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اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

امللخ�ص التنفيذي
ت���ؤدي عملي��ة الرقمن��ة املت�س��ارعة لالقت�ص��اد العامل��ي �إىل زي��ادة كب�يرة يف
التهديدات الأمنية الإلكرتونية .وقد وظفت كل �أربع منظمات من �أ�صل خم�س ،يف
جميع �أنحاء العامل� ،أكرث من  2,500كادر وظيفي للت�صدي للهجمات الإلكرتونية
يف ع��ام  ،2015وق��د مت تقدي��ر الأث��ر امل��ايل لذل��ك مب��ا يتج��اوز  440ملي��ار دوالر.
يتطل��ع املواطن��ون وال��زوار �إىل �أن توف��ر له��م حكوماته��م بيئ��ة اقت�صادي��ة �آمن��ة
وقوي��ة يف ال�ش��ركات الت��ي ت�س��تثمر يف التكنولوجي��ا الرقمي��ة م��ع ال�ش��عور بالأم��ن
والراح��ة يف تخزي��ن وتب��ادل املعلوم��ات؛ نظ��ر ًا لأنه��م �أ�صبح��وا �أك�ثر اعتماد ًا ب�ش��كل
متزايد على التكنولوجيا يف الأن�ش��طة اليومية اخلا�صة بهم ،كما يرغب املواطنون
وال��زوار عل��ى ح��د �س��واء �أن يك��ون هن��اك حماي��ة قوي��ة �ضد كاف��ة �أن��واع التهديدات،
مب��ا يف ذل��ك التهدي��دات الت��ي يواجهه��ا الع��امل الرقم��ي اخلا���ص به��م (التهدي��دات
الإلكرتوني��ة).

الهجمات الإلكرتونية و�أثرها
 5من �أ�صل 10

�أكرب عدد ُ�س ّجل يف اخرتاقات البيانات
عامي  2013و2014
على الإطالق يف ّ

ويف الوق��ت نف�س��ه ،تعتم��د احلكوم��ات عل��ى االبت��كارات الرقمي��ة للم�س��اعدة يف
خدم��ة �أ�صح��اب امل�صال��ح واحل��د م��ن التكالي��ف وتوف�ير مي��زة تناف�س��ية يف ال�س��وق
العاملية .وتُ�شري هذه االجتاهات �إىل �أن هناك �ضرورة ُم ّلحة لأن يكون هناك مرونة
يف الت�ص��دي للتهدي��دات الإلكرتوني��ة يف الع�ص��ر الرقم��ي ،وينبغ��ي عل��ى احلكومات
واملنظم��ات يف القطاع��ات اخلا�ص��ة والعام��ة والأف��راد ينبغ��ي �أن يك��ون ل��كل م��ن
الأف��راد و احلكوم��ات واملنظم��ات يف القطاع�ين اخلا���ص والع��ام دور ًا يف �إن�ش��اء
النظ��م الت��ي تت�س��م باملرون��ة عن��د الت�ص��دي للتهدي��دات الإلكرتوني��ة.

 4من �أ�صل 5
عدد ال�شركات التي وظفت �أكرث من 2500

موظف م�س�ؤول عن الهجمات الإلكرتونية
يف العام املا�ضي

 60%من الهجمات الإلكرتونية
تُركز على املنظمات ال�صغرية
واملتو�سطة
امل�صدر :تقرير التهديدات الأمنية الإلكرتونية� ،سيمانتيك

 1مليون
عدد التهديدات التخريبية
اجلديدة يومي ًا

يف عام  2014ارتفع عدد الهجمات
الإلكرتونية �ضد ال�شركات الكبرية
بن�سبة 40%

 575مليار دوالر
 15.4مليار دوالر
 200يوم

الأثر الـمايل
متو�سط التكلفة
الوقت الـم�ستغرق لال�ستجابة

امل�صدر :معهد Ponemon
درا�سة تكلفة اخرتاق البيانات لعام  :2015التحليل العاملي

م��اذا تعن��ي املرون��ة يف �س��ياق التكنولوجي��ا الرقمي��ة؟ ميكنن��ا تعري��ف املرون��ة
الإلكرتوني��ة ب�أنه��ا الق��درة التنظيمي��ة على ا�ست�ش��عار الأحداث املتعلق��ة بالتهديدات
الإلكرتوني��ة التخريبي��ة ومقاومته��ا وال��رد عليه��ا ،والتع��ايف منه��ا يف ف�ترة زمني��ة
منا�س��بة .وق��د �أ�صب��ح االقت�ص��اد الرقم��ي يف الوق��ت احل��ايل متغ�ير ًا وال ح��دود ل��ه
�أكرث من �أي وقت م�ضى؛ ولذلك فبد ًال من بناء حماية منيعة حول الوجود الرقمي
يف �أي بل��د ،فالأف�ض��ل م��ن ذل��ك ه��و وج��ود القدرة عل��ى �إمكانية ا�س��تباق التهديدات
ال�ستيعاب �أثر الهجمات االلكرتونية والرد عليها بطريقة �سريعة ومرنة ل�ضمان �أن
النظ��م والعملي��ات الرئي�س��ية يف ال��دول ال ت��زال تعم��ل ب�ش��كل �سل���س.
اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

وم��ع ا�س��تخدام التقني��ات الذكي��ة ،مث��ل ال��ذكاء اال�صطناع��ي والتعل��م الآيل ونظ��م
امل�ؤ�س�س��ات؛ ف�س��تكون الأنظم��ة اخلا�ص��ة بالأم��ن الإلكرتوين قادرة عل��ى التعايف من
�أي هج��وم و�إيج��اد و�س��ائل حماي��ة �أق��وى �ضد مث��ل هذه الهجمات يف امل�س��تقبل.
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تلع��ب احلكوم��ات دور ًا حا�س��م ًا يف امل�س��اعدة عل��ى ن�ش��ر ثقاف��ة �إلكرتوني��ة
مرن��ة ،حي��ث ق��د تل ّق��ى الأف��راد واملنظم��ات تعليم�� ًا توعوي�� ًا ب�ش���أن خماط��ر
التهديدات الإلكرتونيةُ .ويكن للحكومات �أن ت�ضع الأ�سا�س الفعال والالزم
للمنظم��ات واملواطن�ين وال��زوار ،وال��ذي يق��وم عل��ى الق��وة والثق��ة.
وهن��اك تهدي��دات �إلكرتوني��ة حقيقي��ة م��ن �ش���أنها �أن تك��ون مدم��رة ،مث��ل
خماط��ر االره��اب واحل��وادث الكارثي��ةُ .ويك��ن للحكوم��ات ت�صمي��م �إط��ار
عم��ل تتع��اون م��ن خالل��ه املنظم��ات لتعزي��ز قدرته��ا عل��ى مواجه��ة الهجم��ات
الإلكرتوني��ة ،لأن احلكوم��ات ق��ادرة عل��ى ر�ؤي��ة ال�ص��ورة الأك�بر للتهدي��دات
املحتمل��ة و�آثاره��ا .وعندم��ا تتعر���ض منظم��ة م��ا لهج��وم �إلك�تروين ،فم��ن
املرجح �أن يتم الهجوم عليها باعتبارها ال ت�ستطيع الت�صدي للهجوم �أو الرد
عليه ،ولكن احلكومات قادرة على و�ضع هذا الهجوم يف �س��ياق وطني والرد
علي��ه عل��ى امل�س��توى الوطن��ي �أو ال��دويل� ،إذا اقت�ض��ت احلاج��ة لذل��ك.

و�سيتم التط ّرق يف هذا التقرير �إىل النقاط التالية:
•الدور احلا�سم الذي تلعبه احلكومات يف �إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية
خا�صة باملرونة الإلكرتونية.
•�ضرورة وج��ود ر�ؤي��ة وا�ضحة ب�ش�أن التهديدات الإلكرتونية املتغرية
وعر�ضة للهجوم والتهديد
با�ستمرار ،وحماية املجاالت الأكرث حيوية ُ
الإلكرتوين.
•ا�ستبدال ا�سرتاتيجيات احلماية التقليدية لفقدان فعاليتها ،حيث
وجهي التهديدات النا�شئة و�سرعة التغيري التي �أوجدتها الثورة
�أن ُم ِ
الرقمية ال ُيكن معاجلتها بهذه الوسائل التقليدية.

ويف ح��ال جنح��ت احلكوم��ات يف ه��ذا امل�س��عى؛ ف���إن الأ�ش��خا�ص �سي�ش��عرون
ب�أم��انٍ �أك�ثر جت��اه ح�صان��ة البيان��ات اخلا�ص��ة به��م ،و�س��وف يزده��ر االبت��كار
واال�س��تثمار يف التكنولوجي��ا يف بيئ��ة ترعاه��ا احلكوم��ات الذكي��ة والقوي��ة.

“نح��ن نق��ف عل��ى حاف��ة ث��ورة تكنولوجي��ة م��ن �ش���أنها �أن
ُت ِ��دث تغي�ير ًا جذري�� ًا يف �أ�س��لوب العم��ل والتفاع��ل ب�ين
الف��رد وم�ؤ�س�س��ة املجتم��ع امل��دين ،و�س��يكون ه��ذا التح ّول يف
ُم َمل��ه ونطاق��ه وتعقي��ده عل��ى عك���س م��ا �ش��هدته الب�ش��رية
حت��و ٌل مل ي�س��بق ل��ه مثي��ل”.
م��ن قب��ل ،فه��و ّ
(املنتدى االقت�صادي العاملي2016) ،
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دور احلكومات يف �إعداد
ا�سرتاتيجية املرونة الإلكرتونية
تلع��ب احلكوم��ات دور ًا هام�� ًا يف ت�ش��كيل امل�س��تقبل الرقم��ي لبلدانه��ا ،وينبغ��ي
وجود ر�ؤية وا�ضحة فيما يتعلق باالحتياجات الرقمية للمجتمع ،بحيث ُت ّكن
م��ن حتقي��ق التح ّ��ول الرقم��ي بنج��اح .ويف ح�ين �أن االقت�ص��اد الرقم��ي قد بد�أ
باالزدهار؛ ف�أ�صبح يتعني على احلكومات �إيجاد بيئة ُمنا�سبة ت�ساعد يف منو
العمل وجناح االبتكار.

ُوي ّك��ن التق��دم ال�س��ريع يف جم��ال التكنولوجي��ا الرقمي��ة احلكوم��ات م��ن
توف�ير خدم��ات �أك�ثر كف��اءة وحت�س�ين جترب��ة امل�س��تخدمني ،كم��ا حتت��اج
احلكوم��ات �إىل �إن�ش��اء نظ��ام م�س��تدام من �ش���أنه زيادة الق��درة على مواجهة
الهجم��ات والك��وارث �س��واء كان��ت طبيعي��ة �أو م��ن فع��ل الإن�س��ان.

الأمور التي ي�أخذها النظام الرقمي بعني االعتبار
حتديد الفر�ص
والتهديدات
ربط العمليات
االلكرتونية عرب
جمموعة من�صات
دمج تطبيقات
مكتب الإدارة
الرئي�سي مع
نتائج العمليات

اال�ستجابة
ال�سريعة لتغريات
ال�سوق

حتقيق
التوازن بني
االبتكار الرقمي
و�صيانة تكنولوجيا
املعلومات
ت�صميم برنامج

الأمن

تلبية املتطلبات
القانونية
والتنظيمية

توثيقالعالقات
مع العمالء وحتقيق
التوقعاتوالر�ؤى

الإلكرتوين
حتقيق �أق�صى قدر
ممكن من املدخرات
ال�ضريبية الناجتة عن
دمج التقنيات الرقمية املبادرات الرقمية
وجعلها متكاملة
لتمكني الأ�شخا�ص من
ا�ستخدامها

�إعداد خمطط
ال حدود له

�إن�شاء �سل�سلة
توريد �أكرث مرونة

جمعاملعلومات
اال�ستخباريةمن
خالل و�سائل
االت�صالاملُتاحة

�إعداد منوذج
ت�شغيلي للعامل
الرقمي
�إدارة املُزودين
الداخليني
والأطراف الثالثة

متكني الأنظمة
الرقمية بالكامل
فهم خماطر
التكنولوجيات
اجلديدة

رقمنة الفواتري
وامل�ستندات

نقل املعرفة يف
جميع �أنحاء
املنظمة

�إن اال�س��تفادة م��ن الفر���ص الت��ي توفره��ا الث��ورة الرقمي��ة تتطل��ب م��ن
احلكوم��ات و�ض��ع �سيا�س��ة خا�ص��ة بالثقاف��ة والتوعي��ة الرقمي��ة وو�ض��ع خط��ة
لكيفي��ة تلبي��ة احتياج��ات امله��ارات ،وذل��ك م��ن خ�لال تعلي��م الط�لاب الذي��ن
�س��يدخلون �س��وق العمل و�إعادة تدريب الأ�ش��خا�ص العاملني الذين يحتاجون
�إىل مزي��د م��ن الوع��ي الإلك�تروين للتك ّي��ف م��ع الثقاف��ة اجلدي��دة.
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مواكبة الزيادة
امل�ستمرة يف
الهجمات
الإلكرتونية
�إعادة هيكلة
املنظمة لتتنا�سب
مع الع�صر
الرقمي

