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Iدليل لوضع اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين

بعض الحقوق محفوظة

 )ComSec( والبنك الدويل وأمانة الكومنولث )ITU( شارك يف إعداد هذا املنشور االحتاد الدويل لالتصاالت
ومنظمة الكومنولث لالتصاالت )CTO( ومركز التميز التعاوين للدفاع السيرباين التابع ملنظمة حلف مشال 

األطلسي )NATO CCD COE(، يشار إليها فيما بعد باسم املنظمات احلكومية الدولية )IGOs( أو املنظمات 
املشاركة. وال تعكس النتائج والتفسريات واالستنتاجات الواردة يف هذا املنشور بالضرورة آراء املنظمات 

املشاركة أو هيئاهتا الرئاسية. وال تضمن هذه املنظمات دقة البيانات الواردة يف هذا املنشور. وال تعين 
احلدود واأللوان والتسميات وغريها من املعلومات املبينة يف أي خارطة يف هذا املنشور أي حكم من جانب 

املنظمات املشاركة فيما يتعلق بالوضع القانوين ألي إقليم أو املصادقة على أي من احلدود أو قبول هلا.

وال شيء يف هذا املنشور يشكل أو ميكن اعتباره تقييداً أو تنازاًل عن االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع هبا 
املنظمات احلكومية الدولية، وكلها حمفوظة على وجه التحديد.

الحقوق واأُلذون

http://creativecommons.org/ )CC BY 3.0 IGO( هذا العمل متاح مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي
licenses/by/3.0/igo. وميكن ألّي كان، مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي، استنساخ وتوزيع وبث 

وتكييف هذا العمل، مبا يف ذلك ألغراض جتارية، وفقاً للشروط التالية:

اإلسناد - يرجى االستشهاد بالعمل على النحو التايل: االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( والبنك الدويل 
وأمانة الكومنولث )ComSec( ومنظمة الكومنولث لالتصاالت )CTO( ومركز التميز التعاوين للدفاع السيرباين 

 التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي
)NATO CCD COE(، 2018. دليل لوضع اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين - التزام اسرتاتيجي باألمن 

.)CC BY 3.0 IGO( 3.0 IGO السيرباين. رخصة املشاع اإلبداعي

الترجمات - يف حال ترمجة هذا العمل، يرجى إضافة بيان إخالء املسؤولية التايل إىل جانب اإلسناد: هذه 
الرتمجة مل يضطلع هبا االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( والبنك الدويل وأمانة الكومنولث )ComSec( ومنظمة 
الكومنولث لالتصاالت )CTO( ومركز التميز التعاوين للدفاع السيرباين التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي 

)NATO CCD COE(، وال ينبغي اعتبارها ترمجة رمسية. وال تتحمل اهليئات املذكورة املسؤولية عن أي حمتوى أو 
خطأ يف هذه الرتمجة.

التكييفات - يف حال تكييف هذا العمل، يرجى إضافة بيان إخالء املسؤولية التايل إىل جانب اإلسناد: هذا 
التكييف مل يضطلع به االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( والبنك الدويل وأمانة الكومنولث )ComSec( ومنظمة 

الكومنولث لالتصاالت )CTO( ومركز التميز التعاوين للدفاع السيرباين التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي 
)NATO CCD COE(. واآلراء املعرب عنها يف التكييف هي املسؤولية الوحيدة لصاحب أو أصحاب التكييف وال 

حتظى بأي تأييد من املنظمات املذكورة.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo
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محتوى األطراف الثالثة - ال ميلك االحتاد الدويل لالتصاالت )ITU( والبنك الدويل وأمانة الكومنولث 
)ComSec( ومنظمة الكومنولث لالتصاالت )CTO( ومركز التميز التعاوين للدفاع السيرباين التابع ملنظمة 

حلف مشال األطلسي )NATO CCD COE( بالضرورة كل مكونة من مكونات احملتوى الواردة يف هذا العمل. 
ولذلك فإن هذه اهليئات ال تضمن أن استعمال أي مكونة بذاهتا يف هذا العمل أو جزء من العمل متلكه أي 
أطراف ثالثة لن ينتهك حقوق هذه األطراف الثالثة. ويقع حمذور أي مطالبات ناجتة عن هذا االنتهاك على 

عاتق املستعمل وحده. ويف حال إعادة استعمال أي مكونة من مكونات العمل، تقع على املستعمل 
مسؤولية حتديد ما إذا كان من الضروري احلصول على إذن إلعادة االستعمال واحلصول على اإلذن من 

صاحب حقوق النشر. ومن أمثلة املكونات اجلداول أو األشكال أو الصور، دون حصر.

وينبغي تقدمي أي طلب لالستعمال يتجاوز نطاق الرخصة املذكورة )CC BY 3.0 IGO( إىل االحتاد الدويل 
،)ITU( لالتصاالت 

itumail@itu.int :الربيد اإللكرتوين ،Place des Nations, 1211 Geneva 20, Switzerland 
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شكر وعرفان

قام بوضع هذا الدليل اثنا عشر شريكاً من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص 
وكذلك من األوساط األكادميية واجملتمع املدين، ومن هذه املنظمات: أمانة الكومنولث )ComSec( ومنظمة 

الكومنولث لالتصاالت )CTO( وشركة Deloitte ومركز جنيف لسياسات األمن )GCSP( واملركز العاملي 
 Microsoft وشركة )ITU( يف جامعة أكسفورد واالحتاد الدويل لالتصاالت )GCSCC( لقدرات األمن السيرباين

ومركز التميز التعاوين للدفاع السيرباين التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي )NATO CCD COE( ومعهد بوتوماك 
.)UNCTAD( أوروبا والبنك الدويل ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية RAND لدراسات السياسات وشركة

وضم الفريق كاتاالينا سابولو )ComSec( وشادراخ هارونا )ComSec( ومارتن كويابيه )CTO( وفارغاين 
تامبييايوك )CTO( وأندريا ريغوين )Deloitte( وكارولني فايسر )GCSCC( وماركو أوبيزو )ITU( وكاجا 

سيغليك )Microsoft( وكادري كاسكا )NATO CCD COE( وفرانشيسكا سبيداليريي وميليسا هاثاواي )معهد 
بوتوماك لدراسات السياسات( وإريك سيلفرستني )RAND أوروبا( وديفيد ساتوال وساندرا سارجنت 

.)UNCTAD( وسيسيل بارايريه )البنك الدويل(

وقدمت الوكالة األوروبية ألمن الشبكات واملعلومات )ENISA( مسامهة كبرية لوضع الدليل.

ويُعرتف أيضاً مبسامهات كل من: غريس أكايو وروشني أفوتار ماوري وبن بيسيلي والكر وبول كورنش 
ولوك داندوراند ومايكل غولدمسيث وكمال حسينوفتش وأندراس أندي كاستيليتش ومكسيم كوشتويف 
ولينا التيون وغوستاف ليندسرتوم وداميان مادالينا وإميلي مونرو والرا بيس وسارة بويلو ألفونسو وفالرييا 

ريزوليا وتايلور روبرتس ومونيكا م. رويز وأيرين روبيو وآن فالياتاغا وجوليني رايت.
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تصدير

انه ملن دواعي سروري أن أقدم - نيابة عن الشركاء املعنيني - ‘دليل االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين‘ 
الذي يرمي إىل توفري جمموعة متآلفة ومتوائمة من املبادئ واملمارسات اجليدة بشأن وضع اسرتاتيجيات 

وطنية لألمن السيرباين وتنفيذها.

وقد قام االحتاد بدور امليّسر، حيث اتفق اثنا عشر شريكاً من القطاعني العام واخلاص واألوساط األكادميية 
واجملتمع املدين على تبادل ما يتمتعون به من خربات ومعارف وجتارب بغية وضع دليل جيمع ما يتوفر من 
الدراية لدى املنظمات املشاركة، فضاًل عن توفري املراجع للمنشورات التكميلية من أجل تسهيل الوصول 

إىل املوارد املتاحة.

وقد استفاد، على مدى العقدين املاضيني، آالف املاليني من الناس يف شىت أحناء العامل من النمو املتضاعف 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن سرعة اعتمادها ومن الفرص االقتصادية واالجتماعية املرتبطة هبا. 

وحنن نشهد اليوم ثورة رقمية حتول جمتمعاتنا حتوياًل جذرياً.

واألمن السيرباين عامل أساسي يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. ومع ذلك، ليس هنالك سوى ستة 
وسبعون بلدًا1 حول العامل لديها اسرتاتيجيات وطنية لألمن السيرباين متاحة للجميع. ولذلك من األمهية 
مبكان تعزيز اجلهود املبذولة لوضع هذه االسرتاتيجيات. وكما ُيستشف من العنوان، فإن اهلدف من هذا 

الدليل هو استثارة التفكري االسرتاتيجي ومساعدة القادة الوطنيني وواضعي السياسات يف وضع 
اسرتاتيجيات وطنية لألمن السيرباين وتنفيذها.

وأنا واثق من أن ‘دليل االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين‘ سوف يكون أداة مفيدة لدى مجيع أصحاب 
املصلحة الذين يضطلعون مبسؤوليات يف جمال األمن السيرباين. وأود أن أعرب شخصياً عن امتناين للشركاء 
ملا قدموه من دعم والتزام دائب وقّيم لكي يكّلل هذا املشروع بالنجاح كمثال ملموس للتعاون الناجح بني 

أصحاب املصلحة املتعددين.

 براهيما سانو
مدير مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت

1 حبسب الرقم القياسي العاملي لألمن السيرباين )GCI(، االحتاد الدويل لالتصاالت، 2017
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تمهيد

‘دليل االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين’ هو واحد من أكثر االستعراضات مشواًل ملا يشكل اسرتاتيجيات 
ناجحة لألمن السيرباين. وهو نتيجة جلهد تعاوين فريد ومتكافئ من جانب أصحاب املصلحة املتعددين، 

يستفيد من معارف وخربات وجتارب العديد من املنظمات يف جمال اسرتاتيجيات وسياسات األمن السيرباين 
الوطنية. وعلى وجه التحديد، قام بإعداد هذا الدليل اثنا عشر شريكاً من القطاعني العام واخلاص، ومن 

األوساط األكادميية واجملتمع املدين.

وأقدم الشركاء على هذا العمل من منطلق تقديرهم لضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بني مجيع األطراف يف 
اجملتمع الدويل بشأن بناء القدرات يف جمال األمن السيرباين. والغرض من هذا اجلهد هو دعم القادة الوطنيني 
وواضعي السياسات يف وضع خطط دفاعية ملواجهة التهديدات السيربانية، يف شكل اسرتاتيجية وطنية لألمن 
السيرباين، ويف التفكري اسرتاتيجياً بشأن األمن السيرباين والتأهب السيرباين والتصدي والصمود، وبناء الثقة 

واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لقد ُوضع ‘دليل االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين’ من خالل هنج تكراري كان الغرض منه التوصل إىل 
اتفاق من خالل توافق اآلراء. وهو يستند إىل املوارد املتوفرة ويرمي إىل تسهيل استخدامه من جانب 

أصحاب املصلحة الوطنيني. وحيثما أمكن، أدرجت املصادر واألدوات ذات الصلة املستخدمة لوضع كل 
جمموعة من التوصيات يف قسم املراجع للتشجيع على استخدامها على نطاق أوسع.

واألمن السيرباين عنصر أساسي يف حتقيق األهداف االجتماعية االقتصادية اليت تتوخاها االقتصادات احلديثة. 
واألمل هو أن يكون ‘دليل االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين’ أداة مفيدة جلميع أصحاب املصلحة، مبن 

فيهم واضعو السياسات الوطنية واملشرعون واهليئات التنظيمية، ممن يضطلع مبسؤوليات يف جمال األمن 
السيرباين. وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون الدليل قاباًل للتطبيق على نطاق أوسع، إذ ميكن تطبيق املفاهيم 

على املستويات اإلقليمية، أو البلدية، فضاًل عن تكييفها لدوائر الصناعة.
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الغرض   1.1

الغرض من هذا الدليل هو توجيه القادة الوطنيني وواضعي السياسات لدى وضع اسرتاتيجية وطنية لألمن 
السيرباين ولدى التفكري اسرتاتيجياً بشأن األمن السيرباين والتأهب السيرباين والصمود.

ويهدف هذا الدليل إىل وضع إطار مفيد ومرن وسهل االستخدام لتحديد سياق رؤية البلد االجتماعية-
االقتصادية واملوقف األمين الراهن وملساعدة واضعي السياسات يف رسم اسرتاتيجية تأخذ يف االعتبار الوضع 

اخلاص للبلد والقيم الثقافية واجملتمعية وللتشجيع على حتقيق األمن والصمود وتطوير جمتمعات موصولة 
معززة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

والدليل مورد فريد، فهو يوفر إطاراً اتفقت عليه منظمات ذات خربة واضحة ومتنوعة يف هذا اجملال، وهو 
يستند إىل أعماهلا السابقة يف هذا الصدد. ومن مث فهو يقدم أحدث نظرة شاملة حىت اآلن عما يشكل 

االسرتاتيجيات الوطنية الناجحة يف جمال األمن السيرباين.

النطاق   2.1

ميثل األمن السيرباين حتدياً معقداً يشمل العديد من اجلوانب املختلفة للحوكمة والسياسة واجلوانب التشغيلية 
والتقنية والقانونية. ويسعى هذا الدليل إىل تناول العديد من هذه اجملاالت وتنظيمها وترتيب أولوياهتا بناء 

على مناذج وأطر ومراجع أخرى قائمة ومعرتف هبا.

ويركز الدليل على محاية اجلوانب املدنية للفضاء السيرباين، ومن مث فهو يسلط الضوء على املبادئ الشاملة 
واملمارسات اجليدة اليت يتعني النظر فيها يف عملية صوغ اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين ووضعها 

وإدارهتا.

وهلذه الغاية، مييز الدليل متييزاً واضحاً بني “العملية” اليت تعتمدها البلدان طوال دورة حياة االسرتاتيجية 
الوطنية لألمن السيرباين )االستهالل والتقييم والتحليل واإلنتاج والتنفيذ واالستعراض( و”احملتوى”، أي 

النص الفعلي الذي سوف يظهر يف وثيقة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين. وال يشمل الدليل جوانب 
من قبيل تطوير القدرات السيربانية الدفاعية أو اهلجومية من جانب اجليش أو قوات الدفاع أو وكاالت 

االستخبارات يف البلد، رغم قيام عدد من البلدان بتطوير هذه القدرات.

ورغبة يف توفري التوجيه واملمارسات اجليدة بشأن “ما” ينبغي تضمينه يف االسرتاتيجية الوطنية لألمن 
السيرباين، وبشأن “كيفية” وضع االسرتاتيجية وتنفيذها واستعراضها، يتناول هذا الدليل كال العنصرين.

الغرض   1.1

لمحة عامة عن 1
الدليل
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الغرض    1.1

الغرض من هذا الدليل هو توجيه القادة الوطنيني وواضعي السياسات لدى وضع اسرتاتيجية وطنية لألمن 
السيرباين ولدى التفكري اسرتاتيجياً بشأن األمن السيرباين والتأهب السيرباين والصمود.

ويهدف هذا الدليل إىل وضع إطار مفيد ومرن وسهل االستخدام لتحديد سياق رؤية البلد االجتماعية-
االقتصادية واملوقف األمين الراهن وملساعدة واضعي السياسات يف رسم اسرتاتيجية تأخذ يف االعتبار الوضع 

اخلاص للبلد والقيم الثقافية واجملتمعية وللتشجيع على حتقيق األمن والصمود وتطوير جمتمعات موصولة 
معززة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

والدليل مورد فريد، فهو يوفر إطاراً اتفقت عليه منظمات ذات خربة واضحة ومتنوعة يف هذا اجملال، وهو 
يستند إىل أعماهلا السابقة يف هذا الصدد. ومن مث فهو يقدم أحدث نظرة شاملة حىت اآلن عما يشكل 

االسرتاتيجيات الوطنية الناجحة يف جمال األمن السيرباين.

النطاق   2.1

ميثل األمن السيرباين حتدياً معقداً يشمل العديد من اجلوانب املختلفة للحوكمة والسياسة واجلوانب التشغيلية 
والتقنية والقانونية. ويسعى هذا الدليل إىل تناول العديد من هذه اجملاالت وتنظيمها وترتيب أولوياهتا بناء 

على مناذج وأطر ومراجع أخرى قائمة ومعرتف هبا.

ويركز الدليل على محاية اجلوانب املدنية للفضاء السيرباين، ومن مث فهو يسلط الضوء على املبادئ الشاملة 
واملمارسات اجليدة اليت يتعني النظر فيها يف عملية صوغ اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين ووضعها 

وإدارهتا.

