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متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت .وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل
لالتصاالت .وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على
الصعيد العاملي.
وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت
تقييس االتصاالت وأن تُصدر توصيات بشأهنا.

)(WTSA

اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع

وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم  1الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت.

ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ضان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولية
للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC
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مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء ان هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي اسبق ان االحتاد الدويل لالتصاالت.

اجع يف احلاااات)2016 ،
القـرار ( 50املر َ
األمن السيبراني
(فلوريانوبوليس2004 ،؛ جوهانسربغ 2008؛ ديب2012 ،؛ احلاااات)2016 ،
إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت (احلاااات،)2016 ،

إذ تشري إىل
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن دور االحتاد يف جمال بناء الثقة واألان
أ ) القرار ( 130املر َ
يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت )(ICT؛
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف قضايا
ب) القرار ( 174املر َ
السياسة العااة الدولية املتعلقة مبخاطر االستعاال غري القانوين لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
القرار
ج)
األطفال على اخلط؛

179

اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف محاية
(املر َ

القرار ( 181غواداالخارا )2010 ،ملؤمتر املندوبني املفوضني ،بشأن التعاريف واملصطلحات املتعلقة ببناء الثقة واألان
د)
يف استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
القرارين  55/63و 56/121الصادرين عن اجلاعية العااة لألام املتحدة ،اللذين يضعان اإلطار القانوين بشأن اكافحة
ه)
إساءة استعاال تكنولوجيا املعلواات ألغراض إجرااية؛

و)

القرار  57/239الصادر عن اجلاعية العااة لألام املتحدة ،بشأن إرساء ثقافة عاملية لألان السيرباين؛

القرار  58/199الصادر عن اجلاعية العااة لألام املتحدة ،بشأن إرساء ثقافة عاملية لألان السيرباين ومحاية البنية التحتية
ز)
األساسية للاعلواات؛
القرار
ح)
الفضاء اخلارجي؛

41/65

الصادر عن اجلاعية العااة لألام املتحدة ،بشأن املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بُعد ان

القرار  70/125للجاعية العااة لألام املتحدة ،بشأن الوثيقة اخلتااية لالجتااع رفيع املستوى للجاعية العااة بشأن
ط)
االستعراض الشاال لتنفيذ نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات )(WSIS؛
اجع يف ديب )2014 ،الصادر عن املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت ) ،(WTDCبشأن آليات لتعزيز التعاون
ﻱ)
القرار ( 45املر َ
يف جمال األان السيرباين ،مبا يف ذلك اكافحة الرسائل االقتحااية والتصدي هلا؛

ﻙ)
ﻝ)

اجع يف احلاااات )2016 ،هلذه اجلاعية ،بشأن اكافحة الرسائل االقتحااية والتصدي هلا؛
القرار ( 52املر َ

النااية ؛

1

1

اجع يف ديب ،)2012 ،بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث احلاسوبية ال سياا يف البلدان
القرار ( 58املر َ

تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
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1

أن االحتاد ايسر رئيسي خلط العال جيم 5ان برنااج عال تونس جملتاع املعلواات للقاة العاملية جملتاع املعلواات (بناء
م)
الثقة واألان يف استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت)؛

ن)

األحكام ذات الصلة باألان السيرباين يف نواتج القاة العاملية جملتاع املعلواات،

وإذ تضع يف اعتبارها
أ ) األمهية احلامسة للبنية التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتطبيقاهتا يف النشاط االجتااعي
واالقتصادي جبايع أشكاله تقريباً؛
ب) أن الشبكة اهلاتفية العاواية التبديلية
هيكلها اهلراي وأنظاة اإلدارة املدجمة فيها؛

)(PSTN

املوروثة تنطوي على استوى ان اخلصائص األانية املتأصلة بسبب

أن الفصل بني عناصر املستعال وعناصر الشبكة يقل يف شبكات بروتوكول اإلنرتنت يف حالة عدم اختاذ احليطة الكافية
ج)
يف تصايم األان وإدارته؛
أن تقارب الشبكات املوروثة وشبكات بروتوكول اإلنرتنت يؤدي بالتايل إىل زيادة التعرض إلاكانية التدخل إذا مل تُتخذ
د)
احليطة الكافية يف تصايم األان وإدارته يف هذه الشبكات؛
ه ) أن األان السيرباين قضية شاالة وأن عامل األان السيرباين اعقد واشتت إىل حد كبري ويضم الكثري ان أصحاب
املصلحة املختلفني على املستوى الوطين واإلقلياي والعاملي مبسؤوليات تتاثل يف حتديد ودراسة واواجهة القضايا املتعلقة ببناء
الثقة واألان يف استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
أن اخلسائر الكبرية واملتزايدة اليت يتحالها استعالو االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت بسبب املشكلة
و)
املتنااية لألان السيرباين تثري قلق مجيع األام املتقداة والنااية يف العامل بدون استثناء؛

