
  3/2املسـألة 

  تأمين شبكات المعلومات واالتصاالت:
  من أجل بناء ثقافة األمن السيبراني أفضل الممارسات

  المشكلةبيان الحالة أو   1
  عامل اليوم، وذلك لعدد من األسباب منها:  أصبح تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت وبناء ثقافة األمن السيرباين أمراً أساسياً يف

  نشر واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف اهلائلالنمو   أ ) 
األمن السيرباين ال يزال أحد الشواغل لدى اجلميع وأن هناك حاجة إىل مساعدة البلدان وخاصة البلدان النامية أن   ب)

  ؛انيةمن أجل محاية شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها من اهلجمات والتهديدات السيرب 
  ضمان أمن الُبىن التحتية العاملية املرتابطة إذا كان اهلدف هو حتقيق إمكانات جمتمع املعلومات؛السَّعي لاحلاجة إىل   ج )
رة وتعزيز أفضل املمارسات واخلطوط التوجيهية وَ لْ االعرتاف املتزايد على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية بضرورة بَـ   د )

  دها؛تتهدَّ   شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلد من األخطار اليت  التقنية لتقليل مكامن الضعف يفواإلجراءات 
ىن ضرورة العمل وطنيًا والتعاون إقليميًا ودوليًا من أجل بناء ثقافة عاملية لألمن السيرباين تشمل التنسيق الوطين والبُ   ) ه

نذار واملراقبة واإلصالح، والشراكات بني القطاعني احلكومي والصناعي، واالنفتاح على درات اإلالتحتية القانونية املالئمة وقُ 
  اجملتمع املدين واملستهلكني؛

ج قائم على تعدد أصحاب املصلحة من أجل االستخدام الفعّ   و )  ال ملختلف األدوات املتاحة لبناء الثقةضرورة اتباع 
  ؛تصاالتاستعمال شبكات تكنولوجيا املعلومات واال يف

" يدعو الدول األعضاء لألمن السيرباين، "إنشاء ثقافة أمنية عاملية 57/239أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   ز )
  تطبيق واستخدام تكنولوجيا املعلومات، على صعيد اجملتمع بكامله"؛ يف األمن السيرباين"تنمية ثقافة  إىل
مجلة  يف ،ؤكدي ،"الرقمي العصر يف اخلصوصية يف احلق"مم املتحدة بشأن لأل العامة للجمعية 68/167 أن القرار  )ح

 ذلك يف مبا اإلنرتنت، على اً أيض باحلماية حتظى أن جيب اإلنرتنت خارج األشخاص ا يتمتع اليت نفسها احلقوق أن" ،أمور
  "؛اخلصوصية يف احلق
 جيب أن حتمي وتراعي حقوق اخلصوصية وحرية الرأي على النحو احملدد السيرباينأن أفضل ممارسات األمن   )ط
 القمة العاملية جملتمع املعلومات املعتمد يف األجزاء ذات الصلة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن مبادئ جنيف يف

  اإلنسان؛ والصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق
أن "األمر يتطلب إشاعة ثقافة عاملية لألمن السيرباين وتطويرها وتنفيذها بالتعاون  أن إعالن مبادئ جنيف يشري إىل  )ي

كما أن خطة عمل جنيف جملتمع املعلومات تشجع تبادل أفضل   ،مع مجيع أصحاب املصلحة وهيئات اخلربة الدولية"
ين والدويل، كذلك فإن برنامج عمل املمارسات، واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن الرسائل االقتحامية على الصعيدين الوط



خط العمل إطار  يف يعيد التأكيد على ضرورة إشاعة ثقافة عاملية لألمن السيرباين، وحتديداً بشأن جمتمع املعلومات تونس 
  واالتصاالت)؛ استعمال تكنولوجيا املعلومات يف (بناء الثقة واألمن 5جيم



برنامج عملها للتنفيذ واملتابعة، من االحتاد الدويل   طلبت يف )2005  تونس( أن القمة العاملية جملتمع املعلومات  )ك
املعلومات استعمال تكنولوجيا   "بناء الثقة واألمن يف 5خلط العمل جيم الرئيسي ر/املنسقلالتصاالت أن يكون امليسِّ 

