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 لتأمين مجتمع المعلومات العالمي:  العمل معا  
 برنامج األمن السيبراني العالمي لالتحاد الدولي لالتصاالت

والطابع العالمي لتهديدات اليوم تعني أن أي بلد  الحدود وال مضغوطا  بالتخوم.السيبراني ليس مقيدا  ب "الفضاء
 ."يستطيع أن يعتبر نفسه جزيرة معزولة ال

 د. محدون توريه، األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

أساليب احلياة املعاصرة مبا تنطوي عليه من  ية خمصصة ألغراض دفاعية، يف تغيريكشبكة حبث  األوىل جنحت اإلنرتنت، منذ بدايتها
وعود باالنفتاح واالتصاالت يف الوقت الفعلي وتقدمي معلومات ال حدود هلا. وقد انتهى بنا األمر إىل االعتماد على تشغيل 

مو السريع ومع ذلك فإن الن الشبكات تشغياًل آمنًا وسلسًا يف أنواع أنشطتنا يف العمل ويف البيت وعلى صعيد االستهالك.
رمني الستغالل نقاا الفعو وملهاةة اجمللشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد فتح يف الوقت نفسه فرصاً جديدة أمام 

البنية التحتية احلرجة للبلدان. والثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر حيوي لبناء جمتمع معلومات عاملي 
مستقبل النمو قّوضون بصورة خطرية م وتنظيمهم ياجلميع. ولكن اجملرمني السيربانيني الذين يتزايد مستوى علمه مأمون يشمل

 التعامل على اخلط وإمكاناهتا. وبيئة 

 ألمن السيبراني لالتصاالت وا االتحاد الدولي
قام االحتاد الدويل لالتصاالت بأعمال هامة يف جماالت معمارية األمن والتشفري  تقييس االتصاالتو  الراديويةاالتصاالت يف جمايل 

شغيل اآلمن نوعية اخلدمة من التدهور أو إنكار اخلدمة أمر حيوي للتوإدارة املعلومات. واحلفاظ على  وأنظمة االستيقان
نقل البيانات وتقدمي اخلدمات، ويتصل باألمن الكثري من التوصيات الراديوية لالحتاد بشأن املتطلبات النوعية  سياق للشبكات يف

-ومحاية االتصاالت الراديوية من التداخل. وقد أصدر االحتاد توصيات بشأن مبادئ األمن ألغراض االتصاالت املتنقلة الدولية
. ونشر االحتاد أيفًا عددًا كبريًا من لوضع املعايري نظمات الوننية واإلقليميةاملإىل املعايري اليت وضعتها  تمع إحاال 2000

التوصيات املتصلة باألمن، وكذلك خريطة نريق ملعايري أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقاعدة بيانات ملعايري أمن 
 املوافقة عليها ودليل لألمن: األمن يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت متت 

"هناك اتصال بين كل األشياء في عالم اليوم، وحماية أحد المكونات في النظام اإليكولوجي ال يقّل أهمية عن حماية 
نظام فإن ذلك يشبه تشغيل  مكّون آخر. فإذا كان لدينا أمن قوي في الشبكة ولكن أجهزة المستعمل النهائي أقل أمنا  

للبيت ثم نترك النوافذ واألبواب مفتوحة". تأمين قوي  
 جوسنت راتنر، رئيس موظفي التكنولوجيا يف شركة إنتل

 العمل مع البلدان النامية
قطاع  النامية، أتاحألخرى. ويف البلدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي احملّرك الذي يدفع كثريًا من القطاعات االقتصادية ا

. ومع ذلك فإن البلدان معداًل للتنمية يزيد سرعة عما كان يسمح به التصنيع احملض من قبلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اجلرمية  حيث حتتلتقليل املخانر اليت ميكن أن تتولَّد عن املشاركة يف جمتمع املعلومات العاملي، معنية إىل درجة كبرية بالنامية 

يف بناء  اليت يقوم هبا االحتاد، ظل االحتاد يشارك التنميةيف جمال أعمال و مصادر القلق اجلّدي.  املكان األول يف قائمةلسيربانية ا
يات املتقدمة لألمن السيرباين الُقدرات لدعم األمن السيرباين من خالل توفري مساعدة تقنية وتنفيذ مشاريع تستعمل التكنولوج

وتنظيم منتديات األمن السيرباين لبناء القدرات، بل وإصدار جمموعة أدوات للتقييم الذايت على الصعيد الونين ملساعدة 
اً درات االحتاد األخرى مسحًا عاملياحلكومات على تقييم استعدادها بصدد القدرة الوننية يف األمن السيرباين. وتشمل مبا

