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االتحاد الدولي لالتصاالت: بناء الثقة في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والفضاء السيبراني

وفقاً لتوقعات االحتاد الدويل لالتصاالت فإن عدد مستخدمي شبكة اإلنرتنت سيصل إىل حنو ثالثة 
مليارات شخص قبل هناية عام 2014، مما يفتح الباب أمام إمكانيات جديدة ومثرية للوصول إىل 

املعلومات واالتصاالت. على أن الشواغل ونقاط الضعف األمنية يف الشبكات واخلدمات يف الوقت ذاته 
تعرِّض املستخدمني يف كل مكان إىل هتديدات سيربانية متزايدة التعقيد. وميكن لعمليات انتحال اهلوية 
الشخصية، والرسائل االقتحامية، والربجميات اخلبيثة، واستغالل األطفال واجملموعات األخرى املعرضة 

للخطر وإحلاق األذى هبم، أن ختلِّف مجيعاً عواقب قاسية بل ومدمرة أحياناً يف العامل احلقيقي تتجاوز 
نطاق اخلسائر السنوية الالحقة باالقتصاد العاملي واملقدرة بنحو 400 مليار دوالر أمريكي.1

ومبا أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( قد غدت بنية حتتية وطنية حامسة فإن أي إخالل هبا 
ميكن أن يؤدي إىل انقطاع كارثي يف اخلدمات األساسية. ويف ظل بيئة تكنولوجيا النطاق العريض 

العاملة بشكل متواصل يف أي زمان ومكان فإن اهلجمات ميكن أن ُتشن يف بلد واحد، بل وحىت يف 
عدة بلدان يف آن معاً، يف حني يكون مرتكبها موجوداً يف مكان ال عالقة له مطلقاً بالبلدان املعنية.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

وييسر هذا الربنامج 
جهود االحتاد لبناء القدرة 
التقنية الضرورية ملساعدة 
البلدان على جماهبة 
التهديدات السيربانية، 
والتوصية مبعايري دولية 
بشأن األمن والتكنولوجيا 
السيربانيني، والعمل كمحفل 
للمناقشات حول املعارف 
والسياسات العامة.

غدت التهديدات السيربانية خطراً حيدق بكل بلد، حىت البلدان األكثر تقدماً من الزاوية 
التقنية. وميكن لتعزيز التعاون الدويل أن خيفف من وطأة هذا اخلطر.

خطر دولي متصاعد
•    وصل عدد ضحايا التهديدات السيربانية عام 2013 إىل حنو 400 مليون ضحية.

•    شهد عام 2013 زيادة بنسبة 91% يف احلمالت اهلجومية املوجهة. وزاد عدد اخلروقات بنسبة 
62%، وعانت نسبة 38% من مستخدمي اخلدمات املتنقلة من اجلرمية السيربانية.

•    قفز عدد ’اهلويات الشخصية املعرضة للخطر‘ بشدة مبعدل يزيد على مخسة أمثال عام 2013 
حبيث وصل إىل 552 مليون هوية باملقارنة مع 93 مليون هوية عام 2012.

•    إن القطاعات الثالثة األوىل املعرضة خلطر اهلجمات املوجهة هي القطاع احلكومي، وقطاع 
التعدين، وقطاع التصنيع )شركة Symantec، تقرير التهديدات األمنية يف شبكة اإلنرتنت(.
ويقوم مستخدمو اخلدمات املتنقلة بتخزين امللفات احلساسة على اخلط )52%(، كما خيزنون 
عملهم ومعلوماهتم الشخصية يف حسابات التخزين على اخلط ذاهتا )24%(، وكثريًا ما 

املرور مع أسرهم )21%( وأصدقائهم  الدخول وكلمات  تسجيل  معلومات  بتخزين  يقومون 
)18%(، حبيث يعرضون للخطر بياناهتم وبيانات أصحاب عملهم. وتبلغ نسبة املستخدمني 

 Symantec الذين يكتفون باختاذ االحتياطات األمنية األساسية ال غري، 50% فحسب وفقاً لشركة
املندرجة يف عداد شركاء االحتاد الدويل لالتصاالت.

McAfee        .1
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ومع حتول ’إنرتنت األشياء‘ إىل حقيقة واقعة، وقيام ماليني األجهزة املرتابطة بتبادل املعلومات من آلة إىل 
أخرى دون احلاجة إىل تدخل بشري فإن عاملنا املادي والعامل السيرباين يتداخالن أكثر فأكثر. وبفضل 
قيام االحتاد باجلمع بني خمتلف أصحاب املصلحة ضمن شراكة عاملية فإنه يتصدر الصفوف يف ميدان 

توفري احللول الالزمة، السياساتية منها والتقنية، ملكافحة األخطار السيربانية.

وكان من بني التطورات الرئيسية يف هذا الصدد وضع الربنامج العاملي لألمن السيرباين )GCA( الذي 
يشكل إطاراً دولياً للتعاون. وييسر هذا الربنامج جهود االحتاد لبناء القدرة التقنية الضرورية ملساعدة 

البلدان على جماهبة التهديدات السيربانية، والتوصية مبعايري دولية بشأن األمن والتكنولوجيا السيربانيني، 
والعمل كمحفل للمناقشات حول املعارف والسياسات العامة.

