
إنقـــاذ األرواح
الطوارئ حاالت  في  االتصاالت 





 شكـــر وتقــديــــر
أنتهز هذه الفرصة بامتنان بالغ ألشكر كل شركائنا الذين قاموا دون كلل بدعم جهودنا اإلنسانية 

إلنقاذ األرواح يف حاالت الطوارئ واملسامهة يف هذه اجلهود. وكانت السنتان 2010 و2011 
مفعمتني بالتحديات على الصعيد العاملي. فقد عانت كل من هاييت وشيلي وباكستان وإندونيسيا 
واليابان والرأس األخضر ومالوي وأوغندا، من بني بلدان أخرى، كوارث طبيعية بدرجات متفاوتة 

سببت معاناة ال توصف للسكان احملليني.

ويقدِّم هذا الكتيب معلومات عن بعض أنشطتنا املوجهة إىل مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد 
على االستجابة حلاالت الطوارئ. وحنن نعمل جاهدين على تعزيز وتقوية جهودنا للحد من 

أخطار الكوارث وإدارة الكوارث من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغرض 
تقليل أو ختفيف أثر الكوارث. 

وأود أن أدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاعات للمسامهة يف إطار عمل االحتاد من أجل 
التعاون يف حاالت الطوارئ (IFCE) الذي يرد وصفه بصورة واضحة يف هذا الُكتيِّب. وأنا أثق 
أنكم تتفقون معي أن إنقاذ حياة شخص واحد فقط يفوق ما ندفعه يف سبيل ذلك من مال. 

وشكراً لكم

الدكتور محدون إ. توريه
األمني العام

الدكتور حمدون إ. توريه، األمين العام





 اتصـــاالت الطـــوارئ

هاييت   •
شيلي  •

إندونيسيا  •
مالوي  •

باكستان  •
اليابان  •

الرأس األخضر  •
أوغندا  •

باكستاناكستان  •
اليابان  •
الرأس ا  •
أوغند  •

با

تشيع الكوارث االضطراب يف االقتصادات الوطنية وتوهن على حنو خطري 
الفئات الفقرية والضعيفة. ومن املعروف أن الكوارث تشكِّل معوقات 

كربى أمام التنمية املستدامة واحلد من الفقر، وخاصة يف أقل البلدان منواً 
ا ختلِّف وراءها  والدول اجلزرية الصغرية النامية. وعندما حتل الكارثة فإ

أرواحاً مفقودة أو أرواحاً حمطمة وخسائر اقتصادية. ويكون تأثريها أكثر 
سوءاً على من يعيشون يف املناطق النائية واملعزولة دون إمكانية النفاذ إىل 

مرافق املعلومات واالتصاالت األساسية اليت متثل عنصراً جوهرياً لتوفري 
املعلومات احليوية والتحذيرية من أجل إنقاذ األرواح.

والذراع اإلمنائي يف االحتاد الدويل لالتصاالت يعترب اتصاالت الكوارث 
جانباً ال يتجزأ من مشاريعه اليت تتكامل فيها االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتنبؤ بالكوارث واكتشافها والتحذير منها.

وتؤدي اتصاالت الطوارئ دوراً حامساً يف أعقاب الكوارث مباشرة حيث 
تكفل سرعة تدفق املعلومات احليوية اليت حتتاجها بشدة الوكاالت 

احلكومية وغريها من األطراف الفاعلة اإلنسانية املشارِكة يف عمليات 
اإلنقاذ وتوفري املساعدة الطبية للمصابني. 

