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 يヰヨجギ بقヤم ケئجس ميヤس やلヲزやケء
 

 

نحن اليヱ ،ュヱفي خضュ هذا الゅバلュ الذヵ يترابط مع بバضه البバض بشكل مضطرد، 
ゅ ا  نشヰد نمヱا⇔ هゅئا⇔ في استخداュ اأدヱاれ الرقميヱ るالتي بدヱرهゅ بゅتれ تヱلّد فرص⇔

 ヴديدا⇔ محتما⇔ تحصヰبل، تختزن تゅボلمゅب ゅヰلكنヱ ،れاゅالمج るفゅرا⇔ في كゅازدهヱ ⇔اヱنمヱ
ヱفバا⇔، تتزايد الヰجمれゅ االسيبرانيヱ るتتطヱر كمヱ ⇔ゅنヱعゅ⇔، ممヱ . ゅداهمゅ⇔ أمننゅ السيبراني
ゅدنヤلب ⇔ゅيボيボح ⇔ゅاجه : يشكل تحديヱن مرنين بحيث نستطيع أن نヱأن نك ゅننゅمكみاذ كيف ب

ゅلヘضゅء السيبراني ヱفي نヘس الヱقれ اتゅحる حريる ااستخداュ ضمن المخゅطر المرتبطる ب
مسゅحる آمنヱ るجديرة بゅلثるボ لヤمヱاطنين؟ ヱالسぼال هنゅ تحديدا⇔ هヱ كيف نخベヤ لديュヰ هذه 
الثるボ؟ الثるボ التي تمكنュヰ من استخداュ البيゅنれゅ الشخصيヱ るالبيゅنれゅ الحسゅسる بشكل 

ヘتستضي ヱأ ゅヰالتي تنتج るفي اأنظم るボالث ヱص، أゅخゅヰزعヱت ヱأ ゅヰ . ،اأمر るيゅヰفي ن ヱ
كيف بみمكゅننゅ أن نشّجع عヴヤ الثるボ بجميع الجれゅヰ الゅヘعヱ るヤالشركヱ れゅالشركゅء 

ゅاطنينヱة مゅحي ヴヤي عボيボثير حほالرقمي ت ゅدهヱجヱن لヱل التي يكヱالدヱ るمゅバال れゅالخدمヱ ردينヱالمヱ. 

ا يمكن أن تヱجد ثるボ بدヱن فضゅء نحن نュヤバ أنه ا يヱجد تحヱيل رقمي بدヱن ثヱ るボلكن اأكيد أيضゅ⇔ انه 
 .سيبراني آمن

 ゅأننヱ るصゅن، خゅبنヤل るحヤم るيヱلヱلأمن السيبراني أ るطنيヱ るضع استراتيجيヱ يصبح أمر ،ポكل ذل ヴヤء عゅبن
 ヴヤع るバقヱل المヱريس"من الدゅن  1"نداء بヱゅバالت ベゅالسيبراني في سي ゅءنゅمين فضほت ヴإل るجゅلحゅب ⇔ゅمゅن تمヱバتنボمヱ

 .كゅئنゅ الدヱليينالرقمي مع جميع شر

 るحヱتヘالم るركゅج المشヰد منゅاعتم ヴヤص عゅبشكل خ ゅد ركزنボف ،るذه ااستراتيجيヰاإعداد ل ベゅفي سيヱ ،ポلذل
 れゅعゅطボف الヤمن مختヱ ،るحヤالمص ゆゅجميع أصح ポنيين من اجل إشراバالمヱ れゅسسぼالمヱ れف اإداراヤبين مخت

الذヵ مّكن  ヱ271هكذا، فボد صدر أヱا⇔ الボرار رقる . ュالゅバمる بمゅ فيゅヰ مختヤف اأجヰزة اأمنيヱ るالسヤطれゅ الボضゅئي
 ュرار رقボتاه ال ュطني لأمن السيبراني ثヱ ベيين منسバ271من ت  ゅヰمتヰم るطنيヱ るء لجنゅسه إنشゅاس ヴヤع ュّت ヵالذ

 るسゅتتبع لرئ ゅرهヱالتي هي بدヱ عゅدفヤل ヴヤس اأعヤمجヤل るمゅバال るنゅإشراف اأم れتح ،るاعداد هذه ااستراتيجي
るمヱط  .الحكゅبنش れركゅحيث ش ،るضع هذه ااستراتيجيヱبرة لゅمثヱ دヰبكل ج るجنヤال れヤعم ،ゅヰئゅد انشバشرة بゅمبヱ

ヱكثゅفる في ヱرش عمل ヱمぼتمراれ كمヱ ゅقゅمれ بزيゅراれ استكشゅفيる نظمتゅヰ لゅヰ بバثる ااتحゅد اأヱرヱبي في لبنゅن، 
نヘس الヱقれ كゅنれ الヤجنる تボيュ ايضヱ  ⇔ゅفي. ヱشゅرポ فيゅヰ عدد من الخبراء اأヱرヱبيين الكبゅر المختصين بヰذا المجゅل

ゅ مع كل من الجゅمるバ الヤبنゅنيヱ るجゅمるバ الボديس يヱسف ヱهذا مゅ يظヰر الحرص عヱ ヴヤجヱد اكبر عدد  ゅ أكゅديمي⇔ تヱゅバن⇔
るذه ااستراتيجيヰل ポر مشترヱضع تصヱ ااطراف من اجل るفゅمن كヱ るحヤالمص ゆゅأستغل . ممكن من اصح ゅهنヱ

 .سゅهュ في هذا الバمل الذヵ اصヘه بゅإنجゅز الヱطني الكبير الヘرصる أعرゆ عن امتنゅني لكل من

                                                           

1
 نداء مゅكرヱن إيمゅنヱيل الヘرنسي الجمヱヰريる رئيس أطベヤ اليヱنسكヱ، في( IGF)اإنترنれ  إدارة منتدى اجتمゅع ヱبمنゅسبる ،1122 نヱفمبر 21 في  

 من بゅلバヘل دعمه تュ قد السيبراني الヘضゅء لتほمين مشتركる مبゅدむ لتطヱير المستヱى الرفيع اإعان هذا. السيبراني الヘضゅء في ヱاأمن لヤثるボ بゅريس
ا 551 قبل  .المدني ヱالمجتمع دヱليる منظمヱ 211 る الخゅص الボطゅع من كيゅن ヱ 147 دヱلる 66 ذلポ في بمゅ، مぼيد⇔
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اا : ان هذه الجヱヰد قد أヱصヤتنゅ الヴ نتيجる يボينيヱ るأظヰرれ لنゅ الطريベ الذヵ سنسヤكه في اطゅر أمننゅ السيبراني
ヱهヱ ان الバمل عヴヤ إنشゅء ヱتほسيس ヱكゅلる عヴヤ مستヱى الヱطن، تحれ سヤطる رئゅسる مجヤس الヱزراء بحيث تكヱن 

ヱهذه الヱكゅلる ستكヱن هي السヤطる المسヱぼلる عن أمن . ヤس اأعヴヤ لヤدفゅع، يبدヱ أمرا⇔ مヤحゅ⇔ ا غنヴ عنهمヤحるボ بゅلمج
るالسيبراني るالجريم るفحゅعدة في مكゅالمسヱ れゅمヱヤバالم るأنظم . れゅجمヰمن ال ゅيتنゅستضمن امر حم るلゅكヱان هذه ال

الヱطن، ヱبゅلتゅلي ستسゅهュ في صヱن سيゅدتنゅ  السيبرانيる من خال تنヘيذ استراتيجيتنゅ الヱطنيる هذه عヴヤ كゅمل ارجゅء
ゅヰيヤظ عゅヘالحヱ るالرقمي. 

لكن يجゆ أن اشير هنゅ الヴ أن عمل هذه الヱكゅلる سيكヱن عديュ الجدヱى إذا لュ نبذل في نヘس الヱقれ جヰدا⇔ كبيرا⇔  
 ュإذا لヱ るالرقمي れاヱاأد ュاستخدا るميヱطر اليゅالمخ ヴヤع ュヰعيتヱتヱ ゅاطنينヱلدى م ポى اإدراヱنشجع لرفع مست

عヴヤ التدريゆ المヰني لرفع مستヱى كゅفる الجれゅヰ اأسゅسيる التي ستكヱن مشゅركる في مسヱぼليる حمゅيる الヱطن في 
 .الヘضゅء السيبراني

ضمゅن الحد اادنヴ من اأمن لمヱاطنينヱ ゅلحسن سير عمل نظゅمنゅ الديمヱقراطي، : ان مشرヱعي له طمヱح
المバنيる في لبنゅن في اطゅر جヰد جゅمع عヴヤ المستヱيين ヱأن تكヱن هذه ااستراتيجيる متبنゅة من جميع اأطراف 

 .المحヤي ヱالدヱلي

 れゅطヤن بين السヱゅバتヤاسع لヱ رゅير اطヱتط ヴヤمل عバل أن نゅفي هذا المج ⇔ゅأيض ヵرヱحيث انه من الضرヱ
الゅバمる، الボطゅع الخゅص، ヱالمجتمع المدني، فみنني أدعヱ جميع اأطراف المバنيる في الヱطن أن تشゅرポ في هذا 

 .جمゅعي لكي يكヱن تنヘيذ هذه ااستراتيجيる فゅバا⇔ ヱمヘيدا⇔ لمصゅلح بヤدنゅالجヰد ال

 

 

ヵد الحريرバس 

 رئيس الヱزراء

 

 



 

るمギمق 
 

منذ الヤحظる اأヱلヴ إنشゅئゅヰ، كゅنれ شبكる اإنترنれ تطمح الヱ ヴضع أداة جديدة في خدمる اإنسゅنيる تバمل من 
إليゅヰ بحريる من اجل مشゅركる المヱヤバمヱ れゅالمバرفる ضمن فضゅء افتراضي خال منصる عゅلميる يمكن الヱصヱل 

るيديヤボالت るد الجغرافيヱز كل الحدヱゅمع يتجゅر المضطرد في . جヱأن التط ポاإدرا ゆدف، فيجヰهذا ال ベيボتح ュإذ تヱ
ゅ من المخゅطر المرتبطる بヰذا الヘضゅء ヱ في ヱاقع ヱبゅلバヘل فゅن الヘضゅء السيبراني ه. التボنيれゅ الرقميる قد زاد أيض⇔

 るسكريバالヱ るسيゅالسيヱ るفيゅボالث れتراヱلتゅب るボヤバة المتヱボالヱ るطヤبير عن السバتヤل ュء∀ افتراضٌي ُيستخدゅاأمر فض
るديゅااقتصヱ .ヱهذا النح ヴヤصرة، عゅバالم るليヱالد れゅاقバء الゅستمرار في بنゅر بヱنه يتطみف. 

ゅداتنゅاقتصヱ るعيゅااجتم ゅعاتنゅヘتヱ るميヱالي ゅتنゅحي れتゅب ュヱاليヱ  اأمن فيヱ るفيゅヘالشヱ るقيヱثヱالم ヴヤتمد عバت
れاゅااتصヱ れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱاجه . تكنヱل اأخرى، يヱه مثل جميع الدヤن، مثゅاضح أن لبنヱر، من الゅفي هذا ااط

الجريمる السيبرانيる، التجسس، التخريゆ، اابتزاز، ااستخداュ )الバديد من التヰديداれ في فضゅئه السيبراني 
 .، ممゅ يヱボض درجる الثヱ るボاأمن بヘضゅئه السيبراني...(رط لヤبيゅنれゅ الشخصيヱ るغيرهヘゅااحتيゅلي أヱ الم

 るفゅل اأمن السيبراني لكヱヤفير حヱتكمن في ت るنيゅبنヤال るلヱدヤل るسيゅاأس るليヱぼن المسみف ،ベゅفي هذا السي
ديمボراطيヱ るضمゅن التحديれゅ الحゅليヱ るالمستボبヤيヱ ،るفي اتゅحる فضゅء سيبراني مヘتヱح ヱحر، ضمن مبゅدむ احتراュ ال

 ヴヤاطنين عヱالمヱ صゅع الخゅطボالヱ ュゅバع الゅطボヤل るボالثヱ من اأمن るليゅع るدرج ベيボمن اجل تح ポكل ذلヱ ،ゅヰيتゅحم
 لبنゅنيる ، مヰمتヱ ゅヰضع استراتيجيヱ るطني1122るمن هنゅ، أتれ ضرヱرة إنشゅء لجنヱ るطنيる في عュゅ . حد سヱاء

قゅمれ  الذヵنボدمゅヰ هنゅ هي نتيجる لヰذا الバمل الجمゅعي المكثف ヱبゅلتゅلي فみن اإستراتيجيる التي . لأمن السيبراني
 ⇔ゅバمجتم ،⇔ゅر ليصبح حتمヱيتط ヵالذ ゅنバمي لمجتمヱボمين اأمن الほت るيヤفي عم るيヱهي تشكل حجر زاヱ ،るجنヤبه ال

لصゅلح الュゅバ لجميع اأطراف لخدمる ارقميゅ⇔ أكثر من أヱ ヵقれ مضヱ ،ヴبゅلتゅلي فゅن هذه ااستراتيجيる تヰدف 
ヤعゅヘنيالゅبنヤفي المجتمع ال る. 

ان هذه الخطヱة، ヱا شポ، تمثل نヰجゅ⇔ جريئヱ ⇔ゅطمヱحゅ⇔ قュゅ لبنゅن بヱضバه لنヘسه من اجل تنظيュ فضゅئه 
ヱضع الバنصر البشرヵ في تنظيュ فضゅء لبنゅن السيبراني،  هياأهداف المبتغゅة من هذا النヰج ان  .السيبراني

るالسيبراني れゅالتحدي ュゅته امゅليヱぼء ا ،مركز مسゅبنヤعي لヱد لヰعي الجゅيالجمヤى الداخヱالمست ヴヤطني عヱ، 
ヱヴل الヱصヱليأ الヱى الدヱالمست ヴヤى عヱن أقヱゅバسس لت. 
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  سやأや  メヱليゴء
 やاتراやيجيجや るلヲطレجや るلレらヤانجる لأمن やلسجらاやني
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メヱأや صلヘلや :ラاレらヤيجيي لやإتراや ベلسجاや 

ゅت التكنヱلヱجي الذュヵ التボدّ مヱجる نヘسه اليュヱ في خضュ لبنゅن يجد  اا انه، ヱمن خال اعتمゅده . كتسح الゅバلュ حゅلي⇔
 ヴإل るعرض れゅب ،るغير آمن るسيبراني るبيئヱ るバاضヱمت るرقمي れゅخدم ヴヤطرعゅددة  مخバه متゅبنヱ دف أمنهヰقد تست

 .التحتيる فضا عن سامヱ るخصヱصيる مヱاطنيه

هيئれゅ الボطゅع  عبر مختヤفسيبراني استراتيجيヱ るطنيヱ るاضحヱ るمヱحدة لأمن ال غيゆゅن أضف الヴ ذلポ أ
ュゅバمنع الヱ عゅالدف るيヤل من عمバص، يجゅع الخゅطボال れゅسسぼم ゅヰバمヱ ، هذهるヤشبه مستحيヱ るبバص るيヤعم れゅجمヰال .

الجれゅヰ منゅヰ بバض  عゅنれالヰجمれゅ التي ヱمختヤف انヱاع  ،ヱخرヱقれゅ البيゅنヱ، れゅاذا مゅ نظرنゅ إلヴ نゅボط الضバف
ゅصヱخص ،るنيゅبنヤخال ال ュゅバ9102 ال،  ゅاذا مヱゅالتي مدى  أدركن るلヱヰتمكنالس  ゅヰنبヱجمゅヰل  المヱصヱمن ال

 れゅشبك ヴإلれゅヰج るヘヤص، مختゅالخヱ ュゅバعين الゅطボفي ال  るجゅتصبح الح ヴإل るفحゅمكヱ نゅاأمن السيبراني في لبن
ضرヱرة مヤحヱ  るالحゅヘظ عヴヤ مستヱى جيد من أمن البيゅنヱ れゅسامる النظュ المヱヤバمゅتيる المぼذヵالسポヱヤ السيبراني 

 .ヱるداهم

في  جれゅヰالمぼسسヱ れゅال بバضبバض المحヱゅاれ المنヘردة ヱالخجヱلる التي تبذلゅヰ  رغュ أنه، ヱيمكننゅ الヱボل
غير كゅفيる  هيسبيل حمゅيる بيゅنゅتヱ ゅヰأنظمتゅヰ، فゅن المبゅدراヱ れالجヱヰد التي نヘذヱ れتنヘذ عヴヤ مستヱى البヤد ككل 

ヱد في اطゅر دمج كゅفる الجヰكل ذلポ، بゅتれ الحゅجる مゅّسる الヴ بنゅء عヴヤ . في تحボيベ الヰدف المنشヱد إلヴ حد كبير
الدفゅع الゅバّヘل ضد تほمين بشكل جّيد في سبيل اأطر عبر اتبゅع إستراتيجيヱ るطنيる شゅمヱ るヤمحددة  نヰج تヱゅバني

 れゅجمヰالヱال ュجرائるاذا⇔ ل. السيبرانيュ  دバي ポゅهنヴأدن  ポلدىش ヵن من أゅد غير المنظّ  كヱヰان الج るبينم るボالمنسヱ 
تحベボ يمكن أن في مجゅل اأمن السيبراني في لبنゅن ا  التي بذلれ في السゅبヱ ベحتヴ يヱمنゅ هذاるヱ الجれゅヰ المバنيّ 

 :ヱفيمゅ يヤي نذكر بバض اأسبゆゅ التي تヱضح الヱضع الحゅلي في هذا المجゅل. ابدا⇔ النتゅئج المرجヱة

 ゆゅل اأمن السيبراني غيゅحدة في مجヱم るطنيヱ るاستراتيجي : るسسぼعين ان كل مゅطボال れゅسسぼمن م
ゅヰيتぼر ゅヰص لديゅالخヱ ュゅバصّ  الゅالخ るاأمني れاإجراءا ポكذلヱ في るلゅバّف れنゅان كヱ التيヱ ،ゅヰب るسيّ الベゅ 

ゅバلュ، الخゅّص، اا أنه من الصゆバ دمجゅヰ في اطゅر تヱゅバني اشمل من دヱن ヱجヱد مゅバيير ヱاضحる الم
るاضحヱ るأداء رئيسي れشراぼمヱ.  ュّه عدヤك ポمن ذل ュاأهヱنيゅامكる دل تゅن البヱゅバالتヱ れゅمヱヤバفي أطر م

 .خرينمشتركる مع اآ

 غるالسيبراني ュالجرائ ュالتي تحك るاأنظمヱ انينヱボال ゆゅي : るاأنظمヱ れゅバالتشريヱ انينヱボال ヴن إلゅر لبنボتヘي
 るالازم るيゅلحمぼمヤل るالسيبراني ベヱボالحヱ るصゅالخ れゅالشركヱ るميヱالحك れゅاءأفراسسヱحد س ヴヤاد ع .

 ゅالكم ゆゅضع يسجل غيヱد لヱヰجるاضحヱال れゅヘريバال الت るل اإجراميゅأعمるلسيبراني  るヘヤالمخت ゅヰاعヱانヱ
 ゅكمヱحظ هヤلي ا يゅالح れゅبヱボバن الヱنゅالذا أن قュع من الجرائヱأضف. ن  ،ポذل ヴر أإلゅاآثヱ ゆاقヱバن ال

 .بشكل ヱاضح بدヱرهゅ عヴヤ مثل هذه اأعمゅل اإجراميる ليسれ محددة تي تترتゆال

  ゆゅغي るلゅكヱلأمن السيبرانيال るطنيヱال : ⇔ゅليゅن حゅجد في لبنヱأ ا ي るطنيヱ るヰج るيヱأ るميヱحك るلゅكヱ 
るمختص ゅヰمتヰ2 :م- るيゅظ حمヘحヱ 1 ؛اأمن السيبراني- ヱ اقتراح るバبゅمتヱ يذヘتنベال تطبي るボヤバانين المتヱボ
れゅヰ مختヤف الج التي تحتゅج اليゅヰبゅأشخゅص ذヵヱ الخبرة الازمる ااستゅバنる / ف يتヱظال -1بذلポ؛ 

 れゅسسぼالمヱ؛  في سبيلるسبゅالمن るالسيبراني るاأمني ゅضع أطرهヱ4- دボض يتヱعر ュ رشヱ ヱ るتدريبي
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ヱليる برامج التヱعيる استمراريヱ るشمضمゅن  -ヱ6التطヱير؛ الヤバمي  البحثヱتشجيع دعる5-  ュ؛ مختصّ 
 .بゅأمن السيبراني عヴヤ مستヱى الヱطن

  د فيゅسヘال るفحゅد الرقميمكゅااقتص:  ゅيه كمヤل عゅالح れنゅك ،るボبゅالس ュاヱيفي ااعボن في  تصنيف بゅلبن
 ュゅバضمن  1122ال るل فئヱالدれヤالتي سّج るليゅد عゅفس れゅيヱمست ⇔ゅريبボت るبتゅث るلゅهذه حヱ ، دヤبヤفي هذا ل

التي  اأهヤيるإلヴ عヱاقゆ الحرゆ هذه الحゅلバ るزى ヱيمكن أن تُ  .لتصنيف منذ تسバينれゅ الボرن المゅضيا
 ،ポبه آنذا れヘحيثعص  ほنش ゅヰمل عنゅا جيل كヱشゅاطنين الذين عヱهيكل ظل في من الم ヴر إلボتヘمجتمع ي
ュゅバال ュゅالنظヱ るلヱبدا⇔ من . الدヱ ュهيゅヘيد هذا الجيل مバئدة قبل أن يستゅس れنゅالتي ك るيديヤボالت るنيゅبنヤال るفゅボالث

سヱى حゅجته من هذه الحرヱ ゆا يرى اذ به يخرج الحرヱ ゆالمبنيる عヴヤ النزاهヱ るااحتراヱ ュالكゅヘءة، 
 .بشتヴ الヱسゅئل كتヱバيض عن سنヱاれ الحرمゅنرغبゅته إلヴ إشبゅع 

ضد تطبيる  ベالرئيسي من الヱバائベن الヘسゅد ヱااقتصゅد الرقمي يتنゅقضゅن بشكل كゅمل، فゅلヘسゅد هヱ إ
، أن اعتمゅد المكننヱ るتطヱير ااقتصゅد الرقمي يستطيع أن الゅバلュ سيゅسれゅ اأمن السيبراني في بヤدان

 .أن يヤغي، الكثير من أنمゅط الヘسゅد أحヱالاヱفي أحسن  ،يحدّ 

في هجمれゅ إلكترヱنيる  تتヱرطاأحيゅن كثير من في ヱالゅヘسدة جれゅヰ كمゅ انه من المバرヱف أيضゅ⇔ أن ال
るنشط  ヱأるكنゅس るيヤشرة، داخゅغير مب ヱشرة أゅمب ،ヱأ  るالبني ゅفرهヱالتي ت れゅطيل الخدمバدف تヰب ،るرجيゅخ

るالرقمي るد التحتيゅطنالرقمي  لاقتصヱدف حيث، يالヰاء يぼه ヴال ュヰءاتゅادع れゅاثب  れゅءة الخدمゅヘك ュدバب
الヴ الバمヤيれゅ اليدヱيヱ るالヱバدة المكننる مشゅريع عن  バدヱلゅلاقنゅع اصحゆゅ الボرار بالرقميる من أجل 

 ゆバحيث يص ،るボبゅالس るالمختص れゅヰالج ヴヤع るماحظヱمنتتبع  أゅد مكゅسヘال. 

 ベゅغرافي  السيヱالديمヱ عيゅااجتمバني المتゅبنヤجهالヱاأسس  :دد اأ ヴヤني عゅبنヤر الヱيرتكز الدست
ヱاذ تバّد التバدديる . الديمボراطيる التي تحゅفظ عヴヤ المسヱゅاة في الحベヱボ بين المجتمれゅバ الدينيる المتバددة فيه

ا ヱغنヴ⇔ لأمる اا انゅヰ ُيمكن اسゅءة استغالゅヰ لزعزعる ااستボرار في كل مجゅل من  ا ヱممّيز⇔ ゅ فريد⇔ مكヱن⇔
 ستخداュااヱتبゅدل الヱتヱゅバن مجゅاれ الكل  يتسبゆ في عرقるヤ جゅاれ الحيゅة الゅバمヱ るالمدنيる في البヤد، ممゅم

ゆسゅالمن れهاぼمヤلヱ ، るصゅلخゅتصل الح ゅلب عندمゅヱ れゅヰالجれゅسسぼددة التي تشكل المجتمع  مバالمت
ممゅ يぼدヵ الヴ استنزاف الدヱلる من المゅヰراれ الضرヱريる  نحヱ اانバزاليヱ るالヘرديるالヴ الجنヱح الヤبنゅني 

 るالمبني るヤمゅالش るتيゅالخدم るنヱالمر ヴヤثر عぼيヱ ゅكم ゅヰتゅعゅقطヱ ゅヰتゅسسぼلحسن سير عمل م るبヱヤالمطヱ
 れゅヰف الجヤن بين مختヱゅバالت ヴヤعヱالれゅسسぼم ゅヰفي. 

دأ الكゅヘءة، بحيث يجゆ ااعتمゅد اヱا⇔، ヱقبل كل شيء، عヴヤ مبإن انجع السبل لتゅヘدヵ هذا الヱضع هヱ في 
 ゆヤأن يط ヱأ ュヰلゅفي مج るالخبرة الازم ،ゆالمراتヱ ゆصゅف المنヤن في مختヱّينバاأفراد الم ポヤأن يمت

ゅヰن بヱمヱボالتي سي ュヰلゅعمほب るヤالص ベثيヱ لゅفي مج ュヰتخصص れدة تثبゅヰش ポمثا⇔ امتا ュヰكس هذا . منバي
 .السيبرانيالتヱّجه أيضゅ⇔ المتطヤبれゅ اإلزاميる لバヤمل في مجゅل اأمن 

 ゆيصي ヵس الذヱيرヘلゅب るالسيبراني れゅجمヰء⇔ يمكن تشبيه الゅفي  أعضヵحي أ ュمن . جس れن هي ُتركゅف
، فستバرض كゅمل الجسュ لヤخطر ヱحتヴ أن هذا الخطر يمكن أن . دヱن عاج أヱ عヱلجれ بشكل غير كゅف∃

 .ينتشر إلヴ أفراد آخرين، مヰددا⇔ بتヱヤيث المجتمع بほكمヤه ヱصヱا⇔ ربمゅ الヴ هاكه

 أن يكヱنبほكمヤه، ينبغي  الヱطنامكゅنيる انتشゅر مثل هذا التヰديد المحتمل عヴヤ مستヱى  أヱヵاستئصゅل 
 るバاسヱ るعヱمجم ュستخداゅبヱ ،نيينバالم るحヤالمص ゆゅفيه جميع أصح ポرゅما⇔، بحيث يشゅشヱ ⇔ゅボمل منسバال

るقヱثヱالم れد الخبراゅاعتمヱ ゅكم ベالتطبي れاヱمن أد. 
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 るلヱالد ヴヤع ゆر اذا⇔، يجゅختصゅيذ ابヘينين لتنバص المゅكد من أن اأشخほلأمن االت るطنيヱال るستراتيجي
مヱثヱقヱن، من ذヵヱ الخبرة الゅバليヱ ،るيتحヱヤن أيضゅ⇔ بゅلمسヱぼليる في الحゅヘظ  ،السيبراني هュ انゅس أكゅヘء

ヵヱボطني الヱالحّس ال ヱمل هバヤل ュفزهゅن حヱيكヱ ،ュゅバلح الゅزيز الصバتヱ るالمشترك るحヤالمص ヴヤع. 

 نヱゅバص في التボطني النヱى الヱالمست ヴヤع れف اإداراヤبين مخت: ほت ヴヤع ⇔ゅليゅمل حバت るسسぼمين ان كل م
. أمنゅヰ السيبراني بشكل منヘصل، من دヱن ヱجヱد إطゅر ヱاضح يسمح لゅヰ بゅلتヱゅバن مع المぼسسれゅ اأخرى

 れゅنゅالبيヱ れゅمヱヤバدل المゅتبヱ ュسゅボتヱ ベدة ااكيدة من مبدأ التنسيゅヘميزة ااست れゅسسぼد المボヘي ゅهذا مヱ
れالخبراヱ .ف اإدヤبين مخت ヴن قد يحصل حتヱゅバص في التボأن الن ،ポذل ヴضمن أضف إل れارا

 ュمل كل قسバل اأمني، بحيث يゅفي المج るصゅخヱ ،احدةヱال るسسぼالمヱل بدا من  أボحدة بشكل مستヱ
 .المぼسسる الゅバمる/ التヱゅバن مゅバ⇔ في سبيل تほمين امن اادارة 

 ゆنゅمن ج るلゅバف るركゅد مشヱجヱ ュعد ュゅバع الゅطボاقع الヱض بヱヰص في سبيل النゅع الخゅطボر  :الボتヘي
اطゅر تنظيمي ヱالヴ غيゆゅ نظュゅ تヱعヵヱ لديه يسمح له بゅاعتمゅد عヴヤ الボطゅع  الボطゅع الュゅバ إلヱ ヴجヱد

الخゅص عند الحゅجる، من اجل التشゅرポ مバه في تغطيる النボص الذヵ لديه في الخبراヱ れتنميヱ るتバヘيل 
ゅヰل るバبゅئف التゅظヱالヱ دة لديهヱجヱالم れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱتكن ュゅأقس.  ،ュゅバع الゅطボد الゅاعتم ヴإل ポقد أدى ذلヱ

كثير من ااحيゅن، اعتمゅدا⇔ كヤيゅ⇔ عヴヤ الشركれゅ الخゅصる من اجل تほمين ヱتヱفير خدمれゅ تكنヱلヱجيゅ  في
ヱان كゅن من المュヰ لボヤطゅع الュゅバ أن يستバين بمصゅدر خゅرجيる لمثل هذه . المヱヤバمヱ れゅاأمن السيبراني له

ヱتぼكد السجاれ . مع الボطゅع الخゅص أضバف التヱゅバنفي هذا ااطゅر  المバتمدالخدمれゅ، اا ان النمヱذج 
 ゆヤفي أغヱ ،صゅع الخゅطボأن ال ヴاإلヱヤالمط れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱريع تكنゅمش ュيヤينجح في تس ュن، لゅبأحي る

إلヴ الボطゅع الュゅバ بشكل كゅمل أヱ حتヴ بشكل كゅف، ヱأن الボطゅع الュゅバ لュ يستヘد كمゅ كゅن ينبغي له أن 
راれ في المستボبل عند أヵ شراكる تحصل من هنゅ تنبغي مゅバلجる هذه الثغ. يستヘيد من تنヘيذ هذه المشゅريع

 ヱ صゅع الخゅطボر/ مع الゅءة في هذا المضمゅئج بنゅن نتゅلي من أجل ضمヱن دヱゅバت ュゅعند قي ヱأ. 