التصدي للهجمات السيبرانية الوطنية
ميكن أن تعيث هجمة سيربانية وطنية فساداً بالبنية التحتية احلامسة، وأن ختلِّف أثراً مباشراً على مظاهر 

احلياة اليومية وهو ما ميتد من تعذر الوصول إىل احلسابات املصرفية إىل انقطاع شبكات النقل، 
واختالل إمدادات الطاقة الكهربائية، ومنع االتصاالت، وظواهر أسوأ من ذلك.

ومثة حاجة جلية إىل بىن مؤسسية فّعالة للتصدي للحوادث واهلجمات السيربانية. ويعمل االحتاد مع 
الدول األعضاء، واألقاليم، وشركاء الصناعة، لنشر اإلمكانيات الالزمة لبناء القدرات على املستويني 

الوطين واإلقليمي.

ويسعى االحتاد إىل بناء القدرات واخلربات عرب برامج واسعة للتدريب والدعم. وتشمل مثل هذه 
املبادرات ما يلي:

بالتأهب والتصدي يف جمال األمن  املتعلقة  الوطنية  على تقييم قدراهتا  •    مساعدة 50 دولة عضواً 
 ،)CIRT( السيرباين. وتلقت سبع دول أعضاء العون إلنشاء فريق وطين للتصدي للحوادث احلاسوبية

إىل جانب سبع دول أخرى ستتلقى مساعدة االحتاد يف هذا امليدان بصورة مؤكدة.

احلاسوبية  للحوادث  للتصدي  الوطنية  للفرق  سيربانية  تدريبات  سبعة  إجراء  اليوم  حىت  مت      •
60 بلدًا. وهي تشمل تقييم الوظائف األساسية للفرق الوطنية اليت أنشئت  ضمت أكثر من 

املمارسات. وأفضل  الدولية  املعايري  مع  متوافقة  إذا كانت  ما  لتحديد 

•    يتسم رسم اسرتاتيجيات وطنية لألمن السيرباين بصعوبة بالغة بالنسبة ألقل البلدان منواً )LDC( نظراً 
إىل افتقارها إىل األطر القانونية والتنظيمية الكافية، وقلة اخلربات/املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحديد 
التهديدات السيربانية وإدارهتا والتصدي هلا. ويساند مشروع االحتاد املعنون “تعزيز األمن السيرباين يف 
أقل البلدان منوًا” هذه البلدان على تعزيز قدراهتا املتعلقة باألمن السيرباين لضمان تعزيز محاية بنيتها 

التحتية الوطنية واستخالص الفوائد االجتماعية واالقتصادية القصوى.

لألمن  اإلقليمية  املراكز  صيغة  يف  املساعدة  من  املزيد  تقدمي  جيري  اإلقليمي  املستوى  وعلى      •
تعمل كنقاط  مث  ومن  األعضاء  الدول  تستضيفها  فعلية  مراكز  وهي  لالحتاد،  التابعة  السيرباين 

تشكل مبادرة محاية 
 )COP( األطفال على اخلط
شبكة عمل تعاونية ترمي 
إىل حتديد املخاطر وأوجه 
الضعف اليت يتعرض هلا 
األطفال يف الفضاء السيرباين 
على مستوى العامل، وإرساء 
الوعي، واقتسام املوارد، 
واستحداث أدوات عملية 
للمساعدة على التقليل من 
األخطار وترويج املواطنة 
الرقمية املسؤولة.
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4/3معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اتصال إقليمية لالحتاد فيما يتصل مبسائل األمن السيرباين. ويتخذ املركز اإلقليمي العريب لألمن 
السيرباين من ُعمان مقراً له، ومثة خطط قيد التنفيذ حالياً إلنشاء املركز اإلقليمي اإلفريقي لألمن 

السيرباين يف نيجرييا.

•    يساعد االحتاد الدول األعضاء على تفهم اجلوانب القانونية لألمن السيرباين لتمكينها من مواءمة 
أطرها الدولية لتغدو قابلة للتطبيق والتشغيل على املستوى الدويل.

•    يعين الدور املتصاعد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ميادين اخلدمات املتنوعة مثل الصحة، 
والتعليم، واجملاالت املالية والتجارية، أن هناك حاجة متزايدة لبيئة سيربانية آمنة متاماً، ومع ذلك 
فإن هناك افتقاراً عاملياً مزمناً إىل املهنيني املؤهلني يف األمن السيرباين. وللمساعدة على سد هذه 
الثغرة فقد نظم االحتاد حلقات عمل تدريبية لألمن السيرباين شارك فيها أكثر من 900 1 من 
املسؤولني احلكوميني، والعاملني يف اهليئات التنظيمية، ومهنيي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من القطاعني العام واخلاص من خمتلف أحناء العامل.

