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 صحفيةنشرة 
االتحاد الدولي لالتصاالت والشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب السيبراني 

 عموم أوروبا فياألمن السيبراني عبر الحدود  يجريان أول تدريبات على اإلطالق في
 في اختبار قدرات األمن السيبراني في المنطقة بأسرهادولة تشارك  19

في مجال األمن السيبراني،  وذراعه التنفيذيينظم االتحاد الدولي لالتصاالت  – 2012 أكتوبر 26 بلغاريا، ،صوفيا
أول تدريب سيبراني تدعمه األمم المتحدة عبر الشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب السيبراني )إمباكت(، 

والهدف منه اختبار قدرات االستجابة السيبرانية الوطنية وتحسين االستعداد الدول المستقلة وكومنولث بلدان أوروبا حدود 
         مستقبال . والرد في حالة وقوع هجوم سيبراني نظري

الدول المستقلة في محاكاة افتراضية لهجوم، وذلك بتنسيق من وكومنولث دولة أوروبية  19من         خبيرا   90وشارك أكثر من 
مباكتاالتحاد الدولي لالتصاالت و  وبالتعاون مع وزارة النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلغاريا. وجرت         ا 
المنتدى اإلقليمي بشأن األمن السيبراني في أوروبا وكومنولث أثناء انعقاد  ABI Researchالمحاكاة التي رعتها شركة 

 في صوفيا، بلغاريا. 2012أكتوبر  23-25خالل الفترة  ،الدول المستقلة
ما مجموعه ثمانية بلدان مشاركة بنشاط،  (ALERT)وتضمن تدريب فريق التعلم التطبيقي من أجل االستجابة للطوارئ 

دولة أوروبية  11وهي: أرمينيا وبلغاريا ومولدوفا والجبل األسود ورومانيا وجمهورية سلوفاكيا وتركيا وأوكرانيا، مع مشاركة 
يطاليا: ألبانيا والنمسا وأذربيجان وكرواتيا ، وهيأخرى بصفة مراقب رسمي ندا ومالطة وبول ولكسمبرغوقيرغيزستان           وا 

 والبرتغال وطاجيكستان.
دقيقة الختبار المشاركين ورصد ردودهم.  250خالل التدريب سلسلة من السيناريوهات بلغ مجموعها الزمني         وأ طلقت

 سلكي. وشملت هذه السيناريوهات التصيد السيبراني وتشويه الويب واختراق أمني ال
مباكت في دوائر الصناعة االتحاد الدولي لالتصاالت و                                               واستفاد هذا اللقاء أيضا  من مشاركة كبار شركاء بما فيهم                          ا 

Codenomicon وInternet Society Bulgaria وKaspersky Lab وLirex.com وMicrosoft وSymantec 
 .Cyber Guardianو

االتحاد  بإشراف (ALERT)تدريبات فريق التعلم التطبيقي من أجل االستجابة للطوارئ  وهذا هو التدريب الثالث في سلسلة
)إمباكت(، وأجري التدريبان السابقان  الدولي لالتصاالت والشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب السيبراني

 .المنطقة العربيةو  منطقة جنوب شرق آسيا في
يرتبط به من  "إن هذا المنتدى اإلقليمي وما توريه إ. وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت الدكتور حمدون

الزم لمكافحة آفة الجريمة التدريب السيبراني يعطي أمثلة ملموسة عن تعاون إقليمي على قدر كبير من النجاعة وهو 
السيبرانية العالمية،.ومن خالل شراكتنا مع إمباكت، يضع االتحاد أرقى أدوات وخبرات األمن السيبراني في متناول جميع 

وعلى وجه الخصوص البلدان النامية األعضاء لدينا الذين قد يتخبطون  ،193 الدول األعضاء في االتحاد البالغ عددهم
 "ج والبنية التحتية الخاصة بهم لألمن السيبراني الوطني المتقدم.في إرساء البرام