وهلذه الغاية، مييز الدليل متييزاً واضحاً بني “العملية” اليت تعتمدها البلدان طوال دورة حياة االسرتاتيجية 
الوطنية لألمن السيرباين )االستهالل والتقييم والتحليل واإلنتاج والتنفيذ واالستعراض( و“احملتوى”، أي 

النص الفعلي الذي سوف يظهر يف وثيقة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين. وال يشمل الدليل جوانب 
من قبيل تطوير القدرات السيربانية الدفاعية أو اهلجومية من جانب اجليش أو قوات الدفاع أو وكاالت 

االستخبارات يف البلد، رغم قيام عدد من البلدان بتطوير هذه القدرات.

ورغبة يف توفري التوجيه واملمارسات اجليدة بشأن “ما” ينبغي تضمينه يف االسرتاتيجية الوطنية لألمن 
السيرباين، وبشأن “كيفية” وضع االسرتاتيجية وتنفيذها واستعراضها، يتناول هذا الدليل كال العنصرين.

1  حملة عامة عن الدليل
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ويوفر الدليل أيضاً حملة عامة عن املكونات األساسية ملا يتطلبه األمر لكي يصبح البلد متأهباً سيربانياً، 
ويسلط الضوء على اجلوانب احلرجة اليت ينبغي للحكومات مراعاهتا عند وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية وخطط 

تنفيذها.

وأخرياً، يقدم هذا الدليل لواضعي السياسات استعراضاً شاماًل رفيع املستوى للنـُُهج والتطبيقات القائمة، 
ويشري إىل املوارد اإلضافية والتكميلية اليت ميكن أن تساعد يف جهود األمن السيرباين الوطنية احملددة.

الهيكل العام للدليل واستخدامه  3.1

مت تنظيم هذا الدليل يف املقام األول كمورد ملساعدة أصحاب املصلحة احلكوميني يف إعداد وصوغ وإدارة 
االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين اخلاصة هبم. ومن مث مت تنظيم احملتوى ملتابعة عملية وترتيب وضع 

االسرتاتيجية:

القسم 2 - مقدمة: توفر حملة عامة عن موضوع الدليل مع التعاريف ذات الصلة؛  

القسم 3 - دورة حياة وضع االسرتاتيجية: تفّصل اخلطوات يف وضع االسرتاتيجية وإدارهتا طوال   
كامل دورة حياهتا؛

القسم 4 - املبادئ الشاملة لالسرتاتيجية: حتدد االعتبارات األساسية الشاملة اليت يتعني أن تؤخذ يف   
االعتبار أثناء وضع االسرتاتيجية؛

القسم 5 - جماالت الرتكيز واملمارسات اجليدة: حتدد العناصر واملواضيع الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها   
أثناء وضع االسرتاتيجية؛

القسم 6 - املواد املرجعية الداعمة: توفر مؤشرات أخرى لألدبيات ذات الصلة اليت ميكن ألصحاب   
املصلحة استعراضها كجزء من جهود الصياغة.

وعلى وجه اخلصوص، يتناول القسم 3 العملية واجلوانب املتعلقة بوضع االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين 
)مثل اإلعداد والصياغة والتنفيذ واالستدامة الطويلة األجل(، بينما يركز القسمان 4 و5 على حمتوى 

االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين، ذلك ألهنما يسلطان الضوء على املفاهيم والعناصر اليت ينبغي أن 
تضمها الوثيقة.
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الجمهور المستهدف   4.1

يستهدف هذا الدليل أواًل وقبل كل شيء واضعي السياسات املسؤولني عن وضع االسرتاتيجية الوطنية 
لألمن السيرباين. أما اجلمهور الثاين املستهدف فهو مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين من القطاعني العام 

واخلاص املشاركني يف وضع وتنفيذ االسرتاتيجية، ومنهم املسؤولون احلكوميون واهليئات التنظيمية وهيئات 
إنفاذ القانون ومقدمو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشغلو الُبىن التحتية احلرجة واجملتمع 

املدين واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث. وميكن أن يثبت الدليل فائدته أيضاً لدى خمتلف أصحاب 
املصلحة يف جمتمع التنمية الدويل الذين يقدمون املساعدة يف جمال األمن السيرباين.
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استفاد على مدى العقدين الماضيين آالف الماليين من الناس في شتى أنحاء 
العالم من النمو المتضاعف ومن سرعة اعتماد تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ومن الفرص االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها.

لقد تطورت اإلنرتنت، منذ نشأهتا، من منصة لتبادل املعلومات إىل أن أصبحت العمود الفقري ألنشطة 
األعمال احلديثة واخلدمات والُبىن التحتية احلرجة والشبكات االجتماعية واالقتصاد العاملي إمجااًل. ونتيجة 

لذلك، شرع القادة الوطنيون يف وضع االسرتاتيجيات الرقمية ومتويل املشاريع اليت تعزز التوصيلية باإلنرتنت 
واالستفادة من الفوائد النامجة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحفيز النمو االقتصادي 

وزيادة اإلنتاجية والكفاءة وحتسني اخلدمات والقدرات وتوفري النفاذ إىل أنشطة األعمال واملعلومات ومتكني 
التعلم اإللكرتوين وتعزيز مهارات القوى العاملة وتعزيز احلوكمة الرشيدة. ومل يعد مبقدور البلدان أن 

تتجاهل الفرص املرتبطة بالتوصيلية واملشاركة يف اقتصاد اإلنرتنت.

وإذ يتزايد اعتماد جمتمعاتنا على البنية التحتية الرقمية فإن التكنولوجيا ما زالت بطبيعتها عرضة للتأثر. حيث 
تتعرض سرية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسالمتها وتوفرها للتهديدات السيربانية 

السريعة التطور، مبا يف ذلك االحتيال اإللكرتوين وسرقة امللكية الفكرية واملعلومات الشخصية القابلة 
للتعرف وتعطيل اخلدمات وإتالف املمتلكات أو تدمريها. وقد بلغت القوة التحويلية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واإلنرتنت كحافز للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية نقطة حرجة حيث بدأت تتآكل ثقة 

املواطنني والثقة الوطنية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جراء انعدام األمن السيرباين.

وحرصاً على االستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا، يتعني على الدول مواءمة رؤيتها االقتصادية 
الوطنية مع أولويات أمنها الوطين. وإذا مل تتحقق موازنة املخاطر األمنية املرتبطة بانتشار البنية التحتية 

املتمكنة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقات اإلنرتنت بشكل مالئم مع اسرتاتيجيات األمن 
السيرباين الوطنية الشاملة وخطط الصمود فلن تتمكن البلدان من حتقيق النمو االقتصادي وبلوغ أهداف 

األمن الوطين اليت تسعى إليها.

واستجابة لذلك، تقوم البلدان بتطوير قدرات هجومية ودفاعية للوقاية من األنشطة غري املشروعة وغري 
القانونية يف الفضاء السيرباين واستباق األحداث قبل أن تلحق الضرر بشعوهبا. وتبحث هذه الوثيقة حتديداً 

يف املبادرات الدفاعية، السيما يف شكل اسرتاتيجيات وطنية لألمن السيرباين.

ومن خالل وضع وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين، ميكن للبلد أن حيّسن من أمن بنيته التحتية 
الرقمية وأن يسهم يف هناية املطاف يف حتقيق تطلعاته االجتماعية االقتصادية األوسع. ويتعني على القادة 

الوطنيني أن يتبعوا اسرتاتيجية بشأن الفرص املتاحة واملخاطر اليت تتعرض هلا بلداهنم بسبب البيئة الرقمية، 
كما يتعني أن تكون لديهم رؤية واضحة للمستقبل الرقمي الذي يتطلعون إليه.

2  مقدمة 
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ما هو األمن السيبراني   1.2

هنالك عدد من التعاريف الوطنية والدولية ملصطلح “األمن السيرباين”. وألغراض هذه الوثيقة، يُقصد من 
مصطلح “األمن السيرباين” وصف جمموعة األدوات والسياسات واملبادئ التوجيهية ونـُُهج إدارة املخاطر 
واإلجراءات والتدريب وأفضل املمارسات وآليات الضمان والتقنيات اليت ميكن استخدامها يف محاية توفر 
وسالمة وسرية األصول يف البىن التحتية املوصولة التابعة للحكومة واملنظمات اخلاصة واملواطنني، وتشمل 

هذه األصول أجهزة احلوسبة املوصولة واملوظفني والبنية التحتية والتطبيقات واخلدمات وأنظمة االتصاالت 
والبيانات يف البيئة السيربانية.2

فوائد االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني وعملية وضع االستراتيجية   2.2

قد تأخذ االسرتاتيجيات الوطنية لألمن السيرباين أشكااًل متعددة وقد تكون على درجات متفاوتة من 
التفصيل تبعاً ألهداف ومستويات التأهب السيرباين يف كل بلد. ولذلك، ليس هنالك من تعريف حمدد 

ومتفق عليه ملا يشكل اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين.

واستناداً إىل البحوث القائمة يف هذا املضمار، تشجع هذه الوثيقة أصحاب املصلحة على التفكري يف 
اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين تكون مبثابة:

تعبري عن الرؤية واألهداف واملبادئ واألولويات الرفيعة املستوى اليت ترشد البلد يف تناول مسألة األمن   
السيرباين؛

نظرة عامة تشمل أصحاب املصلحة املكلفني بتحسني األمن السيرباين للبلد وأدوارهم ومسؤولياهتم؛  

وصف للخطوات والربامج واملبادرات اليت يضطلع هبا البلد حلماية البنية التحتية السيربانية لديه، ومن   
مث لتعزيز أمنه وقدرته على الصمود.

ومن شأن حتديد الرؤية واألهداف واألولويات متكني احلكومات من تناول مسألة األمن السيرباين من 
منظور كلي عرب البيئة الرقمية الوطنية بداًل من منظور قطاع أو هدف حمدد أو تصدياً خلطر معني، ألن ذلك 
ميّكنها من التفكري اسرتاتيجياً. وختتلف أولويات االسرتاتيجيات الوطنية لألمن السيرباين من بلد آلخر، فإذا 

كان الرتكيز يف بلد ما على التصدي للمخاطر املرتبطة بالبنية التحتية احلرجة، فقد يكون الرتكيز يف بلد 
آخر على محاية امللكية الفكرية، وتعزيز الثقة يف بيئة اإلنرتنت، أو حتسني الوعي باألمن السيرباين لدى عامة 

اجلمهور، أو مزيج من هذه املساعي.

.https://www.bcmpedia.org/wiki/Cyber_Security 2 تعريف مقتبس من

2  مقدمة 

https://www.bcmpedia.org/wiki/Cyber_Security
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وتتسم احلاجة إىل حتديد ماهية االستثمارات واملوارد ومن مث حتديد أولوياهتا بأمهية حامسة للنجاح يف إدارة 
املخاطر يف جمال مشويل مثل األمن السيرباين.

كما توفر االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين الفرصة ملواءمة أولويات األمن السيرباين مع األهداف 
األخرى املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فاألمن السيرباين أمر أساسي لتحقيق األهداف 

االجتماعية االقتصادية يف االقتصادات احلديثة وينبغي أن تعكس االسرتاتيجية كيفية دعم هذه األهداف. 
وميكن القيام بذلك بالرجوع إىل السياسات القائمة اليت تسعى إىل تنفيذ جداول األعمال الرقمية أو التنموية 

للبلد أو بتقييم كيفية تضمني األمن السيرباين فيها.

وأخرياً، جيب أن ترتجم عملية وضع االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين رؤية احلكومة إىل سياسات 
متماسكة وقابلة للتنفيذ خليقة بأن تساعدها يف حتقيق أهدافها. وهذا ال يقتصر على اخلطوات والربامج 

واملبادرات اليت ينبغي اختاذها فحسب بل يشمل أيضاً املوارد املخصصة هلذه اجلهود وكيف ينبغي 
استخدامها. وكذلك ينبغي أن حتدد العملية املقاييس اليت تستخدم للمساعدة يف ضمان حتقيق النواتج 

املرجوة يف حدود امليزانيات واملواعيد الزمنية املقررة.

2  مقدمة 
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2  مقدمة

دورة حياة 3
االستراتيجية 

الوطنية لألمن 
السيبراني
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يقدم هذا القسم لمحة عامة عن مختلف مراحل وضع االستراتيجية 
والتي تشمل:

املرحلة األوىل - االستهالل  

املرحلة الثانية - اجلرد والتحليل  

املرحلة الثالثة - اإلنتاج  

املرحلة الرابعة - التنفيذ  

املرحلة اخلامسة - املراقبة والتقييم  

كما يتناول هذا القسم الكيانات الرئيسية اليت ينبغي هلا أن تشارك يف وضع االسرتاتيجية ويسلط الضوء 
على اجلهات املعنية األخرى اليت ميكن أن تسهم يف هذه العملية.

ويرمي هذا القسم يف هناية املطاف إىل متكني القارئ من فهم اخلطوات اليت يتعني أن يتخذها البلد من أجل 
صوغ االسرتاتيجية الوطنية واآلليات املمكنة لتنفيذها وفقاً لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة بكل بلد، وذلك 

بتضمني املبادئ الشاملة )الواردة يف القسم 4( واملمارسات اجليدة )الواردة يف القسم 5(.

ومن شأن دورة احلياة هذه، كما هي موضحة يف الشكل 1، أن ترشد مستعملي هذه الوثيقة يف جمال 
الرتكيز على التفكري االسرتاتيجي بشأن األمن السيرباين على املستوى الوطين.

3  دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين
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3  دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين

الشكل 1 - دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين

المرحلة الخامسة:
المراقبة والتقييم

- إنشاء عملية رمسية
-  رصد التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية 

- تقييم نواتج االسرتاتيجية

المرحلة الثانية:
الجرد والتحليل

- تقييم املشهد الوطين لألمن السيرباين
- تقييم مشهد اخلطر السيرباين

المرحلة الرابعة:
التنفيذ

- وضع خطة العمل
- حتديد املبادرات اليت يتعني تنفيذها

- ختصيص املوارد البشرية واملالية للتنفيذ
- حتديد املواعيد الزمنية واملقاييس

المرحلة الثالثة:
إنتاج االستراتيجية الوطنية

- مشروع االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين
-  التشاور مع جمموعة واسعة من أصحاب   

   املصلحة
- التماس املوافقة الرمسية

- نشر االسرتاتيجية

خطة العمل

االسرتاتيجية الوطنية 
لألمن السيرباين

التعديالت يف خطة التقرير واجملمع املوحد
العمل

المرحلة األولى:
االستهالل

- حتديد اهليئة الرائدة للمشروع
- إنشاء جلنة توجيهية

- حتديد أصحاب املصلحة الذين يتعني إشراكهم 
 يف وضع االسرتاتيجية 

- ختطيط وضع االسرتاتيجية
 القرار بوضع
 اسرتاتيجية
جديدة

خطة وضع 
االسرتاتيجية
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المرحلة األولى: االستهالل   1.3

وفقاً ملا جاء يف القسمني 4 و5 من هذه الوثيقة، ترسي مرحلة استهالل االسرتاتيجية الوطنية لألمن 
السيرباين األسس الالزمة للكفاءة يف وضعها. ومن املتوقع أن تركز هذه املرحلة على العمليات واملواعيد 

الزمنية وحتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين ينبغي أن يشاركوا يف إنتاج االسرتاتيجية. وحصيلة 
هذه املرحلة هي رسم خطة لوضع االسرتاتيجية. وقد تتطلب اخلطة، عندما تكون جزءاً من عملية 

احلوكمة، موافقة السلطة التنفيذية يف البلد.3

1.1.3     تحديد الهيئة الرائدة للمشروع

متاشياً مع مبدأ حتديد القيادة الواضحة واألدوار وختصيص املوارد )القسم 8.4(، ينبغي تنسيق عملية وضع 
االسرتاتيجية من قبل هيئة خمتصة واحدة. وينبغي للسلطة التنفيذية أن تعنّي هيئة عامة قائمة أو أن تنشئ 

هيئة جديدة، كوزارة أو وكالة أو إدارة، لقيادة عملية وضع االسرتاتيجية. وينبغي هلذه اهليئة، املشار 
إليها يف هذه الوثيقة بوصفها اهليئة الرائدة للمشروع، أن تعنّي بدورها شخصاً مسؤواًل عن تسيري عملية 

وضع االسرتاتيجية.

وينبغي أن تكون اهليئة الرائدة للمشروع حمايدة طوال عملية وضع االسرتاتيجية. وهلذه الغاية، يوصى 
بأن تكون هذه اهليئة خمتلفة عن اهليئة )أو اهليئات( اليت سوف تضطلع مبسؤولية تنفيذ االسرتاتيجية. 
وينبغي اعتماد هذه اآللية أو غريها للتغلب على أي حتيز كامن واملساعدة على جتنب التنافس على 

املوارد بني دوائر احلكومة.

2.1.3     إنشاء لجنة توجيهية

ينبغي للسلطة التنفيذية أيضاً أن تنشئ جلنة توجيهية للعمل مع اهليئة الرائدة للمشروع يف وضع 
االسرتاتيجية. وينبغي متكينها لتقدمي التوجيه ولكي تنهض بدور يف ضمان اجلودة. وعالوة على ذلك، 

ينبغي أن تضمن الشفافية والشمولية يف العملية، وفقاً للمبدأ اخلاص بالقيادة الواضحة واألدوار وختصيص 
املوارد )القسم 8.4(. وينبغي حتديد دور اللجنة التوجيهية وتركيبها وعضويتها بوضوح منذ البداية.