)COP( حماية األطفال على الخط
يندرج األطفال يف عداد أكثر اجملموعات ضعفًا على اخلط حيث ميثلون اجليل اجلديد من 

‘املواطنني الرقميني’ ويكونون على استعداٍد عاٍل للغاية للكشف عن بياناته الشخصية على اخلط مما 
جيعله هدفاً سهاًل للمجرمني والقراصنة.

وتتالشى يوماً بعد يوم الفواصل القائمة بني العاملني السيرباين والواقعي، مما خيلِّف عواقب خطرية على 
عافية األطفال العقلية والبدنية. وخالل مسح أخري أفادت نسبة تقرب من نصف املراهقني الذين 

ترتاوح أعمارهم بني الثالثة عشرة والسابعة عشرة أهنم عانوا من شكل ما من أشكال الرتهيب 
السيرباين يف العام املاضي. ومما يثري القلق بشكل أكرب أن ثالثة أرباع الشباب الذين طالتهم اإلغراءات 

اجلنسية العدوانية يف العامل احلقيقي قد التقوا باملعتدين عليهم على اخلط.

وتشكل مبادرة محاية األطفال على اخلط )COP( شبكة عمل تعاونية ترمي إىل حتديد املخاطر وأوجه 
الضعف اليت يتعرض هلا األطفال يف الفضاء السيرباين على مستوى العامل، وإرساء الوعي، واقتسام 

املوارد، واستحداث أدوات عملية للمساعدة على التقليل من األخطار وترويج املواطنة الرقمية 
املسؤولة. ويف إطار هذه املبادرة يعمل أكثر من 54 شريكاً دولياً من احلكومات، والقطاع اخلاص، 

واجملتمع املدين، واهليئات األكادميية، واملنظمات الدولية جنباً إىل جنب لتحقيق هذه األهداف.

المعايير التقنية )توصيات(
تضطلع املعايري التقنية لالحتاد )املعروفة باسم التوصيات( بدور رئيسي يف محاية املستخدمني على 

اخلط. وحتتل جلنة الدراسات 17 لقطاع تقييس االتصاالت موقع الصدارة بني جلان الدراسات فيما 
يتعلق بأمن االتصاالت وإدارة اهلوية، مع تركيز أساسي على بناء الثقة واألمن يف ميدان استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يعترب األمن عنصراً أساسياً 
يف توصيات االحتاد 
ومعايريه، وتستعرض كل 
جلان الدراسات التابعة 
له حالياً وبصورة اعتيادية 
املسائل املرتبطة باألمن 
كجزء من عملها.
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ويعترب األمن عنصراً أساسياً يف توصيات االحتاد ومعايريه، وتستعرض كل جلان الدراسات التابعة له 
حالياً وبصورة اعتيادية املسائل املرتبطة باألمن كجزء من عملها. وتشمل اإلجنازات احملققة حىت هذا 

 ،)NGN( ومعايري شبكات اجليل التايل ،)IP( التاريخ ما يلي: التوصيات التقنية لشبكات بروتوكول اإلنرتنت
وضمان مبادئ أمن واضحة للشبكات اخللوية املتنقلة يف عامل اليوم والغد. ومن األمثلة البارزة على 

ذلك التوصية X.509 الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت بشأن البنية التحتية الوطنية للمفاتيح 
العمومية )PKI( والبنية التحتية إلدارة االمتيازات )PMI(. وحتدد التوصية املذكورة، ضمن مجلة أمور، 

النماذج املعيارية لشهادات املفاتيح العمومية، وقوائم إبطال الشهادات، وشهادات النعوت.

النهج العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين
نتيجة االعتماد املتزايد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أقل البلدان منواً )LDC( فإن األمن   •
السيرباين يكتسب أولوية متصاعدة، علماً بأن الدراسات تشري إىل أن البلدان النامية هي األكثر 
هشاشة إزاء اجلرائم السيربانية والتهديدات السيربانية. ويركز مشروع االحتاد املعنون “تعزيز األمن 
توفري  من خالل  اإلنرتنت  أمن  وتدعيم  املستخدمني  على محاية  منوًا”  البلدان  أقل  السيرباين يف 

املساعدة على مستوى السياسات.

أبرم االحتاد اتفاق شراكة مع شركة ABI Research بشأن مؤشر األمن السيرباين العاملي )GCI( لتوفري   •
أفضل  من  التعلم  من  األعضاء  الدول  السيرباين ومتكني  لألمن  الوطنية  للقدرات  قياس  عالمات 

املمارسات.

أرسى االحتاد أيضاً تعاوناً رمسياً مع شركات األمن السيرباين مثل Symantec وTrend Micro لتبادل   •
املعلومات بصورة منتظمة عن االجتاهات احلالية والناشئة للتهديدات السيربانية.

يعمل االحتاد حالياً مع الوكاالت/اهليئات األخرى يف منظومة األمم املتحدة لتعزيز التنسيق الداخلي   •
بني وكاالت األمم املتحدة يف مساعدهتا للدول األعضاء فيما يتصل باألمن السيرباين.
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