وينشر االحتاد الدويل لالتصاالت وشركاؤه احملطات الساتلية الطرفية 
وغريها من معدات اتصاالت الطوارئ يف البلدان املتأثرة يف خالل 

األربع والعشرين إىل الثمانية واألربعني ساعة األوىل بعد وقوع الكارثة 
للمساعدة على استعادة وصالت االتصاالت احليوية. ويف الفرتة 

2011-2010 شهد العامل كوارث مدمِّرة وكان االحتاد الدويل يف قلب 

املوقع حيث ساعد على إنقاذ األرواح ومساعدة البلدان مبا فيها:

الصفحة 1        



 إنقـــاذ األرواح
التدخالت الكربى من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت

أثناء الكوارث يف الفرتة 2011-2010



إنــدونـيسيــا 2010     
زلزال وتسونامي وانفجار بركاني طبيعة الكارثة 

1 281 عدد الوفيات 
225 254 السكان المتأثرون 

هــايتــي 2010    
زلزال طبيعة الكارثة 

7 القوة  
222 570 عدد الوفيات 
3,7 مليون السكان المتأثرون 

أوغنـــدا 2011   
فيضان طبيعة الكارثة 

27 عدد الوفيات 
63 075 السكان المتأثرون 

بـاكـستــان 2010   
فيضان طبيعة الكارثة 
2 113 عدد الوفيات 

20 363 496 السكان المتأثرون 

شيلي 2010   
زلزال طبيعة الكارثة 

8,8 القوة  
562 عدد الوفيات 

2 671 556 السكان المتأثرون 

اليـــابــــان 2011     
زلزال وتسونامي طبيعة الكارثة 

9 القوة  
19 848 عدد الوفيات 

492 140 السكان المتأثرون 





الصفحة 5        

 هــايتــي 2010
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت معدات االتصاالت املتنقلة الساتلية يوم 13 يناير 2010 فور 

وقوع زلزال بقوة 7 سبب دماراً وتعاسة هائلة يف هاييت. واستخدمت هذه الوحدات إلعادة 
إنشاء وصالت االتصاالت األساسية ومت نشر ساتل نطاق عريض آخر مع إرسال خرباء 

 (QDBS) لتشغيل هذه املعدات. وأنشأ االحتاد أيضاً حمطة “كوالكم” القاعدية القابلة للنشر
دف تعزيز  واستكمل النظام اخللوي املخصص لتمكني إجراء االتصاالت الالسلكية احليوية 

آليات االستجابة والتعايف يف منطقة الكارثة.

وأتاحت شبكة واي ماكس (WiMAX) وأجهزة احملطات الطرفية املركَّبة املتنقلة توصيلية 
اإلنرتنت املتحركة عالية السرعة.

وكان هذا الزلزال أسوأ زلزال يف املنطقة منذ أكثر من 200 سنة، وأدى إىل تدمري عاصمة 
هاييت بور أو برنس بالكامل إىل جانب عدة مدن وقرى أخرى يف البلد، خملفاً آالف 

واملصابني. القتلى 

تأثر 3,7 مليون نسمة بالكارثة
570 222 وفــاة

000 300 1 الجئ يف املرافئ

000 766 شخص مشرَّد

كانت املعدات اليت أرسلها االحتاد الدويل لالتصاالت إىل هاييت للمساعدة أثناء الزلزال ذات فائدة عظمى وساعدت كثرياً حكومة هاييت 
“وشعبها وأّدت إىل تسهيل أعماهلم يف هذه األزمة أثناء الكارثة وما بعدها. مونتان مارسيلن - املدير العام لشركة كوناتيل

“
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الصفحة 7        

 شيلـــي 2010
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت معدات االتصاالت املتنقلة الساتلية يوم 
1 مارس 2010 مباشرة بعد وقوع الزلزال الذي هز شيلي يوم 27 فرباير 

2010. واستعملت هذه املعدات لتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ وتوصيل 

اللوجستيات واخلدمات األساسية من جانب العاملني اإلنسانيني.

وأّدى الزلزال الذي وقع بقوة 8.8 إىل أكثر من 500 وفاة وأثر على آالف 
األشخاص ودمَّر البنية التحتية األساسية مبا يف ذلك االتصاالت والكهرباء 

والطرق واملنازل.

562 وفــاة

تأثر أكثر من 2 مليون نسمة بالكارثة.

أود أن أعرب عن تقديري العميق للمساعدة والتعاون املقدَّمني إىل حكومة شيلي من االحتاد الدويل لالتصاالت. 
لقد كان الدعم املقدَّم ال يقدَّر بثمن وساعد على توصيل املناطق النائية يف أعقاب هذه املأساة اهلائلة.

