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امللخ�ص التنفيذي
يف  كبييرة  زيييادة  �إىل  �لعاملييي  لالقت�صيياد  �ملت�صييارعة  �لرقمنيية  عملييية  تيي�ؤدي 
�لتهديد�ت �لأمنية �لإلكرتونية. وقد وظفت كل �أربع منظمات من �أ�صل خم�س، يف 
جميع �أنحاء �لعامل، �أكرث من 2،500 كادر وظيفي للت�صدي للهجمات �لإلكرتونية 
يف عييام 2015، وقييد مت تقدييير �لأثيير �ملييايل لذلييك مبييا يتجيياوز 440 مليييار دولر.

يتطلييع �مل��طنيي�ن و�لييزو�ر �إىل �أن ت�فيير لهييم حك�ماتهييم بيئيية �قت�صادييية �آمنيية 
وق�ييية يف �ل�صييركات �لتييي ت�صييتثمر يف �لتكن�ل�جيييا �لرقمييية مييع �ل�صييع�ر بالأميين 
و�لر�حيية يف تخزييين وتبييادل �ملعل�مييات؛ نظييرً� لأنهييم �أ�صبحيي�� �أكييرث �عتمادً� ب�صييكل 
متز�يد على �لتكن�ل�جيا يف �لأن�صييطة �لي�مية �خلا�صة بهم، كما يرغب �مل��طن�ن 
و�لييزو�ر علييى حييد �صيي��ء �أن يكيي�ن هنيياك حماييية  ق�ييية �صد كافيية �أنيي��ع �لتهديد�ت، 
مبييا يف ذلييك �لتهديييد�ت �لتييي ي��جههييا �لعييامل �لرقمييي �خلا�ييس بهييم )�لتهديييد�ت 

�لإلكرتونييية(.

ويف �ل�قييت نف�صييه، تعتمييد �حلك�مييات علييى �لبتييكار�ت �لرقمييية للم�صيياعدة يف 
خدميية �أ�صحيياب �مل�صالييح و�حلييد ميين �لتكاليييف وت�فيير ميييزة تناف�صييية يف �ل�صيي�ق 
�لعاملية. وُت�صر هذه �لجتاهات �إىل �أن هناك �صرورة ُملّحة لأن يك�ن هناك مرونة 
يف �لت�صييدي للتهديييد�ت �لإلكرتونييية يف �لع�صيير �لرقمييي، وينبغييي علييى �حلك�مات 
و�ملنظمييات يف �لقطاعييات �خلا�صيية و�لعاميية و�لأفيير�د ينبغييي �أن يكيي�ن لييكل ميين 
�لأفيير�د و �حلك�مييات و�ملنظمييات يف �لقطاعيين �خلا�ييس و�لعييام دورً� يف �إن�صيياء 

�لنظييم �لتييي تت�صييم باملرونيية عنييد �لت�صييدي للتهديييد�ت �لإلكرتونييية.

�ملرونيية  تعريييف  �لرقمييية؟ ميكننييا  �لتكن�ل�جيييا  �صييياق  �ملرونيية يف  تعنييي  ميياذ� 
�لإلكرتونييية باأنهييا �لقييدرة �لتنظيمييية على ��صت�صييعار �لأحد�ث �ملتعلقيية بالتهديد�ت 
�لإلكرتونييية �لتخريبييية ومقاومتهييا و�لييرد عليهييا، و�لتعييايف منهييا يف فييرتة زمنييية 
منا�صييبة. وقييد �أ�صبييح �لقت�صيياد �لرقمييي يف �ل�قييت �حلييايل متغييرً� ول حييدود لييه 
�أكرث من �أي وقت م�صى؛ ولذلك فبدًل من بناء حماية منيعة ح�ل �ل�ج�د �لرقمي 
يف �أي بلييد، فالأف�صييل ميين ذلييك هيي� وجيي�د �لقدرة علييى �إمكانية ��صييتباق �لتهديد�ت 
ل�صتيعاب �أثر �لهجمات �للكرتونية و�لرد عليها بطريقة �صريعة ومرنة ل�صمان �أن 

�لنظييم و�لعمليييات �لرئي�صييية يف �لييدول ل تييز�ل تعمييل ب�صييكل �صل�ييس. 

ومييع ��صييتخد�م �لتقنيييات �لذكييية، مثييل �لييذكاء �ل�صطناعييي و�لتعلييم �لآيل ونظييم 
�مل�ؤ�ص�صييات؛ ف�صييتك�ن �لأنظميية �خلا�صيية بالأميين �لإلكرتوين قادرة علييى �لتعايف من 

�أي هجيي�م و�إيجيياد و�صييائل حماييية �أقيي�ى �صد مثييل هذه �لهجمات يف �مل�صييتقبل.

�لهجمات �لإلكرتونية و�أثرها

5 من �أ�صل 10
�أكرب عدد �ُصّجل يف �خرت�قات �لبيانات 
على �لإطالق يف عامّي 2013 و2014

%60 من �لهجمات �لإلكرتونية 
ُتركز على �ملنظمات �ل�صغرة 

و�ملت��صطة

575 مليار دولر

15.4 مليار دولر

200 ي�م

 �لأثر �لـمايل 
متو�سط �لتكلفة

�لوقت �لـم�ستغرق لال�ستجابة

يف عام 2014 �رتفع عدد �لهجمات 
�لإلكرتونية �صد �ل�صركات �لكبرة 

بن�صبة 40%

4 من �أ�صل 5
عدد �ل�صركات �لتي وظفت �أكرث من 2500 
م�ظف م�ص�ؤول عن �لهجمات �لإلكرتونية 

يف �لعام �ملا�صي

1 ملي�ن
 عدد �لتهديد�ت �لتخريبية 

�جلديدة ي�ميًا

�مل�صدر: تقرير �لتهديد�ت �لأمنية �لإلكرتونية، �صيمانتيك

Ponemon مل�صدر: معهد� 
در��صة تكلفة �خرت�ق �لبيانات لعام 2015: �لتحليل �لعاملي
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تلعييب �حلك�مييات دورً� حا�صييمًا يف �مل�صيياعدة علييى ن�صيير ثقافيية �إلكرتونييية 
مرنيية، حيييث قييد تلّقييى �لأفيير�د و�ملنظمييات تعليمييًا ت�ع�يييًا ب�صيياأن خماطيير 
�لتهديد�ت �لإلكرتونية. ومُيكن للحك�مات �أن ت�صع �لأ�صا�س �لفعال و�لالزم 

للمنظمييات و�مل��طنيين و�لييزو�ر، و�لييذي يقيي�م علييى �لقيي�ة و�لثقيية.

وهنيياك تهديييد�ت �إلكرتونييية حقيقييية ميين �صيياأنها �أن تكيي�ن مدمييرة، مثييل 
خماطيير �لرهيياب و�حليي��دث �لكارثييية. ومُيكيين للحك�مييات ت�صميييم �إطييار 
عمييل تتعيياون ميين خاللييه �ملنظمييات لتعزيييز قدرتهييا علييى م��جهيية �لهجمييات 
�لإلكرتونييية، لأن �حلك�مييات قييادرة علييى روؤييية �ل�صيي�رة �لأكييرب للتهديييد�ت 
�ملحتمليية و�آثارهييا. وعندمييا تتعر�ييس منظميية مييا لهجيي�م �إلكييرتوين، فميين 
�ملرجح �أن يتم �لهج�م عليها باعتبارها ل ت�صتطيع �لت�صدي للهج�م �أو �لرد 
عليه، ولكن �حلك�مات قادرة على و�صع هذ� �لهج�م يف �صييياق وطني و�لرد 

عليييه علييى �مل�صييت�ى �ل�طنييي �أو �لييدويل، �إذ� �قت�صييت �حلاجيية لذلييك.

ويف حييال جنحييت �حلك�مييات يف هييذ� �مل�صييعى؛ فيياإن �لأ�صييخا�س �صي�صييعرون 
باأميياٍن �أكييرث جتيياه ح�صانيية �لبيانييات �خلا�صيية بهييم، و�صيي�ف يزدهيير �لبتييكار 

و�ل�صييتثمار يف �لتكن�ل�جيييا يف بيئيية ترعاهييا �حلك�مييات �لذكييية و�لق�ييية.

و�صيتم �لتطّرق يف هذ� �لتقرير �إىل �لنقاط �لتالية:

��صرت�تيجية 	  وتنفيذ  �إعد�د  يف  �حلك�مات  تلعبه  �لذي  �حلا�صم  �لدور 
خا�صة باملرونة �لإلكرتونية.

�ملتغرة 	  �لإلكرتونية  �لتهديد�ت  ب�صاأن  و��صحة  روؤييية  وجيي�د  �صرورة 
و�لتهديد  للهج�م  وُعر�صة  �لأكرث حي�ية  �ملجالت  وحماية  با�صتمر�ر، 

�لإلكرتوين.
حيث 	  فعاليتها،  لفقد�ن  �لتقليدية  �حلماية  ��صرت�تيجيات  ��صتبد�ل 

�لث�رة  �أوجدتها  �لتي  �لتغير  و�صرعة  �لنا�صئة  �لتهديد�ت  ُم�ِجهي  �أن 
�لرقمية ل مُيكن معاجلتها بهذه الوسائل التقليدية.

“ نحيين نقييف علييى حافيية ثيي�رة تكن�ل�جييية ميين �صيياأنها �أن 
ُتييِدث تغيييرً� جذريييًا يف �أ�صييل�ب �لعمييل و�لتفاعييل بيين 
�لفييرد وم�ؤ�ص�صيية �ملجتمييع �ملييدين، و�صيييك�ن هييذ� �لتحّ�ل يف 
ُمَملييه ونطاقييه وتعقيييده علييى عك�ييس مييا �صييهدته �لب�صييرية 

ميين قبييل، فهيي� تييّ�ٌل مل ي�صييبق لييه مثيييل”.

)�ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي، (2016
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دور احلكومات يف اإعداد 
ا�سرتاتيجية املرونة االإلكرتونية

تلعييب �حلك�مييات دورً� هامييًا يف ت�صييكيل �مل�صييتقبل �لرقمييي لبلد�نهييا، وينبغييي 
وج�د روؤية و��صحة فيما يتعلق بالحتياجات �لرقمية للمجتمع، بحيث ُتّكن 
ميين تقيييق �لتحييّ�ل �لرقمييي بنجيياح. ويف حيين �أن �لقت�صيياد �لرقمييي قد بد�أ 
بالزدهار؛ فاأ�صبح يتعن على �حلك�مات �إيجاد بيئة ُمنا�صبة ت�صاعد يف من� 

�لعمل وجناح �لبتكار.

ومُيّكيين �لتقييدم �ل�صييريع يف مييال �لتكن�ل�جيييا �لرقمييية �حلك�مييات ميين 
ت�فيير خدمييات �أكييرث كفيياءة وت�صيين جتربيية �مل�صييتخدمن، كمييا تتيياج 
�حلك�مييات �إىل �إن�صيياء نظييام م�صييتد�م من �صيياأنه زيادة �لقييدرة على  م��جهة 

�لهجمييات و�لكيي��رث �صيي��ء كانييت طبيعييية �أو ميين فعييل �لإن�صييان.

ميين  تتطلييب  �لرقمييية  �لثيي�رة  ت�فرهييا  �لتييي  �لفر�ييس  ميين  �ل�صييتفادة  �إن 
�حلك�مييات و�صييع �صيا�صيية خا�صيية بالثقافيية و�لت�عييية �لرقمييية وو�صييع خطيية 
لكيفييية تلبييية �حتياجييات �ملهييار�ت، وذلييك ميين خييالل تعليييم �لطييالب �لذييين 
�صيييدخل�ن �صيي�ق �لعمل و�إعادة تدريب �لأ�صييخا�س �لعاملن �لذين يحتاج�ن 

�إىل مزيييد ميين �ل�عييي �لإلكييرتوين للتكّيييف مييع �لثقافيية �جلديييدة.

ونظييرً� جلمييع �ملزيييد ميين �لبيانييات وتخزينهييا وتبادلهييا ب�صييكل �إلكييرتوين؛ 
�صيييرتتب علييى �حلك�مييات م�صيي�ؤوليات جديييدة، مثييل �صمييان خ�ص��صييية 
ميين  �لرقمييي  �لتحيي�ل  ويتطلييب  �لإلكييرتوين.  �لأميين  و�صمييان  �لبيانييات 
�حلك�مات �إعد�د �إطار عمل قان�ين ورقابي ُمنا�صب بحيث تتمكن �ل�صركات 

و�لأفيير�د ميين �لعمييل ميين خاللييه ب�صييكل قانيي�ين.

