
  5/2املسـألة 

  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا/االتصاالت استعمال
 من آثارها والتصدي لها تخفيفاللكوارث و ل التأهب أجل من

  أو المشكلة بيان الحالة  1
  السياق:  1.1

 شواغل من األمهية بالغ شاغالً  تظل اليتو  الكوارث الطبيعية والكوارث الناجتة عن أفعال البشر اليت وقعت مؤخَّراً،  أ ) 
  األعضاء؛ الدول

 املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت دعم استخدام يف منذ وقت طويل لالتصاالت الدويل الحتادالدور الذي يؤديه ا  ب)
ا؛ يف والتصدي هلا وحتقيق التعايف آثارها من والتخفيف للكوارث التأهب بغية واالتصاالت  أعقا

 دعم بغية العاملي، ستوىامل على أم اإلقليمي ستوىامل على سواء اخلربات، وتبادل املعلومات بشأن التعاون أمهية  ج)
  اإلقليمي؛و  الوطينالصعيدين  على التأهب

جتميع الكثري من  ذلك يف مبا ،املنصرمة الدراسة فرتة يف 1/2‐22 املسألة على العملحققها  اليت املمتازة النتائج  د )
  .الطوارئ اتصاالت بشأن وكتيب اإلنرتنت على إلكرتونياً  ا يُنتَفع أدوات جمموعة ووضعدراسات احلاالت 

  نصوص توفر معلومات أساسية:  2.1
ات املعلوم تكنولوجيا/االتصاالت دوربشأن للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ) 2014، ديب املراَجع يف( 34القرار   ) أ 

 ،هلا والتصدياإلنقاذ واإلغاثة والتخفيف من آثارها  عمليات ويف حبدوثها املبكر واإلنذارالتأهب للكوارث  واالتصاالت يف
  دعم تقدمي املساعدات اإلنسانية؛ ويف
منه العديد  91  الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من الفقرة  يف برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، الذي يقر وحيدد  ب)

  جمال التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها؛  يف االتمن العناصر اهلامة اليت يتعني تناوهلا عند استعمال االتص
للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن جوانب االتصاالت املتعلقة حبماية اجلمهور  (Rev.WRC‐12) 646القرار   ) ج

  حاالت الكوارث؛ يف واإلغاثة
 واالتصاالت املندوبني املفوضني بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات) ملؤمتر 2010غواداالخارا،   املراَجع يف( 36القرار   )  د
  خدمة املساعدات اإلنسانية؛ يف
املعلومات  ) ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن استعمال االتصاالت/تكنولوجيا2010غواداالخارا،   املراَجع يف( 136القرار   ) ه

من آثارها  اإلنذار املبكر والوقاية والتخفيف  ويف الت الطوارئ والكوارث،عمليات الرصد واإلدارة اخلاصة حبا  يف واالتصاالت
  واإلغاثة عند وقوعها؛

للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن موارد االتصاالت الراديوية الالزمة لإلنذار  (Rev.WRC‐12) 644القرار   ) و
  وعمليات اإلغاثة؛آثار الكوارث املبكر وختفيف 



من أجل للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن مبادئ توجيهية بشأن إدارة الطيف  (Rev.WRC‐12) 647القرار   ز )
  حاالت الطوارئ والكوارث؛ يف اإلغاثةاتصاالت 

للمؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية بشأن استعمال االتصاالت الراديوية من أجل  (Rev.WRC‐12) 673القرار   ح)
  رض مثل التنبؤ بالكوارث ورصد آثار تغّري املناخ.تطبيقات رصد األ

  أحكام أخرى:  3.1
االتصاالت الراديوية الذي يتعلق بقاعدة بيانات الرتددات ) جلمعية 2012(جنيف،  ITU‐R 53‐1القرار   أ ) 

  حاالت الطوارئ واليت يعمل على احلفاظ عليها مكتب االتصاالت الراديوية؛ يفاملستعملة 
يتعلق مببادئ توجيهية إلدارة االتصاالت الذي معية االتصاالت الراديوية جل )2012(جنيف،  ITU‐R 55‐1القرار   ب)