“سنيور خورخيه أتون باملا - وكيل وزارة االتصاالت، وزارة النقل واالتصاالت

“





الصفحة 9        

 إنـدونيسيا 2010
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت جمموعة خمتلطة من احملطات الطرفية الساتلية 

عريضة النطاق يوم 27 أكتوبر 2010 يف حماولة منه الستعادة وصالت 
االتصاالت احليوية يف أعقاب تسونامي الذي نشأ عن زلزال بقوة 7,7 وانفجار 

بركاين أصاب األرخبيل اإلندونيسي يف حادثتني منفصلتني. 

وبينما كافح عمال املعونة واإلنقاذ يف ظروف مناخية عسرية ويف تضاريس 
وعرة للوصول إىل ضحايا تسونامي يف جزر منتاوي النائية أمام سومطرة 
استمر بركان جبل مريايب يقذف الغازات واحلمم امللتهبة على القرى يف 

ا ما  وسط جاوا. وأّدت هذه الكوارث الطبيعية إىل اخلراب، خملفة يف أعقا
ال حيصى من الوفيات والدمار.

281 1 وفــاة

تأثر 254 225 نسمة بكوارث عام 2010.
تسببت يف تدمري االتصاالت والقوى الكهربائية والطرق 

و000 4 مسكن.

فيما يتعلق بطلبنا للحصول على مساعدة االحتاد الدويل لالتصاالت لتزويدنا باملعدات الساتلية الستعماهلا يف غرب 
سومطرة، فإننا نشركم على املعونة السريعة يف أعقاب زلزال غرب سومطرة. 

“إحسان بيدروس - نائب املدير العام للشؤون الداخلية

“





 مـــالوي 2010
يوم  الساتلية  املتنقلة  االتصاالت  معدات  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  نشر 

ملوسم  2010 الستخدامها يف أنشطة التأهب للكوارث انتظاراً  24 نوفمرب 

املطر الذي ميكن أن يسبب كارثة واسعة النطاق يف املناطق املعرَّضة 
مالوي. يف  للفيضانات 

11 page

أود أن أشكر االحتاد الدويل لالتصاالت ملساعدته التقنية املقدمة إىل مالوي. لقد كانت هذه املعدات 
دعماً هائًال لعملياتنا يف إدارة الكوارث.

(MACRA) تشارلز نساليوا - املدير العام لسلطة تنظيم االتصاالت يف مالوي

الصفحة 11        

4 وفيات
تأثر 586 83 نسمة بالفيضانات يف عام 2010. “

“





الصفحة 13        

 بـاكستــان 2010
يوم  الساتلية  املتنقلة  االتصاالت  معدات  لالتصاالت  الدويل  االحتاد  نشر 

2010 بعد فيضانات شديدة بغرض استعادة موارد االتصاالت  24 أغسطس 

اإلنسانية  األعمال  يف  للمساعدة  العاجلة  احلاجة  إليها  تقوم  اليت  احلرجة 
اإلغاثة. وأعمال 

األرض  على  البشرية  اللوجيستيات  لتنسيق  املعدات  هذه  السلطات  واستعملت 
بُعد  عن  الطب  وإقامة مرافق  اإلنسانية  للجهات  األساسية  االتصاالت  وتوفري 

الضحايا. لصاحل 

أكثر  وتشرَّد  للتدمري.  التحتية  البنية  وتعرضت  أرواحهم  األشخاص  مئات  وفقد 
15 مليون شخص وُغمرت مساحة واسعة من األراضي الزراعية اخلصبة  من 

معيشة  وتأثرت  التغذية.  وبسوء  باملياه  املنقولة  باألمراض  الكثريون  وتأثر  باملياه. 
عدة ماليني من البشر بسبب العواقب الشديدة الطويلة األجل على احلياة 

البلد. يف  واالجتماعية  االقتصادية 

113 2 وفــاة

تأثر 20 مليون نسمة بالكارثة.

