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 صحفيةنشرة 
 نيبالالطوارئ في  في حاالت تصاالتاال  معداتاالتحاد الدولي لالتصاالت ينشر 

 الزلزال المدمرفي أعقاب  اإلغاثةمحاولة لتنسيق جهود 
االتصاالت في حاالت الطوارئ في نيبال بعد الزلزال الذي ضرب البالد قام االتحاد بنشر معدات  – 2015 أبريل 27جنيف، 

 ريختر. بمقياس درجة 7,8بقوة  2015 أبريل 25 يوم
للشبكة العالمية عريضة النطاق إلى جانب لوحات شمسية  ساتلية مطاريف 10                       هاتفا  متنقال  ساتليا  و 35وتشمل معدات الطوارئ 

 وحواسيب محمولة لدعم جهود وتنسيق اإلغاثة.
وقال السيد هولين جاو، األمين العام لالتحاد "أود أن أعبر عن أعمق التعازي لشعب وحكومة نيبال بعد الخسائر في األرواح والتي 

أنحاء البالد". وأضاف "ومن شأن معدات االتصاالت في حاالت الطوارئ التي تزال ترتفع حصيلتها والدمار الواسع في جميع  ال
 أجل تنسيق جهود اإلغاثة واإلنقاذ."أرسلها االتحاد أن تساعد على استعادة وصالت االتصاالت الحيوية الضرورية من 

لكوارث طوارئ دور حاسم في أعقاب وقوع اوقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "لالتصاالت في حاالت ال
الفور". وأردف "فهي تضمن تدفق المعلومات في حينها والتي تحتاج إليها الوكاالت الحكومية بشدة هي واألطراف الفاعلة  على

 األخرى العاملة في مجال الشؤون اإلنسانية والمشاركة في عمليات اإلنقاذ."
البالد  مقاطعة في 75من بين  30، تؤكد التقارير الحكومية المبدئية أن (OCHA) شؤون اإلنسانية                                   وطبقا  لمكتب األمم المتحدة لتنسيق ال

ا بكثافة                                       ويشمل ذلك جباال  وأراض مرتفعة ينتشر فيهماندو. ثتأثرت بالزلزال في المنطقتين الغربية والوسطى، بما في ذلك وادي كا
 منطقة كاثماندو العظمى وباكتابور وبوكارا. -                                                         الريفيون فضال  عن بعض المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة 

ط بين الرب                                                                                                         وفي المؤتمر الثالث لألمم المتحدة بشأن الحد من خطر الكوارث الذي ع قد في سنداي، اليابان، تناول االتحاد أهمية 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحد من خطر الكوارث.

 .2015 بعد يتجزأ من برنامج التنمية لما                                               ويرى االتحاد أن االتصاالت في حاالت الطوارئ جزءا  ال
 :بالمسؤولين التاليينلمزيد من المعلومات يرجى االتصال 

  سانجاي أشاريا
 والمعلومات العامةرئيس العالقات مع وسائل اإلعالم 
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بتكار ، التي تدفع عجلة االالمعلومات واالتصاالت تفي مسائل تكنولوجيااالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة 
كيان من القطاع  700                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في

لتأسسيه  (150)بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة  2015 ، يحتفل في1865نشئ في                 واالتحاد الذي أ  . الخاص والمؤسسات األكاديمية
لتعاون الدولي ا وتعزيزاالستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية  بوصفه الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق

وصيل البيني السلس عالمية لكفالة الت ضع معاييرو تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي و و تخصيص المدارات الساتلية  في
لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، 

       ضال  عن ف قيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل والرادارات األو و ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 
 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، 
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