ومبا أن اللجنة التوجيهية قد حتتاج إىل مراجعة وثائق حساسة، فينبغي تشكيلها وفقاً لذلك. ومن املهم 
أيضاً أن تعكس عضويتها خمتلف املسؤوليات املسندة إىل هذه اهليئة، من خالل أقدمية التعيينات مثاًل.

3 الفرد أو اهليئة املسؤولة عن عملية صنع القرار على املستوى الوطين.

3  دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين



19دليل لوضع اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين

3  دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين

3.1.3     تحديد أصحاب المصلحة للمشاركة في وضع االستراتيجية

ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع، يف هذه اخلطوة، حتديد جمموعة أولية من أصحاب املصلحة للمشاركة يف 
وضع االسرتاتيجية. كما ينبغي هلا توضيح أدوار خمتلف أصحاب املصلحة وحتديد كيفية تعاوهنم من 

أجل إدارة التطلعات خالل العملية.

وقد يتعني على اهليئة الرائدة للمشروع، طوال هذه العملية، التواصل مع أصحاب مصلحة آخرين 
لضمان استخدام مجيع املعارف واخلربات ذات الصلة. ويشمل ذلك مبدأ الشمولية )القسم 3.4( الذي 
يسلط الضوء على أمهية التعاون مع طائفة من أصحاب املصلحة يف احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع 

املدين. فقد تنظر اهليئة الرائدة للمشروع مثاًل يف التواصل مع شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ومشغلي البىن التحتية احلرجة واخلرباء األكادمييني واملنظمات غري احلكومية اليت تسعى إىل إذكاء الوعي 

باألمن السيرباين والتأهب له، من بني أمور أخرى.

وميكن أن تتخذ آلية التعاون هذه شكل جلنة استشارية تسهم يف تزويد أعضاء للعمل يف اللجنة 
التوجيهية، فضاًل عن استشارهتا بشأن خمتلف املراحل.

4.1.3     التخطيط لوضع االستراتيجية

ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع، يف اخلطوة النهائية من مرحلة االستهالل، إعداد خطة لوضع االسرتاتيجية 
الوطنية لألمن السيرباين. وبعد صوغ اخلطة ينبغي تقدميها، حسب االقتضاء، إىل اللجنة التوجيهية وإىل 

السلطة التنفيذية للموافقة عليها وفقاً إلجراءات احلوكمة الوطنية.

ولدى صوغ اخلطة، ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع أيضاً أن تنظر فيما إذا كانت االسرتاتيجية الوطنية 
لألمن السيرباين سوف تتخذ شكل تشريعات أم سياسة، ذلك ألن خيارات خمتلفة قد تؤثر على 

العمليات الرمسية اليت يتعني اتباعها وكذلك على اإلطار الزمين العتمادها.

وينبغي أن حتدد خطة وضع االسرتاتيجية اخلطوات واألنشطة الرئيسية وأصحاب املصلحة الرئيسيني 
واجلداول الزمنية واملتطلبات من املوارد. وينبغي أن حتدد كيف ومىت يتوقع أن يشارك أصحاب املصلحة 

املعنيون يف عملية وضع االسرتاتيجية من أجل املسامهة بآرائهم وتعليقاهتم.

الالزمة وأين ميكن احلصول عليها. حيث  البشرية واملالية  املوارد  ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية  كما 
التماس اخلربة املطلوبة من املنظمات احلكومية الدولية أو القطاع اخلاص أو األوساط  ميكن مثاًل 
التمويل من خالل إعادة توزيع  التنمية. وكذلك ميكن معاجلة متطلبات  األكادميية أو وكاالت 

ثالثة  القائمة أو من خالل متويل جديد متاح من أطراف  امليزانيات  التمويل املخصصة يف  تدفقات 
مثاًل(. الدولية،  )املنظمات 
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وينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان متويل طويل األجل لكامل دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن 
السيرباين، مبا يف ذلك وضعها وتنفيذها وتشذيبها. وملزيد من التفاصيل بشأن ختصيص املوارد للتنفيذ، 

يرجى االطالع على “ختصيص املوارد البشرية واملالية للتنفيذ” )القسم 3.4.3( وملزيد من التفاصيل بشأن 
التمويل طويل األجل، يرجى االطالع على “ختصيص امليزانية واملوارد املخصصة” )القسم 5.1.5(.

ويبني الشكل 2 التفاعالت املمكنة وتوزيع األدوار بني خمتلف أصحاب املصلحة واللجان.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 55.

الشكل 2 - أصحاب املصلحة

جلنة التوجيه اهليئة الرائدة للمشروع

تتشاور بشأن

توّجه

تعنّي تعنّي

تسهم باألعضاء

اخلطة

جانبية املخاطر

اجلرد

الدمج

السلطة التنفيذية

اللجنة االستشارية

3  دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين
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المرحلة الثانية: الجرد والتحليل   2.3

الغرض من هذه املرحلة هو مجع البيانات لتقييم املشهد الوطين لألمن السيرباين واملشهد احلايل واملقبل 
للخطر السيرباين متهيداً لصوغ االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين ووضعها. وينبغي أن يكون ناتج هذا 

التمرين عبارة عن تقرير يقدم حملة عامة عن املوقف الوطين االسرتاتيجي لألمن السيرباين ومشاهد اخلطر اليت 
يتعني تقدميها إىل اللجنة التوجيهية.

وقبل البدء يف اإلنتاج احلايل للنص، ينبغي أن تعكف اهليئة الرائدة للمشروع على حتليل وتقييم املعلومات 
اليت مجعت أثناء مرحلة التقييم للتأكد من استبانة أي ثغرات يف قدرات األمن السيرباين وتقدمي خيارات 

للتعامل معها. وينبغي أن يفضي التحليل إىل تقييم مدى تلبية السياسات احلالية والبيئات التنظيمية والتشغيلية 
لألهداف املعلنة لالسرتاتيجية وإبراز مواطن القصور فيها.

وكذلك، ينبغي استخدام هذه املرحلة الستبانة القضايا الرئيسية احملددة، مثل الفجوات التعليمية والتدريبية.

وأخرياً، ينبغي أن يؤدي التحليل إىل تقييم جلميع النواتج املرجوة ذات الصلة لالسرتاتيجية، فضاًل عن اآلثار 
والنواتج احملتملة للوسائل املختارة.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 55.

1.2.3     تقييم المشهد الوطني لألمن السيبراني

حرصاً على فعالية االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين، ينبغي هلا أن تعكس الوضع السيرباين للبلد. 
وهلذه الغاية، ينبغي إجراء حتليل ملواطن القوة والضعف يف األمن السيرباين الراهن يف البلد، وينبغي 

استشارة املواد والوثائق ذات الصلة بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني يف خمتلف دوائر احلكومة 
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين. وينبغي أن تتضمن هذه اخلطوة مبدأ النهج الشامل واألولويات 

املخصصة )الوارد يف القسم 2.4(.

وكجزء من هذه اجلهود، ينبغي أن تقوم اهليئة الرائدة للمشروع بتحديد األصول واخلدمات احليوية ألداء 
اجملتمع واالقتصاد على حنو سليم، وجرد القوانني واألنظمة والسياسات والربامج والقدرات الوطنية القائمة 

من حيث صلتها باألمن السيرباين. كما ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع حتديد اآلليات التنظيمية احلالية اللينة، 
مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وجرد القدرات اليت طورت ملواجهة حتديات األمن السيرباين، 

مثل األفرقة الوطنية لالستجابة للطوارئ احلاسوبية )CERTs(. وعالوة على ذلك، ينبغي استبانة وجرد األدوار 
واملسؤوليات اليت تضطلع هبا الوكاالت العامة القائمة اليت هلا والية يف جمال األمن السيرباين، مثل اهليئات 

التنظيمية أو وكاالت محاية البيانات.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي مجع البيانات ذات الصلة اليت ميكنها وصف وضع األمن السيرباين يف البلد. 
وميكن أن يشمل ذلك: معلومات عن برامج األمن السيرباين الوطنية القائمة واملبادرات الدولية ومشاريع 
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القطاع اخلاص وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبرامج التثقيف السيرباين وتنمية املهارات ومبادرات 
البحث والتطوير يف اجملال السيرباين، وبيانات عن تغلغل اإلنرتنت ومعدالت انتشار الفريوسات، واإلقبال 

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطورات التكنولوجية، واستشراف اجتاهات املستقبل لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وهتديدات األمن السيرباين.

وينبغي أن يتضمن هذا التحليل أيضاً املعلومات ذات الصلة املستقاة من القطاع اخلاص ومؤسسات البحوث 
وغريها من مجاعات أصحاب املصلحة. وبالنسبة للبلدان النامية، من األمهية أيضاً جرد املبادرات التعاونية 

مع شركاء التنمية لتنسيق املساعدة التقنية واالستثمارات.

وأخرياً، ينبغي أن تقوم اهليئة الرائدة للمشروع بتقصي معلومات مماثلة على املستويني اإلقليمي والدويل، 
وأن تنظر يف االسرتاتيجيات واملبادرات اخلاصة بكل قطاع.

2.2.3     تقييم مشهد المخاطر السيبرانية

بناًء على املعلومات اليت مجعت يف اخلطوة السابقة، ينبغي أن تعمد اهليئة الرائدة للمشروع إىل تقييم املخاطر 
اليت تتهدد البلد بسبب التبعية الرقمية. وميكن حتقيق ذلك من خالل حتديد األصول الرقمية الوطنية، العامة 
منها واخلاصة، وعالقات الرتابط بينها ومواطن الضعف والتهديدات وتقدير احتمال وقوع حادث سيرباين 

وأثره احملتمل.

وتشمل هذه اجلهود مبدأ إدارة املخاطر والصمود )القسم 6.4( الذي يقر بأن إدارة املخاطر أمر بالغ األمهية 
لالستفادة الكاملة من البيئة الرقمية لصاحل التنمية االجتماعية واالقتصادية. وعالوة على ذلك، ميكن أن 

يشكل تقييم املخاطر األويل هذا األساس لتقييمات املخاطر املقبلة األكثر حتديداً )مثة املزيد من املعلومات 
عن مبدأ إدارة املخاطر والصمود وكيفية تقييم املخاطر يف القسم 2.5(.

المرحلة الثالثة: إنتاج االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني   3.3

الغرض من هذه املرحلة هو وضع نص االسرتاتيجية بإشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني من القطاع العام 
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من خالل سلسلة من املشاورات العمومية وأفرقة العمل. وستكون هذه 
اجملموعة األوسع من أصحاب املصلحة، اليت تنسقها اهليئة الرائدة للمشروع، مسؤولة عن حتديد الرؤية 
الشاملة ونطاق االسرتاتيجية وحتديد األهداف عالية املستوى وتقييم الوضع الراهن )املفصل يف املرحلة 

الثانية( وحتديد أولويات األهداف من حيث األثر على اجملتمع واملواطنني واالقتصاد وضمان توفر املوارد 
املالية الالزمة. وكجزء من هذه املرحلة، ينبغي النظر يف مجيع املبادئ الشاملة )القسم 4( ويف عناصر 

املمارسات اجليدة )القسم 5( املفصلة يف هذا الدليل.
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1.3.3     صوغ االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

بعد اكتمال مرحلة اجلرد والتحليل، ينبغي أن تبدأ اهليئة الرائدة للمشروع، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية، 
يف صوغ االسرتاتيجية. وميكن إنشاء أفرقة عمل خمصصة إما للرتكيز على مواضيع حمددة أو لصوغ أقسام 

خمتلفة من االسرتاتيجية. وينبغي أن تتبع أفرقة العمل العمليات احملددة يف مرحلة االستهالل، مع تعديل هذه 
العمليات حسب الضرورة.

وينبغي أن توفر االسرتاتيجية التوجيه العام لألمن السيرباين للبلد، وأن تعرّب عن رؤية واضحة ونطاق واضح، 
وأن حتدد األهداف اليت يتعني بلوغها يف إطار زمين حمدد، وأن حتدد أولويات هذه األهداف من حيث األثر 
على اجملتمع واالقتصاد والبنية التحتية. وعالوة على ذلك، ينبغي هلا أن حتدد مسارات العمل املمكنة، وأن 
حتفز جهود التنفيذ، وأن تدفع ختصيص املوارد الالزمة لدعم مجيع هذه األنشطة. وقد تتضمن االسرتاتيجية 

أيضاً بعض النتائج اليت مت التوصل إليها يف مرحلة اجلرد والتحليل.

وعلى غرار اخلطوة املتعلقة بالتخطيط لوضع االسرتاتيجية، ينبغي أن تضع الوثيقة إطار عمل واضح 
للحوكمة )القسم 1.5( حيدد أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة الرئيسيني. ويشمل ذلك حتديد اهليئة 

املسؤولة عن إدارة وتقييم االسرتاتيجية، إىل جانب هيئة مسؤولة عن إدارهتا العامة وتنفيذها، من قبيل سلطة 
مركزية أو جملس وطين لألمن السيرباين.

كما يتعني أن حتدد االسرتاتيجية أو تؤكد والية خمتلف اهليئات املسؤولة عن استهالل ووضع سياسات 
ولوائح األمن السيرباين داخل البلد. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن حتدد مسؤوليات ومهام اهليئات املسؤولة 

عن مجع معلومات التهديد ومواطن الضعف والتصدي للحوادث السيربانية )األفرقة الوطنية لالستجابة 
للطوارئ احلاسوبية مثاًل( وتعزيز التأهب وإدارة األزمات. كما ينبغي أيضاً أن حترص على أن يكون من 

الواضح كيف تتفاعل كل هذه الكيانات فيما بينها ومع السلطة املركزية.

2.3.3     التشاور مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة

سبق أن ُذكر أعاله أن إشراك أصحاب املصلحة أمر حاسم األمهية لنجاح أي اسرتاتيجية. ولضمان استناد 
االسرتاتيجية النهائية إىل رؤية مشرتكة ينبغي تعميم مسودة الوثيقة على طائفة واسعة من أصحاب املصلحة 

ال تقتصر على األطراف اليت شاركت يف عملية وضع االسرتاتيحية. وميكن أن حيدث ذلك من خالل 
جمموعة متنوعة من املشاورات، مبا يف ذلك التشاور على اخلط وورش عمل التحقق وأفرقة العمل اإلضافية. 

ومن املرتقب أن ُتستخدم التعليقات واملالحظات الناجتة عن هذه العملية لوضع اللمسات األخرية على 
االسرتاتيجية.

3.3.3     التماس الموافقة الرسمية

يف اخلطوة األخرية من وضع االسرتاتيجية، ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع التأكد من اعتماد االسرتاتيجية 
رمسياً من قبل السلطة التنفيذية. وختتلف عملية االعتماد الرمسية هذه من بلد آلخر وتعتمد على كيفية حتديد 

االسرتاتيجية يف اإلطار التشريعي. إذ ميكن اعتمادها مثاًل من خالل إجراء برملاين أو مرسوم حكومي.
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وعالوًة على ذلك، من األمهية مبكان أال يقتصر وضع االسرتاتيجية على املوافقة من أعلى املستويات 
احلكومية، بل أن يستمر هذا االلتزام يف مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية. وينبغي أن خيضع القائمون على 

االسرتاتيجية للمساءلة وأن يلقون الدعم من حيث رأس املال السياسي واملوارد.

4.3.3     نشر االستراتيجية

ينبغي أن تكون االسرتاتيجية وثيقة عمومية وأن تكون متاحة بسهولة. ومن شأن توفرها على نطاق واسع 
أن يضمن وعي اجلمهور عامًة بأولويات وأهداف األمن السيرباين لدى احلكومة، وأن يدعم أيضاً أي جهد 
إلذكاء الوعي باألمن السيرباين. ويف حال اقرتان االسرتاتيجية خبطة عمل، ينبغي أن تشري خطة العمل أيضاً 

إىل فرص إضافية ملزيد من املشاركة والتعاون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 55.

المرحلة الرابعة: التنفيذ  4.3

مرحلة التنفيذ هي أهم عنصر يف دورة حياة االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين. واتباع هنج منظم للتنفيذ، 
مدعوم مبوارد بشرية ومالية كافية، أمر بالغ األمهية لنجاح االسرتاتيجية ويتعني أن يعترب جزءاً من تطورها. 

وغالباً ما تتمحور مرحلة التنفيذ حول خطة العمل اليت توجه خمتلف األنشطة املتوخاة.

1.4.3     وضع خطة العمل

كما هو احلال يف وضع االسرتاتيجية، ال ميكن أن يكون تنفيذها هو املسؤولية الوحيدة هليئة واحدة. وبداًل 
من ذلك، يتطلب األمر املشاركة والتنسيق من جانب طائفة من خمتلف أصحاب املصلحة يف شىت دوائر 

احلكومة، فضاًل عن الدعم من جانب اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. وميكن خلطة العمل، اليت وضعت وفقاً 
ملبدأ القيادة الواضحة واألدوار وختصيص املوارد )القسم 8.4(، أن تدعم التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية.