عامة بناًء على هذه املسؤولية أجرت قطاعات االحتاد للتقييس واالتصاالت الراديوية والتنمية وأمانته ال  االتصاالت". وقدو 
)، ومؤمتر 2010وحيدر آباد،  2006واستجابًة للقرارات ذات الصلة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (الدوحة، 

 2008اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت (جوهانسربغ،   ) وكذلك يف2010وغواداالخارا،  2006املندوبني املفوضني (أنطاليا، 
  )، دراسات كثرية من أجل حتسني األمن السيرباين؛2012وديب، 

 نادت ببناء الثقة واألمن )2005وتونس  2003جنيف  مرحلتيها يف يف( أن نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات  )ل
  استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ يف
بني الدول  فيما السيرباينللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت يدعم تعزيز األمن  )2014ديب،   (املراَجع يف 45أن القرار   ) م

  املعنية؛ األعضاء
تنظيم لقاءات بني الدول األعضاء وأعضاء   يف الحتاد أن يضطلع، طبقاً لواليته، بدورلقطاع تنمية االتصاالت باأنه ينبغي   ) ن

  والتجارب اخلاصة بتأمني شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛القطاعات واخلرباء اآلخرين من أجل تبادل اخلربات 
  ؛لفرتة الدراسة السابقة واليت تشمل العديد من التقارير واملسامهات من خمتلف أحناء العامل 1/1‐22نتائج املسألة   )س
تضطلع به الدول ذلك العمل الذي  يف أن هناك الكثري من اجلهود املبذولة لتسهيل حتسني أمن الشبكات، مبا  )ع

عملية وضع تقارير أفضل املمارسات  ويف أنشطة وضع املعايري داخل قطاع تقييس االتصاالت يف األعضاء وأعضاء القطاعات
؛ (GCA) رباينإطار الربنامج العاملي لألمن السي يف تقوم به أمانة االحتاد الدويل لالتصاالت داخل قطاع تنمية االتصاالت؛ وما

املراَجع ذي إطار الربنامج  يف ل الذي يضطلع به قطاع تنمية االتصاالت ضمن أنشطته املتعلقة ببناء القدراتإضافة إىل العم
  العامل؛ يف بعض احلاالت، من جانب اخلرباء الصلة ويف

 يواجهون حتديات فريدة من نوعها ، وخاصة أقل البلدان منواً،دي اخلدمات واملستعملني النهائينيكومات ومورِّ احلأن   )ف
  ج األمن املالئمة لظروف كل منهم؛وضع سياسات ونـُهُ  يف
أن الدول األعضاء ومشغلي الُبىن التحتية سيستفيدون من أي تقارير أخرى تتناول بالتفصيل املوارد واالسرتاتيجيات   )ص

 املعلومات واالتصاالت ودور التعاون الدويلاستعمال شبكات تكنولوجيا   يف واألدوات املختلفة املتاحة لبناء الثقة
  ؛املضمار  هذا  يف

  من الشواغل املثرية للقلق؛ تزال ال االقتحامية الرسائل أن  ق)
  تطّور املنهجيات اخلاصة باملعايري املشرتكة الختبار شبكات االتصاالت؛  ر )
الختبار أمن شبكات االتصاالت بغية تعزيز ثقافة احلاجة إىل تبسيط إجراءات االختبار على املستوى األساسي الالزم   ش)

  األمن.

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة   2
 ذلك يف مبامناقشة النهج وأفضل املمارسات لتقييم أثر الرسائل االقتحامية داخل الشبكات، وتوفري التدابري الالزمة،   ) أ 

  تقنيات التخفيف من آثارها اليت ميكن أن تستخدمها البلدان النامية، مع أخذ املعايري القائمة واألدوات املتاحة بعني االعتبار؛



تقدمي معلومات حول حتديات األمن السيرباين احلالية اليت يواجهها مقدمو اخلدمات والوكاالت التنظيمية وغريها من   ب)
  الصلة؛  األطراف ذات

 لة مجع التجارب الوطنية املتعلقة باألمن السيرباين من الدول األعضاء، وحتديد املواضيع املشرتكة ودراستهامواص  ج)
  إطار تلك التجارب؛ يف

فرتة الدراسة املاضية،  يف مواصلة حتليل نتائج الدراسة االستقصائية حول الوعي بشأن األمن السيرباين اليت أجريت  د )
  دثة لقياس التقدم احملرز مع مرور الوقت؛وإصدار دراسة استقصائية حم