ت�سهيل االبتكار
وحتفيزه

جتربة العمالء

تعزيزجتربة
العمالء
�إن�شاء �شبكة
ل�سل�سلة الإمداد
الرقمي
تب�سيط النظام
الرقمي

جعل العمليات
وال�ضوابط
الرقابية
�أوتوماتيكية

ا�سرتاتيجية االبتكار والنمو

�إدارة املخاطر
والتحويالت
التجارية
ت�شكيل ثقافة
متنوعة من
االبتكار
والتفكري

�سل�سلة الإمداد والعمليات الت�شغيلية
التكنولوجيا
املخاطر والأمن الإلكرتوين
ال�ش�ؤون املالية والقانونية وال�ضريبية
املوظفني واملنظمة

ونظ��ر ًا جلم��ع املزي��د م��ن البيان��ات وتخزينه��ا وتبادله��ا ب�ش��كل �إلك�تروين؛
�س��يرتتب عل��ى احلكوم��ات م�س���ؤوليات جدي��دة ،مث��ل �ضم��ان خ�صو�صي��ة
البيان��ات و�ضم��ان الأم��ن الإلك�تروين .ويتطل��ب التح��ول الرقم��ي م��ن
احلكومات �إعداد �إطار عمل قانوين ورقابي ُمنا�سب بحيث تتمكن ال�شركات
والأف��راد م��ن العم��ل م��ن خالل��ه ب�ش��كل قان��وين.
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املحاور الرقمية الأربعة التي تعك�س جمموعة �شاملة من التحديات والفر�ص التي توفرها عملية الرقمنة

حت�سني اخلدمات يف
املدن الذكية
•ك���ي���ف ُي����ك����ن ل��ع��م��ل��ي��ة
ال���رق���م���ن���ة �أن ت��ع��ال��ج
امل�شكالت املتعلقة مب�س�ألة
التح�ضر؟
•كيف ُيكن لعملية الرقمنة
�أن تُ�ساعد احلكومات على
اال�ستفادة ب�أق�صى قدر
ممكن من �إمكانات البنية
التحتية للنقل يف زي��ادة
ال��ك��ف��اءة ور���ض��ا ال��رك��اب
على حد �سواء؟

حت�سني خدمة العمالء
•كيف ُيكن لعملية الرقمنة
�أن تُ�ساعد القطاعات على
تكوين عالقة �أف�ضل مع
العمالء وجعلها “عالمة
جتارية موثوق بها”؟
•ك���ي���ف ُي����ك����ن ل��ع��م��ل��ي��ة
ال���رق���م���ن���ة �أن تُ�����س��اع��د
ال��ق��ط��اع��ات واحل��ك��وم��ات
ع��ل��ى حت�����س�ين م�����ش��ارك��ة
املواطنني الدائمة يف بناء
اقت�صاد وجمتمع �أف�ضل؟

�س��ي�ؤدي التط��ور ال�س��ريع ال��ذي ي�ش��هده املج��ال الرقم��ي �إىل �إع��ادة ت�ش��كيل
وظيف��ة رئي���س ق�س��م التكنولوجي��ا لتجعل��ه يق��وم ب��دور ا�س�تراتيجي �أك�بر م��ن
ال��دور املُ��و َكل �إلي��ه ُم�س�� َبق ًا ،وذل��ك ب�صفت��ه وكي ً
�لا للتغي�ير و�أحد ق��ادة التح ّول
ً
الرقم��ي ،كم��ا علي��ه �أن ي�ض��ع يف اعتب��اره �أنه �س��يكون هناك �آث��ارا بعيدة املدى
على االقت�صاد .وال بد لرئي�س ق�سم التكنولوجيا يف احلكومة �أن يكون م�ؤيد ًا

�إن�شاء جمتمع
واقت�صاد رقمي

تطوير القطاعات
واحلكومات الذكية

•ك��ي��ف ُي��ك��ن للحكومات
ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد وجمتمع
رقمي �شامل؟

•ك���ي���ف ُي����ك����ن ل��ع��م��ل��ي��ة
ال���رق���م���ن���ة �أن تُ�����س��اع��د
ال��ق��ط��اع��ات واحل��ك��وم��ات
يف �إع���ادة حتديد طريقة
ت��ق��دمي اخل��دم��ات وجعل
املواطنني �أكرث �سعادة من
خالل تقليل تكلفتها؟

•ك����ي����ف مي����ك����ن ل��ع��م��ل��ي��ة
الرقمنة �أن تُ�ساعد قطاع
التعليم يف بناء املهارات
وال������ق������درات امل��ن��ا���س��ب��ة
وامل���ط���ل���وب���ة يف ال��ب��ي��ئ��ة
الرقمية املتطورة �أكرث من
�أي وقت م�ضى؟

•كيف ميكن لعملية الرقمنة
حت�����س�ين ك��ف��اءة وفعالية
القطاعات واحلكومات؟

هام�� ًا لإن�ش��اء نظ��ام يت�س��م باملرون��ة ،و�أن يلع��ب كذل��ك دور ًا هام�� ًا يف �إع��داد
ال�سيا�س��ة اخلا�ص��ة به��ذا النظام.

عنا�صر احلوادث الإلكرتونية

الأ�صول

اجلهات التي تهدد
االمن الإلكرتوين

املجاالت الأكرث عُر�ضة
للهجمات الإلكرتونية
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اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

عملية الرقمنة تغري خطة
التهديدات الإلكرتونية
ُيتيح التحول الرقمي فر�ص ًا ا�س��تثمارية جديدة كل يوم ،كما ي�ؤدي يف الوقت
نف�س��ه �إىل جمموعة من التهديدات الإلكرتونية اجلديدة .ومتتد االبتكارات
الرقمي��ة لتنت�ش��ر يف املج��ال امل�س��تهدف م��ن ِق َب��ل الهجم��ات الإلكرتوني��ة الت��ي
يق��وم به��ا املخرتق��ون وغريه��م م��ن اجلهات الت��ي تقوم بالتهدي��دات الأمنية،
والذي��ن يعمل��ون عل��ى �إيج��اد طرق جديدة الخرتاق �ش��بكات املعلومات بهدف
التخري��ب �أو ال�س��رقة؛ لذل��ك ف�إن��ه ينبغ��ي عل��ى احلكوم��ات �أن تك��ون عل��ى
ِدراي��ة باملج��االت الأك�ثر ُعر�ض�� ًة للهجم��ات الإلكرتوني��ة وو�ض��ع ا�س�تراتيجية
قوي��ة لإدارة املخاط��ر الإلكرتوني��ة وامل�س��اعدة يف توف�ير الظ��روف املُ�س��تدامة
ال�س��تمرار التح ّ��ول الرقمي.

عنا�صر احلوادث الإلكرتونية

ا�ستبيان �إرن�ست ويونغ ( )EYال�سنوي حول �أمن
املعلومات العاملية ( )GISSلعام 2015
“م��ا ه��ي املعلوم��ات الت��ي تُعتَ�بر الأك�ثر قيم��ة يف
م�ؤ�س�س��تكم بالن�س��بة ملجرم��ي الإنرتن��ت؟“
املعلومات التعريفية
وال�شخ�صية للعمالء
املعلومات املالية لل�شركة

51%

21%

14%

ال ب��د م��ن �إع��داد ا�س�تراتيجية ناجح��ة ت�س��تند عل��ى فه��م وا�ض��ح لثالث��ة
عنا�ص��ر يق��وم عليه��ا الهج��وم الإلك�تروين (انظ��ر ال�ش��كل يف ال�صفح��ة رق��م
 ،)6و�س��تكون احلكوم��ات بحاج��ة �إىل تقيي��م ور�ص��د كاف��ة العنا�ص��ر الثالث��ة
ب�ش��كل م�س��تمر م��ن �أج��ل حتقي��ق املرون��ة الإلكرتوني��ة.

اخلطط اال�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سية

14%

17%

الأ�صول

املعلومات ال�شخ�صية لكبار
امل�س�ؤولني التنفيذيني و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة (ح�سابات
الربيد الإلكرتوين)

12%

20%

عن��د ح��دوث الهجم��ات الإلكرتوني��ة ،ف�إن��ه ب�إم��كان اجله��ات الت��ي تق��وم
بالتهديدات الأمنية �أن ت�ستهدف �أ�ص ً
وال ح�سا�سة ،وتتخذ هذه الأ�صول �أ�شكا ًال
خمتلف��ة ،مب��ا يف ذل��ك البيان��ات (مثل معلوم��ات بطاقة االئتمان وال�س��جالت
ال�صحي��ة ال�ش��خ�صية و�أوراق اعتم��اد امل�س��تخدم اخلا�ص��ة وامللكي��ة الفكري��ة)
واملال والنظم التي تتحكم يف البنية التحتية الوطنية الها ّمة يف البالد (مثل
�ش��بكات االت�ص��االت ال�س��لكية والال�س��لكية و�ش��بكة الكهرب��اء ونظ��م النق��ل).
وينبغي على احلكومات �إن�شاء قاعدة بيانات للأ�صول الوطنية التي �ستتطور
بالتدري��ج م��ع عملي��ة رقمن��ة االقت�ص��اد ،كم��ا يج��ب �أن تك��ون قاع��دة البيان��ات
ه��ذه مرن��ة مب��ا في��ه الكفاي��ة لتتما�ش��ى م��ع ا�س�تراتيجية املرون��ة الإلكرتوني��ة،
ويع��د كذل��ك حتدي��د الأ�ص��ول الرقمي��ة الها ّم��ة للب�لاد خط��وة �ضروري��ة ج��د ًا
لفه��م املخاط��ر املحتمل��ة الت��ي يتع�ين على احلكوم��ة �إدارتها.

املجاالت الأكرث عُر�ضة للهجمات الإلكرتونية
تتج��ه معظ��م احلكوم��ات واملنظم��ات �إىل حماي��ة �أنظمته��ا التقني��ة القابل��ة
للتعر���ض �إىل الهجم��ات الإلكرتوني��ة من خالل الرتكيز على �إ�صالح الربامج
املُعطل��ة و�إر�س��ال التحذي��رات والتنبيه��ات ،وذل��ك لت�أم�ين ال�ش��بكات الأك�ثر
ُعر�ض��ة للهجم��ات الإلكرتوني��ة.

