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 مقدمة: ١

ت ( النظام ) والالئحة التنفيذية ( الالئحة ) من أحكام تتعلق بناء على ما ورد في نظام االتصاال ١-١

بحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، قامت الهيئة بتقييم استعداد مقدمي 

الطوارئ وخططهم الستعادة الخدمة، الكوارث والخدمات ذوي البنية التحتية لمواجهة 

الكوارث ة الخدمة في حاالت أن هناك حاجة إلى وضع خطط شاملة الستعادمما أكد 

باإلضافة إلى وضع األحكام المتعلقة بتسهيل  ،، وتوفير التجهيزات الالزمةوالطوارئ

 االتصال بالجهات المعنية في هذه الحاالت.

 يؤدي إلى فقدانقد مما  ؛بالكوارث والطوارئالبنية التحتية لالتصاالت من أوائل المتأثرين  ٢-١

 وجود تجهيزات خاصة التصاالت الطوارئ. يتطلب مما، تهأو صعوب االتصال

لتخفيف اآلثار السلبية  ؛الكوارث والطوارئأهمية االستعداد الستعادة الخدمة في حاالت  ٣-١

 على الحياة والممتلكات.

، وضمان قيام مقدمي الكوارث والطوارئأهمية وضع إطار تنظيمي لمواجهة حاالت  ٤-١

ومتسق مع أفضل  ،أسلوب موحدمن خالل  الخدمات ذوي البنية التحتية بتنفيذ التزاماتهم

 الممارسات الدولية، على أن يشمل اإلطار التنظيمي المحاور الرئيسية التالية:

لتخفيف آثارها المحتملة؛ مثل توفير أجهزة الكوارث والطوارئ االستعداد لحاالت  ١-٤-١

 والعناصر االحتياطية بالشبكة. ،الطاقة، والسعات

 .الكوارث والطوارئحاالت إعداد خطط استعادة الخدمة في  ٢-٤-١

عند وقوع حاالت  تمكين تشغيل اتصاالت الطوارئ بين الجهات ذات العالقة ٣-٤-١

، مثل االتصاالت بين الجهات المختصة، االتصاالت بين الجهات الكوارث والطوارئ

 االتصاالت بين المستخدمين أنفسهم.و المختصة والمستخدمين،

الكوارث والتنسيق الستعادة الخدمة في حاالت  فاإلشراالهيئة مسؤولتان عن  / إن الوزارة ٥-١

لضمان أفضل جاهزية لهذه الحاالت، ؛ بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والطوارئ

 ومساندة جهات المستوى األول لالستجابة للطوارئ. 
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 اإلطار التنظيمي  ٢

مثلة في الوزارة، والهيئة، يحدد هذا اإلطار التنظيمي مهمات ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية الم

بقطاع الكوارث والطوارئ الستعادة الخدمة في حاالت  ومقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية،

 االتصاالت وتقنية المعلومات.

 

 

 

 

 تعريفات ١-٢

يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة فـي هـذه الوثيقـة المعـاني نفسـها، التـي وردت فـي نظـام  

فيذية, وسوف يكـون للكلمـات والعبـارات المعـاني المبينـة أمامهـا، مـا لـم يقـتض االتصاالت والئحته التن

 السياق خالف ذلك:

 القطاع: قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة.

الطوارئ : الحاالت التي قد تتسبب في حـدوث عطـل أو تـؤدي إليـه، أو تـؤدي إلـى انقطـاع فـي الكوارث /

 وقوع خسائر، أو حوادث تؤثر على عدد كبير من الناس. استمرارية األعمال والخدمات، أو

لتـوفير المرونـة الالزمـة  ،: وضـع اإلجـراءات الكفيلـة الطـوارئالكـوارث وخطة االستعداد/الجاهزية لمواجهة 

 والتخفيف من آثارها.الكوارث والطوارئ لمواجهة حاالت  ؛بالشبكة والتجهيزات األخرى

: وضع اإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا إلعـادة الخدمـة إلـى ارث والطوارئالكوخطة استعادة الخدمة في حاالت 

