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 (BDT) مكتب تنمية االتصاالت
 
 2018 مارس 8جنيف،  
 

 الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالتإدارات إىل  BDT/IEE/CYB/DM/022 املرجع:

   
   

 العاملي لألمن السيرباين للرقم القياسيبشأن اإلصدار الثالث  شراكة الدخول يفدعوة إىل  املوضوع:

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

الذي يرمي إىل قياس مدى التزام  (GCI)الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين  2013يف عام  (ITU)أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت 
 .2016 الدول األعضاء يف االحتاد مبسألة األمن السيرباين. وقد تكلل اإلصدار الثاين هلذا الرقم القياسي بالنجاح يف عام

. وتشمل النواتج هوبعد التأييد الذي أعربت عنه الدول األعضاء عند إطالق اإلصدارين السابقني للرقم القياسي، شرعت يف إعداد إصدار ثالث ل
لى مواصفات عالرئيسية هلذه اجلولة املقبلة للرقم القياسي الدرجات اليت أحرزهتا كل دولة من الدول األعضاء يف االحتاد، والتحديثات اليت أدخلتها 

 وع.املوض السالمة السيربانية اخلاصة هبا، ونشر أفضل املمارسات والتقارير اإلقليمية املشفوعة بتحليل مكرس هلذا
وسعياً إىل العمل بكفاءة، أطلب منكم أن تتفضلوا بتعيني جهة االتصال اليت ستكون مسؤولة عن استكمال االستبيان اإللكرتوين اخلاص 

 .2018أبريل  6هبذا الرقم القياسي يف بلدكم، وذلك حبلول 
وسيتصل فريقنا املعين بالرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين جبهة االتصال املعينة يف بلدكم ويقدم مزيدًا من اإلرشادات بشأن  

. وميكن االطالع على منوذج مرجعي ومبادئ توجيهية 2018يونيو  1كيفية النفاذ إىل االستبيان اإللكرتوين الذي سيغلق يوم 
زمنية ذات الصلة وعلى أّي معلومات ضرورية يف املوقع اإللكرتوين املخصص للرقم القياسي: للدول األعضاء واملهل ال

 D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx-https://www.itu.int/en/ITU. 
مسؤواًل عن االتصال يف االحتاد بشأن الرقم القياسي  )marco.obiso@itu.int(وأحيطكم علماً بأنين عينت السيد ماركو أوبيسو 

 الصلة. تبيان ذيعلى االس يتعلق بالرد العاملي لألمن السيرباين. وهو على استعداٍد لتقدمي الدعم إىل جهة االتصال اخلاصة بكم فيما
سعيها  عم البلدان يفدوأعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين ميكن أن يساهم يف بناء ثقافة عاملية يف جمال األمن السيرباين و 

سي العاملي لألمن إلصدارين السابقني للرقم القياإىل توفري فضاء سيرباين وطين مأمون. وأود أن أعرب عن شكري للدول األعضاء اليت سامهت يف ا
 .2018 السيرباين وآمل يف احلصول على مزيد من الدعم منكم من أجل الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين لعام

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام

 ]توقيع عليه ألصل[

 براهيما سانو
 املدير
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