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هذه الورقة تحاول اإلجابة على اإلشكالية •
 :التالية

إلى أي مدى يساهم تصميم نظام فعال لألمن •
في ضمان صيانة المؤسسات والرفع  السيبراني

 من أدائها؟
 االمنوما هي معايير مواجهة تهديدات •

 ؟ السبراني
 



األمن  السيبراني لألمن المفاهيميالمدخل  •
ودوره في صيانة أداء المؤسسات 

 :والحكومات
 من كلمتي السيبرانيتشتق كلمة األمن 

Cyber security وكلمة سيبر التينية األصل
، فيصبح المقصود المعلوماتيومعناها الفضاء 

 المعلوماتيأمن الفضاء  السيبرانيباألمن 
 .وهو تعبير أشمل وأعم من أمن المعلومات

•  



























 حادث أن الب كاسبرسكي شركة من جديد تقرير أظهر•
 في الكبيرة المؤسسات يكلف الواحد السيبراني األمن
 المتوسط، في دوالر 861,000 مبلغ الحالي الوقت
 والمتوسطة الصغيرة الشركات على تكلفته تكون بينما

 .دوالر 86,500 الحجم
 الذي األمر" :الروسية األمنية الحلول عمالقة وقالت•

 الذي المعلومات استرداد تكلفة هو أكثر، القلق يثير
   .اإلكتشاف وقت حسب كبيرة بدرجة يزيد

 إنفاق إلى الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات وُترغم•
 المكتشفة الهجمات من للتعافي %44 بنسبة أكبر تكلف

 مقارنة األولي، اإلختراق حدوث من أكثر أو أسبوع بعد
 .واحد يوم غضون في رصدها يتم التي الهجمات مع

 في %27 بنسبة تكلفة الكبيرة المؤسسات تتكبد بينما
 ."الظروف نفس

 



 الرئيسية النتائج هذه إلى الب كاسبرسكي وتوصلت•
 ألمن المالي األثر قياس" تقرير إعدادها إطار في

 إلى استناًدا "الشركات على المعلومات تكنولوجيا
 المعلومات تكنولوجيا أمن مخاطر“ بشأن استبان

 الشركة قارنت التقرير، وفي.2016 لعام ”للشركات
 من المتكبدة والخسائر المؤسسات أمن ميزانية بين

 .الخطيرة الحوادث
وعموًما، تتوقع الشركات أن تنمو ميزانيات أمن  •

على األقل خالل % 14تكنولوجيا المعلومات بنسبة 
السنوات الثالث القادمة، وذلك بسبب التعقيد المتزايد 

 .للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
 



 الصغيرة الشركات تنفق أيًضا، التقرير وبحسب•
 تقنية ميزانية إجمالي من %18 حالًيا النموذجية
 الشركات تخصص حين في األمن، على المعلومات

 كبيًرا تفاوًتا البحث ويظهر .منها %21 الكبيرة
 تتفاوت حيث المختلفة، األحجام ذات الشركات بين

 من السنوية المعلومات تكنولوجيا أمن ميزانية
 إلى جًدا الصغيرة للشركات فقط دوالر 1,000

 .الكبرى للشركات أمريكي دوالر مليون من أكثر



ولغرض تقييم إجمالي تكلفة االسترداد، طلبت •
 إنترناشونال B2B و الب كاسبيرسكيكل من 

من الشركات اإلبالغ عن خسائرها من أخطر 
وعلى  .الفئاتالحوادث األمنية في مختلف 

الرغم من أن أكثر التكاليف تكراًرا هي األجور 
اإلضافية للموظفين، فقد أبلغت الشركات عن 

إنفاق كبير بسبب فرص األعمال الضائعة، 
واتخاذ التدابير لتحسين أمن تكنولوجيا 

المعلومات، وتوظيف متخصصين خارجيين، 
 .وتوظيف موظفين جدد

 



 مهمة مستلزمات هناك ان المعطيات وتظهر•
 للحكومات السيبراني األمن عليها يقوم

 كما هي مصفوفاتال  على تشمل والمنظمات
 :يلي

 السيبرانيتطوير إستراتجية وطنية لألمن *•
 .حماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة •
إنشاء تعاون وطني بين الحكومة ومجتمع *•

 .صناعة االتصاالت والمعلومات
 .السيبرانيتحفيز ثقافة وطنية لألمن •



 اهتماماته، مقدمة في يأتي السيبيري، الفضاء أمن إن•
 من السيبيري، الفضاء من اآلتي التهديد ومعتبرا

 االقتصادي المستوى على تطرح التي المسائل، أخطر
 



، بحسب التعريف المعطى له، السيبرانياألمن •
في التقرير الصادر عن االتحاد الدولي 

اتجاهات اإلصالح في "لالتصاالت،حول
، هو "2011-2010للعام  اإلتصاالت

مجموعة من المهمات، مثل تجميع وسائل، 
وسياسات، وإجراءات أمنية، ومبادئ 
توجيهية، ومقاربات إلدارة المخاطر، 

وتدريبات، وممارسات فضلى، وتقنيات، يمكن 
 السيبرانيةاستخدامها لحماية البيئة 

 .  وموجودات المؤسسات والمستخدمين
 



أبعاد  األمن 
   السبراني



 :األبعاد العسكرية•
 بشكل عسكرية، بيئة في األنترنت بدايات  ظهرت 

 هذا في سوقها، يمكن التي األمثلة وتتراكم .أساسي،
  لألمن العسكرية، األبعاد لتوضيح المجال،