وال يقل وضع خطة العمل أمهية عن اخلطة بالذات. إذ ينبغي أن تكون هذه العملية، اليت تقوم بتنظيمها 
اهليئة الرائدة للمشروع، مبثابة آلية جلمع أصحاب املصلحة املعنيني معاً لالتفاق على األهداف والنواتج، 

باإلضافة إىل تنسيق اجلهود وجتميع املوارد.

2.4.3     تحديد المبادرات التي يتعين تنفيذها

تسّلط االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين الضوء على أهداف احلكومة والنواتج اليت ترغب يف حتقيقها عرب 
خمتلف جماالت الرتكيز احملددة. ويف إطار خطة العمل، ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع، بالتنسيق مع أصحاب 

املصلحة املعنيني، استبانة املبادرات احملددة يف كل جمال من جماالت الرتكيز اليت تساعد على حتقيق تلك 
األهداف. وميكن أن تشمل األمثلة تنظيم متارين األمن السيرباين أو إنشاء خطوط أساس أمنية للبىن التحتية 

احلرجة أو وضع إطار لإلبالغ عن احلوادث، من بني أمور أخرى.
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وينبغي إيالء األولوية للجدول الزمين واجلهود الالزمني لتنفيذ هذه املبادرات وفقاً ألمهيتها احلرجة لضمان 
حسن االستفادة من املوارد احملدودة. وهلذه الغاية، رمبا ميكن النظر يف نتائج ونواتج املرحلة الثانية )اجلرد 

والتحليل( على وجه التحديد من منظور “تقييم مشهد املخاطر السيربانية” )القسم 2.2.3(.

3.4.3     تخصيص الموارد البشرية والمالية للتنفيذ

بعد حتديد املبادرات ذات األولوية، ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع أن حتدد هيئات حكومية معينة مبثابة 
مالكني لكل مبادرة من هذه املبادرات. ويف املقابل، ستكون هذه اهليئات احلكومية مسؤولة عن تنفيذ كل 

مبادرة حمددة مسندة إليها، ويتوقع منها تنسيق جهودها مع اجلهات املعنية األخرى كجزء من عملية التنفيذ.

ولضمان قدرة هذه الكيانات على حتقيق النواتج املتوقعة، ينبغي للهيئة الرائدة للمشروع التحقق مما إذا 
كانت قد منحت الوالية املناسبة، القانونية أو غري ذلك، املطلوبة للتنفيذ. كما ينبغي أن تعمل اهليئة الرائدة 
للمشروع مع أصحاب املبادرات احملددة ملعرفة ما هي املوارد املطلوبة إلجناز العمل. وينبغي أن يتضمن هذا 

التقييم املوارد البشرية واخلربات واالحتياجات من التمويل. وبعد ذلك ينبغي أن تعمل اهليئة الرائدة 
للمشروع مع املالكني ملساعدهتم على حتديد وتأمني املوارد املطلوبة وفقاً لألنظمة اإلدارية املالية املعمول هبا 

يف البلد.

4.4.3     وضع األطر الزمنية والمقاييس

العنصر احلاسم األخري يف خطة العمل هو وضع مقاييس حمددة ومؤشرات أداء رئيسية لتقييم كل من 
املبادرات املتخذة، من قبيل ما إذا كان البلد قد أجرى محلة توعية بشأن أمهية تبادل املعلومات أو نّظم ونّفذ 
متريناً يف األمن السيرباين يف قطاع هام يف البنية التحتية أو أصدر قانوناً أساسياً لألمن السيرباين. وينبغي أيضاً 

وضع إطار زمين حمدد للتنفيذ.

وينبغي وضع املقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية من قبل اهليئة الرائدة للمشروع بالشراكة مع املالكني 
املعنيني. وينبغي تشجيع هؤالء على حتديد جمموعة أكثر تفصياًل من املقاييس واحلفاظ عليها لتسهيل تقييم 

كفاءة وفعالية املبادرات أثناء تنفيذها وبعد استكماهلا.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 55.

المرحلة الخامسة: المراقبة والتقييم  5.3

ينبغي للسلطة املختصة، أثناء هذه املرحلة، أن تصمم عملية رمسية ملراقبة االسرتاتيجية وتقييمها. ويف مرحلة 
املراقبة، ينبغي أن تضمن احلكومة تنفيذ االسرتاتيجية وفقاً خلطة العمل اخلاصة هبا. ويف مرحلة التقييم، ينبغي 
للحكومة وسلطتها املختصة تقييم ما إذا كانت االسرتاتيجية ال تزال جمدية يف ضوء بيئة املخاطر املتغرية وما 

إذا كانت ال تزال تعكس أهداف احلكومة وما هي التعديالت الضرورية.
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1.5.3     إنشاء عملية رسمية

حرصاً على ضمان املراقبة والتقييم الفعالني لتنفيذ االسرتاتيجية، يتعني على احلكومة حتديد هيئة مستقلة 
مسؤولة عن مراقبة وتقييم التقدم احملرز يف التنفيذ وكفاءته. وينبغي أن تشارك اهليئة مثالياً يف حتديد مقاييس 
املراقبة والتقييم املناسبة لتنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل واملبادرات املرتبطة هبا، واليت ينبغي أن تتم خالل 

مرحليت اإلنتاج واالستهالل.

وينبغي أن تكون املراقبة وقياس األداء والتنفيذ الناجح خلطة تنفيذ االسرتاتيجية جزءاً من آليات احلوكمة 
اليت يضعها البلد. ويساعد التقييم املستمر خلطة التنفيذ )أي ما يكون وما ال يكون على ما يرام( على حسن 

سري االسرتاتيجية. وفيما يتعلق بتنفيذ االسرتاتيجية، ينبغي أيضاً أن حتدد آليات احلوكمة الرشيدة بوضوح 
املساءلة واملسؤولية لضمان جناح التنفيذ. ويساعد وضع املقاييس أو مؤشرات األداء الرئيسية حبسب 

األهداف القريبة واملتوسطة والبعيدة على تعزيز آليات احلوكمة واإلدارة. وينبغي أن تكون مؤشرات األداء 
الرئيسية أو املقاييس:

حمددة - تستهدف جمااًل معيناً للتحسني.  

قابلة للقياس - حتدد مقداراً أو على األقل تقرتح مؤشراً للتقدم.  

قابلة للتحقيق – حتدد ما هي النتائج اليت ميكن حتقيقها واقعياً، يف حدود املوارد املتاحة.  

مسؤولة - حتدد من سيفعل ماذا.  

مرتبطة بالزمن - حتدد مىت ميكن حتقيق النتيجة )النتائج(.  

ومن شأن وضع مقاييس أساسية حتسني مراقبة اإلجراءات وإبراز جماالت التحسني احملتملة. وعالوة على 
ذلك، ينبغي أن تتناسب املخصصات يف امليزانية مع مستويات الطموح والتعقيد يف األثر املتوخى.

2.5.3     مراقبة التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجية

ينبغي أن تقوم اهليئة املسؤولة عن مراقبة التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية بأعماهلا مبوجب جدول زمين 
متفق عليه طوال دورة حياة االسرتاتيجية بأكملها. وينبغي أن تشري نتيجة أي نشاط مراقبة )يف شكل تقرير 

مثاًل( إىل أي احنرافات عن اجلداول الزمنية املتفق عليها وأسباب أي تأخري، من قبيل تعديل األولويات 
وعدم كفاية املوظفني أو املوارد، وما شابه ذلك. وينبغي أن يتم ذلك باإلضافة إىل التحديثات الدورية اليت 

يقدمها مالكو خمتلف عناصر تنفيذ االسرتاتيجية إىل اهليئة الرائدة للمشروع.

ومن شأن هذا النهج أن يضمن خضوع أصحاب املصلحة املعنيني للمساءلة عن االلتزامات احملددة، كما 
يضمن حتديد أي حتديات تواجه التنفيذ يف وقت مبكر. وهذا بدوره ميكن احلكومة إما من تصحيح الوضع 

أو تكييف خططها وفقاً لذلك استناداً إىل الدروس املستخلصة يف عملية التنفيذ.
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3.5.3     تقييم نواتج االستراتيجية

باإلضافة إىل تقييم التقدم احملرز يف مجيع املقاييس املتفق عليها، من املهم أيضاً إجراء تقييم دوري للنواتج 
ومقارنتها باألهداف احملددة. وهذا أمر بالغ األمهية لفهم ما إذا كانت أهداف االسرتاتيجية تتحقق أم ما إذا 

كان ينبغي النظر يف اختاذ إجراءات أخرى. وكجزء من هذه العملية، يتعني أيضاً إعادة تقييم بيئة املخاطر 
األوسع بانتظام لفهم ما إذا كان مثة تغيريات خارجية تؤثر على نواتج االسرتاتيجية. وعلى صعيد الواقع، 

تكون هذه العملية مبثابة ملسات مراجعة خفيفة ملواصفة تقييم املخاطر السيربانية اليت تتهدد البلد.

وينبغي جتميع التقييم، مع التوصيات املرتبطة به، يف تقرير يرفع إىل اهليئة الرائدة للمشروع، يشتمل على 
وسائل لتحديث خطة العمل والتأكد من أهنا معاصرة ومستجيبة للتغيري يف السياسة وبيئة املخاطر.

 ويف هناية املطاف، ينبغي أن تكون التقارير الصادرة طوال دورة حياة االسرتاتيجية هي األساس لالستعراض 
الشامل لالسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين وفقاً للجدول الزمين احملدد أثناء مرحلة االستهالل. وينبغي أال 
تقتصر هذه املراجعة الشاملة على النظر يف التقدم احملرز والتغيريات يف البيئة اخلارجية فحسب بل ينبغي أيضاً 

أن تعيد تقييم األولويات واألهداف اخلاصة باحلكومة.

 مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 55.
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يقدم هذا القسم تسعة مبادئ شاملة يمكنها مجتمعًة أن تساعد في وضع 
استراتيجية وطنية تطلعية وشمولية لألمن السيبراني.

تنطبق هذه املبادئ على مجيع جماالت الرتكيز الرئيسية احملددة يف هذه الوثيقة. وينبغي النظر فيها يف مجيع 
خطوات عملية وضع االسرتاتيجية الوطنية، من صوغ وثيقة االسرتاتيجية الوطنية إىل تنفيذها.

ويعكس ترتيب هذه املبادئ السرد املنطقي وليس الرتتيب من حيث األمهية.

الرؤية   1.4

يجب أن تحدد االستراتيجية رؤية واضحة لكامل الحكومة ولكامل المجتمع.

يزداد احتمال جناح االسرتاتيجية عندما حتدد رؤية تساعد مجيع أصحاب املصلحة على فهم ما هو التهديد 
وما هي احلاجة إىل االسرتاتيجية )السياق( وما الذي جيب حتقيقه )األهداف( وما هو الغرض منها ومن 

يتأثر هبا )النطاق(.

وكلما كانت الرؤية أوضح كان من األسهل على القادة وأصحاب املصلحة الرئيسيني ضمان اتباع هنج 
أكثر مشولية واتساقاً ومتاسكاً. كما تسّهل الرؤية الواضحة التنسيق والتعاون وتنفيذ االسرتاتيجية بني 

أصحاب املصلحة املعنيني. وينبغي صوغها على مستوى عاٍل مبا فيه الكفاية والنظر يف الطبيعة الدينامية للبيئة 
الرقمية.

وينبغي أن تتماشى أهداف االسرتاتيجية واجلدول الزمين لتنفيذها مع هذه الرؤية.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 56.

النهج الشامل واألولويات المخصصة   2.4

ينبغي أن تنبثق االستراتيجية من فهم وتحليل شمولي للبيئة الرقمية إجمااًل، ومع ذلك ينبغي تكييفها 
حسب ظروف البلد وترتيب أولوياته.

إن األمن السيرباين ليس حتدياً تقنياً فحسب بل قضية معقدة متعددة األوجه، متتد جوانبها إىل ما هو أبعد 
من االزدهار االقتصادي واالجتماعي، إىل جماالت مثل إنفاذ القانون واألمن الوطين والدويل والعالقات 

الدولية واملفاوضات التجارية والتنمية املستدامة، وما إىل ذلك.

4  املبادئ الشاملة
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ومن املهم فهم مجيع جوانب األمن السيرباين وكيفية ترابطها أو احتمال تكاملها أو التنافس فيما بينها. 
وبناًء على هذا الفهم وعلى حتليل السياق يف كل بلد، ميكن حتديد األولويات مبا يتماشى مع األهداف 

واجلدول الزمين لتنفيذ االسرتاتيجية. ومتّكن األولويات من وضع أهداف وجداول زمنية حمددة ومن 
ختصيص املوارد الالزمة.

وختتلف األولويات اليت تضمها االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين من بلد آلخر. إذ ميكن معاجلة بعض 
مواضيع األمن السيرباين يف نفس الوثيقة أو يف وثائق اسرتاتيجية منفصلة )ميكن مثاًل معاجلة اجلوانب الرقمية 

لألمن القومي والدفاع يف إطار اسرتاتيجية األمن القومي أو اسرتاتيجية الدفاع(.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 56.

الشمولية   3.4

ينبغي وضع االستراتيجية بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وينبغي لها أن تلبي 
احتياجاتهم ومسؤولياتهم.

أصبح للبيئة الرقمية أمهية حرجة بالنسبة للحكومات ومؤسسات األعمال واألفراد. وتواجه هذه اجملموعات 
خماطر األمن السيرباين وتتقاسم درجة من املسؤولية يف إدارهتا، وذلك تبعاً لدور كل منها. ولئن كانت 

املهمة صعبة، فإن حتديد مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وإشراكهم أمر ضروري لوضع االسرتاتيجية الوطنية 
لألمن السيرباين والنجاح يف تنفيذها. ويساعد ذلك على فهم احتياجات أصحاب املصلحة ومعارفهم 

وخرباهتم الفريدة، مما يسهل التعاون من أجل حتقيق أهداف االسرتاتيجية.

ولتعزيز الشمولية، ينبغي أن تكون االسرتاتيجية وثيقة عمومية.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 56 و57.

االزدهار االقتصادي واالجتماعي   4.4

ينبغي أن تشجع االستراتيجية االزدهار االقتصادي واالجتماعي وأن تعزز مساهمة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في التنمية المستدامة والشمولية االجتماعية.

إن البيئة الرقمية لديها القدرة على دفع عجلة النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وتعزيز القيم اجملتمعية 
الرئيسية وحتسني اخلدمات العامة وقدراهتا وتسهيل التجارة الدولية وتعزيز احلكم الرشيد.

4  املبادئ الشاملة
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وقد أفضى تزايد االعتماد على البيئة الرقمية لتلبية مطالب اجملتمعات إىل زيادة االهتمام باألمن السيرباين. 
ومع ذلك، فإن األمن السيرباين ليس هدفاً يف حد ذاته، بل ينبغي لالسرتاتيجية أن تتماشى مع األهداف 

االجتماعية االقتصادية األوسع للبلد وأن تؤدي إىل بناء الثقة الالزمة لتحقيق هذه األهداف وكذلك حلماية 
البلد من التهديدات السيربانية.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 57.

حقوق اإلنسان األساسية   5.4

ينبغي أن تحترم االستراتيجية القيم األساسية وأن تكون متسقة معها.

ينبغي أن تعرتف االسرتاتيجية بأن احلقوق اليت يتمتع هبا الناس خارج اخلط جيب محايتها أيضاً على اخلط. 
وينبغي هلا أن حترتم احلقوق األساسية املتفق عليها عاملياً، مبا يف ذلك دون حصر احلقوق املنصوص عليها يف 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

فضاًل عن األطر القانونية متعددة األطراف أو اإلقليمية ذات الصلة.

وينبغي إيالء االهتمام إىل حرية التعبري وخصوصية االتصاالت ومحاية البيانات الشخصية. وعلى وجه 
اخلصوص، ينبغي أن تتجنب االسرتاتيجية تسهيل ممارسة املراقبة التعسفية أو غري املربرة أو غري القانونية أو 

اعرتاض االتصاالت أو معاجلة البيانات الشخصية.

ولدى املوازنة بني احتياجات الدولة واحتياجات األفراد، ينبغي أن حترص االسرتاتيجية، حسب االقتضاء، 
على أن تكون عمليات املراقبة واعرتاض االتصاالت ومجع البيانات، اليت جتري ضمن سياق حتقيق معني أو 

قضية قانونية، مرخص هبا من قبل السلطة الوطنية املختصة وأن تكون قائمة على أساس إطار قانوين عام 
ودقيق وشامل وغري متييزي ميّكن من اإلشراف الفعال والضمانات اإلجرائية وسبل االنتصاف.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 57 و58.

إدارة المخاطر والصمود   6.4

ينبغي أن تمكن االستراتيجية من إدارة مخاطر األمن السيبراني بكفاءة ومن تعزيز صمود األنشطة 
االقتصادية واالجتماعية.

