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تتيح لنا قنوات التواصل مشاركة المعلومات بين 
األصدقاء والعائلة وكذلك على نطاق أوسع مثل 

الجهات الحكومية والشركات وحتى المشاهير وأفراد 
ال نعرفهم شخصيًا، وفي خضم هذا الكم الواسع من 

المحتوى اإللكتروني المتبادل فإن مركز دبي لألمن 
اإللكتروني يوصيك بالتالي:

احرص على ضبط إعدادات الخصوصية    
والسلمة على كافة حساباتك.  

استخدم كلمات مرور قوية جدًا يصعب    
اختراقها لكل حساب لديك.  

تجّنب نشر معلوماتك الشخصية كرقم    
هاتفك أو تفاصيل يومك حتى ال يتم     

استخدامها الستغللك وسرقتك.  

كن حذرًا عند تعاملك مع الغرباء، وفكر مرتين   

قبل أن تقبل اإلضافة من أي شخص.  

تذّكر دائمًا أن مواقع التواصل االجتماعي مفتوحة 
على العالم، وكل عملية مشاركة تضيف بيانات 

ومعلومات، فتأكد أال تعرضك هذه المشاركة أو تلك 
البيانات للستغلل من دون أن تنتبه.
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اقرأ في هذا العدد

يشهد عالمنا توجهًا كبيرًا نحو التحّول اإللكتروني على جميع الصعد وفي كافة القطاعات، وقد اتخذت القيادة 
في إمارة دبي قرارها بأن تجعل اإلمارة مركزًا عالميًا لهذا التحول اإللكتروني من أجل االستفادة من الفرص 
الذكي، لذلك فإننا نمضي ُقدمًا في استحداث حلول خّلقة  التحول اإللكتروني  التي يوفرها هذا  المذهلة 

ومبتكرة لمواجهة التحديات التي يفرضها هذا التحول المذهل.

وأؤكد أن الطموح لتحقيق التحول نحو العالم الرقمي الذي يتسم بالعمليات التكنولوجية الذكية يتطلب حتمًا 
أطرًا تنظيمية فّعالة لضمان سلمة أمن أنظمة المعلومات الهائلة التي تعد القاعدة األساسية لهذا التطّور.

 واستجابة لهذا الطموح، أخذ مركز دبي لألمن اإللكتروني على عاتقه اعتماد خطط استراتيجية ومبادرات، 
وعلى رأسها استراتيجية دبي لألمن اإللكتروني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
في العام 2017، لدعم ثروة دبي اإللكترونية وحماية فضائها اإللكتروني من التهديدات والجرائم اإللكترونية 

وتحقيق رؤية دبي كمدينة عالمية رائدة في مجاالت االبتكار والسلمة واألمن اإللكتروني.

التنمية  دائرة  مع  وبالتعاون  أيضًا  المركز  أطلق  الرؤية،  لهذه  اإللكتروني  لألمن  دبي  مركز  دعم  إطار  وفي 
اإللكتروني  باألمن  متعلقة  خدمات  توفر  التي  التقنية  للشركات  التجارية  التراخيص  إصدار  خدمة  االقتصادية 
للهيئات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي. وتهدف الرخصة الموّثقة التي يصدرها المركز التحقق من 
امتلكهم مهارات معتمدة من هيئات  والتأّكد من  الشركات  اإللكتروني من  األمن  نزاهة مقدمي خدمات 

تنظيمية دولية، مما سيسهم في االرتقاء بأداء هذا القطاع.

ماسة  حاجة  الخطى في  السريعة  التكنولوجية  التحوالت  أن هذه  “إشارات”  التأكيد من خلل مجلة  وأرغب 
تحقيق  على  المركز  يعمل  كما  التحديات..  ومواجهة  الفرص  من  االستفادة  على  قادرة  استباقية  لخطط 
االستفادة المثلى من التقّدم المتواصل الذي يحققه قطاع األمن اإللكتروني في دولة اإلمارات، معتمدًا في 
ذلك على توظيف أفضل الكوادر العلمية من الخريجين وتشجيع العقول الشابة المبدعة على تطوير حلول 

مبتكرة في مجال تكنولوجيا األمن اإللكتروني.

كما يسعى المركز إلى تعزيز العلقات وتفعيل الحوار وتبادل الخبرات من خلل تنظيم ورعاية ودعم األحداث 
العلمية العالمية، مثل “قمة معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات )اإلمارات( للذكاء اإللكتروني”، و”معرض 

”.Hack In The Box و”مؤتمر ،”)GISEC( ومؤتمر الخليج ألمن المعلومات

يزخر هذا العدد من مجلة “إشارات” بالمقاالت التثقيفية العلمية وغيرها والنصائح التوعوية التي تحملكم إلى 
عالم تكنولوجيا األمن اإللكتروني.

أتمنى لكم قراءة مفيدة.

سمو الشيخ مكتوم يدعم 
”قمة مستقبل البلوك تشين“
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للمؤسسات الحكومية في دبي
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تقنية “البلوك تشين” وتكنولوجيا المستقبل، وذلك 
لبحث تحديات المستقبل وُسبل تسريع تطبيق 

تقنيات “البلوك تشين “على مستوى حكومة دبي 
وحكومة دولة اإلمارات االتحادية بوجه عام.

نرسم معالم المستقبل.. اليوم
رّكزت قمة مستقبل “البلوك تشين” التي تضمنت 

70 جلسة حوارية على أهمية تخطي مرحلة دراسات 
الجدوى الفنية، والنظريات، وتطوير تطبيقات 

عملية على أرض الواقع، والعمل على توفير الفرص 
وتسريع عملية االعتماد على هذه التقنية الواعدة 

على مستوى كافة القطاعات والصناعات المختلفة، 
بما فيها الطاقة والتجزئة والتجارة اإللكترونية 
والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والنقل 

والتعليم والسلمة واألمن.

كد سمو الشيخ مكتوم بن محمد  أ
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
للمشاركين في الدورة األولى لـ ”قمة 

مستقبل البلوك تشين 2018“ التي 
عقدت في دبي أهمية الحوار وتبادل 

الخبرات مع الخبراء العالميين في 
القطاعات االستراتيجية.

