناء  يف  الفنية  املساعدة  تقديم  اإلمن��ايئ 

الخاص  السالم  شؤون  مستشار  ملكتب  معلومايت 

االستجابة لحاالت الكوارث ٠،2
جيفري فيالفيسيس

يبدأ املجتمع التقليدي لالستجابة للكوارث اآلن يف استيعاب التغيريات الواسعة التي ميكن أن تحدثها 
التكنولوجيات الجديدة من أجل إدارة املعلومات يف مجالهم. 
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بالحاكم. ومن خالل هذا النظام املعلومايت الجديد 

اإلنسانية)،  الشؤون  تنسيق  مكتب  أنشأه  (الذي 

املعلومات  مساهمة  تحفيز  إىل  سيزر  والية  سعى 

مخالفات  عىل  الرتكيز  مع  بالحامية،  املتعلقة 

ِقبل  القانون الدويل اإلنساين؛ بغية استخدامها من 

ومكتب  والتعويضات  للمصالحة  الوطنية  اللجنة 

السالم  ش��ؤون  مستشار  ومكتب  املظامل  أم��ني 

املتحدة. األمم  ومنظومة  الكاثوليكية  والكنيسة 

عن  الكشف  عدم  املعلومات  مساهمو  وطلب 

ملعلومات  تضمني  أي  النظام  تجنرّب  كام  هويتهم، 

تقليل  أجل  ومن  خاص.  بشكل  الشخصية  الهوية 

(وهذا  للرسائل  الجغرايف  املوقع  تحديد  إمكانية 

الرشائح  بطاقات  رشاء  تم  حقيقي)،  جد  فرض 

املجتمعية  للمنظامت  وتخصيصها  الهاتفية 

وضع  قبل  الرسائَل  املرسل  ُيِعدرّ  حيث  املختلفة، 

مبجرد  الرسائل  ُترسل  ثم  الهاتفية  الرشيحة  بطاقة 

تشغيل الهاتف النقال ثم ُتزال البطاقة. ويف حني مل 

ب الرسائل،  يضمن ذلك إخفاء الهوية أو عدم تعقُّ

الحاالت  بعض  الصلة. ويف  ذات  املخاطر  قلل  فإنه 

أو  بالقتل  بالتهديدات  الخاصة  االتصاالت  مثل 

التجنيد  أو  املذابح  ارتكاب  أو  القرسي  الترشيد 

أنه  عىل  املرسل  تحديد  تم  إذا   ، للُقرصرّ اإلجباري 

املخرب فقد يصبح مستهدفاً. وفور استالم املعلومة، 

يتم توجيهها إىل أحد أنظمة "يوشاهيدي" األساسية 

عىل أحد الخوادم يف بوغوتا.

يتعلق  فيام  الثقة  ببناء  النظام  هذا  سمح  وقد 

اإلجراء  اتخاذ  يتم  كان  حيث  املعلومات،  بإرسال 

الخاص بحامية املجتمع املترضر جراء األحداث مع 

املساهمني.  األفراد  هوية  مجهولية  عىل  الحفاظ 

اإلداري  مع  التعاقد  تواجه  التي  املصاعب  أن  إال 

وتقديم  مع  التعامل  عن  وامل��س��ؤول  املناسب 

شبكة  إنشاء  املستحيل  من  أنه  تعني  املعلومات 

الة لتضمني املجتمعات املترضرة جراء الكوارث،  فعرّ

وهذا هو عامل جوهري لنجاح النظام عىل املدى 

الهامة،  العوامل  هذه  غياب  أدى  وقد  الطويل. 