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

معلومات البحث
والتطوير ()R&D

20%

9% 10% 14%

17%

20%

21%

24%

18%

27%

19%

17%

26%

24%

24%

18%

19%

23%

18%

املعلومات املُتبادلة خالل
�أن�شطة وعمليات الدمج
واال�ستحواذ ()M&A

12%

19%

29%

22%

19%

براءات االخرتاع غري امل�سجلة

14%

18%

25%

24%

19%

براءة اخرتاع امللكية
الفكرية ()IP

18%

26%

18%

22%

املعلوماتالتعريفيةللبائع
�أو املُو ّرد

11% 8%

26%

28%

27%

كلماتال�سراخلا�صةبالبائع
�أو املُو ّرد

11% 9%

26%

28%

27%

الت�صنيف1

الت�صنيف2

الت�صنيف3

الت�صنيف4

الت�صنيف5

تعتم��د اجله��ات الت��ي ته��دد الأم��ن الإلك�تروين ب�ش��كل كب�ير عل��ى الأ�س��اليب
التنظيمي��ة االجتماعي��ة للبح��ث ع��ن املج��االت الأك�ثر ُعر�ض�� ًة للهج��وم
الإلك�تروين ،وه��ذا ي��دل عل��ى �أنه��ا ت�س��تخدم �أ�س��اليب خمتلف��ة كاالحتي��ال
وطل��ب فدي��ة و�س��رقة الهوي��ة للو�صول �إىل �أغلى و�أثمن املوجودات يف ال�ش��ركة
�أو الدائ��رة احلكومي��ة .وهن��اك حمل��ة وطني��ة ترعاه��ا احلكومة لرفع م�س��توى
الوع��ي ب�أك�ثر املج��االت املُع ّر�ض��ة للهجم��ات الإلكرتوني��ة والت��ي من �ش���أنها �أن
ت�ساعد يف تثقيف الأ�شخا�ص ب�ش�أن هذه املخاطر ،و�سي�ؤدي تبادل املعلومات
التقني��ة ح��ول الأم��ن الإلك�تروين ب�ين امل�س���ؤولني عن��ه �إىل زي��ادة الثق��ة ب�ين
الأف��راد واملنظم��ات وت�س��ريع تبن��ي التح ّ��ول الرقم��ي.
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ت�س��تحق البني��ة التحتي��ة الوطني��ة احلرج��ة ،مث��ل �ش��بكة الكهرب��اء ،اهتمام�� ًا
وثيق�� ًا ب�ش��كل خا���ص نظ��ر ًا لأن التقني��ة الت�ش��غيلية ( )OTوتكنولوجي��ا
املعلوم��ات ( )ITال ترتب��ط ب�ش��كل م��ادي او افرتا�ض��ي ،وطامل��ا �أن ه��ذه البنية
التحتي��ة تعم��ل ب�ش��كل م�س��تمر ف�ست�ش��كل حتديث��ات نظ��م التقني��ة الت�ش��غيلية
( )OTم�ش��كلة كب�يرة ،حي��ث قد ي�س��تغرق االختبار ال�ش��امل له��ذه لتحديثات
م��دة زمني��ة ُيك��ن �أن ت�ص��ل �إىل � 18ش��هر ًا ،و�س��تكون الأنظم��ة حينها ُعر�ضة
للهجم��ات الإلكرتوني��ة ،لذل��ك ف���إن احلكوم��ات �س��تكون بحاج��ة �إىل العم��ل
ب�ش��كل وثي��ق م��ع ُموزع��ي نظ��م التقني��ة الت�ش��غيلية ( )OTاملتخ�ص�ص�ين
لتح�س�ين عملي��ة التحدي��ث.
وي�س��تحق انرتن��ت الأ�ش��ياء » «Internet of Thingsوجمي��ع الأجه��زة
املت�صل��ة اهتم��ام خا���ص وذل��ك ب�س��بب تعر�ض��ه لهج��وم �إلك�تروين وا�س��ع
النط��اق .وق��د ن�ش��رت بع���ض احلكوم��ات م�ؤخ��ر ًا معاي�ير خا�ص��ة ب�صناع��ة
�أجه��زة التقني��ات الت�ش��غيلية للت�أك��د م��ن �أن الأجه��زة املت�صل��ة بالإنرتن��ت
�س��تكون �أك�ثر �أمن�� ًا يف امل�س��تقبل بع��د الت�ص��دي لهج��وم قطع اخلدم��ة املوجهة
م��ن خ�لال ه��ذه الأدوات.

اجلهات التي تهدد الأمن الإلكرتوين
لق��د مال��ت احلكوم��ات والقطاع اخلا�ص �إىل الرتكيز على الأ�صول واملجاالت
الأك�ثر ُعر�ض��ة للهجم��ات الإلكرتوني��ة ،وقام��وا �أي�ض�� ًا ب�إج��راء تقيي��م للجهات
الت��ي ته��دد الأم��ن الإلك�تروين ب�ش��كل فعل��ي �أو حمتم��ل عل��ى ح��د �س��واء� ،إذ يف
النهاي��ة ف���إن احلكوم��ات والقطاع��ات لن تبد�أ بالإجراء ال�لازم قبل �أن تفهم
ماه ّية تلك التهديدات واملخاطر املحتملة .وعندما يتم انخراط الأ�شخا�ص
يف مثل هذه الأمور ،ف�ستكون احلكومات حينها بحاجة �إىل فهم دوافع ونوايا
اجله��ات الت��ي ته��دد الأم��ن الإلك�تروين والأ�س��اليب والتقني��ات الت��ي تتبعه��ا،
وه��ذه جميعه��ا تتغ�ير م��ع م��رور الوق��ت وكيفية ا�س��تجابة احلكوم��ات لتغريات
و�س��ائل احلماية الإلكرتونية.
الدول القومية

تنوع اجلهات
التي تهدد الأمن
الإلكرتوين والدوافع
والأ�ساليب

معايري التكنولوجيا النا�شئة واملناهج اخلا�صة
باملرونة الإلكرتونية
لق��د اتب��ع القط��اع الإلك�تروين جمموع��ة متنوع��ة م��ن
الو�س��ائل الت��ي متكن��ه م��ن معاجل��ة م�س���ألة املرون��ة في��ه ،وق��د
�أ�ص��درت منظم��ة املعاي�ير الدولي��ة م�ش��روع ًا ح��ول ISO
 23316ي�ش��تمل عل��ى القواع��د واملب��ادئ التوجيهي��ة املتعلق��ة
باملرون��ة التنظيمي��ة .وق��د ن�ش��ر املعه��د الوطن��ي الأمريك��ي
للمعاي�ير والتكنولوجي��ا تقري��ر ًا 800-53يتن��اول في��ه
ق��درة البني��ة التحتي��ة الوطني��ة الهام��ة .وعمل��ت جامع��ة
«كارنيج��ي ميل��ون» م��ع «معه��د هند�س��ة الربجمي��ات»
عل��ى تطوي��ر من��وذج �إدارة املرون��ة ال��ذي مت حتديث��ه يف
ع��ام  .)2016 (v1.2وباملث��ل ،فق��د قام��ت جمموع��ة
م��ن الهيئ��ات الوطني��ة والإقليمي��ة بتطوي��ر وتعزي��ز املعاي�ير
املختلف��ة والوثائق التوجيهية ب�ش���أن املرون��ة الإلكرتونية ،مبا
يف ذل��ك وزارة الأم��ن الداخل��ي الأمريكي��ة ووكال��ة االحت��اد
الأوروب��ي الم��ن املعلوم��ات.
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املخرتق الذي
يهدف �إىل تعطيل
اخلدمات �أو لفت
االنتباه �إىل ق�ضية
�سيا�سية�أواجتماعية
اجلرمية املنظمة
واملدرو�سة

الأع�ضاء
املوثوق بهم

وباملقارن��ة م��ع القط��اع اخلا���ص؛ ف���إن احلكوم��ات لديها الق��درة على مراقبة
النظ��ام �إذا اقت�ض��ى الأم��ر ،وذل��ك م��ن خالل �س��نّ الت�ش��ريعات الفرعية ،كما
يتع� ّين عل��ى احلكوم��ات �أن ت�ض��ع يف اعتباره��ا املخ��اوف واملخاط��ر املتعلق��ة
باخل�صو�صية يف حال مت اتباع نهج غري منا�س��ب من �ش���أنه �أن ُيعيق االبتكار
واال�س��تثمارُ .ويك��ن للحكوم��ات كذل��ك ر�ص��د �أن�ش��طة اجله��ات الت��ي ته��دد
الأم��ن الإلك�تروين ،والبح��ث ع��ن الهجم��ات الإلكرتوني��ة ال�س��ابقة التي قامت
بها ،وحتديد التغيريات التي �أحدثتها هذه اجلهات يف الأ�س��اليب والتقنيات
والإج��راءات اخلا�ص��ة به��ا .ويكم��ن التح��دي� ،إذن ،يف ن�ش��ر املعلوم��ات ح��ول
اجله��ات الت��ي ته��دد الأم��ن الإلك�تروين دون تنبي��ه املخرتق�ين �أو الك�ش��ف عن
م�صادره��م ،ولكن��ه ال ي��زال يتع�ين عل��ى املنظم��ات �أن تق��وم بال��دور املُ��وكل
�إليه��ا كذل��ك� ،إذ �أن وج��ود حكوم��ة يقظ��ة ومتنبه��ة ال ُيغن��ي ع��ن �ض��رورة قيام
املنظم��ات مبراقب��ة البيئ��ة املحيط��ة بها ب�ش��كل م�س��تمر.

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

ا�ستبيان �إرن�ست ويونغ ( )EYال�سنوي حول �أمن املعلومات العاملية ( ،)GISSلعام 2016

“من �أو ما الذي تعتربه امل�صدر الأكرث احتما ًال ليقوم بالهجوم؟“
موظف مهمل

)1,256 (20%

الع�صابات الإجرامية

)947 (15%

موظف حقود وماكر

)892 (14%

خمرتق يهدف �إىل تعطيل اخلدمات �أو لفت
االنتباه �إىل ق�ضية �سيا�سية �أو اجتماعية

)785 (12%

مقاول خارجي يعمل على موقع ال�شركة

)616 (10%

خمرتق يعمل حل�سابه اخلا�ص

)617 (10%

مهاجم ترعاه الدولة
مُو ّرد
�شريك جتاري �آخر
العمالء

)509 (8%
)290 (5%
)236 (4%
)201 (3%

عاك�س��ة �ض��د
متتل��ك احلكوم��ات الو�س��ائل املنا�س��بة التخ��اذ �إج��راءات ُم ِ
اجلهات التي تهدد الأمن الإلكرتوين ،ويجب على امل�س�ؤولني النظر يف و�ضع
قن��وات االت�ص��ال و�صياغ��ة مذك��رة تفاهم ب�ين احلكومات واملنظم��ات لتبادل
املعلوم��ات قب��ل اتخ��اذ تداب�ير و�إج��راءات معاك�س��ة .ويتع�ين عل��ى احلكوم��ات
�أي�ض�� ًا حتدي��ث �إط��ار العم��ل القان��وين ال��ذي �س�� ُيقا�ضي اجله��ات الت��ي ته��دد
الأم��ن الإلك�تروين .و�س��وف ي�ش��مل ذل��ك الإج��راءات املتعلق��ة بت�س��ليم الفاعل

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

وتطبي��ق العقوب��ة الفعلي��ة علي��ه وفق�� ًا للمعاي�ير القانوني��ة الدولي��ة ،ويج��ب �أن
تتطرق �سيا�سة احلكومة وت�أخذ بعني االعتبار �إجراءات املنظمات اخلا�صة،
مث��ل ال�ش��ركات ،والنظ��ر فيم��ا �إذا كان��ت ق��د ف�ش��لت يف االمتث��ال للأنظم��ة
واللوائ��ح ذات ال�صل��ة .ويف ح��ال كان��ت ال�سيا�س��ة �صارمة ج��د ًا؛ ف�إن ذلك من
�ش���أنه �أن يح��ول دون التطوي��ر التج��اري للتكنولوجي��ا الرقمي��ة.
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و�سائل احلماية الإلكرتونية
وفقدان فعاليتها
لق��د مت حف��ظ معلوم��ات بالغ��ة الأهمي��ة يف قواع��د البيان��ات وال�ش��بكات
الداخلي��ة الت��ي تعم��ل ب�ش��كل ذات��ي بعي��د ًا ع��ن �أع�ين املتطفل�ين يف املا�ض��ي
القري��ب ،وقام��ت املنظم��ات بحماي��ة البيان��ات م��ن خ�لال برنام��ج ج��دار
احلماية ( )Firewallلديها .ومبا �أن الأنظمة �أ�صبحت مرتبطة بال�ش��بكات
اخلارجية؛ فقد قامت املنظمات باعتماد منوذج �أمني «يقوم على احلماية
املُع ّمق��ة للمعلوم��ات» ،بحي��ث �أن��ه يف ح��ال وق��وع اخ�تراق حل��دود املعلوم��ات
ف�س��يكون هن��اك م�س��تويات حماي��ة �أمنية �إ�ضافية حلماي��ة املعلومات احلرجة
والها ّم��ة م��ن الوق��وع يف الأي��دي اخلط���أ.
وق��د مت اال�س��تمرار يف ا�س��تخدام برام��ج جدار احلماي��ة ( )Firewallsولكن
م��ع �إ�ضاف��ة �أ�س��اليب جدي��دة ،مث��ل احلماية من عدم فق��دان البيانات ،وذلك
ل َت َت ُّب��ع وحماي��ة املعلوم��ات وه��ي تنتق��ل ع�بر ال�ش��بكات .ولك��ن ه��ذه الإجراءات
والربام��ج مل تع��د توف��ر احلماية الكافية �ض��د الهجمات الإلكرتونية.

احلماية واملرونة التقليدية
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وق��د ب��د�أت املنظم��ات تُ��درك ب���أن الو�س��ائل والتكنولوجي��ا التقليدي��ة الت��ي
تتبعه��ا م��ن �أج��ل الإج��راءات الأمني��ة ،مث��ل برام��ج احلماي��ة (،)Firewalls
�أ�صبح��ت غ�ير ُمدي��ة وب��د�أت تف�ش��ل يف توفري الأمن يف النظ��ام الإلكرتوين،
وهن��اك حاج��ة ُملح��ة لوج��ود برام��ج جدي��دة ومتكامل��ة للك�ش��ف ع��ن عملي��ات
االخ�تراق.
ويف اال�س��تبيان ال�س��نوي ح��ول �أم��ن املعلوم��ات العاملي��ة ( )GISSلعام ،2017
والذي �أجرته �إرن�ست ويونغ ( )EYعلى  1735من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني
لتكنولوجي��ا املعلوم��ات ،وجدن��ا ب���أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن املتخ�ص�ص�ين يف
جمال الأمن الإلكرتوين مل يعتمدوا بعد على الربامج املدرو�سة واملتطورة يف
الك�شف عن عمليات االخرتاق .وباملثل ،ف�إنه مل يتم اعتماد تقنيات متقدمة،
على نطاق وا�سع ،للك�شف عن الربامج ال�ضارة واالخرتاقات.