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد الجلسة 
االفتتاحية للدورة األولى لـقمة مستقبل البلوك 

تشين التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، 
وتعتبر القمة الملتقى المتخصص األكثر تأثيرًا وإبداعًا 

على مستوى العالم، وأكد سموه خلل الجلسة 
االفتتاحية على أهمية استضافة دولة اإلمارات 

لمثل هذا النوع من المنتديات، كونها تعّزز مكانة 
الدولة على الخريطة االقتصادية والسياحية والتقنية 

العالمية، وتثري الخبرات العلمية والتقنية المحلية، 
وتتيح لشباب الوطن فرص االطلع على مستجدات 

عالم االبتكار، بما يدعم الموقع الريادي لدولة 
اإلمارات.

حضر فعاليات هذا الحدث العالمي أكثر من 7000 
من كبار المستشارين الحكوميين ونخبة من أبرز 

القادة في مختلف القطاعات االستراتيجية وخبراء 

سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
خالل ”قمة مستقبل البلوك

تشين 2018“: اإلمارات ستظل 
رائدة في العلوم والتقنية

قمة مستقبل البلوك تشين
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العالمية الريادة تحقيق

مشاركة أبرز الخبراء من حول العالم
تضمنت القمة عددًا من الجلسات الحوارية المغلقة 

التي تناولت أهم اللوائح التنظيمية ودراسات 
الجدوى الخاصة بتقنية “البلوك تشين”، إضافة 
إلى ورش العمل التوعوية والعلمية والجلسات 

التفاعلية، والمعارض التي شاركت بها أبرز 
الشركات المتخصصة بقطاع “البلوك تشين” على 
مستوى العالم. كما استضافت الفعالية نخبة من 

الشخصيات البارزة ورواد األعمال في مجال “البلوك 
تشين”، ومنهم الدكتور الري سانجر، المؤسس 

الشريك لموقع ويكيبيديا، والمدير التنفيذي لتقنية 
المعلومات لموقع “ايفريبيديا” وهي موسوعة 

شبيهة لويكيبيديا، مبنية بالكامل على تقنية 
“البلوك تشين.”

استضافت الفعالية التي استمرت ليومين أول 
برنامج للحوار وتبادل المعارف بين رواد األعمال على 

مستوى العالم، كما فتحت أبوابها للجمهور من خلل 
إقامة معرض تجريبي مجاني لعرض المشاريع الرائدة 
والمستجدات واألفكار المبتكرة من قبل أكثر من 60

جهة حكومية ومؤسسة خاصة.

محاور مهمة تناولتها قمة مستقبل 
البلوك تشين: 

• المدن الذكية وتقنية البلوك تشين واللوائح  
التنظيمية

• سباق التخلص من المعاملت الورقية، ومبادرات 
السعادة، وتطبيقات البلوك تشين

• الذكاء االصطناعي والبلوك تشين

• الشركات الناشئة، وصناديق االستثمار، والطرح 
األولي للعملت الرقمية

• الثقة باقتصاد البلوك تشين

• تبني تطبيقات البلوك تشين في القطاع الخاص 

تعتبر تقنية “البلوك تشين” أحد أهم الحلول 
التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة التي 

تسهم في بناء المستقبل وإعادة صياغة العصر 
الرقمي بأكمله عبر تعاملت مالية آمنة وسهلة 

باستخدام شبكة واسعة من الحواسيب المنتشرة 
حول العالم.

ويأتي تطبيق هذه التقنية الثورية في إمارة دبي 
ترجمًة ألهداف استراتيجية دبي للتعاملت الرقمية 

“البلوك تشين” التي ُأطلقت في العام 2016 إضافة 
إلى المبادرات األخرى مثل “قمة مستقبل البلوك 

تشين”، التي تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية 
ألن تصبح حكومة دبي أول حكومة في العالم تباشر 

كافة معاملتها باستخدام تقنية البلوك تشين. 
ترتكز استراتيجية دبي للتعاملت الرقمية “بلوك 

تشين” على ثلثة محاور رئيسية، تتمثل في الكفاءة 
الحكومية، وتطوير قطاعات جديدة ومتخصصة، 

وتحقيق الريادة العالمية، بما يحقق رؤية دبي لتكون 
عاصمة عالمية لتقنية البلوك تشين والمدينة األكثر 

سعادة على وجه األرض من خلل تبني أحدث 
التقنيات في مختلف القطاعات والوصول إلى 

مراكز الريادة في تقارير التنافسية المحلية والعالمية 
وإسعاد المتعاملين في مختلف الخدمات.

ستسهم تقنية “البلوك تشين” في رفع مستوى 
اإلنتاجية في كافة القطاعات فضًل عن توفير أكثر 

من 11 مليار درهم تنفق سنويًا على المستندات 
والمعاملت الورقية في دبي. وتتجه حكومة دبي 

إلى تحويل 100% من المعاملت الحكومية القابلة 
للتطبيق إلى شبكة البلوك تشين وتحفيز المعاملت 

اإللكترونية غير الورقية في كافة التعاملت، بما 
في ذلك طلبات الحصول على التأشيرات والفواتير 

وتجديد التراخيص بكافة أنواعها، بما يعني االستغناء 
عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنويًا.

ريادة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
وتتصدر إمارة دبي مشهد الريادة على مستوى العالم 

في االلتزام بتبني تعميم االعتماد على هذه التقنية 
الواعدة، من أجل تحسين حياة مواطنيها وتحقيق 

سعادتهم. كما تلتزم إمارة دبي بدورها الُمحفز، حيث 
ترسخ مكانتها كمنصة يجتمع تحت مظلتها الرواد 

والمبتكرين في مجال تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها.

وتستند استراتيجية دبي للتعاملت الرقمية “بلوك 
تشين” إلى ثلثة محاور رئيسية؛ يعزز المحور األول 

كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي من خلل 
نقل 100% من التعاملت الحكومية إلى شبكة 

“البلوك تشين.”

أما المحور الثاني فيهدف إلى إيجاد نماذج عمل 
مبتكرة تتيح للمواطنين والمقيمين والمستثمرين 

تأسيس شركات تقدم خدمات ذات قيمة مضافة؛ 
في حين يركز المحور الثالث على تحقيق الريادة 

العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات 
“البلوك تشين.”

