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القدرة تعزيز لصناعة الاتصالات
على مواجهة الكوارث

ـــاحنمجدي
التقنيةللاستشاراتأسنت



وهي تعتبر بمثابة العمود ازدادت أهمية االتصاالت السلكية والالسلكية على نحو متزايد في حياتنا اليومية في اآلونة األخيرة•
.  اتالفقري للمؤسسات والشركات ألنها تمكنها من التواصل الفعال مع العمالء وتقديم مستويات عالية من الخدم

سهولة من أي االتصاالت السلكية والالسلكية هي أيضا عنصر أساس ي في العمل الجماعي، مما يسمح للعاملين من التعاون ب•
.  مكان يوجدون به

صال فاستخدام الهواتف الذكية ينقل العاملون الى مستويات جديدة من اإلنتاجية والقدرة على التنقل مع دوام االت•
.بقواعد املعلومات وبالطبع ال ننس ى ذكر وسائل التواصل الجماعي وغيرها

:أمثله

املصرفيةاألنظمة•
الوثائقنقلو اإللكترونيالبريدرسائل•
اإللكترونيةالتجارة•
الجويةالتذاكر مبيعات•

مقدمة



مالت بدولة اإلمارات العربية املتحدة، بلغ حجم املعا•
، 2015في عام درهما540،250،000غير النقدية 

434،920،000٪ مقارنة بــ 24.22مع معدل نمو 
.  2014في عام درهما

(2015المركزيالبنكتقرير)

األنظمة املصرفية



الم نظرا األسرع نموا في جميع أنحاء العيالهاتف املحمول هعبراألنظمة املصرفية •
.  لشعبيتها املتزايدة ودولة اإلمارات العربية املتحدة ليست استثناء

التي تقوم وهو جزء من االستراتيجية املصرفية األساسية ملعظم املؤسسات املالية•
.  العمالءبتطوير تطبيقات الجوال لالستفادة من ارتفاع الطلب من قبل 

لعمالء الخدمات املصرفية  2015عاممنفقا إلى دراسة في النصف االول و و •
م عالية من استخدازيادههناك فاناإلمارات العربية املتحدة، بدولةلألفراد 

يستخدمون ٪ من العمالء 82دولة، مع الالخدمات املصرفية الرقمية بين سكان 
املعامالت يجرونمنها ٪61حوالي و .  على األقلهقناة مصرفية رقمية واحد

.تستخدم تطبيقات الجوال٪57املصرفية عبر اإلنترنت عبر الهاتف املحمول، بينما 

http://www.khaleejtimes.com/business/banking-finance/money-goes-mobile-in-uae

األنظمة املصرفية عبر الهاتف املحمول 



:املتحدةالعربيةاإلماراتدولةباإلنترنتاستخداماحصائيات•

مستخدم8،515،420الى  2016يونيو 30بتاريخبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت 
.من عدد السكان %91.9يعادلماوهو

(  2010)عامعدد رسائل البريد اإللكتروني املرسلة في اليوم الواحد في •
.بجميع أنحاء العالماالكترونيةرسالة 294،000،000،000

http://www.internetworldstats.com/me/ae.htm

https://www.quora.com

رسائل البريد اإللكتروني ونقل الوثائق

http://www.internetworldstats.com/me/ae.htm
https://www.quora.com/


رنت أكثر تاجر التجزئة على االنتملالشرق األوسط فيالبيضاءمبيعات الجمعة نمت•
من الضعف مقارنة بالعام املاض ي

نوفمبر في بدولة اإلمارات العربية املتحدة 28-25بينالفترةمليون زائر خالل 13•
.به الشركةصرحتكماواململكة العربية السعودية والكويت ومصر  

التسوق، عن القيمة اإلجمالية للمبيعات التي تحققت خالل فترةةالشركتصرحلم •
. في الثانية الواحدةمنتجينبواقع-منتج600،000بيع ما مجموعه بصرحتولكن 

.وأضاف أنه تم بيع اثنتي عشرة ألف وحدة في ساعة واحدة

12,000 x 10 Hrs x AED 10 = 1,200,000 درهم

التجارة اإللكترونية



:بنقلالشركةتقام، 2016-2015عامفي •

راكب51،900،000•
مليون طن من البضائع 2.5•

.بلدا حول العالم انطالقا من دبي80وجهة في 151عبر وذلك      
.طن من البضائع يوميا6،000راكب وأكثر من 142،000هذا ما معدله •
فقط من الحجوزات تتم اونالين فيمكن حساب %70واذا افترضنا ان حوالي •