 حيث ،السيبرانية الهجمات وخطورة ،السيبراني
 وكوريا ،وإستونيا جورجيا، في حصل ما إيراد يمكن

  الهجمات بعض على كمثال وإيران، الجنوبية،
 باندالع سواء ماديا، ترجمت التي ،واإلختراقات

 روسيا بين وقع، الذي كذلك الحق، مسلح صراع
   .وجورجيا



 :األبعاد االجتماعية•
 المدونات عبر المفتوحة، األنترنت طبيعة تسمح

 مواطن، لكل خاص، بشكل اإلجتماعية والشبكات
 وطموحاته السياسية، تطلعاته عن يعبر بأن

 مشاركة تشكل كذلك، .كافة ،بأشكالهااإلجتماعية
 هذا إلغناء وسيلة ومكوناته، المجتمع شرائح جميع

 لإلطالع فرص من تتيحه بما وتطويره، المجتمع،
 من تكونه وبما المختلفة، والمعلومات األفكار على

 الفضاء استقرار على الحفاظ في الجميع لدى حاجة
 ..إليه يرتكز الذي والمجتمع ،السيبراني



   : األبعاد السياسية•
، بشكل أساسي، في السيبرانيتتمثل األبعاد السياسية لألمن 

حق الدولة في حماية نظامها السياسي، وكيانها، ومصالحها 
، التي تعني، حقها وواجبها في السعي إلى تحقيق اإلقتصادية

رفاه شعبها، في وقت تؤثر التقنيات، في موازين القوى 
داخل المجتمع نفسه، حيث أصبح بإمكان المواطن، أن 

كما أصبح . يتحول إلى العب أساسي في اللعبة السياسية
 بإمكانه اإلطالع على خلفيات ومبررات القرارات السياسية

التي  عبر الكم الهائل من المعلومات التي تتخذها حكومته
 يمكنه الوصول إليها، 



 :  األبعاد االقتصادية•
 تتيح ،:باإلقتصاد وثيقا ارتباطا ،السيبيراني األمن يرتبط

 اإلقتصادية التنمية تعزيز ،واإلتصاالت المعلومات تقنيات
 تقدمها التي اإلستخدام فرص من إفادتها عبر كثيرة، لبلدان

 إدارة عن تبحث التي الكبرى والشركات الدولية الشركات
 .الشروط بأفضل إنتاجها كلفة

 ضمن اإللكتروني، المال عصر العالم، دخول ذلك، إلى يضاف.
 اإللكترونية، المحفظة خدمات إطالق بعد متحركة، تقنية بيئة

 في المالية، والمؤسسات المصارف استثمارات تتزايد إذ
 .الرقمي المال مجال



 القانونيةاألبعاد 



الحقوق األساسية والحريات جانب إلى 
في الدساتير  بهااإلنسانية المعترف 

الدولية، أضيفت حقوق أخرى،  والشرعات
كحق النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات، 

كذلك،  ذات الصلة كما توسعت بعض المفاهيم
برزت موجبات جديدة ذات انعكاسات 

موجب : ، ومنها، على سبيل المثالإقتصادية
، وموجب اإلبالغ اإلتصاالتببيانات  اإلحتفاظ

.عن مخالفات وجرائم خاصة بالمحتوى  





البنى التحتية الخاصة بتقنيات  إرتباطيشكل •
المتزايد عليها  اإلعتماد، كما واإلتصاالتالمعلومات 

من قبل الدول واألفراد والمؤسسات، عامال محفزا 
تدابير  إتخاذلتصاعد نسبة المخاطر، ما يفرض 

وإجراءات، تضمن إدارة فاعلة للمخاطر التقنية 
تعتمد على منهجية تتناسب واألبعاد  والسيبرانية

، ما ينسحب على البلدان اإلرتباطالواسعة لهذا 
 .  أجمع



. 
 تدابير إقرار  :السيبراني األمن بناء يستلزم   

 إطار في تتمثل حقيقية ردع وإجراءات
 مناسبة، وهيكلية يواكبها، وتنظيمي تشريعي

 ومالحقة تحقيق وآليات قدرات، وبناء
 خاصة قواعد إدراج يستدعي ما ومحاكمة،

 وإعالن ،السيبرانية الجريمة بمكافحة
 .والمهنية والجزائية، المدنية، المسؤوليات

 



 إعادة :منها عديدة، مسائل تطرح السياق، هذا في•
 والهيئات وإقراره التشريع إصدار آليات في النظر

 وبرامج واألنظمة، القوانين وإصدار اقتراح المخولة
 والتحقيق، بالمكافحة المعنية السلطات وتأهيل إعداد

 المواضيع تعالج خاصة إدارات استحداث إلى إضافة
  المعلومات بقطاع الخاصة واإلدارية اإلجرائية

 بعض إيراد ويمكن .المعلومات ومعالجة ،واإلتصاالت
 :مثل المجال، هذا في األفكار

 تقنيات تحكم التي القواعد إقرار نحو التحول•
 عن عوض مراسيم عبر والمعلومات، اإلتصاالت
 العملي، الواقع من قربا أكثر لكونها وذلك القوانين،