  لヱتحヤل るاستراتيجيヱ れゅمヱヤバمヤطني لヱ ュゅضع نظヱ في سبيل れゅيヱالمست ヴヤأع ヴヤدرة عゅد مبヱجヱ ュعد
الدヱلる لشヱぼن  مكتヱ ゆزير ヱ من خالعヴヤ الرغュ من كل الجヱヰد التي بذلれ بشكل مستボل أ: الرقمي

 るنيヱاإلكتر るمヱريع الحكゅضمن مش るااداري るالتنميヱريع اأت أゅـمتـمش ュゅمنذ ع れヤالتي حص る2115 
في مختヤف الヱزاراれ، يبヴボ لبنゅن يヘتボر الヴ تطヱير رぼيる شゅمるヤ عヴヤ مستヱى الدヱلる تضمن نヰج تヱゅバني 

れゅسسぼالم るفゅبين ك ポمشتر . ポゅهنヱلヤخ ヱ اضحヱجヵل  دゅفي مج ベع التنسيヱضヱفي م れゅسسぼبين الم
اطゅر مぼسسي عヴヤ مستヱى عゅلي، ممゅ يجバل من  أヵتكنヱلヱجيゅ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاヱ れالذヵ ا يسنده 

ゆバأمن السيبراني جدا⇔  الصゅب るボヤバادث المتヱإدارة الحヱ تحديدヱ فゅيصبح . اكتش ،るفي مثل هكذا بيئ
المぼسسれゅ الゅバمる أヱ الخゅصヱ るفゅع السيبراني لحمゅيる المヱاطنين، ااستخداュ الゅバヘل لأمن السيبراني ヱالد

 .بゅلخطرمヰدد جديゅ⇔  من قبل الヰجمれゅ السيبرانيる المستヰدفين

 るバالسري れالتكيف مع التغيرا るبヱバصヱ ص في عدد خبراء اأمن السيبرانيボالن : るاإداري れゅيئヰان ال
ヱالشركヱ れゅالجゅمれゅバ في لبنゅن هي في حゅجる مゅسる إلヴ تطヱير الヱعي حヱل قضゅيゅ اامن السيبراني 
ヱصヱا⇔ الヴ خベヤ جヱ من اأمن السيبراني جيد التنظيヱ ュمتヱازن ヱذلポ من خال تطヱير البرامج 

 れゅيヱجميع المست ヴヤع るالتدريبيヱ るيميヤバالت(ظヱال ،れゅバمゅالجヱ إلخالمدارس ،れتمراぼئف، المゅ)... ،
جゅهزة لヤتゅバمل مع التطヱر السريع في طبيるバ الجرائュ السيبرانيヱ るاأسゅليゆ المستخدمる  جميゅヰバلتكヱن 

ゅヰفي .れゅتصر تدريبボء الحظ، تヱلكن لس  ⇔ゅليゅاامن السيبراني ح  ヱأ るيميヤバالت れゅض المنظمバب ヴヤع
ヱيميل الطاゆ حゅليゅ⇔ إلヴ . التヤバيميる اأخرىالجمバيれゅ في بバض المنゅطベ أヱ بバض الجゅمれゅバ أヱ البرامج 

ااعتمゅد عヴヤ التヤバيュ الذاتي في هذا المجゅل بدا⇔ من الحصヱل عヴヤ برامج تヤバيميヱ るتدريبيる رسميる تヱفر 
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 れゅعゅالصنヱ れゅعゅطボفي ال ゆاهヱمثل هذه الم ヴال ベヱالس るجゅح るبيヤلت るقヱثヱالمヱ るالازم れاヱاأد ュヰل
 .المكشヱفる لヤمخゅطر في لبنゅن

مゅ سبベ، نستنتج ان لبنゅن ヱمぼسسゅته، كゅن ヱا يزال، عرضる لヤتヰديداヱ れالجرائュ السيبرانيる مثヤه مثل أヵ م
ュلゅバد آخر في الヤطني . بヱى الヱالمست ヴヤربته عゅボاآن م ヴحت ュتت ュن لゅاامن السيبراني في لبن ュأن أمر تنظيヱ

زمين بين كゅفる الجれゅヰ في الボطゅعين الュゅバ بゅلشكل الصحيح، كمヱ ゅيヘتボر هذا اأمر إلヴ التヱゅバن ヱالتنسيベ الا
 るتيゅمヱヤバالم るصيヱالخصヱ るل السامゅفي مج るسيゅاأس れゅجゅن ااحتيゅلي لضمヱى الدヱالمست ヴヤعヱ صゅالخヱ

 .لمヱاطنيه

ان الバديد من المぼسسヱ れゅالشركれゅ الヤبنゅنيる تボدュ اليュヱ خدمれゅ عبر اإنترنれ لヤكثير من المヱاطنين ヱالバماء 
، ان استخدامヱ ュヰلكن. ثر ヱاكثر ممن يバتمدヱن عヴヤ اإنترنれ في تほمين الحゅجيヱ れゅالخدمれゅالذين أصبحヱا اك

ヤバف يجヱغير اآمن س れاإنترنュヰ るالسيبراني れゅجمヰヤل るدائم るء . عرضゅضボمن أنه ا يمكن ال ュلرغゅبヱ ،لكن
れ الヰجヱ ュヱتخヘيف تヤボيヤه بشكل كبير ヱفゅバل عن طريベ تボييد مسゅحゅ من الممكنبصヱرة كゅمるヤ عヴヤ هذا الخطر، 

 ゅفرهヱالتي ت るヤئゅヰرص الヘدة من الゅヘااستヱ رゅاستمرار في اازدهゅمجتمع بヤى يسمح لヱمست ヴإل れゅجمヰر الゅانتش
るالرقمي ゅجيヱلヱله التكن. 

 やنيازロ ما やلヵグ يم 1.1
れゅヰج ゅヰب れمゅد التي قヱヰالج ュر أهゅختصゅي، نذكر بヤي ゅفيم るヘヤل اأمن السيبرانيفي  مختゅفي نبدأ . مج ュゅバال

قゅمれ الشرطる الボضゅئيる في قヱى اأمن الداخヤي بتほسيس مكتゆ مختص بمكゅفحる جرائュ المヤكيる حيث ، 1116
るتيゅمヱヤバالم ュجرائヱ るكريヘال، ヱ هヘيヤتك ュى بتヱゅفي الشك ベيボلتحゅれゅقヱخرヱ  るボヤバالمت ュالجرائヱ اأمن السيبراني

تヱعيる  الボيュゅ بحماれعطぼゅه دヱر في بتكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅ تحれ إشراف السヤطれゅ الボضゅئيる، كمヱ ゅتュ ا
ヱ るمゅバال れゅسسぼمヤل れゅسسぼالم るيميヤバل التヱأحدثح  るالسيبراني れゅجمヰالヱ れديداヰالت ュالجرائヱれعبر اإنترن. 

 ヴヤعヱ ゅヰتヰاأخرى، كل من ج るراتيゅااستخبヱ るزة اأمنيヰاأج れヤعم ،⇔ゅسعأأيضヱ ممكن ベゅمن اجل نط ،
 ベيボالتحヱ ヵفي التحر ゅヰزيز قدراتバفي ت るفحゅف مكヤفيمخت ゅمي، بمヱボاأمن ال ゅヰرض لバالتي يت れديداヰالتゅヰ 

 .الヰجمれゅ السيبرانيる، التجسس ヱاارهゆゅ السيبراني

 ゅأم ュゅバد ، 1121في الボني فゅبنヤزراء الヱرئيس ال ュゅءقゅنشみب るميヱالحك れゅヰين عن الجヤممث ュتض ،るطنيヱ るلجن 
ヱ るسيゅزة عن اأسヰاأج るاأمني れحددヱالرئي ゅヰمتヰم るفي سي るفحゅمكヱ ل اأمن السيبرانيヱطني حヱ رヱضع تصヱ

るالسيبراني るالجريم .ヱرار، لكنボهذا ال ヴヤع れاヱسن るバر تسヱد مرバبヱ ، يتبّين ّヱالتطヱ السريع ヱر المستمر أن النم
ゅجيヱلヱالتكن るعゅفي صن ヱるجيヰمن れゅرسゅأفضل ممヱ  اأمن السيبراني ポكذلヱ ュヱجヰال れゅنيボر تゅانتشヱ رヱتط

ممゅ كゅن ヱاكثر تボバيدا  يるحسゅسأمرا⇔ شديد الالخゅص ヱالヘريد  مヱضヱعهذا السبل مゅバلجる  جバابراني ヱالدفゅع السي
ベبゅضع في السヱيه الヤع. 

 ヵرヱطي معلذا اصبح من الضرゅバلأمن السيبراني ا الت るطنيヱال るاستراتيجيるربゅボأكثر  بمるمن  جدي るليゅバفヱ
المكるヘヤ هذا ゅバヘلる التي يجゆ اتخゅذهゅ من قبل الヤجنる الヱطنيる رسヱ ュتحديد اإجراءاれ الالسゅبベ في سبيل التمكن من 

 .المヱضヱع

تحتゅج أصبحれ ااستراتيجيる  نستطيع الヱボل أن، 1121اذا⇔، ヱمن النゅحيる الバمヤيヱ るالتشغيヤيヱ ،るمゅボرنる⇔ بنヰج 
ゅبحد ذاته جバل اأمن السيبراني  -2: عヴヤ ترّكزن أ ヱ ゅقゅبا⇔  ،هدف⇔ゅ إلزامي⇔ ゅ قゅنヱن⇔ البنヴ  في كゅفる لヤتنヘيذ ヱمヤزم⇔

ヱخゅصる  الدفゅع السيبرانيالヱطنيる في مجゅل ボدراれ التバزيز  -1عュゅ؛  بヱجهالتحتيる لنظュゅ المヱヤバمれゅ في لبنゅن 
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 るالسيبراني れゅكيヱヤضد السるالخبيث ヱ في るالسيبراني れゅجمヰالヱ ュالجرائ るفحゅتحديد -1مك ヤهيكるال ي ュالجسヵمركز 
 .تنヘيذ مكヱنれゅ هذه ااستراتيجيるمتゅبヱ るバ عن مسヱぼا⇔  ヱيكヱناء تحれ سヤطる رئゅسる مجヤس الヱزرالذヵ يボع 

ヴا⇔ الヱصヱ ال ュゅバ1122 ، حيث ベدゅصゆاヱس النヤمج  ュن رقヱنゅボال ヴヤني عゅبنヤرف ب 22الバي れゅب ヵالذヱ ـ
 るظفゅحمالرقميヱヱ るجゆヱ اأدلる الكيヘيる التゅバطي مع تضمن فصا⇔ عن  ヱالذヵ، "قゅنヱن المゅバماれ اإلكترヱنيる"ـ

ヤعゅヰي. 

 ،ゅヰتヰن من جゅفي لبن れゅバمゅض الجバب れمゅدةقゅعみجستير  بゅالم るبرامج جديدة في درج れفتحヱ ゅヰهجゅمن るヤهيك
 .るالرقمي ヱالュヱヤバ الجنゅئيるحヱل اأمن السيبراني 

 れاゅااتصヱ れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱفي تكن るدمボل المتヱمع الد ゅن أيضヱゅバن يتゅأن لبن ⇔ゅلذكر أيضゅالجدير بヱ
 .جゅل اأمن السيبرانيヱالمنظمれゅ الدヱليる في م

الدヱلる لشヱぼن  مكتヱ ゆزيركمヱ ゅيجرヵ تطヱير استراتيجيる لヤتحヱل الرقمي عヴヤ مستヱى الدヱلる تحれ إشراف 
るااداري るالتنمي. 

نظمه يالذCyberSouth "  ヵ "في إطゅر مشرヱع ヱ1122 ヱ1121 ،ヱبين عゅمي  ،في نヘس ااطゅر
ゅبヱرヱس أヤمج れمゅدل ، قバزارة الヱ ゆالي بتدريヱ11ح ゅق ヴヤع ゅضيベطر れاإنترن ュجرائ るヰاجヱمن . م ュلرغゅبヱ

بゅستكمゅل  الボيュゅ إلヴتحتゅج ヱزارة الバدل ا تزال  ヱ يるغير كゅفゅヰ اا أنهذه خطヱة كبيرة في ااتجゅه الصحيح، أن 
 .أعヴヤ المستヱيヱ れゅعヴヤهذا المヱضヱع  ヱمتゅبるバ الجヱヰد في

 قطゅع مشغヤيる تحتيる جيدة ヱبتヱゅバن مكثف مع من جヰتゅヰ، تヱ ゆバヤزارة ااتصゅاれ دヱرا⇔ رئيسيゅ⇔ في نشر بني

ヵヱヤالخ ヱجيرヱأ るهيئヱ . ベヤバتت ゅيゅقض ュゅنتظゅزارة بヱل الヱゅتتنヱ أمن السيبرانيهذاゅل ب るالتحتي ヴالبنヱ れゅشبكヤ
 るحヤالمص ゆゅمع جميع أصح れゅمヱヤバالمヱ れاゅطنيينلاتصヱع الヱضヱلمゅنيين بバزارة  .المヱال れقد بذلヱ اヱ ⇔ゅأيض

るيボد تنسيヱヰن تزال جゅبنヤص بゅشر اأمن السيبراني الخぼلتحسين م れاゅلي لاتصヱد الدゅمع ااتح. 

ヱنヘّذ من جゅنبه، ヱضمن نヰج التحسين المستمر لديه، برنゅمجه النゅضج ヱالمتボّدュ  أمゅ مصرف لبنゅن، فボد طヱّر
ヱاحبゅط  تبベゅاسヱالمبتكر لأمن السيبراني ヱالذヵ يバتمد عヴヤ المゅバيير الدヱليる بمゅ سمح لヤمصرف حتヴ اليュヱ من 

るالسيبراني れゅجمヰستمرار  .الゅر بヱيتطヱ ،سيتينゅمتين أسゅمج من دعゅن هذا البرنヱيتك ポذلヱ مع أفضل ⇔ゅشيゅتم
 ヴヤع れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱتمدة في أمن تكنバيير المゅバالمヱ れゅرسゅلمالالممゅバى الヱيمست: 

 اأمن れゅيمヤバل لتゅاامتثヱ るكمヱلحゅص بゅت: الجزء الخ ヴヤل عヱالركن اأ ヵヱيحت るرطゅتحديث خヱ ريفバ
 ゅجيヱلヱأمن تكن れゅسゅسي るバبゅمتヱ إعدادヱ ،れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱل أمن تكنヱن حゅمصرف لبن ゅヰバضヱ ベطري

ヱ ،れゅمヱヤバالالمヱ ュييボدارة اإت るقيゅطرلااستبゅمخヤ ،るاأمني るعيヱمج التゅبرن ュييボتヱ ベإطاヱ. 

 ج اأمنヰمن ヴヤالمبني ع ベمバع في الゅالدف :ゅأم  ،れゅボددة الطبバمت るل أمنيヱヤن من حヱني فيتكゅالركن الث
 ،ゅヰل るバبゅالت るئيゅヰط اانتゅボالنヱ るأمن الشبك るالتحتي るتغطي البني ،れゅنيボددة التバحثمتゅمبヱ  ،れゅボأمن التطبي

るالذكيヱ るدمボالمت れゅمヱヤバأمن الم れゅيヤعمヱ. 

ヱاجヱ れヰمゅ زالれ تヱاجه ، لヱ ュゅバالخゅصأخيرا⇔، ننヱه الヴ أن الバديد من المنظمれゅ الヤبنゅنيる، في الボطゅعين ا
 るشبك ヴヤع ゅヰバاقヱدف بشكل رئيسي مヰالتي تست るالسيبراني れゅجمヰلخطر، الゅدل متزايد بشكل ينذر بバبمヱ

 ゅمم ،れاإنترنゅヰバيض るرج الخدمゅخ .ゅاآخر أم ゅヰضバع آخرف ،بヱمن ن れゅد هجمヰد شボ  الكشف عن ヴإل れأد
 .ن ヱنشرهゅ لヤバヤنبバض السجاれ الشخصيる لヤمヱاطنين الヤبنゅنيي
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1.2 れやギيギヰلرや 
شبكれゅ الخدمれゅ في سامヱ るتヱافر السريヱ るال لتヱボيضالتي تستヰدف الヘضゅء السيبراني  الخبيثる اأنشطる مれصم

れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱتكن るأنظمヱ ءゅضヘفي هذا ال るヤمゅバال ヱ دفヰلكي تست ⇔ゅايض  れゅمヱヤバالمゅヰيヱالتي تح. 

هي من  ؛بين الدヱل هي ا تバترف بゅلحدヱد: الخصゅئص المشتركる من هذه اأنشطる الخبيثる لديゅヰ بバضان 
أヱ / ا تتطゆヤ بゅلضرヱرة ميزانيれゅ ضخمヱ る  أنゅヰ ؛نسبゅヰ بسヱヰلる الヴ جるヰ مバينるأن نا يمكن النヱع التي 

るليゅع るنيボت れراゅヰم . ،ポذل ヴヤة عヱمن الممكنعا れゅヰددة لجバأن تضع هذه أن  متヱ るفي هذه اأنشط ュهゅتس
كشゅヰヘ  امكゅنيる جバلヱي عمゅヰヤ ، ممゅ يヱسع نطベゅمバرفるعدュ عن منゅヰ أヱ  بمバرفヱ ،るضع التنヘيذالتヰديداれ م

 .أكثر صヱバبヱ るتボバيدا⇔  ا⇔ ヱتحديدهヱ ゅادارة التゅバمل مゅヰバ أمر

るالرئيسي れديداヰيمكن تصنيف أبرز الت،  ゅمصدره ヴدا⇔ الゅاستنベطرヱ ゅيذهヘلي، تنゅالت ヱالنح ヴヤع: 

 تمدةバالم ュالجرائ るئل السيبرانيゅسヱال ヴヤع: ،るلゅفي هذه الح  れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱزة تكنヰن أجヱتك
ゅヰسヘن るجريمヤدف الرئيسي لヰال ⇔ゅايضヱ るالجريم ゆゅارتك るهي اأداة الرئيسي れاゅااتصヱ . ضバنذكر ب

 るヤاأكثر ص るヤاأمثゅヰنشر البرامج ك: بヱ يرヱتطるالخبيث  れゅنゅالبي るلسرق るرصنボ؛ الるليゅم ゆسゅمك ベيボلتح
الحصヱل . ااضرار بゅلبيゅنれゅ أヱالحسゅسる؛ هجمれゅ حجゆ الخدمる، الヘديヱ るاابتزاز؛ ヱتغيير أヱ تدمير 

 .هヱ الヰدف الرئيسي لمثل هذه التヰديداれعゅدة عヴヤ اأمヱال يكヱن 

 ュالجرائ  ュالتي يتゅヰتمكين るئل السيبرانيゅسヱال ュستخداゅتصني: ب ュيتヱع حينヱزة تُ  ف هذا النヰأج ュستخد
 ゆヱسゅالح ュجرائ ゆゅدة ارتكゅバهي في الるيديヤボت るバطبي れذا.  るالرئيسي るاأنشطュع من الجرائヱفي هذا الن 

أヱ نشر ااشゅعれゅ أヱ تشمل ااحتيゅل عبر اإنترنれ أヱ سرقる البيゅنれゅ أヱ التجسس أヱ السرقる أヱ اابتزاز 
ゅ قد تتュ من داخل البヤد صدرهゅ مأن يكヱن جرائヰ ュذه اليمكن ل .التدمير بヤدان ヱمنゅطベ أخرى ヱلكن أيض⇔
ゅ إلヴ الحصヱل عヴヤ أمヱال أヱ بيゅنれゅ استخدامゅヰ في أعمゅل ضゅرة أخرىحيث السバي نヘسه   .عمヱم⇔

  ゅヰب ュヱボالتي ت れゅجمヰالヱ れديداヰالتヱل أヱالد ゅهゅتحصل  :ترعヱゅعندم るل اأجنبيヱل الدヱゅتح،  ヱأ れゅヰج
أخرى أヱ اختراベ شبكゅتゅヰ  اختراベ الヘضゅء السيبراني لدヱل ،ترعゅهゅ دヱل أجنبيる أヱ مぼسسれゅ أヱ أطراف

 るسゅالحس れゅヘヤالم ヴヤل عヱالحص ヱأ ،るصゅالخ ヱأ るمゅバدة الヱجヱالمるبيゅالسح れゅالشبك ヴヤع .ヱ ゅدة مゅع
ゅヰن الغرض منヱيك  ヱه ゅام るسيゅسي ゆسゅتحصيل مكヱأ  るسيゅمヱヤدبヱأ  るعسكريヱأ  るجيヱلヱتكنヱأ  るريゅتج

ヱأ るليゅم، ゅامヱ  ميزة ゆゅاكتس ベヱヘتヱاستراتيجي . ゅدة مゅعヱ るطنيヱال るالتحتي ヴالبن るدف هذه اأنشطヰتست
 ゅد مヤفي ب るمゅヰالるليゅالت れاゅع: في المجゅالدف، るليゅالمれاゅااتصヱ ،ベالمراف ،るالصح ،るقゅالط ،. 

السيبراني  ヱتشمل اأنشطる الرئيسيる لヤدヱل في هذا المجゅل أيضゅ⇔ عمヤيれゅ تطヱير قدراれ خゅصる لヤتجسس
 .تボنيれゅ الجゅهزة ヱالمتداヱلヱるعمヤيれゅ تدمير الボدراれ بدا من استخداュ ال

 るبيゅااره れديداヰب :الت ュゅيボمن أجل ال れاانترن ュستخداゅب るبيゅااره れゅالمنظم ュヱボـ حيث ت: 

 ال るيゅدع /ヱ بثاإعان れゅعゅ؛ااش 
 التجنيるبئバالتヱ ؛د 
 ؛جمع التれゅبرع 
 الشبكヱヤバدل المゅ؛ تبるاآمن れゅ رةヘالمش れゅالمصدر؛/ م るلヱヰالمج 
 د؛التدرバعن ب ゆي 
 ؛طالتخベالتنسيヱ يط 
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 ا ،れゅجمヰعن ال るليヱぼلي عان المسゅلتゅبヱ؛ ابرازゆترهيヤل るنيボكت ゅヰقدرات 
  مع れاإنترن ュاأهدافاستخدا ベإغرا るيヤمن خال عم ،れراゅヰمヤتحسين مستمر ل. 

ほب ュゅقي ヴاصل إلヱبشكل مت るبيゅاإره れゅعゅع الجمヤتتطヱ هذا るذيぼم るسيبراني るهنشطゅن اتجゅلبن. 

  れديداヰء السيبرانيين" قبل منتゅالنشط": ヱ るاأنشط ュع، تتヱمن هذا النるرئيسي るヘأغراض ،بص 
ゅيゅه الضحゅاتج るإجراميヱ るحيث  ،تخريبي ュيستخد ヴيسم ゅم"ゅءبゅلنشط"  れاヱادヱ ゆليゅاس るرصنボالるالرقمي 
るبيゅاإره れゅالمنظم れゅيゅس غヘلن. 

  れديداヰالتるيヤهي تشكل خطرا مستمرا  :الداخヱ ュヱボيゅヰن ، من الداخلأفراد  بヱنヱين يكヤمゅバمن ال
حベ الヱصヱل في الゅバدة  لديヱ ュヰيكヱن، لヰヤجュヱ تتバرض التي الجるヰ/  في المぼسسる ضمنيゅ⇔ " المヱثヱقين"

ヱ るيヱالحي るاأنظم ヴال ヴヤااطاع ع れゅنゅالبيゅヰيヱان . التي تحるليゅأضرارا م ゆتسب れديداヰا  هذه الت
ゅヰن بゅヰيست ヱ ゅددكمヰت  るسسぼالم ヱأ るالشرك るバسم ゅヰن بヱヤمバالتي ي るヰالج ヱأ れゅنゅالبي るمن خال سرق
ヱ るسゅالحس ベヱボحるكريヘال るكيヤالم ゅヰفي . ゅكم るسسぼمヤا ل ا مدمر⇔ استخدمヱا في حゅل ヱيمكنュヰ أن يشكヱヤا تヰديد⇔

 ュヱشن هج ヱيل أヰل من اجل تسヱصヱال ベح ヱالمميزة أ るرفバالم ヴدف الヰيバمل لطيل تゅك れゅخدمヤ
 ヱأ ュヰسستぼم るشبك ヴヤع るيヱلحذفالحي るمن الشبك れゅنゅالبي. 

لヰندسる حゅاれ اضحيる ل قد يكヱنヱنمن الداخل  بゅأضرارالذين يتسببヱن من بバض نذكر أن الأخيرا⇔، 
 .هدف مバين أヱغير مボصヱد لغرض ااجتمゅعيヱ ،るبゅلتゅلي يكヱن تسببュヰ لヤضرر 

 من れديداヰفي المبتدئين قبل الت るرصنボحين :برامج ال ポذلヱ  الخبرة ュヰلدي れص ليسゅاشخ ュヱボي
أヱ تنزيゅヰヤ من اانترنヱ / れ  –أヱ اأدヱاれ التي تュ تطヱيرهゅ من قبل اآخرين  الخبيثるبゅستخداュ البرامج 

– るسيبراني れゅشرح . إجراء هجمヱ るرصنボال れاヱأد ヴل إلヱصヱال るنيゅإمك ゅ هぼاء تكヱن لديュヰ عمヱم⇔
 .من مصゅدر عゅمる مヘتヱحる الゅボبるヤ لヤتنزيلمヱارد ヱاأدヱاれ المتヱفرة عヴヤ اإنترنヱ れاستバمゅاتヱ ゅヰالヴ ال

 るتيゅمヱヤバالم れゅشبك ヴヤع れゅجمヰال:  ュستخداゅب るجمゅヰالم れゅヰالج ュヱボبرمجالحيث تれゅي るدف  الخبيثヰب
ゅヰاتافヱ るالسيبراني るالتحتي ヴطيل البنバت . ヴヤع ュالتحكヱ ديد من السيطرةヰح هذا التヱلايمكن أن يتراヱقع ام

るنيヱاالكتر るعيゅالصن れゅيヤمバلゅب るصゅالخ ュالتحكヱ دةゅيボال るنظمほب ゆالتاعヱ. 

1.3 れايياهاや るنجやاらلسجや れやギيギヰلرや اヰعらلري يرや 
 ّヱثر كل من التطぼيヱ れاゅااتصヱ れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱالسريع في تكنヱ ر المستمر ポدة كذلゅالزيヱ ،るلمヱバر الゅانتش

، كل ذلポ يぼثر المتزايد من مختヤف اأجヰزة ヱالمバداれ المتصるヤ بشبكれゅ البيゅنれゅ الゅヰئるヤ في حجュ البيゅنヱ ،れゅالバدد
فボد تヱسع إضゅفる إلヴ ذلポ، . لدヱلる ككلفي ا تほثيرا⇔ كبيرا⇔ عヴヤ الحيゅة اليヱميる، عヴヤ ااقتصゅد، ヱعヴヤ سير الバمل

،ベヱاستخدامه بشكل غير مسب るنسب れتزايدヱ れر اانترنゅا⇔ كبيرا⇔ في بحيث  انتشヱد نمヰعدد المستخدمين نش ゅكم
 الحヱسبヱ ،ヱるانترنれ اأشيゅء الصنゅعيる، مثل انترنれ اأشيゅء، عبرهخدمヱ れゅحヱヤل تكنヱلヱجيる جديدة ヱانتشゅر 
るبيゅان . بشكل مضطرد، السح ベسب ゅذكره كل مヴإل ヵدぼي ヱ るالسيبراني れديداヰد التヰسع مشヱالت れゅجمヰفي ال ヱنم

ُ ゅ يぼدヵ تボバيدا⇔ ヱشدة ヱتطヱرا⇔، ممكل يュヱ التي تزداد  ゅحتم  ヴحالゅأكبر في اأضرار عند نج るهذه  فداحれゅجمヰال. 

ゅا كم ゆل يجゅع تزايد  إهمヱضヱالتجسس م るفي أنشط るركゅالمش るميヱالحك れゅヰالسيبرانيعدد الج ヱ التي
عمヤيる ذلポ إلヴ حボيるボ أن  يヱバدヱ. عヴヤ حد سヱاء الشبكれゅ المغヱ るボヤأالمتصるヤ بゅإنترنれ  الحゅسゆヱتستヰدف أجヰزة 
 れゅمヱヤバجمع المヱ لヱالد ゅヰب ュヱボالتي تるボヤバب المتヱ ميヱボأمن الゅبるديゅل ااقتصヱأصゅ ،دان أخرىヤردا  لبヱتمثل م

 ⇔ゅمゅل هヱذه الدヰلるليヱالدヱ るيميヤحتين اإقゅن . في السゅذا فヰعدد اللヱ れゅヰالجれゅسسぼل مヱالد ゅهゅالتي ترع، ヱ درةゅボال
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مخゅطر غير التヰديداヱ れمصدرا⇔ جديدا⇔ لヤمヱ ⇔ゅنヱعゅ⇔، ممゅ يشكل كيزداد بشكل كبير  ،れゅ السيبرانيるعヴヤ تنヘيذ الヰجم
ゅヰئجゅنتヱ ゅヰهيتゅم るمヱヤバن المゅلبن ヴヤع. 

 ،るميヱالحك れゅヰط الجゅنش ヴإل るفゅإضゅبれゅارد  بヱم ュヰلديヱ るسيゅافع سيヱن دヱكヤالذين يم れゅعゅالجمヱ اأفراد
 بヰدف الボيュゅأنشطتュヰ بゅستخداュ الشبكれゅ ااجتمゅعيヱ るتنسيベ بボدرة متزايدة عヴヤ تنظيュ يتمتヱバن مゅليる محدヱدة 

 .النشゅطれゅ المぼذيヰるجمれゅ حجゆ الخدمヱ るأنヱاع أخرى من ب

ポذل ヴヤة عヱن ، عاみر فゅدانتشゅاعتم ベتطبيヱ بشكل سريع るميゅالمتنヱ るير الحديثヘيير التشゅバمن قبل  ،م
 るصゅالخ れゅالشركヱ るميヱالحك れゅسسぼمثل -الم SSL れاヱكヱتヱبر ヱأ SSH ヤعヴ ل ا الحصرゅقد  -سبيل المث

في ヱقته الحボيボي، اأمني السيبراني كشف الحدث  れゅعمヤياذ تسبゆ في جバل : عن آثゅر جゅنبيる غير متヱقるバ كشف
امسほلヱ ،  るالتحボيヱベالدفゅع مゅ بバد الحدث،ヱالتحヤيل  في ظل بバض الظرヱف  فボد أثبتれ الヱقゅئع أنه. أكثر تボバيد⇔
ヱ ضمنالمحددة  るتيゅمヱヤバم るتحتي ヴبن ،るينバيالمستحشبه أصبح من م ヴヤمثل مراكز ل ع るضخم れゅسسぼم

 .ゅكتشゅف ااختراベ في الヱقれ الヤバヘي لحدヱثهالボيュゅ ب  البيゅنれゅ الكبيرة

لكثير من ااطراف بゅلتسヤل ヱعヴヤ نطヱ ベゅاسع إلヴ تسمح مثل هذه السينゅريヱهれゅ بゅتれ  ،في الヱقれ الحゅضر
 るسゅالحس れゅمヱヤバالمるيヱالحيヱ  ュヰزيز أمنバلت ゅيゅدة⇔ الضحゅع ゅヰير التي يستخدمヘالتش れاヱكヱتヱس برヘن ュستخداゅب

 .السيبراني

ヱهذا  ヵدぼي ゅن مゅاأحي ゆヤفي اغ れゅنゅالبي ゆمنع تسر るنيボمثل ت ⇔ゅボبゅس るالمستخدم るيديヤボل التヱヤفشل الح ヴإل
(DLP) ،ヱ ゅكمヴيسم ゅم ベゅسيع نطヱت ヴال ヵدぼبـ ي "ュヱجヰفذة الゅبشكل كبير " نヱヴمزيد من  إلれゅقヱالخر  るヤيヱالط

れゅنゅبيヤاأمد ل  ベبゅتحصل في الس れنゅصيرة اأمد التي كボال れゅقヱعن الخر ⇔ゅضヱع ュالتي ل ゅヰヘيكن من الممكن كش
يجバل عمヤيる تゆボバ  مゅヰراتュヰن التطヱر السريع في قدراれ المゅヰجمين ヱتطヱر أفي هذا المجゅل، نذكر أخيرا⇔ ヱ. ابدا⇔ 

ゆنسヱ ام るينバم るヰج ヴال ュヱجヰا بشكل كبيرال  .را⇔ أكثر تボバيد⇔

1.4 れياギلرحや 
المضطرد  قطゅعれゅ الدヱلヱ るااقتصゅد ヱالسكゅنكゅفる مゅد اعتヱاقع تنشほ مخゅطر اأمن السيبراني الرئيسيる من 

 .في نشゅطュヰ اليヱمي التحتيる لتكنヱلヱجيゅ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاヱ れالخدمれゅ اإلكترヱنيヱヴ るالمتزايد عヴヤ البن

في الゅバمヱ  るتヤボل من الثるボلヤدヱلる ااقتصゅدヵ النظュゅ عمل ض أسس السيبرانيる تヱボّ ان الجرائュ ا شポ في 
るالرقمي れゅالخدم . るجゅح ポゅهن ،ポلذل るسゅمヱ ءゅヘين أكヘظヱم ュاستخدا ヴدإلゅاعتم  れاヱأدヱنيボتれゅ  ن منعゅلضم るحديث

تبゅدل عمヤيる ز يバزأن تバمل في هذا المضمゅر عヴヤ ت عヴヤ الدヱلる .ヱ مرتكبيヱゅヰماحボالجرائュ السيبرانيヱ  るاكتشゅف
ゅفيم れゅمヱヤバبين المゅヰ  دف التمكن منヰبるالسيبراني るالجريم るفحゅمك. 