:املبيعات السنوية للتذاكر فقط كالتالي

Total sale of ticket = 

AED 1800 x 52,9m x 0.7 = 

AED 65 billions

مبيعات التذاكر الجوية



.املاضية50ال يصدق على مدى السنوات الـ امستمر اشهدت نظم االتصاالت تطور •
بعض أهم التغييرات في أنظمةمن، والسرعة، و ظائفالو نظم، و المن حيث أنواع 

:االتصاالت واملعلومات على مدى العقود القليلة املاضية
النتقالوسيلة اتصال أساسية كاألرض ي االنتقال من مجتمع يعتمد على الخط •

مولة بشكل كبير على أجهزة الهواتف املحاالعتمادالىتجاهين االالصوت في 
.واإلنترنت لالتصاالت

لبريد لتواصل عبر الاالنتقال من مجتمع استخدم أجهزة الكمبيوتر الشخصية •
ألجهزة اإللكتروني والوصول إلى املعلومات عبر شبكة اإلنترنت ملجتمع حيث ا

.املحمولة الصغيرة
ة األخبار االستخدام املتزايد ألجهزة الكمبيوتر املحمول، والهواتف الذكية لقراء•

استخدام على شبكة اإلنترنت، ومشاهدة األفالم والبرامج التلفزيونية، بدال من
(.التلفزيون والراديو)الطرق التقليدية 

االتصاالت



في حالة فقدان و.االحيانجميعفيبهمسلمامعظم الناس هذه الخدمات أمرا يتخذ•
وذلكهااليالحاجةامسحينهاتظهر–في أعقاب الكوارث الطبيعية االتصاالتخدمات
:من أجل

.لجمهور اسالمة علىالحفاظاملعلومات في حاالت الطوارئ و نقل•
.الفرق وبقيةلتنسيق بين املستجيبين األوائل لاالستجابةخطط •
.عضالببعضهمالتواصل بين أفراد األسرة واألحباء لالطمئنان على سالمة •

.لطوارئ اوفرق التواصل بين املدنيين •

االتصاالت



تقديم اريةهي استمر واملؤسساتعلى الرغم من أن الهدف األساس ي للشركات •
كل في جميع األوقات، فإنه من غير املحتمل أن يكون هذا هو الحال في أعقابخدماتهم

.أحداث كارثية
م األه. حالهكلحسباعتمادا على حجم ونوع الحدث، فإن مستويات الضرر تختلف •

تبعاآخرداء البنية التحتية لالتصاالت تختلف من مجتمع إلى أأهداف فانمن ذلك، 
. املعنيينالعالقةينبغي أن يحددها املجتمع وأصحاب التيحتياجاته، و ال 

الضروري منانهفولكي نتمكن من تحديد أهداف األداء، •
والهيئات العالقةأن نفهم من هم أصحاب 

االت التنظيمية من البنية التحتية لالتص
في يشتركوايجب أن جميعامألنهذلكو 

تأسيس أهداف األداء والعمل معا لتضييق
.االستدامةخططالفجوات في 

أهداف األداء



بعض امعوسنستعرض. هناك عدد من العناصر الهامة في البنية التحتية لالتصاالت•
.بهاهذه املكونات ونقاط الضعف املحتملة 

نظم الهاتف الثابت
ر على أداء معظم أنظمة االتصاالت الحديثة والتكنولوجيا املتقدمة تعتمد بشكل كبي•

يتمالتالي والتي غالبا ما تنقطع أثناء وبعد وقوع الكارثة، وب.  نظام الطاقة الكهربائية
خدماتقديمتالستمراريةبالغ األهمية اأمر تعتبروالتيالطاقة االحتياطية علىعتماد اال 

.  شبكة االتصاالت
يار تخطتعمل على ( الرقميةغيرالهواتف )ومع ذلك، الهواتف األرضية التقليدية •

بشكل عام، هو الهواتف األرضيةفوبالتالي، . الحدثبالتي قد ال تتأثر و كهربائي منفصل 
. التصال الهاتفيلخيار أكثر استدامة 

The American Lifelines Alliance (ALA 2006) recommends that 

landline systems should be retained or reinstated for standby 

service to reduce vulnerability.

البنية التحتية لالتصاالت



التوزيعغرف
خطوطاللتوزيعستخدم تالتي الغرفأيضا باسم املقاسم الهاتفية، هي ةاملعروفو •

أمر بالغ هاوصيانتالحفاظ على وظائف هذه املرافق ويعتبر. البياناتوخطوطالهاتفية 
. ماحدث بعدالوقت املناسب فيالخدماتاألهمية الستعادة 

:مثلاليهاالنظريجبوالتيالتوزيعلغرفخاصةتحدياتهناك•

بديلةتوزيعغرفوجود1.