 .التنفيذ موضع لوضعها طويال وقتا تتطلب وال
 



 ذات منتخبة تشريعية هيئات إيجاد•
 المجالس لصالحيات مماثلة صالحيات
 اإلتصاالت مجال في التشريع تلتزم النيابية،

 التي التداخالت تراعى أن على والمعلومات،
 المرعية القوانين مع تطرأ أن يمكن

 جميع اقتحمت التي فالتقنية .اإلجراء
 قطاع إلى تحولت اإلنساني النشاط مجاالت
 بد وال األخرى، هي وخدماتي تجاري

 ،بها الخاصة القانونية والقواعد لتنظيمها
   .دخلتها التي بالقطاعات تتأثر أن



 النيابية، المجالس من ، متخصصة هيئات تشكيل•
 في والتنظيم التشريع عمليات خاص بشكل تتابع
 آلية تلتزم أن شرط ولكن ،السيبراني األمن مجال
 في وتحديثها القوانين إقرار سرعة تؤمن عمل

 .المناسب الوقت
  عن واإلنذار بالتبليغ خاصة إجرائية أصول خلق•

 المعلومات وتسرب اإلختراقات
 مدعوا القضاء سيكون القانونية الناحية من •

 قواعد وتطبيق تقليدية مسائل عن لإلجابة
 كتحديد الجديدة، األوضاع على معروفة كالسيكية

 تسرب حاالت في اإلدعاء في المصلحة صاحب
 البيانات



 الهوية سرقة خطر ارتفاع كان إذا ما وتقرير•
 وما .القضاء إلى اللجوء في حقا الشخص يعطي

 تسربت التي الجهة على اإلدعاء إمكانية هي
 رابطة وجود عدم حال في أنظمتها من البيانات
 بسبب المالحقة تتم أن عندها يمكن وهل عقدية،
 .الضرورية الحماية معايير اعتماد عن التخلف
 بمعايير اإللتزام عدم اعتبار يمكن هل كذلك،

 ومستخدم المستهلك حماية لقانون خرقا الحماية
  الشبكة،



فئات الجريمة 
 السيبرانية



 المصطلحات من "السيبرانية الجريمة" مصطلح يعتبر•
 يطرح سؤال ثمة أن إال أحادي، لمدلول القابلة غير
 أو سمات أو أهداف تحديد الممكن من كان إن حول

 )إلى باإلضافة أو( من بدال ،السيبرانية الجريمة أسلوب
  الجريمة من فردية أفعال من قائمة إلى استنادا تحديدها

 على مثاال فإن أعاله، المذكور النحو وعلى .السيبرانية
 الكومنولث دول اتفاقية في نجده أن يمكن النهج هذا

 بالمعلومات المتعلقة الجريمة" تصف حيث المستقلة،
 المعلومات هدفه إجرامي فعل" بأنها "الحاسوبية
 شنغهاي منظمة اتفاقية تصف بينما ."الحاسوبية

  بأنها"المعلومات جرائم" أوسع نطاق على( للتعاون
 في عليها التأثير )أو( و المعلومات موارد استخدام"

 ."مشروعة غير ألهداف المعلوماتي الفضاء



 نحو على فيستخدم األفريقي، اإلتحاد قانون مشروع أما."
 خاصة جرائم"كونها بين تميل تجريم عناوين مشابه

 ذات جرائم"و"واإلتصال المعلومات بتكنولوجيات
 المعلومات تكنولوجيات محلها قانوني تكييف

 ."واإلتصال
 واإلقليمية الدولية الصكوك بعض تتبنى الواقع، وفي•

 أو لألنظمة ضيقا مفهوما السيبرانية بالجريمة المعنية
 أن حين في .الجريمة محل لتكون الحاسوبية البيانات
 الجرائم من عريضا نطاقا تتناول األخرى الصكوك
 أو شخصا الجريمة محل يكون حيث أفعاال تتضمن

 بيانات أو حاسوبي نظام باألحرى أو قيمة، ذو ما شيئا
 نظام أو حاسوبي نظام يعتبر أينما حاسوبية،ولكن

 أسلوب من يتجزأ ال جزءا - ذلك مع - معلومات
 .الجريمة ارتكاب



 السيبرانيدليل األمن 



 بمعايير الوفاء في األمنية الحلول تسهم أن يجب•
 والسرية والسالمة التوافر مثل األساسية األمن

(The AIC criteria)، التي األخرى المعايير أما 
  فهي السياق هذا في اإلشارة إليها تساق ما غالبا

 من التحقق الممكن من يجعل الذي( اإلستيقان
 التي( والمساعدة الرفض وعدم )ما كيان هوية
 الوقائع أو اإلجراءات من التحقق الممكن من تجعل
 .)تمت التي

 



 األحجام تحديد يجب والبيانات والنظم الخدمات توافر لتأمين•
 اإلحتياطية األعداد لها تتوافر وأن التحية لنظم المناسبة

 اإلدارة توفير يجب أنه ذلك إلى يضاف .الضرورية البديلة
 .والخدمات للموارد التشغيلية

 الخدمة تكون التي الزمنية الفترة أساس على التوافر يقاس و•
 المحتمل الحجم أن كما تشغيل حالة في خاللها المقدمة
 هو الخدمات توافر فترة أثناء تناولها يمكن التي لألعمال

 ارتباط ثمة و )مثال الشبكة أو المخدم( المورد يحدد الذي
 .(Accessibility) النفاذية يسر و التوافر بين شديد