مؤخراً،  بكولومبيا  جديدة  قوانني  َسنرّ  عىل  عالوة 

االتصاالت  هوية  إخفاء  بتجريم  خاصة  وه��ي 

نظام  إنهاء  إىل  ذلك  كل  أدى  الة،  النقرّ بالهواتف 

نهائياً. سيزر  معلومات 

الثانية:  الحالة  دراسة 
ليبيا أزمة  خريطة 

إجراءات  كأوىل  ليبيا"  أزمة  "خريطة  مرشوع  يأيت 

املجتمع  بها  طالب  التي  األزم��ات  خرائط  رسم 

رسم  مجتمع  من  خاصة  بصفة  اإلنساين  ال��دويل 

للدروس  هام  بذلك مصدر  األزمات. وهي  خرائط 

الفاعلتني. للجهتني  املستفادة 

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  تقدم  وق��د 

 ٢٠١١ فرباير/شباط  يف  املبديئ  باملطلب  بجنيف 

ليبيا  يف  املوقف  أن  ال��واض��ح  من  ك��ان  عندما 

طلبه  توجيه  مع  اإلنسانية،  االستجابة  سيستلزم 

عية  العمل االحتياطي، وهو جامعة تطورّ إىل فريق 

ينصبرّ تركيزها عىل رسم خرائط األزمات.3 واليشء 

اإلنسانية  االستجابة  لديناميكيات  بالنسبة  الخاص 

اإلنساين  املجتمع  اضطرار  هو  الليبي  الوضع  تجاه 

إىل العمل من الحدود لعدة أشهر. ويف حاالت مثل 

عىل  اإلنسانية  اإلجراءات  بدأت  وتشييل،  هايتي 

وصول  صعوبة  وتزيد  الحدث.  وقوع  بعد  الفور 

املصادر  استخدام  رضورة  من  اإلنسانية  الجهات 

أولية  عامة  نظرة  بناء  أجل  من  التقليدية  غري 

اإلنساين. للوضع 

نظام  استخدام  خالل  ومن 

عملية  يف  ر  املطورّ التحقق 

متت  التي  ال��زالزل  محاكاة 

حوايل  تجميع  تم  م��ؤخ��راً، 

اإلنرتنت  عرب  عاً  متطورّ  7٠

والتحقق  لجمع  ف��رق  يف 

وإسنادها  املعلومات  من 

يتم  يك  وتحليلها  جغرافياً 

ورفعها  التقارير  يف  عرضها 

وكان  ال��ق��رار،  صانعي  إىل 

لجهود  اإلنتاجية  مستوى 

مذهاًل  املتطوعني  جميع 

مرشوع  جمع  وقد  للغاية. 

وتعامل  ليبيا  أزمة  خريطة 

املعلومات  من  كبري  قدر  مع 

ساعد  مام  ليبيا،  أزمة  حول 

عىل تحديد األمناط وتحسني 

الرصاع  ديناميكيات  فهم 

واجهتها  التي  التحديات  أن  إال  الطوارئ.  وحالة 

ليبيا كانت متعددة أيضاً. خريطة أزمة 

حدثت  التي  والتغيريات  األزم��ة  استمرار  ومع 

أزمة  خريطة  مرشوع  لدى  اإلدارة  مستوى  عىل 

جامعات  استمرارية  زيادة  املهم  من  أصبح  ليبيا، 

مكتب  موظفي  إرشاك  مع  اإلنرتنت  عىل  التطوع 

ضمن  ج��اؤوا  الذين  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

بصورة  البالد  يف  اإلنسانية  العمليات  توسيع  إطار 

مجموعة  إنتاج  بغية  ميدانياً  تواجد  الذي  مبارشة 

تم  كام  املعلومات.  إدارة  منتجات  من  دة  موحرّ

أجل  من  فقط  ليس  املعلومات  تصنيف  تعديل 

القانون  مبخالفات  املتعلقة  األح��داث  تصنيف 

املتحدة  األمم  قرارات  وانتهاكات  اإلنساين  الدويل 

إىل  الحدث  معلومات  ر  بتصوُّ للسامح  أيضاً  ولكن 

ومعلومات  دة  املوحرّ االحتياجات  تقييامت  جانب 

تسهيل  بهدف  وذل��ك  وأي��ن"،  م��اذا  يفعل  "َم��ن 

الزمن  الفجوات اإلنسانية عرب اإلنرتنت ويف  تحليل 

األويل  التصنيف  نظام  كان  رمبا  لكن  الحقيقي. 