أن البىن التحتية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت اوصولة بينياً على املستوى العاملي مما يعين ،ان بني مجلة

ز)
أاور ،أن عدم كفاية أان البنية التحتية يف بلد اا ميكن أن يتسبب يف اواطن ضعف وخماطر أكرب يف بلدان أُخرى ،وبالتايل ،فإن

التعاون اهم؛

أن عدد وأشكال التهديدات واهلجاات السيربانية يتزايد كاا يتزايد االعتااد على اإلنرتنت والشبكات األُخرى الضرورية
ح)
للنفاذ إىل اخلداات واملعلواات؛

ط)

أن بإاكان املعايري دعم جوانب أان إنرتنت األشياء ) (IoTواملدن واجملتاعات الذكية )(S&C؛

أنه بغية محاية البىن التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ان هتديدات وحتديات تطور جمال
ي)
األان السيرباين ،هناك حاجة إىل إجراءات وطنية وإقلياية ودولية انسقة ملنع حوادث األان السيرباين والتأهب واالستجابة هلا
والتعايف انها؛
العال املضطلَع به واجلاري يف االحتاد ،مبا فيه عال جلنة الدراسات  17لقطاع تقييس االتصاالت ،وجلنة الدراسات
ﻙ)
لقطاع تناية االتصاالت ،ومبا يف ذلك التقرير النهائي للاسألة  22/1للجنة الدراسات  1لقطاع تناية االتصاالت ،ويف إطار خطة
عال ديب اليت اعتادها املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت (ديب)2014 ،؛
2

أن قطاع تقييس االتصاالت لالحتاد عليه أن يؤدي دوراً يف إطار واليته واختصاصاته فياا يتعلق بالفقرة ي) ان
ل)
"إذ تضع يف اعتبارها"،
2
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وإذ تضع يف اعتبارها كذلك
أ)

أن التوصية  ITU-T X.1205تقدم تعريفاً ووصفاً للتكنولوجيات وابادئ حلااية الشبكات؛

ب) أن التوصية  ITU-T X.805تقدم إطاراً انهجياً لتحديد نقاط الضعف اخلاصة باألان وأن التوصية
تقدم منوذج تبادل اعلواات األان السيرباين ) (CYBEXوتناقش التقنيات اليت ميكن استخدااها لتسهيل تبادل اعلواات
األان السيرباين؛
ITU-T X.1500

أن لقطاع تقييس االتصاالت واللجنة التقنية األوىل املشرتكة بني املنظاة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة
ج)
الكهرتقنية الدولية ) (IECإضافةً إىل العديد ان االحتادات وكيانات املعايري اثل احتاد شبكة الويب العاملية ) (W3Cوانظاة
النهوض مبعايري املعلواات املهيكلة ) (OASISوفريق اهام هندسة اإلنرتنت واعهد اهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ،ضان
جهات أُخرى ،جماوعة هااة ان املواد املنشورة واألعاال اجلارية اليت هلا صلة اباشرة هبذا املوضوع واليت ينبغي اراعاهتا؛

د)

أمهية العال اجلاري بشأن املعاارية املرجعية األانية إلدارة بيانات األعاال التجارية اإللكرتونية طيلة دورة حياهتا،

وإذ تقر
اجع يف بوسان )2014 ،اليت تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت بتكثيف العال
أ ) بالفقرة ان انطوق القرار ( 130املر َ
ضان جلان الدراسات احلالية لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد؛
ب) بأن املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت لعام
فأقر مخسة أهداف ان بينها اهلدف  - 3تعزيز الثقة واألان يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتعزيز
تطبيقات وخداات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،والناتج  1.3للهدف املذكور :بناء الثقة واألان يف استخدام تكنولوجيا
املعلواات واالتصاالت ،ويشال اإلطار التنفيذي ذو الصلة برنااج األان السيرباين واملسألة  3/2لقطاع تناية االتصاالت؛
2014

وافق على املسامهة يف اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد للفرتة