احلماية واملرونة الإلكرتونية

الرتكيز على اجلوانب الفنية والتقنية للتعايف من الكوارث

اعتم��اد منه��ج �ش��مويل ملواجه��ة التهدي��دات التخريبي��ة
والرد عليها

ُموجهة من ِقبل اللوائح والأنظمة اخلارجية

ُموجهة من ِقبل توقعات العمالء و�إنتاج القيمة

مدعومة من ِقبل النظم القدمية

مدعومة من ِق َبل تقنيات ذكية ومتطورة

تبادل املعرفة ُمقت�صر داخل ال�شركة

تبادل املعرفة ب�شكل �سل�س بني ال�شركات واجلهات احلكومية

�إعداد خطة التعايف من الكوارث داخل حدود املنظمة

�إع��داد خط��ة ذات تغطي��ة �أو�س��ع متت��د خ��ارج ح��دود املنظم��ة
لت�ش��تمل على الأ�شخا�ص واملجتمع

اعتماد منهج تفاعلي

اعتماد منهج ا�ستباقي وف ّعال

حدوث معظم الكوارث ب�سبب �أعطال فنية

حتديد ومعاجلة الأ�سباب امل�ؤدية �إىل حدوث التعطيل

معظم العمليات يدوية

ت�شغيل العمليات ب�شكل �آيل ومتكامل

العمل با�ستمرار على التح�سني

االبتكار امل�ستمر و�إعادة الهيكلة

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

ا�ستبيان �إرن�ست ويونغ ( )EYال�سنوي حول �أمن املعلومات العاملية ( ،)GISSلعام 2016

“ما هي احتمالية قدرة م�ؤ�س�ستكم على الك�شف عن هجوم الكرتوين متطور بح�سب ر�أيكم؟“
مل نتعر�ض حلادث �إلكرتوين كبري

)270 (16%

من املرجح جداً (بن�سبة )80-100%

)273 (16%

من املرجح (بن�سبة )50-80%

)563 (34%

من غري املرجح (بن�سبة )20-50%
من امل�ستبعد جداً (بن�سبة )0-20%

)388 (23%
)173 (10%

تع��د النم��اذج التقليدي��ة لال�س��تمرارية الت�ش��غيلية غ�ير ق��ادرة عل��ى توف�ير
احلماي��ة الكافي��ة للحكوم��ات الت��ي حتول��ت �إىل النظ��ام الرقم��ي ،ويع��ود ذلك
ملجموع��ة الأ�س��باب التالي��ة:

ويتطل��ب التط��ور ال�س��ريع يف التهدي��دات الإلكرتوني��ة وج��ود �آلي��ة ال�ست�ش��عار
املخاط��ر النا�ش��ئة ومقاومته��ا ،وه��ذا ال ميك��ن حتقيق��ه �إال م��ن خ�لال
ا�س�تراتيجية املرون��ة الإلكرتوني��ة.

•عدم �إمكانية ا�سرتجاع املعلومات ال�صادرة عن م�صادر متنوعة والتي
ي�صل �إليها العديد من امل�ستخدمني .وعدم قدرة تلك النماذج على
حتديد �أ�صول البيانات الهامة �أو العثور عليها �أو تتبع الكيفية التي
تتدفق من خاللها عرب الأنظمة الرقمية.
•االفتقار �إىل القدرة على التوقع املُ�س َبق حلدوث اخرتاق �أمني �إلكرتوين.
•عدم القدرة على التكيف مع املتطلبات املُعقدة التي تختلف باختالف
املوقع.
•ع��دم ال��ق��درة على التعامل مع دم��ج العديد من �أ�صحاب امل�صلحة
و�سال�سل الإمداد املعقدة.

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي
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املرونة الإلكرتونية يف الع�رص
الرقمي
ميكنن��ا تعري��ف املرون��ة ب�أنه��ا الق��درة التنظيمي��ة عل��ى ا�ست�ش��عار الأح��داث
املتعلق��ة بالتهدي��دات الإلكرتوني��ة التخريبي��ة ومقاومته��ا وال��رد عليه��ا و�ضبط
العملي��ات و�إع��ادة ت�ش��كيلها يف خمتل��ف البيئ��ات الت��ي تتواج��د فيه��ا املخاط��ر،
�س��واء كان��ت خماط��ر متوقع��ة �أو غ�ير متوقع��ة .وتن�ش���أ املخاط��ر غ�ير املتوقع��ة
عندما تكون وترية التغريات التكنولوجية والرقمية �سريعة للغاية؛ الأمر الذي

ُي�شكل حتدي ًا جدي ًا للتنب�ؤ بالعديد من املخاطر التي تن�ش�أ يف املجال الرقمي.
ت�ش��تمل املرون��ة الإلكرتوني��ة عل��ى كل م��ن الأم��ن الإلك�تروين واملرون��ة
التنظيمي��ة ،وته��دف �إىل �ص��د الهجمات الإلكرتوني��ة املحتملة و�ضمان البقاء
واال�س��تمرارية حت��ى بع��د ح��دوث �أي هجم��ات.

تطور مناذج املرونة
الن�سخ االحتياطي للمعلومات والبيانات

نظ��ر ًا للوع��ي بالأح��داث التخريبي��ة املحتمل��ة �ض��د الأعم��ال وال�ش��ركات وم��ا يتبعه��ا م��ن ك��وارث؛ ف�لا بد
من �إجراء عملية الن�س��خ االحتياطي للبيانات واملعلومات حتى ُيكن ا�س�ترجاعها و�إعادتها �إىل �أف�ضل
حاالته��ا املمكن��ة بعد وق��وع �أي هجوم تخريبي.

التعايف من الكوارث

يكم��ن اله��دف م��ن عملي��ة التع��ايف م��ن الك��وارث يف حماية الأنظم��ة الفنية �أكرث من تق��دمي احلماية �إىل
اجلوانب التنظيمية �أو جوانب الأعمال الأخرى.

�إدارة الأزمات

لق��د تط��ور ه��ذا املج��ال ،من��ذ �أواخ��ر الثمانيني��ات وحت��ى الت�س��عينيات م��ن الق��رن املا�ض��ي ،لي�أخ��ذ يف
اعتب��اره العوام��ل اخلارجي��ة م��ن خ�لال الرتكي��ز عل��ى الدرو���س امل�س��تفادة �أك�ثر م��ن �إدارة الأزم��ات.
وتختل��ف منهجي��ة �إدارة الك��وارث م��ن حيث الرتكيز املبدئي والداخل��ي والوقائي والتعامل مع �إجراءات
الوقاي��ة ومن��ع الك��وارث و�إج��راءات التع��ايف منه��ا.

�إدارة ا�ستمرارية الأعمال

لق��د مت تطوي��ر طريق��ة التفك�ير القائم��ة عل��ى القي��م وتركيزها نحو �إدارة ا�س��تمرارية الأعمال ،حيث مت
تو�سيع النطاق لي�ضم كامل امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،مبن يف ذلك املوظفني.

املرونة امل�ؤ�س�سية

بع��د �إلق��اء نظ��رة �ش��املة و�س��ريعة عل��ى العنا�ص��ر الأ�سا�س��ية واحلوكم��ة والقي��ادة والكف��اءات والق��درات
الالزم��ة للم�س��اعدة يف �إح��داث �أث��ر كب�ير ،تو�صلن��ا �إىل �أرب��ع مراح��ل الزم��ة للح��د م��ن وق��وع املخاط��ر
وتخفي���ض التكالي��ف وحتقي��ق �أف�ض��ل العائ��دات ،وتتمث��ل ه��ذه املراح��ل فيم��ا يل��ي:
• الإعداد والتخطيط
		
• اال�ست�شعار والتوقع
• التعلم والتكيف
		
• اال�ستجابة والتعاف
وبالتايل ،معاجلة مواطن ال�ضعف و�أوجه الق�صور املختلفة اخلا�صة بنموذج املرونة التقليدي.
وهن��اك ت�س��ا�ؤل رئي�س��ي يتمث��ل يف كيفي��ة مت ّك��ن امل�ؤ�س�س��ات �أو ال�ش��ركات م��ن
حتقي��ق ا�س��تدامة ومرون��ة يف العملي��ات الت�ش��غيلية الت��ي جت��ري يف النظ��ام
الإلك�تروين ،وذل��ك لأن عل��ى تل��ك ال�ش��ركات اتخ��اذ الق��رار ب�ش���أن كيفي��ة
حتقي��ق نتائ��ج �أعماله��ا �ضم��ن �إطار هذا النظام ال��ذي -يف وجوده -ال ميكن
افرتا���ض البق��اء الف��ردي يف الع��امل الرقم��ي.
و�س��يكون لوج��ود ا�س�تراتيجية فعال��ة للمرون��ة الإلكرتوني��ة نتائ��ج مهم��ة عل��ى
التكالي��ف اخلا�ص��ة باحلكوم��ة والقط��اع اخلا���ص ،وق��د ت�صب��ح امل�ؤ�س�س��ات
وال�ش��ركات م�ترددة يف االلت��زام باملزي��د م��ن النظ��م واللوائ��ح القانوني��ة،
ولك��ن هن��اك اتف��اق ب�ين العدي��د م��ن امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات الت��ي حتت��اج �إىل
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�إن مواجه��ة املخاط��ر الوطني��ة
والقطاعي��ة والرتوي��ج ملرون��ة
امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات والأف��راد م��ن
�ش���أنها جميع�� ًا �أن ت�س��اهم يف تعزي��ز
الأم��ن الوطن��ي.
ُويك��ن حتقي��ق الأم��ن الوطن��ي
والقطاعي من خالل تو�س��يع احلوافز
واملكاف���آت احلكومي��ة م��ن �أج��ل
مواجهة املخاطر الوطنية والقطاعية
وحتقيق مرونة لل�ش��ركات وامل�ؤ�س�سات
واملجتمع��ات والأف��راد ككل .وتعت�بر
املرون��ة الإلكرتوني��ة عن�ص��ر ًا حا�س��م ًا
يف تط��ور احلكوم��ات الرقمي��ة �ضم��ن
�إط��ار من��وذج املرون��ة الوطني��ة
والقطاعي��ة.

م�ضاعفة الإ�ش��راف والرقابة احلكومية ،ال �س�� ّيما عند وجود نظام �إلكرتوين
�أك�ثر �أمن�� ًا و�س�لامة ي���ؤدي �إىل انخفا���ض التكالي��ف عل��ى امل��دى الطوي��ل.
ُويك��ن للحكوم��ة �أن مت��د ي��د الع��ون م��ن خ�لال �ضم��ان وج��ود بيئ��ة تناف�س��ية
�أق��وى لل�ش��ركات الت��ي تق��دم خدم��ات الأم��ن الإلك�تروين ،وذل��ك م��ن خ�لال
ت�صمي��م و�إع��داد �سيا�س��ات تعليمي��ة لتعزي��ز وج��ود املتخ�ص�ص�ين يف املج��ال
الإلك�تروين.
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ت�س��تطيع احلكوم��ات الرتكي��ز �أك�ثر عل��ى �إع��داد ا�س�تراتيجية قوي��ة للمرون��ة
الإلكرتوني��ة عن��د افرتا���ض �أن��ه يت��م متوي��ل املب��ادرات وامل�ش��اريع الإلكرتوني��ة
كاف ،وه��ذا يعن��ي تطوي��ر الق��درة عل��ى اال�ست�ش��عار واملقاوم��ة وجعله��ا
ش��كل ٍ
ب� ٍ
ً
ج��زءا م��ن �آلي��ات م��ا قبل وقوع احل��وادث التخريبية وبذلك متكني ال�ش��ركات
وامل�ؤ�س�س��ات م��ن الك�ش��ف ع��ن املخاط��ر احلديث��ة .وحتت��اج احلكوم��ات م��ن
�أج��ل معاجل��ة الهجم��ات الإلكرتوني��ة وحتقي��ق املرون��ة الإلكرتوني��ة �إىل و�ض��ع
�إط��ار عم��ل وت�س��هيل �إن�ش��اء نظ��ام �إلك�تروين �آمن ي�ش��تمل على البني��ة التحتية
الأ�سا�سية ودعم مرونة القطاعات .وقد يت�ضمن ذلك و�ضع �إطار عمل وطني
لإدارة املخاط��ر الإلكرتوني��ة وبرام��ج وطنية ملعرفة نق��اط ال�ضعف واملجاالت
الأك�ثر ُعر�ض��ة للهج��وم الإلك�تروين والتع��اون القطاعي ووجود �آلي��ات لتبادل
املعلوم��ات املتعلق��ة بالتهدي��دات الإلكرتوني��ة.
وق��د قام��ت بع���ض املنظم��ات بتح�س�ين قدراته��ا اال�ست�ش��عارية ب�ص��ورة كب�يرة
يف ال�س��نوات القليل��ة املا�ضي��ة ،حي��ث ا�س��تخدمت املعلوم��ات املتوف��رة ع��ن
التهدي��دات الإلكرتوني��ة م��ن �أج��ل التنب���ؤ بالهجم��ات الإلكرتوني��ة القادم��ة،
كم��ا اعتم��دت عل��ى ا�س��تخدام �آلي��ات و�أجه��زة مراقبة م�س��تمرة (مث��ل مراكز
العملي��ات الأمني��ة) وحتدي��د و�إدارة نق��اط ال�ضع��ف واملج��االت الأكرث ُعر�ضة
للتهدي��دات الإلكرتوني��ة� ،إ�ضاف�� ًة �إىل ا�س��تخدام و�س��ائل حماي��ة ف ّعال��ة.