�لأمور �لتي ياأخذها �لنظام �لرقمي بعني �لعتبار

تديد �لفر�س 
و�لتهديد�ت

ربط �لعمليات 
�للكرتونية عرب 
مم�عة من�صات

�ل�صتجابة 
�ل�صريعة لتغر�ت 

�ل�ص�ق دمج تطبيقات 
مكتب �لإد�رة 
�لرئي�صي مع 

نتائج �لعمليات
ت�صميم برنامج 

 �لأمن
 �لإلكرتوين

تلبية �ملتطلبات 
�لقان�نية 
دمج �لتقنيات �لرقمية و�لتنظيمية

وجعلها متكاملة 
لتمكن �لأ�صخا�س من 

��صتخد�مها

رقمنة �لف��تر 
و�مل�صتند�ت

نقل �ملعرفة يف 
جميع �أنحاء  

�ملنظمة

�إعادة هيكلة 
�ملنظمة لتتنا�صب 

مع �لع�صر 
�لرقمي

ت�صكيل ثقافة 
متن�عة من 

 �لبتكار
و�لتفكر

جعل �لعمليات 
و�ل�ص��بط 
�لرقابية 

�أوت�ماتيكية

تقيق �أق�صى قدر 
ممكن من �ملدخر�ت 

�ل�صريبية �لناجتة عن 
�ملبادر�ت �لرقمية

فهم خماطر 
�لتكن�ل�جيات 

�جلديدة

م��كبة �لزيادة 
�مل�صتمرة يف 
�لهجمات 
�لإلكرتونية

�إد�رة �ملخاطر 
و�لتح�يالت 

�لتجارية

تكن �لأنظمة 
�لرقمية بالكامل 

تب�صيط �لنظام 
�لرقمي

 تقيق
�لت��زن بن 

�لبتكار �لرقمي 
و�صيانة تكن�ل�جيا 

�ملعل�مات

�إن�صاء �صل�صلة 
ت�ريد �أكرث مرونة

�إد�رة �ملُزودين 
�لد�خلين 

و�لأطر�ف �لثالثة

�إن�صاء �صبكة 
ل�صل�صلة �لإمد�د 

�لرقمي

 ت�ثيق �لعالقات
مع �لعمالء وتقيق 

�لت�قعات و�لروؤى

جمع �ملعل�مات 
�ل�صتخبارية من 

خالل و�صائل 
�لت�صال �ملُتاحة

تعزيز جتربة 
�لعمالء

 �إعد�د خمطط
ل حدود له

�إعد�د من�ذج 
ت�صغيلي للعامل 

�لرقمي
ت�صهيل �لبتكار 

وتفيزه

جتربة �لعمالء

��سرت�تيجية �لبتكار و�لنمو

�سل�سلة �لإمد�د و�لعمليات �لت�سغيلية

�لتكنولوجيا

�ملخاطر و�لأمن �لإلكرتوين

�ل�سوؤون �ملالية و�لقانونية و�ل�سريبية

�ملوظفني و�ملنظمة
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�ملحاور �لرقمية �لأربعة �لتي تعك�ص جمموعة �ساملة من �لتحديات و�لفر�ص �لتي توفرها عملية �لرقمنة

عنا�سر �حلو�دث �لإلكرتونية

كيييييييف مُيييييكيييين لييعييمييلييييية 	 
تييعييالييج  �أن  �ليييرقيييمييينييية 
�مل�صكالت �ملتعلقة مب�صاألة 

�لتح�صر؟
كيف مُيكن لعملية �لرقمنة 	 

�أن ُت�صاعد �حلك�مات على 
قدر  باأق�صى  �ل�صتفادة 
ممكن من �إمكانات �لبنية 
زيييادة  يف  للنقل  �لتحتية 
�لييكييفيياءة ور�ييصييا �لييركيياب 

على حد �ص��ء؟

كيف مُيكن لعملية �لرقمنة 	 
�أن ُت�صاعد �لقطاعات على 
مع  �أف�صل  عالقة  تك�ين 
“عالمة  وجعلها  �لعمالء 

جتارية م�ث�ق بها”؟
كيييييييف مُيييييكيييين لييعييمييلييييية 	 

ُتيي�ييصيياعييد  �أن  �ليييرقيييمييينييية 
�لييقييطيياعييات و�حلييكيي�مييات 
عييلييى تيي�ييصيين ميي�ييصيياركيية 
�مل��طنن �لد�ئمة يف بناء 

�قت�صاد ومتمع �أف�صل؟

للحك�مات 	  مُيييكيين  كيييييف 
ومتمع  �قييتيي�ييصيياد  بيينيياء 

رقمي �صامل؟
كيييييييييف ميييييكيييين لييعييمييلييييية 	 

قطاع  ُت�صاعد  �أن  �لرقمنة 
�ملهار�ت  بناء  يف  �لتعليم 
و�لييييييقييييييدر�ت �مليينييا�ييصييبيية 
�لييبيييييئيية  يف  و�مليييطيييلييي�بييية 
�لرقمية �ملتط�رة �أكرث من 

�أي وقت م�صى؟

كيييييييف مُيييييكيييين لييعييمييلييييية 	 
ُتيي�ييصيياعييد  �أن  �ليييرقيييمييينييية 
�لييقييطيياعييات و�حلييكيي�مييات 
طريقة  تديد  �إعيييادة  يف 
وجعل  �خلييدمييات  تييقييدمي 
�مل��طنن �أكرث �صعادة من 

خالل تقليل تكلفتها؟
كيف ميكن لعملية �لرقمنة 	 

وفعالية  كييفيياءة  تيي�ييصيين 
�لقطاعات و�حلك�مات؟

�جلهات �لتي تهدد �لأ�سول
�لمن �لإلكرتوين

�ملجالت �لأكرث ُعر�سة 
للهجمات �لإلكرتونية

�صييي�ؤدي �لتطيي�ر �ل�صييريع �لييذي ي�صييهده �ملجييال �لرقمييي �إىل �إعييادة ت�صييكيل 
وظيفيية رئي�ييس ق�صييم �لتكن�ل�جيييا لتجعلييه يقيي�م بييدور ��صييرت�تيجي �أكييرب ميين 
�لييدور �ملُيي�َكل �إليييه ُم�صييَبقًا، وذلييك ب�صفتييه وكييياًل للتغييير و�أحد قييادة �لتحّ�ل 
�لرقمييي، كمييا عليييه �أن ي�صييع يف �عتبيياره �أنه �صيييك�ن هناك �آثييارً� بعيدة �ملدى 
على �لقت�صاد. ول بد لرئي�س ق�صم �لتكن�ل�جيا يف �حلك�مة �أن يك�ن م�ؤيدً� 

هامييًا لإن�صيياء نظييام يت�صييم باملرونيية، و�أن يلعييب كذلييك دورً� هامييًا يف �إعييد�د 
�ل�صيا�صيية �خلا�صيية بهييذ� �لنظام.

تطوير �لقطاعات 
و�حلكومات �لذكية

�إن�ساء جمتمع 
و�قت�ساد رقمي حت�سني خدمة �لعمالء  حت�سني �خلدمات يف 

�ملدن �لذكية
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عملية الرقمنة تغري خطة 
التهديدات االإلكرتونية

ُيتيح �لتح�ل �لرقمي فر�صًا ��صييتثمارية جديدة كل ي�م، كما ي�ؤدي يف �ل�قت 
نف�صييه �إىل مم�عة من �لتهديد�ت �لإلكرتونية �جلديدة. وتتد �لبتكار�ت 
�لرقمييية لتنت�صيير يف �ملجييال �مل�صييتهدف ميين ِقَبييل �لهجمييات �لإلكرتونييية �لتييي 
يقيي�م بهييا �ملخرتقيي�ن وغرهييم ميين �جلهات �لتييي تق�م بالتهديييد�ت �لأمنية، 
و�لذييين يعمليي�ن علييى �إيجيياد طرق جديدة لخرت�ق �صييبكات �ملعل�مات بهدف 
�لتخريييب �أو �ل�صييرقة؛ لذلييك فاإنييه ينبغييي علييى �حلك�مييات �أن تكيي�ن علييى 
ِدر�ييية باملجييالت �لأكييرث ُعر�صييًة للهجمييات �لإلكرتونييية وو�صييع ��صييرت�تيجية 
ق�ييية لإد�رة �ملخاطيير �لإلكرتونييية و�مل�صيياعدة يف ت�فيير �لظييروف �ملُ�صييتد�مة 

ل�صييتمر�ر �لتحييّ�ل �لرقمي.

عنا�سر �حلو�دث �لإلكرتونية 
ل بييد ميين �إعييد�د ��صييرت�تيجية ناجحيية ت�صييتند علييى فهييم و��صييح لثالثيية 
عنا�صيير يقيي�م عليهييا �لهجيي�م �لإلكييرتوين )�نظيير �ل�صييكل يف �ل�صفحيية رقييم 
6(، و�صييتك�ن �حلك�مييات بحاجيية �إىل تقييييم ور�صييد كافيية �لعنا�صيير �لثالثيية 

ب�صييكل م�صييتمر ميين �أجييل تقيييق �ملرونيية �لإلكرتونييية.

�لأ�سول
عنييد حييدوث �لهجمييات �لإلكرتونييية، فاإنييه باإمييكان �جلهييات �لتييي تقيي�م 
بالتهديد�ت �لأمنية �أن ت�صتهدف �أ�ص�ًل ح�صا�صة، وتتخذ هذه �لأ�ص�ل �أ�صكاًل 
خمتلفيية، مبييا يف ذلييك �لبيانييات )مثل معل�مييات بطاقة �لئتمان و�ل�صييجالت 
�ل�صحييية �ل�صييخ�صية و�أور�ق �عتميياد �مل�صييتخدم �خلا�صيية و�مللكييية �لفكرييية( 
و�ملال و�لنظم �لتي تتحكم يف �لبنية �لتحتية �ل�طنية �لهاّمة يف �لبالد )مثل 
�صييبكات �لت�صييالت �ل�صييلكية و�لال�صييلكية و�صييبكة �لكهربيياء ونظييم �لنقييل(. 
وينبغي على �حلك�مات �إن�صاء قاعدة بيانات لالأ�ص�ل �ل�طنية �لتي �صتتط�ر 
بالتدريييج مييع عملييية رقمنيية �لقت�صيياد، كمييا يجييب �أن تكيي�ن قاعييدة �لبيانييات 
هييذه مرنيية مبييا فيييه �لكفاييية لتتما�صييى مييع ��صييرت�تيجية �ملرونيية �لإلكرتونييية، 
ويعييد كذلييك تديييد �لأ�صيي�ل �لرقمييية �لهاّميية للبييالد خطيي�ة �صرورييية جييدً� 

لفهييم �ملخاطيير �ملحتمليية �لتييي يتعيين على �حلك�ميية �إد�رتها.

�ملجالت �لأكرث ُعر�سة للهجمات �لإلكرتونية
تتجييه معظييم �حلك�مييات و�ملنظمييات �إىل حماييية �أنظمتهييا �لتقنييية �لقابليية 
للتعر�ييس �إىل �لهجمييات �لإلكرتونييية من خالل �لرتكيز على �إ�صالح �لرب�مج 
�ملُعطليية و�إر�صييال �لتحذييير�ت و�لتنبيهييات، وذلييك لتاأميين �ل�صييبكات �لأكييرث 

ُعر�صيية للهجمييات �لإلكرتونييية.

��ستبيان �إرن�ست ويونغ )EY( �ل�سنوي حول �أمن 
�ملعلومات �لعاملية )GISS( لعام 2015

يف  قيميية  �لأكييرث  ُتعَتييرب  �لتييي  �ملعل�مييات  هييي  “ مييا 
�لإنرتنييت؟“ ملجرمييي  بالن�صييبة  م�ؤ�ص�صييتكم 

51%14%10%9%17%

14%21%24%20%21%

20%18%27%17%18%

14%17%19%26%24%

12%20%26%24%18%

18%22%19%23%18%

12%19%29%22%19%

14%18%25%24%19%

8%11%26%28%27%

9%11%26%28%27%

�ملعل�مات �لتعريفية 
و�ل�صخ�صية للعمالء

�ملعل�مات �ملالية لل�صركة

 معل�مات �لبحث
)R&D( و�لتط�ير

�خلطط �ل�صرت�تيجية 
�مل�ؤ�ص�صية

 بر�ءة �خرت�ع �مللكية
)IP( لفكرية�

�ملعل�مات �ملُتبادلة خالل 
�أن�صطة وعمليات �لدمج 
)M&A( و�ل�صتح��ذ

بر�ء�ت �لخرت�ع غر �مل�صجلة

�ملعل�مات �لتعريفية للبائع 
�أو �ملُ�ّرد

كلمات �ل�صر �خلا�صة بالبائع 
�أو �ملُ�ّرد

�لت�صنيف 5�لت�صنيف 4�لت�صنيف 3�لت�صنيف 2�لت�صنيف 1

�ملعل�مات �ل�صخ�صية لكبار 
�مل�ص�ؤولن �لتنفيذين و�أع�صاء 

مل�س �لإد�رة )ح�صابات 
�لربيد �لإلكرتوين(

تعتمييد �جلهييات �لتييي تهييدد �لأميين �لإلكييرتوين ب�صييكل كبيير علييى �لأ�صيياليب 
للهجيي�م  ُعر�صييًة  �لأكييرث  �ملجييالت  عيين  للبحييث  �لجتماعييية  �لتنظيمييية 
�لإلكييرتوين، وهييذ� يييدل علييى �أنهييا ت�صييتخدم �أ�صيياليب خمتلفيية كالحتيييال 
وطلييب فدييية و�صييرقة �له�ييية لل��ص�ل �إىل �أغلى و�أثمن �مل�ج�د�ت يف �ل�صييركة 
�أو �لد�ئييرة �حلك�مييية. وهنيياك حمليية وطنييية ترعاهييا �حلك�مة لرفع م�صييت�ى 
�ل�عييي باأكييرث �ملجييالت �ملُعّر�صيية للهجمييات �لإلكرتونييية و�لتييي من �صيياأنها �أن 
ت�صاعد يف تثقيف �لأ�صخا�س ب�صاأن هذه �ملخاطر، و�صي�ؤدي تبادل �ملعل�مات 
�لتقنييية حيي�ل �لأميين �لإلكييرتوين بيين �مل�صيي�ؤولن عنييه �إىل زيييادة �لثقيية بيين 

�لأفيير�د و�ملنظمييات وت�صييريع تبنييي �لتحييّ�ل �لرقمييي.
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ت�صييتحق �لبنييية �لتحتييية �ل�طنييية �حلرجيية، مثييل �صييبكة �لكهربيياء، �هتمامييًا 
وتكن�ل�جيييا   )OT( �لت�صييغيلية  �لتقنييية  لأن  نظييرً�  خا�ييس  ب�صييكل  وثيقييًا 
�ملعل�مييات )IT( ل ترتبييط ب�صييكل مييادي �و �فرت��صييي، وطاملييا �أن هييذه �لبنية 
�لتحتييية تعمييل ب�صييكل م�صييتمر ف�صت�صييكل تديثييات نظييم �لتقنييية �لت�صييغيلية 
)OT( م�صييكلة كبييرة، حيييث قد ي�صييتغرق �لختبار �ل�صييامل لهييذه لتحديثات 
مييدة زمنييية مُيكيين �أن ت�صييل �إىل 18 �صييهرً�، و�صييتك�ن �لأنظميية حينها ُعر�صة 
للهجمييات �لإلكرتونييية، لذلييك فيياإن �حلك�مييات �صييتك�ن بحاجيية �إىل �لعمييل 
ب�صييكل وثيييق مييع ُم�زعييي نظييم �لتقنييية �لت�صييغيلية )OT( �ملتخ�ص�صيين 

لتح�صيين عملييية �لتحديييث.