لَِئن كانت البيئة الرقمية توفر ألصحاب املصلحة فرصاً اقتصادية واجتماعية فإهنا تعرضهم أيضاً ملخاطر 
تتهدد األمن السيرباين. فعندما تستخدم املنظمات مثاًل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشجيع االبتكار 
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وزيادة اإلنتاجية وحتسني القدرة التنافسية، أو عندما تنشر احلكومات خدماهتا على اخلط، من املمكن أن 
تقع حوادث يف جمال األمن السيرباين حيتمل أن تؤدي إىل خسارة مالية وضرر بالسمعة وتعطيل العمليات 

وعرقلة االبتكار، وما إىل ذلك. وعلى غرار املخاطر األخرى، ال ميكن القضاء كلياً على املخاطر اليت تتهدد 
األمن السيرباين ولكن ميكن إدارهتا واحلد منها.

وملواجهة هذا التحدي، ينبغي لالسرتاتيجية أن تشجع الكيانات على حتديد أولويات استثماراهتا يف األمن 
السيرباين وإدارة املخاطر على حنو استباقي. وتبعاً ملدى تعرض الكيان للمخاطر، يتعني احلفاظ على التوازن 

بني التدابري األمنية والفوائد احملتملة، مع مراعاة الطبيعة الدينامية للبيئة الرقمية. كما ينبغي أن تدرك 
االسرتاتيجية احلاجة إىل إدارة مستمرة للمخاطر وأن تعمل على تيسري اتباع هنج متماسك عرب الكيانات 

املرتابطة.

ومن شأن الرتكيز على إدارة املخاطر أن يؤدي أيضاً إىل تأهب أصحاب املصلحة حلوادث أمنية حمتملة، مبا 
يضمن صمود النشاط االقتصادي واالجتماعي يف البلد. ومن هذا املنطلق، ينبغي أن تشجع االسرتاتيجية 
اعتماد تدابري لضمان استمرارية أنشطة مؤسسات األعمال، واليت تشمل إدارة احلوادث واألزمات فضاًل 

عن خطط االنتعاش.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 58.

المجموعة المناسبة من أدوات السياسة   7.4

ينبغي أن تستخدم االستراتيجية أنسب أدوات السياسة المتوفرة لتحقيق كل هدف من أهدافها، مع 
مراعاة الظروف الخاصة بالبلد.

لن تتحقق أهداف األمن السيرباين لدى احلكومة إال إذا حدث تغيري يف السلوك لدى مجيع أصحاب 
املصلحة املعنيني. ويف معظم األحوال، يتوفر لدى احلكومات وسائل وأدوات سياسة خمتلفة لتحقيق هذه 

الغاية. وتشمل هذه األدوات برامج وآليات التشريعات واألنظمة والتقييس واحلوافز وتبادل املعلومات 
والربامج التعليمية وتقاسم أفضل املمارسات ووضع معايري السلوك املتوقعة وبناء جمتمعات الثقة، وغريها. 

ولكل من هذه األدوات مواطن قوة ومواطن ضعف خاصة هبا وتأيت بتكلفة خمتلفة وحتقق نتائج خمتلفة.

وميكن حتقيق أفضل النتائج باختيار أداة السياسة األكثر مالءمة لكل هدف يف حد ذاته وموازنة استخدام 
خمتلف األدوات.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 59.

4  املبادئ الشاملة



دليل لوضع اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين 34

القيادة الواضحة واألدوار وتخصيص الموارد   8.4

ينبغي أن تقوم بوضع االستراتيجية هيئة في أعلى مستوى من الحكومة، تكون مسؤولة عن تعيين 
األدوار والمسؤوليات ذات الصلة وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية.

ينبغي الرتويج لألمن السيرباين واحلفاظ عليه يف أعلى املستويات احلكومية. وعالوة على ذلك، ولضمان 
املساءلة والتقدم، يتعني حتديد جهات تنسيق لكل من مسارات العمل، وينبغي أن يكون لدى مجيع 

األطراف املعنية فهم واضح ألدوار ومسؤوليات كل منها.

وينبغي لالسرتاتيجية أيضاً أن ختصص املوارد البشرية واملالية واملادية الالزمة لتنفيذها. ويتعني أن يوجه هذا 
املبدأ عملية وضع االسرتاتيجية وصوغ خطة العمل من أجلها.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 59.

بيئة الثقة   9.4

ينبغي أن تساعد االستراتيجية على بناء بيئة رقمية يمكن أن يثق بها المواطنون ومؤسسات األعمال.

إن بناء الثقة يف النظام البيئي الرقمي الوطين، حيث تتوفر محاية حقوق املستعملني ومصاحلهم وضمان أمن 
البيانات واألنظمة، أمر ضروري الستغالل اإلمكانات الكاملة للفرص االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

اليت يوفرها استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وجيب أن متّكن االسرتاتيجية السياسات والعمليات 
واإلجراءات على املستوى الوطين من أجل تقدمي خدمات حيوية آمنة )مبا يف ذلك احلوكمة اإللكرتونية 

والتجارة اإللكرتونية واملعامالت املالية الرقمية، وغريها( تدعمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ويستخدمها املواطنون. ومن شأن هذا النهج أن يغرس مبدأ الثقة ال بني عموم السكان فحسب بل كذلك 

داخل املنظمات العامة واخلاصة اليت تقدم للمواطنني خدماهتا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 59.

5

4  املبادئ الشاملة
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في االستراتيجية 

الوطنية لألمن 
السيبراني
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يؤثر األمن السيبراني على العديد من مجاالت التنمية االجتماعية االقتصادية 
ويتأثر بعدة عوامل ضمن السياق الوطني.

لذلك، يقدم هذا القسم جمموعة من عناصر املمارسات اجليدة اليت من شأهنا أن جتعل االسرتاتيجية شاملة 
وفعالة، وتسمح يف الوقت ذاته بتصميمها مبا يالئم السياق الوطين.

وقد مُجعت عناصر املمارسات اجليدة هذه يف جماالت تركيز متميزة، وهي يف الواقع مواضيع شاملة 
لالسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين. وقد طُرحت هنا جماالت الرتكيز والعناصر كأمثلة للممارسات 
اجليدة، ومع ذلك من املهم بشكل خاص أن يُنظر إىل هذه األخرية يف السياق الوطين، إذ قد ال يكون 
بعضها ذو صلة بالوضع احملدد للبلد. وينبغي للبلدان حتديد ومتابعة عناصر املمارسات اجليدة اليت تدعم 
أهدافها وأولوياهتا مبا يتماشى مع الرؤية احملددة يف اسرتاتيجيتها )القسم 4(. وينبغي أال يُنظر إىل ترتيب 

فرادى العناصر أو جماالت الرتكيز أدناه على أهنا تشري إىل مستوى األمهية أو األولوية.

مجال التركيز 1 - الحوكمة   1.5

يقدم جمال الرتكيز هذا عناصر املمارسات اجليدة اليت ينبغي النظر فيها إلدراجها يف نص االسرتاتيجية عند 
معاجلة بنية احلوكمة لألمن السيرباين الوطين. وينبغي أن حتدد االسرتاتيجية بوضوح األهداف والطموحات 

اليت تبتغيها احلكومة يف جمال األمن السيرباين، باإلضافة إىل حتديد األدوار واملسؤوليات املطلوبة لضمان 
تنفيذها.

وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية السلطة املختصة وختوهلا املسؤولية عن تنفيذ االسرتاتيجية، 
وأن تضع آلية لتحديد وإشراك اهليئات احلكومية املتأثرة بتنفيذ االسرتاتيجية أو املسؤولة عنها، وأن تلتزم 

بوضع أهداف حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وقائمة على النتائج وعلى الوقت يف خطة التنفيذ اخلاصة 
باالسرتاتيجية، وأن تدرك احلاجة إىل ختصيص املوارد )من قبيل اإلرادة السياسية والتمويل والزمن والناس( 

لتحقيق النواتج املرجوة.

1.1.5     ضمان أعلى مستوى من الدعم

ينبغي أن حتصل االسرتاتيجية على التأييد الرمسي على أعلى مستوى من احلكومة. وخيدم هذا التأييد غرضني 
هامني. فهو، أواًل، يزيد من احتمال ختصيص املوارد الكافية وجناح جهود التنسيق. وثانياً، يرسل إشارة إىل 

البيئة الوطنية األوسع يبني فيها مدى األمهية اليت يعريها البلد لألمن السيرباين.

5  املمارسات اجليدة يف االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين
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2.1.5     إنشاء سلطة مختصة باألمن السيبراني

ينبغـي أن حتـدد االستـراتـيجيـة سلطــة خمـتصـة باألمن السيربانـي على املستـــوى الوطـين - قـائـداً )سواء فرداً 
أو هيئًة( رفيع املستوى وراسخاً على أعلى مستوى من احلكومة لتوفري التوجيه وتنسيق العمل ومراقبة 

االسرتاتيجية. تنفيذ 

وينبغي أن تعمل هذه اهليئة الوطنية املختصة باألمن السيرباين أيضاً مبثابة هيئة إدارة لتحديد وتوضيح األدوار 
واملسؤوليات والعمليات وحقوق اختاذ القرار واملهام املطلوبة لضمان التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية. ويشمل 

ذلك حتديد أصحاب املصلحة الذين سوف يشرفون على تنفيذ االسرتاتيجية وحتديد أهداف األداء ملختلف 
اإلدارات الوزارية أو احلكومية أو املؤسسات أو األفراد املسؤولني عن جوانب حمددة من االسرتاتيجية 

وخطة العمل الالحقة. وقد يتطلب هذا النهج سياسات أو هياكل قانونية إضافية لتمكني األطراف املعنية 
من أداء مهامها.

ومبا أن جمال األمن السيرباين يتقاطع مع العديد من جماالت القضايا املختلفة، فمن الضروري التأكد من أن 
اهليئة الوطنية املختصة لديها القدرة على إشراك وتوجيه أصحاب املصلحة املعنيني.

3.1.5     ضمان التعاون داخل الحكومة

ينبغي أن تضع االسرتاتيجية آلية لتحديد وإشراك اهليئات احلكومية املتأثرة باالسرتاتيجية أو املسؤولة عن 
تنفيذها. ويعترب االلتزام والتنسيق والتعاون داخل احلكومة من املهام األساسية هلذه اهليئات، وهي ضرورية 

للتأكد من أن آليات احلوكمة )أي القواعد( واملوارد تسفر عن النواتج املرجوة من االسرتاتيجية.

ويكفل التواصل والتنسيق على حنو فعال أن مجيع الوزارات واهليئات احلكومية على علم بالسلطات 
والبعثات واملهام اليت تضطلع هبا اجلهات األخرى. ولكن االلتزام يعين دعم سياسات متسقة على مر الزمن 

للحرص على الوفاء بالوعود اليت تتضمنها االسرتاتيجية. ومن األمثلة على آلية التنسيق عقد اجتماعات 
دورية جلميع أصحاب املصلحة للمشاركة يف خطط العمل ذات الصلة اليت يتعني استعراضها معاً. ومن 

األمثلة على آلية التعاون إنشاء فريق مهام داخل احلكومة ملعاجلة مسألة خاصة. ومن أمثلة االلتزام االتساق 
بني برامج السياسات الداخلية واخلارجية للبلد، حبيث ال تنال وزارة ما من مصداقية وزارة أخرى باختاذ 

مواقف خمتلفة يف جمال سياسة مسألة بعينها.

4.1.5     ضمان التعاون بين القطاعات

ينبغي أن تعكس االسرتاتيجية فهم اجلوانب اليت تعتمد فيها احلكومة على القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة 
الوطنيني اآلخرين )والعكس( يف ضمان األمن السيرباين. وهلذه الغاية، ينبغي أن توضح االسرتاتيجية كيف 
ميكن للحكومة أن تشرك أصحاب املصلحة وحتدد هلم األدوار واملسؤوليات. مثال ذلك، ينبغي أن حتدد 

االسرتاتيجية شبكة من نقاط االتصال الوطنية املوثوقة لدوائر الصناعات احليوية والضرورية لتشغيل 
اخلدمات والبىن التحتية األساسية.

5  املمارسات اجليدة يف االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين
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5.1.5     تخصيص الميزانية والموارد المخصصة

ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية املوارد املخصصة واملناسبة لتنفيذها واحلفاظ عليها ومراجعتها. ومن شأن 
التمويل الكايف املتسق واملستمر أن يوفر األسس ملوقف فعال من حيث األمن السيرباين الوطين. وينبغي أن 

حتدد املوارد من حيث املال )أي ميزانية خمصصة( والناس واملواد، فضاًل عن العالقات والشراكات 
واستمرار االلتزام السياسي والقيادة املطلوبة لنجاح التنفيذ. وينبغي أال يعترب توفري املوارد وحتديد األهداف 

واملهام يف إطار اسرتاتيجية مبثابة مبادرة ملرة واحدة. وميكن ختصيص املوارد حبسب املهمة أو اهلدف 
أو حبسب اجلهة احلكومية.

وقد تنظر احلكومة أيضاً يف إنشاء ميزانية مركزية لألمن السيرباين، تديرها آلية حوكمة مركزية لألمن 
السيرباين. وسواء تعلق األمر بتجميع مصادر متويل خمتلفة يف برنامج متكامل متماسك أم بوضع ميزانية 
موحدة يف إطار احلكومة، ينبغي وضع برنامج شامل يدار ويّتبع مبوجب معامل زمنية لضمان النجاح يف 

تنفيذ االسرتاتيجية.

6.1.5     وضع خطة للتنفيذ

ينبغي أن تكون االسرتاتيجية مصحوبة أو مرتبطة خبطة تنفيذ حتدد مبزيد من التفصيل كيفية حتقيق أهدافها. 
وحتدد خطط التنفيذ الفعالة اهليئة املسؤولة عن كل مهمة وهدف واملوارد الالزمة للتنفيذ على مر الزمن 

)املدى القريب واملتوسط والطويل( والعمليات اليت سوف تستخدم والنواتج املتوقعة )القسم 4.3 استهالل 
التنفيذ(.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 60 و61. 

مجال التركيز 2 - إدارة المخاطر في مجال األمن السيبراني الوطني   2.5

يقدم جمال الرتكيز هذا املمارسات اجليدة ملعاجلة األمن السيرباين من خالل إدارة املخاطر. وكما جاء يف 
مبدأ إدارة املخاطر والتصدي )القسم 2.4( ينبغي اعتماد هنج إلدارة املخاطر، ألن املخاطر السيربانية ال ميكن 

القضاء عليها متاماً. ولكن احلرص على أن يكون لدى البلد فهم جيد للمخاطر اليت يتعرض هلا ميّكنه من 
إدارة هذه املخاطر على حنو فعال جداً. ومن حيث تقييم املخاطر، ينبغي أن يركز النهج على حتديد 

التبعيات املتبادلة وكذلك النظر أيضاً يف املخاطر الناشئة عن التبعيات عرب احلدود الوطنية. وينبغي أن ينظر 
هنج إدارة املخاطر يف كامل دورة احلياة، من الوضع أو التوريد إىل التشغيل واالستبدال.

ومن املهم أيضاً أن نالحظ أن هتديدات األمن السيرباين دينامية للغاية وال ميكن التنبؤ هبا، ولذلك ينبغي أن 
يعاد النظر بانتظام يف أي هنج إلدارة املخاطر. وبناء عليه، ينبغي أن ختطط االسرتاتيجية ملراقبة وتقييم أنشطة 

إدارة املخاطر لضمان التحسني املستمر.

5  املمارسات اجليدة يف االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين
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1.2.5     تحديد نهِج إدارة المخاطر

ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية هنجاً متماسكاً إلدارة املخاطر يتعني أن تتبعه مجيع اهليئات احلكومية ومشغلو 
البنية التحتية احلرجة احملددون حملياً. وينبغي أن يفضي النهج إىل حتديد األصول واخلدمات الرئيسية ذات 

األمهية لسالمة سري اجملتمع واالقتصاد وما يرتبط بذلك من التهديدات واملخاطر.

وينبغي أن يهدف النهج إىل وضع سجل وطين للمخاطر، يتم االحتفاظ به واالطالع عليه بشكل آمن، 
لتمكني اإلشراف احلكومي على املخاطر والنهج املتبعة إلدارة هذه املخاطر. وينبغي عالوة على ذلك، أن 

يطور النهج طريقة لتحديد األولويات استناداً إىل حساب احتماالت املخاطر وأثرها. وينبغي أن حيدد 
عالوة على ذلك مسؤوليات اهليئات الرئيسية يف كل قطاع فيما يتعلق بتقييم املخاطر اليت تتهدد األمن 

السيرباين على الصعيد الوطين وقبوهلا ومعاجلتها.

2.2.5     تحديد منهجية مشتركة إلدارة المخاطر التي تتهدد األمن السيبراني

ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية منهجية مشرتكة إلدارة املخاطر اليت تتهدد األمن السيرباين. وهذا من شأنه 
ضمان الكفاءة واالتساق يف مجيع املنظمات وتسهيل تبادل املعلومات عن املخاطر عرب األنظمة املرتابطة. 