فرص اقتصادية مبتكرة وواعدة
ُتعد دبي مدينة رائدة في تحقيق اإلنجازات غير 

المسبوقة على مستوى العالم، فقد شهدت اإلمارة 
على مدار السنوات الماضية طفرة استثنائية في 
مختلف القطاعات ما جعلها محط إعجاب العالم.

واآلن تمضي دبي قدمًا في طريقها نحو التحول 
الرقمي لتكون المدينة الذكية األولى في العالم، 
وذلك من خلل تطبيق أحدث االبتكارات الرقمية 

وتحقيق الريادة العالمية في قطاع االقتصاد الذكي 
ودعم ريادة األعمال وتصّدر مؤشرات التنافسية 

والسعادة العالمية.

وتهدف دبي من خلل استراتيجيتها لتقنية “البلوك 
تشين” إلى ترسيخ مكانتها الريادية كأول حكومة على 

مستوى العالم تنفذ جميع تعاملتها الحكومية من 
خلل تقنية “البلوك تشين.” التي ُتطبق حاليًا في 

الكثير من دوائر حكومة دبي، منها هيئة كهرباء ومياه 
دبي، ودائرة األراضي واألملك، وبلدية دبي، وهيئة 

الصحة. 

استراتيجية دبي
لتعامالت البلوك تشين:

استراتيجية دبي للتعاملت الرقمية ترتكز
“البلوك تشين” على ثلثة محاور

قمة مستقبل البلوك تشين
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مخاطر الفضاء اإللكتروني. فهدفنا األول هو 
أن يحظى األفراد والمؤسسات في مدينة دبي 

بحق الوصول إلى شبكة اإلنترنت بشكل آمن 
ومعلوماتهم،  خصوصيتهم  بحماية  يتمتعوا  وأن 

التي  الرقمية  الثروة  وأيضًا حماية وتأمين 
دبي.” مدينة  تمتلكها 

وأوضح: “ينصب دورنا على توعية أفراد 
اإللكتروني  االحتيال  بمخاطر  المجتمع 

سعادة يوسف حمد الشيباني، المدير 
العام لمركز دبي لألمن اإللكتروني، 

يتحدث عن الدور االستراتيجي لمركز 
دبي لألمن اإللكتروني في دعم دبي 

فيما تحث خطاها نحو المستقبل كي 
تصبح المدينة األكثر أماناً في الفضاء 
اإللكتروني: ”ينصب دورنا على توعية 

أفراد المجتمع بمخاطر االحتيال 
اإللكتروني ورفع درجة ثقافتهم األمنية 

وكل ما يخص سلوكياتهم أثناء تصفح 
شبكة اإلنترنت“.

يوسف الشيباني: “يعمل مركز دبي لألمن 
استراتيجية دبي لألمن  تنفيذ  اإللكتروني على 
الشيخ  السمو  التي أطلقها صاحب  اإللكتروني 

2017 لتعزيز  محمد بن راشد آل مكتوم في عام 
مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في االبتكار 

والسلمة واألمن اإللكتروني.. فمركز دبي 
لألمن اإللكتروني ُيعنى بالدرجة األولى في 

أثناء مسيرتها كي  حماية مدينة دبي ودعمها 
العالم وتأمينها من  تصبح المدينة األذكى في 

سعادة يوسف حمد الشيباني: 
نحن في مركز دبي لألمن 

اإللكتروني شركاء الثقة 
واألمان للمؤسسات 
الحكومية في دبي

نحو فضاء إلكتروني آمن
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ورفع درجة ثقافتهم األمنية وكل ما يخص 
أثناء دخول شبكة اإلنترنت سواء  سلوكياتهم 

الحكومية أو  الخدمات  أو للحصول على  للتصفح 
غيرها من الخدمات المصرفية أو حتى للتسوق 

أو لمجرد التواصل مع اآلخرين. وفي الوقت 
الذي تسير فيه دبي بخطى ثابتة نحو التحول 
الرقمي، فإننا نهدف إلى جعل المجتمع على 

دراية تامة بمخاطر اإلنترنت ليكون محصنًا ضد 
اإللكترونية.” الهجمات 

وأكمل: “وأود أن أؤكد على أن مهام المركز، 
باإلضافة إلى الدور التوعوي، تشمل أيضًا وضع 
الحكومية في  المعلومات  أمن  وتنفيذ سياسة 

اإللكترونية  الجرائم  دبي، ومكافحة مختلف 
واإلشراف  المعلومات،  تكنولوجيا  وجرائم 

التي تم وضعها لضمان  المعايير  تنفيذ  على 
الفني  الدعم  تحقيق األمن اإللكتروني، وتوفير 
الحكومية، فنحن  الجهات  لكافة  واالستشاري 

الحكومية  الجهات  الثقة واألمان لجميع  شركاء 
في إمارة دبي فيما يتعلق بتحقيق عنصر األمن 
اإللكتروني، حيث لم يعد األمن اإللكتروني خيارًا 

يمكن تجاهله بل هو في جوهر وأساس كافة 
والخدمات.” المهمات 

التوعية  يرتكز على  دورنا  كبير من  “جزء  وتابع: 
تدابير األمن  اتخاذ  الحث على  أجل  من 

سواء  االعتبار  بعين  ووضعها  اإللكتروني 
الحكومية،  والمؤسسات  والشركات  لألفراد 

البرامج  ونطلق  العمل  ورش  نعقد  حيث 
على  الجميع  حث  إلى  ونسعى  التوجيهية 

الخبيثة،  البرمجيات  ضد  اللزمة  الحماية  اتخاذ 
السر سواء خلل طلب  اختيار كلمات  وحسن 

عبر  أو  اإللكترونية  المواقع  خدمات من 
الحماية  برامج  واستخدام  اإللكترونية،  األجهزة 

الشبكات،  أمن  حماية  وأدوات  المناسبة 
بأول،  أواًل  اإللكترونية  النظم  تحديثات  وتطبيق 
التواصل  لمواقع  األمثل  االستخدام  ومن خلل 

اإلنترنت  شبكات  حماية  وتأمين  االجتماعي، 
الخاصة.”  فاي  الواي  اللسلكي 

بالمعايير  يتعلق  فيما  الشيباني  يوسف  وشدد 
الحكومية  المؤسسات  على  يتعين  التي 

