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األمــــن
بناء الثقة واألمن يف استعمال 

تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

)خط العمل جيم 5 - القمة العاملية جملتمع املعلومات(
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كتيب األمن لقطاع تقييس 
االتصاالت يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت - الطبعة الرابعة

متطلبات األمن ومعمارياته	 
جوانب إدارة األمن	 
الدليل واالستيقان وإدارة اهلوية	 
تأمني البنية التحتية للشبكة	 
الننُُّهج احملددة يف أمن الشبكات	 
أمن التطبيقات	 
مواجهة التهديدات الشبكية الشائعة	 
االجتاهات املستقبلية لتقييس أمن تكنولوجيا املعلومات 	 

واالتصاالت/ االتصاالت

املعايري املعمول هبا ألمن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

الجزء 1: منظمات وضع معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وأعماهلا

الجزء 2: معايري أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املواَفق عليها 
)قواعد بيانات بروابط مباشرة(

الجزء 3: معايري األمن قيد اإلعداد؛
الجزء 4: االحتياجات املستقبلية ومعايري األمن اجلديدة املقرتحة؛

الجزء 5: أفضل املمارسات.
)IdM( الجزء 6: عامل إدارة اهلوية

خالصات وافية بشأن األمن
كتب التوصيات املوافق عليها ذات الصلة بأمن االتصاالت	 
تقييس 	  قطاع  توصيات  من  املستخرجة  األمن  بتعاريف  قائمة 

االتصاالت املوافق عليها

موجز عن جلان الدراسات يف قطاع تقييس االتصاالت ممن 	 
باألمن أنشطتها  تتصل 

موجز عن التوصيات اخلاضعة للمراجعة العتبارات أمنية	 
موجز عن أنشطة األمن األخرى يف االحتاد الدويل لالتصاالت	 

معماريات األمن
توفر  اليت  لألنظمة  األمن  "معمارية   ،ITU-T X.805 التوصية  وضعت 
االتصاالت من طرف إىل طرف"، إضافة إىل عدد من املعماريات اخلاصة 
بالتطبيقات ملعاجلة جماالت مثل إدارة الشبكات واالتصاالت بني النظراء 

وخمدمات الويب املتنقلة.
ومعمارية التوصية X.805 املشار إليها أعاله، معرفة يف إطار ثالثة مفاهيم 
وخطط  األمن  طبقات  طرف:  إىل  طرف  من  اتصاالت  لشبكة  رئيسية 
األمن عرب  متطلبات  تقسيم  تراتيب عند  ويتيح هنج  األمن.  وأبعاد  األمن 

الطبقات واخلطط مبا يضمن حتقيق األمن من طرف إىل طرف.

وضع  عملية  لتوجيه  أو  األمن،  لتقييم  أساساً  املعمارية  استعمال  وميكن 
االستعادة  وخطط  للحوادث  االستجابة  وإجراءات  األمنية،  السياسات 
من  طبقة  يف كل  املطبق  األمين  البعد  مبراعاة  التكنولوجية  واملعماريات 
التعريف  مرحلة  خالل  األمن  خطط  من  خطة  ويف كل  األمن  طبقات 

والتخطيط.  

ITU-T

 

مواطن الضعف

التهديدات
تــدمير

إتـــالف
إزالـــة

كشف
قطع

الهجمات

اذ
نف

 ال
رة

دا
إ

ن
قا

تي
س
ال
ا

ض
رف

 ال
دم

ع

ت
انا

بي
 ال

رية
س

ت
ال
صا

الت
 ا
ن
أم

ت
انا

بي
 ال

مة
ال

س
سر

الي

ية
ص

صو
خ

ال

طبقات األمن
أمن التطبيقات

أمن الخدمات

أمن البنية التحتية

أمن املستعمل النهائي
أمن التحكم/التشوير

خطط األمنإدارة األمن
أبعاد األمن 8

االحتنناد النندولنني لالتصنناالت

www.itu.int/itu-t/studygroups



 سلسلننننة التننوصينننات ITU-TX.1500 - تبننادل معلننومنننات
األمنننن السينبننراين عننامليننناً 