تدمري أراضي احملاصيل اخلصبة.
تسببت يف تدمري االتصاالت والقوى الكهربائية والطرق 

وخطوط السكك احلديدية.

تقدِّر باكستان دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف توفري املعونة واملساعدة للبلدان النامية أثناء املصائب والكوارث الطبيعية.
“ جنيب اهللا مالك - الوزير االحتادي بوزارة تكنولوجيا املعلومات

“





الصفحة 15        

 اليـابــان 2011
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت معدات االتصاالت املتنقلة الساتلية يوم 15 
مارس 2011 يف املناطق املتأثرة بشدة بسبب تسونامي الذي ضرب املناطق 

الساحلية يف اليابان بعد الزلزال املدِّمر يف 11 مارس 2011 بقوة 9 على 
مقياس رخرت.

وقدمت هذه املعدات، مقرتنة بألواح الطاقة الشمسية اليت تتيح التشغيل أثناء 
ا  انقطاع الكهرباء، مسامهة كربى يف عملية البحث واإلنقاذ اليت قامت 

848 19 وفــاةاحلكومة اليابانية ويف إعادة إقامة وصالت االتصاالت احليوية.

تأثر 140 492 نسمة
تعرض 225 129 مبىن للتدمري الكامل

تسببت يف تدمري خطري للبنية التحتية للكهرباء واالتصاالت 
وخطوط السكك احلديدية.

حادثة نووية يف فوكوشيما

ا. وقد بدأنا  لقد كانت مساعدتكم القيِّمة مساعدة ال غىن عنها لنا يف دعمنا للمناطق املدَّمرة وسكا
بالفعل يف توزيع أجهزة االتصاالت اليت تلقيناها منكم.

“يوكوتا توشيوك - املدير العام يف وزارة الشؤون الدولية للشؤون الداخلية واالتصاالت باليابان

“
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17171777     الصفحة 17         لالالصفصفصفحححةححةحةحة

 الرأس األخضر 2011
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت معدات اتصاالت الطوارئ يوم 30 مايو 

2011 لتعزيز التأهب للكوارث يف الرأس األخضر عندما بدأت تظهر 

على جبل فوغو يف جزيرة فوغو دالئل على انفجار بركاين حمتمل.





الصفحة 19        

 أوغنـــدا 2011
 16 نشر االحتاد الدويل لالتصاالت معدات االتصاالت املتنقلة الساتلية يوم 

الفيضانات  بعد  واالستجابة  اإلغاثة  جهود  يف  للمساعدة   2011 أغسطس 
واالنزالقات الطينية الناشئة عن األمطار الغزيرة اليت أشاعت الدمار يف أجزاء 

البلـــد. من 

يارات الطينية الكثري من األشخاص الذين حيتاجون إىل  وخلَّفت اال
إعادة التوطني بصورة عاجلة وسببت وفيات وإصابات وأضرار خطرية يف 

املمتلكات واحملاصيل.

نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لكم ولكل إدارة االحتاد على املساعدة املقدَّمة إىل أوغندا من خالل توفري احملطات 
الطرفية الساتلية الستعماهلا يف املناطق اليت تأثرت بشدة بسبب الفيضانات.

جلنة االتصاالت األوغندية

27 وفــاة

تأثر 075 63 نسمة
تسببت يف أضرار خطرية يف املمتلكات واحملاصيل.

“

“
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الصفحة 21        

لتقدمي املسامهات واملشاركة يف هذا اجلهد إلنقاذ األرواح يرجى االطالع على التفاصيل التالية اخلاصة بصندوق اتصاالت الطوارئ 
لالحتاد الدويل لالتصاالت.