ا
الأمن إللكرتوين

املرونة
الإلكرتونية

املرونة امل ؤؤسسسسية
ووفق�� ًا ال�س��تبيان �إرن�س��ت ويون��غ ( )EYال�س��نوي ح��ول �أم��ن املعلوم��ات العاملية
( )GISSلع��ام  ،2016فق��د ظه��ر ب���أن امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات �أ�صبح��ت
تتمت��ع مبزي��د م��ن الثق��ة يف قدرته��ا عل��ى التنب���ؤ بالهجم��ات الإلكرتوني��ة
القوي��ة والك�ش��ف عنه��ا ،حي��ث �أظه��ر اال�س��تبيان �أن  %50مم��ن �أُجري عليهم
اال�س��تبيان يعتق��دون ب�أن��ه م��ن املحتم��ل �أن يكون��وا قادري��ن عل��ى فع��ل ذل��ك؛
وه��و �أعل��ى م�س��توى ثقة �ش��هدناه من��ذ عام  .2013وبالرغم م��ن ذلك� ،إال �أنه
يب��دو وا�ضح�� ًا ب���أن العدي��د م��ن ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات مل تق��م ب�إن�ش��اء هياكل
و�إج��راءات �أ�سا�س��ية ال�ست�ش��عار ومقاوم��ة الهجم��ات الإلكرتوني��ة .فقد �أو�ضح
 %44مم��ن �أُج��ري عليه��م اال�س��تبيان ب�أنه��م ال ميلك��ون مراك��ز ًا للعملي��ات
الأمني��ة ،بينم��ا �أو�ض��ح  %64ب�أنه��م ال ميلك��ون براجم�� ًا ر�س��مية للمعلوم��ات
املتعلق��ة بالتهدي��دات الإلكرتوني��ة .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،فق��د �أو�ض��ح %55
ب�أنهم ال ميلكون القدرة على حتديد نقاط ال�ضعف واملجاالت الأكرث ُعر�ضة
للهجم��ات الإلكرتوني��ة.

تُلح��ق به��م �أي �أ�ضرار.
وتكم��ن امل�ش��كلة يف �أن مرتكب��ي اجلرائ��م الإلكرتوني��ة كث�ير ًا م��ا يقوم��وا بع��د
حدوث االخرتاق ب�إجراء «هجمات اختبارية» �أو «خامدة»� ،أو �أن يقوموا
ب�إج��راء اخ�تراق �آخ��ر كو�س��يلة ت�ضليلي��ة؛ لذل��ك ف�إن��ه يتع�ين عل��ى املنظم��ات
افرتا���ض �أن الأ�ض��رار �س��تحدث يف كل الأوق��ات طامل��ا �أن هن��اك هجم��ات
�إلكرتوني��ة ،و�إن مل يت��م العث��ور عليه��ا ف�إن��ه ينبغ��ي عل��ى هذه املنظم��ات النظر
�إىل امكاني��ة �أن ه��ذه الأ�ض��رار ق��د حدث��ت بالفع��ل ولكنه��ا مل تظه��ر بع��د.

“م��ا ه��ي احتمالي��ة �أن ُي�ش��جع �أي م��ن الأح��داث التالي��ة
م�ؤ�س�ستكم �أو �شركتكم على زيادة ميزانيتها اخلا�صة ب�أمن
املعلوم��ات خ�لال الأ�ش��هر ال��ـ  12املُقبل��ة؟“
هجوم �إلكرتوين على مناف�س
كبري Q5 -

9%

هجوم �إلكرتوين على
موردQ5-

5%

هجمات حجب اخلدمةQ5-

اكت�شاف اخرتاق ت�سبب يف
�إ�ضرار املهاجمني بامل�ؤ�س�سة
�أو ال�شركةQ5-

26%

13%

�ضياع فعلي ملعلومات ال�شركة
ال�سرية املحفوظة على
10%
الأجهزة النقالةQ5-
�ضياع فعلي ملعلومات العمالء
املحفوظة على الأجهزة
النقالةQ5-

31%

39%

31%

34%

14%

34%

32%

37%

من املرجح جد ًا( :احتمالية بن�سبة )80-100%
من غري املرجح( :احتمالية بن�سبة )20-50%
الينطبق

21%

24%

31%

5%

6%

4% 21%

31%

6% 19%

29%

6%

31%

20%

17%

5% 9%

من املرجح( :احتمالية بن�سبة)50-80%
من امل�ستبعد جد ًا( :احتمالية بن�سبة)0-20%

دور القيادة
يعت�بر دور كل م��ن القي��ادة التنفيذي��ة والدع��م والإ�س��ناد دور ًا حا�س��م ًا
فيم��ا يتعل��ق باملرون��ة الإلكرتوني��ة الفعال��ة .وعلى عك���س �أن�ش��طة "اال�ست�ش��عار"
و"املقاوم��ة" التقليدي��ة الت��ي ُيك��ن اعتباره��ا ب�أنه��ا جمال عم��ل خا�ص مبدير
�إدارة �أم��ن املعلوم��ات �أو م��ن يعادل��ه يف املن�ص��ب يف مرحل��ة "التفاع��ل"
واال�س��تجابة ،ف�إن املرونة الإلكرتونية تتطلب وجود غريه من كبار امل�س���ؤولني
التنفيذيني يف القيادة الفعالة والقيام بدور �أكرث ن�شاط ًا .وقد �أظهر ا�ستبيان
�إرن�ست ويونغ ( )EYال�سنوي حول �أمن املعلومات العاملية ( ،)GISSيف عام
 ،2013ب�أن الثلث ممن �أُجري عليهم اال�ستبيان تقريب ًا قد ذكروا ب�أن هناك
نق���ص يف الوع��ي التنفي��ذي والدع��م ال�س�تراتيجية الأم��ن الإلك�تروين .وه��ذا
كاف ل�ضم��ان قي��ام كب��ار
ُي�ش�ير �إىل �أن امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات ال تعم��ل ب�ش��كل ٍ
امل�س���ؤولني التنفيذي�ين بدوره��م يف قي��ادة وحتقي��ق املرون��ة الإلكرتوني��ة.

وهن��اك دلي��ل �آخ��ر عل��ى ع��دم اال�س��تعداد للمرون��ة الإلكرتوني��ة؛ فق��د �أو�ض��ح
 %62ممن �ش��ملهم اال�س��تبيان ذاته من امل�ؤ�س�س��ات ب�أنهم مل يقوموا بزيادة
�إنفاقه��م عل��ى الأم��ن االلك�تروين ل��وال تعر�ضه��م �إىل اخرتاق��ات �أمنية و�إن مل
اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي
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ت�أمني النظام الإلكرتوين
�إن الهجم��ات الإلكرتوني��ة يف البيئ��ة ال�س��ائدة ه��ذه الأي��ام والت��ي حت��دث �ض��د
الأنظم��ة الإلكرتوني��ة اخلا�ص��ة باملو ّردي��ن والعم�لاء واجله��ات احلكومي��ة من
�ش���أنها الت�أث�ير عل��ى امل�ؤ�س�س��ة �أو ال�ش��ركة نف�س��ها ،الأم��ر مم��ا ي�ش��كل جم��ا ًال
رحب�� ًا للمخاط��ر الت��ي غالب�� ًا م��ا يت��م �إهماله��ا والتغا�ض��ي عنه��ا ،وذل��ك كم��ا
�أظهر ا�س��تبيان ارن�س��ت ويونغ املذكور .فقد �أو�ضح  %68ممن �أُجري عليهم
اال�س��تبيان �أنه��م ل��ن يقوم��وا بزي��ادة الإنف��اق عل��ى �أم��ن املعلوم��ات حت��ى و�إن
حدث��ت هجم��ات �إلكرتوني��ة �ض��د �أح��د املوردي��ن .وب�ش��كل مماثل ،فق��د �أو�ضح
 %58ب�أنه��م ل��ن يزي��دوا �إنفاقه��م عل��ى �أم��ن املعلومات م��ا مل حتدث هجمات
�إلكرتوني��ة كب�يرة �ض��د �أح��د املناف�س�ين الكب��ار .وم��ا زال مرتكب��ي الهجم��ات
الإلكرتوني��ة يف�ضل��ون مهاجم��ة امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات الت��ي ي�ش��ابه بع�ضه��ا
بع�ض�� ًا وذل��ك با�س��تخدام �أ�س��اليب وتقني��ات كان��وا ق��د تعلموه��ا م��ن خ�لال
جتاربه��م املا�ضي��ة خ�لال �إج��راء الهجم��ات الإلكرتوني��ة.

الأثر املرتتب على انرتنت الأ�شياء
�إن ظه��ور �إنرتن��ت الأ�ش��ياء ” “Internet of Thingsوالنم��و ال�س��ريع يف
ع��دد الأجه��زة املرتبط��ة ب��ه �سي�ش��كل حتدي�� ًا لق��درات ا�ست�ش��عار املخاط��ر
ل��دى امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات؛ ف�س��ي�صبح م��ن ال�صع��ب حتدي��د وتتب��ع حرك��ة
البيان��ات امل�ش��بوهة يف ال�ش��بكات العامل��ة وحتدي��د هوي��ة الأ�ش��خا�ص الذي��ن
يقوم��ون بالدخ��ول �إىل ه��ذه البيان��ات ،وه��ذا ب��دوره �سي�ش��كل �صعوب��ة �أك�ثر
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�أمام حتديد �أي جزء من البيئة الإلكرتونية �سي�ؤثر على امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
وم��ا الأج��زاء الت��ي ل��ن ت�ؤث��ر عليها.
و�س��ت�صبح الأجه��زة يف امل�س��تقبل ق��ادرة عل��ى العم��ل م��ع بع�ضه��ا البع���ض يف
الوقت نف�سه ،وذلك للتنب�ؤ بالهجمات الإلكرتونية ومنعها واحلد من انت�شار
ه��ذه الهجم��ات عل��ى امت��داد الأجهزة امل�ش��اركة ،وتقليل الآث��ار املرتتبة عليها
و�إع��ادة الأم��ور �إىل م��ا كان��ت علي��ه قب��ل ح��دوث الهجم��ات .وال ب��د م��ن وج��ود
الق��درات الأمني��ة يف الأجه��زة الإلكرتوني��ة لتك��ون ق��ادرة عل��ى ممار�س��ة
الأن�ش��طة الوقائي��ة والدفاعي��ة وبالتن�س��يق م��ع بع�ضه��ا البع���ض وم��ع جمموع��ة
وا�س��عة م��ن الأجه��زة الأخرى.
ويف �س��ياق النظ��ام الإلك�تروين� ،س��يعتمد م��دراء النظ��ام عل��ى تطبيق��ات
احلا�سوب التي تقوم بالك�شف عن نقاط ال�ضعف الأمنية املعروفة واملجاالت
الأك�ثر ُعر�ض��ة للهج��وم ،والإب�لاغ عنه��ا ب�ص��ورة تلقائي��ة يف ال�ش��بكات
الإلكرتوني��ة العامل��ة .ويف بع���ض احل��االت ،يق��وم امل�س��ئولني ب�إ�ص�لاح مرك��ز
ال�ضع��ف و�أوج��ه الق�ص��ور الأمني��ة الت��ي يت��م الك�ش��ف عنه��ا وذل��ك ب�ص��ورة
تلقائي��ة �أي�ض�� ًا.

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

�إن�شاء نظام �إلكرتوين مرن
كلم��ا تط��ورت التهدي��دات الإلكرتوني��ة وازدادت؛ �س�ترى احلكوم��ات ب���أن
الط��رق والأ�س��اليب التقليدي��ة لأم��ن املعلوم��ات �س�� ُت ْث ِبت ب�صورة متزاي��دة �أنها
غ�ير كافي��ة للقي��ام مبهم��ة حماي��ة املنظم��ات ،كم��ا �أن املنظم��ات الفردي��ة
�س��تحتاج �إىل �إن�ش��اء خ��ط الأ�سا���س لأم��ن املعلوم��ات والبيان��ات لديها ،ولكنها
�س��تدرك حينه��ا ب�أنه��ا ال ت�س��تطيع حتقي��ق الأم��ن الت��ام م��ن خ�لال اعتماده��ا
عل��ى نف�س��ها فقط.

