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 نشرة صحفية

 ن السيبرانيي لالتصاالت يقود الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز األماالتحاد الدول
 ونة الوطنية في األمن السيبرانيمؤشر عالمي لقياس المر 

التي ُأقيمت اليوم في دبي، قدم االتحاد الدولي لالتصاالت المؤشر في إطار أحد المنتديات  – 2014 أبريل 2دبي، 
من أجل قياس مستويات  ABI Researchيعتبر مبادرة فريدة أطلقها االتحاد والذي  (GCI) العالمي لألمن السيبراني

في بناء القدرات على  األمن في البلدان. ويتماشى ذلك مع التزام االتحاد بتعزيز األمن السيبراني وسد الفجوات العالمية
 .سيما في البلدان النامية الصعيد الوطني، وال

دماجه على نطاق  ويتمثل الهدف على المدى البعيد في حفز المزيد من الجهود من أجل اعتماد األمن السيبراني وا 
ية في مجاالت عال عن البلدان التي تحتل مرتبة . وتكشف المقارنة بين االستراتيجيات الوطنية لألمن السيبرانيعالمي

ن كانت ناجحة. -بالتالي استراتيجيات لألمن السيبراني أقل شهرة  وتبرزمحددة،   وا 
واستنادًا إلى الردود على االستبيان التي وردت من الدول األعضاء في االتحاد، تم تجميع تحليل أولي بشأن تنمية األمن 

بيان حالة يل آخر خاص بمنطقة إفريقيا. والهدف من ذلك هو السيبراني في المنطقة العربية، ويجري حاليًا تجميع تحل
 .في العالم 2014 في عام األمن السيبراني

وقال األمين العام لالتحاد الدكتور حمدون إ. توريه: "إن زيادة إمكانية التوصيل تجلب أيضًا المزيد من المخاطر. ومع 
للتحديات المتصلة بضمان األمن وحقوق اإلنسان وحكم  للتصدي، هناك حاجة متزايدة والسيبرانيتداخل عالمينا المادي 

 ."القانون واإلدارة الرشيدة والتنمية االقتصادية
السيبراني يجب أن  األمنوتوجه السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد إلى المنتدى بالقول: "إن 

سيًا وغير منظور من هذا التقدم. ومن المؤسف أن األمن السيبراني يشكل، لدى استيعاب التقدم التكنولوجي، جزءًا أسا
 من االستراتيجيات الوطنية والصناعية للتكنولوجيا." يدرج حتى اآلن في صلب عدد كبير لم

دماجه في صميم تكنولوجيا إلى تعزيز ثقافة عالمية ل (GCI) ويهدف مشروع مؤشر األمن السيبراني ألمن السيبراني وا 
واالتصاالت على نطاق عالمي. وأضاف السيد سانو مشددًا إنه "يتعين أن تكون البلدان على وعي بمستوى  المعلومات

 ."قدراتها الحالية من األمن السيبراني، وأن تحدد في الوقت نفسه المجاالت التي يتعين تعزيز األمن السيبراني فيها
" في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت القدرات في األمن السيبرانيقياس استعداد البلدان وبناء  وقد أقيم المنتدى حول "

 أبريل. 10مارس ويستمر حتى  30لالتحاد، الذي افتتح أعماله في 

 اعتماد
 وسائل

 اإلعالم:

إلزامي. ويرجى االطالع  2014 اعتماد وسائل اإلعالم للمشاركة في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام 
 accreditation.aspx-14/Pages/media-www.itu.int/en/newsroom/wtdcلتالي: على الموقع ا

Videos: http://bit.ly/1jXuGP5 -  http://bit.ly/1mojk3Z 

The Report is available at: www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx 
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 االتصال بالمسؤولين التاليين:وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 

 أشاريا سانجاي
 وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيس العالقات مع 

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 1079 140 55 971+ :اإلمارات في المحمول الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 مونيكا ألبرتيني
 االتصاالت مسؤولة

 مكتب تنمية االتصاالت
 3209 140 55 971+ :اإلمارات في ولالمحم الهاتف
 Monica.albertini@itu.int اإللكتروني: البريد

              تابعونا

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

عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150 حوالي على مدى
تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية  في
لة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات لكفا

عريضة النطاق إلى أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي 
لهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات ا

 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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