 التوافر



 التعديل من وقايتها تعني الخدمات معالجة أو البيانات  سالمة عل المحافظة إن•
 تبقى أن لضمان الزم أمر هذا و والتدمير، التالعب ومن المقصود أو العارض
 أنها على للتصديق طريقة وجود يلزم التالعب دون وللحيلولة.ودقيقة صحيحة
 .النقل أو الخزن أثناء للتعديل تتعرض

 بها المعمول البيانات تلك حماية هو البيانات سالمة لضمان الوحيد السبيل إن•
 Tapping) األصلي مسارها تحويل طريق عن المعلومات اقتناص أساليب من

techniques).ويمكن كما المعترضة المعلومات لتعديل استخدامها يمكن والتي 
 .النفاذ على صارمة مراقبة:مثل أمن آليات بواسطة الحماية هذه توفير

 . البيانات تحفيز -•
 .طروادة أحصنة و الديدان و الفيروسات من الحماية -•
 

 

 السالمة



السرية هي الحفاظ على سرية المعلومات وتدفقات •
اإلجراءات التي  المعلومات والمعامالت والخدمات أو

وهي تضمن حماية . السيبرانيتجرى في الفضاء 
 .بهالموارد من اإلفشاء غير المرخص 

يساعد التحفيز على حماية سرية المعلومات أثناء •
اإلرسال أو التخزين بتحويلها إلى شكل غير مفهوم 

 .ألي شخص ال يمتلك وسائل فك هذا التحفيز
 

 السرية  



هو إماطة أي قدر من عدم  اإلستيقانإن الهدف من •
وهو يفترض مسبقا أن جميع . اليقين عن هوية مورد ما

قد تم ) واألشخاص البرامجياتعتاد الحاسوب (الكيانات 
تحديدها بصورة سليمة أن خاصيات معينة يمكن أن 

وبصفة خاصة  .هوياتهمتنهض كبرهان على تحديد 
تحتاج نظم مراقبة النفاد ذات األساس المنطقي إلى 

موارد تكنولوجيا المعلومات لتحديد هويات الكيانات التي 
 .من ذلك واإلستيقانستتم إدارتها 

 

 تحديد 
 اإلستيقان والهوية 



أسباب الفشل في أمن 
 المعلومات



 
 ال المعلومات أمن كمسؤولية ضخمة مسؤولية إن•

 النجاح عوامل توفر دون حملها يتم أن يمكن
 في ذلك يستغرب وال الفشل، عوامل وانحسار

 األفراد يواجهها التي التحديات من الكثير ضوء
 المعلومات أمن هدف تحقيق سبيل في والمؤسسات

 أو السرقة أو التلف من البيانات حماية في المتمثل
 وتنطبق .المشروع غير الوصول أو التدمير

 األفراد لدى الموجودة األنظمة على نفسها األهداف
 .سواء حد على والمؤسسات

 



 في النجاح عوامل أن ومع•
 تكون قد اإلختراقات مواجهة
 أكثرها يكون قد بل معروفة،
 الفشل عوامل فهم فإن بديهيا،

 ضروري أمر المعلومات أمن في
 فوائده إلى نظرا جدا

  :هي العوامل تلك وأهم.العديدة
   :التغييرالفشل في تقبل •

 على تحتم المتجددة األخطار إن•
 وتحديث معها التكيف المدافعين

 ذلك ومع .معها التعامل طرق
 أو التغيير في الفشل فإن

 ببطء تطبيقه حتى أو مقاومته
 عوامل كلها تقبله، تم ولو حتى

 في الذريع الفشل إلى تؤدي
 .المعلومات أمن مفهوم تطبيق

 

الفشل في 
 التغيير 



  :الظرفي الوعي إنعدام•
 بأنه Situational Awarenes الظرفي الوعي يعرف•

 بما والوعي والمتابعة والمراقبة اإلحساس على القدرة
 المؤسسة حول تحصل التي واألوضاع تراكمه يتم وما يحصل
 تحديد على سواء حد على الفرد أو المؤسسة وقدرة والفرد
 تحيط وأخطار تغييرات من عنده يحصل وما ومكانه وضعه

  .به
 الزمن أن المعلومات أمن في متخصص عالمي تقرير ويذكر•

 في يزيد المؤسسات في حصل اختراق أي لكشف المتوسط
 سنوات إلى أقصاه في يصل وقد يوما، 146 على المعدل

 في قابلين المهاجمون فيها يظل هناك أن يعني وهذا.عدة
 فسادا فيها يعبثون وأسابيع شهورا الضحايا وشبكات أنظمة
 واضح نموذج وهذا .لذلك أحد ينتبه أو يالحظ أن دون

 غافلة المؤسسة تكون حيث الظرفي، للوعي التام لإلنعدام
 تحديد عن وعاجزة خارجها، عن فضال داخلها يجري عما

 .شبكتها في األمان مستوى

انعدام 
الوعي 
  الظرفي



 عوامل من رئيسيا عامال يعتبر الظرفي الوعي إن•
 .المعلومات أمن سيما وال المجاالت، كل في النجاح

 الدورية المالحظة :هي عدة أمورا يتضمن وهو
 المعلوماتية، واألنظمة للشبكات الدائمة والمراجعة