«Internet of Things» وجميييع �لأجهييزة  �لأ�صييياء  وي�صييتحق �نرتنييت 
�ملت�صليية �هتمييام خا�ييس وذلييك ب�صييبب  تعر�صييه لهجيي�م �إلكييرتوين و��صييع 
�لنطيياق. وقييد ن�صييرت بع�ييس �حلك�مييات م�ؤخييرً� معاييير خا�صيية ب�صناعيية 
�أجهييزة �لتقنيييات �لت�صييغيلية للتاأكييد ميين �أن �لأجهييزة �ملت�صليية بالإنرتنييت 
�صييتك�ن �أكييرث �أمنييًا يف �مل�صييتقبل بعييد �لت�صييدي لهجيي�م قطع �خلدميية �مل�جهة 

ميين خييالل هييذه �لأدو�ت.

�جلهات �لتي تهدد �لأمن �لإلكرتوين
لقييد مالييت �حلك�مييات و�لقطاع �خلا�س �إىل �لرتكيز على �لأ�ص�ل و�ملجالت 
�لأكييرث ُعر�صيية للهجمييات �لإلكرتونييية، وقاميي�� �أي�صييًا باإجيير�ء تقييييم للجهات 
�لتييي تهييدد �لأميين �لإلكييرتوين ب�صييكل فعلييي �أو حمتمييل علييى حييد �صيي��ء، �إذ يف 
�لنهاييية فيياإن �حلك�مييات و�لقطاعييات لن تبد�أ بالإجر�ء �لييالزم قبل �أن تفهم 
ماهّية تلك �لتهديد�ت و�ملخاطر �ملحتملة. وعندما يتم �نخر�ط �لأ�صخا�س 
يف مثل هذه �لأم�ر، ف�صتك�ن �حلك�مات حينها بحاجة �إىل فهم دو�فع ون��يا 
�جلهييات �لتييي تهييدد �لأميين �لإلكييرتوين و�لأ�صيياليب و�لتقنيييات �لتييي تتبعهييا، 
وهييذه جميعهييا تتغيير مييع مييرور �ل�قييت وكيفية ��صييتجابة �حلك�مييات لتغر�ت 

و�صييائل �حلماية �لإلكرتونية.

�لدول �لق�مية

�ملخرتق �لذي 
يهدف �إىل تعطيل 
�خلدمات �أو لفت 

�لنتباه �إىل ق�صية 
�صيا�صية �أو �جتماعية 

تن�ع �جلهات 
�لتي تهدد �لأمن 

�لإلكرتوين و�لدو�فع 
�جلرمية �ملنظمة و�لأ�صاليب

و�ملدرو�صة

�لأع�صاء 
�مل�ث�ق بهم

وباملقارنيية مييع  �لقطيياع �خلا�ييس؛ فيياإن �حلك�مييات لديها �لقييدرة على مر�قبة 
�لنظييام �إذ� �قت�صييى �لأميير، وذلييك ميين خالل �صييّن �لت�صييريعات �لفرعية، كما 
يتعييّن علييى �حلك�مييات �أن ت�صييع يف �عتبارهييا �ملخيياوف و�ملخاطيير �ملتعلقيية 
باخل�ص��صية يف حال مت �تباع نهج غر منا�صييب من �صيياأنه �أن ُيعيق �لبتكار 
و�ل�صييتثمار. ومُيكيين للحك�مييات كذلييك ر�صييد �أن�صييطة �جلهييات �لتييي تهييدد 
�لأميين �لإلكييرتوين، و�لبحييث عيين �لهجمييات �لإلكرتونييية �ل�صييابقة �لتي قامت 
بها، وتديد �لتغير�ت �لتي �أحدثتها هذه �جلهات يف �لأ�صيياليب و�لتقنيات 
و�لإجيير�ء�ت �خلا�صيية بهييا. ويكميين �لتحييدي، �إذن، يف ن�صيير �ملعل�مييات حيي�ل 
�جلهييات �لتييي تهييدد �لأميين �لإلكييرتوين دون تنبيييه �ملخرتقيين �أو �لك�صييف عن 
م�صادرهييم، ولكنييه ل يييز�ل يتعيين علييى �ملنظمييات �أن تقيي�م بالييدور �ملُيي�كل 
�إليهييا كذلييك، �إذ �أن وجيي�د حك�ميية يقظيية ومتنبهيية ل ُيغنييي عيين �صييرورة قيام 

�ملنظمييات مبر�قبيية �لبيئيية �ملحيطيية بها ب�صييكل م�صييتمر.

معايري �لتكنولوجيا �لنا�سئة و�ملناهج �خلا�سة 
باملرونة �لإلكرتونية

ميين  متن�عيية  مم�عيية  �لإلكييرتوين  �لقطيياع  �تبييع  لقييد 
�ل��صييائل �لتييي تكنييه ميين معاجليية م�صيياألة �ملرونيية فيييه، وقييد 
 ISO حيي�ل  م�صييروعًا  �لدولييية  �ملعاييير  منظميية  �أ�صييدرت 
23316 ي�صييتمل علييى �لق��عييد و�ملبييادئ �لت�جيهييية �ملتعلقيية 
باملرونيية �لتنظيمييية. وقييد ن�صيير �ملعهييد �ل�طنييي �لأمريكييي 
فيييه  تقريييرً�  53-800يتنيياول  و�لتكن�ل�جيييا  للمعاييير 
�لبنييية �لتحتييية �ل�طنييية �لهاميية. وعملييت جامعيية  قييدرة 
»كارنيجييي ميليي�ن« مييع »معهييد هند�صيية �لربميييات« 
�لييذي مت تديثييه يف  �ملرونيية  �إد�رة  تط�ييير منيي�ذج  علييى 
قامييت مم�عيية  فقييد  وباملثييل،   .)2016 )v1.2 عييام 
ميين �لهيئييات �ل�طنييية و�لإقليمييية بتط�ييير وتعزيييز �ملعاييير 
�ملختلفيية و�ل�ثائق �لت�جيهية ب�صيياأن �ملرونيية �لإلكرتونية، مبا 
يف ذلييك وز�رة �لأميين �لد�خلييي �لأمريكييية ووكاليية �لتيياد 

�لأوروبييي لميين �ملعل�مييات.
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“من �أو ما �لذي تعتربه �مل�صدر �لأكرث �حتماًل ليق�م بالهج�م؟“

��ستبيان �إرن�ست ويونغ )EY( �ل�سنوي حول �أمن �ملعلومات �لعاملية )GISS(، لعام 2016

1,256 (20%)

947 (15%)

892 (14%)

785 (12%)

616 (10%)

617 (10%)

509 (8%)

290 (5%)

236 (4%)

201 (3%)

موظف مهمل

�لع�سابات �لإجر�مية

موظف حقود وماكر

خمرتق يهدف �إىل تعطيل �خلدمات �أو لفت 
�لنتباه �إىل ق�سية �سيا�سية �أو �جتماعية 

مقاول خارجي يعمل على موقع �ل�سركة

خمرتق يعمل حل�سابه �خلا�ص

مهاجم ترعاه �لدولة

ُموّرد

�سريك جتاري �آخر

�لعمالء

�صييد  ُمعاِك�صيية  �إجيير�ء�ت  لتخيياذ  �ملنا�صييبة  �ل��صييائل  تتلييك �حلك�مييات 
�جلهات �لتي تهدد �لأمن �لإلكرتوين، ويجب على �مل�ص�ؤولن �لنظر يف و�صع 
قنيي��ت �لت�صييال و�صياغيية مذكييرة تفاهم بيين �حلك�مات و�ملنظمييات لتبادل 
�ملعل�مييات قبييل �تخيياذ تد�بيير و�إجيير�ء�ت معاك�صيية. ويتعيين علييى �حلك�مييات 
�أي�صييًا تديييث �إطييار �لعمييل �لقانيي�ين �لييذي �صييُيقا�صي �جلهييات �لتييي تهييدد 
�لأميين �لإلكييرتوين. و�صيي�ف ي�صييمل ذلييك �لإجيير�ء�ت �ملتعلقيية بت�صييليم �لفاعل 

وتطبيييق �لعق�بيية �لفعلييية عليييه وفقييًا للمعاييير �لقان�نييية �لدولييية، ويجييب �أن 
تتطرق �صيا�صة �حلك�مة وتاأخذ بعن �لعتبار �إجر�ء�ت �ملنظمات �خلا�صة، 
مثييل �ل�صييركات، و�لنظيير فيمييا �إذ� كانييت قييد ف�صييلت يف �لمتثييال لالأنظميية 
و�لل��ئييح ذ�ت �ل�صليية. ويف حييال كانييت �ل�صيا�صيية �صارمة جييدً�؛ فاإن ذلك من 

�صيياأنه �أن يحيي�ل دون �لتط�ييير �لتجيياري للتكن�ل�جيييا �لرقمييية.
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 و�سائل احلماية الإلكرتونية
 وفقدان فعاليتها

لقييد مت حفييظ معل�مييات بالغيية �لأهمييية يف ق��عييد �لبيانييات و�ل�صييبكات 
�لد�خلييية �لتييي تعمييل ب�صييكل ذ�تييي بعيييدً� عيين �أعيين �ملتطفليين يف �ملا�صييي 
�لقريييب، وقامييت �ملنظمييات بحماييية �لبيانييات ميين خييالل برنامييج جييد�ر 
�حلماية )Firewall( لديها. ومبا �أن �لأنظمة �أ�صبحت مرتبطة بال�صييبكات 
�خلارجية؛ فقد قامت �ملنظمات باعتماد من�ذج �أمني »يق�م على �حلماية 
�ملُعّمقيية للمعل�مييات«، بحيييث �أنييه يف حييال وقيي�ع �خييرت�ق حلييدود �ملعل�مييات 
ف�صيييك�ن هنيياك م�صييت�يات حماييية �أمنية �إ�صافية حلماييية �ملعل�مات �حلرجة 

و�لهاّميية ميين �ل�قيي�ع يف �لأيييدي �خلطيياأ.

وقييد مت �ل�صييتمر�ر يف ��صييتخد�م بر�مييج جد�ر �حلماييية )Firewalls( ولكن 
مييع �إ�صافيية �أ�صيياليب جديييدة، مثييل �حلماية من عدم فقييد�ن �لبيانات، وذلك 
لَتَتبُّييع وحماييية �ملعل�مييات وهييي تنتقييل عييرب �ل�صييبكات. ولكيين هييذه �لإجر�ء�ت 

و�لرب�مييج مل تعييد ت�فيير �حلماية �لكافية �صييد �لهجمات �لإلكرتونية.

وقييد بييد�أت �ملنظمييات ُتييدرك بيياأن �ل��صييائل و�لتكن�ل�جيييا �لتقليدييية  �لتييي 
 ،)Firewalls( تتبعهييا ميين �أجييل �لإجيير�ء�ت �لأمنييية، مثييل بر�مييج �حلماييية
�أ�صبحييت غيير ُمدييية وبييد�أت تف�صييل يف ت�فر �لأمن يف �لنظييام �لإلكرتوين، 
وهنيياك حاجيية ُملحيية ل�جيي�د بر�مييج جديييدة ومتكامليية للك�صييف عيين عمليييات 

�لخييرت�ق.

ويف �ل�صييتبيان �ل�صيين�ي حيي�ل �أميين �ملعل�مييات �لعاملييية )GISS( لعام 2017، 
و�لذي �أجرته �إرن�صت وي�نغ )EY( على 1735 من كبار �مل�ص�ؤولن �لتنفيذين 
لتكن�ل�جيييا �ملعل�مييات، وجدنييا بيياأن �لغالبييية �لعظمييى ميين �ملتخ�ص�صيين يف 
مال �لأمن �لإلكرتوين مل يعتمدو� بعد على �لرب�مج �ملدرو�صة و�ملتط�رة يف 
�لك�صف عن عمليات �لخرت�ق. وباملثل، فاإنه مل يتم �عتماد تقنيات متقدمة، 

على نطاق و��صع، للك�صف عن �لرب�مج �ل�صارة و�لخرت�قات.