منشورات يف موضوع األمن السيرباين واجلرمية السيربانية وأحباث عن األثر املايل إصدار مكافحة الرسائل االقتحامية و عات تشريل

http://www.itu.int/cybersecurity/ITU-R/
http://www.itu.int/cybersecurity/ITU-T/
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/
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ألمن الشركات وجمموعة أدوات متنوعة بشأن التخفيو من آثار برامج التسلل وتشريعات اجلرمية السيربانية وأفرقة االستجابة 
 األمن السيرباين.لألحداث احلاسوبية ودعم ثقافة 

 األمن السيبراني العالمي برنامج
صياغة  رغم مشاركة االحتاد النشيطة يف األمن السيرباين فال يزال من املمكن إجناز الكثري. ونظراً لتاريخ االحتاد الطويل والناجح يف

مثل املدارات الساتلية ونيو الرتددات  -االت نريقة إدارة العامل للموارد العاملية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتص التوافق على
 لبناء ةولية قيادة اجلهود الدوليمبسؤ  2005فقد ُكلِّو االحتاد يف مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عام  -الراديوية 

 الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
. وأُنشئ فريق خرباء رفيعي املستوى لتقدمي املشورة 2007يف مارس  األمن السيرباين العاملي برنامجلذلك أنلق االحتاد  وتنفيذاً 

كرب واإلرشاد لألمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن اسرتاتيجيات دعم األمن السيرباين. وجذب فريق اخلرباء املذكور أ
وكذلك ممثلني رفيعي املستوى  أماكن مثل "إيه يت أند يت" و"إنتل" و"مايكروسوفت" و"اإلنرتبول" و"فرييساين"األخصائيني من 

أففل الطرق  للوصول إىلسامهوا ةيعاً بتصوراهتم وقيادهتم الفكرية كل أحناء العامل   من احلكومات والدوائر األكادميية والصناعة يف
 ت املتنامية لألمن يف العامل اإللكرتوين.ملعاجلة التحديا

 األمن السيبراني العالمي فريدا ؟ برنامجما الذي يجعل 
إىل ربط املبادرات املوجودة وتوفري إنار شامل للتوافق.  هذا الربنامجيسعى 

ويسمح ذلك لكل جمموعة من جمموعات أصحاب املصلحة بالرتكيز على واليتها 
ويتوخى هذا الربنامج بالفعل مع كفالة التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين. 

دولة عفواً  186وهو املنظمة العاملية إلنفاذ القانون الدويل وتفم  - قيام اإلنرتبول
تبادل األفكار مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. وتتعاون هاتان ب

املنظمتان مع منظمات مثل فريق العمل املعين باالتصاالت واملعلومات االقتصادية 
ملتحدة للتدريب والبحث. وبففل ومعهد األمم ا (APECTEL)واحمليط اهلادئ 

فرص جناحنا يف دعم األمن السيرباين والتغّلب على اجلرمية  اً ري كث  هذا التعاون تزيد
السيربانية على الصعيد الدويل زيادة كبرية. وإشراك اخلرباء العامليني يف العملية منذ 

يحاً. ويعرتف كل شخص بأن العمل معًا هو السبيل الوحيد البداية يساعدنا على كفالة تنفيذ احللول اليت يتم تقريرها تنفيذًا صح
تزيد عن قوة  الوأهنا معاجلة اجلرمية السيربانية فينطبق عليه املثل املعروف عن قوة أي سلسلة  إىل األمن. أما النهج املتقطع يف

 أضعو حلقاهتا.

 من الفكرة إلى الممارسة
سرتاتيجيات واألفكار اليت يستند إليها جدول أعمال األمن السيرباين العاملي. قام االحتاد بعدة أنشطة لدعم تطبيق املبادئ واال

تتيح لألنفال يف كل مكان جتربة آمنة ومأمونة على اخلط وينطبق ذلك  مبادرة محاية األنفال على اخلطوعلى سبيل املثال فإن 
 ملكافحةاملتعددة األنراف الدولية الشراكة اعني العام واخلاص ملناهفة التهديدات السيربانية وهي "أيفاً على أول مبادرة بني القط

 ."(IMPACT)مباكت إالتهديدات السيربانية 
هبدف جتميع أصحاب املصلحة والشركاء الرئيسيني من احلكومات وقد ُولدت هذه املبادرة األخرية كإنار للتعاون الدويل 

