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 نشرة صحفية
 مع االتصاالت القائمة  غير متماشية التقليديةلالتصاالت النماذج التجارية 

 على بروتوكول اإلنترنت
 استنتاجات رئيسية اليوم يصدر 2012تليكوم العالمي لالتحاد 

والجداول الزمنية  – رجعة فيه الاالتصاالت القائمة على بروتوكول اإلنترنت االنتقال إلى إن  – 2013 فبراير 11جنيف، 
واالستثمار في البنية التحتية في عالم اإلنترنت وعالم االتصاالت  التطويرللنماذج التجارية واألطر التنظيمية ودورات 

ن التحليل المتعمق للمناقشات التي ع المنبثقةالنتائج الحاسمة  إحدىوهذه  .بشكل خطير متوافقةغير  قد تكونالتقليدية 
 في التقرير الختامي الشامل.وهي متاحة اآلن على الخط  2012 دارت في تليكوم العالمي لالتحاد

على مدى  تناولالمحفل العالمي الرائد لمجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  الذي يعد 2012 وتليكوم العالمي لالتحاد
 وأبرزت ، التحول الحالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.خمسة أيام من المناقشة في دبي في أكتوبر الماضي

القيادات لدوائر الصناعة والحكومات والهيئات التنظيمية واألوساط االستشارية واألكاديمية الفجوة الثقافية  مجموعة من أهم
 الحديثة ومشغلي االتصاالت التقليديين.تطبيقات الين شركات اإلنترنت التي تقدم ب فيما األجيالبين  والفجوة

وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت السيد حمدون إ. توريه "إن كيفية إسهام الجهات الفاعلة المعنية باالتصاالت 
وأضاف قائاًل "إن  ".مسألة رئيسية ظلتعصر بروتوكول اإلنترنت  لتناسبالتقليدية في تكييف أفضل للنماذج التجارية 

هذه ونقطة انطالق لمزيد من المناقشة كتمهيد للقضايا الرئيسية بمثابة  2012 التقرير الختامي لتليكوم العالمي لالتحاد
 "المزمع عقده في بانكوك في نوفمبر هذا العام. 2013 سواء على الخط أو في تليكوم العالمي لالتحاد

مجموعة من  موضوعوهو ، "سمات مشهد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديد" موضوع وهذه النتيجة مستمدة من
خالل الحدث. وتشمل مواضيع حلقة نقاش وورش عمل وكلمات رئيسية  55عشرة مواضيع منبثقة عن أكثر من  تشمل

الضخمة والخصوصية وتوفير النطاق العريض والطلب على النطاق العريض والبيانات  النماذج التجاريةأخرى تغيير 
وتتاح جميع النتائج بالتفصيل على الخط . واألمن السيبراني والصحة اإللكترونية ةدر المفتوحاوالثقة واالبتكار والمص

 .PDF شكل تقرير يمكن تنزيله بالكامل في نسق وفي
نوفمبر،  18-21المزمع عقده في بانكوك، تايالند،  2013 بشأن تليكوم العالمي لالتحادوللحصول على مزيد من المعلومات 

 .itu.int3world201.يرجى زيارة الموقع التالي: 
 .world2012.itu.intفي الموقع التالي:  2012 تليكوم العالمي لالتحادمن لجلسات مختارة  التسجيالت المحفوظةوتتاح 

 .هنا LinkedInو www.itu.int/facebook وفيسبوك في ITUWorld @ITU#ويمكن متابعة المناقشات على تويتر 
 اإلعالم لوسائطمعلومات 

أو مع أحد خبراء االتحاد، يرجى االتصال من خالل العنوان  Stuart Sharrock الحدث، السيد منسقلترتيب مقابلة مع 
  itu.int.telecompress@ التالي:

http://world2013.itu.int/
http://world2012.itu.int/
http://www.itu.int/facebook
http://www.linkedin.com/groups/ITU-Telecom-World-3926083?mostPopular=&gid=3926083
mailto:press.telecom@itu.int
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 :ل التاليبالمسؤو االتصالأو  /http://world2012.itu.intزيارة الموقع التالي:  ىيرجولمزيد من المعلومات، 
  أشاريا سانجاي

 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+ المحمول: الهاتف

 

مجموعات اإلخبارية  التسجيالت األصلية وال حاد نفاذاً سريعاً إلى : يتيح مركز األخبار الفيديوي لدى االتمالحظة لوسائط اإلعالم
 .www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspxذات جودة البث العالية. يرجى التسجيل في العنوان التالي: 

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

عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150 حوالي دىعلى م
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في

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

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

Photos: 

www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157630527796340/ 

Playlist:YouTube  

www.youtube.com/playlist?list=PLCBEAC56C07CCAB30 

Video Highlights: 

www.youtube.com/watch?v=b7ksgpkf8TQ&list=PLCBEAC56C07CCAB30&index=52 
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