والتخفيف من آثارها واإلغاثة بشكل متعاضد ومتعاون داخل االحتاد ومع املنظمات واستشعارها التنبؤ بالكوارث  يف الراديوية
  األخرى خارج االحتاد؛

توصى بأن تدرج اإلدارات خدمات اهلواة ضمن خططها الوطنية اليت  تنمية االتصاالت لقطاع ITU‐D 13‐2التوصية   ج)
اتصاالت الكوارث وأن تضع مذكرات تفاهم  يف ال خلدمات اهلواةاليت تعرتض االستعمال الفعّ  للكوارث وأن حتد من العوائق

  حاالت الكوارث؛ يف مع منظمات اهلواة ومنظمات اإلغاثة
لتسهيل تعميم جتهيزات االتصاالت الراديوية توجيهًا تقدم الراديوية اليت  لقطاع االتصاالت ITU‐R M.1637التوصية   )  د

  حاالت الكوارث والطوارئ على الصعيد العاملي؛ يف اإلغاثة يف املستعملة
أجزاء  ،يتضمن معلومات عن بعض النطاقات أوالذي  الراديوية لقطاع االتصاالت ITU‐R M.2033التقرير   ) ه

  حاالت الكوارث؛  يف مت تعيينها لعمليات اإلغاثةاليت  ،منها
 حاالت الطوارئ لعمليات اإلغاثة  يف املخطط الدويل لألفضلية(لقطاع تقييس االتصاالت  ITU‐T E.106التوصية   ) و
مليات التنفيذ الوطنية وإطار التوصيل البيين لع (ETS)خدمة اتصاالت الطوارئ ( ITU‐T E.107 والتوصية )الكوارثحاالت   يف

حاالت  يف عمليات اإلغاثة يف تتعلقان باستعمال السلطات الوطنية لالتصاالت العموميةو  )،ETS لرتقيم اخلدمة
  والكوارث. الطوارئ

  بعين االعتبارجوانب تؤخذ   4.1
مكتب تنمية االتصاالت واملكاتب اإلقليمية لتقدمي املساعدة بشأن إطار برنامج (برامج)   يف العمل التكميلي اجلاري  أ ) 

  االحتاد؛ يف اتصاالت الكوارث/اتصاالت الطوارئ للدول األعضاء
أنشطة الفريق املشرتك بني القطاعات املعين باتصاالت الطوارئ، الذي يعد مبثابة آلية داخلية ألمانة االحتاد لضمان   ب)
  يق بني مجيع أنشطة األمانة بشأن اتصاالت الطوارئ؛التنس
توفري التجهيزات واخلدمات  يف دور أعضاء قطاعات االحتاد واملنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلة  ج)

غاثة وحتقيق التعايف دعماً ألنشطة اإلواالتصاالت جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   يف بناء القدرات  واملساعدة يفواخلربات 
  ؛(ICE)حاالت الطوارئ  يف العامل أمجع، وخباصة عرب إطار االحتاد الدويل لالتصاالت للتعاون الدويل يف الكوارث  إثر
االحتاد الدويل لالتصاالت الذي يشارك فيه  (WGET)العمل اجلاري لفريق عمل األمم املتحدة املعين باتصاالت الطوارئ   د )

  خدمة املساعدات اإلنسانية؛ يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلوماتلتسهيل استعمال 



واالحتاد الدويل  (ICAO)ومنظمة الطريان املدين الدويل  (IMO)العمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة البحرية الدولية   ) ه
  اتصاالت الكوارث؛ لالتصاالت واملتعلق بالبحث واإلنقاذ وإنذارات االستغاثة والذي ميكن تطبيقه على أطر إدارة

توفِّر جمال اتصاالت الطوارئ   يف االحتاد الدويل لالتصاالت عمل ييسِّرها اليت واملنتديات العمل وورشأن املنشورات   ) و
  ؛وقوعها عند واإلغاثة آثارها، وختفيف ،للكوارث التأهب االحتاد على يف األعضاء الدول قدرات لتعزيزاملعلومات 