Bank: UBS SA (USD)

Address: Case postale 2600 CH-1211 Genève 2

Account Holder: International Telecommunication Union

Account no: 240-C8108252.2

IBAN: CH54 0024 0240 C810 8252 2

SWIFT Code: UBSWCHZH80A

يرجى كتابة عبارة ”EMERGENCY TELECOMMUNICATIONS FUND“ لتمييز مسامهات (صندوق اتصاالت الطوارئ)

ويسرنا أن نشعركم باستالم مسامهاتكم. ولذلك يرجى استكمال منوذج لن يستغرق منكم سوى دقيقة واحدة يف املوقع التايل:

 http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/donation/index.html

 اشترك معنا يف إنقاذ األرواح
دعمـــاً ألعمــالنــا …



 شكراً من أعماق قلوبنا                

Governement 
of Japan



لشـركـائنــا                   





 معلومات عن اإلطار الدولي لالتحاد من أجل التعاون في 
(IFCE) حاالت الطوارئ

إطار عمل االحتاد من أجل التعاون يف حاالت الطوارئ (IFCE) هو إطار وضعه االحتاد ليعمل يف املقام األول على توصيل ونشر موارد االتصاالت/املعلومات 
واالتصاالت إىل البلدان واجلهات اإلنسانية وضحايا الكوارث بطريقة سريعة أينما وكلما حلت الكوارث، وذلك عن طريق استعمال أنظمة قابلة للنقل وسهلة 

النشر وموثوقة االستعمال وال تتسم بطابع حصري. ويف األساس يقدِّم هذا اإلطار خدماته يف مجيع مراحل إدارة الكارثة، وبذلك يغطي الفرتات قبل وقوع الكوارث 
وأثناءها وبعدها. واإلطار، باعتباره مبادرة اسرتاتيجية لالحتاد، يشمل ثالث جمموعات/قواعد أساسية:

1. جمموعة التكنولوجيا: تتألف هذه اجملموعة من مشغِّلي السواتل ومشغلي 

احملطات األرضية الربِّية ومشغِّلي االتصاالت وخاصة مقدمي اخلدمة املتنقلة 
ونظام املعلومات اجلغرافية (GIS) ومنظمات االستشعار عن بُعد. ويوفر استيعاب 
ونشر املعلومات املخططة مسبقاً واملعلومات التارخيية ومعلومات الوقت احلقيقي 

قبل الكوارث وأثناءها وبعدها. وهلذا العنصر أمهية حامسة، وخاصة ملقدمي 
خدمات وتطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين قد 
يرغبون يف حتديد نقاط ضعف شبكات االتصاالت (قبل الكوارث وصياغة 

حتليالت سيناريوهات ”ماذا لو حدث ...“) والعطب يف الشبكة (بعد 
الكوارث). وسيشمل ذلك نظام املعلومات اجلغرافية الذي يستند إىل اإلنرتنت 
بفضل تكامل نظام املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا اإلنرتنت وميكن استخدامه 
لتحقيق زيادة كبرية يف استعمال البيانات الفضائية والوصول إليها، وهي متثل 

مطلباً رئيسياً قبل الكارثة وأثناءها وبعدها. ويسمح هذا النهج للعديد من 

الوكاالت العاملة على منصات تكنولوجيا خمتلفة واليت تستعمل قنوات اتصاالت 
خمتلفة باستعمال اإلنرتنت من أجل تنفيذ التعاون مع القيام يف الوقت نفسه 

بإدارة الكوارث الطبيعية مثل األعاصري احللزونية والزالزل والرباكني، إخل.

2. جمموعة التمويل: وتركز هذه اجملموعة على املصادر احملتملة للتمويل اليت ميكن 
أن تساهم يف إنشاء صندوق احتياطي يستعمل عند وقوع الكارثة. وتشمل هذه 
اجملموعة احلكومات واملصارف اإلمنائية والقطاع اخلاص ومنظمات األمم املتحدة 

واجملموعات االقتصادية اإلقليمية، إخل.

الدعم  خدمات  مقدمي  اجملموعة  هذه  تكوِّن  اللوجيستية:  اجملموعة   .3
إىل  واالتصاالت  املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  معدات  نقل  مثل  األخرى 
مواقع الكوارث ومنها. ويشمل ذلك مشغِّلي النقل اجلوي وخدمات الربيد 

الدولية. اخلاصة 
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