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 نشرة صحفية

 االتحاد الدولي لالتصاالت يقدم المساعدة في مجال
 في الوقت الفعلي الرحالت الجويةبيانات  رصد

 لطيرانل لحوسبة السحابيةاأعضاء االتحاد يدعون إلى وضع معايير 
حوسبة السحابية التطبيقات ب يعنىخصصًا جديدًا تأنشأ االتحاد الدولي لالتصاالت فريقًا م – 2014 يونيو 25، جنيف

الفريق متطلبات معايير االتصاالت لتمكين "الحوسبة السحابية  وسيبحث. الرحالت الجويةبيانات  رصد أجل للطيران من
المتعلقة بحماية بيانات  تلكفي الوقت الفعلي، بما في ذلك  الرحالت الجويةبيانات  رصدمجال الطيران" من أجل  في

 إلى هذه البيانات. لتنظيم النفاذواآلليات التقنية والسياسات الالزمة  وملكيتها وأمنها الرحالت الجوية
أحمد  للدعوة الموجهة من وزير االتصاالت والوسائط المتعددة بماليزيا، السيد ويأتي تشكيل الفريق المتخصص استجابةً 

 الرحالت الجويةلتسهيل إرسال بيانات  متطورةمعايير  وضعالتي يحث فيها االتحاد على  2014شابيري شيك في مارس 
ذلك  في في الوقت الفعلي، بما الرحالت الجويةبيانات  رصدحوار بين الخبراء حول "وُعقد الحقًا  .الوقت الفعلي في

في كوااللمبور، ، "في عصر الحوسبة السحابية والبيانات الضخمةالحاجة إلى معايير دولية  - الصندوق األسود
بمشاركة شركات الطيران وهيئات الطيران وشركات إلكترونيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات  2014 مايو 27-26 في

وغيرها من المنظمات  (ICAO)واالتصاالت ومقدمي الخدمات وسلطات الطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي 
 خارطة طريق للمضي قدمًا. يحدد بيانالحوار  وصدر عنالدولية، 

وستكون المشاركة في الفريق المتخصص مفتوحة أمام جميع المهتمين، بمن فيهم غير األعضاء في االتحاد وسيعملون 
ومصنعي الطائرات  ات واالتصاالتبالتعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي ومقدمي حلول تكنولوجيا المعلوم

 .األخرى المتخصصة التقييس ومجموعاتوشركات الطيران 
وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت حمدون إ. توريه إن الدعوة الموجهة من الوزير شابيري لبذل جهود دولية 

 عليا من االتحاد وأعضائه. بأولويةحظيت في الوقت الفعلي  الرحالت الجويةبيانات  لرصدفي سبيل إيجاد حلول 
وسياسات  باع طويل في وضع معايير لديه التحادقال مالكولم جونسون، مدير مكتب تقييس االتصاالت باالتحاد "إن او 

 المساهمة بخبرته المتخصصة هذهتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو يعرض و  التصاالتفي مجال ادولية  ولوائح
من خالل  لمعالجتهم هذه المسالة بصورة عاجلةي أعضاءنا ." وأردف قائاًل "أحي  من أجل مساعدة صناعة الطيران
 ".الشأنبهذا  أن يتخذ االتحاد إجراءً االستجابة بسرعة لدعوة ماليزيا إلى 

حاالت االستخدام  لتحديدالتطورات في مجال الحوسبة السحابية وتحليل البيانات  الجديد الفريق المتخصص وسيدرس
لتطبيق أحدث التحليالت البيانية وتقنيات استخراج البيانات في الوقت الفعلي. وسيقوم بإعداد تقارير تقنية لتوفير أسس 

وستعالج التقارير المتوخاة، بالتعاون الوثيق مع منظمة الطيران المدني الحوسبة السحابية للطيران القائمة على المعايير. 
، فضاًل عن اآلليات الالزمة لتمكين وموثوقيتها بنوع البيانات التي يجب إرسالها وتواتر إرسالها المحيطة ةاألسئلالدولي، 

بمثابة أساس لوضع معايير االتصاالت التي وستكون التقارير البيانات.  إساءة استخداموخصوصيتها ومنع أمن البيانات 
 .قابلة للتشغيل البينيالو  منةاآل سحابية للطيرانالحوسبة التوفر األمن وأنظمة 
للمطالب الفورية لتقييس  استجابةً  األفرقة المتخصصة التابعة لقطاع تقييس االتصاالتيتم تشكيل : مالحظة إلى المحرر

 قطاع لجان دراساتاألساس ألعمال التقييس الالحقة في إطار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي مكلفة بوضع 
أعضاء االتحاد وتتمتع  أخرى غيراألعضاء. واألفرقة المتخصصة مفتوحة أمام منظمات  يقودهاالتي  تقييس االتصاالت

 وأساليب عملها. النواتج التي تختارهابقدر أكبر من المرونة في 
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 :بالمسؤول التالياالتصال يرجى وللحصول على مزيد من المعلومات، 
 أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 لالتصاالت الدولي االتحاد

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

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

عامًا، ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في تخصيص  150على مدى 
ة التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البني

السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث 
لك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الف

 www.itu.int والتلفزيونية. التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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