وينبغي تفضيل منهجية قائمة على املعايري الدولية ألن من شأهنا أن ختفض التكاليف وتؤدي إىل تفاعل 
أفضل مع القطاع اخلاص.

وينبغي أن توفر املنهجية اإلرشاد بشأن توزيع األدوار واملسؤوليات ملختلف جوانب إدارة املخاطر، من قبيل 
تقييم املخاطر وتقييم األصول وتنفيذ وصيانة تدابري التخفيف من أثرها، وقبول املخاطر املتبقية. وينبغي أن 

تتضمن املنهجية برنامج اعتماد للمساعدة يف تقييم االمتثال وحتسينه يف هناية املطاف.

ومن املهم، لدى شراء وتطوير البنية التحتية أو اخلدمات، أن توفر منهجية إدارة املخاطر عالوة على ذلك 
اإلرشاد بشأن احلد من املخاطر من خالل معمارية وتصميم آمنني، واالعرتاف بأن أفضل طريقة لتحقيق 

هذا األمن هي عندما يكون جزءاً ال يتجزأ من عملية تصميم املنتج أو العملية أو اخلدمة )األمن بالتصميم(.

3.2.5     تطوير جانبيات قطاعية للمخاطر التي تتهدد األمن السيبراني

ينبغي أن تستدعي االسرتاتيجية استخدام جانبيات قطاعية للمخاطر اليت تتهدد األمن السيرباين. وجانبية 
املخاطر القطاعية هي حتليل كمي ألنواع التهديدات املاثلة. واهلدف من جانبية املخاطر هو توفري فهم 
أكثر موضوعية للمخاطر من خالل تعيني قيم عددية للمتغريات اليت متثل أنواعاً خمتلفة من التهديدات 

واملخاطر املاثلة. وينبغي أن توصي االسرتاتيجية جبانبيات خماطر للقطاعات اليت يعتربها البلد ذات أمهية 
حرجة جملتمعه واقتصاده.

ويوفر استخدام جانبيات املخاطر القطاعية أساساً ملزيد من التقييمات احملددة للمخاطر اليت تتهدد فرادى 
املنظمات، ويدخل التماسك داخل وعرب مجيع القطاعات على املستوى الوطين، ويقلل من املوارد الالزمة 

لتقييم املخاطر على مستوى املنظمات. وينبغي حتديثها بانتظام للتأكد من أهنا ال تزال معاصرة.

5  املمارسات اجليدة يف االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين



دليل لوضع اسرتاتيجية وطنية لألمن السيرباين 40

وضع سياسات األمن السيبراني   4.2.5

ينبغي أن تشجع االسرتاتيجية على وضع سياسات األمن السيرباين للهيئات الوطنية احليوية، مثل السلطات 
احلكومية ومشغلي البنية التحتية احلرجة، من بني هيئات أخرى. وتشمل هذه السياسات، املعتمدة وفقاً ملبدأ 

اجملموعة املناسبة من أدوات السياسة )القسم 7.4(، احلوكمة واملتطلبات التشغيلية والتقنية وترشد أصحاب 
املصلحة بشأن أدوارهم ومسؤولياهتم، فضاًل عن أهنا توجه أو تفرض مناهج حمددة هلذه القضايا.

وقد يشمل ذلك مثاًل السياسات اليت تعاجل األمن السيرباين يف التوريد أو التطوير وحتدد برامج تقاسم 
املعلومات وتنسق عمليات الكشف عن مواطن الضعف وتضع املعايري الدنيا للرعاية وحتدد خطوط األساس 

لألمن وحتدد برامج شهادات االمتثال وتفرض اإلبالغ عن احلوادث السيربانية.

ومن شأن اتباع هنج منسق على املستوى الوطين أن يؤدي إىل إدارة أكثر فعالية وكفاءة يف جمال األمن 
السيرباين، من حيث إنه ينسق املمارسات ويسهل التنسيق وقابلية التشغيل البيين.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 61.

مجال التركيز 3 - التأهب والصمود   3.5

يوفر جمال الرتكيز هذا حملة عامة عن املمارسات اجليدة اليت تدعم إنشاء واستدامة القدرات الوطنية الفعالة 
ملنع حوادث األمن السيرباين الرئيسية والكشف عنها والتخفيف من حدهتا والتصدي هلا، ولتحسني الصمود 

السيرباين عموماً يف بلد ما.

1.3.5      إنشاء قدرات التصدي للحوادث السيبرانية

ينبغي أن تدعو االسرتاتيجية إىل إنشاء قدرات وطنية مناسبة للتصدي للحوادث ملواجهة حتديات األمن 
السيرباين التشغيلية. ويف كثري من األحيان، تشري هذه القدرة إىل إنشاء أفرقة االستجابة للطوارئ احلاسوبية 

)CERTs( أو أفرقة االستجابة حلوادث األمن احلاسويب )CSIRTs( أو أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية 
)CIRTs( ذات املسؤولية على املستوى الوطين.

وقد يتغري الشكل التنظيمي احملدد ألي فريق CERT/CSIRT/CIRT )وطين أو حكومي أو قطاعي، وما إىل ذلك(، 
وقد ال يكون لكل بلد نفس االحتياجات واملوارد، ومع ذلك ينبغي أن توفر هذه األفرقة املتخصصة 

واملخصصة جمموعة من الوظائف االستباقية والتفاعلية، فضاًل عن اخلدمات الوقائية والتعليمية. وهكذا، 
ميكن هلذه الكيانات أن تزيد من قدرة البلد على االستجابة السريعة والتعايف من اهلجمات السيربانية، فضاًل 

عن حتسني قدرته على الصمود إزاء التهديدات السيربانية، مما يقلل من األثر االقتصادي والتشغيلي العام 
احملتمل للهجمات السيربانية ذات األمهية على الصعيد الوطين.
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وينبغي أن حتدد االسرتاتيجية كذلك آليات التعاون وإجراءات االتصال وتطورها بني أفرقة االستجابة 
للحوادث الوطنية والقطاعية )إن وجدت يف البلد(، وكذلك مع النظراء الدوليني.

2.3.5     وضع خطط طوارئ إلدارة أزمة األمن السيبراني

ينبغي أن تدعو االسرتاتيجية إىل وضع خطة وطنية حلاالت الطوارئ واألزمات املتعلقة باألمن السيرباين. 
وينبغي أن تكون اخلطة جزءاً من خطة الطوارئ الوطنية الشاملة أو متوافقة معها. وينبغي أيضاً النظر يف 

خطة حمددة للبىن التحتية للمعلومات احلرجة.

وينبغي أن تأخذ خطة الطوارئ الوطنية لألمن السيرباين هذه يف االعتبار نتائج تقييمات املخاطر على 
املستوى الوطين وأي جوانب ترابط عرب القطاعات ميكن أن تؤثر على استمرارية عمليات البىن التحتية 
احلرجة، فضاًل عن أي آليات للتعايف من الكوارث. وعالوًة على ذلك، ينبغي أن توفر نظرة عامة على 
آليات التصدي للحوادث على املستوى الوطين وأن تسلط الضوء كذلك على كيفية تصنيف حوادث 

األمن السيرباين، على أساس أثرها على األصول واخلدمات احلرجة.

3.3.5     تعزيز تبادل المعلومات

ينبغي أن تدعو االسرتاتيجية إىل إنشاء آليات لتقاسم املعلومات من شأهنا متكني تبادل االستخبارات القابلة 
للتنفيذ ومعلومات التهديد بني القطاعني العام واخلاص وداخل كل منهما.

وميكن أن تساعد برامج تقاسم املعلومات الرمسية وغري الرمسية على تعزيز التنسيق الفعال واالتصاالت 
املتسقة والدقيقة واملناسبة أثناء أنشطة االستجابة للحوادث والتعايف منها، وأن تسهل سرعة تقاسم 

معلومات التهديدات واالستخبارات بني األطراف املتأثرة وأصحاب املصلحة اآلخرين، وأن تساعد على 
حتسني فهم كيفية انتقاء القطاعات واستهدافها، وأن تنشر املعلومات عن األساليب اليت ميكن استخدامها 

للدفاع عن األصول املتأثرة وختفيف الضرر الذي تتعرض له، وأن تقلل يف هناية املطاف من مواطن الضعف 
والتعرض إىل جانب املخاطر املصاحبة هلا.

وينبغي أن حتدد االسرتاتيجية هيئة أو أكثر من اهليئات املؤسسية )أي السلطات املختصة( املسؤولة عن نقل 
املعلومات الدقيقة والقابلة للتنفيذ بني أوساط األمن السيرباين الوطين، مبا يف ذلك القطاعني العام واخلاص.

وينبغي أن يكون تقاسم املعلومات عملية ذات اجتاهني. وإذا كانت احلكومات مستعدة لتقاسم املعلومات 
اليت يف حوزهتا، فإن تصرفها هذا سوف يربهن هليئات القطاع اخلاص على أن احلكومة هي حقاً شريك يف 
تقاسم معلومات التهديد، ويساعد على تركيز اهتمام املستجيبني للتهديدات األساسية واالستعداد على حنو 

أفضل للتصدي هلا.
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4.3.5     إجراء تمارين األمن السيبراني

ينبغي أن تشجع االسرتاتيجية على تنظيم وتنسيق متارين األمن السيرباين واالستجابة للحوادث على 
الصعيدين احمللي والدويل. وميكن أن تتبع هذه التمارين أشكااًل خمتلفة )مثل عمليات احملاكاة أو التمارين يف 

الوقت الفعلي( وأن تستهدف األوساط التقنية وأصحاب القرار.

ومن شأن متارين األمن السيرباين وغري ذلك من آليات التخطيط ملواجهة األزمات أن تساعد البلدان على 
تطوير القدرة املؤسسية على االستجابة للحوادث بفعالية واختبار إجراءات إدارة األزمات وآليات االتصال 

والتحقق من القدرة التشغيلية لألفرقة CERTs/CSIRTs/CIRTs لالستجابة حتت الضغط واملساعدة على فهم أي 
من أوجه الرتابط عرب القطاعات.

وكذلك، من شأن متارين األمن السيرباين على املستوى الدويل أن تساعد على تعزيز القدرة على االستجابة 
للحوادث السيربانية بني الدول وفهم أوجه االعتماد املتبادل عرب احلدود وبناء الثقة بني البلدان وحتسني 

مستويات الصمود والتأهب على املستوى الدويل عموماً.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 62 و63.

مجال التركيز 4 - خدمات البنية التحتية الحرجة والخدمات األساسية   4.5

يبحث جمال الرتكيز هذا يف املمارسات اجليدة املتعلقة حبماية البىن التحتية احلرجة )CIS(، وعلى وجه 
اخلصوص البىن التحتية للمعلومات احلرجة )CIIS(. وبينما ليس هنالك من تعاريف معرتف هبا عاملياً 

للمصطلحني، وإذ يتعني على احلكومات أن حتدد ما هي اهليئات واخلدمات اليت جيب تضمينها استناداً إىل 
تقييم املخاطر الوطين اخلاص هبا، يعّرف هذان املصطلحان، ألغراض هذا الدليل، على النحو التايل:

البىن التحتية احلرجة )CI( مصطلح يستخدم لوصف األصول األساسية لعمل وأمن اجملتمع واالقتصاد يف   
بلد ما؛

البنية التحتية للمعلومات احلرجة )CII( هي أنظمة تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت اليت تدفع تشغيل الوظائف الرئيسية للبنية التحتية احلرجة يف البلد.

وبدياًل من ذلك، ميكن تطبيق مفهوم اخلدمات األساسية، باإلشارة إىل اخلدمات، اليت تعترب أساسية للحفاظ 
على األنشطة اجملتمعية أو االقتصادية احلرجة.

ويف كلتا احلالتني، تشمل بعض أمثلة هذه اخلدمات، دون حصر، ما يلي: الطاقة )الكهرباء والنفط والغاز( 
والنقل )اجلوي واملائي والربي والسكك احلديدية( والتمويل واملصارف )مؤسسات االئتمان ومواقع التبادل 

التجاري واألطراف املركزية املقابلة( والرعاية الصحية )مؤسسات الرعاية الصحية، مبا فيها املستشفيات 
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والعيادات اخلاصة( وإمدادات مياه الشرب وتوزيعها، واخلدمات الرقمية واالتصاالت )اخلدمات اهلاتفية الثابتة 
واملتنقلة، وتوفري البنية التحتية لإلنرتنت، مثل نقاط تبادل اإلنرتنت )IXP( وخدمة أمساء امليادين، وغريها(.

1.4.5     وضع نهٍج إلدارة المخاطر لحماية البنى التحتية والخدمات الحرجة

ينبغي أن تتناول االسرتاتيجية محاية البىن التحتية احلرجة )CIs( والُبىن التحتية للمعلومات احلرجة )CIIs( من 
منظور إدارة املخاطر، وفقاً ملبدأ إدارة املخاطر والصمود )القسم 6.4(. وينبغي لتقييم مفّصل للمخاطر أن 

يوّجه حتديد ماهية البىن التحتية الوطنية احلرجة CIs وCIIs واخلدمات احلرجة، اليت قد يكون لتعطلها أثر 
خطري على الصحة أو السالمة أو األمن أو الرفاهية االقتصادية للمواطنني، أو على األداء الفعال للحكومة 

أو االقتصاد.

وعالوة على ذلك، ينبغي اعتماد هنج قائم على املخاطر يف حتديد وترتيب أولويات تنفيذ الربامج 
والسياسات املصممة حلماية البىن التحتية احلرجة CIs وCIIs. ولتسهيل املشاركة مع القطاع اخلاص، ميكن 

أيضاً النظر يف هنج إدارة املخاطر املستند إىل املعايري الدولية.

2.4.5     اعتماد نموذج حوكمة ذي مسؤوليات واضحة

ينبغي أن تصف االسرتاتيجية على مستوى عاٍل بنية اإلدارة واألدوار واملسؤوليات ملختلف أصحاب 
املصلحة حلماية البىن التحتية احلرجة CI وCII. وكما جاء يف مبدأ القيادة الواضحة واألدوار وختصيص املوارد 

)القسم 8.4(، يتطلب أي برنامج يتسم بالفعالية والكفاءة حلماية البنية التحتية احلرجة CI أن يكون لدى 
أصحاب املصلحة أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوح وأن تُنشأ آلية تنسيق إلدارة القضايا اجلارية.

وكثرياً ما ال متلك احلكومة أو ال تتحكم بالبىن التحتية احلرجة CI وCII، وتتجاوز جهود محاية هذه الُبىن 
التحتية عموماً قدرات ووالية أي وكالة بعينها يف احلكومة. وهكذا، فإن تعيني منسق عام ألمن البىن 

التحتية احلرجة )السيرباين(، من قبيل جلنة مشرتكة بني الوكاالت، ميكن أن يساعد إىل حد كبري يف اجلهود 
املبذولة حلماية البىن التحتية احلرجة.

وينبغي أن يشمل منوذج احلوكمة اخلاص حبماية البىن التحتية احلرجة CI وCII حتديد اهليئات احلكومية املسؤولة 
عن قطاعات حمددة ومسؤوليات ومساءلة مشغلي البىن التحتية CI وCII، باإلضافة إىل قنوات االتصال وآليات 

التعاون بني الوكاالت العامة واخلاصة لضمان تشغيل اخلدمات والُبىن التحتية احلرجة وتعافيها.

3.4.5     تحديد خطوط األساس الدنيا لألمن السيبراني

ينبغي لالسرتاتيجية إما أن تسلط الضوء على التشريعات واألطر التنظيمية القائمة أو أن تقرتح وضع 
تشريعات وأطر تنظيمية جديدة حتدد اخلطوط األساسية الدنيا لألمن السيرباين بالنسبة ملشغلي البىن التحتية 

احلرجة CI وCII وغريهم. وعند وضع هذه اخلطوط األساسية، ينبغي النظر يف املعايري وأفضل املمارسات 
املعرتف هبا دولياً لضمان نتائج أمنية أفضل وكفاءات أكرب.
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وينبغي أن تركز خطوط األساس األمين على النواتج وأن توضح ما ينبغي أن تستهدفه املنظمات )“التحكم 
يف النفاذ املنطقي إىل املوارد احلرجة” مثاًل(، بداًل من كيف ينبغي للمنظمات تنفيذ اجلوانب األمنية 

)“استخدام االستيقان ثنائي العامل” مثاًل(، مما يسمح بدوره للحكومة والصناعة باالستفادة من 
التحسينات األمنية املستمرة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن اتباع هنج قائم على النواتج يف تطوير خطوط 

األساس هذه يرتك اجملال للتنفيذ حبسب القطاع أو اإلرشاد خبصوص “الكيفية”، مما يوفر للشركات املرونة 
الالزمة لتحديث إرشاداهتا بانتظام لتعكس البيئات املتغرية للتكنولوجيا والتهديدات.