لذل��ك� ،س��تلج�أ ه��ذه املنظم��ات �إىل العم��ل م��ع �ش��ركاء موثوق�ين ميك��ن
االعتماد عليهم حلماية الأنظمة الإلكرتونية .ويعد النظام الإلكرتوين املرن
واح��د ًا م��ن الأنظم��ة املوثوق��ة يف حماي��ة النظ��م واملعلوم��ات والت��ي تعم��ل ه��ذه
املنظم��ات م��ن خالل��ه.

البنية التحتية لالت�صاالت

الطاقة

تعد االت�صاالت مبثابة الدعامة الأ�سا�سية
للدولة ب�أكملها ،وهي امل�س�ؤولة مبفردها عن
التخطيط حلاالت الطوارئ واتخاذ التدابري
الالزمة يف حال وقوع حوادث تخريبية ت�ؤدي
�إىل تعطيل احلياة بالكامل يف الدولة التي
تعتمد على التقنيات الرقمية.

�سيكون لتعطيل الطاقة وتعري�ضها
للحوادث التخريبية القدرة على �إيقاف
�إمداد الطاقة الكهربائية عن الدولة
ب�أكملها و�إحداث ت�أثريات و�أ�ضرار كبرية.

اخلدمات امل�صرفية

الرعاية ال�صحية

التطبيقات

�سوق الأوراق املالية

�إن االفتقار �إىل املرونة الإلكرتونية يف
�أ�سواق الأوراق املالية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل �أ�ضرار بالغة على االقت�صاد الوطني.

�سل�سلة التوريد الرقمية
عمليات معاجلة ال�صفقات واملدفوعات
من�صات احلكومة الرقمية وبراجمها
البنية التحتية للرعاية ال�صحية الرقمية
ال�شبكات الذكية

�أجهزة اال�ست�شعار
الذكية

الأجهزة الإلكرتونية القابلة لالرتداء

الطباعة ثالثية الأبعاد

ُيكن لفقدان املعلومات والبيانات
املتعلقة بالدفاع �أن ت�ضر بالأمن القومي
وب�أمن الدولة.

احلكومة

�سي�ؤدي فقدان ال�سجالت ال�صحية
الرقمية واخرتاق تقدمي خدمات الرعاية
املرتبطة ب�شبكة الإنرتنت �إىل حدوث �آثار
بالغة ومدمرة على املدى الطويل.

التخزين

التتبع الذكي للمواقع

�سي�ؤدي االفتقار �إىل املرونة الإلكرتونية �إىل
منع املواطنني وال�شركات والأعمال واملوظفني
من ال�سفر واحلركة والتنقل ونقل ال�سلع
والب�ضائع واملنتجات ،الأمر الذي يعد كارثي ًا
على االقت�صاد الوطني.

الأمن الدفاع

�سيت�أثر اال�ستقرار املايل ما مل متتلك
امل�صارف والبنوك املرونة الإلكرتونية
الكافية ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل �ضغوط
مدنية ،ف�ض ًال عن حدوث فو�ضى اقت�صادية.

�أماكن العمل الرقمية
�أنظمة املراقبة الذكية
النقل الذكي
الت�صنيع الذكي
حقول النفط الرقمية

النقل واملوا�صالت

ي�ؤثر فقدان امللكية الفكرية على
الإيرادات امل�ستقبلية ،كما ُي�ضعِف
القدرة التناف�سية.

النظام البيئي التعليمي الرقمي الذكي
املدينة الذكية
والعديد من امل�شاريع الأخرى...

�أدوات ال�شبكات
املركبات ذاتية
التحكم

قطاعات �أخرى

قواعد البيانات

اخلوادم

الإن�سان الآيل (الروبوتات)

تقنية التعامالت الرقمية (بلوك التقنيات ال�سلكية
من�صات الربجميات الو�سيطة ت�شني) و�سجالت احل�سابات املُوزعة والال�سلكية

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي
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وينبغ��ي عل��ى امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات ،م��ن �أج��ل القي��ام بذل��ك ،النظ��ر
�إىل املحي��ط اخلارج��ي لتقيي��م �أث��ر الهجم��ات الإلكرتوني��ة الت��ي حت��دث �ض��د
ال�ش��ركاء �أو املوردي��ن �أو ال��وكالء �أو الأط��راف املعني��ة الأخ��رى .كم��ا ينبغ��ي
�أن يت��م ت�ش��جيع املواطن�ين م��ن ذوي االخت�صا���ص يف املج��ال الإلك�تروين على
التعاون مع الأطراف الأخرى من �أجل تطوير �أنظمة �إلكرتونية �آمنة ومرنة،
وذل��ك م��ن خ�لال التفاع��ل معه��م وتب��ادل املعلوم��ات ،ولكن مثل ه��ذا التعاون
يتطل��ب التزام�� ًا را�س��خ ًا باملرون��ة الإلكرتونية وتعزيز ال�س��لوكيات ال�س��ليمة يف
جم��االت قي��ادة املرون��ة الإلكرتوني��ة وال�ش��راكات اخلا�ص��ة به��ا واال�س��تعداد
للتغي�ير ،كم��ا يتطل��ب ذل��ك التزام ًا را�س��خ ًا من الأفراد والق��ادة لتحقيق هذه
الأهداف.
وتق��وم احلكوم��ات واملنظم��ات الك�برى بو�ض��ع �أط��ر عام��ة لل�سيا�س��ات
واملمار�س��ات اخلا�ص��ة بتطوي��ر الأنظم��ة الإلكرتوني��ة املرن��ة .وتت�س��م فك��رة
التع��اون م��ع ال�ش��ركاء بالب��طء ال�ش��ديد نظ��ر ًا ل�صعوب��ة تنفيذه��ا .ويجب على
املنظم��ات يف الوق��ت نف�س��ه �أن ت�ضم��ن ب�أنه��ا تق��وم بتطوي��ر قدراته��ا يف �أم��ن
املعلوم��ات ب�ش��كل ُيكنه��ا م��ن معاجل��ة املخاط��ر املحيط��ة به��ا.

اخل�صائ�ص الرئي�سية للم�ؤ�س�سات ذات املجال
الإلكرتوين املرن
فه��م طبيع��ة عم��ل املنظم��ة ب�أكمله��ا :تتطل��ب املرون��ة الإلكرتوني��ة ح ً
�لا
�ش��ام ًال يغط��ي املنظم��ة ب�أكمله��ا ،لأن �أن�ص��اف احلل��ول ال ُت��دي نفع�� ًا .وه��ذا
يبد�أ بالفهم العميق للبيئة الت�شغيلية داخل املنظمة ملعرفة مهام �سري العمل
التي يجب احلفاظ عليها لتتمكن املنظمة من اال�س��تمرار يف عملها يف حالة
ح��دوث هجم��ات �إلكرتوني��ة ،واحلف��اظ عل��ى املوظفني والأ�صول الرئي�س��ية يف
الوقت نف�س��ه.
فه��م النظ��ام الإلك�تروين :ال ب��د م��ن تخطي��ط وتقيي��م العالق��ات اخلارجي��ة
للمنظم��ة عل��ى امت��داد النظ��ام الإلك�تروين وحتدي��د املخاطر حيثم��ا وجدت،
و�إجراء تقييم للمخاطر التي تدور حول دور امل�ؤ�س�سة يف النظام الإلكرتوين،
بالإ�ضاف��ة �إىل حتدي��د العوام��ل امل�ؤث��رة عل��ى م��دى �س��يطرة املنظم��ة عل��ى
نظامه��ا الإلكرتوين.
حتدي��د الأ�ص��ول الأك�ثر �أهمي��ة :تق��وم معظ��م امل�ؤ�س�س��ات بالإف��راط يف
حماية بع�ض الأ�صول ،بينما تهمل �أ�ص ً
وال �أخرى .وقد �أظهر ا�ستبيان ارن�ست
جر َي عليهم اال�س��تبيان ق��د �صنفوا املعلومات
ويون��غ �أن �أك�ثر م��ن ن�ص��ف من �أُ ِ
ال�شخ�صية للعمالء معرويف الهوية كمعلومات مهمة يف امل�ؤ�س�سة وذات قيمة
�أك�بر ملرتكب��ي اجلرائ��م الإلكرتوني��ة ،بينم��ا ُ�ص ّن َفت امللكي��ة الفكرية لرباءات
االخ�تراع �أنه��ا ذات القيم��ة الأكرب م��ن ِق َبل  11%فقط.

يف ح��ال ع��دم امتالكه��ا لر�ؤي��ة �ش��املة ح��ول بيئ��ة املخاط��ر والتهدي��دات
الإلكرتوني��ة ،وه��ذا يتطل��ب منه��ا التع��اون م��ع اجله��ات الأخ��رى يف النظ��ام
الإلك�تروين.

�إدارة العن�صر الب�شري
يج��ب �أن يك��ون الأف��راد ،يف ح��ال التعر���ض للهجم��ات الإلكرتوني��ة ،عل��ى
كاف ودراي��ة بكيفي��ة التعام��ل م��ع ه��ذه الهجم��ات والتكي��ف معه��ا،
ا�س��تعداد ٍ
وه��ذا يتطل��ب �إج��راء ات�ص��االت وا�ضح��ة داخ��ل وخ��ارج امل�ؤ�س�س��ة ،كم��ا يج��ب
عل��ى امل��دراء والق��ادة يف الوق��ت نف�س��ه و�ض��ع من��وذج ق��وي لكيفي��ة التعامل مع
ه��ذه الأزم��ات عن��د حدوثه��ا.

ن�شر ثقافة اال�ستعداد للتغيري
�س��تقلل اال�س��تجابة ال�س��ريعة للهجم��ات الإلكرتوني��ة م��ن �إمكاني��ة ح��دوث �أثار
ملمو�سة على املدى الطويل؛ فامل�ؤ�س�سات التي ت�ستجيب ب�صورة �سريعة يكون
لديه��ا خط��ة قوي��ة ج��د ًا لإدارة الأزم��ات والتدري��ب عليه��ا وامت�لاك الق��درة
عل��ى اال�س��تعانة بامل��وارد يف كاف��ة �أق�س��امها .وت�س��تطيع املنظم��ات م��ن خ�لال
متارين املحاكاة �أن تخترب وجت ّرب اخلطط احلالية لإدارة الأزمات وتطبيق
املمار�س��ات اجلاري��ة وح�ص��ر املخاط��ر املحيط��ة به��ا ،وذل��ك ل�ضم��ان �أنه��ا
تتواف��ق بالكام��ل م��ع ا�س�تراتيجية امل�ؤ�س�س��ة وقدرته��ا على حتم��ل املخاطر.

و�ضع خطة عمل لإن�شاء نظام �إلكرتوين مرن
ينبغ��ي عل��ى احلكوم��ات مواكب��ة التغي�يرات التكنولوجي��ة املت�س��ارعة بينم��ا
تق��وم باال�س��تعداد لدخ��ول الع�ص��ر الرقم��ي ،وه��ذا �سي�س��اعدها عل��ى تبن��ي
وت�أم�ين هي��كل تنظيم��ي يت�س��م باملرون��ة الت��ي متكن��ه م��ن التكي��ف م��ع �أعط��ال
النظام و�إمكانية الت�شغيل البيني واالنفتاح الرقمي من البداية �إىل النهاية.
ويج��ب تعزي��ز الت�صميم��ات واحلل��ول املتقدم��ة م��ن �أج��ل تب��ادل الدرو���س
امل�س��تفادة وتبن��ي املعاي�ير املتع��ارف عليه��ا ،كم��ا يج��ب تبن��ي �أ�س��لوب عم��ل
متنا�س��ق م��ن �أج��ل حت�س�ين املحت��وى واملعلوم��ات والبيان��ات التي يت��م عر�ضها
ع�بر خمتل��ف القن��وات .وه��ذا من �ش���أنه �أن ي�ضمن اخل�صو�صية وال�س��رية يف
الع�ص��ر الرقم��ي املتعر���ض للمخاط��ر .ويج��ب كذل��ك تطبي��ق من��وذج حم��دد
للخدم��ات يف جمي��ع الإدارات وال��وزارات والأع�ض��اء ذوي ال�صل��ة.