بالقول:  اتباعها،  دبي  في  الخاصة  والشركات 
المؤسسات  توجيه  على  أيضًا  دورنا  “يتركز 

الحماية  لتوفير  اللزمة  التدابير  ألخذ  الحكومية 
لذلك قمنا في  اإللكتروني؛  األمن  من مخاطر 

أمن  نظام  بتطوير  اإللكتروني  لألمن  دبي  مركز 
ثلثة  على  يشتمل  الذي   )ISR( المعلومات 

تساعد  آليات عمومية  أهداف هي: فرض 
المعلومات  يعرض  أن  يمكن  ما  على حصر 

االختراق  لمخاطر  السرية  والبيانات  الحساسة 
للجهات  طيبة  سمعة  على  للحفاظ  األمني 
تنظيمي  نهج  ووضع  دبي،  لحكومة  التابعة 

مستوى  على  المعلومات  ألمن  موحد 
المنوطة  المسؤوليات  وتحديد  دبي،  حكومة 
السليمة  الممارسات  على  للحفاظ  طرف  بكل 

هذا  وجعلنا  المعلومات.  بأمن  يتعلق  فيما 
لحكومة  التابعة  الجهات  لكل  إلزاميًا  النظام 

الخاص  القطاع  أيضًا مؤسسات  وننصح  دبي، 
المعلومات  أمن  بإدارة  خاص  نظام  بتطبيق 

آيزو/  لمعيار  المعلومات  أمن  إدارة  مثل 
 27035 آي إي سي27001 ومعايير اآليزو 

أو معايير  المعلومات(  أمن  جرائم  )إلدارة 
المعلومات  تقنية  )لجاهزية   27031 اآليزو 

معايير  أو  األعمال(  واالتصاالت الستمرارية 
الوطنية إلدارة  الهيئة  أو معايير   22301

”.NCEMA 7000 الطوارئ واألزمات 

شهادات دبي الرقمية مفتاحنا  وأضاف: “إن 
دبي  بمعاملت  الثقة  لبناء  المستقبلي 

الشهادات عنصرًا  تعتبر هذه  إذ  اإللكترونية، 
أساسيًا في دعم تحول دبي إلى المدينة األكثر 

العالم، إذ تقوم بتشفير  إلكترونيًا في  أمانًا 
تتناقلها  التي  والمعلومات  والبيانات  الرسائل 
المتعاملين على  األجهزة وتتحقق من هوية 

الشبكة تلقائيًا ومن دون تدخل بشري، فالهدف 
هو أن تسود الثقة واألمان، مما يساعد على 

اإللكترونية.”  المعاملت  ازدهار 

“لقد قام مركز دبي لألمن اإللكتروني 
إنترنت  أمن  لتعزيز  تنظيمي  إطار  باستحداث 

األشياء، ويعتبر هذا النظام األول من نوعه 
على مستوى العالم، حيث ال توجد لغاية اآلن 
إنترنت  لتأمين  سياسات أمن معترف بها دوليًا 
والتفصيلي  والدقيق  العميق  بالشكل  األشياء 

الذي يتبناه هذا اإلطار. إنها مجموعة من 
إليها  ينبغي االستناد  التي  الضوابط األساسية 
إنترنت  أنظمة وتطبيقات  كدليل عند توظيف 

األشياء من قبل أية جهة حكومية أو شبه 
حكومية.”

الشيباني يوسف 

هدفنا 
االستراتيجي أن 

تتحول مدينة دبي 
إلى واحة إلكترونية 

آمنة.. وأن تبقى 
ُمحصنة بوعي 

وثقافة أفرادها 
ومؤسساتها

التقنيات  “نتابع أحدث  الشيباني:  وأكد يوسف 
الخاصة في تصميم حلول األمن اإللكتروني 

الهائل في  التطور  تلبي متطلبات  التي 
الرقمي، حيث أصبح األمن اإللكتروني  العالم 

الحياة واألعمال  استراتيجية الستدامة  دعامة 
الحكومية والخاصة. كما يحرص مركز دبي لألمن 

اإللكتروني على بناء قدرات ومهارات الكوادر 
الوطنية في مجال األمن اإللكتروني، فقد 

قام المركز مؤخرًا بعقد شراكات مع العديد 
التخصصات  لتطوير  األكاديمية  المؤسسات  من 

التي  التقنية  التخصصات  لتغطي  العلمية 
المستقبل  اإللكتروني في  األمن  يحتاجها قطاع 

القريب.” 

نحو فضاء إلكتروني آمن
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يولي مركز دبي لألمن اإللكتروني أهمية 
قصوى للعقول المبدعة واألفكار 

المبتكرة في الدولة، مثل الشابة عائشة 
محمد، مسؤولة التراخيص في مركز 

دبي لألمن اإللكتروني، التي تم تكليفها 
بمهمة تطوير مبادرة إصدار التراخيص 

التجارية لخدمات األمن اإللكتروني 
بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية 

في دبي..

تراخيص
أنشطة 

تجارية جديدة 
لخدمات األمن 

اإللكتروني..
تعزز الثقة 

بقطاع األمن 
اإللكتروني

في دائرة الضوء
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قيادة دبي تهتم بتحفيز العقول المبدعة 
المبتكرة لتحقيق  واالستثمار في األفكار 

الريادة والتميز. عائشة محمد المرزوقي، شابة 
مهنية، مسؤولة التراخيص في مركز دبي لألمن 

التقنية العليا  اإللكتروني، تخرجت في كليات 
بدبي من قسم إدارة األعمال، وتقوم بدورها 

للعمل على تطوير هذه المبادرة التنظيمية 
الجديدة. استهلت عائشة حديثها بالقول: “تعتبر 

مبادرة إصدار تراخيص األنشطة التجارية للشركات 
التي توفر خدمات ذات صلة باألمن اإللكتروني 

في دبي من أحدث مبادرات المركز.”