4.4.5     استخدام طائفة واسعة من محركات السوق

ينبغي أن تنظر االسرتاتيجية يف طائفة واسعة من السياسات لضمان حتفيز مجيع املنظمات واألفراد على 
الوفاء مبسؤوليات كل منها يف جمال األمن السيرباين، مبا يتناسب مع املخاطر اليت تواجهها، وفقاً ملبدأ النهج 

الشامل واألولويات املصممة حبسب احلالة )القسم 2.4(.

وميثل حتديد الثغرات بني ما تستطيع األسواق أن تدفعه أو ما ينبغي هلا أن تدفعه وما تتطلبه بيئة املخاطر 
خطوة حامسة حنو حتديد موعد وكيفية االستفادة من مجلة احلوافز واملثبطات املتاحة لتحسني األمن. 

ولتشجيع استيعاب معايري وممارسات األمن السيرباين عرب الُبىن التحتية احلرجة CIs وCIIs، ينبغي أن تشري 
االسرتاتيجية إىل أن احلكومة سوف تنظر يف طائفة من خيارات السياسة وحمركات السوق حتت تصرفها.

5.4.5     إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص

ينبغي أن تشجع االسرتاتيجية على إقامة شراكات رمسية بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز أمن البىن التحتية 
احلرجة CIs وCIIs. وتعترب الشراكات بني القطاعني العام واخلاص حجر الزاوية يف محاية البىن التحتية احلرجة 

بشكل فعال وإدارة املخاطر األمنية على املديني القصري والطويل. وهي ضرورية لتعزيز الثقة فيما بني 
الصناعة واحلكومة.

ومع ذلك، يتطلب إنشاء شراكات مستدامة أن يكون لدى مجيع أصحاب املصلحة املشاركني فهٌم واضٌح 
ألهداف الشراكة ومنافع األمن املتبادلة اليت تنبع من العمل املشرتك. وميكن أن تشمل بعض اجملاالت 

التوصل إىل اتفاق بشأن اخلطوط األساسية املشرتكة لألمن السيرباين وإنشاء هياكل تنسيق فعالة وعمليات 
تبادل املعلومات والربوتوكوالت وبناء الثقة وحتديد وتبادل األفكار والنُـُّهج وأفضل املمارسات لتحسني 

األمن، فضاًل عن حتسني التنسيق الدويل.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 63 و64.
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مجال التركيز 5 - المقدرة وبناء القدرات وإذكاء الوعي   5.5

ميكن أن هتيمن اعتبارات التكنولوجيا والسياسات على مناقشات األمن السيرباين، حبيث تغفل العنصر 
البشري األساسي يف جوهره. ويتناول جمال الرتكيز هذا التحديات املتعلقة بتعزيز بناء األمن السيرباين 

وإذكاء الوعي بني اهليئات احلكومية واملواطنني ومؤسسات األعمال واملنظمات األخرى، وهو أمر حاسم 
لتمكني االقتصاد الرقمي لبلد ما.

وتشمل املمارسات اجليدة يف هذا القسم وضع املناهج املخصصة لألمن السيرباين وبرامج التوعية والتوسع 
يف برامج التدريب وبرامج تنمية القوى العاملة واعتماد خطط إصدار الشهادات الدولية وتشجيع االبتكار 

وجمّمعات البحث والتطوير.

1.5.5     وضع مناهج األمن السيبراني

ينبغي أن تسهل االسرتاتيجية وضع املناهج املدرسية هبدف التعجيل بتنمية مهارات األمن السيرباين والتوعية 
به يف مجيع مراحل نظام التعليم الرمسي. وينبغي أن يشمل ذلك وضع مناهج األمن السيرباين املخصصة يف 

املدارس االبتدائية والثانوية ودمج دورات األمن السيرباين يف مجيع علوم احلاسوب وبرامج تكنولوجيا 
املعلومات يف التعليم العايل واستحداث درجات خمصصة لألمن السيرباين والتلمذة احلكومية.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تعزز املناهج املدرسية الوعي وحتفز االهتمام بفرص العمل يف جمال األمن 
السيرباين. ولتعزيز اجلهود يف هذا اجملال، ينبغي للحكومة أيضاً أن تنظر يف وضع خمتلف خطط احلوافز، مثل 

املنح الدراسية لربامج التعليم اخلاص واملنح ألنواع التلمذة ذات الصلة.

2.5.5     تحفيز تنمية المهارات وتدريب القوى العاملة

ينبغي أن تتناول االسرتاتيجية وضع برامج التدريب على األمن السيرباين وخطط تنمية املهارات للخرباء 
وغري اخلرباء يف كل من القطاعني العام واخلاص. وميكن أن تشمل اجلهود توفري التدريب التنفيذي 

والتشغيلي، والتدريب الداخلي والتدريب املهين، والشهادات )الوطنية والدولية( ملهنيي األمن، على 
أساس االحتياجات اليت حتددها الصناعة واحلكومة. وينبغي استكمال التدريب التقين مببادرات تركز 

على إدارة املخاطر.

كما ينبغي أن تعزز االسرتاتيجية املبادرات اليت هتدف إىل تطوير املسارات املهنية املخصصة لألمن السيرباين، 
ال سيما بالنسبة للقطاع العام، واحلوافز لزيادة اإلمداد باملهنيني املؤهلني يف جمال األمن السيرباين. وينبغي 
إقامة هذه املشاريع بالشراكة مع األوساط األكادميية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين. وملعاجلة استمرار 

الفجوة بني اجلنسني بالنسبة للخرباء يف جمال األمن السيرباين، ينبغي النظر يف هنج متوازن بني اجلنسني من 
شأنه حتفيز وتشجيع وتيسري املزيد من املشاركة من جانب املرأة يف مجيع اجلهود الرامية إىل تنمية املهارات 

والتدريب، مما يضمن الشمولية يف املستقبل.
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3.5.5     تنفيذ برنامج منسق للتوعية باألمن السيبراني

ينبغي أن تسند االسرتاتيجية مسؤولية تنسيق محالت وأنشطة التوعية باألمن السيرباين على املستوى الوطين 
إىل سلطة خمتصة لضمان ترشيد املوارد وحصر املساءلة. وينبغي أن تتعاون السلطة مع أصحاب املصلحة 

املعنيني لوضع وتنفيذ برامج للتوعية باألمن السيرباين تركز على نشر املعلومات عن خماطر وهتديدات األمن 
السيرباين، وكذلك عن أفضل املمارسات للتصدي هلا.

وميكن أن يشمل برنامج التوعية باألمن السيرباين محالت توعية تستهدف عامة اجلمهور واألطفال واملعاقني 
رقمياً وبرامج التعليم اليت تركز على املستهلك ومبادرات التوعية بني أمور أخرى، واليت تستهدف املديرين 

التنفيذيني يف شىت دوائر القطاعني العام واخلاص.

4.5.5     تشجيع االبتكار في مجال األمن السيبراني والبحث والتطوير

ينبغي أن تعزز االسرتاتيجية بيئًة حتفز البحوث األساسية والتطبيقية يف جمال األمن السيرباين عرب القطاعات 
وخمتلف جمموعات أصحاب املصلحة. وتشمل هذه املبادرات، على سبيل املثال، ضمان دعم جهود 

البحوث الوطنية ألهداف االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين، ووضع برامج البحث والتطوير اليت تركز 
على األمن السيرباين يف منظمات البحوث العامة، والنشر الفعال للنتائج اجلديدة والتقنيات األساسية 

واألساليب والعمليات واألدوات. وعالوة على ذلك، وكجزء من االسرتاتيجية، ينبغي أن تسعى البلدان 
أيضاً إىل إقامة عالقات مع اجملتمع الدويل للبحوث يف اجملاالت العلمية املتعلقة باألمن السيرباين، مثل علوم 
احلاسوب واهلندسة الكهربائية والرياضيات التطبيقية وعلم التجفري، باإلضافة إىل اجملاالت غري التقنية مثل 

العلوم االجتماعية والسياسية ودراسات األعمال واإلدارة وعلم النفس، على سبيل املثال ال احلصر.

وينبغي أن تنظر االسرتاتيجية يف آليات احلوافز املتاحة من قبيل املنح واملشرتيات واالئتمانات الضريبية 
واملسابقات وغريها من املبادرات اليت تشجع على تطوير حلول ومنتجات وخدمات مبتكرة لألمن 

السيرباين.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 64 و65.

مجال التركيز 6 - التشريع والتنظيم   6.5

يتناول جمال الرتكيز هذا وضع إطار قانوين وتنظيمي حلماية اجملتمع من اجلرائم السيربانية وتشجيع بيئة 
سيربانية آمنة ومأمونة، وفقاً ملبدأي الشمولية وبيئة الثقة )القسمني 3.4 و9.4، على التوايل(. وميكن أن يشمل 

هذا اإلطار اعتماد تشريع حيدد ما يشكل نشاطاً سيربانياً غري قانوين، واالعرتاف القانوين باحلقوق الفردية 
واحلريات املدنية، وإنشاء آليات االمتثال، وبناء القدرة على إنفاذ اإلطار، وإضفاء الطابع املؤسسي على 

الكيانات احلرجة، والتعاون الدويل ملكافحة اجلرمية السيربانية.
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1.6.5     وضع تشريعات بشأن الجريمة السيبرانية

ينبغي أن تعزز االسرتاتيجية وضع إطار قانوين حملي حيدد بوضوح ما يشكل النشاط السيرباين احملظور، وهو 
يهدف إىل احلّد من اجلرائم السيربانية على اخلط. ويف معظم األحيان، تتخذ هذه املقدرة شكل تشريع 

خبصوص اجلرمية السيربانية، ميكن حتقيقه من خالل سن قوانني جديدة حمددة أو تعديل القائم منها )مثل 
قانون العقوبات والقوانني اليت تنظم الصريفة واالتصاالت والقطاعات األخرى(.

وينبغي أن تشجع االسرتاتيجية أيضاً استحداث عملية ملراقبة تنفيذ ومراجعة التشريعات وآليات احلوكمة، 
واستبانة الثغرات وتداخل السلطات، وتوضيح وحتديد اجملاالت اليت تتطلب التحديث وترتيب أولوياهتا 

)القوانني القائمة، مثل قوانني االتصاالت القدمية(.

2.6.5     االعتراف بالحقوق والحريات الفردية وحمايتها

ينبغي لالسرتاتيجية أن حتمي احلقوق األساسية يف اإلجراءات القانونية الواجبة )يف حالة التحقيقات اجلنائية 
واالدعاء(، وكذلك حقوق محاية البيانات، مبا يف ذلك محاية خصوصية البيانات الشخصية )رمبا من خالل 
وضع إطار حلماية البيانات واخلصوصية( وحرية التعبري، وفقاً ملبدأ حقوق اإلنسان األساسية )القسم 5.4(.

3.6.5     استحداث آليات االمتثال

ينبغي أن تشجع االسرتاتيجية على وضع آليات امتثال حملية )من أجل اإلنفاذ واحلوافز على السواء(. وينبغي 
وضع هذه اآلليات ملنع ومكافحة وختفيف األعمال املوجهة ضد سرية وسالمة وتوفر أنظمة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والبىن التحتية، واليت هتدد البيانات احلاسوبية، وفقاً لإلطار القانوين املذكور أعاله. 
وينبغي هلا، يف مجلة أمور، أن تشمل خصائص التحقيق الرقمي واالعرتاض املشروع لالتصاالت واستخدام 

األدلة اإللكرتونية.

4.6.5     تعزيز بناء القدرات إلنفاذ القانون

ينبغي أن تشجع االسرتاتيجية على تطوير القدرات على إنفاذ القانون السيرباين، مبا يف ذلك التدريب 
والتعليم لطائفة من أصحاب املصلحة الضالعني يف مكافحة اجلرمية السيربانية )مثل القضاة واملدعني العامني 

واحملامني وموظفي إنفاذ القانون والتحقيق اجلنائي وغريهم من احملققني(. وينبغي أن تتلقى أجهزة إنفاذ 
القانون تدريباً متخصصاً لتفسري وتطبيق قوانني اجلرائم السيربانية احمللية )أي ترمجة القانون إىل مفاهيم تقنية 

والعكس(، والكشف الفعال عن اجلرائم السيربانية وردعها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، والتعاون 
الفعال مع دوائر الصناعة وهيئات إنفاذ القانون الدولية )مثل اإلنرتبول واليوروبول( للتصدي للجرائم 

السيربانية ولتعزيز األمن السيرباين. وينبغي أن يأخذ هذا العنصر يف االعتبار جمال الرتكيز 5 اخلاص باملقدرة 
وبناء القدرات وإذكاء الوعي )القسم 5.5(.
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5.6.5     إنشاء عمليات مشتركة بين المنظمات

ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية وتعرتف بواليات الوكاالت احمللية ذات السلطة األولية لضمان االمتثال لتشريع 
اجلرمية السيربانية، واملسؤولني عن محاية البىن التحتية احلرجة، واملسؤولني عن ضمان تلبية مجيع املتطلبات 

الدولية خبصوص اجلرمية السيربانية )من قبيل ضمان توافق القوانني الوطنية مع املعاهدات الدولية( وعرب 
خطوط الواليات القضائية )مثل التعاون عرب احلدود( )انظر أيضاً األقسام 3.1.5 و4.1.5 و6.6.5(.

وقد حيتاج األمر، يف بعض األنظمة القانونية، إىل تشريع إلنشاء املؤسسات املعنية باألمن السيرباين، مثل 
األفرقة الوطنية CERTs/CIRTs/CSIRTs، أو لتوضيح سلطة وكالة واحدة لتنسيق السياسة السيربانية يف بلد ما.

6.6.5     دعم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية

ينبغي أن تربهن االسرتاتيجية على التزام حبماية اجملتمع من اجلرمية السيربانية على مستوى العامل، من خالل 
التصديق حيثما أمكن ووفقاً جلدول األعمال الوطين الشامل واالتفاقات الدولية بشأن اجلرمية السيربانية أو 

االتفاقات املكافئة ملكافحة اجلرمية السيربانية، ومن خالل تعزيز آليات التنسيق للتصدي للجرمية السيربانية على 
املستوى الدويل. وقد يشمل ذلك مواءمة القوانني الوطنية مع املعاهدات الدولية واالتفاقات الثنائية من خالل 

املساعدة القانونية املتبادلة ومتكني التحقيقات واملالحقات عرب احلدود والتعامل مع األدلة الرقمية وتسليم 
اجملرمني. وينبغي أن يأخذ هذا العنصر يف االعتبار جمال الرتكيز 7 اخلاص بالتعاون الدويل )القسم 7.5(.

مثة املزيد من املراجع يف الصفحتني 65 و66. 

مجال التركيز 7 - التعاون الدولي   7.5

يؤكد جمال الرتكيز هذا على العناصر اليت ينبغي أن تشملها االسرتاتيجية من حيث التزامات األمن السيرباين 
خارج البلد املعين، سواء على املستوى اإلقليمي أم الدويل. ويسهم األمن السيرباين على حنو متزايد يف 

العديد من اجملاالت املختلفة يف العالقات الدولية، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية والتجارة 
واحلد من األسلحة واألمن واالستقرار والسلم وفض املنازعات.

ولذلك ينبغي أن تعرتف االسرتاتيجية بالطبيعة غري احلدودية لألمن السيرباين وأن تسلط الضوء على 
ضرورة التعاون مع أصحاب املصلحة، ال على املستوى الوطين فحسب وإمنا على املستوى الدويل أيضاً. 

وااللتزامات الدولية مع أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص عنصر أساسي يف تسهيل احلوار 
البناء وتطوير آليات الثقة والتعاون وإجياد حلول مقبولة متبادلة للتحديات املشرتكة واستحداث ثقافة 

عاملية لألمن السيرباين.

ووفقاً ملبدأ النهج الشامل واألولويات املخصصة )القسم 2.4(، ينبغي تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل 
بالتواؤم مع البيئة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للبلد، فضاًل عن أولويات السياسة اخلارجية.
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1.7.5     العتراف بأهمية األمن السيبراني كأولوية في السياسة الخارجية

ينبغي أن تعرب االسرتاتيجية عن التزام بالتعاون الدويل بشأن األمن السيرباين واالعرتاف باملسائل السيربانية 
كعنصر متأصل يف السياسة اخلارجية للبلد. وهلذه الغاية، من املهم تشجيع تنمية واستخدام الكفاءات 
واملهارات اليت تركز على املسائل السيربانية )الدبلوماسية السيربانية( الستكمال األساليب والعمليات 

الدبلوماسية التقليدية. وقد تتضمن االسرتاتيجية أيضاً وضع هياكل تنظيمية حمددة وإنشاء بعض املكاتب 
املخصصة أو املوظفني املدربني الذين يكون حمور اهتمامهم املشاركة الدبلوماسية يف املسائل السيربانية.

وعلى وجه التحديد، ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية بوضوح جماالت تركيز احلكومة واألهداف طويلة األجل 
للتعاون الدويل، مبا يف ذلك مشاركة أصحاب املصلحة )من القطاعني العام واخلاص وعلى الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي(. وقد تشمل هذه اجملاالت الدعم لوضع قواعد األمن السيرباين الدولية وتدابري بناء الثقة 
وااللتزام ببناء قدرات األمن السيرباين واملشاركة يف وضع معايري األمن السيرباين الدولية، فضاًل عن 

االنضمام إىل الصكوك اإلقليمية والدولية القائمة.