 

 

�حلماية و�ملرونة �لإلكرتونية�حلماية و�ملرونة �لتقليدية

�عتميياد منهييج �صييم�يل مل��جهيية �لتهديييد�ت �لتخريبييية �لرتكيز على �جل��نب �لفنية و�لتقنية للتعايف من �لك��رث
و�لرد عليها

مدع�مة من ِقبل �لنظم �لقدمية

�إعد�د خطة �لتعايف من �لك��رث د�خل حدود �ملنظمة

مدع�مة من ِقَبل تقنيات ذكية ومتط�رة

�إعييد�د خطيية ذ�ت تغطييية �أو�صييع تتييد خييارج حييدود �ملنظميية 
لت�صييتمل على �لأ�صخا�س و�ملجتمع

تديد ومعاجلة �لأ�صباب �مل�ؤدية �إىل حدوث �لتعطيلحدوث معظم �لك��رث ب�صبب �أعطال فنية

�لبتكار �مل�صتمر و�إعادة �لهيكلة�لعمل با�صتمر�ر على �لتح�صن

 ُم�جهة من ِقبل ت�قعات �لعمالء و�إنتاج �لقيمة ُم�جهة من ِقبل �لل��ئح و�لأنظمة �خلارجية

تبادل �ملعرفة ب�صكل �صل�س بن �ل�صركات و�جلهات �حلك�ميةتبادل �ملعرفة ُمقت�صر د�خل �ل�صركة

�عتماد منهج تفاعلي

ت�صغيل �لعمليات ب�صكل �آيل ومتكاملمعظم �لعمليات يدوية

�عتماد منهج ��صتباقي وفّعال
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“ما هي �حتمالية قدرة م�ؤ�ص�صتكم على �لك�صف عن هج�م �لكرتوين متط�ر بح�صب ر�أيكم؟“

��ستبيان �إرن�ست ويونغ )EY( �ل�سنوي حول �أمن �ملعلومات �لعاملية )GISS(، لعام 2016

مل نتعر�ص حلادث �إلكرتوين كبري

من �ملرجح جد�ً )بن�سبة 80-100%(

من �ملرجح )بن�سبة 50-80%(

من غري �ملرجح )بن�سبة 20-50%(

من �مل�ستبعد جد�ً )بن�سبة 0-20%(

270 (16%)

273 (16%)

563 (34%)

388 (23%)

173 (10%)

تعييد �لنميياذج �لتقليدييية لال�صييتمر�رية �لت�صييغيلية غيير قييادرة علييى ت�فيير 
�حلماييية �لكافييية للحك�مييات �لتييي ت�لييت �إىل �لنظييام �لرقمييي، ويعيي�د ذلك 

ملجم�عيية �لأ�صييباب �لتالييية:

عدم �إمكانية ��صرتجاع �ملعل�مات �ل�صادرة عن م�صادر متن�عة و�لتي 	 
على  �لنماذج  تلك  قدرة  وعدم  �مل�صتخدمن.  من  �لعديد  �إليها  ي�صل 
�لتي  �لكيفية  تتبع  �أو  عليها  �لعث�ر  �أو  �لهامة  �لبيانات  �أ�ص�ل  تديد 

تتدفق من خاللها عرب �لأنظمة �لرقمية.
�لفتقار �إىل �لقدرة على �لت�قع �ملُ�صَبق حلدوث �خرت�ق �أمني �إلكرتوين.	 
عدم �لقدرة على �لتكيف مع �ملتطلبات �ملُعقدة �لتي تختلف باختالف 	 

�مل�قع.
�مل�صلحة 	  �أ�صحاب  من  �لعديد  دمييج  مع  �لتعامل  على  �لييقييدرة  عييدم 

و�صال�صل �لإمد�د �ملعقدة.

ويتطلييب �لتطيي�ر �ل�صييريع يف �لتهديييد�ت �لإلكرتونييية وجيي�د �آلييية ل�صت�صييعار 
خييالل  ميين  �إل  تقيقييه  ميكيين  ل  وهييذ�  ومقاومتهييا،  �لنا�صييئة  �ملخاطيير 

�لإلكرتونييية. �ملرونيية  ��صييرت�تيجية 
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املرونة االإلكرتونية يف الع�رص 
الرقمي

ميكننييا تعريييف �ملرونيية باأنهييا �لقييدرة �لتنظيمييية علييى ��صت�صييعار �لأحييد�ث 
�ملتعلقيية بالتهديييد�ت �لإلكرتونييية �لتخريبييية ومقاومتهييا و�لييرد عليهييا و�صبط 
�لعمليييات و�إعييادة ت�صييكيلها يف خمتلييف �لبيئييات �لتييي تت��جييد فيهييا �ملخاطيير، 
�صيي��ء كانييت خماطيير مت�قعيية �أو غيير مت�قعيية. وتن�صيياأ �ملخاطيير غيير �ملت�قعيية 
عندما تك�ن وترة �لتغر�ت �لتكن�ل�جية و�لرقمية �صريعة للغاية؛ �لأمر �لذي 

ُي�صكل تديًا جديًا للتنب�ؤ بالعديد من �ملخاطر �لتي تن�صاأ يف �ملجال �لرقمي.

و�ملرونيية  �لإلكييرتوين  �لأميين  ميين  كل  علييى  �لإلكرتونييية  �ملرونيية  ت�صييتمل 
�لتنظيمييية، وتهييدف �إىل �صييد �لهجمات �لإلكرتونييية �ملحتملة و�صمان �لبقاء 

و�ل�صييتمر�رية حتييى بعييد حييدوث �أي هجمييات.

وهنيياك ت�صيياوؤل رئي�صييي يتمثييل يف كيفييية تّكيين �مل�ؤ�ص�صييات �أو �ل�صييركات ميين 
تقيييق ��صييتد�مة ومرونيية يف �لعمليييات �لت�صييغيلية �لتييي جتييري يف �لنظييام 
�لإلكييرتوين، وذلييك لأن علييى تلييك �ل�صييركات �تخيياذ �لقيير�ر ب�صيياأن كيفييية 
تقيييق نتائييج �أعمالهييا �صميين �إطار هذ� �لنظام �لييذي -يف وج�ده-  ل ميكن 

�فرت��ييس �لبقيياء �لفييردي يف �لعييامل �لرقمييي.

و�صيييك�ن ل�جيي�د ��صييرت�تيجية فعاليية للمرونيية �لإلكرتونييية نتائييج مهميية علييى 
�لتكاليييف �خلا�صيية باحلك�ميية و�لقطيياع �خلا�ييس، وقييد ت�صبييح �مل�ؤ�ص�صييات 
و�ل�صييركات مييرتددة يف �للتييز�م باملزيييد ميين �لنظييم و�لل��ئييح �لقان�نييية، 
ولكيين هنيياك �تفيياق بيين �لعديييد ميين �مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات  �لتييي تتيياج �إىل 

م�صاعفة �لإ�صيير�ف و�لرقابة �حلك�مية، ل �صييّيما عند وج�د نظام �إلكرتوين 
�أكييرث �أمنييًا و�صييالمة ييي�ؤدي �إىل �نخفا�ييس �لتكاليييف علييى �ملييدى �لط�يييل.

ومُيكيين للحك�ميية �أن تييد يييد �لعيي�ن ميين خييالل �صمييان وجيي�د بيئيية تناف�صييية 
�أقيي�ى لل�صييركات �لتييي تقييدم خدمييات �لأميين �لإلكييرتوين، وذلييك ميين خييالل 
ت�صميييم و�إعييد�د �صيا�صييات تعليمييية لتعزيييز وجيي�د �ملتخ�ص�صيين يف �ملجييال 

�لإلكييرتوين.

 

تطور مناذج �ملرونة
�لن�سخ �لحتياطي للمعلومات و�لبيانات

نظييرً� لل�عييي بالأحييد�ث �لتخريبييية �ملحتمليية �صييد �لأعمييال و�ل�صييركات ومييا يتبعهييا ميين كيي��رث؛ فييال بد 
من �إجر�ء عملية �لن�صييخ �لحتياطي للبيانات و�ملعل�مات حتى مُيكن ��صييرتجاعها و�إعادتها �إىل �أف�صل 

حالتهييا �ملمكنيية بعد وقيي�ع �أي هج�م تخريبي.

�لتعايف من �لكو�رث 
يكميين �لهييدف ميين عملييية �لتعييايف ميين �لكيي��رث يف حماية �لأنظميية �لفنية �أكرث من تقييدمي �حلماية �إىل 

�جل��نب �لتنظيمية �أو ج��نب �لأعمال �لأخرى.

�إد�رة �لأزمات 
لقييد تطيي�ر هييذ� �ملجييال، منييذ �أو�خيير �لثمانينيييات وحتييى �لت�صييعينيات ميين �لقييرن �ملا�صييي، لياأخييذ يف 
�عتبيياره �لع��مييل �خلارجييية ميين خييالل �لرتكيييز علييى �لدرو�ييس �مل�صييتفادة �أكييرث ميين �إد�رة �لأزمييات. 
وتختلييف منهجييية �إد�رة �لكيي��رث ميين حيث �لرتكيز �ملبدئي و�لد�خلييي و�ل�قائي و�لتعامل مع �إجر�ء�ت 

�ل�قاييية ومنييع �لكيي��رث و�إجيير�ء�ت �لتعييايف منهييا.

�إد�رة ��ستمر�رية �لأعمال
لقييد مت تط�ييير طريقيية �لتفكيير �لقائميية علييى �لقيييم وتركيزها نح� �إد�رة ��صييتمر�رية �لأعمال، حيث مت 

ت��صيع �لنطاق لي�صم كامل �مل�ؤ�ص�صة �أو �ل�صركة، مبن يف ذلك �مل�ظفن.

�ملرونة �ملوؤ�س�سية
بعييد �إلقيياء نظييرة �صيياملة و�صييريعة علييى �لعنا�صيير �لأ�صا�صييية و�حل�كميية و�لقيييادة و�لكفيياء�ت و�لقييدر�ت 
�لالزميية للم�صيياعدة يف �إحييد�ث �أثيير كبيير، ت��صلنييا �إىل �أربييع مر�حييل لزميية للحييد ميين وقيي�ع �ملخاطيير 

وتخفي�ييس �لتكاليييف وتقيييق �أف�صييل �لعائييد�ت، وتتمثييل هييذه �ملر�حييل فيمييا يلييي:
•  �لإعد�د و�لتخطيط • �ل�صت�صعار و�لت�قع  

•  �لتعلم و�لتكيف •  �ل�صتجابة و�لتعاف  
وبالتايل، معاجلة م��طن �ل�صعف و�أوجه �لق�ص�ر �ملختلفة �خلا�صة بنم�ذج �ملرونة �لتقليدي.

�ل�طنييية  �ملخاطيير  م��جهيية  �إن 
ملرونيية  و�لرتويييج  و�لقطاعييية 
�مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات و�لأفيير�د ميين 
�صيياأنها جميعييًا �أن ت�صيياهم يف تعزيييز  

�ل�طنييي. �لأميين 

�ل�طنييي  �لأميين  تقيييق  ومُيكيين 
و�لقطاعي من خالل ت��صيييع �حل��فز 
�أجييل  ميين  �حلك�مييية  و�ملكافيياآت 
م��جهة �ملخاطر �ل�طنية و�لقطاعية 
وتقيق مرونة لل�صييركات و�مل�ؤ�ص�صات 
وتعتييرب  و�لأفيير�د ككل.  و�ملجتمعييات 
�ملرونيية �لإلكرتونييية عن�صييرً� حا�صييمًا 
يف تطيي�ر �حلك�مييات �لرقمييية �صميين 
�ل�طنييية  �ملرونيية  منيي�ذج  �إطييار 

و�لقطاعييية.
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ت�صييتطيع �حلك�مييات �لرتكيييز �أكييرث علييى �إعييد�د ��صييرت�تيجية ق�ييية للمرونيية 
�لإلكرتونييية عنييد �فرت��ييس �أنييه يتييم ت�يييل �ملبييادر�ت و�مل�صيياريع �لإلكرتونييية 
ب�صييكٍل كاٍف، وهييذ� يعنييي تط�ييير �لقييدرة علييى �ل�صت�صييعار و�ملقاوميية وجعلهييا 
جييزءً� ميين �آليييات مييا قبل وق�ع �حليي��دث �لتخريبية وبذلك تكن �ل�صييركات 
و�مل�ؤ�ص�صييات ميين �لك�صييف عيين �ملخاطيير �حلديثيية. وتتيياج �حلك�مييات ميين 
�أجييل معاجليية �لهجمييات �لإلكرتونييية وتقيييق �ملرونيية �لإلكرتونييية �إىل و�صييع 
�إطييار عمييل وت�صييهيل �إن�صيياء نظييام �إلكييرتوين �آمن ي�صييتمل على �لبنييية �لتحتية 
�لأ�صا�صية ودعم مرونة �لقطاعات. وقد يت�صمن ذلك و�صع �إطار عمل وطني 
لإد�رة �ملخاطيير �لإلكرتونييية وبر�مييج وطنية ملعرفة نقيياط �ل�صعف و�ملجالت 
�لأكييرث ُعر�صيية للهجيي�م �لإلكييرتوين و�لتعيياون �لقطاعي ووج�د �آليييات لتبادل 

�ملعل�مييات �ملتعلقيية بالتهديييد�ت �لإلكرتونييية.

