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 بيان صحفي

 انقطاع الشبكة في المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية
 أهمية األمن السيبراني يشدد هذا االنقطاع على

 
 مساءانقطعت االتصاالت مع أحد املواقع اإللكرتونية لالحتاد الدويل لالتصاالت يف وقت متأخر من  – 2012ديسمبر  6دبي، 

أدى إىل التداخل مع النفاذ اخلارجي إىل املوقع الرئيسي لالحتاد وتعطيل االجتماع املتأخر لفريق العمل  اديسمرب مم 5يوم األربعاء، 
 .2012 عامل للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية األساسية، جلنة العمل 5 للجنةالتابع  1

وكتدبري طارئ، أعيد توجيه حركة الشبكة إىل موقع إلكرتوين احتياطي موجود يف منطقة جغرافية أخرى. وقد الحظ االحتاد الدويل 
اهتمام سيما  اليف مجيع أحناء العامل، و  WCIT-12 شبكة نظرًا لالهتمام الذي حيظى به املؤمترلالتصاالت زيادة كبرية يف حركة ال

 العادي. التشغيل استئنافبعض التدهور يف األداء ملدة ساعتني قبل  وحدثبوثائق املؤمتر والبث الشبكي لوقائعه.  اجلمهور
املؤمتر وحال دون النفاذ إىل  وقائعطراف املهتمة األخرى من متابعة وأدى هذا احلادث إىل منع اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم واأل

االحتاد. وقد  غرفة أخبارالعاملي لالتصاالت الدولية و  لالحتاد بشأن املؤمترثروة املعلومات املتاحة على اخلط يف الصفحة الرئيسية 
ر بعض املندوبني باإلحباط بسبب عدم متكنهم من النفاذ إىل بعض وثائق العمل املتاحة على اخلط اليت كانت قيد النظر يف شع

إلكرتونية حمدثة للنصوص، االجتماع. ومع ذلك، سادت روح من الصداقة احلميمة مع أولئك الذين متكنوا من الوصول إىل نسخ 
بعض جمموعات القرصنة  وقد أعلنتاملندوبني اآلخرين بغية إحراز التقدم يف املناقشات. قاموا بتبادهلا عن طيب خاطر مع  حيث

 األمر. مسؤوليتها عن هذااحلاسوبية 
بدون استخدام نسخ ورقية، إذ ميكن للمندوبني النفاذ إىل  WCIT-12 شيًا مع التزام االحتاد باملسؤولية البيئية، جيري املؤمتراومت

االستغناء عن نسخ ورقية ملئات املقرتحات املطروحة للمناقشة  منصة إلكرتونية. ويوفر قرارالنسخ احملدثة من مجيع النصوص عرب 
اليوم إضافية تدابري تقنية  اختاذمن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. وعلى الرغم من  kg 000 250 يعادل حنو ماباللغات الست 

املناقشات  استمرار، ميكن للمؤمتر أن يعود إىل استخدام الوثائق إذا لزم األمر، لضمان اإللكرتوينلضمان استمرار تشغيل النظام 
 للتفاوض بشأن املعاهدة اجلديدة. للجدول الزمين املضغوط احملددوفقاً 

التوصيل البيين  تسهل، وهي معاهدة عاملية ملزمة (ITR) لوائح االتصاالت الدوليةويُعقد هذا املؤمتر إلعادة التفاوض بشأن 
يزيد على  مامندوب و  000 2وإمكانية التشغيل البيين خلدمات املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي. ويعمل حوايل 

ديسمرب. ويتابع  14إىل  3 من يف الفرتةيف مركز ديب التجاري العاملي، املنعقد احمللية والدولية على احلدث من ممثلي الصحافة  100
 رب تويرت تقدرمشاركة إضافية عللحدث بلغات متعددة، مع  جلسة البث الشبكي احلي واملسجلشخص يف كل  000 2حوايل 