تطヱير المバرفる في ستمرار ااأجل منع ヱردع التヰديداれ اأمنيる المستボبヤيる، أيضゅ⇔ من الضرヱرヱ ヵمن 
 .التكنヱلヱجيヱるالحヱヤل تيる البنヴ التحتطヱير المتるボヤバ بゅأمن السيبراني ヱااستثمゅر في 

 るالرئيسي れゅان أحد التحديヱ ヵني عصرヱنゅر قゅير إطヱئل في يتمثل في تطゅسヱ زيزバعملت  ベزة تطبيヰأج
ج قゅنヱني ヱتボني ゅنヰأن يتヱفر لュヰ ممن أجل  ،داخヤي ヱقヱى أمن عヱ ュゅأمن الدヱلる من جيش ヱقヱى أمن الゅボنヱن
ヵعصر ヱمل متゅكるحゅدف إتヰب ゅالجن れゅليヱぼتحديد المس るئيゅヰبين ゅاضح فيمヱ سير في جميع مراحل  بشكلベيボالتح 

ヱ ゅب خالكم るالسيبراني ュالجرائ るヰاجヱلم るالتدابير الازمヱ れيذ اإجراءاヘلتنゅゅヘكるبヱヤءة المط. 
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منخヘضる المستヱى،  أヱرفيるバ المختるヘヤ، سヱاء اكゅنバ れمヤيれゅ أنヱاع الإطゅر الゅボنヱني الجديد ايجゆ أن يشمل 
 ュヤع ゅヰل أهمバلゅالتحるئيゅليل الجن ヱ ع الرقميヱضヱل اإلزامي أفضل مゅتمدة في الاامتثバالم れゅرسゅمم" るヤسヤس

ヱالتي تバتبر الخطヱة ااسゅسيる في التحボيれゅボ الجنゅئيる السيبرانيる لضمゅن حسن طريるボ حヘظ المヱヤバمれゅ  "الحيゅزة
ベيボلتحゅب るボヤバالمت るヤالمحتم るالرقمي るي في كل اأدلボالمنط ュヱヰヘد المゅاعتمヱ .دバب ポفي ، ذل ベسب ゅم ュاستخدا ュيت

الخゅصる بـ الخヱادュ الرقميる  الجنゅئيる مثل استخداュ التحゅليل، الجريمヱ るسينゅريヱهゅتゅヰ المحتمるヤ مسゅرحجميع 
المضيるヘ، الخヱادュ الكبيرة، الشبكれゅ، نظュゅ تحديد المヱاقع، انظمる السحゆ، الゅヰتف المحمヱل، الطゅئراれ المسيرة، 

るعيゅالصن るالاأتمتヱ れヱالص ، ヱ ،ヱيديヘءゅاأشي れني الجديد . انترنヱنゅボر الゅلإط るنيボالت ゆانヱجヤل ュゅバدف الヰإن ال
ゅ الحゅヘظ عヴヤ اأدلる الرقميる في  الجريمる الゅバديヱ るالゅボئمる عヴヤ تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅ  مسゅرحهヱ دائم⇔

れاゅااتصヱ. 

قدراヱ れدرايる الボطゅع فيمكن ااستゅヘدة من خبراヱ れ، أمゅ في المجゅل التボني ヱعヴヤ المستヱى الヱطني
مستヱى الدヱلي، فゅنه من بゅأمヱر عヴヤ ال امゅ بمゅ يتベヤバ. المصرفي فيمゅ يتベヤバ بتدابير اأمن ヱالدفゅع السيبراني

ヵرヱب الضر ュゅيボن جديدة مع الヱゅバت れゅير شبكヱتطヱ ュヰب ベヱثヱليين المヱء الدゅن مع الشركゅلبن れゅزيز عاقバت
ا أن التヰديداれ ذاれ طبيヤ . るバبنゅني ヱتبゅدل المصゅلح اأمنيるالبヤدان اأخرى من أجل تحسين ااقتصゅد ال ヱنظر⇔

るلميゅن ال، عヱゅバمن خال الت ،⇔ゅايض ゅ ا تヱجد حيث  ヵヱボ مع الヰيئれゅ المヰنيる الدヱليるفيجゆ أن يكヱن الدفゅع عゅلمي⇔
حكュゅ الゅボنヱنيる التヱゅバن الدヱلي إلزامي ヱفゅ⇔ボ لأإن . التヰديداれ السيبرانيるدヱلる قゅدرة بمヘردهゅ عヴヤ التゅバمل مع 

るنيゅبنヤال. 

 ⇔ゅاينبغي أيض ヴヤع るمヱن لحكヱأن تك ヴヤعヱ ء البادゅيير اأمن السيبراني في جميع أنحゅバرفع م ヴヤدرة عゅق
اأفراد ヱالمぼسسヱ れゅالشركれゅ بتكييف سヱヤكيゅتュヰ لヤتヱافベ مع أنمゅط يュヱボ فرض تدابير أمゅن منゅسبる لضمゅن أن 

ヤن عゅمほمل بバمن أجل ال るبヱヤن المطゅاأمれاإنترن るشبك ヴ. 

عدヱ ュجヱد من جヱ るヰتطヱر التكنヱلヱجيゅ تستغل ان الجرائヱ ュالヰجمれゅ السيبرانيる ا شヱ ポمن منظヱر تボني، 
بنゅء عヴヤ كل مゅ  .من جるヰ ثゅنيる ان كゅنれ مヱجヱدة، ،عدュ تنヘيذهゅ الヤバヘي ヱأاستراتيجيる منゅسبる لأمن السيبراني 

،ベسب ゅننゅمكみص د نحد أن بヱجه الخصヱ ヴヤا ع إذا لュ تتュ إدارتゅヰ بشكل  حボيボيゅ⇔ خمسる تحديれゅ رئيسيる تمثل تヰديد⇔
 :صحيح

 るدفヰزة المستヰاأج ベゅسع نطヱت:  れتゅد بボل るعيゅء الصنゅااشي れانترنヱ ءゅااشي れانترن ゅجيヱلヱفر تكنヱت
 ゆلمن يرغ ゆقد يتسب ゅمم ،るالسيبراني れゅجمヰヤثير المحتمل لほتزيد من التヱ جديدة لاستغال ゅ فرص⇔

يمكن أن كمヱ ゅتشكل تヰديداれ جسديる لأفراد  تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاれ بشبكれゅمゅديる  اربほضر
الشبكي في ربط التطヱر السريع في عمヤيれゅ الان . ゅلヱفゅةبتسبゆ ال حゅاれ الヴفي بバض اأحيゅن تصل 

バدين، الت ،مجمヱعヱ るاسるバ من الصنゅعれゅ، مثل الطゅقるلفي النظュ الحيヱيる  عمヤيれゅ التحكュ الصنゅعي
 ،るالزراعヱالطيران  ベヤقد خるعيゅء الصنゅاأشي れإنترن るضع  يسمحقد  هذا .شبكヱ ヴن نصل الほتصبح ب

 ヰヤجمれゅلهذه اأجヰزة ヱالバمヤيれゅ الصنゅعيヱ るغير الصنゅعيる التي لュ تكن في السゅبベ عرضる فيه 
،るالسيبراني  ⇔ゅن هدفヱان تكベالسيبراني  لاختراヱبث بلバヤゅヰدراتボ ヵدぼي ゅمم ، ⇔ゅحتمるرثيゅك ゆاقヱع ヴإل 
 .عند حدヱثه

  فバض"るالسيبراني るفゅل" النظゅاامتثヱ:  نصرانバتمد هذان الバدة يゅع るسبゅالمن るنيボل التヱヤالح ヴヤع
 れゅボالتطبيヱ ゅكمゅمヰمن خال ゅمヰلجتゅバيمكن مヱ .بشكل صحيح امر  اا ان ゅمヰلجتゅバدا كبيرا يمゅتمد اعتمバ

، لن "النظゅفる السيبرانيュ "る صحيح أهميる مュヱヰヘمن دヱن فヰففي الヱاقع،  .عヱ ヴヤجヱد الヱعي الثゅボفي
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 ヱأ るعيゅل الدفヱヤن الحヱتك ヴل حتゅي اامتثヤييرالكゅバلم るليゅاأمن السيبراني الح ゅヰمن るفيゅك るدمゅボال ヱأ 
るبヱالمرغ るلجゅバمヤء السيبراني لゅضヘى أمن الヱمست ヴヤع. 

 ュيت ュإذا لヱىヱعي  رفع مستヱى الヱالمست ヴالヱ فيゅالك れحمالتمゅفظる  ىヱسع مستヱأ ヴヤتغذيته عヱ يهヤع
، عبر مشゅركる جميع المぼسسれゅ الゅバمヱ るالخゅصる في الباد، ヱالمヱاطنين ヱاأفراد، فヤن ممكن ヱطني

るالسيبراني れديداヰمن الت るآمن るالتحتي ゅヰبنيتヱ ن البادヱتك . ،ベゅه سردفي هذا السيゅأدن るئمゅボال ュدボئع ل ا⇔ تゅقヱヤ
れゅهヱريゅالسينヱ ヱ るطر المالممكنゅالمخ ゅヰاقبヱعヱ るヤحتم ゅヰتゅسسぼبجميع م るمヱالحك ポتدر ュل لゅفي ح
るصゅالخヱ るمゅバرة  الヱهذه خطれديداヰالت: 

 11 るفヱرバف المバط الضゅボن ヴヤتمدة عバا تزال غير م れゅجمヰر"بـ ٪ من الヘالص ュヱ0" الي-

Day Vulnerabilities.  ن اヱاطنヱن المゅل، إذا كゅسبيل المث ヴヤني عバهذا يヱنヱيدرك 
 るسيゅاأس るاأمني れاإجراءا るجدا، مثل اجراء الأهمي るز"بسيطヱيندヱ ن، "تحديثヱヤمバا يヱ 

ヱ بشكل صحيح ゅヰボتطبي ヴヤعュن ، منتظヱستك ュヰب るصゅتر الخヱزة الكمبيヰن أجゅف ⇔るبشكل عرضヱ 
 れゅجمヰヤل ュدائ るعيゅالجم るفヱرバف المバط الضゅボالتي ستستغل ن ゅヰرف بゅバالمتヱ؛ 

 التي تسمح ل ان れゅسسぼمل من المنزلالمバヤل るالمنزلي るنيヱاالكتر ュヰزتヰاج ュستخداゅين بヘظヱمヤ 
من هنゅ ". (BYOD)اجゆヤ جゅヰزポ الخゅص " ـبمخゅطر ال شبيるヰإلヴ مخゅطر أمنيゅヰ  るتバرض

يجゆ عヴヤ المヱظف الذヵ يバمل من المنزل أن يدرポ أهميる الممゅرسれゅ الヱقゅئيる البسيطる، مثل 
المنزلي، عヱضゅ⇔ عن استخداュ  (router)لتヱجيه ا تغيير كヤمる المرヱر اافتراضيる عヴヤ جゅヰز

ゅ من أجل ااتصゅل عن بバد بمكتبه   مكتبゅヰ ؛/ الشبكれゅ اافتراضيる الخゅصる دائم⇔
 ع بشكل كبير؛ヘف ترتヱلي سゅالمヱ اابتزاز الجنسي れاゅح 
  ع إنゅاتسれراゅヰة في المヱجヘال るبヱヤالمط ヱدد الバيلヤボحين لملء المن الخبراء المدربين  الゅمت

ضバيف في / سيぼدヵ إلヴ مستヱى غير منゅسゆ  ،غر في حヤボي الحمゅيヱ るاأمن السيبرانيالشヱا
عمヤيる ااختبゅر ヱالتدقيヱ ベالتصديベ عヴヤ المヱائمる مع متطヤبヱ れゅمゅバيير اأمن السيبراني في 

るヘヤمخت れゅهヱريゅلسين ゅボفヱヱ るヘヤمخت れゅبيئ. 

 رゅヰالمヱ ゆغير االتدري れاるفيゅلك:  れراゅヰة في المヱجヘان ال ヴج إلゅتحت るطنيヱ فバض るطボهي ن るالسيبراني
ゅヰد حل لゅايج .るليゅالت れاゅص في المجボن ポゅنヰف: 

 صゅالخヱ ュゅバعين الゅطボمين اأمن السيبراني في كل من الほلت るريヱالضر るرفバالمヱ れالخبرا. 
  الذين ュゅバع الゅطボي الヘظヱفي اأمن السيبراني لجميع م ゆرش التدريヱ るمゅاقヱ عيヱء الゅبن るيヤعم

 .ヱヤن، بヵほ شكل من اأشكゅل، مع أنظمる تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅيتゅバم
 ع عن اأمن السيبرانيゅالدف れゅنيボتヱ ي لتدابيرヤバヘيذ الヘالتن ヴヤة عゅكゅالمحヱ يヤمバال ゆالتدري. 

  الغيرヱ るديمボال るتيゅمヱヤバالم るاأنظمるバمرق 

  るاأنظم ュالطراز إن استخدا れذاュديボن الバي るمحدث れإصدارا ヴヤع ヵヱالتي ا تحتヱ ⇔ゅي حكم
تجバل من الشبكる بほكمゅヰヤ عرضる لヰヤجمれゅ التي ستぼدヵ إلヴ خرヱقれゅ  مرقヱるバجヱد أنظمる غير 

من البيゅنれゅ ، إن لュ يكن المايين، هゅئるヤ لヤبيゅنれゅ، ممゅ يسمح لヤمゅヰجمين بسرقる اآاف
 الشخصيヱ るالتجゅريる ؛

  برامج ュاستخدا ヵدぼيるنيボندة تゅن مسヱئع يصدر تحديثحيث ، من دゅد البバي ュل れゅれゅバترقيヱ  ،ゅヰل
 .منه المゅヰجمヱن لヤنجゅح في عمヤيゅتュヰ اإجراميる يستヘيدإلヴ زيゅدة مستヱى الضバف الذヵ قد 
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 るرصنボفي ال るارد المستخدمヱافر المヱت 

  انベل طرヱح れゅمヱヤバفر مヱت れاヱادヱ الボ يزيد من れاانترن ヴヤاسع عヱ ベゅنط ヴヤع るرصن
استخدامゅヰ من  تمكنュヰالتي  الازمるخبرة الヱصヱل إلヴ المバرفヱ るال منالボراصنる لدى ヘرص ال

るيه، هذا اأمر ا يمكن. أغراض إجراميヤء عゅضボال  ュسه مصمヘن れن اانترنヱدف كヰدل بゅتب
 ゅヰمن るنيヱنゅボاء الヱع، سヱن ヵمن أ れゅمヱヤバأـالمヱ ا. 

  فر انヱع من تヱهذا الن るارد االمستخدمヱالمヱ れゅمヱヤバالم るره جريمゅا يمكن اعتب るرصنボヤل
اأدヱاヱ れكتヱ ゆ، أن هذه المバرفる (ュ امكゅنيる انشゅء قゅئمる سヱداء لمثل هذه البيゅنヱれゅبゅلتゅلي عد)

في تバزيز المバرفる حヱل اأمن  لاستخداュفي نヘس الヱقれ ( أヱ تدعي أن تكヱن)اارشゅد هي 
 ゅヰيمكن استخدام れاゅض الحバفي ب ゅヰمن أن ュالرغ ヴヤن، عゅاامヱ اأمن れراゅاختبヱ السيبراني

るرصنボال ュيヤバفي ت. 

 

 るالسيبراني れゅجمヰالヱ れديداヰجميع الت るヰاجヱحيد لمヱإن الحل ال
 ュゅء نظゅبإنش ヱرة أعاه هヱطني المذكヱヰيمكن るلヱى الدヱمست ヴヤعゅ  من

ュحد تنظيヱني مボتヱ نيヱنゅر قゅضمن إط ،るボمنس るبゅاستج. 
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 やلヱギلる هي やلヨسؤヱلる عن やأمن やلسجらاやني: やلヘصل やلんاني

ゅ)متバدد اأبゅバد  الヱطني جヰدا⇔ جمゅعيゅ⇔ يتطゆヤ تほمين الヘضゅء السيبراني  ヱ ゅفني⇔  ضرヱرة مشゅركる، ممゅ يバني (بشري⇔
أهュ الجれゅヰ يمكن تحديد ، اأمن السيبراني مゅ يخصّ في. في هذا الجヰد مع الヤبنゅنيجميع الجれゅヰ الゅヘعるヤ في المجت

 るヤعゅヘليالゅلتゅك : 

 مヱ؛الحكる 

 れゅسسぼالمヱ れゅ؛الشرك 

  ين، كاأفرادヘظヱمヱ ،اطنينヱكينمヤヰمستヱ. 

سبيل بذل كل جヱヰده في في ظل التطヱر التكنヱلヱجي الرقمي السريع، أن يヱ ،يجゆ عヴヤ لبنゅنا شポ اذا⇔ انه 
حمゅيる  من شرヱط ゅ⇔ أسゅسي ゅ⇔ هذا شرطيバد ا بل فيمゅ يتベヤバ بほمن الヘضゅء السيبراني، أفضل إلヴ مヱقع  الヱصヱل

 るالرقمي ゅدتنゅسيゅヰنヱصヱ . الرقمي ュلゅバان ال ュヱتغير مستمر الي るلゅفي ح ヱهヱتحヱل  ヱنمヱュر دائヱتطヱ. من ポلذل 
ュヰسه  المヘن نゅفيأن يضع لبن  ヴヤأعゆالمرات  ベل تطبيゅفي مجれゅرسゅا أفضل الممるバلمتب るالسيبراني るيゅفي الحم. 
ヱ ゅكم ヴボا ليب ヱ ゅجゅهز⇔ في صدارة  - الボريゆفي المستボبل ممكنゅ⇔ ذلポ أن يكヱن ヱنほمل  -يجゆ أن يكヱن لبنゅن مدرك⇔

دヱن من لبنゅن عرضる لヰヤجمれゅ السيبرانيる  ترポا يمكن حيث ヱ تصدヵ لヤتヰديداれ السيبرانيる السريるバ التطヱرال
 ポان يحر ヵكنأゅاذا⇔ في . س ポا ش るدة الرقميゅالسي ヴヤظ عゅヘالح るيヤح رئيسي في عمゅتヘم ヱان اأمن السيبراني ه

 .لヤباد

2.1 るمヲムلحや ケヱキ 
أヱ جれゅヰ فゅعるヤ غير  دヱل أخرىالتي تشنヰ ゅヰجمれゅ العن الباد ضد  يتمثل ヱاجゆ الحكヱمる الرئيسي في الدفゅع

るميヱحكヱ اطنينヱالم るيゅحمヱ ، نヱد من اأذى، صゅااقتص ゅكم るيゅلحم ヵرヱلي الضرヱالدヱ طنيヱر الゅتحديد اإطヱ
ヱ ،るسيゅاأس ベヱボالحヱ るطنيヱلح الゅالمص ベヱسヱ るالجريم るفحゅالمجرمين مك ュヰديمボتヱるكمゅالمح ヴإل. 

 ،るمヱان الحكゆيج ،れゅخدمヤد لヱمزヱ れゅنゅبيヤل ュヰمخزن م ゅヰتヘبصヱ ゅヰيヤع  るيゅلحم るرمゅأن تتخذ تدابير ص
ゅヰب るصゅالخ れゅمヱヤバل المヱأص . ゅع كمボيヱボتゅع ヴヤعゅヰ  اطنينヱمヤرة لヱالمش ュديボتتمثل في ت るسيゅأس るليヱぼمس ゅ أيض⇔

كمゅ  ،الヘضゅء السيبراني يفحمゅيる أنヘسュヰ من اجل  ヱالجمバيヱ れゅالمぼسسヱ れゅإباغュヰ بمゅ يتバين عヤيュヰ الボيュゅ به
 ゅヰيヤعヱ يير التيゅバء، المゅأن تضع عند ااقتضヴヤع ゆيج  るالرئيسي れゅسسぼالمヱ れゅالشركュاالتزا ゅヰن، . بゅفي لبن

ゅعれゅ الرئيسيる لاقتصゅد الボط يバتبر الボطゅع الخゅص من أهュهنポゅ خゅصّيる اضゅفيる يجゆ اخذهゅ بバين ااعتبゅر، اذ 
، فみن الجرائュ السيبرانيるحين يتベヤバ اأمر بゅأمن السيبراني ヱمكゅفحヱ る. رفيالボطゅع المصهヱ  أهمヱ ،ゅヰالヤبنゅني

 ヴヤظ عゅヘالحヱ るنヱن المرゅعن ضم るئيゅヰالن るليヱぼالمس るاستمراري ベتゅع ヴヤع عボت るسيゅئف اأسゅظヱالヱ れゅالخدم
 ،るمヱالحك ポمين ذلほبت ュヱボس عبر التي تヱالمدر ベالتنسيヱ るيمヤاادارة السヱن معヱゅバاأطر الت るفゅزةكヰأجゅاف ك 

الヰيئれゅ المنظمる لボヤطゅع المصرفي، ヱجميع المぼسسヱヱ れゅزارة ااتصゅاヱ ،れش ヱقヱى امن، يمنيる من جاأ
 .الحكヱميる اأخرى، كل في نطベゅ اختصゅصヱ ،ゅヰكذلポ مع كゅفる الشركゅء الヱطنيين ヱالدヱليين
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2.2  れاكاゼلや ケヱキれؤتساヨلやヱ 
 ،るالشخصي れゅنゅكبيرا⇔ من البي ⇔ゅكم ポヤص تمتゅالخヱ ュゅバعين الゅطボال れゅسسぼعن ان م るلヱぼهي مسヱدボيت ،れゅالخدم ュ

ヱ مل هيバت ⇔ゅايض るتشغيل أنظم ヴヤع るل الرقميمخصصゅفي المج .ヱجيヱلヱل التكنヱاذا  في ظل هذا التح るصゅخヱ
ي تحتヵヱ عヴヤ البيゅنヱ れゅتポヤ التي تボدュ ااتصゅل ヱالتヱاصل بين أنظمる المヱヤバمれゅ الت هحدثمゅ نظرنゅ الヴ مゅ ي

 れゅرة في من الخدمヱث るバطبيれゅنجد أن ،عمل هذه الشرك ゅننみف ぼالمس ュاحدى اهヱベتゅع ヴヤع عボالتي ت れゅهذه  لي
التي تحتヘظ بゅヰ، الحゅヘظ عヴヤ الخدمヱ れゅالبيゅنれゅ الرقميる حمゅيる اأصヱل  :ثاثる أمヱر اسゅسيる الشركれゅ تتمثل في

 .تュヱボ ببيゅヰバ الヴ المستヤヰكينإدمゅج المستヱى المنゅسゆ من اأمゅن في المنتجれゅ التي ، ヱتュヱボ بتボديمゅヰالتي 

يバتمد المヱاطنヱن ヱالمستヤヰكヱن ヱالمجتمع بشكل كبير عヴヤ الشركヱ れゅالمぼسسヱ れゅاذا كゅن من الطبيバي أن 
أنظمتヱ  ュヰنるالتي تボدュ لュヰ الخدمれゅ في اتخゅذ جميع التدابير المヱボバلる لحمゅيる بيゅنゅتュヰ الشخصيヱ るتバزيز مر

ュヰتゅخدمヱ، れゅهذه الشرك ヴヤن عゅف れゅسسぼالمヱ  أنポر  تدرゅاآثヱ ゆاقヱバعن ال るلヱぼمس ゅヰヤバتج るمل في بيئバت ゅヰأن
 .ضحيる لゅヰ كل اヱلئボ ポعالتي قد يسيبرانيる غير المبゅشرة لヰヤجمれゅ ال

2.3 キやأفاや ケヱキ :جنムヤヰسرヨلやヱ جنヘドヲヨلやヱ جنレطやヲヨلや 
 れゅرسゅر في الممヱي لأمバالطبي ベゅان السي るليヱالدヱ るطنيヱالゆヤيتط ،ュゅفي هذه ااي るバن  المتبヱجميع أن تك

 るل الثمينヱاأص るلヱدヤالرقمي ل ュلゅバفي ال ゅ ا لヱ. ياافتراضヱآمنる، ليس فボط في الゅバلュ المゅدヱ ヵلكن أيض⇔  كヱننظر⇔
ته في اتخゅذ جميع ゅمسヱぼلي الجميعن يتحمل كل شيء في الゅバلュ اافتراضي متصل ヱمترابط، فمن الضرヱرヵ أ

 れاヱالخطるزة ل الممكنヰاأج るيゅحم-  るلヱتر المحمヱزة الكمبيヰأجヱ るحيヱヤزة الヰاأجヱ るاتف الذكيヱヰال- ヱ れゅنゅالبي
 るاأنظم ポكذلヱ البرامجヱي ゅبمヱفر  ضمنヱالتي ت るالراحヱ るنヱالمرヱ るأن الحري ゆيج ュヰتゅالجميع في حي ゅヰيتمتع ب

ゅالتجヱ るصゅالخるري. 
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 أケكاや ラاتراやيجيجや るلヲطレجる لأمن やلسجらاやني: やلヘصل やلんالث

ゅنظرن ゅاذا م ヴإل るفゅأعاه ك れئع التي أثيرゅقヱالヱ ، ヴضعالヱ نゅلبن ヱ ،ليゅالح ュحج ヴال ポكذل ゅاستندن ゅاذا م
،るدمゅボال れゅانه  التحدي ポن الجميع يدرゅينبغيف  るヤمゅش るيذ استراتيجيヘفي تن ゅヰتゅسسぼجميع م ポإشرا るمヱالحك ヴヤع

تヱفير فضゅء سيبراني أكثر أمنヱ ゅخベヤ مستヱى متزايد من الヱعي الكبرى اا ヱهي مヰمる ال تحボيベقゅدرة عヴヤ تكヱن 
 .بين الجれゅヰ الゅヘعるヤ الرئيسيる في المجتمع الヤبنゅني حヱل هذا المヱضヱع

ن ااقتصゅد الجديد اصبح شديد ااعتمゅد عヴヤ اإنترنれ، سヱاء من ا شポ ان الحكヱمる الヤبنゅنيる تدرポ ا
 ممゅثゅبتる من المخゅطر  مستヱيれゅ، يخベヤ اانكشゅف اأمني المヱヤバمゅتي في هذا ااطゅر. المنظヱر الュゅバ أヱ الخゅص

 .بشكل دائュ محヱゅاれ الヰجュヱ السيبرانيヱيثير سيحヘز 

 ベإن الطريゆاجヱة  الヱز كل خطゅعه إنجゅن اتبゅلبن ヴヤالمحددة ع れاヱمن الخط るボثيヱفي هذه ال ュالتي تヱ
حشد قبل كل شيء بバمヤيる  الذヵ يبدأ سヱف يتطゆヤ اأمر الكثير من الجヰدلヱ. بحد ذاته تحد كبير هヱ ،تحヤيゅヰヤ أعاه

 るسيゅالتي تتيح له اإرادة السي るفيゅضع الكヱヱ اأسس るجيヱلヱالتكنヱ るيバل التشريヱئز ااأصゅركヱ ،أمن السيبراني
ヱ يذヘتنポذل  ヴヤد عゅاعتمゅبるارد البشريヱالم るالمتخصص るيゅذه الغヰل るالمكرسヱ. 

ヱ ضع ان نتمكن من بمجردヱج الجديد امرヰهذا الن ヴل إلヱمل،  التحバضع الヱنمゅف  るيذ هذه ااستراتيجيヘتن
 ゆヤقد تصل فترة سيتطれاヱأربع سن ヴفي حين انه . من سنتين إلヱ احدا يمكن  ュنهالزعゅب  ヴヤدرة عボال ポヤيم

 أنالボضゅء تمゅًمゅ عヴヤ التヰديداれ التي تヰدف ااستراتيجيる الヱطنيる لأمن السيبراني إلヴ مヱاجヰتゅヰ، اا 
المسゅرعる الヴ اتخゅذ جميع التدابير الممكنる لヤحد من المخゅطر ヱالヱصヱل إلヴ مستヱى مボبヱل من اأمن يبヴボ من 

れゅيヱلヱاأ ヴلヱأن  .ا ゆفريجヱت يゅن لشركゅهلبن ヱヱب يهاطنم ュヰالتي تسمح ل るر البيئゅازدهゅ دة من المستمرゅヘااستヱ
るالرقمي ゅجيヱلヱالتكن ゅفرهヱالتي ت るヤئゅヰرص الヘال. 

 ،ゅمن هن るاستراتيجي ヴヤع ゆالتي من السيبراني اأيج ゅヰバتضヵأ るمヱحكヱ ، أن هي ،ゅヰヤكمほب るلヱلي تمثل دゅلتゅب
 .اれ مستمرة ヱطヱيるヤ اأجلتصパヱ أهداف⇔ヱ ゅاضحる استشراف المستボبل ヱان تتضمن إجراء

 ベإطاヱ ءゅن إنشゅد فيه لبنバيست ヵالذ れقヱلأمن السيبراني"في ال るطنيヱال るااستراتيجي " るن من اأهميゅف
るبボالمرت るااستراتيجي ゅヰأن تستند إلي ゆالتي يج るسيゅئز اأسゅالرك ゆيヱتبヱ ن تحديدゅمن خال تحديد هذه  .بمكヱ

 .ゅヰ بشكل ヱاضح، يمكن لنゅ بゅلتゅلي بヱヤرة ااستراتيجيヱ るتほمين تنヘيذهヱ ゅتشغيゅヰヤاأعمدة التほسيسيヱ るتحديد أヱلヱيゅت

ュدボت ゅم ヴヤء⇔ عゅبن ، るطنيヱال るأن تستند اإستراتيجي ゆلأمنيج  るاإستراتيجي るسيسيほر التヱゅالمح ヴالسيبراني إل
 ゅヰر اليゅالتي يشヱ ،るليゅالت るヤصヘالمヱ" عمدةほبるااستراتيجي るطنيヱال:" 

 ヱتバزيز الجヱヰد لمكゅفحる التヰديداれ السيبرانيる من الداخل ヱالخゅرج ؛، ヱالردع، اجراءاれ الدفゅعاتخゅذ  .0

 تطヱير التヱゅバن الدヱلي في مجゅل اأمن السيبراني ؛  .9

 تنميる قدراれ الدヱلる بゅستمرار لدعュ تطヱير تكنヱلヱجيれゅ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاれ ؛ .3

 تバزيز الボدرة التヤバيميる عヴヤ اأراضي الヤبنゅنيる ؛  .4
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 تバزيز الボدراれ الصنゅعيヱ るالتボنيる ؛  .5

 دعュ تصدير ヱتدヱيل شركヱ れゅصنゅعれゅ اأمن السيبراني المحヤيる ؛ .6

 تバزيز التヱゅバن بين الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص ؛ .7

2.  れゅヰإشراف الجヱ ュدلين بدعゅالمتب ベالتنسيヱ نヱゅバزيز التバتヱ れبراゅالمخヱ زة اأمنヰر أجヱزيز دバت
ゅيヤバال. 

ゅرف ع ،اننバالت ベط عن طريボفヱ ملバالヱ رة أعاهヱئز المذكゅالرك ヴヤゅヰاسس ベفヱ ،ير  نستطيعヱالبدء في تط
ゅヰل るاضحヱ لأمن السيبراني مع تحديد أهداف るطنيヱ るاستراتيجي. 

3.1 るنجやاらلسجや れやギيギヰلرや るافحムヨل キヲヰليや ゴيゴيعヱ ネキلاやヱ ネفاギلや れやءやجاや クاガيや  من
 やヱلガاや ァケلやギخل

ヱيجゆ . يجيる لヤردع من أجل تヤボيل عدد الجرائュ السيبرانيる بشكل جذرヵيجゆ عヴヤ الدヱلる الヤبنゅنيる أن تضع استرات
لヱقف الヰجュヱ مصممる التي تكヱن مجمヱعる من اإجراءاれ  ان تتضمن استراتيجيる الردع في الヘضゅء السيبراني

الヱاقع  اأヱلヴ عヴヤ الشبكる، مع اأخذ في ااعتبゅر الخبيثる محヱゅاتュヰعヴヤ المゅヰجمين فヱر مبゅشرتヱ  ュヰالتバرف
ヱ  ゅنإلヴ الشبكる، يتبュヰ バبバد ヱلヱج المゅヰجمين أنالذヵ يヱボل   .يمكن التنبぼ بゅヰ "سيبرانيる سヤسるヤ قتل"دائم⇔

، تصバيد الصاحيれゅ، ااستغال، التسヤل، ااستطاع: عبر ثمゅني مراحلهذه  "سヤسるヤ الボتل السيبرانيる"تمر 
るنبيゅالج るالحرك ،ュتيバالت ،るرفض الخدم ،ゆゅاانسحヱ. 