وقد يتطلب ذلك أيضاً مواءمًة أفضل بني خمتلف األطراف احلكومية )مثل رئاسة الدولة وجملس الوزراء 
ووزارة اخلارجية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل ووزارة 
الدفاع، وغريها( حبيث يتسم موقف السياسة، الذي تعرب عنه جهة حملية ما على طاولة املفاوضات يف جمال 

األمن السيرباين الدويل، بالتنسيق واملواءمة بشكل صحيح مع اهليئات احلكومية األخرى.

2.7.5     المشاركة في المناقشات الدولية

ينبغي أن حتدد االسرتاتيجية آليات تعاون ومنتديات دولية معينة يرغب البلد يف االنضمام إليها من أجل 
املشاركة بفعالية دبلوماسياً يف املسائل السيربانية. وميكن أن تشمل هذه منظمات إقليمية أو عاملية 

ومناقشات حكومية دولية وحتالفات يف القطاع العام و/أو اخلاص، وكذلك آليات التعاون التقليدية القائمة 
اليت تشمل مسائل األمن السيرباين.

وعندما يشرع البلد يف االضطالع هبذه االلتزامات، من احملتمل أن يتطلب ذلك من احلكومة تنمية 
كفاءات ومهارات إضافية تركز على األمن السيرباين وزيادة قدرهتا عموماً يف جمال األمن السيرباين. 

ولذلك من املهم ترتيب أولويات هذه اجلهود وختصيص املوارد الكافية )من املوظفني واألموال( لضمان 
حتقيق نتائج ملموسة.

3.7.5     تعزيز التعاون الرسمي وغير الرسمي في الفضاء السيبراني

ينبغي أن تشري االسرتاتيجية إىل آليات التعاون الدويل التشغيلية اليت يرغب البلد يف االلتزام هبا. وقد يرغب 
البلد يف املشاركة يف املساعي الدولية الرمسية وغري الرمسية لتعزيز التعاون يف جماالت من قبيل وضع 

السياسات والتشريعات وإنفاذ القانون والتصدي للحوادث والتهديدات وتبادل املعلومات. إذ من شأن 
املشاركة يف هذه املبادرات أن تدعم تعاوناً أفضل وتباداًل للمعلومات بني اهليئات املعنية بشأن التهديدات 

احملتملة ومواطن الضعف.
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مواءمة جهود األمن السيبراني المحلية والدولية   4.7.5

ينبغي أن تنظر االسرتاتيجية يف مبادرات األمن السيرباين اإلقليمية والدولية القائمة وأن تعزز التنسيق 
واملواءمة. وهذا من شأنه أن ميّكن البلد من االستفادة من أفضل املمارسات القائمة، فضاًل عن املسامهة يف 

متاسك وتقارب نـُُهج األمن السيرباين.

وهلذه الغاية، ينبغي أن تبنّي االسرتاتيجية التزام البلد بضمان االتساق بني برامج السياسة احمللية واخلارجية 
مبواءمة اإلطار القانوين الوطين والسياسات الوطنية مع التزاماهتا الدولية، ومواءمة نـُُهج األمن السيرباين 

الوطين مع اجلهود الدولية.

ومن األمثلة البارزة على اجلهود الدولية الراهنة اليت ميكن اعتبارها كجزء من االسرتاتيجية، دون حصر، 
عمل فريق اخلرباء احلكوميني التابع لألمم املتحدة )UN GGE( املعين بالتطورات يف جمال املعلومات 

واالتصاالت يف سياق األمن الدويل، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE( بشأن تدابري بناء الثقة 
)CBMs( واملعايري الدولية املعمول هبا يف جمال الفضاء السيرباين، وعمل الفريق الفرعي املعين جبرائم 

التكنولوجيا الرفيعة يف جمموعة البلدان الصناعية G7، واتفاقية بودابست بشأن اجلرمية السيربانية املنبثقة 
عن جملس أوروبا، واتفاقية االحتاد اإلفريقي بشأن األمن السيرباين، واالتفاق بني حكومات الدول 

األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون يف جمال ضمان أمن املعلومات الدولية، واالتفاقية العربية ملكافحة 
جرائم تكنولوجيا املعلومات، وتوجيه اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )ECOWAS( بشأن مكافحة 
اجلرمية السيربانية، وكذلك الدعم من مركز التميز املعين بالتعاون يف الدفاع السيرباين لدى حلف مشال 

.Tallinn من أجل اإلصدارين 1.0 و2.0 من دليل )NATO CCD COE( األطلسي

مثة املزيد من املراجع يف الصفحة 66.

6
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في سياق وضع هذا الدليل، أجري جرٌد لما هو متوفر من األدلة وأفضل 
الممارسات.

وقد أمكن بذلك حتديد املواد املتاحة بالفعل لدعم البلدان يف وضع إسرتاتيجيتها الوطنية لألمن السيرباين. 
وتوفر القائمة الواردة أدناه جمموعة شاملة من املواد آنفة الذكر، مبا يف ذلك روابط الويب.
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فيما يلي أدناه تفصيٌل واٍف للمراجع املشرية إىل فرادى املبادئ واملمارسات اجليدة
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Security Risk Management for Economic and Social 
Prosperity, 2-A, Companion Document

OECD (2008), Recommendation of the Council on the 
Protection of Critical Information Infrastructures

Potomac Institute for Policy Studies (2015), Cyber Readiness 
Index 2.0, section 1

مجال التركيز 2 – إدارة 
المخاطر في األمن 

السيبراني الوطني

CTO (2015), Commonwealth Approach for Developing 
National Cyber Security Strategies, sections: 4.4.6, 4.4.15, 
4.4.24, 4.4.25, 4.4.26, 4.4.27

ENISA (2016), National Cyber Security Strategy Good 
Practice Guide – Designing and Implementing National Cyber 
Security Strategies, section: 3.3

Global Cyber Security Capacity Centre, University of Oxford 
(2016), Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations 
(CMM), Dimension 1.3, p.14

ITU (2011), National Cybersecurity Strategy Guide,  
section 10.1.2

Microsoft (2017), Risk Management for Cybersecurity: 
Security Baselines

Microsoft (2013), Developing a National Cybersecurity 
Strategy, chapter on Building a Risk Approach 

NATO CCD COE (2013), National Cyber Security Strategy 
Guidelines, section: 3.5

NATO CCD COE (2012): National Cyber Security Framework 
Manual, sections: 2.1.2, 5.3.2

NIST (2015), Framework for Improving Critical  
Infrastructure Cybersecurity

OAS (2018), Managing National Cyber Risk

OECD (2008), Recommendation of the Council on the 
Protection of Critical Information Infrastructures

OECD (2015), Recommendation of the Council on Digital 
Security Risk Management for Economic and Social Prosperity 

Potomac Institute for Policy Studies (2015), Cyber Readiness 
Index 2.0, section: 1
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ممجال التركيز 3 – 

التأهب والصمود
Carnegie Mellon (2003), Handbook for Computer Security 
Incident Response Teams (CSIRTs)

CCI (2013), Checklist

CTO (2015), Commonwealth Approach for Developing 
National Cyber Security Strategies, section: 4.4.3, 4.4.20, 
4.4.21, 4.4.22, 4.4.27, 4.4.31

ENISA (2016), National Cyber Security Strategies Good 
Practice Guide – Designing and Implementing National Cyber 
Security Strategies, sections: 3.6, 3.7, 3.10, 3.14, 4.1, 4.5, 4.8

ENISA (2016), Strategies for Incident Response and Cyber 
Crisis Cooperation, p

ENISA (2011), CERT Operational Gaps and Overlaps, p.

ENISA (2011), Good Practice Guide for Incident 
Management, p.

Global Cyber Security Capacity Centre, University of Oxford 
(2016), Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations 
(CMM), Dimension 1.2, p.14

ITU (2011), National Cybersecurity Strategy Guide: 11.3, 17.3

Microsoft (2017), Risk Management for Cybersecurity: 
Security Baselines

Microsoft (2015), Information Sharing Framework  
for Cybersecurity

Microsoft (2013), Developing a National Strategy for 
Cybersecurity, section: Building Incident Response Capabilities

NATO CCD COE (2013): National Cyber Security Strategy 
Guidelines, Section: 3.5

NATO CCD COE (2012): National Cyber Security Framework 
Manual, sections: 3.2, 4.2.2

OAS (2016), Best Practice for Establishing a National  
CSIRT, p.35

OAS (2004), Comprehensive Inter-American Cybersecurity 
Strategy: A Multidimensional and Multidisciplinary Approach 
to Creating a Culture of Cybersecurity, pp.3-4
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المرجعالموضوع الفرعي
ممجال التركيز 3 – 

التأهب والصمود ) تـابــع(
OECD (2015), Recommendation of the Council on Digital 
Security Risk Management for Economic and Social 
Prosperity, section: 2-B

Potomac Institute for Policy Studies (2015), Cyber Readiness 
Index 2.0, sections: 2, 4

مجال التركيز 4 – 
خدمات الُبنى التحتية 

الحرجة/الخدمات 
األساسية

CTO (2015), Commonwealth Approach for Developing 
National Cyber Security Strategies, sections: 4.4.12, 4.4.13, 
4.4.20, 4.4.25, 4.4.26, 4.4.28, 4.4.32

Global Cyber Security Capacity Centre, University of Oxford 
(2016), Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations 
(CMM), Dimension 1.3, 1.4, p.14; Dimension 5.2, p.49

 ENISA (2016), National Cyber Security Strategies Good 
Practice Guide – Designing and Implementing National Cyber 
Security Strategies, section: 3.6

ENISA (2015), Methodologies for the Identification of Critical 
Information Infrastructure Assets and Services

ENISA (2016), An Evaluation Framework for National Cyber 
Security Strategies, section: 4.2

ITU (2011), National Cybersecurity Strategy Guide, sections: 
5.1.1, 5.3.3, 11.4

Microsoft (2017), Risk Management for Cybersecurity: 
Security Baselines

Microsoft (2014), Critical Infrastructure Protection: Concepts 
and Continuum, all sections

Microsoft (2014), Critical Connections: Protecting 
Infrastructures, all sections

NATO CCD COE (2013): National Cyber Security Strategy 
Guidelines, sections: 3.4, 3.5

NATO CCD COE (2012), National Cyber Security Framework 
Manual, section: 4.5.4

OAS (2015), Report Cybersecurity and Critical Infrastructure 
in the Americas

OECD (2015), Recommendation of the Council on  
Digital Security Risk Management for Economic and  
Social Prosperity
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المرجعالموضوع الفرعي
مجال التركيز 4 – 

خدمات الُبنى التحتية 
الحرجة/الخدمات 

األساسية ) تـابــع(

OECD (2008), Recommendation of the Council on the 
Protection of Critical Information Infrastructures:  
Part I, Part II

Potomac Institute for Policy Studies (2015): Cyber Readiness 
Index 2.0, sections: 2, 4

مجال التركيز 5 – 
المقدرة وبناء القدرات 

وإذكاء الوعي

CCI (2013), Checklist;

CCI (2005, 2017), Commonwealth Network of Contact  
Persons Framework;

CCI (2011), Harare Scheme on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters;

CTO (2015), Commonwealth Approach for Developing National 
Cyber Security Strategies, sections: 4.4.11, 4.4.17, 4.4.20, 4.4.34, 
4.4.12, 4.4.14, 4.4.16, 4.4.23

ENISA (2016), National Cyber Security Strategies Good Practice 
Guide – Designing and Implementing National Cyber Security 
Strategies, sections: 3.12, 3.8, 3.11, 3.13, 4.3, 4.6, 4.7, 4.14

ENISA (2016), Strategies for Incident Response and Cyber 
Crisis Cooperation, section: 2.1

ENISA (2011), CERT Operational Gaps and Overlaps, p.6, 16, 19, 
21, 27, 29, 31, 32, 50, 57

ENISA (2010), Good Practice Guide for Incident 
Management, p.19, 23, 26, 32, 46, 56, 58, 64, 69

Global Cyber Security Capacity Centre, University of Oxford 
(2016), Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations 
(CMM), Dimension 1.5, p.15; Dimension 2.1, 2.2., 2.3, p.25; 
Dimension 3-1, 3-2, 3-3, p. 32; Dimension 5.6, p.49 

ITU (2011), National Cybersecurity Strategy Guide, sections: 
5.3.7, 5.3.8, 12.4, 12.1, 12.3, 18

Microsoft (2013), Developing a National Strategy for 
Cybersecurity, section: Driving Research and Technology 
Investment, Public Awareness, Workforce Training  
and Education;

NATO CCD COE (2013, National Cyber Security Strategy 
Guidelines, section: 3.5
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مجال التركيز 5 – 

المقدرة وبناء القدرات 
وإذكاء الوعي ) تـابــع(

NATO CCD COE (2012), National Cyber Security Strategy 
Framework Manual, sections: 4.5.5, 4.6.3;

OAS (2015), Cyber Security Awareness Campaign Toolkit,  
all sections;

OECD (2015), Recommendation of the Council on Digital 
Security Risk Management for Economic and Social 
Prosperity, section: 2-B

Potomac Institute for Policy Studies (2015), Cyber Readiness 
Index 2.0, sections: 2, 5

UNCTAD (2015), Prgramme on E-Commerce and Law Reform

مجال التركيز 6 – 
التشريع والتنظيم

CCI (2013), Checklist

CTO (2015), Commonwealth Approach for Developing 
National Cyber Security Strategies, sections: 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20

Council of Europe (2001), Budapest Convention on 
Cybercrime, article 15

ENISA (2016), National Cyber Security Strategies Good 
Practice Guide – Designing and Implementing National Cyber 
Security Strategies, sections: 3.15, 3.184.9, 4.12

Global Cyber Security Capacity Centre, University of Oxford 
(2016), Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations 
(CMM), Dimension 4.1, 4.2, 4.3, p.39-40; Dimension 5.7, p.50

UNHR (1976), International Covenant on Civil and Political 
Rights, article 19

ITU (2011), National Cybersecurity Strategy Guide, sections: 
5.3.4, 5.3.5, 9, 11.5, 12.2, 15

ITU (2010), ITU Toolkit for Cybercrime Legislation

NATO CCD COE (2013), National Cyber Security Strategy 
Guidelines, section: 3.2

NATO CCD COE (2012), National Cyber Security Strategy 
Framework Manual, section: 5

OAS: 

Potomac Institute for Policy Studies (2015), Cyber Readiness 
Index 2.0, section: 3
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المرجعالموضوع الفرعي
مجال التركيز 6 – 

التشريع والتنظيم ) تـابــع(
UN (2015), Sustainable Development Goals, article 16.3

UNCTAD, Global Cyberlaw Tracker

World Bank et al., Combatting Cybercrime: Tools and 
Capacity Building for Emerging Economies

مجال التركيز 7 - 
التعاون الدولي

CTO (2015), Commonwealth Approach for Developing 
National Cyber Security Strategies, sections: 4.4.20, 4.4.21

ENISA (2016), National Cyber Security Strategies Good 
Practice Guide – Designing and Implementing National Cyber 
Security Strategies, sections: 3.16 and 4.10

ENISA (2016), Guidebook on National Cyber Security 
Strategies, section: 3.16

Global Cyber Security Capacity Centre, University of Oxford 
(2016), Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations 
(CMM), Dimension 4.3, p.40

ITU (2011), National Cybersecurity Strategy Guide, sections: 
5.3.9, 10.2.2, 13, 19

Microsoft (2013), Developing a National Strategy  
for Cybersecurity, section on structuring  
international engagement

NATO CCD COE (2013), National Cyber Security Strategy 
Guidelines, sections: 1.3, 3.2.1, 3.3.2

NATO CCD COE (2012), National Cyber Security Strategy 
Framework Manual, sections: 4.7, 5.4.2, 5.4.3

OECD (2008), Recommendation of the Council on the 
Protection of Critical Information Infrastructures,  
chapters: 4, 5

OECD (2015), Recommendation of the Council on Digital 
Security Risk Management for Economic and Social 
Prosperity, p. 13, 48, 58

Potomac Institute for Policy Studies (2015), Cyber Readiness 
Index 2.0, sections: 4, 6
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التعريفالمختصر

CCIمبادرة الكومنولث بشأن اجلرمية السيربانية

CERT

CBM

CII

CTO

ENISA

ICT

ITU

NATO CCD COE

NIST

OAS

OECD

UN

UNCTAD

فريق االستجابة للطوارئ احلاسوبية

تدابري بناء الثقة

البنية التحتية احلرجة للمعلومات

منظمة اتصاالت الكومنولث

وكالة االحتاد األورويب املعنية بأمن الشبكات واملعلومات

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت

مركز التميز للدفاع السيرباين التعاوين التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي

املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا

منظمة الدول األمريكية

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

األمم املتحدة

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
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