 بدء املؤمتر. مع WCIT مليون شخص عرب عالمة 35يزيد على  امب

http://www.itu.int/ar/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/webcast.aspx
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وقال األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت، الدكتور محدون توريه "إن التهديدات اليت وجهتها مجاعات اجلرمية السيربانية إىل 
يثري السخرية  ا. وممبشدة WCIT12 املؤمتراملؤمتر تتناىف مع مبادئ حرية التعبري والنفاذ غري املقّيد إىل املعلومات اليت يدافع عنها 

األشخاص الذين يّدعون أهنم يكافحون من أجل حرية اإلنرتنت مينعون األشخاص يف العامل الذين حياولون متابعة  هو أن نفس
 اجلميع؟" يسري على اليسري عليهم  مايعتقدون أن هل . إليه هذا احلدث عرب اإلنرتنت من النفاذ

اجللسات العامة وجلسات  جلميع  قاعة االجتماعيف العرض النصي املتزامن من مشتقة اإلنكليزي تتاح نسخة كاملة من النصو 
 .Pages/captioning.aspx-www.itu.int/en/wcit/12 يف: 5 اللجنة

بلغات متعددة  شبكة الويببث حي ومسجل على  Pages/webcast.aspx-w.itu.int/en/wcitww/12يتوفر عرب الرابط و 
وللمؤمتر الصحفي االفتتاحي ومجيع جلسات املؤمتر العامة واجتماعات  2012 عامحلفل افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية ل

 القادمني. على مدى األسبوعني 5 اللجنة
األمني العام لالحتاد واملسؤولني الرئيسيني اآلخرين جلسة إحاطة يومية لوسائل اإلعالم مع االحتاد الدويل لالتصاالت  ينظم

، وميكن النفاذ بتوقيت دبي المحلي 18:00 الساعة جلسات اإلحاطة هذهكل يوم. وستعقد  يف اليت جترىتلخص املناقشات 
 ./http://itu.adobeconnect.com/wcit2012: على العنوان nnectAdobe Coإليها بواسطة أي حاسوب عرب منصة 

األنباء الرئيسية يلقى من كلمات واجلداول اليومية لالجتماعات وغريها من املعلومات من خالل غرفة  ماوميكن االطالع على 
 .Pages/newsroom.aspx-www.itu.int/en/wcit/12: على 2012 عامية لللمؤتمر العالمي لالتصاالت الدول

تغطي مواضيع النقاش الرئيسية، وميكن  بمعلومات أساسية اتإحاط، وجمموعة شاملة من األسئلة المتكررةوميكن االطالع على 
 عرب الرابط: بعنوان دحض األباطيل بشأن المؤتمر العالمي لالتصاالت الدوليةعرض االطالع على 

backgroundbriefs.aspx-12/Pages/WCIT-www.itu.int/en/wcit. 
 ة البث عبر الرابط: ويمكن مشاهدة تسجيالت فيديو لالجتماع وتحميلها بجود

www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx . 
 ويمكن تحميل صور من االجتماع على الرابط: 

lickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/www.f . 
 وميكن االطالع على الوثائق التحضريية الرئيسية للمؤمتر عرب الرابط:

12/Pages/documents.aspx-www.itu.int/en/wcit . 
 .Pages/itrs.aspx-www.itu.int/en/wcit/12وميكن االطالع على لوائح االتصاالت الدولية احلالية عرب الرابط: 

 مالحظة للمحررين:
القطاع  من األعضاء يف قطاعاته )من 700ينفرد االحتاد الدويل لالتصاالت داخل أسرة األمم املتحدة بأنه يضم يف عضويته حنو 

. وقد شاركت مجيعها بنشاط يف العملية التحضريية للمؤمتر العاملي 193اخلاص أساساً( باإلضافة إىل الدول األعضاء البالغ عددها 
موقعًا على شبكة اليت مضت على انطالقها عدة سنوات. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ االحتاد  2012 عاملالتصاالت الدولية ل

