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 صحفيةنشرة 

 االتحاد الدولي لالتصاالت ينشر تجهيزات اتصاالت الطوارئ في فانواتو
 "بام" المداريفي أعقاب اإلعصار  اإلغاثةمحاولة لتنسيق جهود 

الدولي لالتصاالت بنشر تجهيزات اتصاالت الطوارئ في فانواتو في أعقاب الدمار قام االتحاد  – 2015 مارس 26جنيف، 
 مارس. 13ضرت األرخبيل يوم الجمعة  5من الفئة  عاصفة مداريةالناجم عن إعصار بام، وهو 

لجزرية لدعم لوحة شمسية إلى الدولة ا 35و لشبكة العالمية عريضة النطاقلمطاريف  10                هاتفا  ساتليا  و 40وأرسل االتحاد 
 .اإلغاثةجهود تنسيق 

 هاتأثير  يشتدو على الصعيد العالمي  وشدتها تواتر الكوارث يتزايدوقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، هولين جاو "
ننا                  واستطرد قائال  "و  على البلدان النامية". يشتد أكثر ما ا نعمل مع شركائنا لزيادة قدرة الدول األعضاء على إدماج تكنولوجي      ا 

ما سي الكوارث. كما أن االتحاد يشجع الحكومات وال مخاطربالحد من  الخاصةالمعلومات واالتصاالت في سياساتها 
 لقادرة على الصمود أمام الكوارث."البلدان النامية، على االستثمار في البنية التحتية لالتصاالت ا حكومات

واتو بقوة الذي ضرب فان المداري العنيفإعصار "بام" مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "إن  روقال السيد براهيما سانو، مدي
عادة التأهيل". وأردف قائال  "إن االتحاد يلتزم بمساعدة الدول حركة            مدمرة، شل   ألعضاء ا                                                                                          االتصاالت وأثر على جهود اإلنقاذ وا 

 ررين."لدعم السكان المتضفي استعادة وصالت االتصاالت في أعقاب الكوارث الطبيعية لتسهيل االستجابة اإلنسانية 
جزيرة في فانواتو  83                                 مشيرا  إلى أن جميع الجزر البالغة وشكر رئيس وزراء فانواتو، السيد جو ناتومان االتحاد على دعمه 

 بام. المداري عانت من دمار كبير نتيجة اإلعصار
           ال  "ونظرا  ". وتابع قائالعصيبةفي هذه األوقات  بالغة األهميةوقال السيد ناتومان "إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ساعدنا على في ربوع البالد، ست وقمنا بتوزيعهامن االتحاد التي تلقيناها لتعطل االتصاالت، فإن تجهيزات االتصاالت 
 تنسيق جهود اإلنقاذ واإلبالغ عن الحالة في الجزر النائية".

لت إلى                            . وي قد ر أن سرعة الرياح وصيضرب اإلعصار أرخبيل فانواتو بما في ذلك عاصمتها بورت فيال في جزيرة إيفات
 إتالف تسبب في األمر الذي                    كيلومترا  في الساعة  320 حوالي لتصل إلى ذروتهارياح بلوغ ال                       كيلومترا  في الساعة مع  250

 في العاصمة. الحطام     خل فعلى الخدمات مثل الكهرباء و  ر    أث  البنية التحتية و 
تضررت أو في المائة من الهياكل  90، إلى أن (OCHA) لتنسيق الشؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة  وتشير تقديرات

 في إيفاتي وتوربا وبيناما. اإليواء                مركزا  من مراكز  25 لجأوا إلى شخص 2000أكثر من و                       د مرت في جزيرة إفاتي. 
 شخص في العاصمة. 000 47جزيرة. ويعيش حوالي  65 علىنسمة موزعين  000 267ويبلغ عدد سكان فانواتو 

االتحاد  وتناول                                                                                               وشارك االتحاد مؤخرا  في المؤتمر الثالث لألمم المتحدة بشأن الحد من خطر الكوارث في سنداي، اليابان.
 أهمية ربط تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بالحد من خطر الكوارث.

 .2015                                                                     ويعتبر االتحاد اتصاالت الطوارئ جزءا  ال يتجزأ من برنامج التنمية لما بعد 
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 يلي: االتصال كمالمزيد من المعلومات يرجى 
  سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

  5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

  مونيكا ألبرتيني
 مكتب تنمية االتصاالتمسؤولة االتصاالت، 

 5317 730 22 41+الهاتف: 

 6065 808 79 41+  :المتنقل الهاتف

 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
تدفع عجلة  ، التيالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  االبتكار في
بالذكرى السنوية  2015 ، يحتفل في1865نشئ في                 واالتحاد الذي أ  . كيان من القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية 700

ترك لطيف االستعمال العالمي المش ولية المسؤولة عن تنسيقلتأسسيه بوصفه الهيئة الحكومية الد (150)الخمسين بعد المائة 
في العالم  تحسين البنية التحتية لالتصاالتو تخصيص المدارات الساتلية  التعاون الدولي في وتعزيزالترددات الراديوية 

التحاد م اضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتز و النامي و 
بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية 

الهاتف  التقارب في خدمات        فضال  عن  رصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةو إلى علم الفلك الراديوي 
 www.itu.int والتلفزيونية. اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةتكنولوجيات و الثابت والمتنقل، 
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