جمع كل الヰ ヴدف تヤشبكる بشكل خヘي ل سゅكنる بバمヤيる استكشゅفالمتسヤل يュヱボ ، مرحるヤ ااستطاع خال
 るالازم れゅمヱヤバبالم ュゅيボヤيتهله لヤمバ.  るلゅفي هذه الح るيゅغヤل ヵرヱبمن الضر ュゅيボالردع ال れاヱأدヱ れゅنيボت ベتطبي

بحيث يتヱلヴ المدافヱバن مゅバلجته المゅヰجمين في مسゅر خゅضع لヤسيطرة،  نشゅطالمنゅسبる التي تسمح بみعゅدة تヱجيه 
るلヱヰبس. 

ا إلヴ المヱヤバمれゅ المكهバ ،ゅدب . السゅبるボ مرحるヤ ااستطاع منる تسبيュヱボ المخترベ بゅلبدء بمرحるヤ التسヤل مستند⇔
 .النظュゅ  المヱヤバمゅتي ヱالヱصヱل إلヴ البيゅنれゅ التي يحتヱيゅヰالヴ دخヱل الهヱ في هذه المرحるヤ  الヰدف

، حيث يستخدュ شن هجュヱ نشطب ュヱボ المゅヰجュفي نجゅح مرحるヤ التسヤل، يالتي تヤ أمゅ في مرحるヤ ااستغال
ゅ مختるヘヤ من الثغراれ اأمنيる التي سبベ له ان   تحديدهヱ ゅذلポ من أجل استغال مヱاردب قュゅالمتسヤل أنヱاع⇔

مستخدュ  ليصبح كゅنه –، ヱالحصヱل عヴヤ حベ استخداュ اانظمる عن بバد أヱ محヤيゅ الرقميる بسرعる المستヰدفين
ヱأ ヵدゅك ع ヴتيحتゅمヱヤバالم ュゅل عن النظヱぼمس. 

 .بバد ذلポ يستخدュ المゅヰجمヱن تボنيる تصバيد الصاحيれゅ لヤحصヱل عヱ ヴヤصヱل أكبر إلヴ المヱارد

 るفي الشبك るيヤالداخ ュادヱالخ ヴل غير المصرح به إلヱصヱلゅح بゅالسم ヴدف إلヰفت るنبيゅالج るالحرك るヤمرح ゅام
 るدفヰالمست ゅヰالتي تختزن れゅنゅالبيヱヱأ ゅنف. تديرهゅض اأحيバجمين ، ي بゅヰمن تمكين الم ゅ يمكن لヰذا الヱصヱل أيض⇔

 ヱأ ゅ من تヱسيع نطベゅ اأعمゅل الヰجヱميる نحヱ أطراف ثゅلثる خゅرجيる، أヵ نحヱ اأصヱل الرقميる المヱجヱدة فヤバي⇔
るالضحي るرج محيط شبكゅخ ゅ  .منطボي⇔

 ュاستخدا ュيت ،るヤد هذه المرحバيهبヱالتمヱ るميバمن أ الت ゆرヰالتヱ طゅء النشゅヘئيإخゅيل جنヤتح ヵ. 
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امゅ مرحるヤ رفض الخدمる فستمنع الجれゅヰ المسヱぼلる من تتبع الヰجュヱ أヱ حظره ヱذلポ عن طريベ تバطيل 
るدفヰالمست るفي الشبك ュادヱالخヱ مستخدمينヤل ヵدゅバط الゅالنش . 

خゅصる عند التゅバمل ، التحدヵ الحボيボي ヱاأكثر أهميる لヤمゅヰجمين، مرحるヤ اانسحヱ ،ゆゅتمثل المرحるヤ اأخيرة
ヱن في نボل المヱヤバمヱ れゅالبيゅنれゅ المختるヘヤ عن ُبバد من خال تボنيれゅ مختるヘヤ نحيث يتヘن. أكثرهュ خبرة ヱمゅヰرةمع 

るيゅغヤد لボバالم ヴح من البسيط إلヱالتي يمكن أن تتراヱ ،ゅヰنヱرゅيخت ، るمخصص れゅشبكヱ るتحتي ヴبن ュتستخد ゅم ゅ ヱغゅلب⇔
ポلذل. 

الحكヱمる  فゅنبدأ بتطبيベ هذه ااستراتيجيヱ ،るتثل لヤمゅバيير اأسゅسيる لأمن السيبراني قد املبنゅن يكヱن ان بバد 
تボييュ مヱاطن  :ين عヴヤتقゅدرستكヱنゅن  (NCISA) – المヱヤバمヱ れゅنظヱ ュالヱكゅلる الヱطنيる لأمن السيبراني

الヱバاقるヰ ゆ المطヱヤبる لمヱاجمع تボديュ تヱصيヱ れゅاضحる بشほن التدابير الヱقゅئيる  من المخゅطر التنبيه الضバف؛
عヴヤ هذه الヰجمれゅ؛ ヱالحゅヘظ عヴヤ بيئヱ  るالゅバヘللرد السريع االرئيسيる لヰヤجمれゅ؛ تحديد التヰديداれ بكゅفる انヱاعゅヰ؛ 

るسيبراني るآمن るنيゅالذكر يجدر. لبن ゅبن  ュانه يمكن استخدا ヴال ゅدالهنバي يヘظيヱ رゅء إطゅإنش れゅنيボالتヱ れاヱد من اأد
دء بتطبيベ هذه التدابير، من الضرヱرヵ تطヱير الボدراれ التボنيヱ るالボضゅئيる عヴヤ كل، ヱقبل الب. لヤردع السيبراني

 .الخゅصる بゅلدفゅع السيبراني

 ،ュゅريفبشكل عバيتضمن الت ヱ ئعゅيه الشヤع ベヘاالمت ュヱヰヘعنصرينلم ヴヤء السيبراني عゅضヘلردع في ال :
 るعيゅالدف れدراボال( ベالمنعالردع عن طري )ヱال るميヱجヰال れدراボ(ゆゅボバلゅالردع ب .) れدراボأن ال ヴال ゅنشير هن

 るعيゅالدف ゅني هنバع السيبراني تゅالدف ،るلヱدヤل るسيゅاأس れゅمヱヤバالم るأنظم るيゅحم ヵأ ボم ヴヤع ゅヰقدرات るيヱボتヱ るمヱゅ
るعヱالمتنヱ المستمرة れゅجمヰأخرى. ال るحيゅمن ن ،ヱ ュヱفي ظل هجュئゅت، قベボتح るيヤذا عبرالردع  عمゅتخ  れاإجراءا

  .ヰجヱ ュヱماحるボ الجنゅةالمنゅسبる التي تぼدヵ إلヱ ヴقف ال

. تمثل فヤバيゅ⇔ مゅ يバرف بゅلردع السيبراني التي، ااستجゅبる الヰجヱميるفヰي خر من عنゅصر الردع أمゅ الバنصر اآ
، ヱهي مصممる بヰدف إقنゅع الخصュ بバدュ الボيュゅ تطベゅهذا عヴヤ التヰديد بゅانتュゅボ بヱバاقゆ ا يستند عنصر الردع 

يكヱن كゅفيゅ⇔ لヤتخヤص من التヰديد من دヱن الحゅجる إلヴ  بバرض قヱةيتベヤバ اأمر . بゅلヰجュヱ في المュゅボ اأヱل
ゅヰاستخدام  ⇔ゅيヤバف. 

 :أمゅ تطヱير الボدراれ الدفゅعيる فيجゆ أن يتبع مسゅر الバمل التゅلي

  ءゅني"إنشゅع سيبراني لبنゅذج دفヱيتضمن ، نشط" نمヱ るلميゅバال れゅرسゅأفضل المم ヴبحيث يستند ال
ヱالヤヘترة ヱالヱボائュ البيضゅء  الحجゆإجراءاれ فنيる من نヱعين، منخヘضる المستヱى ヱعゅليる المستヱى مثل 

ポذل ヴإل ゅمヱ داءヱالسヱ ، ّالتصي れゅضد هجم れゅقゅء النطゅأسم ベاغاヱ ليゅد ااحتيるالخبيث  ゅヰيتصل ب ゅمヱ
ヰضد الヱ ،ュتحكヱ من مراكز ادارة れゅالبرمجي ヴالتي تستند إل れゅجمるمل ، الخبيثバالتي ت れゅجمヰضد الヱ

ヱلحجゆ عنヱゅين ، ヱالخداع عبر البريد اإلكترヱني، ヱضد أطر ااستغال" اليュヱ الصヘر"عヴヤ أسゅس 
 .برヱتヱكヱل اإنترنれ الغير مرغヱبる، إلخ

 اس ュفرةتخداヱالمت れゅمヱヤバء  المゅل اأمن السيبراني إنشヱح るفヱرバالمヱ るالمجرب れゅنゅعدة بيゅق ヵヱتحت
الヘضゅء السيبراني، ヱبمゅ يسمح بゅلتحكヱ ュبتصヘيる أفضل  عヴヤ تボييュ لمヱثヱقيる المصゅدر المヱجヱدة في

مゅバيير اأمن السيبراني الدヱلي ヱاتبゅع أفضل عヴヤ عتمゅد ااان  . لヤمحتヱى الضゅر ヱالتヰديداれ الخطيرة
 れゅرسゅل سيسمح الممゅع السيبراني الفي هذا المجゅذج الدفヱني لنمゅبنヤ طボما⇔  ليس فゅن شヱلكن  أن يكヱ

ゅ بゅاستゅヘدة  التي تمتヤكゅヰ هيئヱ れゅضع المゅバيير الدヱليる في  المヱجヱدةمن الخبرة الヱاسるバ الボصヱى أيض⇔
 .مجゅل اامن السيبراني



 23 ااستراتيجيる الヱطنيる الヤبنゅنيる لأمن السيبراني 9102حزيران 

 

 ゅتصنيف البي るالتحتي ヴتحديد البنヱ れゅنるيヱأكثر الحي るطنيヱ るسيبراني るء بيئゅضع اأسس لبنヱ ليゅلتゅبヱ ،
ゅقيمن ، أمنゅع ااستبゅالدف ュر استخداヱمنظ . るميヱالحك れゅسسぼالم るيゅمع حم ポذل ヴشゅينبغي أن يتم

るيヱلヱاأ れاأخرى ذا れゅعゅطボالヱ ، れゅرسゅأفضل الممヱ يير اأمن السيبرانيゅバة أحدث مゅمع مراعヱ
ع الترقيる إلヴ أحدث إصداراれ البرامج ؛ تطبيベ الترقي: المバتمدة فيه، مثل عヴヤ سبيل المثゅل ا الحصر

ゅ عن نゅボط الضバف المバرヱفる الخ  ...لバヤماء؛ ヱالمسح بحث⇔

 المتبع ف ポヱヤفي تغيير السヱ ュゅバع الゅطボلي الゅع اأعمゅكد من قطほمع الت ،るسسぼبغض النظر ، أن كل م
ゅヰعن حجم ، れتتخذ اصبح るفゅء السيبرانيكゅضヘفي ال ゅヰسヘن るيゅلحم るسبゅالمن れاヱالخط. 

 ヱإدارة الحヰجヱ من れديداヰالت ュヰفヱ النظر اادث れゅるヘヤلمخت :るمانيバال ، ゅمي، الجغرافيヱボاأمن ال
るسيゅني، السيボر التヱطر اأمن عبر الجمع بين ، المنظゅأفضل في مخ ュيسمح بتحك ゅبم ベゅاستبヱ لバヘرد ال

في مヱازاة ذلポ، فゅن تصميヱ . ュكل ذلポ من أجل الحد من فرص التバرض لヤمخゅطر السيبرانيる، الバヘل
 るل أمنيヱヤتشغيل حヱ ءゅبنヱれゅボددة الطبバمبتكرة مت ،るدمボالمت れゅجمヰمنع الヱ قعヱف تسمح بتヱس. 

  るل أنظمバجゆヱسゅائد التي يطمح ال الحヱヘل من الヤボي ゅمجرمين السيبرانيين، ممヤل るبヱバأكثر ص ゅ⇔هدف るنيゅبنヤ
لذلポ (. الردع بゅانتュゅボ)ヱزيゅدة اأكاف عヤيュヰ ( ظرمゅ يバرف بゅلردع عن طريベ الح أヱ)اليゅヰ المتسヱヤヤن 

 ردع قدراれ تتヱفرأن ヱعヴヤ تحديد مصゅلح ヱأهداف المバتدヵ المحتمل  تتヱفر الボدرةالضرヱرヵ أن من 
るيゅヘفيه الك ゅبم るバنボمヱ るقヱثヱم. 

 كد من أن الほالردّ الت るنيヱ るلヱدヤل るطنيヱال れدراボ  ヴヤثير عほح من أجل التヱضヱب るمヱヰヘم ゅヰ( تثبيط)لدي
 .اتخゅذ الボراراれ لدى المゅヰجمين المحتمヤين

  ءゅضボرص التالヘال ヴヤع るنيゅبنヤال れゅالشبك ベن في اختراヱااستغال من قبل الذين يرغب るヤヰي هي س
ゅヰفي れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱتكن るأنظمヱ . ゅيذ مヘلتن るالازم れدراボالヱ れاヱاأد るمヱن لدى الحكヱأن تك ゆيج

ヱقدراれ السるヤヰ لتヰديد الشبكヱ れゅاأنظمる الヤبنゅنيる ؛ فュヰ نヱايゅ  حرمゅن المゅヰجمين من الヘرص: يヤي
اأسゅسيる عヴヤ نطヱ ベゅاسع ؛ ヱالرد ヱحمゅيる اأمる في  الخبيثるالمゅヰجمين؛ التغゆヤ عヴヤ تヰديداれ البرامج 

 .السيبرانيالヘضゅء 

  من خامنع ゅヰاانخراط في ヱأ るالسيبراني るالجريم ュلゅع ヴإل ゆس من اانجذاゅزيز تدابير التدخل النバل ت
 .المبكر

 ضヱ عمل るع خطるنボヤمヱ るجيヰمن ほت ゅヰيمكن ヴحت ،るالسيبراني れゅجمヰال ヴヤرد عヤل るدمボمت れراゅمين خي
ゅヰثヱء حدゅأثن るلأزم るبゅمن ااستج れゅطヤأن  . تتمكن الس ゆأمر صبح ييج れديداヰتヤل るبゅااستج

 るنيヱاإلكتر れゅجمヰالヱ るيدةالسيبرانيボع るئيゅボヤن. تヱستكヱ  يدةهذهボバال  ヴヤع るن مبنيゅلبن ュヰن لفヱنゅボال ベتطبي
عヴヤ لヤرد  ゅ⇔ تゅボヤئي التصرففي الヱاقع، ا يمكن لヤبنゅن أن يボرر . ヘضゅء السيبرانيالدヱلي الحゅلي في ال

ゅヰاحترامヱ لゅفي هذا المج るئمゅボال るليヱالد るاأنظمヱ انينヱボال ヴن النظر إلヱالسيبراني، د ュヱجヰال. 

 دるالسيبراني れゅجمヰヤطني لヱالتصنيف ال ュゅفي نظ るليヱالد るنيヱنゅボيير الゅバدّ يُ . مج المバ  るطنيヱال むدゅدمج المب
أسゅسيゅ في مبدأ الバمل النゅجح، ヱالذヵ يぼمن بدヱره أداة ヱالدヱليる المتるボヤバ بゅأمن السيبراني مゅバ⇔ عنصرا 

دعュ مヰمる لヤسヤطれゅ من أجل اتخゅذ قراراれ أكثر فゅバليヱ るاعتبゅرهゅ كヱسيるヤ مヰمる في دعュ التヱゅバن 
 .الدヱلي
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  るヤمゅバال れدراボزيز الバل في تゅن مجヱنゅボال ベتطبي ュدعヱ るفゅك るيميヤاإقヱ るطنيヱال れゅيヱالمست ヴヤع れالخبرا
 .في لبنゅن ヱالخゅرج الヘضゅء السيبرانيヱالمحヤيる من اجل تحديد ヱردع مجرمي 

 تحسين قدرれا  ،るدة الرقميゅاأراضي عبر السي ヴヤع ゅ استخداュ مراكز البيゅنれゅ التي هي مヱجヱدة فヤバي⇔
るنيゅبنヤال . るدة الرقميゅالسي るرسゅح ممゅنج ベゅأن ان آف ゆيج れゅنゅالبي ヴヤعヴإل ヵدぼي  るنيヱنゅボل الヱヤء الحゅإنش

るسبゅالمن るنيボالتヱ .ポذل ヴヤة عヱعا ، るرسゅلمم ⇔ゅريヱضر ⇔ゅشرط ⇔ゅهي ايض るسيゅاأس れゅنيボن التゅボن إتみف
るالرقمي ゅدتنゅالكشف عن . سيヱ れاゅير ااتصヘل ا الحصر، تشゅسبيل المث ヴヤع ،るالرئيسي れゅنيボتشمل الت

れゅجمヰال るالسيبراني るمحترف るلヱل محمゅزة اتصヰمين أجほتヱ. 

 داゅヰر إصدار الشゅد إطゅىاعتمヱالمست るليゅع るاأمني れゅمنتجヤل れ.  لي غيرゅالح れداゅヰر الشゅان إط
ュااستخدا るバئゅالش れゅالمنتج ュييボبشكل جيد لت ゆسゅالتي ، منヱ ،⇔ゅنيヱالكتر ゅヰضバمع ب るヤء المتصゅمثل اأشي

 ゅヰفي れقヱالヱ ليفゅن التكヱدرتكボرج الゅةخ .ゆذا السبヰل ، ヴصヱليゅدخみب ュゅلي نظヱدة اأمن  إصدار أゅヰش
ヱهذا اأخير يبヴボ مستخدمゅ⇔ في اصدار . السيبراني عヴヤ المنتجれゅ، يضゅف إلヴ إطゅر الشゅヰداれ الحゅلي

 مثل ヱضع عامる، الشゅヰداれ عヴヤ اأنظمる الحゅليる في سيゅقれゅ أخرى غير سيベゅ اأمن السيبراني

"CE "ゅبヱرヱداخل أ れゅالخدمヱ عヤض السバب ベيヱلتس るبヱヤالمط . るسيゅدة اأمن السيبراني اأسゅヰش ゅأم
الجديدة فيجゆ أن تتضمن شرヱط اامتثゅل ヱالمヱائمる مع أفضل الممゅرسれゅ المバتمدة في اأمن 

ゅ⇔ボيير محددة مسبゅバمヱ れゅヘاصヱم ヴدا⇔ الゅاستن ポذلヱ ،السيبراني .ュヱボأن ت ゆدة يجゅヰبه  ان اصدار هذه الش
 るヰجヱأ るصゅخ るن، هيئヱحيث تك  るمゅバال れゅطヤالس るركゅمشヴヤتصرة عボشرة مゅل غير المبゅمثل ، اأعم

في اعطゅء ااعتمゅداNCISA  れ اصدار التボييمれゅ المバتمدة من قبل الヱكゅلる الヱطنيる لامن السيبراني
 .الخゅصる بゅأمن السيبراني

  ュالجرائ るفحゅزيز مكバتボمن خال الكشف المت るعن السيبراني ュفي د るالمستخدم れاヱالاادれاヱゅمح 
عدد الゅバمヤين في هذا المجゅل ヱتحسين المヱاصれゅヘ؛ تدريゆ زيゅدة مゅヰراヱ れال تطヱيراإجراميる؛ عبر 

أصحゆゅ المصヤحる المバنيين، مثل الボضゅة ヱالمدعين الゅバمين، ヱكذلポ مヱظヘي المصゅرف، إلخ ؛ تほمين 
؛ تدريゆ منتظュ المバتدين ヱالجنゅةاستخداュ المثبطれゅ ضد  المسゅعدة الゅボنヱنيる لضحゅيゅ الجريمる السيبرانيる؛

 れاإجراءاヱ انينヱボヤل ュلتحديث المنتظゅب ュゅيボأخيرا الヱ ن؛ヱنゅボال ベتطبي れゅطヤاأمن السيبراني لس ヴヤع
れاゅااتصヱ れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱر تكنヱمع تط ゅشيゅتم. 

ااستراتيجيる من عボيدة تنヘيذيヱ るأثنゅء الバمل عヴヤ صد هجュヱ اثنゅء ヱقヱعه، قد تتحヱل ، في ظل ظرヱف محددة
るميヱهج るرسゅمم ヴط إلボع فゅدفヤل .れゅسبゅفي مثل هذه المن ،るليゅالت れذ اإجراءاゅينبغي اتخ: 

  ة مرتكبيゅضゅボمるالسيبراني ュالجرائ . るمヱالحك ヴヤع ゆيج–  るئيゅضボال れゅطヤلسゅب るنゅバااست ベعن طري
ثني السバي الヱ ヴنظュ المヱヤバمれゅ السيبراني  لأمنالヱكゅلる الヱطنيヱ  るبゅلتヱゅバن مع ヱأجヰزة تطبيベ الゅボنヱن

るلح اأمゅن ااضرار بمصヱヱالذين ين ポلئヱأ .ヱ ستمرار من اجلゅد بヱヰبذل الج ゆيج ،ポذل ベيボتح
ايゅボع اأذى، لن بヰدف بدافع السرقる أヱ كゅنれ ، سヱاء أن أヵ محヱゅلる هجュヱ سيبرانيるأヵ كゅن ヤتヱضيح ل

るا رخيصヱ るヤヰن سヱالثمن تك .ヱ ゅركمバأن ي ゆن يجヱバا يستطي ュヰن أنヱجمゅヰن من التصرفف المヱد 
ゆゅボع . ポلذل るمヱن الحكヱأن تك ゆمن خال –يج  るئيゅضボال れゅطヤنالسヱنゅボال ベزة تطبيヰأجヱ الヱ るلゅكヱ

るطنيヱلأمن السيبراني  ال れゅمヱヤバالم ュنظヱ تحديد ヴヤدرة عゅق るيヱهヱ جمينゅヰالم ヴヤع ュالتصرف ضده
ュع بحزヱمن بين مجم ゆالرد اأنس ュستخداゅبるحゅالمت れاヱمن اأد る ゅヰزة . لヰأن تركز أج ゆيج ゅكم

مゅヰجمる المヱاطنين ヱالشركれゅ الヤبنゅنيる  يヱاصヱヤنعヴヤ ماحるボ المجرمين الذين جヱヰدهゅ تطبيベ الゅボنヱن 
ينبغي عヴヤ السヤطれゅ الヱطنيる أن تتヱゅバن مع الشركゅء الدヱليين في هذا ااطゅر، . عبر الヘضゅء السيبراني
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كمゅ . استヰداف المجرمين أينمゅ كゅنヱا ヱتヘكيポ بنゅهュ التحتيヱ るشبكれゅ التسヰيل الخゅصる بュヰفي سبيل 
ヱ اصلヱأن ت ゆزةيجヰن  أجヱنゅボال ベفي سبيلتطبي ゅدهヱヰيير اأمن السيبراني جゅバحيد مヱتヱ عيヱء الゅبن ،

 るطنيヱال るلゅكヱمع ال ベثيヱن الヱゅバلتゅأمن السيبرانيلب れゅمヱヤバالم ュنظヱ. 

 ااست るليゅバزيز فバ るئيゅضボزة الヰلدى اأج るبゅمن اجل تج ュالجرائ るفحゅبحيث تحسين فرص مك ،るالسيبراني
من . السيبرانيる الヰجمれゅالتي تボف ヱراء  الجれゅヰ، عند الضرヱرة، عヴヤ تحديد قゅدرةهذه ااجヰزة  تكヱن
ゆ ، إلヴ جゅنالمنゅسبる ، من الضرヱرヱ ヵجヱد الヱسゅئل الゅボنヱنيるلتمكن من تحボيベ هذا الヰدف المボバدأجل ا
 .الボدراれ الヘنيヱ るالخبراヱ れالبنヴ التحتيヱ るاأدヱاれ المتخصصるتヱافر 

  زيزバت るليゅバزةفヰن بشكل  أجヱنゅボال ベخاله من تمكن من تتطبي るヰالج ヴالسيبراني ال ュヱجヰد الゅاسن れゅاثب
 るيヤバヘبهال れمゅالتي ق . ゅكمゆيجヱ れع من اإجراءاヱد مثل هذا النゅفي اعتم るء الصاحيゅاعط ،るبحكم ،

 .لمぼسسれゅ حكヱميる محددة ヱفゅ⇔ボ لطبيるバ اإجراء

 ينボボالمحヱ ةゅضボن بين الヱゅバتヤل るليヱد るير شبكヱتط ، るيميヤバبرامج تヱ るتدريبي れراヱد ュديボت ポكذلヱ
るنيゅبنヤدة في اأراضي الヱجヱالم るليヱالدヱ るطنيヱال れゅيئヰفي ال るمخصص. 

 يヲトيا やلرعاや ラヱلヱギلي في مياや メأمن やلسجらاやني 3.2
تバزيز اآثゅر اإيجゅبيる النゅتجる عن تنヘيذ اإستراتيجيる الヱطنيる لأمن السيبراني، من الضرヱرヵ لヤبنゅن من اجل 

 :، ينصح بゅتبゅع اإجراءاれ التゅليるبヰذا الخصヱص. ヱ るالدヱليる الゅヘعるヤأن يバمل عن كثゆ مع الجれゅヰ اإقヤيمي

  ،ليينヱء الدゅمل مع الشركバلكالヱإنتربゅ المتحدة ュاأم れゅمنظمヱ ،(اれاゅلي لاتصヱد الدゅاتح ، ゆمكت
 ،るالجريمヱ れلمخدراゅني بバالمتحدة الم ュاأمるدالバالヱ るث الجريمヱليمي لبحゅالمتحدة اأق ュد اأمヰバم ، ゅمヱ

ポذل ヴإل)... ،るثバد بゅااتح るبيヱرヱاأ れاゅكヱالヱ れゅسسぼالمヱ نゅبي في لبنヱرヱاأ (ゅبヱرヱس أヤمج ،
EUROPOL، CEPOL،ENISA  ポذل ヴإل ゅمヱ) ،ن مع فضا⇔ عنヱゅバاأخرى  الت るليヱهد الدゅバالم

مع فرベ  التنسيベبゅاضゅفる الヴ ، (ヱمゅ إلヴ ذلNIST ،EBIOS ،ポ) اأطر التي تバنヴ بمゅボييس
 るبゅادثااستجヱلح  るتيゅمヱヤバالم(CSIRT ) るليヱالد ゅヰمنるيميヤاإقヱ. 

  るئمゅボال れゅاقバال るشبك ュاستخدا ⇔ゅليゅحكحヤليين الرئيسيين لヱء الدゅابط مع الشركヱء رゅبن ヴヤمل عバالヱ るمヱ
الدヱليる اأخرى في سبيل تبゅدل المヱヤバمれゅ حヱل التヰديداれ الحゅليる  جヱ れゅヰمぼسسれゅالكゅفる جديدة مع 

 .إلヴ الجヱヰد ヱالخبراれ الحゅليヱる るالنゅشئる، ممゅ يشكل قيمる مضゅف

  دلゅالرئيسيين لتب るحヤالمص ゆゅار مع أصحヱح れاヱفتح قنヱ るاستراتيجي るئيゅثن れゅعاق るمゅإق れゅمヱヤバالم
るヤادث المحتمヱل الحヱح. 

  اضح لمجرميヱال ゆゅボバمن ال れضع حد لإفاヱل るليヱد れゅء شراكゅء السيبرانيبنゅضヘن  الヱヤمバالذين ي
るدالバال ヴرج إلゅفي الخ るئيゅضボال れゅايヱالمجرمين في ال ュديボن من خال تゅضد لبن. 

  ء السيبراني من اجلゅضヘال ゅيゅلي في قضヱن مع المجتمع الدヱゅバء االتゅنش るمشترك るعヱمجم ヴنバت
ヱبتヤボيل الヱقれ جيد لゅバمل ゅستغال بヤحكヱمる لسيسمح ذلヱ . ポاانظمる الヱボانين ヱتطヱيرمヱاءمる ب

ع اآليれゅ المشتركる بشكل جيد مالتكيف يمكنゅヰ من ، ヱبゅلتゅلي في هذا المヱضヱع لتكゅليفاجراءاヱ れاإ
ヱ ،れゅإدارة اأزم れゅل آليゅバف ュاصلالاستخداヱتヱ ، るنيゅيدامكバيف حدة التصヘرة تخヱعند الضر . ،⇔ゅأيض
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 ュميバمل من أجل تバن الゅاصل لبنヱأن ي ゆيير اليجゅバالم るボمطب ⇔ゅليヱفيد  るيゅدف احمヰء السيبراني بゅضヘل
 :ثاثる مبゅدむ عヴヤأن يستند هذا النヰج ヱ ،تバزيز أمنه

 المنعヱ るيゅقヱأن : ال ゆجشجع تيجヰلゅي بヤバヘال ュئゅボفي تحديد ال るبヱバص ポゅأن هن るボيボح ュヱ
 ゆتنسي るنيゅلي امكゅلتゅبヱ ュヱجヰل السيبراني الヱالد るينバم るヰج ヴال ゅヰامن るيゅفي حم るالراغب

 التدابير الヱقゅئيる؛اعتمゅد تركز جヱヰدهゅ عヴヤ أن عヴヤ السيبراني 

 نヱゅバء السيبراني ان : التゅضヘال ゅيゅن قضほلي بشヱن داخل المجتمع الدヱゅバد بحد ذاته التバي るヤسيヱ
ان . التゅヘهュ المتبゅدل ヱخベヤ الثるボ بين أصحゆゅ المصヤحるزيゅدة ن خال فゅバلる لزيゅدة ااستボرار م

ゅ إلヴ إنشゅء آليれゅ مشتركる إدارة اأزمれゅيذلポ س   .من التصバيد ヱالحد، لヤتヱاصل، ぼدヵ أيض⇔
ヤدヱل التي يمكن استخداュ بنيتゅヰ التحتيる يحدد ليجゆ عヴヤ لبنゅن الバمل من أجل إبراュ اتベゅヘ دヱلي 

مゅヰجمる الدヱل اأخرى بゅلヱكゅلる ل" الヰجمれゅ إطاベمنصれゅ " اعتمゅدهゅمثل ك، مぼذيるأغراض 
االتزامれゅ التي عヤيゅヰ الボيュゅ بヱ  ゅヰغير ذلポ من انヱاع الヰجمれゅ،، )الヰجュヱ السيبراني" تثヤيث)"

れاゅلمنع مثل هذه الح. 