“إن كل ما نفعله في مركز دبي لألمن اإللكتروني 
يجب أن يقوم على أساس من االحترافية 

واألبحاث المتعمقة، لذلك فإن كل مشروع 
جديد لدينا يبدأ بدراسة السوق بشكل شامل 
من خلل دراسة االحتياجات األولية والموارد 

وسبل االستدامة وكيف يتم تأثير المشروع في 
المستقبل. وبالنسبة لي فإن إخضاع النظريات 

العلمية للتطبيق والغوص مباشرًة في قلب 
المشروع ُيعد أفضل تجربة تعليمية.”

المعايير واألهداف
تهدف رؤية مركز دبي لألمن اإللكتروني إلى 

حماية ثروة دبي الرقمية من خلل اإلشراف على 
األنشطة اإللكترونية المتطّورة التي تسهم في 

ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد ووجهة 
استثمار واعدة. 

وتؤكد عائشة على أن المركز قام بتسخير عدد 
كبير من الموارد من أجل وضع خطة عمل 

احترافية لتحقيق أربعة أهداف من وراء إصدار 
هذه التراخيص؛ إذ يجب أن تكون هذه الشركات 

المرخصة قادرة على مواجهة االنتشار السريع 
اإللكترونية، وتوفير االستشارة  للتهديدات 
االحترافية في مجال األمن اإللكتروني بما 
يتوافق مع المعايير التي يضعها مركز دبي 

لألمن اإللكتروني، وأن تضمن توافق خدمات 
األمن اإللكتروني في دبي مع المعايير العالمية، 

والتأكد من أن قطاع األعمال الذي يعمل فيه 
مقدمو خدمات األمن اإللكتروني حاصل على 

اعتماد موثق من المركز.

ومن منظور أوسع، فإن دعم مركز دبي لألمن 
اإللكتروني للشركات المتخصصة في هذا 

القطاع المهم سيسهم في تسهيل نمو سوق 
خدمات األمن اإللكتروني وبالتالي تشجيع 

االبتكار.

دعم وتعاون وتنسيق
قالت عائشة: “نريد أن نتأكد أن شركات 

األمن اإللكتروني التي تقدم خدمات متطورة 
ومستويات عالية من الحماية ضد الهجمات 

اإللكترونية، لن تتحول يومًا ما إلى مصدر خطر 
إلكتروني، سواء كان ذلك مقصودًا أو ألنها 
ببساطة ليست مؤّهلة بالشكل الكافي كما 

تدعي.”

وتضيف عائشة: “بحلول شهر يونيو 2017 
أصبحنا مستعدين الختبار ردود الفعل في 

قطاع األمن اإللكتروني وقمنا بطرح مبدئي 
للخدمة الجديدة على بوابة التراخيص 

التنمية االقتصادية”؛  لدائرة  التابعة  اإللكترونية 
باعتبار الدائرة الجهة الرسمية إلصدار القوانين 

المنظمة ألعمال الشركات في اإلمارة، 
والمنصة الحكومية األولى التي يجب التوجه 
إليها لتأسيس أية شركة جديدة في اإلمارة، 

تعمل في دبي العديد من الشركات االحترافية في مجال األمن اإللكتروني

إن الدعم الذي 
يقدمه مركز دبي 
لألمن اإللكتروني 
للشركات يسهم 
في تسهيل نمو 

سوق خدمات 
األمن اإللكتروني 
وتشجيع االبتكار

في دائرة الضوء
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وهي الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص 
التجارية للشركات قبل بدء نشاطها التجاري.

“وخلل بضعة أشهر فقط، ومن دون أي تسويق 
لدعم المبادرة، قامت 18 شركة بإضافة نشاط 

أو أكثر خاص باألمن اإللكتروني لتراخيصها 
التجارية. وقد أثبتت هذه االستجابة السريعة أن 

هناك بالفعل وعيًا واهتمامًا كبيرين من قبل 
المستثمرين في هذا القطاع.”

“وبما أن مركز دبي لألمن اإللكتروني يعد هيئة 
تنظيمية، فإن رؤيتنا ترتكز على تشجيع األعمال 

والشركات من غير إلزامها أو إعاقة عملياتها. إن 
هدفنا هو رفع مستوى الوعي لدى الشركات 

المتخصصة بأهمية االلتزام بالمعايير الدولية. إن 
عملية تطوير الخطة ال تزال في مراحل التطوير 

النهائية ومن الضروري أن يكون تقديمها سلسًا 
بما يعود بالنفع على هذه الشركات.”

توضح عائشة قائلة: “يمكن أن تأتي الهجمات 

اإللكترونية من أي مكان وفي أي وقت. وعادًة 
ما يتحّين القراصنة اإللكترونيون الفرص لشّن 

هجماتهم الخبيثة، لذلك يجب علينا دائمًا اتخاذ 
اإلجراءات االستباقية التي تضمن لنا التفوق 

عليهم والتنبؤ بهجماتهم قبل شّنها. ومن هذا 
المنطلق يجب أن تمتلك المؤسسات الوسائل 

التي تمّكنها من توقع الهجمات وتجنبها بل 
وردعها قبل وصولها إليها.”

علمًا أن دولة اإلمارات تعتبر من الدول األكثر 
عرضة للهجمات اإللكترونية في الشرق األوسط 

وإفريقيا حسب خريطة الهجمات اإللكترونية التي 
أصدرتها شبكة كاسبرسكي األمنية.

ما نوع شركات األمن اإللكتروني 
التي يصدر مركز دبي لألمن 

اإللكتروني التراخيص لها؟
اللوائح التنظيمية الجديدة إلى التحقق  تهدف 

من أنشطة وأعمال المؤسسات التي تقدم 

رؤيتنا في 
مركز دبي لألمن 

اإللكتروني ترتكز 
على تشجيع 

األعمال والشركات 
وليس إعاقة 

عملياتها

الخدمات ذات الصلة باألمن اإللكتروني

األمن  استشارات 
اإللكتروني

خدمات إدارة 
المخاطر 

اإللكترونية 

مؤسسات 
التدقيق 
اإللكتروني

الخدمات  مقدمو 
السحابية

التوصيل  خدمات 
بين  الشبكي 
البيانات مراكز 

تقنية  استشارات 
الشركات  تقدمها 

كيفية  للعمالء حول 
لمواجهة  االستعداد 
إلكترونية  هجمات 
الحماية  وإجراءات 
من مخاطر األمن 