وشركات القطاع اخلاص والدوائر األكادميية لتزويد الدول األعفاء يف االحتاد باخلربة الفنية والتسهيالت واملوارد لتحقيق املعاجلة 
األمن السيرباين العاملي:  لربنامجالعمل اخلمسة جماالت إمباكت  الفعالة للتهديدات السيربانية. وتعاجل املسارات الرئيسية ملبادرة

 والبحث. مركز االستجابة العاملي ومركز السياسة العامة والتعاون الدويل ومركز التدريب وتنمية املهارات ومركز ضمان األمن

 

ُصمِّم برنامج األمن 
السيرباين العاملي مثل 
شعاره ليدور حول 

 مخسة حماور كربى:
 التدابري القانونية .1

 التدابري التقنية واإلجرائية 2.

 اهلياكل التنظيمية 3.

 بناء الُقُدرات 4.

 التعاون الدويل 5.

http://www.itu.int/cybersecurity/gca/
http://www.itu.int/cop/
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/impact.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/impact.html
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لعاملي نظامًا لإلنذار للمجتمع ااملركز قدم كبار الشركاء، ومن خالل هذا العمل يبالتعاون مع   مل مركز االستجابة العامليويع
ات املبّكر اجملّمع يف الوقت احلقيقي والنفاذ إىل األدوات املتخصصة لتمكني اخلرباء السيربانيني املصرّح هلم باالستجابة فوراً للتهديد

بلدًا واستفادت  137لالحتاد إمباكت  السيربانية، وخاصة أثناء حاالت األزمات. وحىت اليوم أصبح عدد األعفاء يف مبادرة
 . برنامج األمن السيرباين العامليجمموعة واسعة من األنشطة من الركائز االسرتاتيجية اخلمس إلنار 

ويف االستجابة لفرورة إنشاء هياكل تنظيمية مالئمة وخمصصة على الصعيد العاملي ومن أجل تعيني التهديدات السيربانية 
اسرتاتيجية ملساعدة الدول األعفاء على إنشاء  إمباكت بوضع دويل لالتصاالت ومبادرةواالستجابة هلا وإدارهتا قام االحتاد ال

األمن  برنامج، الذي يتوافق ويتكامل متامًا مع (CIRT Lite)من خالل حل  (CIRT)أفرقة استجابة وننية للحوادث احلاسوبية 
إمباكت يف حالة بعض البلدان، وحىت اآلن اسُتكملت -العاملي ومت االضطالع بتقييم تقين بالفعل يف إنار االحتاد السيرباين

 بلداً. 29بشأن  CIRTتقييمات 
باكت إجراء تقييمات يف منانق أخرى مثل أمريكا اجلنوبية والدول العربية. وتعمل زامبيا وكينيا واجلبل األسود ميوخيطط االحتاد/إ

سوف تتلقى هذه البلدان تقريبًا مساعدة إلنشاء أفرقة و  يف هذا السياق، وأوغندا يف الوقت احلاضر من أجل توقيع اتفاقات
 االستجابة الوننية للحوادث احلاسوبية لديها.

باكت، لجلسات ميولبناء القدرات يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت، من خالل مركز التدريب وتطوير املهارات التابع ملبادرة إ
 غري املنشورةاملعلومات معرفة يث يتيح هلم فرصًا قيمة لالتصال باخلارج و إعالمية رفيعة املستوى لصاحل ممثلي الدول األعفاء ح

 للقطاع اخلاص عن أحدث االجتاهات والتهديدات احملتملة والتكنولوجيات الناشئة.
 .مهني وممارس في مجال األمن السيبراني 200تدريب أكثر من  •
ومجلس المفوضية األوروبية(  (SANS)لشبكات واألمن زمالة تدريبية )معهد إدارة النظام والتدقيق وا 155توزيع  •

 دولة عضوا  على الصعيد العالمي. 29على 
 من موظفي إنفاذ القوانين في أنحاء العالم بشأن التحقيقات المتعلقة بالشبكات. 50تدريب  •

فهم اجلرمية السيربانية: دليل للبلدان وباإلضافة إىل ذلك، وهبدف توسيع املوارد التشريعية املتاحة للدول األعفاء، وبعد نشر 
، قام االحتاد 2011االحتاد الدويل لالتصاالت يف مايو الصادرين عن  جمموعة األدوات املتعلقة بتشريعات اجلرمية السيربانيةو النامية

ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون على الصعيد العاملي يف مساعدة الدول األعفاء 
املعلومات واالتصاالت. ومتّكن هذه املذكرة اهليئتني للتخفيو من خمانر اجلرمية السيربانية هبدف كفالة تأمني استعمال تكنولوجيا 

من العمل معًا يف املساعدة التقنية اليت يتعنّي تقدميها إىل الدول األعفاء يف جمال اجلرمية السيربانية واألمن السيرباين، وإتاحة 
نين يف إنار مبدأ التعاون الدويل لصاحل ةيع اخلربات واملوارد الالزمة لتسهيل إنشاء مقاييس قانونية وأُنُر تشريعية على الصعيد الو 

 البلدان يف العامل.
ويف جانب بناء القدرات، ومتشيًا مع التاريخ الطويل لالحتاد يف جمال الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، قام االحتاد بتوقيع 

 شكل تقارير فصلية عن هتديد األمن مذكرة تفاهم مع شركة سيمانتك. وسوف يستعمل االحتاد معلومات سيمانتك األمنية يف
 يف شبكة اإلنرتنت، لزيادة فهم املخانر السيربانية والتأهب هلا.

على الدول األعفاء  -الذي جيمع بيانات من الشبكة االستخبارية العاملية لشركة سيمانتك  -ومن خالل توزيع هذا التقرير 
لبلدان النامية واملتقدمة على السواء لالستجابة للخطر املتزايد دائماً املهتمة، يهدف االحتاد إىل حتسني تأهب احلكومات يف ا

 لربجميات اخلبيثة واملهاةني السيربانيني وخمتلسي املعلومات.الناشئ عن ا
ول وقد أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت منشوراً جديداً باسم دليل االسرتاتيجية الوننية لألمن السيرباين. ويساعد هذا الدليل الد

األعفاء يف صياغة اسرتاتيجيتها الوننية من خالل فحص القدرة احلالية ملعاجلة حتديات األمن السيرباين ومحاية البنية األساسية 
 مع تعيني مقتفيات خطة االستجابة الوننية ورسم معاملها. (CIIP)احلامسة للمعلومات 

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/crimeguide.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/crimeguide.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/crimeguide.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/cyberlaw.html
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أعلى إعطاء جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة، وهو أعلى آلية تنسيقية داخل األمم املتحدة،  قرر ،وباإلضافة إىل ذلك
باعتباره إناراً ينطبق أيفًا داخل األمم املتحدة من أجل  بربنامج األمن السيرباين العامليدرجات األولوية لألمن السيرباين، ورّحب 

مباكت، حدة )من خالل العمل املشرتكة لالحتاد الدويل لالتصاالت ومبادرة إتوصيل خدمات األمن إىل وكاالت األمم املت
 للتنسيق بني الوكاالت(.  آلية وباعتباره

ويف الدورة العشرين ناقشت جلنة الربنامج الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة أثر اجلرمية السيربانية 
رفيعة املستوى من االحتاد أن يعمل بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية اللبت اللجنة واهلجمات السيربانية. ون

 1واملخدرات، من أجل تنظيم اجتماع جلهات التنسيق لفحص قفايا السياسة العامة والتكنولوجيا معاً؛ وانعقد االجتماع يوم 
 وكالة من وكاالت األمم املتحدة. 35مبشاركة ما يقرب من  2011يوليو 

انية وكفالة واهلدف الرئيسي لالجتماع كان صياغة إنار منسق للسياسة العامة ملنظومة األمم املتحدة يف مكافحة اجلرمية السيرب 
السياسة  يل إمكانية إنشاء مسار عمل واحد برعاية جملس الرؤساء التنفيذيني، أو فريق عمل خمصص لقفايااألمن السيرباين، وتفع

 .2011العامة. وُقدم ملخص االجتماع واالقرتاحات املتصلة إىل اللجنة الرفيعة املستوى يف دورة سبتمرب 

في العالم اإللكتروني تماما    ب"في هذا العالم الرقمي الجديد نضطلع جميعا  بمسؤولية خاصة في كفالة سالمة وأمن الشبا
ل خارج هذا العالم".نفعّ  كما  

يه، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالتد. حمدون تور   

 2008يف نوفمرب  (COP)" محاية األنفال على اخلط"ويف هذا اإلنار جلدول األعمال العاملي لألمن السيرباين أنلق االحتاد مبادرة 
قطاعات اجملتمع العاملي لكفالة توفري جتربة آمنة ومأمونة على  جهد متعدد األنراف يهدف إىل جتميع الشركاء من كلشكل  يف

وأيَّدها األمني العام لألمم املتحدة ورؤساء  2008اخلط لألنفال يف كل مكان. وُعرضت هذه املبادرة على جملس االحتاد يف 
 الدول والوزراء ورؤساء املنظمات الدولية من أحناء العامل.