 رارボزيز مبدأ : ااستバد تヤاصل البヱأن ي ゆأن يج るع ضحيボل التي تヱاالالد れゅجمヰるلسيبراني 
الحゅヘظ عヴヤ احتراュ مبدأ مع ヱلكن  لヤدفゅع ضدهゅ، اتخゅذ التدابير المنゅسبる يゅヰ كゅمل الحベヱボ فيلد

 .الساヱ ュاأمن الدヱليين

3.3 るجヨレم يれايصااやヱ れماヲヤعヨلや ججاヲلヲレムيا يヲトجل يらفي ت るلヱギلや れやケギق 

اعداد مヰمته  تكヱنالتヱعيヱ るالتدريヱ ゆ أغراضالشرヱع في برنゅمج مخصص ヱاجゆ الدヱلる عゅتベ عヴヤ يボع 
ن يتボنヱا اヱالمヰنيين  نمヱاطنيالالمدنيين الゅバمヤين في قطゅع تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاヱ れكذلポ  نمヱظヘيال

ヤمخゅطر ل ゅュヰن المستخدمين، ヱمن خال إدراكبنゅء عヤيه، ف. في ااستخدامれゅ الرقميるاآمنる لممゅرسれゅ جيدا⇔ ا
ヱ るمن خالالسيبراني ヤتبني الس ヴヤع ュヰتدريبゆسゅالمن ポヱ ، نヱنヱأكثر قدرةسيك  れゅالتحدي るヰاجヱم ヴヤع

るاطن إن. السيبرانيヱن ن يالمヱكヤي الذين يمヘيك ゅمن م ュヤバعيالヱالヱ  الذين ュيمثهヤ ّن السدヱ  ل فيヱل اأゅمج るيゅحم
يتバرض الشبゆゅ منュヰ عヱ ヴヤجه الخصヱص، مثゅل عヴヤ ذلポ حين )المヱヤバمれゅ، سヱاء في سيベゅ ااستخداュ الخゅص 

اإداراれ )أヱ خال الممゅرسれゅ المヰنيる ( اإنترنれعヴヤ بバض الجヱ  れゅヰأذىائベ أヱ لمضゅيれゅボ  لمحتヱى غير
れゅالشركヱ .) れゅر التدريبゅاعتب ゆيج ゅكم るن السيبرانيヱن أن يكゅلضم るطنيヱال るا من اإستراتيجي كゅفる اأمنيる جزء⇔

バنゅيص  るدراي ヴヤرار عボال るفيゅكヱ طرゅلمخゅببれديداヰمل مع التゅバالت るيヘكي. ベゅفي هذا السي ، ヱمن انه يبد
ن الボدراれ الدفゅعيる لボヤطゅع الュゅバ، سّ الضرヱرヵ عヴヤ الدヱلる أن تバزز قدراتゅヰ البحثيヱ るقدراتゅヰ الصنゅعيる كمヱ ゅتح

ヱ ヴヤمل عバص ان تゅع الخゅطボالヱ ع المصرفيゅطボار مع الヱفي ح ュゅバع الゅطボال ポيرإشراヱل سبل تطヱح  るيゅحمヱ
 .ااقتصゅد الرقمي

3.4 ケギلقや ゴيゴيعヴヤع るجヨجヤلرعや り كامل るانجレらヤلや ضيやケأや 
في مجゅل اأمن السيبراني، يجゆ عヱ  ヴヤالتボنيين المゅهرين النボص الحゅصل في المتخصصين مヱاجるヰفي سبيل 
るمヱالحك، ヱنبゅج ヴإلゅヰ  れゅالمنظمヱ المدارسヱ れゅバمゅقي الجゅبるنيゅبنヤال るバمゅص الجヱلخصゅبヱ ر في برامجゅااستثم ،

إعداد منゅهج  عヤيュヰكمゅ يجゆ . راني عبر خベヤ منصる أكゅديميる سيبرانيる متخصصるالتヱعيる حヱل اأمن السيب
 るيバمゅج るمخمتخصص ゆى تلتدريヱي المستバصين رفيヱ بينヱهヱن مヱنヱة يكヱجヘين لسد الヤهぼدة مヱجヱبين الم

 .الバرض ヱالطゆヤ في مجゅل اأمن السيبراني
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 ゅن كمヱينبغي أن يكヱ عヱضヱعي بمヱئل الゅا أسمس ゅ من اأمن الرقمي جزء⇔ التヤバيュ الゅバلي غير منゅهج ゅسي⇔
 بゅلتゅلي، فゅنه يتバين عヴヤ كل مぼسسる. مجゅل اأمن السيبرانيب المستボبل متخرجيتバريف بمゅ يضمن المتخصص 

في تヱعيる التي تボدュ لゅヰ دヱراれ تدريبيる أヱليる أヱ مستمرة بدمج درヱس  الجれゅヰأن تضمن قيュゅ  من هذا النヱع
 .لطابゅヰ يボدュمヰني دヱراتゅヰ المختヱ るヘヤأن تバتمد هذه المヱاد مع كل تدريゆ منゅهج مجゅل اأمن السيبراني في 

في صゆヤ المヱاد التヤバيميる التي " اأمن السيبراني"دمج  به أن يバمل عヴヤ جدا⇔ مرغゆヱ من الأيضゅ⇔ سيكヱن 
 ضヱعادخゅل مヱ، بمゅ في ذلポ (منゅهج مゅ قبل الجゅمるバ)بتكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅ في نظュゅ التヤバيュ الヱطني  تختصّ 

الدراسيヱ るالحصص الヘصヱل  ضمنحヘزة مالمنゅهج المدرسيヱ るاجراء أنشطる مبتكرة ヱ ضمناأمن السيبراني 
ヱ るمゅالبرامج اقヱ るديميゅااك れゅريゅالمب るالتدريبيるيヘالصي ゅغيرهヱ... 

 るطنيヱال るلゅكヱمن ال るيゅبرعヱ るلヱالد ヴヤع ゆيجヱ ゅلأمن السيبراني كم れゅمヱヤバالم ュنظヱب ュヱボأن تボجراء تゅ ュيي
ヱهذا يتطヱる.  ゆヤالطヱيヱる ヤالمتヱسط ةالボصير يれゅتدريゆ اأヱليヱ るالمستمرة في المداحتيゅجれゅ برامج الشゅمل 

ゅ مع ヱزارة  ゅ نشط⇔ في مぼسسヱ  れゅالゅバمる التヤバيヱ ュجميع الجれゅヰ الゅヘعるヤ ذاれ الصるヤ في اإدارة التربيヱ るتヱゅバن⇔
 .النゅボبれゅ الバمゅليるايضゅ⇔ ذلポ عヴヤ أن يشمل الボطゅع الخゅص، 

تحديد التكنヱلヱجيれゅ الرئيسيる التي تتطゆヤ مバرفる متバمるボ في عمヤيれゅ اأمن السيبراني عヴヤ الدヱلる كمゅ ينبغي 
るقヱثヱم るرقمي るير بيئヱتطヱ ءゅمن اجل بن. 

لمぼسسれゅ في االمヱارد البشريヱ るحداれ  تバملأيضヱ ⇔ゅكجزء من عمヤيる التヤバيュ المستمر، ينبغي أن 
れゅالشركヱ ، ヴヤع ،るميヱالحكヱ るعيゅااجتم れゅعゅطボضمن ال るلヱぼالمس るنيヰالم れゅدة في البيئヱجヱالم ポヤت るصゅخヱ

 .أمن السيبرانيابث الヱعي حヱل قضゅيゅ ايضゅ⇔ برامج لالذヵ يتضمن ヱااستゅヘدة من التدريゆ الرقمي 

ヱ ゅين المدنيين فيكمヘظヱالم るيヤة كヱدع ュأن تت ゆطني لإدارة يجヱد الヰバمع الم るلشراكゅبヱ  るنيヰالم れゅبゅボالن
るالمختص ، ⇔ゅバمل مバيذ من اجل الヘتنヱ يرヱللتط るالمستمر المصمم ュيヤバمسد ابرامج الت れゅجゅي اإدارة حتيヘظヱ

في مجゅل اادارة الخゅص الボطゅع المヱجヱدة لدى  ヱالتطヱرمتنゅسبる مع ヱتيرة النمヱ  صبحالゅバمヱ るمديريゅヰ لت
 .الرقميヱ るاأمن السيبراني

ヱるلヱفي ان الد ポا ش  れتゅب ゅヰتゅعゅقط ゆヤغほمي بヤバزيز البحث الバت ヴإل るجゅجيدا⇔ الح ポجي في تدرヱلヱالتكنヱ
るالرقمي れاゅبحيث المج ، ヴヤمل عバال ゆيتشجيج ヴヤع るنيゅبنヤث الヱهد البحゅバمヱ れゅバمゅبع الج ュヱボأفضل أن ت ゆجذ

لمجゅل من اجل في هذا ا خططبطرح الحكヱمる تبدأ لذلポ من المヘترض ان . الヱボバل في مجゅل اأمن السيبراني
 ヴヤمل عバالヱ ゆهد التدريゅバبين م るلゅバヘال るع تشجيع الشراكゅطボعالゅنيالصنヰالمヱ ي ヴإل ヵدぼهذا سيヱ ، ベヤار خヱح

 るلヱبين الد るدلゅمتب るバヘمنヱ يボيボني حヱゅバت るヰفي اأمن السيبرانيمن ج るヤعゅヘال れゅヰالجヱ るنيゅث るヰمن ج . ベيボلتحヱ
 :التゅليるينبغي النظر في اإجراءاれ ، هذا الヰدف

 るمヱالحك ゅتبرهバالتي ت るجيヱلヱالتكنヱ るميヤバال れاゅتحديد المج るヰمن ج  るالسيبراني るعゅط الصنゅسヱاヱ
るديميゅط اأكゅسヱاأヱ ゅヰان ヴヤع るنيゅث るヰمن ج ヱ るّمヰم  ヴヤمل عバال ゅヰヰاجヱالتي ي るヤالمحتم れتحديد الثغرا

 .في هذا المجゅل لبنゅن

  مراكزヱ ثヱهد البحゅバمヱ ديميゅمراكز التمّيز اأك ュدعヱ يلヱبتم ュゅيボالالゆراه تدريヱدكتヤمن اجل  ل
المヰمる، مثل تحヤيل البيゅنれゅ الضخمヱ るتほمين أنظمる التحكュ  البحثيる من مゅボربる المجゅاュヰ れنيتمك

ゅغيرهヱ ュヱヤバال ヴヤع るئمゅボث الゅاأبحヱ るقヱثヱالم るعيゅالصن... 
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  ヴヤمل عバء مراكز الゅتمّيز إنش( ⇔ゅايضヱ るليゅتشجيع المراكز الح ) نヱيك ゆヤمن صゅヰمゅء  اهتمゅمヤバال ゆجذ
عヴヤ تバميベ الشراكる النشطる بين الجゅمヱ れゅバالحكヱمる ايضゅ⇔ من نゅحيる ثゅنيヱ ، るالバمل الكヱヘئينヱالبゅحثين 

るالسيبراني るعゅالصنヱ . ゆيجヱ ゅص، التركيز كمヱجه الخصヱ ヴヤع るاهمي ヴヤع ュدع るعゅصنヱ يرヱتط
 .في مجゅل اأمن السيبراني نشيطるشركれゅ جديدة إنشゅء لسيبرانيる الرائدة ヱتشجيع المنتجれゅ ا

  تشجيعヱ ثヱيل البحヱتم ヴヤع れゅعゅىالصنヱالمست るバرفي るأمني れداバير مヱى أمن  تطヱلتحسين مست
 .المنتج لヤشركヱ れゅالجمヱヰر الュゅバ عヴヤ حد سヱاء

 ゅバمヱ ديميゅمي لمراكز التميز اأكヱالحك ュالدعヱ يلヱفير التمヱفي ت るمヰث المヱلبحゅب ヴنバث التي تヱهد البح
るالرقمي れゅنيボدة عدد الخبراء . التゅراه لزيヱالدكت れداゅヰش ヵئزゅحヱ راهヱالدكت ゆطا るيゅبرع ュゅيボالヱ ゅكم

 .اامن السيبرانيفي مجゅل الヤبنゅنيين 

  بين るزيز الشراكバمراكز تヱ ثヱع الالبحゅمن خال قط ،るتيゅمヱヤバالم るعゅتشجيع صن るالمنح الدراسي
 مبゅدىءذا الشكل من التヱゅバن ه ヱيحترュكمゅ . الدヱلるجゅنゆ من  るث الممヱلゅبحヱالتمヱيل الثنゅئي ヱاأ
 ، ممゅ يバزز المゅヰراれ التボنيる في مجゅل اأمن السيبراني لأشخゅص بشكل دائュالمسヱゅاة ヱالجدارة 

 .المバنيين

  من الخبراء ベء فريゅإدارةانش るليゅالت れゅمヰد اليه المヰバست ヵالذヱ るالرقمي るボالث: 

  れراゅヰم ゆヤالتي تتط るالرئيسي れゅنيボتحديد التるرفバمヱ ل اأمن السيبرانيゅفي مج るボمバ؛م 

  المستمرة؛ヱ るليヱاأ るيميヤバالت れゅجゅااحتي ュييボت 

 ؛ゅيرهヱتط ュدعヱ ثヱرصد البح 

 راه؛ヱالدكت るヤمن حم ゆゅالشب ュدع 

  البحث ュدعヱ يلヱتشجيع التم るالرقمي れゅنيボل التゅعي في مجゅير الصنヱالتطヱ. 

 ن في الボطゅع الヱ ،ュゅバبصヘتュヰ يمثヱヤن جれゅヰ فゅعるヤ رئيسيる في الحيゅة الゅバمる،ين الゅバمヤيالمヱظヘ ا شポ في أن
 لذلヱ ポمن اجل. عヴヤ مختヤف مستヱيヱ れゅظゅئュヰヘ، أهميる حمゅيる البيゅنれゅ التي لديヱュヰإلヴ أن يدركヱا،  يحتゅجヱن

 :ان تバمل عヴヤ يجゆ عヴヤ الدヱلる، سيبراني مكヱنれゅ البヤد ヱمنع أヵ تヰديدتحسين حمゅيる جميع 

 れゅمヱヤバالم ュبنظ るصゅن خゅأم るسゅير سيヱمن خال تط ゅヰب るصゅالخ れゅمヱヤバالم ュزيز أمن نظバت ゅヰلدي 
 れاゅااتص るبشبكヱるتيゅمヱヤバالمヱ  نゅضمヱ ゅكم れامن االتي تربط بين اإداراるلヱزة المحمヰأج. 

  اجراء るسゅسي ベلمدى تطبي ヵヱسن ュييボمناأت  ヴヤمالسيبراني عヱالحك れゅمヱヤバالم ュينظ るليゅバلمدى فヱ る
التي  ぼشراれبゅلم مجヤس النヱاヱ ゆالヤجゅن المختصる فيه،يجゆ إباパ كمゅ . تخذة في هذا المجゅلالتدابير الم
ゅ مدى ヱتポヤ التي تشمل  التطبيベ الヤバヘي لسيゅسれゅ اامن السيبراني ヱتطヱر تنヘيذهゅ، تظヰر مدى أيض⇔

 れゅصيヱلت るبゅسااستجヤل المجゅدرة في مجゅن . اأمن السيبراني الصヱلヱぼسيضمن المس ،ュرة أعヱبصヱ
في ااعتبゅر バين مほخヱذة بالمسゅئل المتるボヤバ بتバزيز أمن نظュ المヱヤバمれゅ  أنالكبゅر عن قيゅس الجヱدة 

 .قيゅسゅヰ عヴヤ أسゅس منتظュ سيتュ الバمل عヴヤ عمヤيヱ るضع المゅバيير، ヱالتي

 ملバعدة في  الゅمسヤا⇔ لゅバف ⇔ゅالمدربين تدريبヱ ينヤهぼالمتخصصين السيبرانيين الم ゆاجتذا ヴヤع れゅمヰم
 ヴヤظ عゅヘمي، السيبراني  نماأالحヱボال،⇔ゅايض ポيشمل ذلヱ  ュديボعدة تゅمع المس ュヤقほالت るيヤثيرفي عمほتれا 

るيديヤボالت るاأمني れゅيヤمバال ヴヤء السيبراني عゅضヘال. 
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  صرゅمج إدراج عنゅاأمن ابرن れゅنゅفي امتحヱ るمゅバال るالخدم ヴヤع ゆلسيبراني في جميع برامج التدري
التヱظيف الخゅصる بمヰندسي نظュ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاれ، انュヰ سيゅバلجヱن احゅボ⇔، بصヘتュヰ مヱظヘين في 

 .الボطゅع الュゅバ، البيゅنれゅ الحسゅسヱ るالتي يجゆ أن يバرفヱا كيヘيる حمゅيتゅヰ عヴヤ مستヱى كل ヱزارة ヱادارة

  كد من أنほى التヱالمست ヴヤل اأمن السيبراني هي عゅفي مج ュゅバع الゅطボين في الヤمゅバين الヘظヱالم るتجرب
ュヰال فترة خدمتヱاأمثل ط. 

  زةمنحヰن  أجヱنゅボال ベتطبيれゅطヤالسヱ  في るاليボمن ااست るليゅع るع المصرفي، درجゅطボالヱ ،るمゅバال
، ヱالボراراれ التشغيヤيる، من كترヱنياإلالمسゅئل المتるボヤバ بゅأمن السيبراني، البنيる التحتيる، سير الバمل 

ゅヰب るヤكヱالم るيヤالداخ ュゅヰلمゅب ゅヰتヤاأمن . حيث ص るمع استراتيجي ゅ ヱيجゆ أن يتヱافベ هذا النヰج الュゅバ دائم⇔
في الدفゅع السيبراني لヤحكヱمヱ ،るالتي يجゆ ضمゅنゅヰ من خال ヱكゅلヱ るطنيる تشكل عヴヤ أعヴヤ مستヱى 

 .الヱطني

  في ベالتدقي れゅيヤمバل るنتيج ヵヱنصف سن ゅ ا سري⇔ تヰديداヱ れالヰجمヱ れゅنゅボط اليتヴボヤ رئيس الヱزراء تボرير⇔
るنيバالم れゅヰمن جميع الج るボالمنس るبゅااستجヱ るف السيبرانيバالض. 

 الボاست ヴヤظ عゅヘالحるي  るالازم るارد البشريヱالم るبئバت ポفي ذل ゅرار السيبراني، بمボن في صنع الゅلبن
 .نيヱヱるضع الميزا

3.5 るجレلرقやヱ るاعجレلصや れやケギلقや ゴيゴيع 
ヤترヱيج عヴヤ المستヱى الدヱلي أن يバمل لヱالمحヤي تنميる ااقتصゅد الرقمي ل بيئる مぼاتيるيجゆ عヴヤ لبنゅن تطヱير 
るته الرقميゅخدمヱ تهゅلمنتج . ゅكم ゆيج るلヱالد ヴヤن أن تضمن أن عヱتك るفゅك れゅشركヱ れد من إداراヤالب れゅنヱمك

 مستヱيれゅ من الثヱ るボاأمゅنب تحظヴلحصヱل عヴヤ المنتجヱ れゅالخدمれゅ الرقميる التي ا بゅستطゅعتヱゅヰمヱاطنين 
 :الバمل عヴヤ يجゆ عヴヤ الدヱلる، لヰذا الغرض. التヰديداれ السيبرانيる تتاءュ مع

  زيزバتヱ يرヱضتطヱرバطني المヱال るالسيبراني るل اأمنيヱヤالحヱ れゅالخدمヱ れゅمن المنتج ،ポذلヱ  نヱゅバلتゅب
 れزاراヱمع ال れااداراヱ るヘヤالمخت(れاゅااتص، るعゅد ،الصنゅالدا ،ااقتصるيヤع ،خゅن  ،الدفヱぼالش

るرجيゅالخ، るااداري るن التنميヱぼلش るلヱزير الدヱ ゆإلخ ، مكت )...ヱ مع ベلتنسيゅب ⇔ゅايض るطنيヱال るلゅكヱال
تヰدف سيゅسる صنゅعيヱ るطنيる أن تバتمد كمヱ ゅيجゆ عヴヤ الدヱلヱ.  るنظュ المヱヤバمれゅ يلأمن السيبران

 ゅعبره ヴاأمن تال れゅخدمヱ れゅير منتجヱتط ヴヤع ゅヰバتشجيヱ るطنيヱال れゅزيز الشركバゆヱسゅحヤل . ゅكم
 ゆيجヱ るشئゅالنヱ الجديدة れゅيل عمل الشركヰتسヱ أمر تشجيع ゅヰボتゅع ヴヤخذ عほأن ت ゅ عヴヤ الدヱلる أيض⇔
ヱ ⇔ゅل حديثゅمل في مجバالتي ت るعゅصنヱ مناأمن السيبراني ゅヰتمكين ヱتط るسيبراني れゅج منتجゅإنتヱ ير
 .ヱقゅدرة عヴヤ المنゅفسるة متطヱر

  ن معヱゅバالت るفゅك るحヤالمص ゆゅال -أصح れゅل شركゅفي مج るヤمゅバص الヱجه الخصヱ ヴヤاأمن السيبراني ع
-  ヱ れゅسسぼفير مع المヱمن اجل ت るديميゅرة الازمين لفرص اأكヱالمشヱ ゆسد احتيالتدريゅ れゅج
ا أن ヱجヱد قطゅع. ボطゅعين الヱ ュゅバالخゅصال أمن السيبراني مجゅل امزدهر ヱمتطヱر يバمل في  ヱنظر⇔

 れゅير فرص بヱتط ヴإل ヴバأن تس るلヱالد ヴヤن عみطني الحديث، فヱد الرقمي الゅااقتص れراヱد من ضرバي
التヱゅバن مع الボطゅع الخゅص في مجゅاれ التدريヱ ゆالتヤバيヱ ュأن تバمل عヴヤ تバزيز المرافベ التي تバمل في 

ゅヰヤزيز عمバتヱ れراゅヰالم ヴヤظ عゅヘل في سبيل الحゅهذا المج .ゅمن جゅヰين ، نبバيت ⇔ゅايض ヴヤالعれゅالتي  شرك
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れゅالشركヱ るمヱد الحكヱل اامن السيبراني أن تزゅمل في مجバت ゅヰنبゅمن ج  れゅنيボجه من التゅتحت ゅبم
 .المتطヱرة، ヱمن تدريヱ ،ゆكمヱ ゅتボديュ مゅ يヤزュ من المشヱرة

 جゅشراء /  انت るقヱثヱالم れداバل اأمن السيبراني المゅلكشف في مج  れديداヰمينالتほتヱ  من るيゅالحم
 ،るالسيبراني れゅجمヰأخصالゅل ب るالتحتي ヴي البنヤمشغるيヱالحي るاأهمي れذا  ヴال るفゅإضゅب ヴヤمل عバال

ان مバظュ اأجヰزة ヱالمنتجれゅ الرقميる . منتجれゅ رقميる محمヱلる آمنる لجميع الボطゅعれゅالحゅجる الヴ تほمين 
 れゅتほمين منتجلポ فゅن الバمل عヴヤ لذ. من اامゅن الرقمي المتゅحる في السベヱ اليュヱ ا تمポヤ مستヱى كゅفي

من هنゅ يجゆ ااهتمュゅ . ميزة تنゅفسيる بين الشركれゅسيバتبر حتヵヱ عヴヤ مستヱى أمゅن كゅفي هヱ بحد ذاته ت
れゅ المヰمالمستخدمる في تظヰر مدى مطゅبるボ المバداれ  سيبراني عمヤيる لتボييヱ ュاعطゅء شゅヰداれ أمنبヱضع 
るيヱالحي ヤييرلゅバل مゅفي مج るعヱضヱالم ゅاامヱ السيبراني ناامن. 

  るطنيヱال るلゅكヱمل من خال الバلأمن السيبراني ال れゅمヱヤバالم ュنظヱ يヤجميع مشغ るتسميヱ تحديد ヴヤع
 るالتحتي ヴالبنるيヱالحي るاأهمي れذا  るاأمن السيبراني المخصص れゅسゅلسي ュヰボن تطبيゅدف ضمヰد بヤفي الب

 .المجゅل لヱ ュヰدفュヰバ الヴ اعتمゅد أفضل الممゅرسヱ れゅالمゅバيير المتبるバ في هذا

 れゅهيل منتجほت ヴヤمل عバال  ゅヰعتゅتحديد مدى منヱ ゅヰب るボヤバالمت れゅالخدمヱ زةヰاأجヱ اأمن السيبراني
بخゅصる تポヤ التي يمكن أن تバرض أنشطる تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅ في البヤد لヤخطر من خال ضバف 

 .السيبراني ヱالヰجمれゅ السيبرانيる التي ترعゅهゅ الحكヱمれゅلتجسس امنゅعتゅヰ اتجゅه 

3.6  るجヤحヨلや نيやاらلسجや أمنや れشاكا りギليمساعヱギلや ンヲسرヨلや ヴヤع 

 ヵرヱن من الضرゅبنヤأن ل ュر يدعヱعي متطゅع صنゅل اأمن السيبراني،  مختصقطゅأجلفي مجヱ  ヴヤع ゆيج ポذل
るمヱبـ الحك ュゅيボال: 

  بين るنيヱゅバالت れدراゅالمب ュالدع れゅنヱالمك るヘヤمخت るالرقمي るعゅفي الصن るヤمゅバع الゅطボى الヱمست ヴヤع
التنميる ااقتصゅديる لボطゅع صنゅعる اأمن السيبراني بヰدف  ان تشجعيجゆ عヴヤ الحكヱمヱ るكمゅ . الخゅص

 れゅمنتج ヴヤن عゅد لبنゅاعتم ュالتي تضمن عدヱ اأمن السيبراني れゅخدمヱ れゅي لمنتجヤير المحヱتشجيع التط
 .لسيطرة ヱشرヱط الدヱل المنتجる لゅヰيخضع استخدامゅヰ في الゅバدة اأمن اأجنبيヱ るالتي 

 قدرةヱ رةヱزيز صバني ا تゅبنヤض الヱرバلمるفسيゅيل  التنヰتسヱ رجゅلفي الخヱالصغيرة  امر دخ れゅالشرك
るليヱالد ベاヱاأس ヴإل るشئゅالن れゅالشركヱ るسطヱالمتヱ . れبين اإدارا ベزيز التنسيバتヱ るヤهيك ュان تت ゆيجヱ

 るヘヤالمختヴヤمل عバهذا الغرض من اجل ال ベيボتح .ゅشヱ るمنظم るيذ خطヘتنヱ ضعヱ ゆيج ゅكم ュلدع るヤم
 ゅヰب ュヱボالتي ت れد اإجراءاヱز حدヱゅتتج れゅاحدة من الشركヱ دة كلゅع ،るميヱالحك れゅيئヰالヱ れزاراヱال

るفيゅغير كヱ ردةヘمنヱ るلヱزバن مヱتك ゅم ⇔ゅلبゅالتي غヱ . ュالتي تحك れاإجراءا るفゅضيح كヱت ゆيج ゅكم
هذه  ヱتشجيعتحسين السيبراني ヱالخطヱاれ الازمる التي تヰدف الヴ عمヤيれゅ تصدير حヱヤل اأمن 

れゅالمنتج. 

  ゅヰل اليヱصヱط الヱلشر るاضحヱ حヱفي اأمن السيبراني، مع شر るヤعゅヘال れゅヰجヤمحددة ل ュدع るء أنظمゅإنش
ベالتطبي るيヘكيヱ .ヵازヱلتゅب ،るليゅالح ュالدع るأنظم ベتطبيヱ لヱصヱط الヱتحسين شرヱ ضيحヱت ゆيج. 

 ل اأمن السيبرانيヱヤفي تصدير ح ュتحكヤل るاضحヱ れضع إجراءاヱ. 
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 バيير اأمن في دمج مゅヱ طヱشر れゅالمشتري るفゅفي ك るالرقمي れゅالخدمヱ れゅشراء المنتجヱ رゅاختي れゅيヤعم
るمゅバال. 

3.7 ソاガلやヱ ュلعاや اعجنトلقや بجن ラヱلرعاや ゴيゴيع 
اأヱل ヱالرئيسي رئيسي لヤخدمれゅ، تバتبر المستخدュ  ان الحكヱمヱ るبصヘتゅヰ جるヰ فゅعるヤ رئيسيる في ااقتصゅد ヱمزヱد

بين الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص في في الバاقる ان خベヤ نゅヘذيる أكبر كمヱ ゅ. لمنتجれゅ اأمن السيبراني عゅليる المستヱى
مستヘيد من هذه ، كمゅ سيمكن كل يヱمゅ⇔ بバد يュヱلبنゅن سيضمن تバزيز الجヱヰد الヱطنيる في مجゅل اأمن الرقمي 

 لذلポ سيكヱن من الضرヱرヵ عヴヤ الدヱلる. لتゅバمل مゅヰバ بشكل أفضلمن اكتشゅف التヰديداれ السيبرانيヱ るا تجれゅنالم
ヴヤمل عバان ت: 

  صゅع خゅير قطヱتطヱ ءゅتشجيع إنش ヴنバبي るعゅاأمن السيبراني، صن ポذلヱ نヱゅバلتゅبينب  れゅيئヰال
 .الحكヱميヱ るاأヱسゅط اأكゅديميヱ るالボطゅع الخゅص

 ヱدف حصヰب るتيゅمヱヤバالم るعゅع الصنゅقطヱ るمヱن بين الحكヱゅバزيز التバيتヘيك ゅم ヴヤع ゅمヰمن  هل كل من
عヴヤ كل طرف منヰمゅ أن المヱヤバمれゅ التي يجゆ  تヱافرمヱヤバمれゅ استبゅقيる حヱل التヰديداヱ ،れبヰدف ضمゅن 

 .ボدمゅヰ بヰدف تバطيل هذه التヰديداれي

 تشجيع الشراكる عدゅلمس るتيゅمヱヤバالم るعゅع الصنゅقطヱ るمヱعدة التي  تهبين الحكゅجه المسヱفي تحديد أ
ベボااب له تحヱ ヱر النمゅل تكゅفي مج るصゅخヱاامن السيبراني れゅعゅصن. 

 المخ るشئゅالن れゅشركヤل ュدعヱ يزヘتح ュゅء نطゅتإنش るصゅأمن السيبرانيب. 

  るن بيئゅل لبنバلي من اجل جゅع المゅطボن مع الヱゅバجه التヱ في るمحصن れゅقヱبيع المسر ヴن إلヱバالذين يس
 .ュゅヰ التي يバمヱヤن بヱاسطتتバطيل شبكゅتヰتヘكيヱヱ ポا⇔ الヴ الرقميヱ ،るص

  ملバمعال るطنيヱال るلゅكヱلأمن السيبراني ال  れゅمヱヤバالم ュنظヱヴヤع るيヤيل عمヰتس  るالمكتسب るرفバل المボن
الバمل عヴヤ لديゅヰ إلヴ الボطゅع الخゅص، من أجل مسゅعدته عヴヤ ااهتمュゅ بゅأمن السيبراني الخゅص به، مع 

النمヱ  ヱقفيسゅعد في اكتشゅف ヱمر ، ان هذا األخدمる المぼهヤين ヱالجديرين بゅلثるボتحديد دقيベ لمヱفرヵ ا
كمゅ يجゆ الバمل عヴヤ دمج متطヤبれゅ . قطゅع اأعمゅل الذヵ يستヰدفعدد الヰجمれゅ السيبرانيる  فيالحتمي 

 れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱبتكن るボヤバالمت れゅバالتشري れداヱمسヱ るمゅバل الشراء الゅاأمن السيبراني في اعم
 :سيبراني، ヱكل ذلポ عبرヱااتصゅاれ، مع الحرص عヴヤ تحヘيز النمヱ في قطゅع اأمن ال

 ؛ るمゅバالشراء ال れゅيヤفي عم るالرقمي れゅالخدمヱ れゅر المنتجゅيير اأمن في اختيゅバدمج م 

 طر لأمن السيبراني ؛ゅيل مخヤبتح ゅ  تボديュ عゅمل مكゅفほة اضゅفي إذا كゅن الバرض المボدュ مصحヱب⇔

  るر المترتبゅاآث ュييボبت ゅヰالمخصص في ュسボانين في الヱボكد من تضمين الほالت ⇔ゅقسم ،ゅヰボتطبي ヴヤع
ゅ لヤتكنヱلヱجيゅ الرقميる بمゅ في ذلポ عن اأمن السيبراني  .مخصص⇔

3.8 ケヱキ ラヲلقانや جقらトي りゴヰأج 
ヴヤع ゆاأمن السيبراني، يج れدف تحسين قدراヰن  بヱنゅボال ベتطبي るヘヤزة المكヰذاأجゅاتخ るليゅالت れاإجراءا: 
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  دة قدرةゅزي るفゅنكヱنゅボال ベزة تطبيヰمع أج ベلتنسيゅب ،ゅヰالجれ  ヴヤع ،るالشريك るليヱالد るنيゅامكヱ قعヱتحديد ت
ヱるديゅバالم るالسيبراني るطيل جميع اأنشطバجمع . ت るيヤتحسين عم ヴヤزة عヰاأج るفゅعد كゅهذا اأمر سيسヱ

المヱヤバمれゅ ااستخبゅريヱ るاستغالヱ ،ゅヰفي الحصヱل عヴヤ مヱヤバمヱ れゅقゅئيる حヱل نヱايヱ ゅقدراれ المゅヰجمين 
 .السيبرانيين

  فヤد مختヱヰزيز جバن تヱنゅボال ベتطبي るヘヤزة المكヰاأج るليゅバدة فゅدافمن اجل زيヰقيف استヱتヱ  るكمゅمحヱ
ان ヱاجゆ هذه اأجヰزة في كل ヱقれ . بゅلتنسيベ مع الشركゅء المحヤيين ヱالدヱليينヱ أينمゅ كゅنヱا المجرمين

 ヵالتصد ヱمجرمين السيبرانيينهヤاطنين  لヱالم るجمゅヰم ヴヤن عヱالذين يصرヱأ  れゅالشركヱأ  れゅسسぼالم
 .تヘكيポ بنゅهュ التحتيヱ るالشبكれゅ التي تسヰل عمュヰヤ الバمل عヴヤ نゅنيヱ ،るذلポ من خالالヤب

 نヱنゅボال ベتطبي るヘヤزة المكヰاأج ヴヤع ゆيج ،るヰع المصرفي من جゅطボال ヴヤع ゅكم るنيゅث るヰأن من ج ،
 ゅدهمヱヰاصا جヱاأمن السيبرانيالتي تي ゅيゅل قضヱعي حヱال ュميバتヱ نشرヱ دةゅفي زي ュهゅس. 