ا يف الناميةتزال البلدان   ال  ز )   حاالت الكوارث؛ يف جمال إدارة االتصاالت يف حاجة إىل الدعم لتطوير خربا
 تنمية لقطاع 2  الدراسات وجلنة اإلقليمية املكاتب مع بالتنسيقتنمية االتصاالت، لقطاع  5  إطار اهلدف  ميكن يف  ح)

مساعدة وتوجيه البلدان النامية من أجل وضع خطط شاملة إلدارة الكوارث وإقامة مراكز لإلنذار  يف االستمرار ،االتصاالت
  ؛قضية التكيف مع تغري املناخ والنهوض بالتعاون اإلقليمي والدويل وقت الكوارث عرب جهود منسقةاملبكر وتناول 

االت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت معظم احلاالت تعزيز مشاريع تنمية االتص يف ويضاف إىل ذلك أنه ميكن  )ط
  اجلاري منها واملخطط له تلبية ملتطلبات اتصاالت الطوارئ ودعماً لعمليات اإلغاثة وحتقيق التعايف؛

ال لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات عالوة على ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات عن االستعمال الفعّ   ي)
سبل دمج النظم والبىن التحتية القائمة  يف ذلك النظر يف والتصدي هلا وحتقيق التعايف إثرها، مباواالتصاالت للتأهب للكوارث 
، وسبل املساعدة على ضمان الكوارث أعقاب يف واخلدمات للنظم السريع النشر تيسري سبلضمن أطر إدارة الكوارث، و 

 الكوارث الطبيعية.القدرات االحتياطية للشبكات والُبىن التحتية وصمودها إزاء 

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2
مواصلة دراسة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األرضية والفضائية واملدجمة بغية مساعدة البلدان   1.2

ذلك  وقوعها، مبا يف االستفادة من التطبيقات ذات الصلة للتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتصدي هلا واإلغاثة عند املتضررة يف
يئة بيئة تنظيمية مؤاتية متكِّن من مراعاة أفضل املمارسات/املبادئ التوجيهية بشأن التنفيذ ويف النشر السريع  ضمان 

  تنفيذها.  للتكنولوجيا ذات الصلة ومن
 اخلطط ووضع هلا والتصدي آثارها وختفيف للكوارث التأهب جمال  يف احلاالت ودراسات الوطنية اخلربات مجع مواصلة 2.2

  .بينها املشرتكة املواضيع وتدارس الكوارث،حاالت  يف التصاالتل الوطنية
 يتعاونون  إذ املصلحة وأصحاب املتخصصة املنظمات وسائر القطاعات وأعضاء اإلدارات به تسهم الذي الدور دراسة  3.2
  .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/لالتصاالت الفّعال واالستخدام الكوارث إدارة مع التعامل  يف

 تكنولوجيا/االتصاالت استعمال أطر أو الكوارث إلدارة والوطنية اإلقليمية اخلطط وضع جمال  يف املمارسات أفضل تطوير 4.2
 به تقوم ما مع بالتنسيق العملو  الطوارئ حاالت  أو/و اإلنسان، صنع من واليت الطبيعية الكوارث حاالت  يف واالتصاالت املعلومات
  .الشركاء وسائر اإلقليمية، واملكاتب االتصاالت، تنمية ملكتب الصلة ذات الربامج
  .الدراسة فرتة خالل معجتُ  ومواد سديدة مبعلومات على اإلنرتنتاملتاحة  اإللكرتونية األدوات جمموعة حتديث مواصلة 5.2

  الناتج المتوقع 3

 كل خطوة من اخلطوات املذكورة أعاله إىل جانب توصية  يف عن نتائج العملشكل تقرير أو تقارير   املتوقع يفسيكون الناتج 
 األدوات جملموعة حتديثاتالقيام بانتظام بإعداد  أيضاً  النواتج عداد يف كوني أن وميكنأكثر، حبسب االقتضاء.  واحدة أو



لتنفيذ  دعماً  إضافية توجيهية مبادئ أو أدوات من يلزم قد ما كل  ووضع على اإلنرتنت،املتاحة  اإللكرتونية
  .الكوارثحاالت  إدارة أجل من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات/االتصاالت