اإللكتروني

توفر األدوات 
لتحديد  الضرورية 
وإدارة  وتقييم 

اإللكترونية المخاطر 

باستضافة  الشركات  تقوم 
وتنظيم خدمات جهة ما، بما 
في ذلك المساحة والطاقة 

الشبكات والتبريد وموارد 

 يخصص مركز دبي لألمن 
تنظيمية  لوائح  اإللكتروني 

بمقدمي  خاصة  إلزامية 
السحابية  الخدمات 
تقدم خدماتها  التي 

وشبه  الحكومية  للجهات 
الحكومية في دبي

بالكشف عن  تختص 
التي  الضعف  نقاط 
استغاللها  يمكن 

الشركة واختبار  في 
مدى قوة اإلجراءات 
األمنية  والعمليات 

بها المعمول 

في دائرة الضوء
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سيعمل         
ختم االعتماد 

الحكومي الموثوق 
على تعزيز مكانة 

الشركات واالرتقاء 
بسمعتها وبالتالي 

سيسهم في 
نجاحها وازدهارها

الخدمات ذات الصلة باألمن اإللكتروني ودعمها، 
وتشمل هذه األعمال ما يلي:

• استشارات األمن اإللكتروني
• خدمات إدارة المخاطر اإللكترونية 

• مؤسسات التدقيق اإللكتروني 
• خدمات التوصيل الشبكي بين مراكز البيانات

• مقدمو الخدمات السحابية

وتقول عائشة: “يعتبر هذا النوع من الشركات 
جديدًا نسبيًا في السوق نظرًا الرتباط خدماتها 

للثورة الصناعية  التقنية  بالتطورات  بشكل وثيق 
الرابعة. ومهمتنا في مركز دبي لألمن اإللكتروني 

تكمن في تزويد عملئنا في القطاعين العام 
والخاص في دبي بالثقة التامة من خلل الخبرات 
التي يتمتع بها مقدمو خدمات األمن اإللكتروني 

المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية في مجال 
اإللكتروني.” األمن 

“كما ستقوم هذه التراخيص بتعزيز مكانة 
الشركات واالرتقاء بسمعتها وبالتالي سيسهم 

“ويلتزم مركز دبي لألمن اإللكتروني برفع 
مستوى التوعية بشأن أمن المعلومات، وقد 
قام حتى اآلن بتنظيم ورشتّي توعية بالتعاون 

مع دائرة التنمية االقتصادية، وقد حضر الورشتان 
أكثر من 30 شركة متخصصة أبدت استجابتها 

الفورية للمبادرة، حتى إن بعضًا من هذه 
الشركات تقدمت بطلب إلصدار الترخيص التجاري 

في اليوم التالي.”

“نشعر بسعادة غامرة عندما نرى مشاريعنا 
تتحقق على أرض الواقع لتعزز من سلمة وأمن 
المدينة وفضائها اإللكتروني. ويولي مركز دبي 
لألمن اإللكتروني اهتمامًا كبيرًا بقيمة التعاون، 
ومن خلل االستخدام األمثل لخبراتنا ومبادئنا 

اإلرشادية نستطيع بناء شراكات مثمرة مع 
القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في 

تحويل دبي إلى المدينة األكثر أمانًا في العالم 
اإللكترونية.” الناحية  من 

لمزيد من المعلومات حول تراخيص مركز دبي 
لألمن اإللكتروني لخدمات األمن

زيارة  اإللكتروني، يمكنكم 
التنمية  الموقع اإللكتروني لدائرة 

االقتصادية في دبي:
www.dubaided.ae

في نجاحها وازدهارها؛ ما يعني أن ميزات مبادرة 
منح التراخيص لن تقتصر فقط على العملء 

الذين سيطمئنون بأنهم يعتمدون على شركات 
أمن إلكتروني موثوقة، بل ستمتد أيضًا إلى مورد 

الخدمة الذي سيحظى بدعم هيئة تنظيمية 
تقوم بتوثيق مهاراته وتشهد على نزاهته.”

وتشمل متطلبات إصدار ترخيص مركز دبي 
لألمن اإللكتروني التحقق من أن مؤسسة األمن 

المؤهلت  يمتلكون  اإللكتروني وموظفيها 
االحترافية  المهنية  والكفاءات  الملئمة 

وشهادات االعتمادات ذات الصلة.

توفير كامل الدعم
لهذا القطاع سريع النمو 

وذكرت: “تحتضن دبي عشرات الشركات 
التي توفر خدمات احترافية في مجال األمن 

اإللكتروني، ويشهد سوق األمن اإللكتروني نموًا 
مطردًا بمعدل يتراوح بين 8 إلى 12 نشاطًا تجاريًا 

في مجال األمن اإللكتروني شهريًا!”

في دائرة الضوء
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تّعد معايير األمن اإللكتروني للنقل الذكي ذاتي 
القيادة خطوة مهمة للمضي قدمًا بخطى 

ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي لألمن 
اإللكتروني التي أطلقت بتوجيه من صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، بهدف توفير الحماية المتكاملة ضد 

مخاطر األمن اإللكتروني، ودعم االبتكار في 
الفضاء اإللكتروني مما يعزز النمو واالزدهار 

االقتصادي في اإلمارة.

في صدارة االبتكار التقني
قال سعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام 

لمركز دبي لألمن اإللكتروني: “تعتبر دبي في 
مقدمة مدن العالم في مجال تطوير المدن 
وتوظيف تقنيات النقل ذاتي القيادة بفضل 

التزاماً من مركز دبي لألمن اإللكتروني 
بدعم تحقيق استراتيجية تحول دبي إلى 

نظام التنقل الذاتي بحلول عام 2030، 
أطلق مركز دبي لألمن اإللكتروني معايير 

األمن اإللكتروني للمركبات الذكية 
ذاتية القيادة التي ستصبح وسيلة 

التنقل الرئيسية في شوارع المدينة في 
المستقبل القريب.

رؤية القيادة الحكيمة الخاصة بالتحول الذكي، 
ما جعل دبي سّباقة من حيث تشغيل مجموعة 
من السيارات الكهربائية المزودة بالتقنية ذاتية 

القيادة.” 