  دة اإتحسينゅع ュالتي تتヱ れゅボيボن في اجراء التحヱنゅボال ベزة تطبيヰأج ゅヰバالتي تتب るئيゅضボال れجراءا
 . المختصる السヤطる الボضゅئيるشراف みب

  أن ゆيج ゆن هذا التدريゅى، فヱني الرفيع المستヰني المヘال ゆالتدري ヱمل في التمكين هゅع ュأن أه ゅبمヱ
ヱيمكن لヰذه الجれゅヰ عبر ヱضع . バمل المخبرヵمبنيる عヴヤ ال عمヤيヱ ،るدヱراヱ ،れتمゅرين، تدريبれゅيشمل 

 るالتدريبي るيヤمバزز هذه الバتヱ دة أن تسرعヱزيز الجバلت るفيゅاض れاجراءا–  れتشمل هذه ااجراءاヱ
 るالمتخصص ベرヘالヱ るاأمني れゅسسぼالمヱ れゅيئヰمع ال るالمخصص るيヤالتشغيヱ るنيボالتヱ るاإجرائي れゅاقバال

 .بゅدل المنتظュ لヤمヱヤバمれゅبゅلت مدعヱمる، في اأمن السيبراني الدヱلي

 نヱنゅボال ベتطبي るヘヤزة المكヰف اأجヤبين مخت ベزيز التنسيバل ، تヱليل حゅالتحヱ れゅمヱヤバدل المゅتب ポفي ذل ゅبم
れديداヰالت るفゅك. 

 れゅمヱヤバالم ュمل مع أمن نظゅバالتي تت るالمختص れゅطヤسヤل るيヱلヱأ るيゅقヱالヱ ゆالترق るيヤل عمバيمكن . جヱ
بيゅنれゅ  تتヴボヤ هذه المنصCTI-." るالسيبرانيる  خبゅراれ لヤتヰديداれمنصる ااست"تحボيベ ذلポ عبر انشゅء 

 るيヤدر المحゅالمص るفゅمن ك るヤاصヱرة متヱبص(لゅفي هذا المج るヤمゅバال るطنيヱال れاゅكヱجميع ال ) ゅ ヱايض⇔
るدر اأجنبيゅمن المص . ヴヤل عヱالحص ュقد يت ゅمن خال شراء كم れゅنゅهذه البي れゅنゅمن البي れゅعヱمجم

 るريゅالتج"(يボヤالتれゅم )" るيدة بنسبゅمح れゅمヱヤバفر مヱالتي تヱ ،るالمتخصص れゅيل من الشركヤمن عدد ق
211 ٪ ،るأجنبي るمヱحك ヵمن قبل أ ⇔ゅغير رسمي ヱأ ゅ منصる " تバمل سヱفكمゅ . أヵ غير مدعヱمる ا رسمي⇔

れديداヰتヤل れراゅااستخب るاة "السيبرانيヱكن  るبゅطني استجヱال ベريヘالむارヱلط るتيゅمヱヤバالم (CERT-

LB) ، ヵالذヱゆلأمن السيبراني يج るطنيヱال るلゅكヱه في كنف الぼゅإنش れゅمヱヤバالم ュنظヱ .ヴヤع ゆيجヱ 

البيゅنヱ れゅالتنبيヱ れゅヰاإنذاراれ المبكرة ヱمゅ إلヴ ذلポ إلヴ كゅفる  تボヤيمれゅستجゅبる الヱطني تヱفير فريベ اا
 るيヤالمح れゅمヱヤバامن الم れゅمراكز خدم(SOCs.) 

  れزيز قدراバزة ا اأمنتヰأج るالجيش، من خالالسيبرانيヱ れراゅل، استخبゅسبيل المث ヴヤمين ، عほت
ュالدعヱ るالتدريبي れراヱاأمن السيبراني ، الد れاゅكヱ من るバالمتب れゅرسゅأفضل المم ヴヤتمد عバت ゅヰヤバجヱ

るدمボدان المتヤالب ュظバفي م るヤثゅالمم. 

 ن، من خالヱنゅボال ベتطبي るヘヤالمك るطنيヱزة الヰاأج るفゅبين ك ベيل التنسيヰسبي، تس ヴヤلعゅل المث ،
ヱتヱفير التسヰياれ الازمる فيمゅ ، استضゅفる اجتمゅعれゅ دヱريる مشتركる لمنゅقشる مسゅئل اأمن السيبراني
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ヱاستضゅفる تدريبれゅ ااستجゅبる ، الحヱادث السيبرانيる الヱطنيる ااجتمゅع ヱالرد عヴヤبينゅヰ من أجل 
るيヤالمح るادث السيبرانيヱحヤل. 

  



 34 ااستراتيجيる الヱطنيる الヤبنゅنيる لأمن السيبراني 9102حزيران 

 

 やأهやギف: やلヘصل やلاやبع

 ヴヤع ゆلأمن السيبرانييج るطنيヱال るت أن ااستراتيجي るاطنين، خطヱمヤل ポكذلヱ صゅالخヱ ュゅバعين الゅطボヤمن لぼ
ضمゅن استدامる عمゅヰヤ من خال إضゅヘء الطゅبع  يتュ الバمل عヴヤدفゅعيる استراتيجيる ضد التヰديداれ السيبرانيヱ ،るان 

ゅヰيヤسسي عぼالم ، ュيت ポذلヱعما るيヤنعبر تحديد هيك るيヱ أهدافるاضحヱ .أخرى، من ن るحيゅ أن تتضمن ゆيج
حمゅيる ااقتصゅد الヤبنゅني ヱضمゅن خصヱصيる في سبيل إجراءاれ حゅسمる مゅ يكヘي من استراتيجيる اأمن السيبراني 

ヱضع  فيبشكل رئيسي ゅن الヰدف الرئيسي لヰذه ااستراتيجيる الヱطنيる يتمثل بゅلتゅلي ف. المヱاطنين الヤبنゅنيين
 ュأن تترج ゆالتي يج れراراボمن ال るعヱمجم ⇔ゅボاح れجراءاみبるل  عمانيバن من تجゅدا⇔ لبنヤب ゅ ا ヱمرن⇔ ヱاثヱ ゅ⇔ボقゅدر⇔

 ⇔ゅمحصنヱ رقمي سريع ュلゅرفي عヱالتط. 

 :ゅن هذه ااستراتيجيる تصبヱ الヴ تحボيベ اأهداف الرئيسيる التゅليるبنゅء عヴヤ مゅ سبベ، ف

  ان كل من تشجيع ヴヤاأفراد عヱ れゅالشركヱ れゅسسぼالمヱ るمヱالحكヵدぼاحد كل يヱ  رهヱد ュヰمن ゅكم ヱه
ゆヱヤفي مط ベゅعي  سيゅد الجمヰهذا الجヴدف الヰي ヵطني؛ الذヱء السيبراني الゅضヘمين الほت 

  مينほت ヴヤمل عバافرالヱت ュاستخدا るلヱヰسヱ るالسيبراني れゅالخدم، ヱ るفيゅヘزيز الشバتるالرقمي ،ヱ تشجيع
كるヘヤ اれ السيبرانيヱ るالتヰديد مستヱىخヘض من اجل ヱأخيرا⇔ الバمل  الحヱكمるفي عヴヤ المشゅركる المヱاطنين 

 الヰجمれゅ السيبرانيる في الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص؛

 ヴヤمل عバال  るلゅバفヱ るسبゅمن るآلي ベتطبي ゅヰمتヰع مヱقヱ عند れإدارة اانذاراヱ ادثヱالح るيヘاكي ゅヰバمل مゅバلت
ゅヰعヱقヱ ؛عند 

  るادث اأمنيヱمل مع الحゅバإدارة الت ヴال ヵدぼت るボبطري るعنالسيبراني るتجゅطر النゅيل المخヤボتヱ ،ゅヰ تمكن
 ボدرة عヴヤ تボدير التヰديداれ السيبرانيる الحゅليヱ るالゅボدمる بدقる؛ماكتسゆゅ ال من بゅلتゅلي

 るالسيبراني れديداヰتヤل るلゅバヘالヱ るバالسري るبゅادث ، ااستجヱالح ュمع حج ゆسゅالتي تتن れدراボال ュاستخداヱ
 ゅヰثヱر حدヱء السيبراني فゅضヘن من اجل التمكن من االكبرى في الゅأم ヴヤظ عゅヘملحヱ るنヱعمل رヱ

 الشبكヱ れゅالبيゅنヱ れゅاأنظمる المヱヤバمゅتيる؛

  るنيボالتヱ るاإجرائيヱ るنيヱنゅボئل الゅسヱالヱ اأطر るفゅير كヱتط ヴヤمل عバال るن ضد الازمゅع عن لبنゅدفヤل
لحヱادث، ヱضمゅن حمゅيる ضد ااستجゅبる فゅバلる  مع تほمينالتヰديداれ السيبرانيる المتطヱرة بشكل مستمر، 

 ؛خدمゅتゅヰ مرヱنるالحゅヘظ عヱ ヴヤشبكヱ れゅبيゅنヱ れゅأنظمる البヤد 

  التحسينれدراボ  るيヤدرة المحゅボااال ヴヤع るالسيبراني れゅجمヰヤل るبゅستج ポذلヱ ذمن خالゅالتدابير  اتخ
ヱ るسبゅالمن ヴヤمل عバالゅ في تゅج تحالحكヱمる ان . زيゅدة منゅعる الباد امュゅ اكثر التヰديداれ السيبرانيる شيヱع⇔

لذلヱ ポالسيبراني المحヤيる، اامن قدراれ صنゅعれゅ كゅفる من كذلポ إلヴ ااستゅヘدة من قدراتヱ ゅヰهذا المجゅل 
 ⇔ゅايض ゅヰボتゅع ヴヤع عボبشكل نشط ي れゅعゅهذه الصن ュمن دع ゅヰيرمن اجل تمكينヱتط ゅヰأخيرا⇔ ان . قدرات
لتحسين مستヱيれゅ أمゅن الヴ  التي تヰدفتنヘيذ تدابير الدفゅع السيبراني الゅバヘلる الحكヱمる مسヱぼلる عن 

 تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمヱ れゅااتصゅاれ بشكل كبير عヴヤ الشبكれゅ المحヤيる؛
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  れゅسسぼمヤعدة لゅالمسヱ ュالدع ュديボرتヱع فヱقヱ اるادث اأمنيヱلح るالسيبراني . ゅكمるلヱالد ヴヤع ゆيج ، ヴヤع
 جراءعند اتخゅذ اابنشゅط مع الボطゅع الخゅص، سヱاء الボطゅع الュゅバ ضمゅن تヱゅバن ، ヱجه الخصヱص

أن عمヤيれゅ إدارة الحヱادث الヱطنيる عヴヤ يجヱ ゆهنゅ نشير الヴ انه . ヱقゅئي أヱ عند ااستجゅبる لحゅدث مゅال
ゅ شゅما⇔   من خاله التュヤバ من الشركゅء ヱتبゅدل تボنيれゅ التخヘيف من اآثゅر؛ لゅヰ يمكن تتبع نヰج⇔

  ن أنゅضم ヴإل ゅرًيヱفヱ ゅادث إلزامًيヱعن الح パاإبا ュاليتるلゅكヱ るطنيヱأمن السيبراني ل ال ュنظヱ
れゅمヱヤバيسمح، الم ゅجميع ممヤشدته؛ لヱ قهゅنطヱ ديدヰالت ュحج ュヰヘب 

  るالجذري ゆゅتحديد اأسب るااستغال المتكرر المسبب れاゅالحد من حヱ ،طنيヱى الヱالمست ヴヤع れゅجمヰヤل
 لバديد من الضحゅيヱ ゅالボطゅعれゅ؛تطヱゅل االتي 

  れゅاقバال ュاستخدا るنيバاأطراف الم ゅヰكヤي  معالتي تمヤيدين المحバالص ヴヤاأخرى، ع るبゅااستج ベفر
 من برヱتヱكヱل إدارة الحヱادث؛ جزءا⇔ هذا التنسيベ ليكヱن ヱالدヱلي، 

 ب ュゅيボس الゅيボ رヱى تطヱلمستるالرقمي ュجرائヤل るقヱثヱم れياヤتحヱ れゅئيゅإحص ュستخداゅب るالسيبراني るالجريم ،
غيゆゅ مثل هذه حゅل في  أنه. ادثヤحヱل عند ااستجゅبるالمنゅسゆ تヱجيه الバمل ヱذلポ بヰدف التمكن من 

るسبゅذ التدابير المنゅاتخヱ بشكل مستمر れゅسゅالسي ュييボدة تゅإع るمゅバال れゅطヤسヤا يمكن ل ،れءاゅفي . اإحص
ستخدュ أدヱاれ جديدة لرصد تطヱر الجريمる السيبرانيる أن ت مثا⇔ ، يجゆ عヱ ヴヤزارة الداخヤيる هذا ااطゅر

バمل الバجيه الヱئج في تゅالنت ュدف استخداヰ؛بュゅ 

  れゅنゅعدة بيゅء قゅإنشゅب るمختص るادث السيبرانيヱاسع من اجل لحヱتمكين كل ااطراف من ااطاع ال ヴヤع
 ゅヰب るボヤバصيل المتゅヘالتヱ لヱلي الحصゅلتゅب ヴヤصل عヘيل مヤديد السيبراني يحدد تحヰالت れゅهゅاتج るボبطري 

من . خدمる مバينる أヱ محدد ااحتيゅجれゅ الヴ منتجمバرفる أヱ / ヱ  المنゅسبる تحديد حヱヤل اأمن تمكنュヰ من
 ポن ذلほه شヤك るعゅيد صنヘاأمن السيبرانيأن ي ゅヰتゅنヱمك るفゅبك ،ヱطرゅمخヤل ゅヰييمボتمد في تバالتي ت،  ヴヤع

 الحヱادث السيبرانيる ؛تطヱر البيゅنれゅ اإحصゅئيヱ るالتゅريخيる عن 

 مينほت るسيبراني るبيئ  るمل آمنバل るالتحتي ヴي البنヤمشغ るاأهمي れذاるيヱالحي .ュヰتヰكل، من ج ヴヤع ゆيج 

اهداف ヱضع ヱتنヘيذ تدابير اأمゅن ヱاتبゅع السيゅسれゅ اأمنيる الخゅصる به بشكل يتمゅشヴ مع منュヰ مشغل 
 ،るهذه ااستراتيجي ヴヤا عヱヤمバأن يヱ يل مراكزバヘتれゅيヤمバص الゅالخ るاأمنيる ل ュヰا من بヱرصد يتمكن

تボنيれゅ تحヤيل れゅ الازمる لذلポ، كأن يرتكزヱا عヴヤ كゅفる التボنيヱ الحヱادث اأمنيヱ るالتゅヘعل مゅヰバ بكゅヘءة
ポヱヤالترابط، السヱ  دةالذكيゅヘعبر ااستヱ ترة منヤف れゅヰافرة.التنبيヱالمت るاأمني ュヰل. 

  البرامجヱ زةヰي اأجバئゅتشجيع ب るل الرقميヱヤالحヱ التي れゅبيع المنتجヱ يرヱتط ヴヤترض أن عヘن يヱتك
 ゅヰنفيゅفي اأم ュصر التحكゅعن るヤバヘئيبشكل  مゅボヤ؛ ت 

  ヴヤع ゆيجるطنيヱال るلゅكヱلأمن السيبراني ال  れゅمヱヤバالم ュنظヱدバمل، بバأن ت  るالسيبراني るل البيئゅامتث
كمゅ عヴヤ مستヱى الバنصر التكنヱلヱجي الヘردヵ / الヤبنゅنيる لヤمゅバيير اأسゅسيる لأمゅن عヴヤ مستヱى المنتج 

 ヵردヘال ュالمستخد(るحヤالمص ゆゅأصح)يير جديدة تゅバفير مヱت ヴヤش⇔ ت، عゅمヴ دف الرئيヰمع ال ヱهヱ سي اا
كل جゅヰز مستخدュ في تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅ ل تصميュال ضمن من أمゅنعヴヤ بゅلكゅمل الحصヱل 

 れاゅااتصヱ ヱأヵأ  るيヤبゅن عنده قヱز آخر يكゅヰج るلشبكゅل بゅااتص るمゅバال れان انترنヱعبر عن– IP – 
 الゅバمる المخصصる لヤبنゅن؛ ヱينゅمن الバن
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  ヴヤمل عバجميع  أن يمتثلال れゅدمي الخدمボدرةمゅالص るاانظمヱ انينヱボヤل اأمن السيبراني لゅي. بمجヱكمن 
 ヵلالتحدゅكد من في  في هذا المجほالمشغل قدرة التヱأ  るالخدم ュدボصر مゅفي عن ヵإجراء تغيير جذر ヴヤع

るバالمصن るمن قبل الشرك ゅヰバضヱ ュالتي تヱ زةヰاأجヱ في البرامج るن المضمنゅاأم،  ゅتبم ゅヰヤバيج ベافヱت
كمゅ . المحヤي المنتج في السベヱهذا قبل إطاベ المヱضヱعる من قبل الヱكゅلヱ ،るذلポ  يるمع المゅバيير الヤبنゅن

 ゆيجヱ ⇔ゅأيضヴヤع  ュن المستخدヱن ان يكゅقدر من اأم ヴدة من أقصゅヘااست ヴヤا ع  أヵعヴヤ الممنヱح قゅدر⇔
ゅ، مع   سيベゅ اإنترنれ المヘتヱح ヱالمتゅح عヴヤ في نヘس الヱقれ حゅヘظهمنتج أヱ خدمる قゅبるヤ لヤتطبيベ تجゅري⇔

 بحريる؛

  ءゅضヘفي ال るنيゅاإنس ュيボال ヴヤكيد عほعبر ، السيبرانيالت ヴヤمل عバزيزالバيير تゅバن  مゅاإنس ベヱボح ュاحترا
ヱ نゅضمゅال ء اأفراداعط るفゅئل كゅسヱ التيヴヤل عヱلحصゅب ュヰرير مصير رقمي  تسمح لボت ベح

るヤمゅك るصيヱخصヱ るالشخصي ュヰتゅطيバلم るفيゅك るيゅحمヱ؛ 

  ヴヤمل عバالتغيير ال れゅكيヱヤئدة السゅيضمن أن س ゅبمポヤلا تمتヱ れゅヰالجれゅسسぼم  れゅسسぼالمヱ るميヱالحك
 れゅالشركヱ るفゅاأخرى كヱ ュヰバم るالازم れراゅヰالمヱ るرفバمن ااأفراد الم ュヰلヱالتي تخ ュヰسヘع عن أنゅلدف

ヱاتخゅذ التدابير المنゅسبる لحمゅيる أنヘسヱ ュヰعمائュヰ من اأذى النゅجュ عن الヰجمれゅ في الヘضゅء السيبراني، 
る؛السيبراني 

  نيゅبنヤال ゆバالش るعيヱتヴヤع  れゅرسゅالممるء السيبراني  اآمنゅضヘح عبر في الヱمج طمゅبرن ベيّتبعإطا 
 :るالتゅلي الバمل ヱاれخط

 ع مج دヱضヱعيتالمヱる اأمن السيبراني ュهيゅヘل مヱلي حゅバال ュيヤバفي جميع برامج الت  ュيヤバالتヱ
في شكل )قبل الجゅمバي مゅ لتヤバيュ اأمن السيبراني في نظュゅ امヱاضيع دمج كمヱ ゅ ؛المستمر
 るفي أنشط れراヱدヱ れゅريゅمبヱ るل الدراسيヱصヘال るتدريبيるيヘصي ) ゅكم るفي البرامج الدراسيヱ

るمحددة، ل المخصص れاゅمجるتيゅمヱヤバل المゅ؛في مح  ヴヤع ⇔ゅمل ايضバالヱ るعيヱيذ برامج التヘتن
 خゅصる؛بほمن الヘضゅء السيبراني بゅلشراكる مع الجゅمヱ れゅバالمدارس ヱالمぼسسれゅ ال

 عيヱدة الゅى لزيヱج محتゅنتみب ュゅبير عن ااهتمバتヤة لヱدع ベالسيبراني إطا  るمゅع ヴجه إلヱم
 الجمヱヰر؛

 مع るلشراكゅب るطنيヱ れدراゅمب ベإطا るزة اأمنيヰاأج  ュيヤバتヱ れطر اإنترنゅعي بمخヱدة الゅلزي
 طاゆ المدارس اابتدائيる عヤيゅヰ؛

  るابヱء بゅإنشゅب るمختص るرقميバلتゅالرقمي ب ュيヤバديمي؛لتゅن مع المجتمع اأكヱゅ 

  れريع لحماゅير مشヱاصلتطヱكجزء من  ت" るطنيヱ るكبرىقضي( " れゅفي المنتج るボء الثゅلبن
る؛(الرقمي 

  ポإشرا るعيヱت れحما ベإطاヱ ل اأمن السيبرانيゅفي مج るバالمتب れゅرسゅيج أفضل الممヱالتر
بゅلمヱヤバمれゅ في  ااعداءزيゅدة الヱعي من مخゅطر تاعゆ الバمل عヴヤ المجتمع ヱكゅفる شرائح 

 .الヘضゅء السيبراني

  في ュゅバال ポヱヤفي الس ヵل تغيير جذرヱن حصゅع ضمヱضヱمع م ،るالسيبراني れديداヰمل مع التゅバمل التバال
تصدر من طرف  ،ゅلتヱجيه اأمني السيبرانيب بشكل دヱرヵ تバنヴ متمゅسكるمجمヱعる رسゅئل عヴヤ تヱجيه 

 ゅヰئゅشركヱ るمヱعكل من الحكヱضヱل هذا المヱ؛ح 

  اأمن السيبراني في るفゅボني شرائح تحسين ثゅبنヤالمجتمع ال るヘヤمن خال المخت ヴヤع ュヰバتشجي ュヰف
ヱ るطر السيبرانيゅعبر المخ るفゅボيج لثヱالتر"るالسيبراني るفゅ؛"النظ 
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 ヰالجم ュإعاヱر  ⇔ゅريヱلب دゅ طرゅعن مخ るتجゅالن ゆالتاع れゅطيバلمゅمن قبل ب るالمستخدم るيゅالدع れゅنيボبتヱ
 るالخبيث れゅヰالجれاإنترن ヴヤع . ゅي الجميع كمバأن ي ゆرةيجヱاأمن  ضرヱ عゅزة الدفヰأج ュاستخدا

يجゆ أن يتュ كمゅ  ،حヱادث اإرهゆゅ السيبراني دفع ヱ الضゅرة الكヘيるヤ بكشف الدعゅيる المنゅسبる كヱنゅヰ هي
れゅصيヱت ュديボل ت るمヱحكヤ لヱذ في  سبلانجع الحゅالتدابيراتخ れااجراءاヱ دةゅن . المضゅبمك るان من اأهمي

れゅمヱヤバم るء منصゅإنش ヴヤمل عバال ،ベゅا في هذا السي ヴヤمل عバت るمختص ヴヤل األرد عゅدف عمヰالتي ت
 أヱ زعزعる ااستボرار؛ الバدائيる الدعゅيるالヴ بث 

  ヴヤمل عバالるيヱالحي るالتحتي ヴفي البن るسيゅحس れゅمヱヤバالم ュزيز أمن أكثر نظバين  تヤفيلدى المشغ 
تュ تヱسيع ヱأن ي. بゅنتظュゅ يتュ تحديثゅヰ منゅسبるبير تشريバيる الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص، ヱذلポ عبر ヱضع تدا

الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص المشゅركين في إدارة أヱ إدارة  في هذه الバمヤيる تدريجيゅ⇔ لتشمل كゅفる المشغヤين
 نظュ المヱヤバمれゅ الحسゅسる؛

 れゅヰكد من أن جほالت るヘヤن  المكヱنゅボال ベتطبيポヤتم  ヴヤظ عゅヘحヤل るالمخصص るعيゅالدف れゅنيゅى اامكヱأق
ゅヰتゅمنصヱ ゅヰتゅشبك るالرقمي るمرنヱ るآمن . ヴヤدرين عゅق ゅهن るحヤالمص ゆゅن جميع أصحヱأن يك ゆيج

أن تكヱن هنポゅ قدرة التヰديداれ السيبرانيヱ ،る في ظلمヱاصるヤ الバمل ヱالحゅヘظ عヴヤ حريتュヰ في الバمل 
 ヴヤسيبع ュヱع هجヱقヱ るلゅعدة في حゅالمس ュديボطني؛تヱى الヱالمست ヴヤع ベゅاسع النطヱ راني 

  إعدادれゅبヤمن  المتط るطنيヱال るااستراتيجي ヴヤسسي عぼبع المゅء الطゅヘإض るالازم るيヤالتشغيヱ るنيヱنゅボال
: السيبراني لヤبヤداأمن  تほمينمن اجل عヴヤ أعヴヤ مستヱى إنشゅء سヤطる مركزيる تバمل  عヴヤالバمل  خال

 .ュ– NCISA المヱヤバمヱ れゅنظ الヱكゅلる الヱطنيる لأمن السيبراني
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 やلヨأتسる سやلんاني  やليゴء
れماヲヤعヨلや مヌنヱ نيやاらلسجや لأمن るجレطヲلや るكالヲلや 

(NCISA) 
 

 るسمゅح るأهمي ヱأمر ذ ヱه るصゅالخヱ るمゅバال れゅسسぼفي الم れゅمヱヤバالم るفي أن أمن أنظم ポعند ا ش るعヱمجم
 ،るصゅالخヱ ゅヰمن るمゅバال ،るヤعゅヘال れゅヰالجヱ れゅسسぼمن الم るバاسヱ ヴヤعヱليヱالدヱ يヤيدين المحバحد  الص ヴヤاءعヱس. 

من  مجゅل السيゅسي أヱ الدبヱヤمゅسي أヱ ااقتصゅدヵ أヱ الバسكرヵ أヱ غيرهゅمتصا⇔ بほمر ضمن الكゅن أヱسヱاء⇔ 
れاゅالمجるطنيヱ るيヱلヱأ ヱس ذゅأمر حسヱ عيゅجم ベヤمصدر ق ュヱد أصبح اأمن السيبراني اليボヤف ، . ⇔ゅفيゅد خバي ュلヱ

ا جسيمヱ ヱ るالヰجمれゅ السيبرانيるضطردا⇔ في التヰديداれ عヴヤ أحد أننゅ نشヰد تزايدا⇔ م التي يمكن أن تヤحベ أضرار⇔
るلح اأمゅبمص るفゅك .ヤن، مثゅن لدى لبنヱأن يك ゆهذا الخطر، يج るヰاجヱل ه مثل في مヱدان اأخرى حヤديد من البバال

ベヱثヱمヱ ヵヱطني قヱ بيヱسゅع حゅدف ュゅنظ ،ュلゅバال. 

إنشゅء ヱكゅلヱ るطنيる أمن أنظمる  نيる لأمن السيبراني إلヴ أنمن اجل تحボيベ هذا الヰدف، خヤصれ الヤجنる الヱط
 るسيゅأسヱ るريヱة ضرヱخط ヱه れゅمヱヤバنشط في سبيل المヱ ベج منسヰع نゅكل اأمن السيبراني في اتبゅإدارة مش

 .ヱتتبع نمヱ ヱتنヱع التヰديداれ السيبرانيヱ るالتゅバمل بヱボة مع تطヱرهゅ المتزايد

رئゅسる الحكヱمヱ るجゅヰヤバ جزءا⇔ من المجヤس اأعヴヤ لヤدفゅع هي لدى أن ヱضع مرجバيる هذه الヱكゅلる مبゅشرة 
ヱ ،⇔ゅبا ايض ヴأدن るسمゅة حヱخط ポأخرى ش るلヱاصرار الدヱ るر جديヰتظヴヤع  るليゅالكبرى الح れゅتحديヤل るبゅااستج

 .ヱالمستボبヤيる في مجゅل اأمن السيبراني

ヱ هذههذا ヵدぼترض أن تヘمن الم ヰم るلゅكヱمالゅ مع ベثيヱال ベلتنسيゅب ゅヰ るفゅك るمゅバال れゅسسぼالمヱ れزاراヱال
 .لكل منる ゅヰاأدヱار الゅボنヱنيる المヱヘضحヱل ヱجれゅヰ تطبيベ الゅボنヱن، ヱلكن من دヱن التنゅزع 

عمヤيる من السيبراني اゅالمتるボヤバ بن هذه الヱكゅلる ستمكن لبنゅن من جバل عمヤيる اتخゅذ الボراراれ فヱゅبゅلتゅلي 
 るバسري るمركزي るلゅバفヱヱ ゅل سيكمヰأمر س ゅدهヱجヱ هذه ベعتنسي れراراボالるميヱالحك れゅف الخدمヤى مختヱمست ヴヤ ،

 .لسيبرانيヱるهذا امر حゅسュ في زيゅدة قدرة ヱفゅعヤيる الباد عヴヤ مヱاجるヰ التヰديداれ ا

 るني من ااستراتيجيゅالجزء الث ュدボي ،ュدボت ゅم ヴدا⇔ الゅاستن るطنيヱال ゅヰヘئゅظヱヱ るلゅكヱر الヱلد ゅ ヱصゅ⇔ヘ تヘصيヤي⇔
 .ضمنヱ ゅヰالボطゅعれゅ المختるヘヤ التي ستバمل
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إنشゅء ヱتほسيس الヱكゅلる الヱطنيる لأمن : الヘصل الخゅمس
れゅمヱヤバالم ュنظヱ السيبراني 

れゅمヱヤバالم ュنظヱ لأمن السيبراني るطنيヱال るلゅكヱان ال (NCSIA)  إشراف れمل تحバت ،るميヱحك るهي هيئ
 أنظمるكゅفる مسヱぼلる عن ヱضع سيゅسヱ れゅإجراءاれ اأمن السيبراني لهي الالمجヤس اأعヴヤ لヤدفゅع، ヱتكヱن 

ااستراتيجيる الヱطنيる الヤبنゅنيる لأمن السيبراني، تュヱボ الヱكゅلる بتほديる مندرجヱ れゅتمゅشيゅ⇔ مع  .المヱヤバمれゅ في لبنゅن
 .ヱاجبゅتゅヰ الゅバمヱ るفゅ⇔ボ لヤتشريヱ れゅバالヱボاعد ヱاأنظمる المتるボヤバ بほمن الヘضゅء السيبراني

خطط، تボييュ الجراءاヱ ،れضع إتحديد ا ،سيゅسれゅاليشمل نطベゅ عمل هذه الヱكゅلる، من جمるヤ مゅ يشمل، ヱضع 
 れゅヰاصدار التنبيヱ ،عيヱزيز الバت ،れديداヰف، تحديد التバاطن الضヱم-  れゅصيヱمين  –مع تほدف تヰب ポكل ذلヱ

 るلゅバヘالヱ るバالسري るبゅضد اااستج ،るالسيبراني れゅجمヰヤـヴال ヵدぼي ゅبم るآمن るنيゅلبن るسيبراني るبيئ ヴヤظ عゅヘالح ،
 るヘنظيるمرنヱ. 

ュヱボست ،ポذل ヴإل るفゅبتحديد  إض ポكذل るلゅكヱال るتسميヱا るتيゅمヱヤバالم るالتحتي ヴلبنるيヱالحيヱ ゅس، كم ヴヤعد عゅتس
れゅنゅتصنيف البي ゅヰيヱالتي تحت ⇔ゅطنيヱ ⇔راゅتحّدد إطヱ ،مته اヰم るدقゅلمص ヴヤييرعゅバالم  るبヱヤن المطゅاأم れゅلمنتج

لる نصゆ أعينゅヰ هدف⇔ゅ مヰمゅ⇔ عاヱة عヴヤ ذلポ، تضع الヱكヱゅヰ .ゅإصدار شゅヰداれ المطゅبるボ مバ الرقميる عゅليる المستヱى
مゅヘهيュ اأمن السيبراني من حヱل المバرفる أسس هヱ رفع مستヱى الヱعي لمخゅطر التヰديداれ السيبرانيヱ るنشر 

 .، ヱكذلポ عبر تطبيベ المゅヘهيュ الゅバمる لヤتヱゅバن الدヱليالمختصヱ るنشر برامج التヱعيヱ るالتدريヱ ゆضعخال 

 るلゅكヱال ゆバヤست ⇔ゅأيض ベسي كمنسゅر اسヱلدヰّمسヱ : れزاراヱالヱ るميヱزة الحكヰعمل جميع اأج ベستنس
ヱ ゅكم るنيバالم るمゅバال れゅسسぼالمヱزز سバل تヰتسヱヱ صゅالخヱ ュゅバعين الゅطボن بين الヱゅバط  بينالتゅسヱا れゅعゅالصن

るديميゅط اأكゅسヱاأヱ るヤالص れذا.  