التوزيعغرفمكانتصميم 2.
ن املعداتيأموت

البنية التحتية لالتصاالت



البديلةالتوزيعغرف
بعد الهجمات املستفادةالدروسمن•

على ( 11-9)2001سبتمبر 11فياإلرهابية 
ورك، مركز التجارة العالمي في مدينة نيوي

توزيعغرفوجوداهميةانظهرفقد
 فياتأمر حيوي الستمرار الخدمبديلة

.أعقاب وقوع كارثة
ن مانهاتمعظمسبتمبر،  تقريبا 11في •

ن أثرت بصورة مباشرة متقدالجنوبية
 .االتصاالتخدماتوفقدتجراء الكارثة 

توزيعالغرفبنى مباشرة على املفقد انهار 
.فيريزونلشركةالتابعة

2001سبتمبر 11في فيريزوناألضرار التي لحقت ببناء 

البنية التحتية لالتصاالت



البديلةالتوزيعغرف
فيريزونلدىيكنفي ذلك الوقت، لم •

كجزء من خدماتها بديلةتوزيعغرف
بيرا جهدا كالشركةبذلتولذلكالقياسية

هجمات ومنذ الالستعادة خدماتها بعد 
 تحسين النظام الخاصتمذلك الحين 

متعددة توزيعغرفبهم الستخدام 
.ملوثوقية إضافية

من مشاكل تأيضا عانAT&Tشركة•
دة متواجالتوزيعغرفمماثلة حيث كانت 

، الذي 2بالكامل في برج التجارة العالمي 
وعموما، تم إنفاق ما يقرب . انهار أيضا

على إعادة بناء وتطوير البنية$ b2من 
.11/9د التحتية لالتصاالت في مانهاتن بع

2001سبتمبر 11في فيريزوناألضرار التي لحقت ببناء 

البنية التحتية لالتصاالت



ن املعداتيأموتالتوزيعغرفأماكنتصميم 
خدماتلتقديمن املعدات الهامة في غاية األهمية يأموتالتوزيعغرفأماكنمتصمييعد•

.تصاالت السلكية والالسلكيةاال
رث الكواالنواعتبعامعينةاعتباراتتصميم الياخذالجغرافياعتمادا على املوقع •

تسقة مع تصميم املعدات والطاقة االحتياطية يجب أن تكون مفانوبالتالي . املختلفة
. تصميم املبنى

في التوزيعغرفعلى سبيل املثال، قد يكون تصميم •
غرفا الزلزال، بينمتاثير االعتبارفيتاخذمثالدبي 

راكثفي اإلمارات الشمالية قد تكون معنية التوزيع
.الفيضانات والرياح العاتيةب
ضا ، ينبغي أيبديلةتوزيعغرفتوفير ال ىإضافة و •

ثر تصميم هذه الهياكل ملقاومة األحمال البيئية األك
.تطرفا

البنية التحتية لالتصاالت



دات معالوخفيفهالتركيبات الفشل •
في مكسيكو التوزيعغرفداخل 
1985زلزال -سيتي



في نظام ( اتفالتلفزيون واإلنترنت عالية السرعة، واله)حزمة الخدمات املنزلية لتقديمتستخدم كابالت األلياف الضوئية اآلن •
.واحد

قاومة للماء هذه الكابالت هي م. استخدام كابالت األلياف البصرية يسمح لنقل كميات كبيرة من البيانات على واحد من األلياف•
.  بيربشكل ك

كارثة ثو د حدونتيجة لذلك، أثناء وبع. على الطاقة التي توفرها شركة الكهرباءرلألسف، هذه الخدمات تعتمد بشكل كبيولكن•
.  يةاالتصاالت األرضية باستخدام كابالت األلياف البصر تنقطعتبعاالكهرباء في كثير من األحيان، و تنقطعحيث 

ألغراض رياحالهبوبقبل الكهرباءقطعيتمبعض املجتمعات في•
من السقوط على " حية"هذا يمنع خطوط الكهرباء . السالمة

ة طاقالأيضا مصدر يقطعالطرقات والبيوت وغيرها، ولكنه 
.لالتصاالت السلكية والالسلكية

لكابل توفر بعض مقدمي الخدمات في املنزل بطارية احتياطية ل•
.والهاتف

كابالت األلياف البصرية-ت البنية التحتية لالتصاال 



اتجاهين على واواحد التجاهسواءاإلنترنت املصدر األكثر استخداما لالتصال تأصبح•
.  مدى العقدين املاضيين