                                                                                                        وقال داتوك محمد نور أمين، رئيس إمباكت: "نظرا  ألن قضايا األمن السيبراني يمكن أن تصبح تهديدا  لألمن القومي، 
 (CIRT) الحاسوبية/أفرقة االستجابة للحوادث (CERT) أفرقة االستجابة للطوارئ الحاسوبية تقتضي الضرورة أن توفر

المعلومات والخبرات في مجال التعامل مع الحوادث عبر الحدود، وأن تتعاون وتنسق مع الجهات الحكومية والصناعية 
 "الفاعلة للتصدي لهذه التحديات والتخفيف من وطأتها وضمان أمن البنية التحتية الحيوية.

http://www.itu.int/ITU-D/eur/rf/cybersecurity/index.html
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ذ تضم الشراكة العالمية لتحالف االتحاد                                                      بلدا ، يعهد إليها بمهمة توفير الدعم والخدمات في مجال  144إمباكت اآلن -                                       وا 
 األمن السيبراني للدول األعضاء في االتحاد والمنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة.

 منظمة من المنظمات الصناعية واألكاديمية والدولية. 200إمباكت اآلن ما يزيد على -وتشمل الشراكة العالمية لتحالف االتحاد

 :كما يلياالتصال وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 

 في االتحاد الدولي لالتصاالت
 أوبيسو ومارك

 منسق شؤون األمن السيبراني باالتحاد
 6760 730 22 41+الهاتف: 
 3590 217 79 41+المحمول:  الهاتف
 marco.obiso@itu.intاإللكتروني:  البريد
 باركس سارة

 رئيسة العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة، االتحاد الدولي لالتصاالت
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 6039 730 22 41+ الهاتف:
 في إمباكت
 كاال باكيري

  مديرة االتصاالت المؤسسية

  2124 8313 3 60+ الهاتف:
 alliance.org-kalaivani.pakiri@impact اإللكتروني: البريد

  فيليب فيكتور
  مدير السياسات العامة والتعاون الدولي

 2120 8313 3 60+ المحمول: الهاتف
 alliance.org-philip.victor@impact اإللكتروني: البريد

 www.itu.int/facebookفيسبوك: 
 www.itu.int/twitterتويتر: 

 لالتصاالتنبذة عن االتحاد الدولي 
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 

تخصيص المدارات                                                                                       عاما ، ينس ق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 145مدى 
البيني السلس  حسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيلالساتلية ويعمل على ت

أحدث أجيال  لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى
لى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إ

 www.itu.int والتلفزيونية. في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية
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 ما هي إمباكت؟
الهيئة التنفيذية في مجال األمن السيبراني لالتحاد  (IMPACT)تعد الشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة اإلرهاب السيبراني 

، وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومؤسسة إمباكت (ITU) الدولي لالتصاالت
والهيئات األكاديمية وخبراء بين الحكومات  ويجمعمم المتحدة لمكافحة التهديدات السيبرانية أول تحالف عالمي شامل تدعمه األ

ها الرئيسي مقر مؤسسة إمباكت التي يوجد  السيبرانية. في التصدي للتهديداتالمجتمع العالمي  اتالصناعة لتعزيز قدر 
وتتيح مؤسسة إمباكت للدول األعضاء . لالتحاد (GCA) العالمي، المقر التنفيذي لبرنامج األمن السيبراني ماليزيا، سيبرجايا في

                                                                                 دولة عضوا  إمكانية االستفادة من الخبرات المتخصصة والمرافق والموارد الالزمة لمواجهة  193في االتحاد البالغ عددها 
تية لتكنولوجيا المعلومات حماية البنى التح التهديدات السيبرانية بفعالية، كما تقدم مساعدتها لوكاالت األمم المتحدة في

  alliance.org-impact واالتصاالت لديها. ولالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

file://blue/dfs/comms/Releases/2012/PR-MA-CM-2012/PRs/PR44_Arab%20Cybersecurity%20Drill/www.impact-alliance.org
http://www.facebook.com/impactalliance
http://www.linkedin.com/company/international-multilateral-partnership-against-cyber-threats-impact-
http://www.youtube.com/impactonair

