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 نشرة إخبارية

 الهواء مباشرةعلى  2012تليكوم العالمي لالتحاد إلى المناقشات في  انضم
 في العالم من أي مكان

 عن طريقئسلل  في الوقت الععلي األ واطرحمناقشات في دبي ال شارك في توجيه
 ووصالت تويتر التعاعليالشبكي  البث

 ئسجل اآلن
أينما كنتم في العالم، المشاركة في المناقشات الحاسمة التي بإمكانكم،  – 2012 أكتوبر 12 اإلمارات العربي  المتحدة، ،دبي

         ابتداء  في الوقت الفعلي عن طريق البث الشبكي الحي لألحداث الرئيسية، وذلك  2012تجري في تليكوم العالمي لالتحاد 
 06:00 - 07:00)الساعة  المعياري األطلسي بالتوقيت 10:00 - 11:00أكتوبر، الساعة  14من حفل االفتتاح يوم األحد 

التوقيت األطلسي ب 15:45 - 17:00أكتوبر، الساعة  18بتوقيت غرينيتش( إلى محادثات اختتام المنتدى يوم الخميس 
 .بتوقيت غرينيتش( 11:45 - 13:00المعياري )الساعة 

المنصة الرائدة لمجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على  وهو، 2012تليكوم العالمي لالتحاد  المشاركة فيويمكن 
 حي في الوقت الفعليال لبثل                               صيا  إلى دبي وذلك من خالل بوابة الصعيد العالمي، حتى ولو لم تتمكنوا من الحضور شخ

 تويتر ذات الصلةرسائل ات النقاش مخصصة للعديد من حلق إشارات. وستغذي مخصصة لجلسات النقاش الرئيسية
 .المناقشة تشكيلتويتر مما يساهم بفعالية في  عبر البث الحي في

ويمكن النفاذ إلى بوابة البث الشبكي لتليكوم  الحي في هذا الحدث. وستذاع ثماني عشرة حلقة نقاش عبر البث الشبكي
 وتعرض البوابة http://world2012.itu.intمن الصحفة الرئيسية للحدث مباشرة المتاحة في  2012 العالمي لالتحاد

 تشمل:و  على الخط يتم بثهاالتي للجلسات        كامال      ا  زمني       جدوال  
)الساعة  بالتوقيت األطلسي المعياري 10:30 - 12:00أكتوبر، الساعة  15، اإلثنين: معرك  األنظم  اإليكولوجي 

 بتوقيت غرينيتش( 06:30 - 08:00
 PSA2# إشارة الجلئس 

ثقافات  لديها                                                                                               تواجه النماذج التجارية التقليدية لالتصاالت تحديات من جميع االتجاهات نظرا  لظهور أطراف فاعلة جديدة 
أصبح جدول أعمال مصادر للبيانات و  نفسهم وأصبح المستعملون النهائيون إليرادات.ل جديدة      وس بل جديدة ونماذج تجارية

وتتساءل الجلسة                                                        على نحو متزايد إلى المستهلكين بدال  من األعمال التجارية.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يستند 
 بشأن مستقبل االتصاالت.

بالتوقيت األطلسي المعياري )الساعة  10:30 - 12:00أكتوبر، الساعة  16: الثالثاء ضمان األمن الئسيبراني الوطني
 بتوقيت غرينيتش( 06:30 - 08:00

 PSD2# إشارة الجلئس 
، وتنظر الحساسةالبنى التحتية الوطنية  التي تواجههاالسيبرانية  المتمثلة في الجريمةاستكشاف التهديدات الرئيسية الحالية 

الذي ينبغي  الهجمات السيبرانية وما للحد منهذه الجلسة في األشياء األولية المعرضة للخطر وما الذي يمكن القيام به 
 حرب سيبرانية. وقوعالقيام به بعد 

http://world2012.itu.int/media-accreditation
http://world2012.itu.int/media-accreditation
http://world2011.itu.int/
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بالتوقيت األطلسي المعياري  14:00 - 15:15 أكتوبر، الساعة 17: األربعاء من الخدمات الذكي  إلى المجتمعات الذكي 
 بتوقيت غرينيتش( 10:00 - 11:15)الساعة 

 PSH2# إشارة الجلئس 
تتطلب المدن الذكية والشبكات الذكية التعاون بين األطراف الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ويمثل القوى  ،النقل هيئاتومجموعة كبيرة من العناصر التمكينية األخرى، من شركات الطاقة ومخططي المدن إلى 
نظر  ش هذه الجلسة الحاجة إلى فهم وجهاتأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. وتناق المحركة لها

 في األسواق المتقدمة والناشئة على السواء. المستقبليةالمواطنين وتوقعاتهم فيما يتعلق بالمدن الذكية 
 06:30 - 08:30)الساعة  بالتوقيت األطلسي المعياري 10:30 - 12:00الساعة  أكتوبر، 18الخميس : ذات طابع إنئسانيشبكات 
 غرينيتش( بتوقيت

 PSJ1# إشارة الجلئس 
باليين األشياء  بين توصيلاللى شبكات المستقبل التي لديها القدرة على تلبية الطلب المتزايد و إتناقش هذه الجلسة الحاجة 

، والعنصر االجتماعي الذي من شأنه العطل بعد وقوعبسرعة  للتعافيالمرونة الالزمة شبكات لديها       أيضا   ولكن – الذكية
                                                       أن يجعل تصميم الشبكة محوره اإلنسان بدال  من التكنولوجيا.

 06:30 - 07:30بالتوقيت األطلسي المعياري ) 10:30 - 11:30أكتوبر الساعة  15 اإلثنين: المؤتمر الصحعي لالتحاد
       أيضا .مباشرة  الهواءسيبث على  بتوقيت غرينيتش(

ومن خالل حساب  www.itu.int/facebookبوك في على فيس 2012تابعوا أنشطة أحداث تليكوم العالمي لالتحاد 
@ITU_News twitter  عبر#ITUworld12. 

# # # 

. واعتماد وسائل اإلعالم إلزاميمفتوح لوسائل اإلعالم.  2012تليكوم العالمي لالتحاد  وئسالل اإلعالمل معلومات
وبالنسبة لطلب الحصول على االعتماد واإلجراءات ذات الصلة يرجى زيارة الموقع 

 .accreditation-http://world2012.itu.int/mediaالتالي: 

 :كما يليأو االتصال  /http://world2012.itu.intوللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: 
 أشاريا ئسانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد
 5046 730 22 41+ الهاتف:

 4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:
 535 397 556 971+ في دبي:

 ئسالي مور
AxiCom 

 itu@axicom.comالبريد اإللكتروني: 
 4087 8392 20 44+ الهاتف:

http://www.itu.int/facebook
http://world2012.itu.int/media-accreditation
http://world2012.itu.int/
mailto:sanjay.acharya@itu.int
mailto:itu@axicom.com
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 لالئستعئسار بشأن اعتماد وئسالل اإلعالم، يرجى االتصال بالمئسؤول التالي:
 ثريا أبينو كنتانا

 pressreg@itu.intالبريد اإللكتروني: 
 5424 730 22 41+ الهاتف:

 www.itu.int/facebook: فيسبوك
 www.itu.int/twitter: تويتر

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

تخصيص                                                                                ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في       عاما ،  145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة 

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

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