ا الدول األعضاء واملنظمات والقطاع   ) ه تقدمي خالصة وافية لألنشطة اجلارية املتعلقة باألمن السيرباين اليت تقوم 
ومجيع القطاعات، اخلاص واجملتمع املدين على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية واليت ميكن أن تشارك فيها البلدان النامية 

  الفقرة ج) أعاله؛ يف ذلك املعلومات الواردة يف مبا
  دراسة االحتياجات احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع املسائل األخرى ذات الصلة؛  و )
لتحديات دراسة السبل والوسائل الالزمة ملساعدة البلدان النامية، مع الرتكيز على أقل البلدان منوًا فيما يتعلق با  ز )

  املتصلة باألمن السيرباين؛
جمال محاية األطفال على اخلط، بالتنسيق مع األنشطة األخرى  يف مواصلة مجع التجارب واالحتياجات الوطنية  ح)
  الصلة؛ ذات
عقد جلسات خمصصة وحلقات دراسية وورش عمل لتبادل املعارف واملعلومات وأفضل املمارسات بشأن التدابري   ط)

تُعقد هذه االجتماعات، على أن واألنشطة الفّعالة والناجعة واملفيدة لتعزيز األمن السيرباين باستعمال نتائج الدراسة، 
  باملسألة؛فريق املقرر املعين أو اجتماعات  1 جتماعات جلنة الدراساتنفس الوقت واملكان الذي تعقد فيه ا يف اإلمكان، قدر
ا أن تيسر وضع إطار   ي) مجع بعض التجارب واالحتياجات الوطنية بشأن املعايري املشرتكة واختبار األمن اليت من شأ

ات تقييس االتصاالت ذات ومبادئ توجيهية ميكن أن تسرع اختبار أمن جتهيزات االتصاالت، وذلك بالتعاون مع جلان دراس
إطار هذه   يف ، حسب االقتضاء، مع مراعاة املعلومات واملواد املتاحة(SDO)الصلة وغريها من املنظمات املعنية بوضع املعايري 

  الكيانات.

  الناتج المتوقع  3
املشار إليها أن شبكات أعاله. وستربز التقارير ي)   -   )  أ  2الفقرات   يف تقارير تُرفع لألعضاء بشأن القضايا احملددة  1

يتجزأ من عملية بناء جمتمع املعلومات والتنمية االقتصادية واالجتماعية جلميع   املعلومات واالتصاالت اآلمنة تشكل جزءًا ال
ل إىل املعلومات املتداولة عرب شبكات تكنولوجيا املعلومات الدول. وتشمل حتديات األمن السيرباين إمكانية النفاذ غري املخوّ 

يد أنه ميكن التخفيف من تداعيات . بَ باإلضافة إىل التصدي للرسائل االقتحامية ومكافحتها االتصاالت وتدمريها وتعديلهاو 
وتبادل أفضل  ، وإقامة شراكات فّعالة بني القطاعني العام واخلاص،هذه التحديات بزيادة الوعي بقضايا األمن السيرباين

صانعي السياسات ودوائر األعمال وعن طريق التعاون مع أصحاب املصلحة  املمارسات الناجحة املستخدمة من جانب
ذه الشبكات وحتّفز االستعمال اآلمن  اآلخرين. وإضافةً  إىل ذلك، ميكن لثقافة األمن السيرباين أن تزيد من القناعة والثقة 

يق فوائد التنمية االقتصادية واالجتماعية جملتمع ن الدول من حتقومتكّ  والتجارةوتكفل محاية البيانات واخلصوصية مع تعزيز النفاذ 
  أفضل.  املعلومات وذلك بصورة



  إىل ذلك. ورش العمل واحللقات الدراسية وما يف مواد تثقيفية لالستخدام  2
وأفضل املمارسات بشأن التدابري واألنشطة الفّعالة والناجعة واملفيدة اليت تنتج عن اجللسات  مجع املعارف واملعلومات  3
  البلدان النامية. يف ملخصصة واحللقات الدراسية وورش العمل وذلك لتعزيز األمن السيرباينا

  التوقيت  4
  شهراً.  36شهراً و 24شهراً و 12يُقرتح أن تستغرق هذه الدراسة أربع سنوات مع تقدمي تقارير حالة أولية عن التقدم احملرز بعد 