2019-2016

بالربنااج العاملي لألان السيرباين ) (GCAالصادر عن االحتاد الذي يعزز التعاون الدويل الرااي إىل اقرتاح اسرتاتيجيات
ج)
للتوصل إىل حلول تعزز الثقة واألان يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،اع اراعاة اجلوانب األانية يف مجيع اراحل
عالية وضع املعايري؛
بالتحديات اليت تواجهها الدول ،خاصةً يف البلدان النااية ،يف بناء الثقة واألان يف استعاال تكنولوجيا
د)
املعلواات واالتصاالت،

وإذ تقر كذلك
أ ) بأن اهلجاات السيربانية اثل التدليس واالحتيال واملسح/التدخل ،وعاليات رفض اخلداة املوزعة ،وتغيري واجهة الويب
والنفاذ غري املخول به إخل ،.باتت ان اهلجاات الناشئة وهلا عواقب وخياة؛

ب)

بأن روبوتات الشبكة (برااج التسلل) تستخدم يف توزيع الربجميات الروبوتية الضارة وشن هجاات سيربانية؛

ج)

بأن ان الصعب أحياناً حتديد اصادر اهلجاات؛

بأن التهديدات احلرجة لألان السيرباين يف الربجميات واملعدات قد تتطلب إدارة نقاط الضعف يف الوقت املناسب
د)
وحتديث املعدات والربجميات يف الوقت املناسب؛

ه)

بأن تأاني البيانات عنصر رئيسي لألان السيرباين علااً بأن البيانات متثل اهلدف املنشود يف كثري ان األحيان؛

بأن األان السيرباين ميثل أحد العناصر الالزاة لبناء الثقة واألان يف استعاال االتصاالت/تكنولوجيا
و)
املعلواات واالتصاالت،
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وإذ تالحظ
أ ) جدية النشاط واالهتاام لوضع اعايري لألان وتوصيات بشأن االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يف جلنة
الدراسات  17لقطاع تقييس االتصاالت ،جلنة الدراسات الرائدة املعنية باألان وإدارة اهلوية ،وغريها ان هيئات التقييس ،مبا فيها
جماوعة التعاون العاملي بشأن املعايري؛
ب) ضرورة اواءاة االسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية واإلقلياية والدولية إىل أقصى حد ممكن ان أجل تاليف االزدواجية
وحتقيق االستعاال األاثل للاوارد؛
اجلهود الكبرية والتعاونية اليت تبذهلا احلكواات والقطاع اخلاص واجملتاع املدين واألوساط التقنية واألكادميية ،كل
ج)
يف نطاق دوره واسؤولياته ،ان أجل بناء الثقة واألان يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت،

تقـرر
اواصلة إيالء أولوية عالية هلذا العال داخل قطاع تقييس االتصاالت طبقاً الختصاصاته وخرباته ،مبا يف ذلك تعزيز
1
الفهم املشرتك بني احلكواات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن بناء الثقة واألان يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت
على الصعيد الوطين واإلقلياي والدويل؛
أن تواصل مجيع جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت تقييم التوصيات القائاة والتوصيات اجلديدة الناشئة،
2
وأن ينصب هذا التقييم على سالاة تصاياها واحتااالت قيام أطراف خبيثة باستغالهلا وتأخذ بعني االعتبار اخلداات
والتطبيقات اجلديدة اليت ينبغي أن تدعاها البنية التحتية العاملية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت (اثل احلوسبة
السحابية والشبكات الذكية وأنظاة النقل الذكية اليت تقوم على شبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت)؛ وفقاً
الختصاصاهتا املنصوص عليها يف القرار 2؛
أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت ،يف إطار واليته واختصاصاته ،نشر الوعي باحلاجة إىل تقوية أنظاة املعلواات
3
واالتصاالت وحتصينها ان التهديدات واهلجاات السيربانية ،واواصلة تعزيز التعاون بني املنظاات الدولية واإلقلياية املالئاة ان
أجل تعزيز تبادل املعلواات التقنية يف ايدان أان شبكات املعلواات واالتصاالت؛
أن يعال قطاع تقييس االتصاالت بتعاون وثيق اع قطاع تناية االتصاالت ،ال سياا يف سياق املسألة  3/2لقطاع تناية
4
االتصاالت (تأاني شبكات املعلواات واالتصاالت :أفضل املاارسات ان أجل بناء ثقافة األان السيرباين)؛
أن يواصل قطاع تقييس االتصاالت العال على وضع وحتسني املصطلحات والتعاريف املتصلة ببناء الثقة واألان
5
يف استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،مبا فيها اصطلح األان السيرباين؛
أنه ينبغي تعزيز العاليات العاملية املتسقة واليت تساح بالتشغيل البيين ،بغية تبادل املعلواات املتعلقة
6
باالستجابة للحوادث؛
أن تضع جلنة الدراسات  17بالتعاون الوثيق اع مجيع جلان الدراسات األُخرى التابعة لقطاع تقييس االتصاالت خطة
7
عال لتقييم توصيات قطاع تقييس االتصاالت القائاة وقيد اإلعداد واجلديدة املتعلقة بالتصدي ملواطن الضعف األاين وأن
تواصل تزويد الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت ) (TSAGبانتظام بتقارير بشأن أان االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات
واالتصاالت؛
أن تواصل جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس االتصاالت إقااة االتصال اع املنظاات املعنية بوضع املعايري
8
وغريها ان اهليئات النشطة يف هذا اجملال؛
9
4