 لديها والوارد اإلمكانات ومعرفة الحدود ورسم
 الطبيعي والعمل واإلستخدام السلوك معايير وبناء

 على والقدرة عنه انحراف أي كشف على والقدرة
 .والضار الطبيعي اإلستخدام بين التمييز

 



االتجاهات السبع لألمن 
   السبراني



وفًقا لألبحاث، من المرجح أن تعاني الشركات في •
مقارنًة بنظيراتها  السيبرانيةالمنطقة من الهجمات 

حيث يقدر المعدل اإلقليمي : في أنحاء العالم
  85على الشركات بنسبة  السيبرانيةللهجمات 

وتعني %. 79، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ %
الهجمات األخيرة على المؤسسات في المنطقة بأن 

 .  البنى التحتية للبيانات الحساسة في خطر
 



 :المزيد من عمليات التخلص من البيانات القديمة•
كانت عمليات التخلص من البيانات الضخمة أمًرا شائع •

  ومايابتداًء من لينكد إن،  .العامالحدوث في هذا 
، حيث شعرت هذه ياهو، حتى بوكس، ودروب سبيس

التي حدثت  اإلختراقاتالشركات بالقلق بسبب عدد 
على نطاقات واسعة وتم اكتشافها بعد سنوات من سرقة 

وما هو أكثر من ذلك، بدأت الشركات تشعر  .البيانات
مؤخًرا بأن  ديلفيروبالتداعيات، حيث كشفت شركة 

مخترقي البيانات استطاعوا الوصول إلى حسابات 
مستخدميها على اإلنترنت بعد الحصول على عناوين 

من  بهاالبريد اإللكتروني وكلمات المرور الخاصة 
 .  عمليات اختراق بيانات سابقة



 :)الفدية - وير رانسوم( الخبيثة البرامج تزايد .2•
  التهديدات إحدى )رانسوم( الخبيثة البرامج أصبحت•

 السنوات خالل متزايد بشكل المنتشرة السيبرانية
 كانت ببعيد، ليس وقت وحتى .الماضية الثالث
 مستخدمين على وأثرت انتهازية البرامج هذه معظم
 .صغيرة بشركات خاصة حواسيب أجهزة أو أفراد
 شائع بشكل الخبيثة البرامج هذه مطالب كانت كما

 كمبيوتر جهاز ثمن  دوالراتال مئات لبضع مساوية
  الجرائم مرتكبو يستهدف ذلك، ومع .شخصي

 ملفات تمتلك التي الكبيرة المؤسسات السيبرانية
 اليومية لعملياتهم بالغة أهمية ذات كمبيوتر وأنظمة

 ..أكبر فدية مبالغ طلب من يمكنهم مما ذلك، إلى وما
 



 :تغيرتسالتهديدات الداخلية .  3•
 جهود تركيز على تقليدي بشكل تعمل المؤسسات كانت•

 التهديدات عن الكشف وعلى اإلختراقات آثار من التخفيف
 اختراقات معظم فإن ذلك، ومع - منها والحد الخارجية
 تنامي إلى تشير الحالي الوقت في تحدث التي البيانات

 التهديدات أن هو ذلك من يتبين وما .الداخلية التهديدات
 أو المعلومات يسرقون الموظفين أن على تدل ال الداخلية
 هؤالء يوجد كما .ضار أو متعمد بشكل بتسريبها يقومون

  لتهديد متعمد غير بشكل مساعدين يصبحون الذين الموظفين
 اتساًعا أكثر الداخلية التهديدات سلسلة فإن ولذلك .خارجي

 أن يمكن الحقيقة، وفي - المؤسسات من كثير تظن مما
 بكثير أكبر مشكلة في العرضية الداخلية التهديدات تتسبب

 فلقد ،2017 عام في أما .الكبير عددها بسبب للمؤسسات
 على عملت التي للشركات أكبر تحدًيا األمر هذا أصبح

 والمقاولين، الموظفين لتدريب أكثر موارد تخصيص
 في المشبوهة األنشطة تحديد على تعمل أدوات في وتستثمر

 .مقصود غير بشكل خطر رابط بفتح األفراد أحد قام حال
 



تصدر البنية التحتية الحيوية الوطنية القائمة  .4•
 :المفضلة الخاصة بالمخترقين

 لمجرمي هدًفا الوطنية التحتية البنية كانت لطالما•
 الكهرباء شبكات اآلن أصبحت حيث اإلنترنت،

 المالية والمؤسسات الصحية الرعاية ومنافذ والمطارات
 يؤدي اإلختراق نجاح احتمالية ومع أساسية، أهدافا كلها
 بريد عناوين تسريب من بكثير أخطر هو ما إلى

 الضربة شهدنا فقد وبالطبع، .ميالد تواريخ أو إلكتروني
  نظام على الهجمات جّراء المالي القطاع تلقاها التي

 على مؤشًرا أعطت التي تيسكو وبنك المصرفي سويفت
 لألموال وخسارة فيه التسبب يمكن الذي الضرر حجم
 األمني الدفع أنظمة تجاوز المخترقون استطاع حال في

 .التقليدية



تعمل السياسات واللوائح الجديدة على دفع األمن  .5•
 :إلى ما يتعدى النقاش بين المدراء السيبراني

 على أكبر بشكل األوسط الشرق في الحكومات تركز•
  باألمن خاصة عمل أطر خالل من ،السيبراني األمن