وأشار إلى أن: “مركز دبي لألمن اإللكتروني 
يعمل مع شركائه من القطاع الحكومي لوضع 

أفضل الممارسات والمعايير التي من شأنها 
تمكين وتأمين هذه التقنيات الناشئة ضد كافة 
التحديات األمنية. إن تحقيق المستوى األمثل 

من األمن اإللكتروني للسيارات الذكية ذاتية 
القيادة سيضمن االنتقال السلس واآلمن إلى 

عصر ال نحتاج فيه إلى سائقين بشريين، بل 
يمكننا االعتماد على السيارات ذاتية القيادة 

كوسيلة موثوقة كليًا لنقل الركاب داخل المدينة 
أو في الرحلت الطويلة بسلم وأمان.”

معايير أمن إلكتروني 
جديدة للسيارات ذاتية 

القيادة

أمن املركبات ذاتية القيادة
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وتأتي هذه المعايير ضمن إطار استراتيجية دبي 
للتنقل الذكي ذاتي القيادة الهادفة لجعل %25

من رحلت النقل ذاتية القيادة بحلول العام 
2030. ويتوقع أن تصل العوائد االقتصادية 

السنوية لهذه االستراتيجية إلى 22 مليار درهم، 
وذلك من خلل خفض تكاليف النقل ومستويات 

التلوث البيئي والحوادث المرورية بصورة فعالة.

وعن معايير األمن 
اإللكتروني قالت 

الدكتورة بشرى 
البلوشي مديرة 

األبحاث واالبتكار 
في مركز دبي لألمن 

اإللكتروني: “تم 
تطوير إطار المرحلة 

األولية لمعايير األمن 
اإللكتروني من خلل 

إجراء مسح وتحليل 
التهديدات  لنطاق 

اإللكترونية والمخاطر المحتملة التي تواجه 
المركبات ذاتية القيادة.” 

وأشارت إلى أن “هذه المعايير تغطي عدة جوانب 
مثل أمن االتصاالت في المركبة، وأمن البرمجيات، 

وأمن األجهزة وسلمة سلسلة التوريد.”

والجدير بالذكر أن معايير األمن اإللكتروني 
ستوفر المتطلبات والمبادئ التوجيهية لجميع 
المركبات ذاتية القيادة وسيتم استخدامها من 

ِقبل إدارات حكومة دبي ذات الصلة لمساعدتها 
على توفير أعلى مستويات األمان والكفاءة في 

قطاع النقل الذكي.

األمن المعياري 
وتجمع السيارة الذكية ذاتية القيادة بين عناصر 
العالمين المادي واالفتراضي؛ ما يجعلها عرضة 
للتهديدات المحتملة التي ال تنطوي فقط على 
الهجمات اإللكترونية التقليدية ضد المعلومات 

ونظام تشغيل السيارة، بل تتضمن أيضًا جيًل 
جديدًا من األنشطة اإلجرامية مثل االختطاف 

عن ُبعد وبرامج الفدية الخبيثة. كما يجب تأمين 
الشبكات التي تربط بين المركبات ذاتية القيادة 

بدءًا من خصائص التحكم في التنقل وصواًل إلى 
األنظمة المالية التي تدير المدفوعات.

الدكتورة بشرى البلوشي، 
مديرة األبحاث واالبتكار

وتهدف إمارة دبي إلى أن تكون في طليعة 
تكنولوجيا النقل الذكي من أجل ضمان وصول 

المقيمين والزوار إلى وجهاتهم 
بأمان وكفاءة وسعادة.

وتسهم السيارات ذاتية القيادة 
جنبًا إلى جنب مع تقنيات المرور 

الذكية مثل إشارات المرور الذكية 
ومواقف السيارات الذكية 

ورسوم المرور الذكية في تقليل 
مستويات الضغط على البنية 
التحتية الخاصة بقطاع النقل 

وتساعد على توفير حركة مرورية 
سلسة بل توتر داخل المدينة.

تساهم جهود مركز دبي لألمن 
اإللكتروني بشكل كبير في تطوير 

منظومة أمنية إلكترونية قوية 
ومنيعة للسيارات ذاتية القيادة 

وبناء األنظمة والبنية التحتية 

396مليون
بما  توفيرها  ساعة سيتم 
يؤدي إلى رفع إنتاجية 

األفراد (%13)

900مليون 
النقل  تكاليف  تقليل  درهم قيمة 

(%44) لكل كيلومتر 

1.5مليار
نتيجة  توفيرها  درهم سيتم 
(%12) البيئي  التلوث  خفض 

18مليار
 درهم سيتم توفيرها 

نتيجة رفع كفاءة قطاع 
النقل العام (%20)

اللزمة لضمان تنفيذ استراتيجية التنقل الذاتي 
بسلسة ونجاح في كافة أنحاء الدولة. 

أمن املركبات ذاتية القيادة

أهداف استراتيجية دبي للتنقل 
ذاتي القيادة لعام 2030
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أخبار مركز ديب لألمن اإللكتروني

مركز دبي لألمن 
اإللكتروني يدّشن 

ُمختبرًا ألبحاث األمن 
الرقمي األّول من 

نوعه بالمنطقة في 
جامعة دبي

دّشن مركز دبي لألمن اإللكتروني مختبرًا 
هو األّول من نوعه على مستوى منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلطلق 
لمواجهة  غير مسبوقة  بحثية  ابتكارات 
المستقبلية. اإللكتروني  األمن  تحديات 

المختبر جامعة  الذي يمّول  المركز  واختار 
دبي مقرًا له في كلية الهندسة وتقنيات 

المعلومات.

المختبر سعادة يوسف حمد  افتتح 
الشيباني، مدير عام مركز دبي لألمن 
الدكتور عيسى  اإللكتروني، وسعادة 

رئيس جامعة دبي. ويختص  البستكي، 

أبحاث األمن اإللكتروني غير  المختبر في 
الحاصلة  التطورات  تواكب  التي  التقليدية 

عالميًا في مجال الذكاء االصطناعي وثورة 
المركز  األشياء، وسيسهم  وإنترنت  البيانات 

عبر هذه األبحاث في بناء حلول أمن 
الرقمية  الثروة  ُتمكنه من حماية  إلكتروني 

التحديات  إلمارة دبي بشكل مستمر يستبق 
قبل حدوثها. الرقمية  والمخاطر 

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني: “رؤية 
قيادتنا الحكيمة ال تكتفي بالتخطيط والجاهزية 

للمستقبل القريب فقط 
بل ُترّكز على أهمية وضع 
خطط وحلول استراتيجية 

تلبي احتياجات دبي والمكانة 
التي تحتلها بين مدن العالم 

لعقود قادمة.” 