حتديد م�سببات املخاطر
ُيك��ن للجه��ات امل�س���ؤولة ع��ن الأم��ن الإلك�تروين �أن حتق��ق جناح�� ًا حم��دود ًا
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�سمات املرونة الرئي�سية للحكومة الإلكرتونية
قيادة املرونة

ثقافة املرونة

• •االلت��زام املث��ايل القائ��م عل��ى التنفي��ذ م��ن �أج��ل ت�أ�سي���س احلكوم��ة
الإلكرتوني��ة املرنة.

approachيف كاف��ة
"in-allapproach
• •دع��م تطبي��ق منه��ج ,in-“"one
"one-in, all-in
�أنح��اء احلكوم��ة وت�ش��جيع �س��لوكيات املرون��ة الإلكرتوني��ة م��ن �أج��ل
التع��اون واحل��ذر وروح املب��ادرة واال�س��تعداد للتعل��م م��ن الف�ش��ل
والأح��داث التخريبي��ة� ،إن ُوج��دت.

ال�شبكات املرنة

اال�ستعداد للتغيري املرن

• •دع��م وتقوي��ة العالق��ات القائم��ة عل��ى الثق��ة م��ع الأط��راف
الأخ��رى (مب��ا يف ذل��ك �ش��ركاء الأعم��ال واملواطن�ين واجله��ات
املعني��ة الأخ��رى) لزي��ادة الق��درة عل��ى ال�صم��ود يف وج��ه املخاط��ر
والتهدي��دات الإلكرتوني��ة وت�س��ريع التع��ايف منه��ا.

• •ا�س��تعداد الإدارات املدعم��ة بالتدري��ب والأدوات والو�س��ائل
والتقني��ات الت��ي ت�س��اعد عل��ى الك�ش��ف ال�س��ريع ع��ن املخاط��ر
والتهدي��دات الإلكرتوني��ة والتعام��ل والتكي��ف معه��ا يف �س��ياق �أمن��ي
متغ�ير عل��ى ال��دوام.

حتت��اج احلكوم��ات �إىل تتب��ع وتقيي��م �س��مات املرون��ة الإلكرتوني��ة يف كاف��ة
الف��روع التنفيذي��ة؛ فه��ذه ال�س��مات �س��تظهر كي��ف �أن امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات
تتمت��ع مبرون��ة يف قدرته��ا عل��ى التنب���ؤ بالتهدي��دات الإلكرتوني��ة لأم��ن
املعلومات .كما �أن هذه احلكومات وال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات حتتاج �إىل �إدارة
املخاط��ر ذات الأث��ر الكب�ير واالحتمالي��ة املنخف�ض��ة واحل�ص��ول عل��ى نتائ��ج
مثالي��ة يف البيئ��ة الرقمي��ة ،وه��ذا ميك��ن حتقيق��ه فق��ط م��ن خ�لال اتب��اع نه��ج
�ش��امل للمكون��ات واحلوكم��ة والق��درات القيادي��ة املطلوب��ة لإدارة هذه الأنواع
م��ن املخاط��ر .وت�ضم��ن املرون��ة الإلكرتوني��ة وج��ود قدرة م�س��تمرة للتكيف مع
التغي�يرات الت��ي جت��ري يف الأعم��ال والبيئ��ة اخلارجي��ة.

احلكومية با�ستخدم العمليات الإلكرتونية املرنة يف �إطار النظام الإلكرتوين
وااللتزام كذلك بال�ش��فافية والو�ضوح .و�ست�س��اعد �أدوات احلوكمة واملخاطر
واالمتث��ال القان��وين يف الك�ش��ف ع��ن نق��اط ال�ضعف واملج��االت الأكرث ُعر�ضة
للتهدي��دات االلكرتونية.

• •الت�ش��اور ب�ش���أن �أمن��اط احلوكم��ة غ�ير االعتيادي��ة وامل�س��اعدة عل��ى
اتخ��اذ الق��رارات ب�ص��ورة �س��ريعة وحا�س��مة وعادل��ة عن��د ح��دوث
الهجم��ات الإلكرتوني��ة.

يتكون خمطط املرونة الإلكرتونية من العنا�صر اخلم�سة التالية:

 .1اتباع نهج �شامل
ينبغ��ي عل��ى �أ�صح��اب الق��رار يف احلكوم��ة وعل��ى جمي��ع امل�س��تويات ال�س��عي
�إىل تثقي��ف �أنف�س��هم ح��ول مو�ض��وع التهدي��دات الإلكرتونية .فل��م يعد ب�إمكان
�أ�صح��اب الق��رار افرتا���ض �أن امل�ش�تريات اخلا�ص��ة بتقني��ة �أم��ن املعلوم��ات �أو
�أحد براجمها �س��تعالج هذا التحدي .ويتطلب ازدياد التعقيد يف التهديدات
والهجم��ات الإلكرتوني��ة منهج�� ًا �أكرث �ش��مولية من �أج��ل احلماية منها .ويجب
�أن ترك��ز ا�س�تراتيجية املرون��ة الإلكرتوني��ة عل��ى ال�س��لوكيات اخلا�ص��ة بجمي��ع
الأط��راف املعني��ة ،ولي���س فق��ط على فرق �أم��ن املعلومات.

 .2اال�ستفادة من ال�شبكات الإلكرتونية املرنة
ت�س��تطيع احلكوم��ات ،م��ن خ�لال املعلوم��ات املوح��دة واملرتابط��ة وذات
املرجعية الواحدة يف جميع الأنظمة ،من �أن ت�ضع خط الأ�سا���س لل�س��لوكيات
الطبيعي��ة يف الأنظم��ة وال�ش��بكات الإلكرتوني��ة ،كم��ا ميكنه��ا �أي�ض�� ًا دم��ج ه��ذه
املعلومات والك�ش��ف عن حاالت الت�س��لل الإلكرتوين والتعامل مع التكنولوجيا
لتحدي��د الأن�ش��طة الإلكرتوني��ة امل�ش��بوهة وغ�ير الطبيعي��ة .كم��ا ُيك��ن
للحكوم��ات �أي�ض�� ًا اال�س��تفادة م��ن العملي��ات الت�ش��غيلية الآلي��ة مل�س��اعدتها يف
الك�ش��ف عن الهجمات الإلكرتونية يف الوقت املنا�س��ب ومتكينها من التعامل
ب�ش��كل ُم�س�� َبق م��ع التهدي��دات الأمني��ة لإلكرتوني��ةُ .ويك��ن �أي�ض�� ًا خلدم��ات
املعلوم��ات الإلكرتوني��ة القائم��ة عل��ى تقني��ة احلو�س��بة الرقمي��ة �أن تُ�س��اعد
يف الك�ش��ف املبك��ر ع��ن التهدي��دات الإلكرتوني��ة امل�س��تمرة وتوظي��ف الأف��راد
امل�ؤهلني واملدربني من �أجل العمل ك�أدوات ا�ست�شعار ب�شرية لك�شف ومواجهة
ه��ذه التهدي��دات.

وتب��د�أ اجله��ات احلكومي��ة حالي�� ًا يف و�ض��ع �أطر عمل وطني��ة تهدف �إىل توفري
�أ�سا���س قان��وين يق��وم علي��ه تنفي��ذ النظ��ام الإلك�تروين امل��رن .وعل��ى امل�س��توى
التنظيم��ي؛ فالب��د م��ن امل�ض��ي خط��وة �إىل الأم��ام م��ن �أج��ل �إل��زام اجله��ات
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 .3القدرة على اال�ستعداد للتغيري
حتت��اج احلكوم��ات �إىل �أ�س��اليب وتقني��ات و�آلي��ات ت�س��اعدها يف التعام��ل
ب�شكل �سريع وذكي مع التهديدات املتنامية والهجمات الإلكرتونية لأمن
املعلوم��ات ،ويت�ضم��ن ذل��ك م��ا يلي:
•فر�ض حماية على املعلومات والبيانات الالمركزية �أو بالقرب منها
ب�شكل وثيق قدر الإمكان ،مثل حلول وبرامج �إدارة حقوق املعلومات،
حيث يتم فر�ض �ضوابط �أمنية داخل ملفات البيانات نف�سها.
•ا�ستخدام �آليات و�أدوات المركزية وقابلة للتكيف للك�شف عن الت�سلل
الإلكرتوين والتعامل معه ،و�أن تكون مُدجمة يف الأجهزة وال�شبكات
العاملة.
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•حتقيق امل��رون��ة الإل��ك�ترون��ي��ة للنظام ككل يف الأج��ه��زة وال�شبكات
العاملة ومتكينها م��ن ال��ع��ودة �إىل "الو�ضع الآمن" عندما ت�صبح
هدفاً لهجمات �إلكرتونية متقدمة.
•�إمكانية االت�صاالت الآلية بني الأجهزة وال�شبكات العاملة ومتكينها
م��ن ال���رد ب�شكل م�برم��ج م��ع ال�سلوكيات امل�شبوهة �أو امل�شكوك يف
�أمرها.
•ا�ستخدام �أجهزة ا�ست�شعار للك�شف عن الهجمات الإلكرتونية ،بحيث
تر�سل تنبيهات �آلية ملراكز العمليات الأمنية ،وميكنها امل�شاركة مع
ف��رق عمل ال��ط��وارئ الإل��ك�ترون��ي��ة احلكومية و���ش��رك��ات املعلومات
وجهات تنفيذ القانون.
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القيمة الناجتة عن املرونة
الإلكرتونية
تظه��ر الفائ��دة الك�برى واحلقيقي��ة م��ن النظ��ام الإلك�تروين امل��رن عن��د
التعر���ض للمخاط��ر وح��دوث هجم��ات �إلكرتوني��ة ،وذل��ك ب�س��بب قدرت��ه عل��ى
التع��ايف منه��ا وجتاوزه��ا والرج��وع �إىل الو�ض��ع الت�ش��غيلي الأول ،وذل��ك لأن
هن��اك مراقب��ة و�س��يطرة يف النظ��ام وال�ش��بكة ميكنهم��ا م��ن التعام��ل ب�ش��كل
�س��ريع م��ع التهدي��دات واملخاط��ر الإلكرتوني��ة.

1

جت�سيد ال�شعور بالقدرة على مواكبة العمل عند حدوث الأزمات

ي�س��اعد ذل��ك عل��ى و�ض��ع حل��ول �ش��املة للدولة �ضم��ن جهودها
املبذولة لتوفري واختبار وحت�سني القدرات على مواكبة العمل
يف حال حدوث هجمات �إلكرتونية �أو حوادث تخريبية.

3

ويف حال��ة ح��دوث الهجم��ات الإلكرتوني��ة ف���إن النظ��ام الإلك�تروين احلكوم��ي
امل��رن ي�س��تطيع اال�س��تمرار يف �إج��راء امله��ام الك�برى ،واحلف��اظ عل��ى �س��رية
املعلوم��ات و�س�لامتها و�ضم��ان بقائه��ا يف نف���س الوق��ت .ويف ح��ال تعر���ض
النظ��ام ملخاط��ر �إلكرتوني��ة ،فيمكن��ه اال�س��تمرار يف معاجل��ة البيانات كذلك.

امل�ساعدة يف حتديد مواطن ال�ضعف �أو املخاطر

توفري فر�ص التح�سني والتطوير

2

ي�س��اعد ذل��ك عل��ى موا�صل��ة تطبي��ق الأ�س��لوب املتب��ع من
الدولة يف �س��بيل التجريب والتح�س�ين والتطوير ب�صورة
م�س��تمرة للبدء يف تنفيذ �آلية املرونة الإلكرتونية.

العم��ل عل��ى تطوي��ر منه��ج ”“one-in, all-in approach

وتبني ثقافة اال�س��تعداد للتغيري يف جميع اجلهات احلكومية؛
مل�س��اعدتها يف حتدي��د مواط��ن ال�ضع��ف و�أوج��ه الق�ص��ور يف
برنام��ج املرون��ة الإلكرتوني��ة اخلا���ص به��ا.

5

التغطية الأو�سع للمرونة الإلكرتونية

القدرة على اال�ستمرارية ب�شكل �سل�س

4

اال�س��تفادة م��ن امل��وارد الب�ش��رية والإج��راءات والفر���ص
التكنولوجي��ة لإع��ادة ت�ش��كيل البيئ��ة الإلكرتوني��ة
واال�س��تقرار والنم��و امل�س��تقبلي بع��د تك��رار ح��دوث
الهجم��ات الإلكرتوني��ة.