ゅجميع اأطراف ال كم ヴال ュالدعヱ عدةゅالمس ュديボت ،るلゅكヱال ュゅヰم ゆヤفي ص ⇔ゅيدخل أيضヱ أمنゅنيين بバم
عاヱة عヴヤ ذلポ، تボدュ الヱكゅلる الヱطنيる المشヱرة الヘنيヱ るتضع مبゅدむ  .السيبراني في الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص

شركれゅ كゅفる تヱجيヰيる تバكس أヱلヱيれゅ الحمゅيる السيبرانيヱ るتبّين أفضل الممゅرسれゅ المتるボヤバ بゅأمن السيبراني ل
 .عヴヤ حد سヱاء ヱمぼسسれゅ الボطゅعين الヱ ュゅバالخゅص

السيبراني، من ヱزاراヱ れمぼسسれゅ عゅمる  بゅأمنذا ヱستバمل الヱكゅلる عن كثゆ مع اأطراف المバنيる ه
في سبيل تボييヱ ュتبゅدل ، ヱالボطゅع الصنゅعي ヱخゅصる بゅإضゅفる الヴ اأجヰزة اأمنيヱ るاجヰزة تطبيベ الゅボنヱن

 るالسيبراني れديداヰل أحدث التヱح れゅمヱヤバالمるحااجراميヤالمص ゆゅأصح るفゅعدة كゅلمسヱ ،る نيينバمن الم ポذلヱ ،
 れゅجمヰال ゆاقヱيف عヘتخヱ ،れديداヰع ضد التゅأجل الدفるالسيبراني  ヴヤع るفゅدفين كヰالمست ゅヰن بゅفي لبن( れإدارا

حヱل كيヘيる من أجل انشゅء مヱ ュヱヰヘطني شゅمل ستバمل ، كمゅ ...(عゅمる، مぼسسれゅ، شركれゅ، صنゅعヱ れゅأفراد
 .لتゅバمل مع حゅاれ الطヱارむ في الヘضゅء السيبرانيا
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 يヲヘيض やلヲكالる عや ヴヤلヨسرや ンヲلヲطレي 5.1
ュنظヱ لأمن السيبراني るطنيヱال るلゅكヱال ゆف تكتسヱس れゅمヱヤバالم (NCSIA)  طنيヱ يضヱヘمن ت ゅヰشرعيت 

ゅヰل ヴطバلأمن ُي るطنيヱال れゅجゅلاحتي ゅ⇔ボفヱ ،ゅヰتゅليヱぼمسヱ ゅヰヘئゅظヱ تحددヱ ゅكم ゅرهヱمن خاله تحديد د ュيت ،
 .استراتيجيる الحكヱمるالسيبراني، ヱعヴヤ النحヱ المحدد في 

るليゅالت ュゅヰلمゅب るلゅكヱيف الヤتك ュسيت ،ポلذل ⇔ゅボفヱ: 

اآمن بين الヱزاراれ  ياإلكترヱناإشراف عヱ ،ヴヤتسヰيل عمヤيる تصميヱ ュتنヘيذ ヱتنسيヱ ベسゅئل ااتصゅل  .2
 .بين اأقسュゅ عヴヤ المستヱى الحكヱمي/ 

1.  ュنظ るفゅاأمن السيبراني في ك るسゅيذ سيヘتنヱ يرヱتطヱ ،ヴヤأن ااشراف ع ゅヰيヤعヱ ゅد، كمヤفي الب れゅمヱヤバالم
تتほكد من فゅバليる التدابير المバتمدة لذلポ بゅاستنゅد الヴ تボرير المراجヱ るバالتボييュ السرヵ الذヵ يتュ تボديمه 

ゅ إلヴ رئيس الヱزراء  .سنヱي⇔

ヱالذヵ  (CSIRT) إنشゅء ヱادارة فريベ عヴヤ المستヱى الヱطني لاستجゅبる لحヱادث اأمن السيبراني .1
ヱمل يバمته الヰم ベتطبي るヘヤالمك れゅヰالج るفゅكヱ れゅسسぼالمヱ れزاراヱمل مع الゅالك ベالتنسيヱ نヱゅバلتゅب ゅ مي⇔

هヱ بمثゅبる مستヱعゆ مركزヵ لヤحヱادث السيبرانيる في جميع أنحゅء البヤد، حيث  CSIRTان الـ . الゅボنヱن
ゅヰヤصيゅヘتヱ るنيヱاإلكتر れゅجمヰل الヱح ュヰراتゅإخط るحヤالمص ゆゅدل عبره جميع أصحゅيتب. ベريヘال ュيدعヱ 

كمゅ أنه يحدد . جميع المشゅركين في التصدヱ ヵالدفゅع ヱالヱقゅيる من الヰجمれゅ المبヤّغ عنゅヰ أيضゅ⇔ عمل
ゅ عن المراقبる الヱطنيる لヤتヰديداれ السيبرانيるتヰديداれ المボيゅس  ا سنヱي⇔ الヘريベ  إن هذا  . ヱيصدر تボرير⇔

 .FIRST))الدヱلي  CSIRTـ ال سيバمل بゅلتヱゅバن ヱالتنسيベ الكゅمヤين مع مجتمع

أنظمる مヱヤバمれゅ من أتؤثر عヴヤ أن لتي يمكن ادث ヱالتヰديداれ الحواعن ء نظュゅ مヱヤバمゅتي لヤكشف نشゅإ .4
れديداヰالتヱ ادثヱلمثل هذه الح ⇔るبゅالتدخل استجヱ ュالاز ベمل التنسيバب ュヱボتヱ るلヱالد. 

5.  るعيヱت れبحما ュヱボتヱ ゅل اأمن السيبراني، كمヱء حゅرش عمل عند ااقتضヱヱ るتدريبي れراヱد ュتنظي
الخゅصる المヰتمる بمجゅل أنظمる المヱヤバمれゅ  جヱ れゅヰمぼسسぼれゅسسれゅ الحكヱميヱ るمヱظヘيヱ ゅヰكゅفる اللヤم

 .ヱاأمن السيبراني ヱالدفゅع السيبراني

6.  ヴヤص عゅع الخゅطボال れゅسسぼمヱ るمゅバال れゅسسぼالمヱ れجيه اإداراヱتヱ عدةゅمس ベضع حيز الّتطبيヱ
 るتيゅمヱヤバم るأنظمるن  آمنヱيكゅヰنゅمكみالسيبر ب れゅجمヰال るمヱゅボمるصل . انيヘم ュييボبنشر ت るلゅكヱال ュتヰتヱ ゅكم

 .عن التヰديداれ المستجدة ヱتطرح التヱصيれゅ المنゅسبる بشほنゅヰ لボヤطゅعين الヱ ュゅバالخゅص ヱلヤمヱاطنين

7. るميヱالحك れゅسسぼفي جميع الم ゅدهゅكد من اعتمほالتヱ るسبゅيير اأمن السيبراني المنゅバم ベتطبي. 

متるボヤバ بゅلتヰديداれ السيبرانيる اإجراميヱ るذلポ بゅاستنゅد تヱفير كゅفる المヱヤバمれゅ ااستボصゅئيヱ るالمحدثる ال .2
 れゅمヱヤバل مع هذه المゅバّعل بشكل فゅヘلتゅب ュヰيسمح ل ゅء، بمゅالشرك るفゅفرة لكヱن متヱتك れゅنゅعدة بيゅق ヴال

ュヰسヘع بشكل أفضل عن انゅالدفヱ . 

تポヤ التي تبヤغれ  أヱ تشخيصゅヰالمゅバيير ヱالممゅرسヱ れゅنصゅئح السامる المتるボヤバ بゅلحヱادث التي تュّ  تحديد .1
 .بゅヰ في مجゅل اأمن السيبراني
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21.  るالتحتي ヴي البنヤمشغ ュヰمن るصゅنيين، بخバين المヤالمشغ るفゅن مع كヱゅバالتるيヱالحي るاأهمي れذا ،
るالسيبراني れゅجمヰالヱ れديداヰالت るفゅصيف كヱتヱ من اجل تحديد ポذلヱ. 

حسゅسる لヤغゅيる من خطر ヱالمヱヤバمれゅ الحكヱميる السريる أヱ تポヤ المصنるヘ الرقميる حمゅيる اأصヱل  .22
 .سيبرانيるالヰجمれゅ ال

21. ヱ れゅيذ تدريبヘتنヱ ل اجراء تحضيرヱح れراヱゅمن ベطر ،るالسيبراني れديداヰالتヱ れゅإدارة اأزم
 ⇔ゅأن تشمل تدريجي ヴヤعヱ طنيヱى الヱالمست ヴヤع れراヱゅالمنヱ れゅهذه التدريب ヵأن تجر ヴヤه عヤكمほد بヤالب

ヱるيヱالحي るاأهمي れذا れゅطゅالنشヱ れゅعゅطボال るفゅد كヤبヤل . 

21.  ヴヤع ポكذلヱ نヱنゅボال ベتطبي るلجヱالم れゅヰالج るفゅك ヴヤع ゆيج れزاراヱال / れاإداراヱ るمゅバال ヴヤع
بنゅء لكゅفる المぼسسれゅ المバنيヱ ،るبゅلتヱゅバن مع الヱكゅلる الヱطنيる لأمن السيبراني، متゅبるバ الバمل الحثيث 

 るالازم るيヤالتشغي ゅヰقدراتゅب ュゅيボمن ال ゅヰع السيبراني التي تمكنゅلدفヱ لゅバヘمل مع الゅバالالت ュجرائるالسيبراني 
るجゅالكبرى عند الح. 

 من やأفاや キやلや ヴلゼاكاやる :れلヲكالやヱ るلعام   5.2

 れديداヰلتゅب ベヤバيت ゅفي كل م れゅالشركヱ اطنينヱمヤدة لヱالج るليゅع れゅصيヱالتヱ ュسبل الدع ュديボبت るلゅكヱال ュヱボت
るدف،  من اجل. السيبرانيヰهذا ال ベيボضستحヱ ヴال るلゅكヱمد الバت るلヱヰبس ゅヰل إليヱصヱيمكن ال れゅنゅعدة بيゅع ق

ヵヱتح  れゅمヱヤバل المヱحるيゅالحم ュنظ るالسيبراني ゅكم ،ュヱボستヱ عي بヱى الヱرفع مست ヴدف إلヰت るعيヱت れلدىحما 
 .التヰديداれ السيبرانيる حヱلعゅمる الجمヱヰر 

 :ヱكجزء من دヱرهゅ اتجゅه الゅバمる، يجゆ عヴヤ الヱكゅلる أن

 ヱ るتتخذ التدابير الازمるلゅバヘال  れديداヰنيين ضد التゅبنヤاطنين الヱالم れゅمヱヤバم るأنظمヱ زةヰع عن أجゅدفヤل
 るفヱرバالمستجدةالمヱ  اطنينヱمヤتسمح ل るء منصゅمن خال إنش ポذلヱ /الヱ れゅヰالجれゅسسぼم  パباみب

るلゅكヱال  るسيبراني れديداヰت るعن ايヱاخ أ れゅتراق ゅヰنヱヰاجヱي. 

 ヴلヱصي ،تتヱضع التヱ ،るسبゅمن るئيゅقヱ るفゅボث ベヤفي سبيل خ るنيボل التヱヤاقتراح الحヱ ゅكم るالازم れゅ
 るالمختص ゆضع برامج التدريヱヱ るسبゅالمنヴدف إلヰالتي ت るيゅحم ヱ ن امنゅالرقميضم ベゅيشمل ، النطヱ

ポاجراء التدري ذلるليヱالدヱ るطنيヱال れراヱゅالمنヱ れゅالتي يمكن لجميع  بヱ れゅالشركヱ れゅسسぼالم るمゅعヱ
 .سين ااستバداد الشゅمل لحمゅيる الヘضゅء السيبرانيالنゅس المشゅركる فيヱ ゅヰااطاع عヤيゅヰ بヰدف تح

  れゅالدراسヱ るديميゅث اأكヱجيه البحヱفي ت ポرゅتشヱ منほب るボヤバالمت れゅنيボالتヱ زةヰاأجヱ れゅير البرمجيヱتط
れゅمヱヤバالم るأنظم. 

5.3  ケヱキ るكالヲلやヱ في يأهجل ケخرجاや るらقやماヱれرياレヨلや 
ュヱボت ،るالرقمي れゅالخدمヱ れゅدة المنتجヱن جゅفي سبيل ضمヱ るليゅالت ュゅヰلمゅب るلゅكヱال: 

 اطنينヱالمヱ れゅالشركヱ دヤالب るمヱمن قبل حك るالمستخدم るن الرقميゅاأم れゅنيボلت るالنشط るن المراقبゅضم. 

  れゅمنتجヱ نゅل أمヱير أصヱتط ュدعヱ اأمن السيبراني れゅخدمヱ れゅمنتج るمراقبヱ هيلほعدة في تゅالمس
 .أنمゅط ااستخداュأمنيる رقميる جديدة تバكس أحدث ااتجゅهヱ れゅالتغيراれ في 
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  るرفバالم ベヤخヱ るيヤمح れゅنيボزيز نشر تバفي ت るهمゅالمسるالدرايヱ  れゅمヱヤバالم ュأمن نظ るعゅفي صن るطنيヱال
ヱالخدمれゅ المتるボヤバ بヱ ،ゅヰذلポ من خال تطヱير إطゅر يسمح بمسゅعدة المنتج الヱطني عヴヤ التほهل ليكヱن 
عヴヤ المستヱى المطヱ ゆヱヤإصدار شゅヰداれ المヱائمる له بمゅ يتمゅشヴ مع أهداف الحكヱمヱ るتほمين سيゅدة 

 .الدヱلヱ るكゅヘيتゅヰ في هذا المجゅل

5.4 るكالヲلや るنجやاらلسجや れやギيギヰلرや るヰجやヲفي م 
مゅ يتベヤバ بゅعتمゅد التكنヱلヱجيれゅ الجديدة كل تゆバヤ الヱكゅلる دヱرا⇔ أسゅسيゅ⇔ في تحヤيل ヱادارة المخゅطر السيبرانيる في 

 :ヱبゅلتゅلي تكヱن الヱكゅلる هي المسヱぼلる عن. من تボنيれゅ في عゅلュ التحヱل الرقميヱفي كل مゅ يستجد 

  ءゅبإدارة انش るادث اأمن مختصヱطني حヱالسيبراني ال ヴヤمل عバت るضع خريطヱ るتيゅمヱヤバالم ュنظ
 .ヱفヰمヱ ،ゅヰالكشف عنゅヰ السيبرانيるتヰديداれ ال، كمヱ ゅتュヱボ بتحヤيل حيヱيるالヱطنيる ااكثر 

 るバبゅمت  ュفي أمن نظ るالازم れراゅترح اابتكボتヱ التي تطرأ れقع التغييراヱتヱ るجيヱلヱالتكن れゅالتحديث
れゅمヱヤバالم.  

  ヴヤع ベتدقي れゅيヤإجراء عم るتيゅالخدم るتيゅمヱヤバالم るاأنظم  るنيボالت れゅمヱヤバجمع المヱب ヱحيد هヱ غرض
るعمل هذه اأنظم ヴヤثر عぼادث اأمن السيبراني التي تヱإدارة ح. 

 عبر ポذلヱ るالمنظم るالسيبراني ュالجرائヱ السيبراني ゆゅاإره るفحゅزيز مكバت  れゅヰالج ュدعヱ زيزバت
るلヱぼالمس ボال ベنعن تطبيヱنゅ  في るيヤعم ゆゅاإره るفحゅمك るالجريمヱلسيبرانياる  من خال ポذلヱ るالمنظم

 ヴヤمل عバئل تحسين الゅسヱال れاゅالح るヰاجヱلم るليゅالت: 

  るاأجنبي れゅヰالج るヰاجヱمるديゅバالم る؛السيبراني 

 السيبراني؛ ゆゅمنع اإره 

  ي المتطرف عبرヤلي المحゅالراديك ポヱヤالسヱ كرヘال るヰاجヱئل مゅسヱ ءゅضヘالسيبرانيال. 

5.5  るايヨحヱ るكالヲلや"ヱク جنヤغゼヨلやヵ أや るجヨلهやるيヲحج" 

るيヱالحي るاأهمي ヵرف المشغل ذバي ヱأنه أ ヴヤع るيヱالحي るالتحتي るيدير  البنيヱ ヴلヱص يتゅخ ヱأ ュゅن عゅكي ヵأ
 れゅنゅالبي れبع اذاゅس الطゅلحسヱل ا الحصر،  أゅسبيل المث ヴヤمثا⇔ ع ،るمゅヰال るعيゅطボال れゅالخدم ヱヤمشغるالبني 

るطنيヱال るالشخصي れゅنゅالبي れゅمنص ،るالصحي るالتحتي るالبني ،るقゅع الطゅقط ،れاゅلاتص るإلخ، التحتي... 

るليゅالت れإجراءاゅفيتمثل ب ،るيヱالحي るاأهمي ヵين ذヤالمشغ るيゅفي حم るلゅكヱر الヱد ゅأم: 

  ئلゅسヱ زيزバالت るيゅيين لدى حمヱين حيヤين كمشغヘين المصنヤالمشغヱفي  أ ュヰين منヤمゅバال ゅسيين، ا سيمゅاس
 ヴإل るفゅإضゅب ،るقゅالطヱ ءゅربヰالك れゅيد خدمヱل تزゅفي مجヱ نيヱاصل اإلكترヱالت れゅخدم れاゅمج

 れゅبヤد متطゅمن خال اعتم ポذلヱ ،るالرقمي れゅالخدم れゅشرك るيヱاعد أمن اقヱقヱ るنظمるالسام 
るالسيبراني. 

 اصل  تشجيعヱالت れゅي خدمヤي  السيبرانيمشغヘمضيヱ ゆيヱال れゅخدمヴヤداخل  ع るمختص るد أنظمゅاعتم
 ュヰتゅمن اشبك ュヰلكشف المبكر تمكنヴヤع  れゅجمヰالるالسيبراني  ゅヰدف المشتركين فيヰالتي تست( ュستخداゅب

 ポヱヤيل سヤتح れاヱاد ،れراバمستش ،れゅإلخ... مجس.) 
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  るヤボمست るأنظمヱ れاヱفير أدヱت ゅヰمتヰطر مゅيل المخヤلتح ュييボتヱ نゅى اأمヱمست るدرج るقيヱثヱاأمن م
 .ذاれ اأهميる الحيヱيるالصنゅعれゅ  المستخدمる من قبللمنتجヱ れゅالخدمれゅ الرقميる في االسيبراني 

كゅنれ المنتجヱ れゅالخدمれゅ الرقميる مخصصる لتخزين البيゅنれゅ الشخصيる أヱ كゅنれ مخصصる  حゅلأمゅ في 
ゅعنده ،るيヱالحي るاأهمي れذا れゅعゅصنヤل ュヱボت  るلゅكヱال ュديボفي إ بت るعدة الازمゅفي المسヱ طرゅمخヤيل لヤجراء تح

るالسيبراني るيゅتمدة في الحمバالم ベمين أفضل الطرほت. 

 ゅسكم ،れゅالخدمヱ れゅذه المنتجヰل るقيヱثヱالمヱ نゅى اأمヱل لمستボمست ュييボت れゅء آليゅفي إنش ゅ تسゅهュ الヱكゅلる أيض⇔
في سبيل تحボيベ هذا  .المنゅسبる من خال ヱضع مヤصれゅボ مختصる بゅلحمゅيヱれゅلتزヱيد مستخدميゅヰ المحتمヤين 

 :الヱكゅلる بمゅ يヤي ستュヱボالヰدف، 

  るバالمتب れゅاآليヱ れゅرسゅلتحديد أفضل المم るالرئيسي るطنيヱال るالتحتي ヴزيز البنバت /るيヱالحي  ゅヰيتゅحمヱ
 れゅجمヰضد الるاأخرى،  .السيبراني るلヱぼالمس れゅطヤالسヱ るالامركزي れن مع اإداراヱゅバلتゅبヱ るلゅكヱان ال 

 آمنる أヱ هذه البنヴ التدابير الازمる التي تبボيكゅفる خゅذ مぼسسれゅ الヱطنيる عヴヤ اتالمنظمヱ れゅال ستسゅعد
ポヤت  ゅヰمن لぼمن الالتي ت るفيゅك るدرج るمヱゅボم るنヱالمرヱるالسيبراني れゅجمヰضد ال. 

  るطنيヱال るالتحتي ヴن البنヱن أن تكゅضمるيヱى الحيヱبمست るمゅت るدراي ヴヤع ،るصゅالخヱ ゅヰمن るمゅバال ،
ヰヰاجヱالتي ت れديداヰالتるسبゅالمن るالسيبراني ュالجرائ るفحゅيذ تدابير مكヘتن ヴヤدرة عゅن قヱان تك ヴヤعヱ ゅ . من

هنゅ يجゆ تバي كゅفる المぼسسれゅ الゅバمヱ るالشركヱ れゅالمぼسسれゅ الخゅصる المستヱى الحボيボي لヤتヰديد 
 るالتحتي ヴبنヤالسيبراني ل ゅヰأن تضع تدابير لديヱب るهمゅلمسゅب るヤيヘك るدة السيبرانيゅالسيヱ るحヤالمص るيゅحم

ゅヰيヤظ عゅヘالحヱ るطنيヱال. 

  التي れゅعدة الشركゅتديرمس ヱأ ポヤتم  るصゅف الخバط الضゅボن るتغطيヱ ゅطرهゅإدارة مخ ヴヤع るسゅحس れゅنゅبي
ゅヰب. 

5.6  ヵケعجاヨلや ケإطاやるكالヲヤخل  لやキيゃجらلや اヰامヌن 

 れゅهيئ ゆヤني يتطヱنゅボر الゅء اإطゅأن بن ゅبم るمختص るلゅكヱヤل ヵرゅيバر المゅء اإطゅبن ュفسيت ،るليゅخبرة ع れذا
 ュمنتظヱ ヵヱلي قヱن دヱゅバتヱ عدةゅرهبمسヱدستヱ نゅدة لبنゅسي ュيين يشمل . يحترヤء محゅشرك るلゅكヱヤالبيئي ل ュゅالنظ

るمヱرئيسيين، مثل الحك ヱ ュゅبشكل ع ベتطبي るلجヱالم れゅヰالج るفゅكヱ ヱجيرヱأ るهيئヱ ゅヰيヤمشغヱ れاゅزارة ااتصヱ
ヱالمぼسسれゅ اأكゅديميヱ るمボدمي ، الدヱلる لشヱぼن التنميる ااداريヱ るمكتヱ ゆزير ،ヱزاراれ المستヘيدةالゅボنヱن ヱال

るنيヰالم れゅيバالجمヱ نゅفي لبن れاإنترن れゅخدم.  ゅليكمヱء الدゅالشرك ュヱボسيヱヱن المدرجヱ るااستراتيجي るرقヱ ن في
 .الヱطنيる بدعュ هذا النظュゅ البيئي

 :السيبراني، يجゆ أن تنヘذ الヱكゅلる الخطヱاれ التゅليヱ るلضمゅن ヱجヱد إطゅر قゅنヱني منゅسゆ لأمن

 الجديدة るشئゅالن れゅنيボالت ュر تنظيمي يحكゅد إطゅاعتمヱ ベヤخ : パباみب るلゅكヱال ュヱボست ،ポمن اجل ذل
بكل مゅ يتベヤバ بゅنتظヱ ュゅالヱزاراヱ れالمぼسسれゅ الحكヱميヱ るالسヤطれゅ المحヤيヱ るالشركヱ れゅالمヱاطنين 

 .الرقميる من خال قنヱاれ ااتصゅل المخصصる لكل منゅュヰلتヰديداれ التي تヱاجه اأنظمる ب

 الجديدة るالرقمي れゅالخدمヱ れゅالمنتج ゆゅバاستي るسبゅالمن るنيヱنゅボال るإعداد البيئ. 
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  اأمن السيبراني بشكل كبير れゅيヱدف تحسين مستヰيذ تدابير بヘتنヱ ع السيبرانيゅالدف れداゅير إرشヱتط
 .عبر شبكれゅ الكمبيヱتر

 إصدار التراخيص اヱ ضعヱ れゅامن الشبك るيゅلحم るالمصمم るاأمني れゅاآليヱ زةヰاأج るفゅلك るلازم
 .ヱأنظمる المヱヤバمれゅ، التي تحتヵヱ عヴヤ مヱヤバمれゅ مصنるヘ بほنゅヰ سرّيヱ るحيヱيる لヤدفゅع الヱطني

 ヱ るليヱالد れゅضヱゅヘفي الم るركゅالالمشゆنゅاصل مع النظراء اأجヱت. 

 دمボالم れゅالخدمヱ زةヰن في اأجゅاأم るدرج ュييボتヱ تحديد ،れゅدمي الخدمボمن قبل م るるريヱالضرヱ ل るيゅحم
 .التحتيヴ るأنظمる المヱヤバمヱ れゅالبن

 ュر اأمن السيبراني الازゅل تحديد إطゅ  .ヤتヱقيれゅバ اإلكترヱنيる المぼهるヤ قゅنヱن⇔

  اطرإعداد ベヤバالمت れداゅヰالشヱ دゅأمن السيبراني ااعتمゅب  れالسجاヱ るنيヱاإلكتر れゅバقيヱالتヱ / رゅاآث /
ゅالبراهين الرق  .ميる المヤزمる قゅنヱن⇔

  れداゅヰطي شバتヱ るرقمي るأمني れゅييمボت ヵان تجر ゅヰنゅمكみالتي بヱ ゅヰترف بバالم れن المختبراほرير بشボالت
 れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱتكن るأنظم るيゅحم れゅن)لمنتجゅفي لبن ゅ  (.هذه اأطر الゅボنヱنيる غير مバتمدة حゅلي⇔

  るボヤバالمت るنيボيير التゅバالمヱ れداゅヰالشヱ دゅضع أطر لاعتمヱ مع ヴشゅيتم ゅاأمن السيبراني بم るنظمほب
るليゅالح るاانظمヱ انينヱボال . ベتطبي るヘヤالمك れゅヰالجヱ るنيバالم れزاراヱن مع الヱゅバلتゅر بゅتحديد هذا اإط ュيت

ゅヰصゅكٌل في دائرة اختص ،るميヱالحك れゅسسぼالمヱ نヱنゅボال.  
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るヨايガلや 

 ゅإبرازه ゆيج るاستراتيجيヱ るسمゅحヱ るئيゅヰن れゅافتراض ポゅانه هن ヴنشير ال ュゅفي الخت ゅヰيヤءة عゅااضヱ من اجل
 ベنحسن تطبيゅلأمن السيبراني في لبن るطنيヱال るااستراتيجي: 

 ان هذه るボثيヱال ヱا⇔  تدعヱا،るヤجゅرة عヱبصヱ ، ذゅاتخ ヴإجراء  إلュゅي هボتطبي ヱسゅيذ هذه  حسヘلحسن تن
るااسترااتيجي ، ヱهヱ ء ااゅل الرسمياإنشヤ るلゅكヱل るطنيヱأمن السيبراني ال れゅمヱヤバالم ュنظヱ من انه

  ؛بنヱد هذه ااستراتيجيる، ا يمكن متゅبるバ أヱ تنヘيذ أヵ من ゅヰدヱن

 ن اるكالヲلや るطنيヱج أمن السيبرانيل الゅسيمكن تحت ゅمم ،るمヱمن الحك ヵヱق ュالتزا ヴإلゅヰ  れمن بدء إجراءا
 ؛الازمる زنヱるتحديد المヱا الجدヱلる الزمنيる، ،التشغيヤي المヘصلط متバددة، مثل التخطي

 ان  るلゅكヱجالゅتحت ヴلま  ،るيヤتشغي るبميزاني ュزゅرسمي ح ュأنهالتزا ゅヰنヱشيءمن د ヵأ ベيボا يمكن تح ،. 
ヱ るボدقي るفي حين أنه من المستحيل تحديد ميزاني ゅヰكيد تحديد لほلتゅيمكن ب ،るيゅغヤالمبكرة ل るヤفي هذه المرح

 るالميزاني れゅقゅنط るريبيボرة تヱمل بصバال るخط ヴヤء⇔ عゅبن ゅヰيヤع ベافヱ؛الم 

  د أنهバبるقキصاヨلや  ،るااستراتيجي ヴヤطني سعヱال ベريヘヤن لヱيك ゅヰバضヱ ヴヤعمل ع ヵالذ ュجديدة لدع るايヱ
 るヤفي المرح るمヱلكنالحكヱ ،るسيسيほيذ  التヘعدة في تنゅمسヤح لヱضヱء محددين بゅشركヱ يض جديدヱヘبت

 ااستراتيجيる؛

  لأمن السيبراني أعاه لمإذا انه るنيゅبنヤال るطنيヱال るرة في اإستراتيجيヱالمذك れاヱيذ الخطヘتن ュف ، يتヱفس
るليゅطر التゅد المخヤاجه البヱي: 

  ⇔ボفヱ ،ュلゅバفي ال ゅ⇔ヘヤدان تخヤاحد من أكثر البヱك ゅ  لヤدヱل اأمن السيبرانيゅ لمぼشر سيظل لبنゅن مدرج⇔
ュ قدرة أヵ بヤد عヴヤ التゅバمل مع احتيゅجれゅ الذヵ يボيّ ヱ لإتصゅاれ ااتحゅد الدヱليالذヵ يصدره 

ضد  تخゅض التيالحرゆ الゅバلميる  خゅصる في ظلاأمن السيبراني في الボرن الحゅدヱ ヵالバشرين 
 るالجريم れديداヰت るحرالسيبرانيヱنيヱاإلكتر ゆゅاإرهヱ れゅمヱヤバالم ゆ؛ 

 اطنين في سヱالمヱ るريゅل التجゅاأعم れゅعゅقطヱ ベاヱاأسヱ るميヱل الحكヱرض جميع اأصバتت
الخسゅئر  لبنゅن ヱسيتكبد. كبيرين لヤتヰديد السيبرانيرة ヱبشدة ヱخطبشكل اكيد ヱلبنゅن 

 ،るديゅااقتصヱ يش فيバسيヱ ينボالي ュعدヱ فヱل الرقمي تحكمه الخヱمل مع التحゅバفي الت ポヱالشك
 ؛ذヵ ا يزال لبنゅن متほخرا جدا فيهالゅバلمي الجゅرヱ ،ヵال

   رヱالتط ヴヤدرا⇔ عゅن قゅن لبنヱسيخسر المزيد منلن يكヱ درボالれا  るفسيゅى التنヱالمست ヴヤع
 الدヱلي؛

  من أن るيゅف الحمバالض れゅجمヰالヱ れديداヰت ュالجرائヱるف  السيبرانيヱس ゆالمزيد من يجذ
يخسر قد ヱبذلポ . ي البادف الثるボ فاستنززيد من ايسヱهذا بدヱره . الヘضゅء السيبراني مجرمي
تكنヱلヱجيヱ ゅخدمれゅ صنゅعれゅ مجゅل ااستثمゅراれ اأجنبيる، خゅصる في كثيرا⇔ من لبنゅن 

المヱヤバمヱ れゅااتصゅاれ، عヴヤ الرغュ من الحヱافز ااقتصゅديる المشجヱ るバتمكين اأعمゅل 
 التجゅريる، التي ヱضバتゅヰ الحكヱمる الヤبنゅنيる خال السنヱاれ المゅضيる ؛



 46 ااستراتيجيる الヱطنيる الヤبنゅنيる لأمن السيبراني 9102حزيران 

 

  دانバطن لヱن مゅالشرعيين لبن ゆنゅل اأجゅمバالヱ ،ينヤغير المسجヱ ينヤد كبير من الاجئين المسج
ポذل ヴإل ゅمヱ ،غير الشرعيينヱ . れゅバشر، عن هي هذه المجتمゅغير مب ヱشر أゅل مبゅاتص ヴヤع