أن تراعى اجلوانب األانية يف عالية وضع املعايري يف قطاع تقييس االتصاالت بأكالها،
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تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
بأن يواصل ،استناداً إىل قاعدة املعلواات املرتبطة "خبارطة الطريق اخلاصة مبعايري األان لتكنولوجيات املعلواات
1
واالتصاالت" وجهود قطاع تناية االتصاالت بشأن األان السيرباين ،ومبساعدة املنظاات األُخرى ذات الصلة ،حتديث قائاة
املبادرات واألنشطة الوطنية واإلقلياية والدولية ،هبدف تعزيز إىل أقصى حد ممكن ،املواءاة العاملية لالسرتاتيجيات والنهج يف هذه
اجملاالت ذات األمهية البالغة؛
باملسامهة يف التقارير السنوية جمللس االحتاد بشأن بناء الثقة واألان يف استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،على
2
اجع يف بوسان)2014 ،؛
النحو احملدد يف القرار ( 130املر َ
3

بأن يقدم تقريراً سنوياً إىل جملس االحتاد بشأن "خارطة طريق اعايري أان تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت"؛

مبواصلة االعرتاف بالدور الذي تؤديه املنظاات األُخرى ذات اخلربات والتجارب يف جمال اعايري األان والتنسيق اع هذه
4
املنظاات حسب االقتضاء؛
مبواصلة تنفيذ واتابعة أنشطة القاة العاملية جملتاع املعلواات ) (WSISذات الصلة بشأن بناء الثقة واألان يف استعاال
5
تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،بالتعاون اع قطاعي االحتاد اآلخرين وبالتعاون اع أصحاب املصلحة املعنيني وذلك كسبيل
ان سبل تبادل املعلواات على الصعيد العاملي بشأن املبادرات الوطنية واإلقلياية والدولية غري التاييزية املتعلقة باألان السيرباين؛
بالتعاون اع برنااج األان السيرباين العاملي ) (GCAلألاني العام وغريه ان املشاريع العاملية واإلقلياية األُخرى ،حسب
6
االقتضاء ،وإقااة عالقات وشراكات اع املنظاات واملبادرات اإلقلياية والدولية املختلفة املتصلة باألان السيرباين ،حسب
االقتضاء ،ودعوة مجيع الدول األعضاء وخاصة البلدان النااية إىل املشاركة يف هذه األنشطة ،وكفالة التنسيق والتعاون اع هذه
األنشطة املختلفة؛
بأن يدعم ادير اكتب تناية االتصاالت فياا خيص اساعدة الدول األعضاء على وضع إطار االئم بني البلدان النااية
7
يساح بالتصدي للحوادث الكبرية والتصدي هلا بسرعة ،وأن يقرتح خطة عال لتعزيز محايتها ،اع اراعاة اآلليات والشراكات
حسب االقتضاء؛
بأن يدعم األنشطة اليت تضطلع هبا جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة فياا يتعلق بتعزيز وبناء الثقة
8
واألان يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت،

تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني واهليئات األكادميية ،حسب االقتضاء
اجع يف بوسان )2014 ،ملؤمتر
1
إىل العال اعاً بشكل وثيق لتعزيز التعاون اإلقلياي والدويل ،اع اراعاة القرار ( 130املر َ
املندوبني املفوضني ،هبدف تعزيز الثقة واألان يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ،للتخفيف ان املخاطر
والتهديدات؛
2

إىل التعاون واملشاركة بفعالية يف تنفيذ هذا القرار واإلجراءات املرتبطة به؛

إىل املشاركة يف أنشطة جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت ذات الصلة ان أجل وضع اعايري وابادئ توجيهية
3
لألان السيرباين ،هبدف بناء الثقة واألان يف استخدام تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
4

إىل استخدام توصيات قطاع تقييس االتصاالت وإضافاهتا ذات الصلة.
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