أقل  كان  أنه  إال  املعلومات  ملزودي  بديهياً  يشًء 

هذا  تغيري  صعوبة  وظهرت  القرار.  لُصناع  فائدة 

تصنيف  بإعادة  املتعلقة  للتكاليف  نظراً  النظام 

املتطوعني  وإلتباع  قبل  من  امُلدخلة  املعلومات 

وبالنظر  رسيع.  بشكل  األسبق  التصنيف  لنظام 

به  املوىص  من  فإن  التصنيف،  عملية  صعوبة  إىل 

تعيني أحد الخرباء لهذه املهمة الخاصة، عوضاً عن 

املتطوعني. االعتامد عىل 

إدارة  عمل  مجموعة  م��ع  املشاركة  تتم  ومل 

وفقاً  املطلوبة  املتكررة  بالصورة  املعلومات 

لنجاح  بالنسبة  أهميتها  تتضح  والتي  للحاجة، 

"َمن  معلومات  عىل  التحديثات  وتأخرت  الربنامج، 

الهامة.  املعلومات  من  وغريها  وأين"  ماذا  يفعل 

تقديم  يف  النجاحات  بعض  هناك  كانت  حني  ويف 

الشؤون  تنسيق  مكتب  إىل  املفيدة  النرشات 

اإلنسانية يف نيويورك وتضمني معلومات السياق يف 

تقارير الحالة الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون 

الفاعلة  الجهات  تقديم  مع  بليبيا  اإلنسانية 

العاملي،  األغذية  برنامج  مثل  املجال،  هذا  يف 

التي  املعلومات  تتوافر  مل  اإليجابية،  املالحظات 

الفاعلة  الجهات  أمام  كامل  الربنامج بشكل  أنتجها 

ليبيا. وهنا يكمن  التي استعدت لدخول  اإلنسانية 

ليبيا  أزمة  خريطة  أمام  للتحديات  الكامل  النطاق 

االستجابة  معلومات  إدارة  استجابات  جميع  ورمبا 

أي  املستقبل،  يف  الكوارث٢،٠ املحتملة  لحاالت 

الحاجة لسد الفجوة الحاصلة ليس فقط بني جهة 

فاعلة وأخرى وإمنا أيضاً تلك التي تحصل بني عامل 

دعم  يف  خفية  قوة  ذا  مجاالً  ميثل  الذي  اإلنرتنت، 

امليدان  الفاعلة يف  الجهات  املعلومات، وبني  إدارة 

ما  مجال  كل  عىل  اهتامماتها  ترتكز  ما  غالباً  التي 

عدا اإلنرتنت.
خريطة أزمة ليبيا (http://libyacrisismap.net) تبني حاالت النزوح الجامعي.
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الخالصة
 "٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  "اإلغاثة  دراس��ة  تقدم 

صنع  وتحسني  املعلومات  إلد ارة  جديدة  رؤية 

التي  املتعددة  التحديات  إىل  وبالنظر  القرارات. 