وقييد قامييت بع�ييس �ملنظمييات بتح�صيين قدر�تهييا �ل�صت�صييعارية ب�صيي�رة كبييرة 
يف �ل�صيين��ت �لقليليية �ملا�صييية، حيييث ��صييتخدمت  �ملعل�مييات �ملت�فييرة عيين 
�لتهديييد�ت �لإلكرتونييية ميين �أجييل �لتنبيي�ؤ بالهجمييات �لإلكرتونييية �لقادميية، 
كمييا �عتمييدت علييى ��صييتخد�م �آليييات و�أجهييزة مر�قبة م�صييتمرة )مثييل مر�كز 
�لعمليييات �لأمنييية( وتديييد و�إد�رة نقيياط �ل�صعييف و�ملجييالت �لأكرث ُعر�صة 

للتهديييد�ت �لإلكرتونييية، �إ�صافييًة �إىل ��صييتخد�م و�صييائل حماييية فّعاليية.

�ملرونة �مل�ؤ�ص�صية

�لأمن �لإلكرتوين

 �ملرونة
�لإلكرتونية

ووفقييًا ل�صييتبيان �إرن�صييت وي�نييغ )EY( �ل�صيين�ي حيي�ل �أميين �ملعل�مييات �لعاملية 
2016، فقييد ظهيير بيياأن �مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات �أ�صبحييت  )GISS( لعييام 
تتمتييع مبزيييد ميين �لثقيية يف قدرتهييا علييى �لتنبيي�ؤ بالهجمييات �لإلكرتونييية 
�لق�ييية و�لك�صييف عنهييا، حيييث �أظهيير �ل�صييتبيان �أن 50% مميين �أُجري عليهم 
�ل�صييتبيان يعتقييدون باأنييه ميين �ملحتمييل �أن يك�نيي�� قادرييين علييى فعييل ذلييك؛ 
وهيي� �أعلييى م�صييت�ى ثقة �صييهدناه منييذ عام 2013. وبالرغم ميين ذلك، �إل �أنه 
يبييدو و��صحييًا بيياأن �لعديييد ميين �ل�صييركات و�مل�ؤ�ص�صييات مل تقييم باإن�صيياء هياكل 
و�إجيير�ء�ت �أ�صا�صييية ل�صت�صييعار ومقاوميية �لهجمييات �لإلكرتونييية. فقد �أو�صح 
44% مميين �أُجييري عليهييم �ل�صييتبيان باأنهييم ل ميلكيي�ن مر�كييزً� للعمليييات 
�لأمنييية، بينمييا �أو�صييح 64% باأنهييم ل ميلكيي�ن بر�مييًا ر�صييمية للمعل�مييات 
�ملتعلقيية بالتهديييد�ت �لإلكرتونييية. بالإ�صافيية �إىل ذلييك، فقييد �أو�صييح %55 
باأنهم ل ميلك�ن �لقدرة على تديد نقاط �ل�صعف و�ملجالت �لأكرث ُعر�صة 

للهجمييات �لإلكرتونييية.

وهنيياك دليييل �آخيير علييى عييدم �ل�صييتعد�د للمرونيية �لإلكرتونييية؛ فقييد �أو�صييح 
62% ممن �صييملهم �ل�صييتبيان ذ�ته من �مل�ؤ�ص�صييات باأنهم مل يق�م�� بزيادة 
�إنفاقهييم علييى �لأميين �للكييرتوين ليي�ل تعر�صهييم �إىل �خرت�قييات �أمنية و�إن مل  

ُتلحييق بهييم �أي �أ�صر�ر.

وتكميين �مل�صييكلة يف �أن مرتكبييي �جلر�ئييم �لإلكرتونييية كثييرً� مييا يق�ميي�� بعييد 
حدوث �لخرت�ق باإجر�ء »هجمات �ختبارية« �أو »خامدة«، �أو �أن يق�م�� 
باإجيير�ء �خييرت�ق �آخيير ك��صيييلة ت�صليلييية؛ لذلييك فاإنييه يتعيين علييى �ملنظمييات 
�فرت��ييس �أن �لأ�صيير�ر �صييتحدث يف كل �لأوقييات طاملييا �أن هنيياك هجمييات 
�إلكرتونييية، و�إن مل يتييم �لعثيي�ر عليهييا فاإنييه ينبغييي علييى هذه �ملنظمييات �لنظر 

�إىل �مكانييية �أن هييذه �لأ�صيير�ر قييد حدثييت بالفعييل ولكنهييا مل تظهيير بعييد.

�لتالييية  �لأحييد�ث  ميين  �أي  ُي�صييجع  �أن  �حتمالييية  هييي  “ مييا 
م�ؤ�ص�صتكم �أو �صركتكم على زيادة ميز�نيتها �خلا�صة باأمن 

�ملعل�مييات خييالل �لأ�صييهر �لييي 12 �ملُقبليية؟“

9%31%34%21%5%

5%26%39%24%6%

13%31%31%21%4%

10%34%31%19%6%

14%32%29%20%6%

37%17% 31%9%5%

هج�م �إلكرتوين على مناف�س 
Q5 - كبر

هج�م �إلكرتوين على 
Q5-م�رد

Q5-هجمات حجب �خلدمة

�صياع فعلي ملعل�مات �ل�صركة 
�ل�صرية �ملحف�ظة على 
Q5-لأجهزة �لنقالة�

�صياع فعلي ملعل�مات �لعمالء 
�ملحف�ظة على �لأجهزة 

Q5-لنقالة�

�كت�صاف �خرت�ق ت�صبب يف 
�إ�صر�ر �ملهاجمن بامل�ؤ�ص�صة 

Q5-أو �ل�صركة�

من �ملرجح جدً�: )�حتمالية بن�صبة 80-100%(
من غر �ملرجح: )�حتمالية بن�صبة 20-50%(

ل ينطبق

من �ملرجح: )�حتمالية بن�صبة 50-80%(
من �مل�صتبعد جدً�: )�حتمالية بن�صبة 0-20%(

دور �لقيادة
حا�صييمًا  دورً�  و�لإ�صييناد  و�لدعييم  �لتنفيذييية  �لقيييادة  ميين  كل  دور  يعتييرب 
فيمييا يتعلييق باملرونيية �لإلكرتونييية �لفعاليية. وعلى عك�ييس �أن�صييطة "�ل�صت�صييعار" 
و"�ملقاوميية" �لتقليدييية �لتييي مُيكيين �عتبارهييا باأنهييا مال عمييل خا�س مبدير 
"�لتفاعييل"  �أو ميين يعادلييه يف �ملن�صييب يف مرحليية  �ملعل�مييات  �أميين  �إد�رة 
و�ل�صييتجابة، فاإن �ملرونة �لإلكرتونية تتطلب وج�د غره من كبار �مل�صيي�ؤولن 
�لتنفيذين يف �لقيادة �لفعالة و�لقيام بدور �أكرث ن�صاطًا. وقد �أظهر ��صتبيان 
�إرن�صت وي�نغ )EY( �ل�صن�ي ح�ل �أمن �ملعل�مات �لعاملية )GISS(، يف عام 
2013، باأن �لثلث ممن �أُجري عليهم �ل�صتبيان تقريبًا قد ذكرو� باأن هناك 
نق�ييس يف �ل�عييي �لتنفيييذي و�لدعييم ل�صييرت�تيجية �لأميين �لإلكييرتوين. وهييذ� 
ُي�صيير �إىل �أن �مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات ل تعمييل ب�صييكل كاٍف ل�صمييان قيييام كبييار 

�مل�صيي�ؤولن �لتنفيذييين بدورهييم يف قيييادة وتقيييق �ملرونيية �لإلكرتونييية.
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تاأمني �لنظام �لإلكرتوين
�إن �لهجمييات �لإلكرتونييية يف �لبيئيية �ل�صييائدة هييذه �لأيييام و�لتييي تييدث �صييد 
�لأنظميية �لإلكرتونييية �خلا�صيية بامل�ّردييين و�لعمييالء و�جلهييات �حلك�مييية من 
�صيياأنها �لتاأثيير  علييى �مل�ؤ�ص�صيية �أو �ل�صييركة نف�صييها، �لأميير ممييا ي�صييكل ميياًل 
رحبييًا للمخاطيير �لتييي غالبييًا مييا يتييم �إهمالهييا و�لتغا�صييي عنهييا، وذلييك كمييا 
�أظهر ��صييتبيان �رن�صييت وي�نغ �ملذك�ر. فقد �أو�صح 68% ممن �أُجري عليهم 
�ل�صييتبيان �أنهييم ليين يق�ميي�� بزيييادة �لإنفيياق علييى �أميين �ملعل�مييات حتييى و�إن 
حدثييت هجمييات �إلكرتونييية �صييد �أحييد �مل�ردييين. وب�صييكل مماثل، فقييد �أو�صح 
58% باأنهييم ليين يزيييدو� �إنفاقهييم علييى �أميين �ملعل�مات مييا مل تدث هجمات 
�إلكرتونييية كبييرة �صييد �أحييد �ملناف�صيين �لكبييار. ومييا ز�ل مرتكبييي �لهجمييات 
�لإلكرتونييية يف�صليي�ن مهاجميية �مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات �لتييي ي�صييابه بع�صهييا 
بع�صييًا وذلييك با�صييتخد�م �أ�صيياليب وتقنيييات كانيي�� قييد تعلم�هييا ميين خييالل 

جتاربهييم �ملا�صييية خييالل �إجيير�ء �لهجمييات �لإلكرتونييية.

�لأثر �ملرتتب على �نرتنت �لأ�سياء
�إن ظهيي�ر �إنرتنييت �لأ�صييياء ”Internet of Things“ و�لنميي� �ل�صييريع يف 
عييدد �لأجهييزة �ملرتبطيية بييه �صي�صييكل تديييًا لقييدر�ت ��صت�صييعار �ملخاطيير 
لييدى �مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات؛ ف�صييي�صبح ميين �ل�صعييب تديييد وتتبييع حركيية 
�لبيانييات �مل�صييب�هة يف �ل�صييبكات �لعامليية وتديييد ه�ييية �لأ�صييخا�س �لذييين 
يق�ميي�ن بالدخيي�ل �إىل هييذه �لبيانييات، وهييذ� بييدوره �صي�صييكل �صع�بيية �أكييرث 

�أمام تديد �أي جزء من �لبيئة �لإلكرتونية �صي�ؤثر على �مل�ؤ�ص�صة �أو �ل�صركة 
ومييا �لأجييز�ء �لتييي ليين ت�ؤثيير عليها.

و�صييت�صبح �لأجهييزة يف �مل�صييتقبل قييادرة علييى �لعمييل مييع بع�صهييا �لبع�ييس يف 
�ل�قت نف�صه، وذلك للتنب�ؤ بالهجمات �لإلكرتونية ومنعها و�حلد من �نت�صار 
هييذه �لهجمييات علييى �متييد�د �لأجهزة �مل�صيياركة، وتقليل �لآثييار �ملرتتبة عليها 
و�إعييادة �لأميي�ر �إىل مييا كانييت عليييه قبييل حييدوث �لهجمييات. ول بييد ميين وجيي�د 
�لقييدر�ت �لأمنييية يف �لأجهييزة �لإلكرتونييية لتكيي�ن قييادرة علييى ممار�صيية 
�لأن�صييطة �ل�قائييية و�لدفاعييية وبالتن�صيييق مييع بع�صهييا �لبع�ييس ومييع مم�عيية 

و��صييعة ميين �لأجهييزة �لأخرى.

ويف �صييياق �لنظييام �لإلكييرتوين، �صيييعتمد مييدر�ء �لنظييام علييى تطبيقييات 
�حلا�ص�ب �لتي تق�م بالك�صف عن نقاط �ل�صعف �لأمنية �ملعروفة و�ملجالت 
�ل�صييبكات  يف  تلقائييية  ب�صيي�رة  عنهييا  و�لإبييالغ  للهجيي�م،  ُعر�صيية  �لأكييرث 
�لإلكرتونييية �لعامليية. ويف بع�ييس �حلييالت، يقيي�م �مل�صييئ�لن  باإ�صييالح مركييز 
�ل�صعييف و�أوجييه �لق�صيي�ر �لأمنييية �لتييي يتييم �لك�صييف عنهييا وذلييك ب�صيي�رة 

تلقائييية �أي�صييًا.
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اإن�ساء نظام اإلكرتوين مرن
كلمييا تطيي�رت �لتهديييد�ت �لإلكرتونييية و�زد�دت؛ �صييرتى �حلك�مييات بيياأن 
�لطييرق و�لأ�صيياليب �لتقليدييية لأميين �ملعل�مييات �صييُتْثِبت ب�ص�رة متز�يييدة �أنها 
غيير كافييية للقيييام مبهميية حماييية �ملنظمييات، كمييا �أن �ملنظمييات �لفردييية 
�صييتحتاج �إىل �إن�صيياء خييط �لأ�صا�ييس لأميين �ملعل�مييات و�لبيانييات لديها، ولكنها 
�صييتدرك حينهييا باأنهييا ل ت�صييتطيع تقيييق �لأميين �لتييام ميين خييالل �عتمادهييا 

علييى نف�صييها فقط.

�صييركاء م�ث�قيين ميكيين  �لعمييل مييع  �إىل  �صييتلجاأ هييذه �ملنظمييات  لذلييك، 
�لعتماد عليهم حلماية �لأنظمة �لإلكرتونية. ويعد �لنظام �لإلكرتوين �ملرن 
و�حييدً� ميين �لأنظميية �مل�ث�قيية يف حماييية �لنظييم و�ملعل�مييات و�لتييي تعمييل هييذه 

�ملنظمييات ميين خاللييه.