جتم��ع املرون��ة الإلكرتوني��ة ب�ين ع��دة جماالت ،مب��ا فيها تقييم
املخاط��ر و�أف�ض��ل املمار�س��ات التقني��ة و�إدارة املعرف��ة و�إدارة
املخاط��ر وتن�س��يق الأدوار لكاف��ة الإدارات والأق�س��ام.
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التو�صيات
�س��ت�صبح احلكوم��ات م��ن خ�لال الأن�ش��طة واملب��ادرات وال�سيا�س��ات
اال�س�تراتيجية ق��ادرة عل��ى و�ض��ع الأ�سا���س للتح��ول الوطن��ي الرقم��ي بطريق��ة
�آمن��ة و�أ�س��لوب م��رن .وق��د مت و�ض��ع التو�صي��ات ال��واردة �أدن��اه لتق��دمي الن�صح
والإر�ش��اد ح��ول التوج��ه ال�سيا�س��ي العام ،فالأن�ش��طة والأعمال الت��ي تقوم بها
كل حكوم��ة م��ن احلكوم��ات �س��تعتمد عل��ى ظ��روف و�أو�ض��اع حم��ددة.
ويج��ب عل��ى احلكوم��ات االهتم��ام بالتخطي��ط للرب��ط ب�ين اال�س�تراتيجية
الوطني��ة الرقمي��ة والأه��داف الأمني��ة الإلكرتوني��ة اخلا�ص��ة به��ا؛ حي��ث �أن
هن��اك غر���ض وا�ض��ح وه��و بن��اء نظ��ام �إلك�تروين م��رن.
ويتمث��ل اجلان��ب الرئي�س��ي يف الق��وى العامل��ة يف املج��ال الرقم��ي ،حي��ث �أنها
ال تقوم بتطوير وحت�سني �آفاق التوظيف يف الدولة ،ولكنها �أي�ض ًا ت�شكل ثقافة
املرونة الإلكرتونية يف هذا املجال الرقمي.
ويج��ب عن��د تطبي��ق املرون��ة الإلكرتوني��ة الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار امل�س��ائل
القانوني��ة واخل�صو�صي��ة وال�س��رية عل��ى امل�س��تويني الوطن��ي وال��دويل ،كم��ا
ينبغ��ي عل��ى كل حكوم��ة �أن ته��دف �إىل حتقي��ق التوازن ال�س��ليم بني كرثة وقلة
اللوائ��ح والأنظم��ة يف الوق��ت نف�س��ه ،على امل�س��تويني الوطن��ي والدويل كذلك.
كم��ا ينبغ��ي النظ��ر يف �أط��ر العم��ل العاملي��ة لتمك�ين الدول��ة م��ن امل�ش��اركة يف
امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة املُ�ش��ارِكة يف عملي��ات الأم��ن الإلك�تروين.

ويج��ب �أي�ض�� ًا و�ض��ع �إط��ار ع��ام للم�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات به��دف التع��اون فيم��ا
بينها على تبادل املعلومات حول التهديدات الإلكرتونية ،كما يجب �أن تكون
هن��اك برام��ج ومن�ص��ات �إلكرتوني��ة لتوف�ير املعلوم��ات ح��ول م�ص��ادر ه��ذه
التهدي��دات؛ ليت��م تبادله��ا ب�ش��كل ف��وري و�س��ريع .و ُيتي��ح ذل��ك فر�ص��ة القي��ام
مبزي��د م��ن �أن�ش��طة التعام��ل اال�س��تباقي م��ع ه��ذه التهدي��دات ولي���س جم��رد
املراقب��ة الإلكرتوني��ة ،كم��ا ي�س��اعد عل��ى رف��ع الوع��ي ب�ض��رورة احلاج��ة �إىل
تفعي��ل خط��ط املرون��ة الإلكرتوني��ة.
وم��ن ال�ض��روري وج��ود معاي�ير �ش��املة خا�ص��ة ب�أم��ن معلوم��ات امل�ؤ�س�س��ات
وال�ش��ركات وق��درات حتليلي��ة ورم��وز ت�ش��فري خا�ص��ة به��ا وكذل��ك االلت��زام
ب�ش��روط الدخ��ول الإلك�تروين ،كم��ا يج��ب على امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة �أن تبد�أ
بتبن��ي ه��ذه الأم��ور ون�ش��رها.
ويتعي على احلكومة �أي�ض ًا �أن تركز ب�شكل �أكرب على �ضمان قيام امل�ؤ�س�سات
ّ
وال�شركات بتطوير ا�سرتاتيجيات منا�سبة للمخاطر ،تت�ضمن حتديد القدرة
عل��ى حتم��ل املخاط��ر وكيفي��ة التعام��ل م��ع التهدي��دات الإلكرتوني��ة .وحتت��اج
الإج��راءات الت�ش��غيلية �إىل �أن تك��ون �آمن��ة و�س��ليمة بق��در الإم��كان ،وذل��ك
م��ن خ�لال ال�ضواب��ط الداخلي��ة واخلارجي��ة واخلدمات والربام��ج واملن�صات
الإلكرتوني��ة به��دف �ضم��ان حماي��ة العم�لاء والأ�صول وا�س��تمرارية اخلدمات
ذات القيم��ة املرتفعة.

ويتع� ّين عل��ى احلكوم��ات كذل��ك و�ض��ع �إط��ار عم��ل للم�س��اعدة يف حتدي��د
الأ�ص��ول الرئي�س��ية ومعاي�ير حماي��ة ه��ذه الأ�ص��ول (بطريق��ة مماثل��ة لتحديد
الأ�ص��ول الها ّم��ة يف البني��ة التحتي��ة الوطني��ة) ،و�سي�س��اعد ه��ذا عل��ى حتدي��د
امل��وارد وتوزيعه��ا ب�ش��كل �صحي��ح ح�س��ب الأولوي��ات الأك�ثر �إحلاح�� ًا.
ويج��ب عل��ى احلكوم��ات اتخ��اذ الق��رار ب�ش���أن م�س��توى املراقب��ة الإلكرتوني��ة
الت��ي �س��تقدمها و�إىل �أي اجله��ات �س��تقوم بتقدميه��ا ،وم��ن ث��م و�ض��ع املعاي�ير
اخلا�صة باملراقبة الإلكرتونية لتلك الأ�صول غري امل�شمولة .و�ستوفر املراقبة
الإلكرتوني��ة نظام�� ًا يق��وم بالك�ش��ف ع��ن الهجم��ات الإلكرتونية ب�ش��كل وا�ضح،
وبالت��ايل ت�س��ريع ال��رد عليها والتعامل معه��ا والتعايف منها ،ف�ض ًال عن تعديل
خط��ط املرون��ة الإلكرتونية حيثم��ا اقت�ضى الأمر.
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اخلامتة
تواج��ه احلكوم��ات حتدي�� ًا غ�ير م�س��بوق ال ميك��ن التغل��ب علي��ه �إال م��ن خ�لال
توف�ير نظ��ام �إلك�تروين م��رن و�آم��ن للأف��راد وال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات عل��ى
ح��د �س��واء .ورغ��م ذل��ك ف���إن ال�صعوب��ات ال ينبغ��ي �أن حت��ول دون وج��ود مث��ل
ه��ذا النظ��ام .وال ب��د م��ن اتخ��اذ خط��وات حا�س��مة يف �أ�س��رع وق��ت ممك��ن لأن
التهدي��دات الإلكرتوني��ة يف من��و م�س��تمر� ،إىل جان��ب التط��ور ال�س��ريع يف
املج��االت الرقمي��ة يف معظ��م ال��دول.
ويتطل��ب الأ�سا���س اخلا���ص باملرون��ة الإلكرتوني��ة م��ن احلكوم��ات تخط��ي
احلواجز التقليدية وت�أ�سي�س �شراكات قوية مع القطاع اخلا�ص ،وذلك �أي�ضا
م��ن �أج��ل تعزي��ز ثقاف��ة املرونة الإلكرتونية .وتعد عملية �إن�ش��اء نظام للمرونة
الإلكرتوني��ة عملي�� ًة معق��دة و�صعب��ة وذات تخ�ص�ص��ات متع��ددة ل��كل دول��ة،
حي��ث تختل��ف متطلب��ات كل دول��ة بح�س��ب الأو�ض��اع االجتماعي��ة والقانوني��ة
واالقت�صادي��ة ال�س��ائدة فيه��ا.
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لق��د قمن��ا يف ه��ذا التقري��ر بتحدي��د بع���ض امل�ش��كالت وامل�س��ائل الت��ي
�س��تواجهها احلكوم��ات ،كم��ا مت التط��رق �إىل �أهم التو�صيات حول كيفية بناء
نظ��ام �إلك�تروين م��رن للدول��ة .ويكم��ن اله��دف م��ن ذل��ك يف عر���ض جمموعة
م��ن الأدوات والآلي��ات القابل��ة للتكي��ف م��ع التغي�يرات ال�س��ريعة يف الع��امل
الرقم��ي .ون�أم��ل �أن ي�س��اعد ذل��ك احلكوم��ات يف احل�ص��ول عل��ى �إط��ار عم��ل
ع��ام ومتما�س��ك للتعام��ل م��ع التحدي��ات الإلكرتوني��ة غ�ير املتوقع��ة الت��ي رمب��ا
تواجهه��ا يف امل�س��تقبل.
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املراجع وامل�صادر
•"1التكنولوجيا والقوى العاملة :مقارنة بني ثورة املعلومات والثورة
ال�صناعية" ماثيا�س هومبريت ،جامعة كاليفورنيا ،بريكيلي.

•"هل تخلق التقنية الرقمية �أزمة قدرات يف القوى العاملة؟" حتديات
جديدة يف جمال القوى العاملة.

•ميكن ال��رج��وع �إىل �أوراق عمل خا�صة ب�إرن�ست ويونغ ( )EYحول
القيادة الفكرية كما يلي:

•"تقنية  ،The Power of Three for Smarterاملزيد من مدن
املرونة الإلكرتونية"

•"ا�ستبيان �إرن�ست ويونغ ( )EYحول �أمن املعلومات العاملية
– � "2016أو " "GISSوهو ا�ستبيان �سنوي عاملي تقوم به �إرن�ست
ويونغ منذ  19عام ًا ،ويغطي مو�ضوعات حول الأمن الإلكرتوين و�آفاق
التهديدات الإلكرتونية ومو�ضوعات جديدة ذات �صلة يف املجال نف�سه.
وقد مت �إطالق ا�سم "الطريق نحو املرونة الإلكرتونية :اال�ست�شعار –
املواجهة– اال�ستجابة" على ا�ستبيان ارن�ست ويونغ حول �أمن املعلومات
العاملية « »GISSلعام .2016

•حتقيق املرونة الإلكرتونية يف النظام الإلكرتوين"

2013

•"عوامل التغيري :كيف ميكن حلكومات
الرقمي" �آراء و�أفكار القطاع احلكومي والعام.

""CTOs

ق��ي��ادة التحول

•"جتنب �ضياع اجليل :رواد الأعمال ال�شباب يحددون خم�سة �أمور
واجبة للعمل" �أحد م�ؤلفات قمة حتالف رواد الأعمال ال�شباب يف دول
الع�شرين حول املرونة الإلكرتونية.

•"املرونة الإلكرتونية ل�سل�سلة التوريد"

•"تقنيات �إرن�ست وي��ون��غ ( )EYللمرونة الإلكرتونية يف العمليات
الت�شغيلية"
•"املواطن اليوم :تعزيز اخلدمات العامة من خالل التكنولوجيا"

•"ا�ستخدام الروبوتات لعمليات جعل الوظائف املالية تتم ب�شكل �آيل يف
امل�ستقبل"
•"يف امل�ستقبل عندما تكون البيانات متوفرة يف كل مكان ،من �سيقوم
بحفظها بعيد ًا عن الأيدي اخلط�أ؟"

•"كيف تقرتب دول جمل�س التعاون اخلليجي من �إغ�لاق الفجوة يف
املهارات؟" اختبار التحديات والفر�ص للحكومات ملعاجلة االت�ساع
املتنامي يف فجوة املهارات.
•"املواطن اليوم :توفري امل�ستقبل الرقمي" كيف يقوم �صناع ال�سيا�سة يف
العامل با�ستخدام التكنولوجيا لتعزيز اخلدمات العامة".
•"ت�صور امل�ستقبل الرقمي" كيف تقوم التقنيات الرقمية بتحول
ال�شركات يف املجاالت املهنية وال�صناعية.
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امل�ؤلفون
رداد �أيوب
�شريك م�س�ؤول� ،إرن�ست ويونغ
رئي�س ق�سم ا�ست�شارات املرونة الإلكرتونية،
�أوروبا وال�شرق الأو�سط والهند و�أفريقيا ()EMEIA
الربيد الإلكرتوينRaddad.Ayoub@ae.ey.com :

كلينتون م فريث
�شريك م�س�ؤول� ،إرن�ست ويونغ
رئي�س ق�سم ا�ست�شارات الأمن الإلكرتوين،
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
الربيد الإلكرتوينClinton.Firth@ae.ey.com :

حممد نياز
�شريك م�س�ؤول� ،إرن�ست ويونغ
رئي�س ق�سم ا�ست�شارات خماطر تكنولوجيا املعلومات واملرونة الإلكرتونية امل�ؤ�س�سية،
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
الربيد الإلكرتوينMohamed.Nayaz@om.ey.com :

24

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

اال�ستمرارية واملرونة الإلكرتونية يف الع�رص الرقمي

25