 مثل بالدولة، خاصة تنظيمية سياسات وفرض السيبراني
 اإلمارات في (NESA) الوطنية السيبراني األمن هيئة

 السعودي العربي النقد ومؤسسة المتحدة،، العربية
(SAMA) العربية المملكة في المماثلة للمؤسسات  

 تطبيق إلى الحاجة على السياسات هذه وتؤكد .السعودية
 الشركات دفعت ولذلك فعالة، وكشف مراقبة إجراءات

 وستكون .2017 عام في األمنية إجراءاتها تشديد إلى
 العوامل أكبر كأحد صرامة وأكثر جديدة قوانين هنالك
 . جدية أكثر بشكل السيبراني األمن مع للتعامل الدافعة



يكون دور الرئيس التنفيذي ألمن المعلومات .6•
 :محدوًدا

 ألمن التنفيذيين الرؤساء من متنامٍ  عدد هناك سيكون•
 .2017 عام في تعيينهم تم الذين المتفرغين المعلومات

 إذا أنه لدرجة جًدا معقًدا التهديدات مشهد أصبح حيث
 كما .ذلك فسيفعل الشبكة، اختراق الخصوم أحد أراد

 إن -للقلق الرئيسية المصادر أحد السيبراني األمن أصبح
 لذلك التصدي على القادرون والوحيدون أهمها، يكن لم
  األمن أن حيث .المعلومات ألمن التنفيذيين الرؤساء هم

 أن ذلك عمله، من فقط واحد جزء هو السيبراني
 ألمن تنفيذيين رؤساء إلى بحاجة اآلن المؤسسات
 امتالك وضمان أفضل قيادة لتوفير متفرغين المعلومات
 وطرق والموظفين واإلجراءات للبرامج المؤسسة

 .المعاصرة السيبرانية إلدارةالهجمات الالزمة التفكير
 



األمنية المعلوماتية أكثر  اإلستخباراتتصبح .7•
 :أهمية

 نهجهم في متزايد بشكل مثابرين المخترقون أصبح•
 نقاط الستغالل جًدا متقدمة تكتيكات واستخدام
 األساسية األمنية بالحلول والتمسك .القائمة الضعف

 تصبح أن قبل الماضية السنوات في نفع ذا يكون قد
 أمن على التهديدات أكبر أحد السيبرانية الهجمات

 اآلن بعد كافية تعد لم ولكنها الشركات،



 السيبراني لألمن وطنية استراتيجية تطوير•
 .الحساسة للمعلومات التحتية البنية وحماية •
  صناعة ومجتمع الحكومة بين وطني تعاون إنشاء•

 .والمعلومات اإلتصاالت
 .السيبرانية الجريمة ردع•
 .اآللي الحاسب حوادث إلدارة وطنية قدرات خلق•

 الركائز الخمسة
 االمنلمنظومة 

  السبراني









 :المتكامل لألمن المرحلية الحماية من اإلنتقال •
 متعددة حلوًال  اآلن المنظمات من العديد تمتلك•

 مكلفة اآلن ولكنها نوعها من األفضل كانت والتي
 اإلنتقال ينبغي لذا .عليها السيطرة ويصعب للغاية

 المكونات جميع تتواصل حيث متكاملة، حلول إلى
 سبيل على .التهديد على للقضاء معا والعمل
 نهاية نقطة الخبيثة البرمجيات أصابت إذا المثال،
 أمن على ينبغي ،مفعل غير حماية برنامج تحمل

 والحد الصحي، الحجر في الجهاز وضع الشبكات
 .بأكملها البيئة لها تتعرض التي المخاطر من

 

 مهمات  ضرورية عاجلة 



 :الجيل القادم من حماية نقاط النهاية إعتماد•
 النهائية، النقاط وتنوع الفدية برمجيات انتشار مع•

 حماية على التركيز إعادة المنظمات على يجب
 التوقيع على القائمة الحلول ولكن .النهائية النقاط

 وبالتالي نفسها، تلقاء من كافية تعد لم اإللكتروني
 من البد إذ .الهجمات من الكاملة الحماية فقدان
 التقنيات وتمنع تكشف التي الحلول اختيار

 بأي يحيط ما كل في المستخدمة والسلوكيات
 .اختراق



 :تحديد أولويات المخاطر •
 شاملة، حماية تكفل التي للموارد منظمة أي إمتالك•

 .واقعًيا أمًرا يعد لم التهديدات من %100 ومنع
 بكل المرتبطة المخاطر توضيح من البد وبالتالي

  تتغير فالمخاطر .لذلك وفًقا الجهود وتركيز نظام،
  بالديناميكية تتسم التي األدوات عن والبحث .بسرعة

 هي األدوات تلك أن من والتأكد السريعة، واإلستجابة
 .الستخدامها الكفاية فيه بما وعملية سهلة

 :أتمتة األساسيات •
 وإجراء التقارير نفس إعداد في الوقت إهدار ينبغي ال•

 ينبغي ولذا .المؤسسات تملكها التي األمنية المهام نفس
 حتى وسهل، بسيط بشكل إنجازه يمكن ما كل أتمتة

 المخاطر لمواجهة الشحيحة الموارد تركيز من تتمكن
 .القيمة عالية والمهام الجسيمة

 