�لطاقة
�صيك�ن لتعطيل �لطاقة وتعري�صها 

للح��دث �لتخريبية �لقدرة على �إيقاف 
�إمد�د �لطاقة �لكهربائية عن �لدولة 

باأكملها و�إحد�ث تاأثر�ت و�أ�صر�ر كبرة.

�حلكومة

�خلدمات �مل�سرفية
�صيتاأثر �ل�صتقر�ر �ملايل ما مل تتلك 

�مل�صارف و�لبن�ك �ملرونة �لإلكرتونية 
�لكافية، �لأمر �لذي �صي�ؤدي �إىل �صغ�ط 

مدنية، ف�صاًل عن حدوث ف��صى �قت�صادية.

�لرعاية �ل�سحية
�صي�ؤدي فقد�ن �ل�صجالت �ل�صحية 

�لرقمية و�خرت�ق تقدمي خدمات �لرعاية 
�ملرتبطة ب�صبكة �لإنرتنت �إىل حدوث �آثار 

بالغة ومدمرة على �ملدى �لط�يل.

�أماكن �لعمل �لرقمية
�أنظمة �ملر�قبة �لذكية

�لنقل �لذكي
�لت�صنيع �لذكي

حق�ل �لنفط �لرقمية

�لتطبيقات

�لطباعة ثالثية �لأبعاد
�لتتبع �لذكي للم��قع

من�صات �لربميات �ل��صيطة
تقنية �لتعامالت �لرقمية )بل�ك 

ت�صن( و�صجالت �حل�صابات �ملُ�زعة
�لتقنيات �ل�صلكية 

و�لال�صلكية

�خل��دم ق��عد �لبيانات

�لأجهزة �لإلكرتونية �لقابلة لالرتد�ء

�لتخزين

�ملركبات ذ�تية 
�لتحكم

�أدو�ت �ل�صبكات 

�لإن�صان �لآيل )�لروب�تات(

�أجهزة �ل�صت�صعار 
�لذكية

�صل�صلة �لت�ريد �لرقمية
عمليات معاجلة �ل�صفقات و�ملدف�عات

من�صات �حلك�مة �لرقمية وبر�مها
�لبنية �لتحتية للرعاية �ل�صحية �لرقمية

�ل�صبكات �لذكية

�لنظام �لبيئي �لتعليمي �لرقمي �لذكي
�ملدينة �لذكية

و�لعديد من �مل�صاريع �لأخرى...

�لبنية �لتحتية لالت�سالت
تعد �لت�صالت مبثابة �لدعامة �لأ�صا�صية 

للدولة باأكملها، وهي �مل�ص�ؤولة مبفردها عن 
�لتخطيط حلالت �لط��رئ و�تخاذ �لتد�بر 
�لالزمة يف حال وق�ع ح��دث تخريبية ت�ؤدي 

�إىل تعطيل �حلياة بالكامل يف �لدولة �لتي 
تعتمد على �لتقنيات �لرقمية.

�سوق �لأور�ق �ملالية
�إن �لفتقار �إىل �ملرونة �لإلكرتونية يف 

�أ�ص��ق �لأور�ق �ملالية من �صاأنه �أن ي�ؤدي 
�إىل �أ�صر�ر بالغة على �لقت�صاد �ل�طني. 

�لنقل و�ملو��سالت
�صي�ؤدي �لفتقار �إىل �ملرونة �لإلكرتونية �إىل 

منع �مل��طنن و�ل�صركات و�لأعمال و�مل�ظفن 
من �ل�صفر و�حلركة و�لتنقل ونقل �ل�صلع 

و�لب�صائع و�ملنتجات، �لأمر �لذي يعد كارثيًا 
على �لقت�صاد �ل�طني.

�لأمن �لدفاع
مُيكن لفقد�ن �ملعل�مات و�لبيانات 

�ملتعلقة بالدفاع �أن ت�صر بالأمن �لق�مي 
وباأمن �لدولة.

قطاعات �أخرى
ي�ؤثر فقد�ن �مللكية �لفكرية على 

�لإير�د�ت �مل�صتقبلية، كما ُي�صِعف 
�لقدرة �لتناف�صية.
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�لنظيير  بذلييك،  �لقيييام  �أجييل  ميين  و�ل�صييركات،  �مل�ؤ�ص�صييات  علييى  وينبغييي 
�إىل �ملحيييط �خلارجييي لتقييييم �أثيير �لهجمييات �لإلكرتونييية �لتييي تييدث �صييد 
�ل�صييركاء �أو �مل�ردييين �أو �ليي�كالء �أو �لأطيير�ف �ملعنييية �لأخييرى. كمييا ينبغييي 
�أن يتييم ت�صييجيع �مل��طنيين ميين ذوي �لخت�صا�ييس يف �ملجييال �لإلكييرتوين على 
�لتعاون مع �لأطر�ف �لأخرى من �أجل تط�ير �أنظمة �إلكرتونية �آمنة ومرنة، 
وذلييك ميين خييالل �لتفاعييل معهييم وتبييادل �ملعل�مييات، ولكن مثل هييذ� �لتعاون 
يتطلييب �لتز�مييًا ر��صييخًا باملرونيية �لإلكرتونية وتعزيز �ل�صييل�كيات �ل�صييليمة يف 
مييالت قيييادة �ملرونيية �لإلكرتونييية و�ل�صيير�كات �خلا�صيية بهييا و�ل�صييتعد�د 
للتغييير، كمييا يتطلييب ذلييك �لتز�مًا ر��صييخًا من �لأفر�د و�لقييادة لتحقيق هذه 

�لأهد�ف.

لل�صيا�صييات  عاميية  �أطيير  ب��صييع  �لكييربى  و�ملنظمييات  �حلك�مييات  وتقيي�م 
و�ملمار�صييات �خلا�صيية بتط�ييير �لأنظميية �لإلكرتونييية �ملرنيية. وتت�صييم فكييرة 
�لتعيياون مييع �ل�صييركاء بالبييطء �ل�صييديد نظييرً� ل�صع�بيية تنفيذهييا. ويجب على 
�ملنظمييات يف �ل�قييت نف�صييه �أن ت�صميين باأنهييا تقيي�م بتط�ييير قدر�تهييا يف �أميين 

�ملعل�مييات ب�صييكل مُيكنهييا ميين معاجليية �ملخاطيير �ملحيطيية بهييا.

�خل�سائ�ص �لرئي�سية للموؤ�س�سات ذ�ت �ملجال 
�لإلكرتوين �ملرن

�لإلكرتونييية حيياًل  �ملرونيية  تتطلييب  باأكملهــا:  �ملنظمــة  فهــم طبيعــة عمــل 
�صيياماًل يغطييي �ملنظميية باأكملهييا، لأن �أن�صيياف �حلليي�ل ل جُتييدي نفعييًا. وهييذ� 
يبد�أ بالفهم �لعميق للبيئة �لت�صغيلية د�خل �ملنظمة ملعرفة مهام �صر �لعمل 
�لتي يجب �حلفاظ عليها لتتمكن �ملنظمة من �ل�صييتمر�ر يف عملها يف حالة 
حييدوث هجمييات �إلكرتونييية، و�حلفيياظ علييى �مل�ظفن و�لأ�ص�ل �لرئي�صييية يف 

�ل�قت نف�صييه.

فهــم �لنظــام �لإلكــرتوين: ل بييد ميين تخطيييط وتقييييم �لعالقييات �خلارجييية 
للمنظميية علييى �متييد�د �لنظييام �لإلكييرتوين وتديييد �ملخاطر حيثمييا وجدت، 
و�إجر�ء تقييم للمخاطر �لتي تدور ح�ل دور �مل�ؤ�ص�صة يف �لنظام �لإلكرتوين، 
بالإ�صافيية �إىل تديييد �لع��مييل �مل�ؤثييرة علييى مييدى �صيييطرة �ملنظميية علييى 

نظامهييا �لإلكرتوين.

حتديــد �لأ�ســول �لأكــرث �أهميــة: تقيي�م معظييم �مل�ؤ�ص�صييات بالإفيير�ط يف 
حماية بع�س �لأ�ص�ل، بينما تهمل �أ�ص�ًل �أخرى. وقد �أظهر ��صتبيان �رن�صت 
وي�نييغ �أن �أكييرث ميين ن�صييف من �أُجِرَي عليهم �ل�صييتبيان قييد �صنف�� �ملعل�مات 
�ل�صخ�صية للعمالء معرويف �له�ية كمعل�مات مهمة يف �مل�ؤ�ص�صة وذ�ت قيمة 
ّنَفت �مللكييية �لفكرية لرب�ء�ت  �أكييرب ملرتكبييي �جلر�ئييم �لإلكرتونييية، بينمييا �صُ

�لخييرت�ع �أنهييا ذ�ت �لقيميية �لأكرب ميين ِقَبل %11 فقط.

حتديد م�سببات �ملخاطر
مُيكيين للجهييات �مل�صيي�ؤولة عيين �لأميين �لإلكييرتوين �أن تقييق جناحييًا حمييدودً� 

يف حييال عييدم �متالكهييا لروؤييية �صيياملة حيي�ل بيئيية �ملخاطيير و�لتهديييد�ت 
�لإلكرتونييية، وهييذ� يتطلييب منهييا �لتعيياون مييع �جلهييات �لأخييرى يف �لنظييام 

�لإلكييرتوين.

�إد�رة �لعن�سر �لب�سري
يجييب �أن يكيي�ن �لأفيير�د، يف حييال �لتعر�ييس للهجمييات �لإلكرتونييية، علييى 
��صييتعد�د كاٍف ودر�ييية بكيفييية �لتعامييل مييع هييذه �لهجمييات و�لتكيييف معهييا، 
وهييذ� يتطلييب �إجيير�ء �ت�صييالت و��صحيية د�خييل وخييارج �مل�ؤ�ص�صيية، كمييا يجييب 
علييى �ملييدر�ء و�لقييادة يف �ل�قييت نف�صييه و�صييع منيي�ذج قيي�ي لكيفييية �لتعامل مع 

هييذه �لأزمييات عنييد حدوثهييا.

ن�سر ثقافة �ل�ستعد�د للتغيري
�صييتقلل �ل�صييتجابة �ل�صييريعة للهجمييات �لإلكرتونييية ميين �إمكانييية حييدوث �أثار 
ملم��صة على �ملدى �لط�يل؛ فامل�ؤ�ص�صات �لتي ت�صتجيب ب�ص�رة �صريعة يك�ن 
لديهييا خطيية ق�ييية جييدً� لإد�رة �لأزمييات و�لتدريييب عليهييا و�متييالك �لقييدرة 
علييى �ل�صييتعانة بامليي��رد يف كافيية �أق�صييامها. وت�صييتطيع �ملنظمييات ميين خييالل 
تارين �ملحاكاة �أن تخترب وجتّرب �خلطط �حلالية لإد�رة �لأزمات وتطبيق 
�ملمار�صييات �جلارييية وح�صيير �ملخاطيير �ملحيطيية بهييا، وذلييك ل�صمييان �أنهييا 

تت��فييق بالكامييل مييع ��صييرت�تيجية �مل�ؤ�ص�صيية وقدرتهييا على تمييل �ملخاطر.

و�سع خطة عمل لإن�ساء نظام �إلكرتوين مرن
ينبغييي علييى �حلك�مييات م��كبيية �لتغييير�ت �لتكن�ل�جييية �ملت�صييارعة بينمييا 
تقيي�م بال�صييتعد�د لدخيي�ل �لع�صيير �لرقمييي، وهييذ� �صي�صيياعدها علييى تبنييي 
وتاأميين هيييكل تنظيمييي يت�صييم باملرونيية �لتييي تكنييه ميين �لتكيييف مييع �أعطييال 
�لنظام و�إمكانية �لت�صغيل �لبيني و�لنفتاح �لرقمي من �لبد�ية �إىل �لنهاية. 

ويجييب تعزيييز �لت�صميمييات و�حلليي�ل �ملتقدميية ميين �أجييل تبييادل �لدرو�ييس 
�مل�صييتفادة وتبنييي �ملعاييير �ملتعييارف عليهييا، كمييا يجييب تبنييي �أ�صييل�ب عمييل 
متنا�صييق ميين �أجييل ت�صيين �ملحتيي�ى و�ملعل�مييات و�لبيانييات �لتي يتييم عر�صها 
عييرب خمتلييف �لقنيي��ت. وهييذ� من �صيياأنه �أن ي�صمن �خل�ص��صية و�ل�صييرية يف 
�لع�صيير �لرقمييي �ملتعر�ييس للمخاطيير. ويجييب كذلييك تطبيييق منيي�ذج حمييدد 

للخدمييات يف جميييع �لإد�ر�ت و�ليي�ز�ر�ت و�لأع�صيياء ذوي �ل�صليية.
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كافيية  • approachيف   in-all  ،in-“"one منهييج  تطبيييق  دعييم 
�أنحيياء �حلك�ميية وت�صييجيع �صييل�كيات �ملرونيية �لإلكرتونييية ميين �أجييل 
�لتعيياون و�حلييذر وروح �ملبييادرة و�ل�صييتعد�د للتعلييم ميين �لف�صييل 

و�لأحييد�ث �لتخريبييية، �إن ُوجييدت. 