  الجهات المقترحة/الجهات الراعية  5
  ومجهورية إيران اإلسالمية. اليابانالبلدان األمريكية و مقرتح و  الدول العربيةو  قطاع تنمية االتصاالتل 1جلنة الدراسات 

  ُمدخالتمصادر ال  6
  الدول األعضاء وأعضاء القطاعات.  أ ) 

  الراديوية.  جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت  يف األعمال ذات الصلة  ب)
  ذات الصلة من املنظمات الدولية واإلقليمية. النواتج  ج)
  املنظمات غري احلكومية ذات الصلة املعنية بتعزيز األمن السيرباين وثقافة األمن.  د )
  االستقصاءات واملوارد املتاحة على اخلط.  ) ه
  جمال األمن السيرباين. يف خرباء  ) و
  مصادر أخرى، حسب االقتضاء.  )ز 

  فالجمهور المستهدَ   7
  1النامية البلدان البلدان المتقدمة الجمهور المستهدف

 نعم نعم سياسات االتصاالت واضعو

 نعم نعم منظمو االتصاالت

 نعم نعم /املشغلوناخلدمات مقدمو

 نعم نعم املصنعون

  من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -  الجمهور المستهَدف  أ ) 
وأعضاء القطاعات، وأصحاب املصلحة اآلخرون املعنيون بأنشطة األمن السيرباين صانعو السياسات على املستوى الوطين 

  املسؤولون عنه، وخصوصاً من البلدان النامية. أو
                                                            

ا  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)ُجُزرية الصغرية النامية والدول ال (LDC)شمل أقل البلدان منوًا ت  1 والبلدان اليت متر اقتصادا
 انتقالية.  مبرحلة



  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)
مال هذه طبيعته وميكن استع يف يُرّكز برنامج الدراسة على مجع املعلومات وأفضل املمارسات، ولذلك فإنه سيكون إعالمياً 

زيادة وعي الدول األعضاء وأعضاء القطاعات بقضايا األمن السيرباين واسرتعاء انتباههم إىل املعلومات،  يف املعلومات
احللقات الدراسية وورش العمل اجللسات املخصصة و  يف واألدوات وأفضل املمارسات املتاحة، وميكن استخدام نتائج ذلك

  اليت ينظمها مكتب تنمية االتصاالت.

  الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8
من أربع سنوات (مع تقدمي النتائج املرحلية)، وسيقوم  ةنطاق جلنة دراسات على مدى فرتة دراس يف سيتم تناول هذه املسألة

م و  الدروس اليت خرجوا املقرر ونوابه بإدارة املسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول األعضاء وأعضاء القطاعات املسامهة خبربا
  بشأن األمن السيرباين. ا

  والتعاون التنسيق  9
 قطاع تنمية االتصاالت بشأنل 7/1خليفتها واملسألة أو  17  التنسيق مع قطاع تقييس االتصاالت، وخصوصًا مع جلنة الدراسات
 (FIRST) املعلومات للحوادث وأمن منتدى أفرقة االستجابةاألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية األخرى واليت من بينها 

 الدول ومنظمة (AP CERT) آسيا واحمليط اهلادئ يف فريق االستجابة حلاالت الطوارئ احلاسوبيةو  (IMPACT)وشراكة إمباكت 
 (OECD) امليدان االقتصادي يف منظمة التعاون والتنميةو  (CICTE)جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب و  (OAS) األمريكية

فريق العمل املعين مبكافحة إساءة و  (NOG)الشبكات وجمموعات مشغلي  (RIR)املكاتب اإلقليمية لتسجيل اإلنرتنت و 
. ونظرًا ملستوى اخلربات التقنية ، وغريها(M3AAWG)والربجميات اخلبيثة واالتصاالت املتنقلة املراسلة ب املتعلقة ستعمالاال

، ينبغي إرسال مجيع الوثائق (االستبيانات والتقارير املرحلية ومشاريع التقارير هاتهذه اجل املتاحة بشأن هذه املسألة لدى
ا قبل تقدميها إىل جلنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية االتصاالت  إليها النهائية وغريها) ا وتقدمي مدخال إلبداء مالحظا

  للتعليق عليها واعتمادها.
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بتسهيل تبادل املعلومات واالستفادة من  3للهدف  1.3املتعلق بالناتج  تنمية االتصاالتملكتب الربنامج التابع يقوم سوف 
  .، حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف الربنامج وتلبية احتياجات الدول األعضاءالنواتج
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