بناء شبكة من الموظفين والعمليات لردع وتخفيف •
 :اإلجتماعيةالهجمات 

 الصدارة مشهد في اإلجتماعية الهجمات لوجود نظًرا•
 وإشراكهم المستخدمين وتثقيف توعية أصبح اآلن،

 التعليم تركيز ..اآلن أهمية األكثر هو الوقاية في
 من التأكد .المحتملة التهديدات من مجموعة كل على

 مواضيع حول القديمة التوجيهات .دائما التحديث
 بنتائج يأتي أن يمكن والتصيد اإلستغالل مثل

 .باألمان زائفا شعورا وتقدم عكسية،
 



 :تحسين التنسيق المدافع•
 يجب ولذا منظمة، جريمة هي اإللكترونية الجريمة•

 األدوات اختيار يعني وهذا .أيًضا الدفاع تنظيم
 المؤسسة، داخل الحواجز تلغي التي والعمليات

 .الهجوم لنفس اإلستجابة شخص ألي يمكن بحيث
 وعملية قانونية فرص عن البحث أيًضا يعني وقد

 أجل من الحكومة مع أو أخرى شركات مع للتعاون
 والتعلم النطاق واسعة هجمات تخفيف من التمكن

 .اآلخرين تجارب من



 التهديدات مع التعامل كيفية على الخبراء يؤكد•
 المعايير وفق المصارف في المعلومات ألمن الخارجية

 :التالية واإلستراتيجيات
 .األمن المحيطي في القطاع المصرفي -      
 .مصادقة المستخدم والتصريح بالدخول -      
 Multi-factor( العواملالمصادقة المتعددة  -      

Authentication.( 
 ).Patch Management(التصحيح إدارة  -      
 .توعية وتثقيف العمالء -      
 .خدمات جديدة للعمالء -      
 .العمل مع أطراف ثالثة لتحسين الضوابط -      



 التدابير  اهم
 : السيبرانية الجرائم مالحقة و لردع قوانين وضع

 السياسات و اإلجراءات و الجنائي القانون تحديث
 جرائم مالحقة و السيبرانية الجرائم وردع لمنع

 إستراتجية من يتجزأ ال جزاء تشكل التي االنترانت
 .لبنان في الوطني السيبراني األمن

 
 

 – السيبرانيمواطن األمن 
 األولويات اإلستراتجية



 قابلة قوانين ضع و : االنترانت جرائم في التشريع -1•
 و العالمي الصعيد على للتطبيق قابلة و المتبادل للتشغيل

 مع لدينا االنترانت بجرائم المتعلقة التشريعات مواءمة تجب
 . الدولية االتفاقيات

 لدى تكون أن لضمان الحكومية القانونية السلطة -2•
 الفضاء لتأمين الكافية القانونية السلطة الحكومات
 .العامة المصلحة اإللكتروني

 في االلكتروني الفضاء دفاع أنشطة يحكم مناسب قانون -3•
 المعنية الوزارات أما الخاصة المحاكم بعض إنشاء و لبنان

 الدفاع و العدل و الداخلية وزارات فهي المنظمات و
 تنظيم هيئة و الخارجية و التعليم و االتصاالت و الوطني

 .العلمية للبحوث الوطني المجلس و االتصاالت



 السيبرانية التهديدات لمواجهة الحكومات مسؤوليات على التأكد -1•
 تضع بحيث الصلة ذات المعنية الجهات مع بالتعاون منتظم بشكل

 بها الخاصة التحية البنية لحماية المناسبة الوطنية الهيكلة الحكومات
 .للجمهور األساسية الخدمات لتقديم الالزمة األصول جميع

 كجهة المشاكل بإدارة تعني هيئة تشكل متعددة كآالت و إنشاء  -2•
 .التهديدات ضد بالحماية المتعلقة لألنشطة تنسيقية

 . الخاص و العام القطاعين بين الشراكة رفع  -3•
 .التدريب و السيبراني األمن مهارات تحسين -4•
 .الوطنية السيبراني األمن ثقافة خلق -5•
 و العدل و الداخلية وزارات فهي المنظمات و المعنية الوزارات أما•

 و االتصاالت تنظيم هيئة و الصناعة و االتصاالت و الوطني الدفاع
 .العلمية للبحوث الوطني المجلس

 

إنشاء الهيكلة التنظيمية 
 المناسبة بهدف



   :العربية المنطقة في اإلستراتجية التحديات•
 متكاملة إستراتجية وجود إلى العربية الدول معظم يفتقر -•

 المنطقة دول بعض أن يبدو و منها كل في السيبراني لالمان
 على بناء )األردن مثل( االستراتجيات هذه مثل بوضع بدأ

 بعضها أما استكمالها طور في وهي الدولية التجارب بعض
 تكنولوجيا لقطاع عامة استراتجيات فقط فلديها اآلخر

 العربية اإلمارات و مصر مثل ( االتصاالت و المعلومات
 .)المتحدة

 في السيبرانية بالجرائم الخاصة التشريعات اكتمال عدم-•
 التشريعات وضع يتفاوت :العربية المنطقة دول بعض

 بعض قامت إد العربية الدول في السيبرانية بالجرائم الخاصة
 و األردن( الجرائم بهذه خاصة تشريعات بإصدار الدول

 و السعودية و البحرين و المتحدة العربية اإلمارات
 .)عمان و السودان و السورية العربية الجمهورية



