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مقدمة:
مشروع لتحفيز االهتمام والمشاركة فى مجال االتصاالت فى حاالت الطوارئ وذلك لبناء
منظومة تمكن من اداء افضل من حيث التحذير من الكوارث ,وتوفير سرعة االستجابة
والتصدى لكل انواع الكوارث فى المنطقة العربية .والذى بدوره ينعكس فى تطوير البنى
التحتيه القادرة على التعامل مع االتصاالت فى حاالت الطوارئ واالغاثة وخلق توافق
وتفاعل بين الخدمات واالنظمة على المستوى االقليمى.
األهداف:
خلق تعاون وتبادل للخبرات ما بين الدول العربية فى مجال اتصاالت الطوارئ واالنذار
المبكر واالستفادة من االجهزة والمعدات الموجودة بالمنطقة الغاثة الدول بعضها بعضا فى
كل مراحل الكارثة والتعامل معها ومحاولة درء آثارها.
النتائج المرجوة:
 تحديد التكنولوجيات المناسبة الستخدامها فى حالة الطوارئ وكذلك الحد االدنى للتكرار
واالجراءات االحترازية فى الشبكات حتى تصمد فى حالة حدوث كارثة.
 خلق نقاط اتصال ما بين الدول العربية لتحسين عملية تبادل الخبرات والمعلومات
باالضافة الى تفعيل التنسيق المناسب فى الحدود ما بين الدول.
 المساعدة في وضع خطة للطوارئ على مستوى كل دولة وبالتالى وضع خطة على
مستوى االقليم مع االخذ فى االعتبار كل التحديات التى تواجه المنطقة ووضع الحلول
المناسبة.
 المساعدة في تطوير السياسات واألطر التنظيمية والقانونية بالنسبة التصاالت الطوارئ
على المستوى القومى واالقليمى.
 بناء القدرات فى مجال اتصاالت الطوارئ.
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وضع المشروع:
كما ذكرنا فان المشروع يهدف الى التعاون بين الدول العربية فى مجال معدات واجهزة
الطوارئ فى المستوى االول من حدوث الكارثة لذلك فى المرحلة االولى من المشروع تم
التركيز على خمس محاور رئيسية وهى:
اوالً :عمل استبيان ليتم تعميمه على هيئات تنظيم االتصاالت في الدول العربية لالجابة
عليه وأخذ مرئياتهم ،على أن يتم تحليل نتائج االستبيان مع االخذ في عين االعتبار أفضل
الممارسات الحالية ،وبالتالي يمكن صياغة ارشادات عامة يمكن االستفادة منها من قبل
جميع الدول العربية
ثانيا ً :التركيز على الكوارث التى تعتبر عابرة للحدود مثل الحروب والالجئين والوبائيات
ثالثاً :عمل اتفاقية شبيهة باتفاقية تامبير الخاصة باالتحاد الدولى لالتصاالت وذلك الغاثة
الدول العربية فى كوارثها المحلية والتى تفوق قدرتها على استعادة الوضع الطبيعى
رابعاً :االستفادة من مراكز االنذار المبكر ان وجدت فى الدول العربية
خامساً :وضع خطة للطوارئ خاصة بالمنطقة العربية وفقا ً للكوارث المتوقعة
النتائج:
بناء على المحاور التى تم التركيز عليها تم عمل استبيان وارساله للدول األعضاء لمعرفة
مرئياتهم حول األمر.
التوصيات:
 استحداث طريقة عمل فعاله لفرق العمل مثل االجتماعات االلكترونية حيث ان الطريقة
المتبعة والتى تتم عبر تبادل المراساالت عبر البريد غير مجدية وتخلق نوع من التاخير
فى العمل.
 اعتماد المشاريع بميزانيات حيث ان المشاريع تحتاج الى بنود صرف حسب اهميتها
بالنسبة للدول كما وان بناء القدرات يحتاج ايضا ً الى ميزانيات.