قراءة / بال باستمرار للبريد اإللكتروني والتسوق عبر االنترنت، استقايتم استخدامه•
.  اعيةاألخبار، واالتصاالت الهاتفية، وعلى نحو متزايد الستخدام الشبكات االجتم

صاالت، أصبحت الشركات تعتمد اعتمادا كبيرا على شبكة االنترنت ألشياء مثل االت•
وثائق، ومؤتمرات الفيديو، والعمل مع أعضاء الفرق اآلخرين الوإرسال واستالم 

.  باستخدام أدوات التعاون عبر اإلنترنت

أنظمة االنترنت–ت البنية التحتية لالتصاال 



رعاية الصحية المجالفيستخدم االنترنت بكثافة من قبل املؤسسات املالية لتحويل األموال، وشراء وبيع األسهم، وما إلى ذلك تو •
لخدمة من السرعة مع الهاتف والكابل من قبل مقدمي اةنترنت عالياال ومراجعة السجالت الطبية اإللكترونية، وغالبا ما ترتبط 

.  خالل استخدام األسالك البصرية املحورية أو األلياف
ر إلى املستخدم يمنع سلسلة من املصدالعلى نظام الطاقة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في أي نقطة على طول عتمدتاإلنترنت •

.الخدماتوتقديماستقبال البيانات 

أنظمة االنترنت–ت البنية التحتية لالتصاال 



ثابت، بما نظام الهاتف التماثلنقاط فشل محتملة علىاملتحركالهاتف ظامنيحتوي •
ل أخرى نقاط فشعلىوتشمل . ت، نقاط التجميع، ومرافق الكابال التوزيعغرففي ذلك 

.الالسلكيةالتوزيعومكاتبجابر كاال املتحركفريدة من نوعها لشبكة الهاتف 

.  قاعدة برج يوجد وحدة للطاقة االحتياطيةكلل•
ات تؤثر على تقريبا جميع األخطار الطبيعية، بما فيها الزالزل والرياح العاتية والفيضان•

:برج الفردية لتعمل من خالل واحد أو أكثر من اإلجراءات التاليةالقدرة 

يا على نطاق واسع يحدث في كثير من األحيان نسبالطاقةخسارة •
.  بسبب الرياح العاتية والفيضانات، والزالزل 

 وقد تم تجهيز معظم األبراج الخليوية مع البطاريات التي تم•
ساعات من الطاقة االحتياطية بعد فقدان 8-4تصميمها لتوفير 

م لبرج من خالل استخدااويمكن تمديد وظيفة . خارجيةالالطاقة
.دائمة أو املحمولةالسواءمولدات الديزل 

أنظمة الهاتف املتحرك–ت البنية التحتية لالتصاال 



ميع ، وينبغي أن تظل جاالحداثيجب أن تعمل األنظمة بكامل طاقتها خالل وبعد •
.  طبيعيةبصورةتعمليةاألبراج الخلوية واملعدات التشغيل

للطوارئ سوف يظل ساريا أثناء 999توقعات بأن نظام استدعاء و افتراضوهناك •
لضمان وبالتالي، الطاقة االحتياطية الكافية أمر بالغ األهمية. وبعد وقوع الحدث

.التشغيلياألداء 
ب أن تشير إلى أن الطاقة االحتياطية يجالدراساتفانالسابقةلالحداثوتبعا•

.ساعات8-4تستمر لفترة أطول من املمارسة الحالية من 

أنظمة الهاتف املتحرك–ت البنية التحتية لالتصاال 



احللرينظرابرجانهيار
إعصارأثناءهالعاتي

2005كاترينا



طاقة احتياطية كافية للمعدات وأبراج الخليوي •
.املركزيةالتوزيعغرفلتبريد املعدات الضرورية في واملنعزلةةاستراتيجيات التبريد االحتياطي•
.الحد من تعرض خطوط التوزيع واملعدات الضرورية للمخاطر•
سها، بما في شبكة التوزيع نفلأهداف األداء تحقيقاملركزية، و التوزيعغرفالتقليل من نقاط الفشل في •

.الطاقة االحتياطيةو ذلك التصميم السليم للنظام 
.أتمته نظم استمرارية اعمال وإدارة املخاطر •
.استخدام نظم معزولة للتواصل بين فرق االستجابة أثناء الحوادث•
التعاون الشامل بين أصحاب العالقة في وضع خطط •

.االستجابة واستمرارية االعمال
دي فانه يجب التعامل مع مزو –بتقدير دور االتصاالت •

 خدمات االتصاالت كشركاء أعمال وليس مجرد شركات
.مقاولين

من أفضل املمارسات واملقترحات