تننوفننر السلسلنننة YBEX تقنيننات تبنننادل معلننومنننات األمننن السيرباين من خنننالل الوظننائنف األساسينننة التالينننة، واليت ميكن استعمنننال كل وظيفننة منها على حننندة 
أو استعمناهلنننا معننناً، حسب االقتضننناء:

إعداد معلومات األمن السيرباين ألغراض التبادل؛	 
حتديد واكتشاف معلومات وكيانات األمن السيرباين؛	 
إبرام اتفاق ثقة وسياسات بني الكيانات القائمة بعملية التبادل؛	 
عمليات الطلب واالستجابة املتعلقة مبعلومات األمن السيرباين؛	 
ضمان سالمة عملية تبادل معلومات األمن السيرباين؛	 

X.1500(11)_F01a  

ميدان جتميع
املعارف

ميدان إدارة
أصول تكنولوجيا

املعلومات
واالتصاالت

 ميدان التعامل
مع احلوادث

 قاعدة معارف املنتجات/اخلدمات 
قاعدة معارف الصيغة

 قاعدة معارف التشكيلة

 قاعدة معارف اإلجراءات املضادة
قاعدة معارف التقييم

قاعدة معارف الكشف/
احلماية 

قاعدة معارف املخاطر السيربانية
قاعدة معارف مواطن التعرض

قاعدة معارف التهديدات

قاعدة بيانات
موارد املورد

قاعدة بيانات
موارد املستعمل

قاعدة بيانات
احلوادث

قاعدة بيانات
اإلنذارات

مورد بىن حتتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

يـــــر مــد

فريق استجابة

منــسق

بـــاحث

مسجـــل

مطـــور منتج
وخــدمــــة

يوضح الشكل أعاله نظرية تبادل معلومات األمن السيرباين )CYBEX(، مقدمة يف صورة سياق تشغيلي. وتتألف عمليات األمن السيرباين مبدئياً من ثالثة 
ميادين: التعامل مع األحداث وإدارة أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجتميع املعارف.

من تكنولوجيا املعلومات  أ
واالتصاالت/ االتصاالت

يقوم قطاع تقييس االتصاالت بالعمل يف جمال أمن تكنولوجيا املعلومات 
وضعت  وقد  الزمان.  من  عقدين  مدار  على  االتصاالت  واالتصاالت/ 
جلان دراسات عديدة توصيات وتوجيهات يف عدد من اجملاالت الرئيسية. 
املتعلقة  األعمال  يف  األساسية  باملسؤولية   17 الدراسات  جلنة  وتضطلع 
باألمن داخل قطاع تقييس االتصاالت وحددت كلجنة الدراسات الرئيسية 

يف جمال األمن.

محاينننة األصنننول
من منظور عام، يتعني علينا محاية أصول األطراف التالية:

الشبكة واخلدمات 	  الثقة يف  الذين حيتاجون إىل  الزبائن/املشرتكون 
املقدمة، مبا يف ذلك تيّسر اخلدمات )ال سيما خدمات الطوارئ(؛

خالل 	  من  األمن  توفري  تفرض  اليت  العامة  اجملتمعات/السلطات 
اخلدمات  تيّسر  ضمان  أجل  من  التشريعات  و/أو  التوجيهات 

واملنافسة العادلة ومحاية اخلصوصية؛
إىل 	  حيتاجون  الذين  أنفسهم  اخلدمات  الشبكات/مقدمو  مشغلو 

األمن لصون مصاحلهم التشغيلية والتجارية والوفاء بالتزاماهتم جتاه 
الزبائن واجلمهور على الصعيدين الوطين والدويل.

www.itu.int/itu-t/studygroups


