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 نشرة صحفية

 المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت 
 سينظر في التتبع العالمي للرحالت الجوية

 مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت يتخذ قرارًا لتعزيز سالمة الطيران
ؤتمر م ن في بوسان بجمهورية كوريا فيو المجتمع اليوم أعضاء االتحاد الدولي لالتصاالتأجاز  - 2014أكتوبر  31، 

اختفاء  لرحالت الجوية للطيران المدني. ويأتي ذلك إثرلتتبع العالمي الضين قرارًا هامًا يقضي بتحسين المندوبين المفو  
 ات الجارية في جميع أنحاءناقششخصًا، ما حّث الم 239وعلى متنها  2014في مارس  MH370وفقدان طائرة الرحلة 

دابير ت االتحاد الدولي لالتصاالت وسائر المنظمات ذات الصلةاتخاذ لرحالت الجوية وضرورة لتتبع العالمي الالعالم بشأن 
 الشأن. هذا منس قة في

مر العالمي المؤت بتكليفالقرار الجديد الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت  ويقضي
لرحالت الجوية ضمن لتتبع العالمي البالنظر في  WRC)-(15 2015لالتصاالت الراديوية المقبل الذي سيعقد في عام 

 خاصاً رًا م تقريمدير مكتب االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت بأن يقد   وبتكليفجدول أعماله، إطار 
 التي ُأجريت. وسيتضمن هذا التقرير نتائج الدراسات 2015لعام  لالتحاد صاالت الراديويةإلى مؤتمر االت الشأنهذا  في
على مدى السنتين األخيرتين، والتي يجري تسريعها  (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد الدولي لالتصاالت  في

التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد )التي تتولى  5Bفي جنيف فرقة العمل حاليًا وتجتمع هذا القرار.  بفعل
 .على هذا الموضوع نفسه عاكفةً القضايا المتصلة بالطيران( 

ضين ب بالقرار الذي اتخذه مؤتمر المندوبين المفو ، رح  ه. توريإاألمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، الدكتور حمدون إن 
إلى  إننا ننضمّ " هقال الدكتور توريو لذي ساد على الصعيد العالمي إثر فقدان الطائرة المذكورة. لالتحاد، مشيرًا إلى القلق ا

ويجب علينا أن نواصل بذل قصارى  ها،من كانوا يستقلونيديهم مفي الحداد على فق MH370عائالت ركاب طائرة الرحلة 
قرار لمدني". واستطرد قائاًل "سُتسترعى إلى هذا الجهودنا على المستوى الدولي لتحسين تتبع الرحالت الجوية للطيران ا

منظمة الطيران المدني عناية و  2015عقد في عام التي ستُ  المقبلةعناية المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية في دورته 
 الدولي، التي يجمعنا بها بالفعل إطار تعاون قوي".

ماليزيا،  وزير االتصاالت والوسائط المتعددة في 2014االت في مارس هها إلى االتحاد الدولي لالتصوبعد الدعوة التي وج  
لتوصل إلى حلول لتتبع الطائرات التجارية في الوقت الفعلي، التقى ابذل جهود دولية من أجل لشيك، ت  اأحمد شابيري 

قادة وخبراء الصناعة من قطاع الطيران وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وممثلون  2014كوااللمبور في مايو  في
ي الستطالع المبادرات العالمية والتطورات التكنولوجية الحالية والمقبلة الت ،للمنظمات الدولية والحكومات والرابطات التجارية

 هذه الحلول. تقدميمكن أن 
لرحالت الجوية، الذي لتتبع العالمي بال، في اجتماعها الخاص المعني (ICAO) ني الدوليعت منظمة الطيران المدوقد شج  

االتحاد الدولي لالتصاالت على اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير توزيعات الطيف  ،2014مايو  13و 12يومي  الـمونتري قد فيعُ 
الالزمة للسواتل نهوضًا بأود احتياجات الطيران المستجدة. ويجمع االتحاَد الدولي لالتصاالت ومنظمَة الطيران المدني 

ضعت وو . التعاون بينهمالتعزيز  مذكرة تفاهم إلنشاء إطار 2012وقد أبرما في عام  ،طويل من التعاون الدولي تاريخ  
فيما يخص النظم التي تتيح تحديد المواقع وتتبع  (SARP) منظمة الطيران المدني الدولي معايير وممارسات موصى بها

 .، ما يمثل عنصرًا حاسم األهمية من عناصر سالمة الطيران وأمنهالجويةحركة الالطائرات من أجل مراقبة 
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طاع صًا تابعًا لقفريقًا متخص   ، بمثابة تكملة للجهود اآلنفة الذكر،2014إن االتحاد الدولي لالتصاالت أنشأ في يونيو  ثم
معنيًا بتطبيقات الحوسبة السحابية الخاصة بالطيران من أجل رصد بيانات الرحالت الجوية.  (ITU-T)تقييس االتصاالت 

من أجل  ‘الحوسبة السحابية في مجال الطيران’من  معايير االتصاالتطريق  عن التمكينوسيدرس هذا الفريق متطلبات 
رصد بيانات الرحالت الجوية في الوقت الفعلي، بما في ذلك حماية بيانات الرحالت الجوية وأمن هذه البيانات وملكيتها، 

 المعنية. النفاذ إلى البيانات بتنظيمواآلليات التقنية والسياسات الخاصة 

 www.itu.int/pp14/social وزورا الموقع اإللكتروني. المستجداتعلى آخر  لالطالع Plenipot14#ورمز المؤتمر  @ITUتابعوا 
 .2014 للنفاذ إلى جميع قنوات التواصل االجتماعي لمؤتمر المندوبين لعام

 www.itu.int/pp14/photos تنزيل صور المؤتمر:
 www.itu.int/pp14/videoمشاهدة المواد الفيديوية للمؤتمر: 

 www.itu.int/pp14/social: االجتماعي التواصل
 www.itu.int/pp14/webcastالبث عبر اإلنترنت: 

  تابع البرنامج/الخطة الزمنية يوميًا:
www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/schedule.aspx 

  بشأن مواضيع المؤتمر: على المعلومات األساسية يمكن االطالع
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx 

 PP :http://newslog.itu.int/archives/652-14ُأحصل على تطبيق المؤتمر 
 .هنااد التي تصدر كل شهرين االتح أخبار ويمكن االطالع على الطبعة الخاصة بالمؤتمر من مجلة

 PP-14أخبار المؤتمر  مركزيمكن االطالع على مزيد من المعلومات في 

 :بالمسؤول التاليللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
 سانجاي أشاريا

 ، االتحاد الدولي لالتصاالتالعالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيس 
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