يلزم  املختلفة،  الكوارث  سيناريوهات  قدمتها 

تخطيط إسرتاتيجية كل منها بشكل متأٍن من أجل 

التكنولوجيات  توفرها  التي  الفرص  من  االستفادة 

الجديدة ومجتمع إدارة املعلومات الذي مل يطرقه 

للكوارث  التقليديني  املستجيبني  من  أي  قبل  من 

األمنية  القضايا  العامل. كام يجب حل  عىل مستوى 

والفهم املشرتك ملا يجب أن تكون عليه التوقعات 

املمكنة  املخاطر  عىل  عالوة  الضحايا،  جانب  من 

وقد  اإلنسانية.  املواقف  ح��ول  التقارير  لرفع 

 ٢.٠ الكوارث  حاالت  يف  لإلغاثة  لالستجابة  كان 

األرواح  من  العديد  إنقاذ  إمكانية  التنفيذ  حسنة 

وتحسني  العاملية  واملوارد  الدويل  االهتامم  وحشد 

املحدودة. للموارد  ال  الفعرّ التخصيص 

فيالفيسيس  جيفري   يعمل 

)villaveces@un.org( مسؤول إدارة 

لتنسيق  املتحدة  األمم  املعلومات مبكتب 

اإلنسانية يف كولومبيا   الشؤون 

.)www.colombiassh.org(

http://tinyurl.com/IASC-IMguidance2007 .١
٢. اإلغاثة يف حاالت الكوارث ٢.٠: مستقبل تقاُسم املعلومات يف 

ضت بها األمم املتحدة  حاالت الطوارئ اإلنسانية، الدراسة التي فورّ
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

3. تم إنشاؤها يف مؤمتر راسمي خرائط األزمات الدويل، نوفمرب/
http://crisismappers.net ترشين الثاين ٢٠١٠

ما عرفه  "فجوة بني  الثاين ٢٠١٠  يناير/كانون  الذي رضب هايتي يف  الزلزال  أوجد 

وقوع  بعد  واجهتهم  التي  والحقيقة  الزلزال  قبل  هايتي  عن  اإلنساين  املجتمع 

الزلزال. ويعد السباق مللء الفجوة املعلوماتية؛ من أجل تقييم الخسائر وتخطيط 

الطوارئ  حاالت  تجاه  املتمرسني  للمستجيبني  معروفة  ديناميكية  هو  االستجابة، 

مناشدات  الكارثة  من  املترضر  املجتمع  أفراد  أصدر  األوىل،  وللمرة  املفاجئة... 

ال.  للمساعدة باستخدام وسائط التواصل االجتامعية وتكنولوجيات الهاتف النقرّ

وتحديد  وترجمة  لجمع  العامل  العاديني حول  األشخاص  من  اآلالف  ع  تجمرّ وقد 

عمليات  دعم  أجل  من  الفنية  الجهود  وحشد  الخرائط  عىل  املناشدات  هذه 
االستجابة للكارثة." اإلغاثة يف حاالت الكوارث ٢.٠

تقنية  عىل  ال��ط��وارئ  لحاالت  املستجيبون  يعتمد 

يف  الجوانب  من  العديد  يف  واالت��ص��االت  املعلومات 

أمن  إىل ضامن  واالتصال  والتنسيق  اإلبالغ  من  عملهم، 

العاملني ميدانياً. لهذا السبب فقد صار أساسياً  وسالمة 

بتقنية  املختصني  الطوارئ  لحاالت  املستجيبون  يأيت  أن 

الكوارث  أوضاع  يف  املتواجدين  أوائل  بني  املعلومات 

رائدة  وكالة  وبوصفها  األساسية.  الشبكات  هذه  إلنشاء 

ُأنشئت  ملجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ١، والتي 

يتوىل   ،٢٠٠5 عام  اإلنسانية  اإلصالح  مبادرة  من  كجزء 

مسؤولية  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغذية  برنامج 

بداية  واالتصاالت من  املعلومات  تقنية  تقديم خدمات 

االستجابة للكارثة، مع العمل الوثيق مع عدد من الرشكاء 

(اليونيسيف)  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  ومنهم 

واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ومؤسسة 

العاملية  للرؤية  الدولية  واملنظمة  حدود  بال  اتصاالت 

 (Ericsson Response) "إريكسون رسبونس" وبرنامج 

وحكومة لوكسمبورغ. 