وضعها التشغيلي الطبيعي، وتشمل هذه اإلجراءات تحديد استراتيجيات اسـتعادة الخدمـة ، ووضـع الهيكـل 

سـتعادة لجميـع مسـتويات االسـتعادة الخدمـة ، وإعـداد خطـط بالتنسـيق الواإلجراءات المتعلقة  ،التنظيمي

 ل.وظائف األعما

  شبكة اتصاالت عامة. االتصاالت الذي ينشئ ويمتلك ويشغل اتمقدم خدممقدم الخدمة ذو البنية التحتية: 

في مواقـع  اتالمستوى األول لالستجابة للطوارئ: الجهات التي تتدخل فورًا في اإلنقاذ، واستعادة الخدم

الـدفاع المـدني،  عـادة،والطـوارئ الكـوارث . ويشمل المستوى األول لالستجابة لحاالت الكوارث والطوارئ

يتم تحديد القائمة النهائية للمستوى األول لالستجابة للطوارئ وس واألمن العام ومقدمي الرعاية الصحية. 

  في مرحلة الحقة بالتنسيق مع الدفاع المدني.

 المرونة: قدرة المنشأة، الموظفين، األنظمة، الشبكة، والنشاط أو اإلجراءات على التغلب على

آثار  الخلل، أو االنقطاع، و/ أو الخسائر في األعمال، وضمان استمرارية الخدمات األساسية 

 للمستخدم النهائي.
 

 اتدمخمقدمي عضوية برئاسة الهيئة واستشارية لجنة  :"طوارئ االتصاالت وتقنية المعلومات"لجنة 

، والرفع الكوارث والطوارئحاالت  االتصاالت ذوي البنية التحتية، تقوم بتنسيق خطط استعادة الخدمة في
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إلى الكوارث والطوارئ بالتوصيات الالزمة حول مختلف المسائل المتعلقة باستعادة الخدمة في حاالت 

 الهيئة.

 :ابالقطاع، ومسؤولياتهالكوارث والطوارئ الجهات المعنية الستعادة الخدمة في حاالت  ٢-٢

ورد  وفقا لما وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات (الوزارة) بالمسؤوليات التاليةتضطلع  ١-٢-٢

 :ن من الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدنييبالفقرة الخامسة والعشر 

التأكد من قيام الجهات المعنية (هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومقدمي الخدمات) باتخاذ  )أ

زمة الستمرارية خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في جميع مناطق اإلجراءات والتدابير الال

المملكة، وتحت كل الظروف واالحتماالت، ووضع الخطط، والتنظيمات والترتيبات التي تكفل 

 بتحقيق ذلك.

العمل على إيجاد تنظيم لالستفادة من خدمات االتصاالت في اإلنذار بوقوع خطر محتمل وزواله،  )ب

 ائل توعوية للمستخدمين.وكذلك في نشر رس

 اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية منشآتها، وتكثيف إجراءات الحراسة األمنية عليها. )ج

 تضطلع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (الهيئة) بالمسؤوليات التالية: ٢-٢-٢

في  والتدابير الالزمة الستمرارية خدمات االتصاالت وتقنية المعلوماتاتخاذ جميع اإلجراءات  )أ

جميع مناطق المملكة، وتحت كل الظروف واالحتماالت، ووضع الخطط، والتنظيمات والترتيبات 

 .التي تكفل تحقيق ذلك

 اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية منشآتها، وتكثيف إجراءات الحراسة األمنية عليها. )ب

هم لمواجهة حاالت بالقيام بمسؤولياتالتأكد من التزام مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية  )ج

 الكوارث والطوارئ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بالمهمات المطلوبة في هذا اإلطار.

 .الكوارث والطوارئخطط استعادة الخدمة في حاالت تتعلق بإرشادات عامة إصدار  )د

ي حاالت خطط استعادة الخدمة ف لتقديمذوي البنية التحتية  ةتحديد جدول زمني لمقدمي الخدم )ه

 .، واعتمادهاوتحديثهاالكوارث والطوارئ 

اإلشراف على اختبارات خطط استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ لمقدمي الخدمات  )و

 ذوي البنية التحتية.