  التوقيت  4
  لقطاع تنمية االتصاالت. 2ينبغي أن تقدَّم تقارير مرحلية سنوية إىل جلنة الدراسات  1.4
مشاريع توصيات/مبادئ توجيهية مقرتحة، إىل جلنة ينبغي أن تقدَّم مشاريع التقارير النهائية، وكل ما قد يُرفع من  2.4

  غضون أربع سنوات. يف التابعة لقطاع تنمية االتصاالت 2 الدراسات
 املكاتبيعمل فريق املقرر بالتعاون مع الربنامج ذي الصلة (الربامج ذات الصلة) ملكتب تنمية االتصاالت و  3.4

ة لقطاع تنمية االتصاالت، ويضمن املناسب مع قطاع االتصاالت واملسائل ذات الصل اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية
  االتصاالت.  الراديوية وقطاع تقييس

  غضون أربع سنوات. يف تنتهي أنشطة فريق املقرر 4.4

  /الجهات الراعيةحا قتر جهات اال  5
لة ُقدِّم النص اجلديد هلذه املسألة    من خالل اقرتاح من البلدان األمريكية.املعدَّ

  الُمدخالتمصادر   6
يُتوقع وصول مسامهات من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني، ومن الربنامج ذي الصلة (الربامج ذات الصلة) ملكتب 
تنمية االتصاالت وجلان الدراسات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت، وكل مسألة ذات صلة 

 حاالت الكوارث والطوارئ  يف ت. وتشجَّع املنظمات الدولية واإلقليمية املسؤولة عن االتصاالتمن مسائل قطاع تنمية االتصاال
على تقدمي مسامهات تتعلق باخلربات وأفضل املمارسات. كما ُحيّبذ االستعمال الكثيف لتبادل املعلومات عرب املراسالت 

  ت.والتواصل اإللكرتوين على اإلنرتنت لتوفري مصادر أخرى للُمدخال

  الجمهور المستهَدف 7
  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف   أ ) 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية، املستخدم  يف لدى املشغلني واملنظمني،العايل إىل  املتوسطستكون فئة املديرين من املستوى 
  الرئيسي للنواتج، وذلك حبسب طبيعة الناتج.

 1البلدان النامية  البلدان المتقدمة فالجمهور المستهدَ 

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

                                                            
 (LLDC) والبلدان النامية غري الساحلية (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)يشمل مصطلح "البلدان النامية" أيضًا أقل البلدان منوًا   1

ا مبرحلة انتقالية   .والبلدان اليت متر اقتصادا



 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم نشغلو املاخلدمات /مقدمو 

 نعم نعم املصنعون

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)
االتصاالت، أو حسبما يُتفق عليه خالل من املقرر توزيع نتائج تناول هذه املسألة من خالل تقارير صادرة عن قطاع تنمية 

  فرتة الدراسة من أجل تناول املسألة بالدراسة.

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية 8
 ،)مرحلية نتائج تقدمي مع( سنوات أربع املمتدة الدراسات فرتة مدى على دراسات جلنة إطار  يف املسألة تناول سيجري
والدروس املستفادة  ماخبرب  اإلسهام من القطاع وأعضاء األعضاء الدول ذلك نوسيمكِّ . للمقرر ونواب مقرر وسيديرها

  .الطوارئ باتصاالت يتعلق فيما

  والتعاون التنسيق 9
  سيتعنيَّ على جلنة دراسات قطاع تنمية االتصاالت اليت تتناول هذه املسألة، أن تنسق عملها مع:

 االتصاالت تنمية لقطاع الصلة ذات املسائل  •

 االتصاالت تنميةملكتب  الصلة ذات الربامج  •

 اإلقليمية املكاتب  •

 جلان دراسات قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة  •

 (WGET)حاالت الطوارئ  يف فريق العمل املعين باالتصاالت  •

  املسألة. شأن يف الدولية واإلقليمية والعلمية ذات االختصاص املنظمات  •

  معلومات أخرى ذات صلة 10
 كل ما ميكن أن يظهر أثناء فرتة دراسة هذه املسألة.

 