يف  الطوارئ  حالة  وأثناء   ،١٩٩٤ عام  إىل  عدنا  وإذا 

البحريات الكربى، أنشأ برنامج األغذية العاملي أول وحدة 

ل  دعم فني يف املنطقة يف كامباال بأوغندا ملساعدة عامرّ

اإلغاثة. ويف ذلك الوقت، ابتكر الربنامج أول نظام إلرسال 

اإلنساين،  املجتمع  ضمن  املحمول  الهاتف  عرب  الرسائل 

عرب  اإللكرتونية  الرسائل  واستالم  إرسال  عىل  ساعد  مام 

أجهزة االتصال الالسليك عالية الرتدد. ويف ٢٠٠٤، عندما 

رضب الزلزال املحيط الهندي وقتلت موجات تسونامي 

مليون   ١.7 من  أكرث  ٢٢7٠٠٠ شخص ورشدت  من  أكرث 

فكانت  رسمياً  صار  قد  املجموعة  نهج  يكن  مل  آخرين، 

املعلومات.  تقنية  تجاه  مسؤولياتها  تتوىل  منظمة  كل 

األخرى  الوكاالت  مع  بالتنسيق  العمل  مزايا  كانت  لكن 

أنفسها  تنظيم  يف  بالفعل  القطاعات  وبدأت  واضحة، 

العاملي  األغذية  برنامج  تويل  مع  محكم،  غري  نحٍو  عىل 

مسؤولية االتصاالت األمنية من خالل إنشاء شبكة غرف 

ألجهزة االتصال الالسليك عىل مدار الساعة. وقد ُأتيحت 

منذ  كبري  بشكل  اإلنساين  املجتمع  أمام  التكنولوجيا 

االستجابة لحالة الطوارئ يف البحريات الكربى كام زادت 

التطلعات أيضاً.

الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  تقدم  واآلن، 

خدمات االتصاالت الصوتية والبيانية واألمنية يف عمليات 

الطوارئ. تتضمن خدمات االتصاالت الصوتية املكاملات 

عرب  املركزي  املوقع  من  والالسلكية  السلكية  الهاتفية 

االتصاالت  خدمات  تشتمل  حني  يف  الساتلية،  املحطات 

البيانية عىل نقاط االتصال الالسلكية باإلنرتنت، وتستخدم 

أيضاً املحطات الساتلية ومعدات الطباعة. وُتبذل الكثري 

املواقع  العاملة يف  الفردية  املنظامت  لربط  الجهود  من 

النائية باملوقع املركزي. وفيام يتعلق بخدمات االتصاالت 

الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  تقيم  األمنية، 

العايل  الرتدد  الالسليك (ذات  االتصال  وتحتفظ بشبكات 

جداً) لتغطية منطقة العمل مع الخدمات األخرى ذات 

الصلة كتدريب موظفي تقنية املعلومات واالتصاالت.

 العوامل املساعدة عىل التغيري

الطارئة من حيث عدد  اإلنسانية  الحاالت  تعقيد  يزداد 

األشخاص املحتاجني للمساعدة والحجم املادي للمناطق 

املتأثرة. ويستلزم هذان العامالن املزيد من عامل اإلغاثة 

زيادة  وتعني  االستجابة.  يف  للمساعدة  نرشهم  يتم  يك 

والبنية  الشبكات  عىل  الطلب  زيادة  ميدانياً  العاملني 

حاالت  يف  االتصاالت  مجموعة  أنشأتها  التي  التحتية 

الثابت الوحيد هو التغيري
ماريكو هول

التنفيذية  التحديات  الجديدة لعدد من  الحلول  التحسينات يف تقنية املعلومات واالتصاالت  تقدم 
اإلنساين مواكبة خطى  باملجتمع  االتصاالت  لكن، هل ميكن ملزودي خدمات  املجال.  بهذا  الخاصة 

التغيري وإيقاع الطلب؟

ر برنامج األغذية العاملي ما ُيطلق  من أجل تلبية احتياجات تقنية املعلومات للمستجيبني لحاالت الطوارئ، طورّ

(fly-away kit) وهي صغرية وخفيفة يك يسهل عىل املستجيب حملها يف  الطائرة"  املعدات  عليه "مجموعة 

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.