و�ل��صييائل  • و�لأدو�ت  بالتدريييب  �ملدعميية  �لإد�ر�ت  ��صييتعد�د 
�ملخاطيير  عيين  �ل�صييريع  �لك�صييف  علييى  ت�صيياعد  �لتييي  و�لتقنيييات 
و�لتهديييد�ت �لإلكرتونييية و�لتعامييل و�لتكيييف معهييا يف �صييياق �أمنييي 

متغيير علييى �لييدو�م.

�للتييز�م �ملثييايل �لقائييم علييى �لتنفيييذ ميين �أجييل تاأ�صي�ييس �حلك�ميية  •
�لإلكرتونييية �ملرنة.

�لت�صيياور ب�صيياأن �أمنيياط �حل�كميية غيير �لعتيادييية و�مل�صيياعدة علييى  •
�تخيياذ �لقيير�ر�ت ب�صيي�رة �صييريعة وحا�صييمة وعادليية عنييد حييدوث 

�لهجمييات �لإلكرتونييية.

�لأطيير�ف  • مييع  �لثقيية  علييى  �لقائميية  �لعالقييات  وتق�ييية  دعييم 
�لأخييرى )مبييا يف ذلييك �صييركاء �لأعمييال و�مل��طنيين و�جلهييات 
�ملعنييية �لأخييرى( لزيييادة �لقييدرة علييى �ل�صميي�د يف وجييه �ملخاطيير 

منهييا. �لتعييايف  وت�صييريع  �لإلكرتونييية  و�لتهديييد�ت 

�سمات �ملرونة �لرئي�سية للحكومة �لإلكرتونية

قيادة �ملرونة

�ل�سبكات �ملرنة

ثقافة �ملرونة

�ل�ستعد�د للتغيري �ملرن

تتيياج �حلك�مييات �إىل تتبييع وتقييييم �صييمات �ملرونيية �لإلكرتونييية يف كافيية 
�لفييروع �لتنفيذييية؛ فهييذه �ل�صييمات �صييتظهر كيييف �أن �مل�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات 
لأميين  �لإلكرتونييية  بالتهديييد�ت  �لتنبيي�ؤ  علييى  قدرتهييا  يف  مبرونيية  تتمتييع 
�ملعل�مات. كما �أن هذه �حلك�مات و�ل�صييركات و�مل�ؤ�ص�صييات تتاج �إىل �إد�رة 
�ملخاطيير ذ�ت �لأثيير �لكبيير و�لحتمالييية �ملنخف�صيية و�حل�صيي�ل علييى نتائييج 
مثالييية يف �لبيئيية �لرقمييية، وهييذ� ميكيين تقيقييه فقييط ميين خييالل �تبيياع نهييج 
�صييامل للمك�نييات و�حل�كميية و�لقييدر�ت �لقيادييية �ملطل�بيية لإد�رة هذه �لأن��ع 
ميين �ملخاطيير. وت�صميين �ملرونيية �لإلكرتونييية وجيي�د قدرة م�صييتمرة للتكيف مع 

�لتغييير�ت �لتييي جتييري يف �لأعمييال و�لبيئيية �خلارجييية.

يتك�ن خمطط �ملرونة �لإلكرتونية من �لعنا�صر �خلم�صة �لتالية:

1. �تباع نهج �سامل

ينبغييي علييى �أ�صحيياب �لقيير�ر يف �حلك�ميية وعلييى جميييع �مل�صييت�يات �ل�صييعي 
�إىل تثقيييف �أنف�صييهم حيي�ل م��صيي�ع �لتهديييد�ت �لإلكرتونية. فلييم يعد باإمكان 
�أ�صحيياب �لقيير�ر �فرت��ييس �أن �مل�صييرتيات �خلا�صيية بتقنييية �أميين �ملعل�مييات �أو 
�أحد بر�مها �صييتعالج هذ� �لتحدي. ويتطلب �زدياد �لتعقيد يف �لتهديد�ت 
و�لهجمييات �لإلكرتونييية منهجييًا �أكرث �صييم�لية من �أجييل �حلماية منها. ويجب 
�أن تركييز ��صييرت�تيجية �ملرونيية �لإلكرتونييية علييى �ل�صييل�كيات �خلا�صيية بجميييع 

�لأطيير�ف �ملعنييية، ولي�ييس فقييط على فرق �أميين �ملعل�مات.

وتبييد�أ �جلهييات �حلك�مييية حاليييًا يف و�صييع �أطر عمل وطنييية تهدف �إىل ت�فر 
�أ�صا�ييس قانيي�ين يقيي�م عليييه تنفيييذ �لنظييام �لإلكييرتوين �ملييرن. وعلييى �مل�صييت�ى 
�لتنظيمييي؛ فالبييد ميين �مل�صييي خطيي�ة �إىل �لأمييام ميين �أجييل �إلييز�م �جلهييات 

�حلك�مية با�صتخدم �لعمليات �لإلكرتونية �ملرنة يف �إطار �لنظام �لإلكرتوين 
و�للتز�م كذلك بال�صييفافية و�ل��ص�ح. و�صت�صيياعد �أدو�ت �حل�كمة و�ملخاطر 
و�لمتثييال �لقانيي�ين يف �لك�صييف عيين نقيياط �ل�صعف و�ملجييالت �لأكرث ُعر�صة 

للتهديييد�ت �للكرتونية.

2. �ل�ستفادة من �ل�سبكات �لإلكرتونية �ملرنة

وذ�ت  و�ملرت�بطيية  �مل�حييدة  �ملعل�مييات  خييالل  ميين  �حلك�مييات،  ت�صييتطيع 
�ملرجعية �ل��حدة يف جميع �لأنظمة، من �أن ت�صع خط �لأ�صا�ييس لل�صييل�كيات 
�لطبيعييية يف �لأنظميية و�ل�صييبكات �لإلكرتونييية، كمييا ميكنهييا �أي�صييًا دمييج هييذه 
�ملعل�مات و�لك�صييف عن حالت �لت�صييلل �لإلكرتوين و�لتعامل مع �لتكن�ل�جيا 
مُيكيين  كمييا  �لطبيعييية.  وغيير  �مل�صييب�هة  �لإلكرتونييية  �لأن�صييطة  لتحديييد 
للحك�مييات �أي�صييًا �ل�صييتفادة ميين �لعمليييات �لت�صييغيلية �لآلييية مل�صيياعدتها يف 
�لك�صييف عن �لهجمات �لإلكرتونية يف �ل�قت �ملنا�صييب وتكينها من �لتعامل 
ب�صييكل ُم�صييَبق مييع �لتهديييد�ت �لأمنييية لإلكرتونييية. ومُيكيين �أي�صييًا خلدمييات 
�ملعل�مييات �لإلكرتونييية �لقائميية علييى تقنييية �حل��صييبة �لرقمييية �أن ُت�صيياعد 
يف �لك�صييف �ملبكيير عيين �لتهديييد�ت �لإلكرتونييية �مل�صييتمرة وت�ظيييف �لأفيير�د 
�مل�ؤهلن و�ملدربن من �أجل �لعمل كاأدو�ت ��صت�صعار ب�صرية لك�صف وم��جهة 

هييذه �لتهديييد�ت.

"one-in, all-in approach"
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3. �لقدرة على �ل�ستعد�د للتغيري

�أ�ســاليب وتقنيــات و�آليــات ت�ســاعدها يف �لتعامــل  �إىل  حتتــاج �حلكومــات 
ب�سكل �سريع وذكي مع �لتهديد�ت �ملتنامية و�لهجمات �لإلكرتونية لأمن 

�ملعلومــات، ويت�سمــن ذلــك مــا يلي:

فر�ص حماية على �ملعلومات و�لبيانات �لالمركزية �أو بالقرب منها 	 
ب�سكل وثيق قدر �لإمكان، مثل حلول وبر�مج �إد�رة حقوق �ملعلومات، 

حيث يتم فر�ص �سو�بط �أمنية د�خل ملفات �لبيانات نف�سها.

��ستخد�م �آليات و�أدو�ت لمركزية وقابلة للتكيف للك�سف عن �لت�سلل 	 
�لإلكرتوين و�لتعامل معه، و�أن تكون ُمدجمة يف �لأجهزة و�ل�سبكات 

�لعاملة.

و�ل�سبكات 	  �لأجــهــزة  يف  ككل  للنظام  �لإلــكــرتونــيــة  �ملــرونــة  حتقيق 
ت�سبح  عندما  �لآمن"  "�لو�سع  �إىل  �لــعــودة  مــن  ومتكينها  �لعاملة 

هدفاً لهجمات �إلكرتونية متقدمة.

�إمكانية �لت�سالت �لآلية بني �لأجهزة و�ل�سبكات �لعاملة ومتكينها 	 
يف  �مل�سكوك  �أو  �مل�سبوهة  �ل�سلوكيات  مــع  مــرمــج  ب�سكل  �لـــرد  مــن 

�أمرها.

��ستخد�م �أجهزة ��ست�سعار للك�سف عن �لهجمات �لإلكرتونية، بحيث 	 
�مل�ساركة مع  �لعمليات �لأمنية، وميكنها  �آلية ملر�كز  تر�سل تنبيهات 
�ملعلومات  و�ــســركــات  �حلكومية  �لإلــكــرتونــيــة  �لــطــو�رئ  عمل  فــرق 

وجهات تنفيذ  �لقانون.
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القيمة الناجتة عن املرونة 
االإلكرتونية

تظهيير �لفائييدة �لكييربى و�حلقيقييية ميين �لنظييام �لإلكييرتوين �ملييرن عنييد 
�لتعر�ييس للمخاطيير وحييدوث هجمييات �إلكرتونييية، وذلييك ب�صييبب قدرتييه علييى 
�لتعييايف منهييا وجتاوزهييا و�لرجيي�ع �إىل �ل��صييع �لت�صييغيلي �لأول، وذلييك لأن 
هنيياك مر�قبيية و�صيييطرة يف �لنظييام و�ل�صييبكة ميكنهمييا ميين �لتعامييل ب�صييكل 

�صييريع مييع �لتهديييد�ت و�ملخاطيير �لإلكرتونييية.  

ويف حاليية حييدوث �لهجمييات �لإلكرتونييية فيياإن �لنظييام �لإلكييرتوين �حلك�مييي 
�ملييرن ي�صييتطيع �ل�صييتمر�ر يف �إجيير�ء �ملهييام �لكييربى، و�حلفيياظ علييى �صييرية 
�ملعل�مييات و�صييالمتها و�صمييان بقائهييا يف نف�ييس �ل�قييت. ويف حييال تعر�ييس 
�لنظييام ملخاطيير �إلكرتونييية، فيمكنييه �ل�صييتمر�ر يف معاجليية �لبيانات كذلك.

1

2

3

4

5

جت�صيد �ل�صع�ر بالقدرة على م��كبة �لعمل عند حدوث �لأزمات

�مل�صاعدة يف تديد م��طن �ل�صعف �أو �ملخاطر

�لتغطية �لأو�صع للمرونة �لإلكرتونية

ت�فر فر�س �لتح�صن و�لتط�ير

�لقدرة على �ل�صتمر�رية ب�صكل �صل�س

ي�صيياعد ذلييك علييى و�صييع حليي�ل �صيياملة للدولة �صميين جه�دها 
�ملبذولة لت�فر و�ختبار وت�صن �لقدر�ت على م��كبة �لعمل 

يف حال حدوث هجمات �إلكرتونية �أو ح��دث تخريبية.

ي�صيياعد ذلييك علييى م���صليية تطبيييق �لأ�صييل�ب �ملتبييع من 
�لدولة يف �صييبيل �لتجريب و�لتح�صيين و�لتط�ير ب�ص�رة 

م�صييتمرة للبدء يف تنفيذ �آلية �ملرونة �لإلكرتونية.

�ل�صييتفادة ميين �مليي��رد �لب�صييرية و�لإجيير�ء�ت و�لفر�ييس 
�لإلكرتونييية  �لبيئيية  ت�صييكيل  لإعييادة  �لتكن�ل�جييية 
حييدوث  تكيير�ر  بعييد  �مل�صييتقبلي  و�لنميي�  و�ل�صييتقر�ر 

�لإلكرتونييية. �لهجمييات 

 “one-in، all-in approach” لعمييل علييى تط�ييير منهييج�
وتبني ثقافة �ل�صييتعد�د للتغير يف جميع �جلهات �حلك�مية؛ 
مل�صيياعدتها يف تديييد م��طيين �ل�صعييف و�أوجييه �لق�صيي�ر يف 

برنامييج �ملرونيية �لإلكرتونييية �خلا�ييس بهييا.

جتمييع �ملرونيية �لإلكرتونييية بيين عييدة مالت، مبييا فيها تقييم 
�ملخاطيير و�أف�صييل �ملمار�صييات �لتقنييية و�إد�رة �ملعرفيية و�إد�رة 

�ملخاطيير وتن�صيييق �لأدو�ر لكافيية �لإد�ر�ت و�لأق�صييام.
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التو�سيات
و�ل�صيا�صييات  و�ملبييادر�ت  �لأن�صييطة  خييالل  ميين  �حلك�مييات  �صييت�صبح 
�ل�صييرت�تيجية قييادرة علييى و�صييع �لأ�صا�ييس للتحيي�ل �ل�طنييي �لرقمييي بطريقيية 
�آمنيية و�أ�صييل�ب مييرن. وقييد مت و�صييع �لت��صيييات �ليي��ردة �أدنيياه لتقييدمي �لن�صح 
و�لإر�صيياد حيي�ل �لت�جييه �ل�صيا�صييي �لعام، فالأن�صييطة و�لأعمال �لتييي تق�م بها 

كل حك�ميية ميين �حلك�مييات �صييتعتمد علييى ظييروف و�أو�صيياع حمييددة.