ًا مع الشركاء البارزين يف مبادرة محاية األنفال على اخلط إلنشاء شبكة تعاونية االت، يعمل مشرتكاد الدويل لالتصوقد ظل االحت
دولية لتعزيز محاية األنفال على اخلط وتبادل املعلومات وتوفري اإلرشاد بشأن السلوك اآلمن على اخلط وأففل املمارسات 

جاهتم وقدراهتم اخلاصة والعمل مع الشركاء اآلخرين ووكاالت األمم ملساعدة الشركاء لصياغة وتنفيذ خطط فعالة يف حدود احتيا
املتحدة. واخلطوا التوجيهية العاملية ملبادرة محاية األنفال على اخلط واملتعلقة باألنفال واآلباء والصناعة وصانعي السياسات 

 ذلك.  األمثلة على واليت وضعتها جمموعة من أصحاب املصلحة من شركاء محاية األنفال على اخلط هي أحد
وقد ظل االحتاد يقود املناقشات بشأن محاية األنفال على اخلط وزيادة الوعي بقفايا محاية األنفال على اخلط من خالل تنظيم 

واإلقليمية والوننية. وقام االحتاد بصياغة  ةورش عمل وحوارات اسرتاتيجية أو دراسات استقصائية باإلضافة إىل األحداث الدولي
سالمة األنفال على صلة بالسياسة واملمارسة يف جمال ع استبيان مسح ونين ينصّب على جمموعة عريفة من القفايا املتوتوزي

دولة عفوًا قد استكملت املسح الونين حلماية األنفال على اخلط وتتوفر النتائج الشاملة  95كانت   2011اخلط. وحىت سبتمرب 
أنلق االحتاد إنار اإلحصاءات واملؤشرات اخلاصة حبماية األنفال األنفال على اخلط . ومتاشياً مع مسح محاية "COP"يف موقع 

، وهو أول حماولة يف العامل لتوفري إنار إحصائي شامل يتصل بقياس سالمة األنفال على اخلط مع 2010على اخلط يف نوفمرب 
 الرتكيز خاصة على املقاييس املالئمة للمقارنة الدولية. 

 - 179قرارًا جديدًا هو القرار  2010ذلك اعتمدت الدول األعفاء يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد يف عام وباإلضافة إىل 
دور االحتاد يف محاية األنفال على اخلط الذي يسعى إىل إنشاء والية ألعمال االحتاد يف هذا اجملال ويشجع االحتاد على مواصلة 

 لتكون منّصة لزيادة الوعي وتثقيو أصحاب املصلحة بشأن هذه القفية اهلامة.مبادرته حلماية األنفال على اخلط 
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، رئيسة كوستاريكا ،الراعية الجديدة لمبادرة حماية األطفال على الخط فخامة الرئيسة الورا شينشيالواآلن، وباالشرتاك مع 
ية األنفال على اخلط لتحقيق الفوائد الوننية دخل االحتاد مرحلة جديدة من األنشطة امللموسة لتنفيذ اخلطوا التوجيهية حلما

واجملتمعية يف إنار هيكل املبادرة العاملية حلماية األنفال على اخلط. واسرتاتيجيات حتقيق هذه املبادئ التوجيهية تغطي مخسة 
. التعاون الدويل. 5بناء القدرات؛ . 4. اهلياكل التنظيمية؛ 3واإلجرائية؛  . التدابري التقنية2. التدابري القانونية؛ 1جماالت رئيسية: 

ويسعى االحتاد الدويل لالتصاالت أيفًا إىل صياغة معايري تقنية قابلة للتشغيل البيين وإنشاء خطوا ساخنة وننية ووضع دليل 
 لالسرتاتيجيات الوننية وجمموعة أدوات تشريعية وكذلك تدريب اآلباء واألوصياء واملربِّني.

د حلماية األنفال على اخلط أعفاء املبادرات القائمة معًا وتوفر اإلرشاد ألصحاب املصلحة يف بناء وسوف جتمع مبادرة االحتا
 والشباب. القدرات وزيادة الوعي على السواء ورعاية التعاون والتفكري التعاوين بني ةيع املشاركني يف توفري اخلدمات لألنفال


