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 نشرة صحفية

 مجتمع المعلوماتالقمة العالمية لاألمن السيبراني على جدول أعمال منتدى 
 االتحاد الدولي لالتصاالت يطور شراكات مع الدول األعضاء ودوائر الصناعة

عملية  -احتل األمن السيبراني مركز الصدارة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات  – 2013 مايو 16 ،جنيف
 .2013مايو  13-17التي تجري حاليًا في جنيف،  (WSIS)متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

 .2003قدت في مرحلة جنيف من القمة التي ع  عشر سنوات من بعد  2013منتدى القمة لعام  ينعقد
" على وما بعد 2015تأمين الفضاء السيبراني في عالم بال حدود: رؤية  وركز الحوار رفيع المستوى في منتدى القمة بشأن "

 الالزمة لتنسيق التعاون الدولي.المقبلة واإلجراءات  االستراتيجيات
مليار  100إ. توريه مشيرًا إلى الخسائر السنوية التي تزيد قيمتها على  حمدون وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ذا لم نبادر إلى تطوير ثقافة األمن، أساسيإن الثقة في مجال األمن، أمر الناجمة عن الجرائم السيبرانية "و دوالر  ، وا 
 أن يصبح آمنًا ومأمونًا حقًا." من األشكاليمكن للعالم السيبراني بأي شكل  فال

على الخط  مثل مبادرة حماية األطفال (GCA)البرنامج العالمي لألمن السيبراني وتم استعراض مبادرات عالمية في إطار 
(COP)  الشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة التهديدات السيبرانية و(IMPACT). 

حماية األطفال على الخط االلتزام في القطاع إمباكت" واجتماع الشركاء لمبادرة -وأكد اجتماع الشركاء لتحالف "االتحاد
الخاص وبين قادة المجتمع المدني بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات واالتفاق بشأن تطوير أنشطة ومشاريع 

 المستقبل. في

 غانا تسعى إلى الحفاظ على األمن السيبراني
، اتفاقًا مع االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن إنشاء إمباكت"-أبرمت وزارة االتصاالت في غانا، في إطار مبادرة "االتحاد

آثارها.  فريق وطني لالستجابة لحوادث أمن الحاسوب، مما يعزز قدرتها على منع حوادث األمن السيبراني والتخفيف من
لة للجرائم وسيزود هذا المشروع غانا بالقدرة الالزمة والقدرات التقنية إلنشاء نقطة اتصال وطنية لالستجابة بطريقة فعا

 سيعمل المشروع لمدة ستة أشهر.السيبرانية والتهديدات السيبرانية. و 
"إن هذا المشروع يوضح التزام غانا بتسخير اإلمكانات الكاملة لتكنولوجيا  بوأماه أومانيوقال وزير االتصاالت السيد إدوارد 

 المعلومات واالتصاالت من خالل ضمان أمن الفضاء السيبراني وبناء الثقة واألمن في استعمال اإلنترنت."
االنضمام إلى الشبكة إن هذا المشروع سيمكن غانا من " ، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحادوقال السيد براهيما سانو

. وأضاف قائاًل "ومن ثم تصبح غانا جزءًا من الحل من خالل كبح العالمية التي نحن بصدد بنائها لتأمين الفضاء السيبراني"
 التهديدات السيبرانية المحتملة النابعة حاليًا من مصادر في إفريقيا."

 إقامة الشراكات
، استعرضت اجتماعات المنتدى التقدم 2005قدت في لمرحلة تونس من القمة التي ع  مع االقتراب من الذكرى السنوية العاشرة 

ن المنبثقة عن القمة. –خطوط العمل  –المحرز في النواتج  التي دارت في االجتماع التنسيقي بشأن خط العمل المناقشات  وا 
قة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أهمية بناء الثأقرت الذي منح االتحاد مسؤولية تعزيز األمن السيبراني،  5جيم

 .2015 مجتمع موصول شبكيًا على نحو متزايد ووافقت على تمديد الحوار إلى ما بعد الموعد المستهدف في
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استطالع تسويقي متخصصة في مجال التكنولوجيا، من ، وهي شركة ABI Researchوتم تحقيق خطوة هامة مع االتحاد و
مؤشر عالمي لألمن السيبراني ي قصد به تيسير تقاسم المعلومات بشأن التهديدات السيبرانية بين  لوضعخالل توقيع اتفاق 

 الدول األعضاء في االتحاد.
ولي لالتصاالت "تقرير تهديد أمن ، شركة أمن الشبكة، أصدر االتحاد الدSymantecمع  2011ووفقًا التفاق أ برم في 
معالم جديدة في مكافحة مظاهر التهديد وتوصل إلى بشأن  Symantecبيانات وتحاليل شركة اإلنترنت" الذي يقدم 
 الفضاء إلى تقييم التهديدات المتزايدة في Symantecويرمي التزام االتحاد الجاري بنشر تقرير شركة  التهديدات السيبرانية.

 ،الحكومات والشركات –لدول األعضاء من أجل تهيئة بيئة أكثر أمنًا وأمانًا لجميع المستعملين ا لها التي تتعرض السيبراني
 واألهم من ذلك، األطفال والشباب.

تدريب وبغية تعزيز سالمة األطفال على الخط، يوحد االتحاد وشركة والت ديزني جهودهما لتنظيم ورش عمل من أجل 
سان  سبتمبر في 119عقد في " في إطار القمة العالمية للشباب التي ست  كن آمناً، كن ذكياً  "حدث خالل  المدربين

 خوسيه، كوستاريكا.
بشأن إنشاء إطار وطني لحماية  (CTO) على ذلك، فإن ورشة عمل نظمها االتحاد ومنظمة اتصاالت الكومنولث وعالوةً 

نما  فحسب للحفاظ على حقوق األطفال مسألة ليست األطفال على الخط، ركزت على أن حماية األطفال هي عنصر وا 
وأنشأ االتحاد ومنظمة اتصاالت الكومنولث أطرًا وطنية في أساسي للتنمية البشرية في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. 

 ستة بلدان إفريقية: الكاميرون وغامبيا وغانا وموريشيوس ونيجيريا وسيراليون.
وأضاف قائاًل "ومنتدى "إن األمن السيبراني قضية بال حدود تتطلب اتباع نهج عالمي وتضافر الجهود"،  وقال السيد سانو

القمة العالمية يضيف قيمة بوصفه منصة تمكينية للتعاون الدولي بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيز األمن 
 السيبراني في العالم."

 :بالمسؤول التالياالتصال  يرجى لمزيد من المعلوماتو 
  أشاريا سانجاي

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
  4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 pressinfo@itu.int اإللكتروني: البريد

 

 

مجموعات اإلخبارية ذات جودة البث العالية.  التسجيالت األصلية وال حاد نفاذًا سريعًا إلى يتيح مركز األخبار الفيديوي لدى االت
 .aspxwww.itu.int/en/newsroom/Pages/videosالتسجيل في العنوان التالي:  ي رجى

              تابعونا

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

تخصيص  عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل 
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االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى  البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم
أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية 
 بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 www.itu.int والتلفزيونية.
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