ويجييب علييى �حلك�مييات �لهتمييام بالتخطيييط للربييط بيين �ل�صييرت�تيجية 
�ل�طنييية �لرقمييية و�لأهييد�ف �لأمنييية �لإلكرتونييية �خلا�صيية بهييا؛ حيييث �أن 

هنيياك غر�ييس و��صييح وهيي� بنيياء نظييام �إلكييرتوين مييرن.

ويتمثييل �جلانييب  �لرئي�صييي يف �لقيي�ى �لعامليية يف �ملجييال �لرقمييي،  حيييث �أنها 
ل تق�م بتط�ير وت�صن �آفاق �لت�ظيف يف �لدولة، ولكنها �أي�صًا ت�صكل ثقافة 

�ملرونة �لإلكرتونية يف هذ� �ملجال �لرقمي.

ويجييب عنييد تطبيييق �ملرونيية �لإلكرتونييية �لأخييذ  بعيين �لعتبييار �مل�صييائل 
�لقان�نييية و�خل�ص��صييية و�ل�صييرية علييى �مل�صييت�ين �ل�طنييي و�لييدويل، كمييا 
ينبغييي علييى كل حك�ميية �أن تهييدف �إىل تقيييق �لت��زن �ل�صييليم بن كرثة وقلة 
�لل��ئييح و�لأنظميية يف �ل�قييت نف�صييه، على �مل�صييت�ين �ل�طنييي و�لدويل كذلك. 
كمييا ينبغييي �لنظيير يف �أطيير �لعمييل �لعاملييية لتمكيين �لدوليية ميين �مل�صيياركة يف 

�مل�ؤ�ص�صييات �لدولييية �ملُ�صيياِركة يف عمليييات �لأميين �لإلكييرتوين.

ويتعييّن علييى �حلك�مييات كذلييك  و�صييع �إطييار عمييل للم�صيياعدة يف تديييد 
�لأ�صيي�ل �لرئي�صييية ومعاييير حماييية هييذه �لأ�صيي�ل )بطريقيية مماثليية لتحديد 
�لأ�صيي�ل �لهاّميية يف �لبنييية �لتحتييية �ل�طنييية(، و�صي�صيياعد هييذ� علييى تديييد 

�مليي��رد وت�زيعهييا ب�صييكل �صحيييح ح�صييب �لأول�يييات �لأكييرث �إحلاحييًا.

ويجييب علييى �حلك�مييات �تخيياذ �لقيير�ر ب�صيياأن م�صييت�ى �ملر�قبيية �لإلكرتونييية 
�لتييي �صييتقدمها و�إىل �أي �جلهييات �صييتق�م بتقدميهييا، وميين ثييم و�صييع �ملعاييير 
�خلا�صة باملر�قبة �لإلكرتونية لتلك �لأ�ص�ل غر �مل�صم�لة. و�صت�فر �ملر�قبة 
�لإلكرتونييية نظامييًا يقيي�م بالك�صييف عيين �لهجمييات �لإلكرتونية ب�صييكل و��صح، 
وبالتييايل ت�صييريع �لييرد عليها و�لتعامل معهييا و�لتعايف منها، ف�صاًل عن تعديل 

خطييط �ملرونيية �لإلكرتونية حيثمييا �قت�صى �لأمر.

ويجييب �أي�صييًا  و�صييع �إطييار عييام للم�ؤ�ص�صييات و�ل�صييركات بهييدف �لتعيياون فيمييا 
بينها على تبادل �ملعل�مات ح�ل �لتهديد�ت �لإلكرتونية، كما يجب �أن تك�ن 
هنيياك بر�مييج ومن�صييات �إلكرتونييية لت�فيير �ملعل�مييات حيي�ل م�صييادر هييذه 
�لتهديييد�ت؛ ليتييم تبادلهييا ب�صييكل فيي�ري و�صييريع. وُيتيييح ذلييك فر�صيية �لقيييام 
مبزيييد ميين �أن�صييطة �لتعامييل �ل�صييتباقي مييع هييذه �لتهديييد�ت ولي�ييس مييرد 
�ملر�قبيية �لإلكرتونييية، كمييا ي�صيياعد علييى رفييع �ل�عييي ب�صييرورة �حلاجيية �إىل 

تفعيييل خطييط �ملرونيية �لإلكرتونييية.

وميين �ل�صييروري وجيي�د معاييير �صيياملة خا�صيية باأميين معل�مييات �مل�ؤ�ص�صييات 
و�ل�صييركات وقييدر�ت تليلييية ورميي�ز ت�صييفر خا�صيية بهييا وكذلييك �للتييز�م 
ب�صييروط �لدخيي�ل �لإلكييرتوين، كمييا يجييب على �مل�ؤ�ص�صييات �حلك�مييية �أن تبد�أ 

بتبنييي هييذه �لأميي�ر ون�صييرها.

ويتعّن على �حلك�مة �أي�صًا �أن تركز ب�صكل �أكرب على �صمان قيام �مل�ؤ�ص�صات 
و�ل�صركات بتط�ير ��صرت�تيجيات منا�صبة للمخاطر، تت�صمن تديد �لقدرة 
علييى تمييل �ملخاطيير وكيفييية �لتعامييل مييع �لتهديييد�ت �لإلكرتونييية. وتتيياج 
�لإجيير�ء�ت �لت�صييغيلية �إىل �أن تكيي�ن �آمنيية و�صييليمة بقييدر �لإمييكان، وذلييك 
ميين خييالل �ل�ص��بييط �لد�خلييية و�خلارجييية و�خلدمات و�لرب�مييج و�ملن�صات 
�لإلكرتونييية بهييدف �صمييان حماييية �لعمييالء و�لأ�ص�ل و��صييتمر�رية �خلدمات 

ذ�ت �لقيميية �ملرتفعة.
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اخلامتة
ت��جييه �حلك�مييات تديييًا غيير م�صييب�ق ل ميكيين �لتغلييب عليييه �إل ميين خييالل 
ت�فيير نظييام �إلكييرتوين مييرن و�آميين لالأفيير�د و�ل�صييركات و�مل�ؤ�ص�صييات علييى 
حييد �صيي��ء. ورغييم ذلييك فيياإن �ل�صع�بييات ل ينبغييي �أن تيي�ل دون وجيي�د مثييل 
هييذ� �لنظييام. ول بييد ميين �تخيياذ خطيي��ت حا�صييمة يف �أ�صييرع وقييت ممكيين لأن 
�لتهديييد�ت �لإلكرتونييية يف منيي� م�صييتمر، �إىل جانييب �لتطيي�ر �ل�صييريع يف 

�ملجييالت �لرقمييية يف معظييم �لييدول.

ويتطلييب �لأ�صا�ييس �خلا�ييس باملرونيية �لإلكرتونييية ميين �حلك�مييات تخطييي 
�حل��جز �لتقليدية وتاأ�صي�س �صر�كات ق�ية مع �لقطاع �خلا�س، وذلك �أي�صا  
ميين �أجييل تعزيييز ثقافيية �ملرونة �لإلكرتونية. وتعد عملية �إن�صيياء نظام للمرونة 
�لإلكرتونييية عمليييًة معقييدة و�صعبيية وذ�ت تخ�ص�صييات متعييددة لييكل دوليية، 
حيييث تختلييف متطلبييات كل دوليية بح�صييب �لأو�صيياع �لجتماعييية و�لقان�نييية 

و�لقت�صادييية �ل�صييائدة فيهييا.

�لتييي  و�مل�صييائل  �مل�صييكالت  بع�ييس  بتحديييد  �لتقرييير  هييذ�  يف  قمنييا  لقييد 
�صييت��جهها �حلك�مييات، كمييا مت �لتطييرق �إىل �أهم �لت��صيات ح�ل كيفية بناء 
نظييام �إلكييرتوين مييرن للدوليية. ويكميين �لهييدف ميين ذلييك يف عر�ييس مم�عة 
ميين �لأدو�ت و�لآليييات �لقابليية للتكيييف مييع �لتغييير�ت �ل�صييريعة يف �لعييامل 
�لرقمييي. وناأمييل �أن ي�صيياعد ذلييك �حلك�مييات يف �حل�صيي�ل علييى �إطييار عمييل 
عييام ومتما�صييك للتعامييل مييع �لتحديييات �لإلكرتونييية غيير �ملت�قعيية �لتييي رمبييا 

ت��جههييا يف �مل�صييتقبل.
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املراجع وامل�سادر
و�لث�رة 	  �ملعل�مات  ث�رة  بن  مقارنة  �لعاملة:  و�لق�ى  1"�لتكن�ل�جيا 

�ل�صناعية" ماثيا�س ه�مبرت، جامعة كاليف�رنيا، بركيلي.
ح�ل 	   )EY( وي�نغ  باإرن�صت  خا�صة  عمل  �أور�ق  �إىل  �لييرجيي�ع  ميكن 

�لقيادة �لفكرية كما يلي:
 	 2013 �لعاملية  �ملعل�مات  �أمن  ح�ل   )EY( وي�نغ  �إرن�صت  "��صتبيان 

�إرن�صت  به  تق�م  عاملي  �صن�ي  ��صتبيان  وه�   "GISS" �أو   "2016  –
وي�نغ منذ 19 عامًا، ويغطي م��ص�عات ح�ل �لأمن �لإلكرتوين و�آفاق 
�لتهديد�ت �لإلكرتونية وم��ص�عات جديدة ذ�ت �صلة يف �ملجال نف�صه. 
 – �ل�صت�صعار  �لإلكرتونية:  �ملرونة  نح�  "�لطريق  ��صم  �إطالق  وقد مت 
�مل��جهة– �ل�صتجابة" على ��صتبيان �رن�صت وي�نغ ح�ل �أمن �ملعل�مات 

�لعاملية »GISS« لعام 2016.
�لتح�ل 	  قيييييادة   "CTOs" حلك�مات  ميكن  كيف  �لتغير:  "ع��مل 

�لرقمي" �آر�ء و�أفكار �لقطاع �حلك�مي و�لعام.
�أم�ر 	  خم�صة  يحددون  �ل�صباب  �لأعمال  رو�د  �جليل:  �صياع  "جتنب 

و�جبة للعمل" �أحد م�ؤلفات قمة تالف رو�د �لأعمال �ل�صباب يف دول 
�لع�صرين ح�ل �ملرونة �لإلكرتونية.

يف 	  �لفج�ة  �إغييالق  من  �خلليجي  �لتعاون  مل�س  دول  تقرتب  "كيف 
�لت�صاع  ملعاجلة  للحك�مات  و�لفر�س  �لتحديات  �ختبار  �ملهار�ت؟" 

�ملتنامي يف فج�ة �ملهار�ت.
"�مل��طن �لي�م: ت�فر �مل�صتقبل �لرقمي" كيف يق�م �صناع �ل�صيا�صة يف 	 

�لعامل با�صتخد�م �لتكن�ل�جيا لتعزيز �خلدمات �لعامة."
بتح�ل 	  �لرقمية  �لتقنيات  تق�م  كيف  �لرقمي"  �مل�صتقبل  "ت�ص�ر 

�ل�صركات يف �ملجالت �ملهنية و�ل�صناعية.

"هل تخلق �لتقنية �لرقمية �أزمة قدر�ت يف �لق�ى �لعاملة؟" تديات 	 
جديدة يف مال �لق�ى �لعاملة.

"تقنية The Power of Three for Smarter، �ملزيد من مدن 	 
�ملرونة �لإلكرتونية"

تقيق �ملرونة �لإلكرتونية يف �لنظام �لإلكرتوين"	 
"�ملرونة �لإلكرتونية ل�صل�صلة �لت�ريد"	 
�لعمليات 	  يف  �لإلكرتونية  للمرونة   )EY( وييي�نييغ  �إرن�صت  "تقنيات 

�لت�صغيلية"
"�مل��طن �لي�م: تعزيز �خلدمات �لعامة من خالل �لتكن�ل�جيا"	 
"��صتخد�م �لروب�تات لعمليات جعل �ل�ظائف �ملالية تتم ب�صكل �آيل يف 	 

�مل�صتقبل"
"يف �مل�صتقبل عندما تك�ن �لبيانات مت�فرة يف كل مكان، من �صيق�م 	 

بحفظها بعيدً� عن �لأيدي �خلطاأ؟"
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 �صريك م�ص�ؤول، �إرن�صت وي�نغ 
 رئي�س ق�صم ��صت�صار�ت �ملرونة �لإلكرتونية،

)EMEIA( أوروبا و�ل�صرق �لأو�صط و�لهند و�أفريقيا� 
Raddad.Ayoub@ae.ey.com :لربيد �لإلكرتوين�

كلينتون م فريث

 �صريك م�ص�ؤول، �إرن�صت وي�نغ 
 رئي�س ق�صم ��صت�صار�ت �لأمن �لإلكرتوين،

 منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا
Clinton.Firth@ae.ey.com :لربيد �لإلكرتوين�

حممد نياز

 �صريك م�ص�ؤول، �إرن�صت وي�نغ 
 رئي�س ق�صم ��صت�صار�ت خماطر تكن�ل�جيا �ملعل�مات و�ملرونة �لإلكرتونية �مل�ؤ�ص�صية،
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