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  إخباريةنشرة 

" Kaspersky" كاسبيرسكي االتحاد الدولي لالتصاالت يتعاون مع مختبر
 2012العالمي لالتحاد   تليكوم  أجل  من

  المساعدة على وضع برنامج األمن السيبراني الدينامي من أجلالتعاون 
  المعارف لتبادلفي الحدث الرائد 

أحد  يمثلالذي  كاسبيرسكياالتحاد الدولي لالتصاالت أن يعلن عن تعاونه مع مختبر  يسرّ  – 2012 مايو 22جنيف، 
لبرنامج الرئيسية  للعمل معًا على تحديد العناصرأسرع الشركات نموًا في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات في العالم، 

  .2012في إطار تليكوم العالمي لالتحاد التي ستدور المناقشات 
الشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب هيئة مع االتحاد و  متينةالذي تربطه عالقة  كاسبيرسكيوسيساهم مختبر 

قمة  التي ستدور في ، في وضع البرنامج الخاص بالمناقشات رفيعة المستوى بشأن األمن السيبراني(IMPACT)  السيبراني
التخفيف من حدة المخاطر التي تشكلها الهجمات  مثلوسيتم أيضًا بحث قضايا  .في إطار هذا الحدث الُمزمع عقدها القادة

المدير التنفيذي  ،وسيلقي السيد أوجين كاسبيرسكي وتعزيز التعاون الدولي. السيبرانية الرئيسية المنسقة على المستوى الوطني
  .العالمي  وطابعها حجم التهديدات السيبرانية اليوم لعرضكلمة في الحدث  ،رسكيلمختبر كاسبي

"إن األمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا  التعاون هذا معلقًا على وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السيد حمدون توريه
المعارف والخبرات التي يتمتع بها  االستفادة من من يتمّكنأن على المستوى العالمي. ويسر االتحاد  التصدي لهيجب علينا 
سلط الضوء ست ،في أكتوبر القادم 2012  بشأن األمن السيبراني في تليكوم العالمي لالتحاد لتنظيم جلساتبيرسكي سمختبر كا

  معها على أفضل وجه." التعامل يةوكيف –للمسائل األمنية المطروحة أمامنا النطاق  الطابع العالمي والبالغ األهمية والواسععلى 
 متفاقممصدر قلق عالمي ، "إن األمن السيبراني 2012بيرسكي متحدثًا عن حدث تليكوم العالمي لالتحاد سوأشار السيد كا
تليكوم العالمي  مثلأن نستخدم المنصة الدولية التي يتيحها حدث رفيع المستوى  الضروريومن  ،نواجهه جميعاً 

  ."وجه ممكن لمعالجة هذه المسألة على أفضل مطلوبةالمناسبة المناقشات جميع الإلجراء  2012 لالتحاد
 14-18(دبي،  2012 التي ستناقش في تليكوم العالمي لالتحاد واألمن السيبراني هو واحد من المواضيع الرئيسية المتعددة

األساسية في التكنولوجيا التي  لالتجاهات" قواعد اللعبةيبحث أثر "مغيرات  سوف برنامج) والمدرجة في 2012 أكتوبر
تأثير البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والمدن  البرنامجتشكل طريقة حياتنا. وتشمل المواضيع األخرى المدرجة في 

  الحدث في نهاية مايو. برنامجوسُيعلن عن الذكية وٕانترنت األشياء. 
### 

  :االتصال بالمسؤول التاليأو  world2012.itu.int الرجوع إلى يرجى وللحصول على مزيد من المعلومات،
  أشاريا سانجاي

  رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
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  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

ولي في تخصيص عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الد 145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة 

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة  التوصيل
لكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي أحدث أجيال التكنولوجيات الالس النطاق إلى

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

  كاسبيرسكي؟ما هو مختبر 
د من لتهديدات وأكبر مورِّ المطورة ألنظمة إدارة أمن المحتوى والتصدي لإحدى الشركات الرائدة مختبر كاسبيرسكي هو 

 في العالم األولى ركة من بين شركات التوريد األربعالقطاع الخاص لمنتجات أمن البرمجيات في العالم. وُتصنف الش
عامًا   15 منذ الذي يمتدحلول األمن للمستعملين النهائيين. وظل مختبر كاسبيرسكي على مدى تاريخه  التي تقدم

لألعمال التجارية واألسر. وتعمل الة فعّ  وفر حلوالً يإحدى الشركات المبتكرة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات و 
يمكن و مليون مستعمل.  300العالم، وتوفر الحماية ألكثر من  في جميع أنحاءبلد  200الشركة حاليًا في حوالي 

  .www.kaspersky.com  الحصول على مزيد من المعلومات من العنوان التالي:

http://www.itu.int/
http://www.kaspersky.com/
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