فمرب نو  7أغسطس و 15بني  ماوهو مفتوح جلميع أصحاب املصلحة بست لغات )وقد ورد يف الفرتة  اإلنرتنت للمشاورات العامة
]ورُفضت اثنتان بسبب روابط تشعبية غري مرخص هبا[(. وعقد االحتاد أيضاً أربع إحاطات  29مسامهة، ُنشر منها  31جمموعه  ما

املشاركة عن بعد من أي مكان حول العامل(: وقد أُرشفت تلك اليت  عاملية مفتوحة لوسائل اإلعالم واحملللني واجملتمع املدين )تدعم
Pages/media-http://www.itu.int/en/wcit/12- على الرابط: Adobe Connectرجميات ُعقدت باستخدام ب

briefings.aspx. 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/captioning.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/webcast.aspx
http://itu.adobeconnect.com/wcit2012/
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/itrs.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:

 بول كونلي
 رئيس قسم االتصاالت وتعزيز الشراكة

 paul.conneally@itu.intالربيد اإللكرتوين: 
 5601 730 22 41+هاتف: 

 5668 592 79 41+ / 7614 639 55 971+هاتف متنقل: 

 سارة باركس
 رئيسة قسم العالقات مع وسائل اإلعالم واملعلومات العامة

 sarah.parkes@itu.intالربيد اإللكرتوين: 
 6135 730 22 41+هاتف: 

 1439 599 79 41+ / 7644 639 55 971+هاتف متنقل: 

 غاري فولي
 رئيس مكتب االتصال لالحتاد الدويل لالتصاالت لدى األمم املتحدة

 gary.fowlie@itu.intالربيد اإللكرتوين: 
 5252 679 917 1+ / 7677 639 55 971+هاتف متنقل: يف ديب 

 زارا ناظم
 الراعي للعالقات العامة

 مدينة ديب لإلعالم
 z.nazim@raeeme.comالربيد اإللكرتوين: 

 2315 801 50 971+هاتف: 

 سناء اللبابيدي
 ات العامةالراعي للعالق

 مدينة ديب لإلعالم
 s.lababidi@raeeme.comالربيد اإللكرتوين: 

 6565 162 50 971+هاتف: 

 نورا العامري
 هيئة تنظيم االتصاالت
 اإلمارات العربية املتحدة

 noora.alameri@tra.gov.aeالربيد اإللكرتوين: 
 2525 893 55 971+هاتف: 

  نور م. شّما
 مديرة العالقات اإلعالمية

mailto:paul.conneally@itu.int
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:gary.fowlie@itu.int
mailto:z.nazim@raeeme.com
mailto:s.lababidi@raeeme.com
mailto:noora.alameri@tra.gov.ae
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 هيئة تنظيم االتصاالت
 اإلمارات العربية املتحدة

 noor.shamma@tra.gov.aeالربيد اإللكرتوين: 
 8260 611 2 971+هاتف: 

 االتحاد الدولي لالتصاالت نبذة عن

االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة الرائدة يف مسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقد ظل االحتاد على 
تلية ختصيص املدارات السا عاماً، ينّسق االستعمال العاملي املشرتك لطيف الرتددات الراديوية ويعزز التعاون الدويل يف 145مدى 

ويعمل على حتسني البنية التحتية لالتصاالت يف العامل النامي ويضع معايري عاملية لكفالة التوصيل البيين السلس جملموعة ضخمة 
من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االحتاد بتوصيل العامل: من الشبكات عريضة النطاق إىل أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، 

خدمات اهلاتف الثابت  ملالحة البحرية إىل علم الفلك الراديوي واألرصاد اجلوية بالسواتل، ومن التقارب يفومن مالحة الطريان وا
 www.itu.intوالتلفزيونية.  واملتنقل، إىل تكنولوجيات اإلنرتنت واإلذاعة الصوتية

 

mailto:noor.shamma@tra.gov.ae
http://www.itu.int/