ュヤال عヱ れゅمن المنظم ヴمع عدد ا يحص ،ュヤن عヱبد ヱأヱ れゅヰالجれゅسسぼعدد كبير من ) م ュヰبين
るميヱغير الحك れゅاء ع( المنظمヱاأراضي اس ヴヤلヤるنيゅبن るيヤاأص ュヰدانヤفي ب ヱاء . أぼاأفراد ه

れゅعゅالجمヱ  ゅإم ュヰان ュヰإن ヱأ るيゅغヤيف لバن إشراف ضヱバيخض ヴヤن لإشراف عヱバا يخض
るنيゅبنヤال るمヱمن قبل الحك ベا ، اإطاヱنヱلي يمكن أن يكゅلتゅبヱغير محصنين ضد れديداヰالت 

 るヤالمحتم るالسيبراني ゅا كمヱيمكن أن يصبحヱ ュهュヰسヘأن ヱ るالسيبراني れديداヰتヤل るمنص るلヱヰبس
 るヤطر محتمゅمخ れن تحゅالتي قد تضع لبنヱ ،るالسيبراني るل اإجراميゅمن اأعم ゅغيرهヱ るヤالمحتم

 منظمる؛الجريمる نヱع المتزايدة من 

  دボلベسب ゅكل م ュهゅن  ذكره سゅبنヤر المستمر لヱالتص るانه في تغذي ヴヤع るلヱد"るヘヤل  متخゅفي مج
 ."رانياامن السيب

 

ヱأخيراً، فゅنه ا يمكننゅ أن نحمي لبنゅن ヱمぼسسゅته الゅバمヱ るقطゅعه 
الخゅص ヱمヱاطنيه من التヰديداれ المذكヱرة فيمゅ سبベ، إا عبر 

استراتيجيヱ るطنيる قヱيヱ るمتمゅسكヱ るشゅمヱ るヤمぼسسيヱ るتヱゅバنيる لأمن 
بطريるボ ، السيبراني تستند إلヴ مゅバلجる أركゅن اأمن السيبراني المحددة

るجيヰى ، منヱمست ヴヤعヱطنヱرة، الヱمتطヱ るヤمゅعمل ش るضمن خطヱ. 
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 るائحれやرصاガヨلや 

 

 やلعらاや りケلムامや るヤلガヨرصا

APT Advanced Persistent Threat 
BYOD Bring Your Own Device 

CCB Cyber Crime Bureau 
CEPOL European Union Agency for Law Enforcement Training / Collège européen de police 

CERT Computer Emergency Response Team 
CTI Cyber Threat Intelligence 
DoS Denial Of Service 

EBIOS Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité / 
Expression of Needs and Identification of Security Objectives 

ENA Liban Ecole Nationale d’Administration Libanaise / 
Public National Administration School of Lebanon 

EUROPOL Agence européenne de police criminelle / 
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 

ICP Industrial Control Process 
ICT Information and Communication Technology 

IIOT Industrial Internet Of Things 
INTERPOL Organisation internationale de police criminelle / 

International Crime Police Organization 
IOT Internet Of Things 

FSI/ISF Internal Security Forces / Forces de Sécurité Intérieure 
ITU International Telecommunication Union 
LEA Law Enforcement Agency: Army, Internal Security Forces, General Security and State 

Security 
KPI Key Performance Indicator 

NCISA National Cyber Security and Information System Agency (of Lebanon) 
NIST National Institute of Standards and Technology 

OGERO Organisation pour la Gestion des Équipements de Radio Orient 
Entreprise libanaise de télécommunications / Lebanese telecommunications company 

OIV/CI Opérateur d’Importance Vital/Critical Infrastructure 
OMSAR Office of the Minister of State for Administrative Reform 

ONU Organisation des Nations unies 
SSH Secure SHell 
SSL Secure Sockets Layer 

UNICRI United Nations Interregional Crime and justice Research Institute 
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 

VPN Virtual Private Network 
 



 

れحاヤトصヨلや サヲقام 

 الشرح انكヤيزヵ/فرنسي/عربيالمصطヤح 

ュدボديد المستّمر المتヰالت/ 
Menace persistante 

avancée/ 
Advanced Persistent 

Threat 

 ヴدف يدخل خاله شخص غير مصرح له إلヰمحدد الヱ لヱّني مطヱإلكتر ュヱهج
るالشبك れقヱمن ال るヤيヱترة طヘلヱ ن أن ياحظه أحدヱيرحل د ュمن . ث ュヱأهداف هج ゅأم

هذا النヱع فヰي عمヱمゅ تكヱن بヰدف مراقبる نشゅط الشبكヱ るسرقる البيゅنれゅ بدا من 
 .تヱボيض عمل الشبكる أヱ النظュゅ المヱヤバمゅتي

れゅتヱبヱالر/ 
Botnet 

 れゅتヱبヱالر(مبيヱالز れمن آا るشبك ヱأ ) زةヰمن أج るعヱرة عن مجمゅهي عب
الكمبيヱتر المتصるヤ بゅإنترنヱ れالتي، دヱن عュヤ أصحゅبゅヰ، قد تュ برمجتゅヰ لنボل 

 ヱالبريد المزعج أ ポفي ذل ゅبم れゅمヱヤバالم(れゅسヱيرヘال ) تر أخرىヱزة كمبيヰأج
れإنترنゅب るヤتر . متصヱزة الكمبيヰاحد من أجヱ ヴヤع ベヤيطヱ مبي"هذهヱالز " ヱز "أゅヰج

 .، ヱتخدュ عゅدة مصゅلح مぼلف البريد المزعج أヱ الヘيرヱس"Bot -تتبع 
 /أحضر جゅヰزポ الخゅص

Prenez vos Appareils 
Personnels (PAP)/ 

Bring Your Own Device 
(BYOD) 

 るالشخصي れداバالمرء الم ュاستخدا るرسゅتر )هي ممヱتف الذكي، الكمبيゅヰال
 .في السيベゅ المヰني لバمヤه( الヱヤحي، الخالمحمヱل، الكمبيヱتر 

 むالヘريベ الヱطني لاستجゅبる لطヱار
 /أヱ لحヱادث الحゅسゆ اآلي

Computer Emergency 
Response Team (CERT) or 

Computer Security 
Incident Response Team 

(CSIRT) 

 るيゅدة لحمゅمخصص عヱ ،ترヱالكمبي れゅجمヰل るبゅااستجヱ تنبيهヤمركز متخصص ل ヱه
 .لヤجميع شركれゅ أヱ اإداراヱ ،れلكن مヱヤバمゅته تكヱن متゅحる عمヱمゅ⇔ ال

るبيゅالسح るسبヱالح/ 
Cloud Computing 

هヱ عبゅرة عن استغال لطゅقる الحヱسبる أヱ التخزين لخヱادュ الكمبيヱتر عن بバد عبر 
れن هي اإنترنヱتك ゅدة مゅعヱ ،るعن . شبك ゅ ヱيتュ استئجゅر الخヱادュ عند الطヱ ،ゆヤغゅلب⇔

 ュاستخدا ベطري るنيヘيير الゅバمヤل ゅ⇔ボفヱ ،تهゅاجزاء من خدم( ベゅعرض النط ،るقゅالط
ゅ بゅلسバر المحدد سゅヘヤ⇔ (الترددヵ، إلخ تتميز الحヱسبる السحゅبيる بمرヱنتヱ ، . ゅヰلكن أيض⇔

بنゅء⇔ عヴヤ مستヱى مゅヰرة المستخدュ الバميل، يمكنه مثا⇔ من إدارة الخゅدュ : الكبيرة
يれゅボ التي فيه عن بバد كمゅ في ヱضع  الخゅص به كヤيゅ⇔ أヱ ببسゅطる استخداュ بバض التطب

 .SaaSالـ
るبيゅالسح るالشبك/ 

Cloud Network 
 れゅボلتطبيゅل بゅفر ااتصヱت るبيゅسح るتحتي るتر داخل بنيヱكمبي るرة عن شبكゅهي عب

るبيゅالسح れゅالخدم ヴالمستندة إل ュادヱالخヱ. 
るبيゅالسح れゅالخدم/ 

Cloud Services 
بر اإنترنれ من خヱادュ تヱفر تボنيる هي خدمる متゅحる لヤمستخدمين عند الطゆヤ ع

ゅヰن بヱヤمバالتي ي るسسぼمヤل るيヤالمح ュادヱليس من الخヱ るبيゅالسح れゅمヱヤバالم. 
 /الحゅدث السيبراني
Cyberincident 

 ュゅنظ ヱأ るشبك ヴل إلヱصヱヤا، ل ュأ るجحゅن れنゅاء كヱس ،ゅヰغير مصرح ب るلヱゅمح
 .غير متヱفر لヤخدمるكمبيヱتر أヱ محヱゅلる تバديل عمヤه أヱ إتافه أヱ حذفه أヱ جヤバه 

 /النشゅط السيبراني الضゅرّ 
Cyberactivité malveillante/ 

Malicious cyber activity 

 ヱأ るسام ヱأ るس بسريゅالمس ヴإل ヴバني، يسヱنゅغير ق ヱح به أヱط غير مسمゅنش ヱه
 るالتحتي ヴالبن ヱأ れゅالشبك ヱأ れاゅااتص ヱأ れゅمヱヤバالم ュنظ ヱتر أヱزة الكمبيヰفر أجヱت

るاافتراضي  れゅمヱヤバالمヱ ،れゅمヱヤバالم るأنظم ヱتر أヱزة الكمبيヰأج るاسطヱالتي تدار ب
ゅヰيヱالتي تحت. 

 /هجュヱ سيبراني
Cyberattaque/ 

Cyberattack 

 るعبر شبك るرقمي れゅخدم ヱتي أゅمヱヤバم ュゅنظ ヱتر أヱز كمبيゅヰر ضد جゅعمل ض ヱه
 るسيبراني(るنيヱالكتر) 
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るسيبراني るجريم/ 
Cybercrime 

ُيحتمل أن ُترتكゆ عヴヤ نظュゅ كمبيヱتر متصل بشبكる أヱ من جريمる جنゅئيる "هي 
ا من أشكゅل الجريمヱ るاانحراف تختヤف عن اأشكゅل " خاله ヱتバد شكا⇔ جديد⇔

في ". الヘضゅء اإلكترヱني"التヤボيديる من حيث أنゅヰ تボع في الヘضゅء اافتراضي، 
جヰزة السنヱاれ اأخيرة، كゅن إضゅヘء الطゅبع الديمボراطي في حريる الヱصヱل إلヴ أ

るالسيبراني るر الجريمヱفي تط れهمゅامل التي سヱバمن ال れゅالشبك るلمヱعヱ ترヱالكمبي. 
 /تجسس سيبراني

Cyberespionnage/ 
Cyberspying 

れاانترن ュالتجسس عبر استخدا ヱه. 

るسيبراني るفゅنظ/ 
Cyberhygiene 

 るاأنظمヱ るزة الطرفيヰلأج るفيゅالك るنゅالصيヱ るيゅن الحمゅلضم るヤسيヱ هي ،るبيヱسゅالح
 .ヱلتطبيベ أفضل الممゅرسれゅ في مجゅل اأمن السيبراني

るسيبراني るيゅحم/ 
Cybersécurité/ 
Cybersecurity 

 れاヱاأدヱ れゅسゅالسيヱ انينヱボر جميع الヱد ヴح جديد يشير الヤرة عن مصطゅهي عب
 ゆالتدريヱ れاإجراءاヱ طرゅإدارة المخ ベطرヱ るاأمني れゅاآليヱ ュهيゅヘالمヱ زةヰاأجヱ

الممゅرسヱ れゅالتボنيれゅ التي يمكن استخدامゅヰ لحمゅيる اأفراد ヱاأصヱل ヱأفضل 
 るسヱمヤغير المヱ るسヱمヤالم るبيヱسゅالح( るشر بشبكゅغير مب ヱشر أゅبشكل مب るヤالمتص

るتيゅمヱヤバم )れゅسسぼالمヱ لヱالدヱ لأفراد. 
 /"الجنゆヱ السيبراني"

CyberSud/ 
CyberSouth 

. ヱمجヤس أヱرヱبゅ( الجヱار اأヱرヱبيるأداة )هヱ مشرヱع مشترポ بين ااتحゅد اأヱرヱبي 
 るالرقمي るاأدلヱ るسسيぼالم れدراボالヱ れゅバزيز التشريバعدة في تゅالمس ヱالغرض منه ه

 ベヱボح ュمع احترا ،ゅبヱرヱبي اヱار الجنヱالج るボفي منط れاإنترن ュجرائ るفحゅلمك
 .اإنسゅن ヱسيゅدة الゅボنヱن

るيヱلヱاأ れدان ذاヤالب :ヱ ゆن، المغرゅنسالجزائر، اأردن، لبنヱت. 
 /الヘضゅء السيبراني

Cyberespace/ 
Cyberspace 

مجمヱعる البيゅنれゅ الرقميる التي تشكل عゅلュ من المヱヤバمヱ れゅمن ヱسゅئل ااتصゅل، "
るتيゅمヱヤバالمヱ ترヱزة الكمبيヰلمي أجゅバلترابط الゅب ゅرهヱبد るヤالمتص". 

 /تヰديد سيبراني
Cybermenace/ 

Cyberthreat 

ゅ عヴヤ شبكヱ れゅأنظمる المヱヤバمれゅ  هヱ أヵ ظرف أヱ حدث محتمل قد يぼثر سヤب⇔
ゅヰرضين لバاأفراد المヱ ゅヰمستخدميヱ. 

るسيبراني ゆحر/ 
Cyberguerre/ 

Cyber war 

هヱ استخداュ أجヰزة الكمبيヱتر ヱاإنترنれ لشن الحرゆ عヴヤ الヘضゅء السيبراني احدى 
ゅヰمن るعヱمج ヴヤع ヱل أヱالد ヱأ れゅヰالج. 

 /ارهゅبي سيبراني
Cyberterrorist/ 

Cyberpunk 

مبرمج يボتحュ أنظمる الكمبيヱتر بغرض سرقる أヱ تغيير أヱ تدمير المヱヤバمれゅ كشكل 
 .من أشكゅل اإرهゆゅ اإلكترヱني

るالخدم ゆحج ュヱهج/ 
Attaque par déni de 

service/ 
Denial of Service Attack 

(DoS)/ 
Distributed Denial Of 
Service attack (DDoS) 

لجバل الخدمる عبره غير متゅحる، لمنع المستخدمين هヱ هجュヱ عヴヤ الكمبيヱتر 
ゅヰمن استخدام るخدمヤمن هذه . الشرعيين ل ヴظمバال るلبيゅلي، أتتي الغゅالح れقヱفي ال
 لذلポ يطベヤ عヤيه هجュヱ الحرمゅن من الخدمる المヱزع)الヰجمれゅ من مصゅدر متバددة، 

– DdoS). اعهヱأن: 
 هجュヱ فيضゅني اغراベ شبكる مヱヤバمゅتيる بヰدف تバطيゅヰヤ؛ -
 جュヱ لボطع ااتصゅاれ بين جゅヰزين، ممゅ يمنع الヱصヱل إلヴ خدمる مバينる؛ه -
 عرقヱ るヤصヱل شخص مバين إلヴ خدمる مゅ؛ -
 .أيضゅ إرسゅل مヤيゅراれ البゅيれ إلヴ نطベゅ إنترنれ مバين- -
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 /التحヱل الرقمي
Digital Transformation 

るيديヤボكل التゅلحل المش るالرقمي ゅجيヱلヱالتكن ュاستخدا ヱل . هヱヤتحمل هذه الحヱ るالرقمي
في طيゅتゅヰ حヱヤا⇔ جديدة مبدعヱ るمبتكرة عヱضゅ⇔ عن مجرد دعヱ ュتحسين طرベ الバمل 

るيديヤボالت. 
اانتゅボل الヴ بيئる عمل خゅليる "إلヴ مュヱヰヘ " التحヱل الرقمي"بمバنヴ ادベ، تشير عبゅرة 

" نضج اأعمゅل الرقميる"كمヱ ゅتشير الヴ الヱصヱل إلヴ حゅلる من " من التゅバمل الヱرقي
ポ من تほثير عヴヤ اأعمゅل الヘرديヱ るكذلポ عヴヤ عمل شرائح مجتمバيヱ るمゅ يستتبバه ذل

ュヱヤバالヱ ゆالطヱ نヘالヱ  ヵهيرゅاصل الجمヱئل التゅسヱヱ るمヱلحكゅك ،るヤمゅك. 
التバبير عن "عبゅرة مختصرة تバني 

ااحتيゅجヱ れゅتحديد اأهداف 
るاأمني"/ 

EBIOS 

نظュ المヱヤバمれゅ هي طريるボ لتحヤيل ヱتボييヱ ュاتخゅذ اإجراءاれ لمヱاجるヰ االمخゅطر في 
 れゅجゅبي ااحتيヤت るسبゅمن るسゅسي ヴل الヱصヱال ゅヰئجゅن من نتヱيكヱ ゅم るسسぼفي م

るسسぼذه المヰل るاأمني  . ュゅバفي ال るボء هذه الطريゅإنش ュ5991ت  るلゅكヱمن قبل ال
 .الヱطنيる أمن نظュ المヱヤバمれゅ في فرنسヱ ،ゅهي دائرة تゅبるバ لرئيس الヱزراء الヘرنسي

るالرقمي れゅالخدم/ 
e-services 

れاゅااتصヱ れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱئل تكنゅسヱ ュستخداゅب ュدボالتي ت れゅان . هي الخدم
الطرف : المكヱنれゅ الثاثる الرئيسيる التي يتほلف منゅヰ نظュゅ الخدمれゅ الرقميる هي

るالخدم ュديボت れاヱقنヱ るخدمヤبل لボالطرف المستヱ るد الخدمヱالمز. 
 /ااستغال
Exploit 

ن ثغرة عدヱ ュجヱد الحصゅنる الكゅفيる لヤتسبゆ في عبゅرة عن برنゅمج ضゅّر يستヘيد م
 .حدヱث سポヱヤ ضゅر أヱ غير مرغゆヱ به عヴヤ أنظمヱ るبرامج االحゅسゆヱ المستヰدف

ベااخترا/ 
Hack 

 ヱأ るكيヤس るشبك ヴن ترخيص إلヱد ベااخترا るيヤمن خاله عم ュتت ヵاإجراء الذ ヱه
るكيヤاس .ヤالاس れゅما⇔ في الشبكゅه كゅنバخذ مゅح يヤضل لكن هذا المصطヘيرجع الヱ るكي

 ゅヰرتゅن اعتراض اشゅك ヵحيث يمكن أ ،れゅذه الشبكヰح لヱتヘبع المゅالط ヴإل ポفي ذل
لكن المبدأ هヱ نヘسه بゅلنسبる لヰヤجヱ ュヱالボرصنる عヴヤ أحد مヱاقع . التي تبث عبر اأثير

れاإنترن : ポゅن هنヱن ترخيص، بحيث تكヱص دゅل عمل خゅمج ヴل إلヱصヱال ヱهヱ اا
ヱمحت ヵديل أバت ヴヤقدرة عポبذل るه عند الرغبヤى داخ. 

 /الゅヰكر
Hackeur/ 
Hacker 

هヱ متخصص في تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمれゅ يستخدュ مバرفته بほمن الكمبيヱتر لヤبحث عن 
ゅヰاستغالヱ ف فيهバط الضゅボن. 

るرصنボال/ 
Hacking 

تظヰر . لヤمヱヤバمれゅ غير الゅボنヱنيる أヱ الشخصيる" سرヵ"إنゅヰ ممゅرسる تヰدف إلヴ تبゅدل 
 ،るرسゅزة هذه الممヰر أجヱヰظ るمع بداي れن، بدأヱالمخترق ヱن أヱヤヤالمتس ゅهほالتي أنش

ゅ تバريف الボرصنる عヴヤ أنゅヰ مجمヱعる من  الكمبيヱتر المنزليる اأヱلヱ ヴيمكن أيض⇔
 ヱأ るديゅصر المゅنバمن ال るعヱمجم ヱنصر أバف لバط الضゅボاستغال ن れゅنيボالت

るالبشري. 
ベشط مخترゅن/ 
Hacktivist 

لボراصنる الذين يسヱバن لヤتバبير عن افكゅرهヱ ュعゅボئدهュ هュ ا" النゅشطヱن المخترقヱن
 .ヱميヱلヱ ュヰانتمゅئゅتュヰ عن طريベ الボرصنヱ るهجمれゅ الكمبيヱتر

るعيゅاجتم るهندس/ 
Ingénierie sociale/ 

Social engineering 

 .هي عبゅرة عن ممゅرسる لヤتاعゆ النヘسي أغراض ااحتيゅل
 ベゅنط ヴヤع るعيゅااجتمヱ るسيヘف النバط الضゅボن るعيゅااجتم るندسヰال れゅرسゅتستغل مم

سるバヤ أヱ( ヱاسع لأفراد أヱ المنظمれゅ لヤحصヱل عヴヤ مكゅسゆ عن طريベ ااحتيゅل 
 れゅمヱヤバالكشف عن مヱ ،ترヱعبر كمبي ヱي أヤバل فヱصヱ ヱيل مصرفي أヱتح ヱأ るخدم

ポذل ヴإل ゅمヱ ،るسري .) ュستخداゅدة بゅع ポذل ュيتヱ ヱذبيته، أゅج ヱرفته، أバلم ュجゅヰالم
إحسゅسه بゅلتベヱヘ أヱ بゅلヰيمنヱ ،るحيث يسヴバ المゅヰجュ إلヴ استخداュ نゅボط ضバف الヰدف 

 .كゅلجヰل ヱاستغال الصداقる لاسゅءة اليه ヱالحصヱل عヴヤ مゅ يريد
 /تヰديد

Menace/ 
Threat 

 ヱأ ュゅف في النظヤت ヴإل ヵدぼيمكن أن ي ヵالذヱ ،دثゅع حヱقヱمحتمل ل ゆسب ヱه
 .سるالمぼس

 /تヰديد داخヤي
Menace interne/ 
Internal threat 

 ヱين أヘظヱمثل الم ،ゅヰذات るسسぼصر المゅر من عنصر من عنゅديد الضヰحين يصدر الت
 ュヰريين الذين لديゅء التجゅالشرك ヱين في الداخل أヤمゅバلين الヱゅボالم ヱين أボبゅين السヘظヱالم

 るأنظمヱ れゅنゅالبيヱ نゅاأم れゅرسゅل ممヱح れゅمヱヤバم るصゅالخ れゅمヱヤバالم ゅجيヱلヱتكن
るسسぼلمゅب.るلشركゅب ヱأ. 
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 /عゅلュ افتراضي
Monde virtuel/ 
Virtual world 

هヱ عゅلュ تュ إنشぼゅه بشكل مصطنع بヱاسطる برامج الكمبيヱتر ヱيمكنه استضゅفる مجتمع 
يمكن تمثيل .  من المستخدمين المتヱاجدين فيه مع الボدرة عヴヤ التحرヱ ポالتゅヘعل مバه

 ュلゅバدهذا الゅバأب るثاث ヱدين أバنه في بゅسكヱ . ュلゅバكي الゅأن يح ュلゅバذا الヰيمكن ل
 ヴヤع ヱأ ゅالجغرافي ヱخ أゅالمن ヱس أボالط ヱأ るذبيゅمثل الج ،るئيゅيزيヘانينه الヱボي، بボيボالح

ゅ استنسゅخ الヱボانين . الバكس، يمكن أن يكヱن عゅلュ يحكمه اآخرヱن ヱيمكن أيض⇔
ين المستخدمين في بينュヰ فيه عヴヤ شكل ヱغゅلبゅ⇔ مゅ يكヱن التヱاصل ب. اإنسゅنيる فيه

 .نص أヱ عبر الصヱ れヱالصヱرة
るديヘبرامج انتزاع ال/ 

Rançongiciel/ 
Ransomware 

るكرهين るالمخزن れゅنゅخذ البيほر، يゅتر ضヱمج كمبيゅبرن ヱير . هヘمج بتشゅالبرن ュヱボي
 ゆヤيطヱ ゅヰالي ポلヱصヱ يحظرヱ ポص بゅتر الخヱز الكمبيゅヰج ヴヤدة عヱجヱالم れゅヘヤالم

 .ュ الヘديる في مゅボبل الحصヱل عヴヤ مヘتゅح لポヘ تشヘيرهゅالمゅヰج
 /المرヱنる أヱ الボدرة عヴヤ الصمヱد

Résilience/ 
Resilience 

هي قدرة النظュゅ أヱ بنيる الشبكる عヴヤ متゅبるバ الバمل في حゅلる التバرض لヰجュヱ أヱ لバطل 
ゅヰفي. 

 /نظュゅ حسゅس أヱ حرج
Système critique/ 

Critical system 

يぼدヵ انヰيゅره إلヴ عヱاقヱ ゆخيمる، مثل التسبゆ بゅلヱفゅة أヱ اإصゅبる هヱ نظュゅ يمكن أن 
الخطيرة أヱ الحベゅ أضرار مゅديる كبيرة أヱ عヱاقヱ ゆخيمる عヴヤ البيئる التي يشرف 

ゅヰيヤأكثر . ع ュヱيسمح، الي ヵالذ ュゅصر النظゅكل عن ュヱحرج الي ュゅح نظヤيشمل مصطヱ
 ⇔ゅأيض れنゅك ヱل ヴتر، حتヱفي الكمبي ュالتحك れゅيヤمバكثر، بほف  ヱأ るنيكيゅصر ميكゅعن

るبشري. 
 るالخبيث れゅالبرمجي ヴヤن عヱヤヘالمتط

 ヱن أヱن المبتدئヱالمخترق ヱأ
 /"أطゅヘل النصヱص"

Script Kiddies 

هヱ مصطヤح ازدرائي من أصل إنكヤيزヵ يボصد به ヱصف المبتدئين، الذين يヘتボرヱن 
مバظュ إلヴ المゅヰراれ اأسゅسيる في مجゅل أمن تكنヱلヱجيゅ المヱヤバمヱ ،れゅالذين يボضヱن 

 ュالبرامج التي ت ヱأ るالبرامج النصي ュستخداゅب ،るاأنظم ヴل إلヤالتس るلヱゅفي مح ュヰقتヱ
 .تطヱيرهゅ من قبل اآخرين

" أطゅヘل النصヱص"ヱعヴヤ الرغュ من انخゅヘض مستヱى التほهيل أヱ حتヴ انバدامه، فみن 
れゅمヱヤバالم るن انظمゅأم ゅ ا حボيボي⇔ ゅ تヰديد⇔ るボ في الヱاقع، فみلヴ جゅنゆ حボي: يشكヱヤن أحيゅن⇔

 ュهヱ ،اآخر ュヰضバن بゅل، فバヘذا يゅم ヵن أن يدرヱاأضرار من د ベحヤي ュヰضバأن ب
 れゅعヱكل المجم るلتجرب ュゅعدة أي ゅ كثر، عنيدヱن إلヴ درجる انュヰ قد يボضヱن أحيゅن⇔

 ⇔ゅن أيضゅاأحي ゆヤلكن في اع ،ポمن ذل ュヰل تمكنゅر، مع احتمヱالمر れゅمヤمن ك るالممكن
 .ذヵ يستخدمهيكヱنヱن هュ من يصゆゅ بゅلبرنゅمج الضゅر ال

るشرة اآمنボل الヱكヱتヱبر/ 
Secure SHell (SSH) 

れقヱس الボل آمن في نゅل اتصヱكヱتヱبرヱ ترヱمج كمبيゅرة عن برنゅعب ヱه . ュヱボحيث ي
ヱبバدهゅ، تتュ . برヱتヱكヱل ااتصゅل بطゆヤ تبゅدل مゅヘتيح التشヘير في بدايる ااتصゅل

 (.TCP)مصゅدقヱ るتشヘير جميع أجزاء برヱتヱكヱل التحكュ بゅلنボل 
 /رヱتヱكヱل طبるボ المنゅفذ اآمنるب

Secure Sockets Layer (SSL) 
れاإنترن ヴヤع るاآمن れداゅمين التبほلت れاヱكヱتヱبر るعヱير .  هي مجمヱتط ュتSSL 

 るشرك るاسطヱفي اأصل بNetscape   الـ れヤاصヱ ュثIETF  من خال ゅيرهヱتط
 ゅヰدة تسميتゅل"إعボالن るボن طبゅأم("TLS  ) عن ゅ  SSL / TLSلذلポ نتحدث أحيゅن⇔
 ヴرة إلゅلإشSSL  ヱأTLS. 

 /ابتزاز جنسي
Sextorsion 

 れゅخدم ヴヤل عヱمن اجل الحص れابتزاز عبر اإنترنゅب ュゅيボال ヴヤتمد عバت るهي جريم
るليゅم ゆسゅمك ヱأ るجنسي . るآل ュءة استخداゅاابتزاز عبر اس ヴال ポذل ュيت ゅم ゅ ヱغゅلب⇔

ゆيヱميرا الゅك ヱأ るير الرقميヱالتص. 
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 الشرح انكヤيزヵ/فرنسي/عربيالمصطヤح 

 /الバمل عن بバد
Télétravail/ 

Teleworking 

تバني منظヱمる عمل مバينヱ ،るهي عبゅرة عن ممゅرسる نشゅط مヰني، كヤيゅ⇔ أヱ جزئيゅ⇔ عن 
( أヵ خゅرج المكゅن الذヵ تكヱن نتيجる الバمل فيه، ヱعゅدة يكヱن مボر صゅحゆ الバمل)بバد 

 れاゅااتصヱ れゅمヱヤバالم れゅنيボت ュل )من خال استخداヱتف المحمゅヰالヱ れاإنترن
ゅغيرهヱ كسゅヘالヱ .) れاゅمن مركز اتص ヱد من المنزل أバمل عن بバال ュيمكن أن يتヱ

أمゅكن عمل مختるヘヤ حسゆ النشゅط )أヱ مكتゆ عبر اأقمゅر الصنゅعيる أヱ أヵ مكゅن آخر 
ゅ (الذヵ يتバين الボيュゅ به ، ヱهヱ يボع عゅدة في سيベゅ الバمل المدفヱع اأجر، ヱلكن أيض⇔

 るالمشترك れゅحゅالمس ュعبر استخدا ュيمكن أن يت( ملバال ポالمشترCoworking) في ،
من خال انتشゅر " الバمل عن بバد"هذا ヱقد تュ تشجيع . سيベゅ الバمل عن ُبバد المستボل

るديゅااقتص るلمヱバال. 
اأنظمる غير المصححる أヱ غير 

るالمحمي/ 
Systèmes non corrigés/ 

Unpatched Systems 

ثغرة أمنيる أヱ اأنظمる غير المصححる هي برامج ا يتヱفر لゅヰ إصاح عゅجل يصحح 
ゅ آخر أヱ لュ يتュ تطبيベ هذا ااصاح عヤيゅヰ لسبゆ من  ゅ أヱ تطبيゅ⇔ボ أヱ برنゅمج⇔ يバدل نظゅم⇔

ゆゅاأسب. 

ثغرة أヱ هشゅشる أヱ نボطる ضバف 
るامني/ 

Vulnérabilité/ 
Vulnerability 

الثغرة اأمنيる هي نボطる ضバف في نظュゅ الكمبيヱتر تسمح لヤمゅヰجمين بخرベ امن 
ヱ ،ュゅهذا النظ るسامヱ ااطاع ヱأ るيバه الطبيヤتشغي るボتغيير طري るنيゅني امكバهذا ي

ゅヰيヤع ヵヱالتي يحت れゅنゅالبي るسام ヱأ るسري ヴヤهي في . ع るاأمني れهذه الثغراヱ
 ،ヱمج أゅالبرن れゅنヱن من مكヱفي مك ヱمج أゅالبرن ュف في تصميバلض るدة نتيجゅバال

ゅ مゅ تكヱن عبゅرة عن شذヱذ في البرامج نゅتج عن أ خطゅء في البرمجヱ るلكن هذه غゅلب⇔
るالسيئ れゅرسゅعن المم ヱأ . ،ゅヰفゅر اكتشヱل فゅتصحيح مثل هذه اأعط ュيت ゅدة مゅعヱ

ヱلكن يمكن يبヴボ المستخدュ عرضる⇔ لヰذا التヰديد طゅلمゅ لュ يتュ نشر ヱتثبيれ اإصاح 
るالممكن るلسرعゅب ゆヱヤتحديث البرامج . المط ヴヤالحرص ع ュヰمن الم ゆذا السبヰل

 るدمボم れゅتصحيح ュستخداゅي البرامجبバئゅمن ب. 
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