في جميع الظروف  التابعة لهم مواردال في لمشاركةلالتحتية  البنيةذوي  ةتوجيه مقدمي الخدم )ز

 .امةالسالمة الع هاتتطلبالتي 

 لمعدات اتصاالت الطوارئ. ات الالزمةتخصيص التردد )ح

الجهات المعنية الستخدام الرسائل التحذيرية، وإبالغها لمقدمي الخدمة ذوي البنية التنسيق مع  )ط

  التحتية؛ للقيام بإرسالها فور حدوث حاالت الكوارث والطوارئ.

 لتالية:تضطلع لجنة طوارئ االتصاالت وتقنية المعلومات بالمسؤوليات ا ٣-٢-٢
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 ،للمشاركة في الموارد ؛التحتية البنيةذوي  ةبين مقدمي الخدمإليجاد اتفاقيات التنسيق  )أ

  .الكوارث والطوارئفي حاالت بينهم وتنظيم العمل 

الكوارث الرفع بالتوصيات الالزمة حول مختلف المسائل المتعلقة باستعادة الخدمة في حاالت  )ب

 .إلى الهيئة والطوارئ

الكوارث أثناء حاالت  ،اد وسائل توعوية لالستخدام الصحيح لخدمات االتصاالتالعمل على إيج  )ج

 .والطوارئ

 لدعم المنظمات اإلنسانية ومنظمات اإلغاثة.  التعاون مع الجهات المعنيةالعمل على  )د

  ها.اتلتسهيل مهم ؛التنسيق مع مختلف جهات المستوى األول لالستجابة للطوارئ )ه

 

 لبنية التحتية بالمسؤوليات التالية:ا ويضطلع مقدمو الخدمة ذو ٤-٢-٢

، وتحديثها، وتقديمها إلى الهيئة؛ العتمادها، مع إجراء االختبارات الكوارث والطوارئإعداد خطط  )أ

 الالزمة على تلك الخطط، مرة واحدة كل سنتين على األقل. 

، واإلبالغ ئالكوارث والطوارلمواجهة حاالت  ؛مستوى االستعدادلتطوير اإلجراءات الالزمة اتخاذ  )ب

تقرير استعادة  وتوثيق تلك اإلجراءات ضمن ،باستخدام اإلرشادات الصادرة من الهيئة عنها

 المقدم للهيئة.الكوارث والطوارئ الخدمة في حاالت 

وإصالح أي أضرار تحدث في  ،استعادة الخدمةسرعة  قادرة على ونشرها، تكوين فرق إصالح )ج

 .الكوارث والطوارئ في حاالت ومرافقها تجهيزات االتصاالت

استعادة خطة ضمان نجاح ل ؛بين منسوبي مقدمي الخدمةنشر الوعي ل ،يةوتوع تحمالالقيام ب )د

 .الكوارث والطوارئالخدمة في حاالت 

الكوارث اإلدارة العليا للقيام بمهمات إدارة استعادة الخدمة في حاالت في مسؤول  عيينت )ه

 لجنة طوارئ االتصاالت وتقنية المعلومات. ، وتمثيل مقدم الخدمة فيوتنفيذها والطوارئ

 .الكوارث والطوارئتوفير جميع التجهيزات والمرافق الالزمة الستعادة الخدمة في حاالت  )و

 . الكوارث والطوارئتقديم تقرير سنوي إلى الهيئة عن خطط استعادة الخدمة في حاالت  )ز

 ،حتى يتم استعادة الخدمة ،حدوث أي عطل، وتزويدها بتقارير مستمرة إبالغ الهيئة في حالة )ح

  وفقا إلجراءات اإلبالغ التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

 الرسائل التحذيرية.لقيام بارسال ا )ط

الكوارث أثناء حاالت  ،لالستخدام الصحيح لخدمات االتصاالت ؛العمل على إيجاد وسائل توعوية )ي

 .والطوارئ
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