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 نوصي باستمرار المشروع وذلك ألهميته خاصة أن األهداف لم تتحقق وسيعمل الفريق
على تسريع العمل للوصول الى نتائج ملموسة في االجتماعات القادمة ،سيقوم الفريق
بعمل خطة زمنية للمشروع حال الموافقة على تمديده.
المالحق:
استبيان مشروع شبكة اتصاالت الطوارئ للمنطقة العربية (مقدم من جمهورية السودان).
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استبيان مشروع اتصاالت الطوارئ للدول العربية
الدولة............................................................................................................................ :
اسم املنسق.................................................................................................................... :
البريد االلكتروني............................................................................................................. :

 /1هل لديكم خطة للطوارئ على مستوى الدولة؟
..................................................................................................................................................................
 /2اذا كانت االجابة بنعم ما هى املهددات او الطوارئ التى تم رصدها لديكم ؟
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
/3هل لديكم مراكز لالنذار املبكر ؟
................................................................................................................................................................
 / 4هل تعتقدون ان املهددات املذكوره اعاله تعتبر من العوامل املشتركة بين الدول العربية ؟
................................................................................................................................................................
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 /5اذا كانت االجابة بنعم هل يمكن مشاركة معلومات االنذار املبكر مع الدول العربية؟
................................................................................................................................................................
 /6هل تعتقدون ان الخطط الخاصة بمواجهة الحروب والالجئيين والوبائيات من االولويات التى يجب
مشاركة الجهود فيها بين الدول العربية ؟
.................................................................................................................. ..............................................
 /7هل لديكم خطة او الئحة الستخدام االتصاالت فى حاالت الطوارئ ؟
.....................................................................................................................................................................
 /8اذا كانت بنعم االجابة هل تمت صياغتها من قبل الجهاز التنظيمى و بمشاركة الشركات ؟
.....................................................................................................................................................................
 /9اذا كانت االجابة بنعم ما هى املحاور الرئيسية لها ؟
....................................................................................................................................................................
 /10هل دخلت الخطة حيز التنفيذ بمعنى هل تم اختبارها بطارئ حقيقى او مفتعل ؟
......................................................................................................................................................................
 /11اذا كانت االجابة بنعم ما هى الدروس املستفاده ؟
....................................................................................................................................................................
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 /12هل ساهمت الدروس املستفاده فى اعادة مراجعة لبنود الخطة ؟
.....................................................................................................................................................................
 /13هل تم تقييم الخطة من قبل جهة استشارية ؟
........................................................................................................................................................................
 /14ما هى البنية التحتية والتكنولوجيات املناسبة التى تعتقدون باهمية وجودها ملجابهة حاالت الطوارئ؟
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................
 /15هل تعتقدون ان موارد البنية التحتية يمكن ان يتم تشاركها بين الدول العربية ؟
..............................................................................................................................................................................
 /16هل تعتقدون ان مراكز االنذار املبكر فى الدول العربية يمكن ربطها مع بعضها البعض ؟
..................................................................................................................................................................................
 /17هل تعتقدون انه يمكن انشاء مركز اقليمى لالنذار املبكر بمشاركة جميع الدول العربية؟
..................................................................................................................................................................................
 /18اذا كانت االجابة بنعم هل تعتقدون انه يمكن لبيانات مركز االنذار املبكر توليد بيانات ضخمة ليتم
تحليلها واصدار تقارير دورية تصب فى مصلحة الدول العربية ؟
..................................................................................................................................................................................
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 /19هل انتم من الدول املوقعة على اتفاقية تامبير؟
..................................................................................................................................................................................
 /20اذا كانت االجابة بنعم هل انتم من الدول املصادقة على اتفاقية تامبير ؟
..................................................................................................................................................................................
 /21هل تعتقدون ان صياغة اتفاقية شبيهة باتفاقية تامبير خاصة بالدول العربية فقط من املواضيع الهامة
التى قد تساهم فى سرعة وصول املساعدات للدول العربية فى حالة حدوث طارئ؟
..................................................................................................................................................................................
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