 تونس(األخرى الدول بعض ضمنت حين في•
  بالجريمة خاصة مواد ) والجزائر  والمغرب

 قوانين بخاصة و األخرى تشريعاتها في السيبرانية
 و االلكترونية التجارة أو االلكترونية المعامالت

 السيبراني الفضاء في الفكرية الملكية حماية قوانين
  بالجريمة خاصة مواد بإدراج األخرى الدول وقامت

  )فلسطين في مسودة( العقوبات قانون في السيبرانية
  بالجرائم مرتبطة لقوانين مسودات توجد و

 .لبنان و مصر من كل في السيبرانية



 السيبرانية الجرائم من الكثير تبقى :التحقيق أجهزة ضعف -•
 فيها يكتشف وال فعال تحقيق دون من العربية المنطقة في

 التحقيق أجهزة لدى المتوفرة الموارد محدودية بسبب المجرم
 ومن القليلة المادية اإلمكانيات ذات الدول في سيما وال

 حدات و تجهيز ضعف المنطقة دول بعض في أيضا المعوقات
 . السيبرانية الجرائم مجال في للشرطة المتخصصة الشرطة

 : العربية المنطقة في الحاسوب لطوارئ االستجابة مراكز -•
 الدولة قبل من هيئات إنشاء نحو العالمي التوجه مع تماشيا
 في الدول من عدد بادر السيبراني األمن مجال في للعمل

 الحاسوب لطوارئ لالستجابة وطني مركز إنشاء إلى المنطقة
 هي و فقط عربية دول سبع في المراكز هذه مثل أنشئ وقد

 و تونس و السودان و السعودية و المتحدة العربية اإلمارات
 عربية دول ثالث تقوم بينما مصر و قطر و عمان سلطنة
 .سورية و الكويت و األردن هي و المراكز هذه مثل بإنشاء



ولضمان تعزيز دور تأمين األمن •
، فقد أورد والمعلوماتي السيبراني

المرصد العربي للسالمة واألمن في 
عددا من التوصيات  السيبرانيالفضاء 

 :أهمها
 



 القمة وعن المتحدة األمم عن الصادرة القرارات إلتزام•
 نشر إلى والداعية بشقيها، المعلومات لمجتمع العالمية

   .السيبراني األمن ثقافة
 اإلنتاج، في ضروري كعنصر األمن تعتمد تدابير إتخاذ•

 تقنيات في المستخدمة واألجهزة البرامج يخص ما السيما
 .اإلتصال

 ونقل المعلومات، تبادل يضمن تعاون، إطار وضع•
   .األمني المجال في الفضلى، الممارسات

  للجرائم المكافحة القانونية األنظمة انسجام تأمين•
 .رقمية جنايات نشوء يمنع بما ،السيبرانية

 شرائح مختلف لدى وبنائه الوعي لنشر استراتيجية وضع•
 أو المهنيين أو العاديين المستخدمين منهم سواء المجتمع،

 األمن سياسات عن المسؤولين وكذا القرار، متخذي
 .والسالمة

 



 على ،السيبراني للسلوك أخالقية مبادئ إعتماد•
 المجتمع في القائمة التعامل وأصول أخالقيات مثال

 يؤسس اجتماعي عقد بمثابة وتكون .التقليدي
 .مواردها وسالمة الجماعة سالمة يضمن  لسلوك

 وملزمة واضحة أمنية وسياسة استراتيجية وضع•
  وسائل وبإدراة المعلومات بصناعة المعنيين لكل

 أولئك إلى بالنسبة كما .التحتية والبنى اإلتصاالت
 وخزن اإلتصال وبرامج أدوات بصناعة المعنيين

   .ومعالجتها المعلومات
 



 وضع عند اإلعتبار بعين السيبراني األمن أبعاد جميع أخذ•
 المواطنين حاجات ذلك، في بما سياسة، أو استراتيجية أية

 الخطة تأتي بحيث وواجباتهم، حقوقهم والمؤسسات،
 قبل من به اإللتزام توقع يمكن ما مع ومنسجمة متكاملة
 .المعلومات مجتمع بأمن المعنيين

 ال كجزء السيبراني األمن تحقيق عن بالمسؤولية اإلقرار•
 .والوطني القومي األمن من يتجزأ

 ،اإلتصاالت ولطوارىء المعلوماتية للسالمة مراكز إنشاء•
 .وفاعلة وشفافة واضحة آلية وفق بينها فيما تتعاون

 يمكنها خاصة وأمنية عسكرية وحدات وتأهيل تدريب•
 بتحديد تقوم بحيث ،لإلتصاالت التحتية البنى مراقبة

 .وإزالتها المحتملة المخاطر



 التعاون تتولى خاصة وعسكرية أمنية وحدات تأهيل•
 على العاملة الهيئات مع الخارجي المستوى على

 .آثارها ومن منها والحد المخاطر مكافحة
 القضائية، والشرطة المختصة القضائية األجهزة تأهيل•

 مالحقة مجال في بواجبها، القيام من تتمكن بحيث
 .السيبرانيين المجرمين ومحاكمة

 التنمية خطط من جزء إلى السيبراني األمن تحويل•
 .كافة والتطوير

 القضايا في متخصصة وطنية تحكيم هيئات إنشاء•
 ألي والحقة مسبقة إستشارات وخدمات السيبرانية

 .إليها اللجوء يرغب لمن يمكن إلكتروني نشاط



 والمتابعة  لالصغاءشكرا •
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