وأضاف: “نتطّلع إلى أن 
بناء جيل  يسهم المختبر في 
من خبراء األمن اإللكتروني 

عملهم  عبر  المواطنين 
تعالج  على مشاريع مبتكرة 

مركز دبي لألمن 
اإللكتروني ُيطلق

منصة لدعم التزام 
الجهات الحكومية 

بمؤشرات األمن 
اإللكتروني ضمن 

منظومة التمّيز 
الحكومي بدبي

أطلق مركز دبي لألمن اإللكتروني منصة لدعم 
التزام الجهات الحكومية بمؤشرات األمن اإللكتروني 

التي يجب على المؤسسات الحكومية في دبي 
تطبيقها ضمن مؤشرات األمن اإللكتروني لمنظومة 

التمّيز الحكومي بدبي الخاصة ببرنامج دبي لألداء 
الحكومي المتميز التابع لألمانة العامة للمجلس 

التنفيذي إلمارة دبي. وقد 
أعلن المركز عن هذه المنصة 

ضمن ورشة عمل نظمها 
لتوعية مختلف الجهات في 

دبي لمتطلبات مؤشرات 
األمن اإللكتروني بالتعاون مع 

برنامج دبي لألداء الحكومي 
المتميز، وتم إدراج 13 مؤشر 
أداء لألمن اإللكتروني ضمن 
معايير فئة الجهة الحكومية 

الرائدة والمستمدة من المحاور 
الخمسة الستراتيجية دبي لألمن 

اإللكتروني.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام 
لمركز دبي لألمن اإللكتروني: “وصولنا لرؤية القيادة 
الحكيمة بجعل دبي المدينة األكثر أمانًا إلكترونيًا في 

العالم يتطلب تضافر الجهود ومتابعة وتطبيق أفضل 
المعايير التي تستجد في مجال األمن اإللكتروني، 
وهو ما نسعى لتطبيقه عبر العمل المستدام مع 

شركائنا الحكوميين لتحقيق هذه الرؤية.”

ومن جهته أكد هزاع النعيمي المنسق العام باإلنابة 
لبرنامج دبي لألداء الحكومي المتمّيز على أهمية 

امتثال الجهات الحكومية في دبي لمتطلبات 
األمن اإللكتروني وقال: “نحن على ثقة بأن الجهات 

الحكومية ستعمل على تطبيق تلك المعايير 
والمؤشرات تحقيقًا لريادتها العالمية وتجسيدًا لرؤية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

رعاه الله.”

العديد من  بالتعاون مع  تحديات واقعية 
الحكومية والخاصة في دبي“. الجهات 

البستكي  الدكتور عيسى  وأوضح سعادة 
أن جامعة دبي تسعى إلى تحقيق رؤية 

2021 في تنشيط البحث العلمي  اإلمارات 
الداعمة  المؤسسات  يخدم  الذي  التطبيقي 

الرؤية، مؤكدًا على أهمية مختبر  لهذه 
البحثي في حماية  األمن اإللكتروني 
واالختراقات  الهجمات  المجتمع من 

العدائّية. اإللكترونّية 
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مركز دبي لألمن 
اإللكتروني وجامعة 

الشارقة يطلقان 
منصة أمن إنترنت 

األشياء

أطلق مركز دبي لألمن اإللكتروني وجامعة 
إنترنت األشياء  تفاعلية ألمن  الشارقة منصة 
هي األولى من نوعها في الدولة التي تتيح 
التحقق من مدى األمن  المختلفة  للجهات 

المستخدمة  األشياء  إنترنت  الرقمي ألجهزة 
لديها.

وأوضح المركز أن منصة أمن إنترنت األشياء 
قائمة على أبحاث متخصصة تتيح إجراء عدة 

أية  أمنية مبرمجة مسبقًا للكشف عن  اختبارات 
ثغرات أمنية محتملة مثل نقاط الضعف في 

اإللكترونية.  األنظمة 

البلوشي مديرة  الدكتورة بشرى  وأضافت 
األبحاث واالبتكار في مركز دبي لألمن 

التعاون مع جامعة  اإللكتروني: “ُيسعدنا هذا 
الشارقة، ومنذ اللحظات األولى إلطلق 

اإللكتروني قمنا بوضع  استراتيجية دبي لألمن 
لدبي منصات  تنفيذية ومشاريع ستوفر  خطط 

لإلمارة  الرقمي  المستقبل  لتأمين  متخصصة 
إنترنت األشياء.” وضمنها هذه المنصة ألمن 

المرابطي  الدكتور عبد المجيد  ومن جانبه قال 
الشارقة: “نفخر  العلوم في جامعة  عميد كلية 

بهذه الشراكة مع مركز دبي لألمن اإللكتروني؛ 
بمنح  الجامعة  األكاديمي في  نموذجنا  ويتميز 

التدريسية فرصة  الهيئة  أعضاء  الطلبة وحتى 
المساهمة  توظيف قدراتهم ومعارفهم في 

اإلمارات  بتطوير مشاريع تخدم مستقبل 
العالم.” وطموحها لتكون األفضل في 

أخبار مركز ديب لألمن اإللكتروني

مركز دبي لألمن 
اإللكتروني ينظم ندوة 

استشراف مستقبل األمن 
IEEE الرقمي بالتعاون مع

بتنظيم  اإللكتروني  لألمن  دبي  مركز  قام 
الرئيسية  التحديات  “مواجهة  بعنوان  ندوة 

مع معهد  بالتعاون  اإللكتروني”  األمن  في 
بهدف   IEEE واإللكترونيات  الكهرباء  مهندسي 
مجال  في  التقنيات  بأحدث  التوعية  مبدأ  تعزيز 

دبي  رؤية  لتحقيق  اإللكتروني  األمن 
اآلمن. الرقمي  بالتحول  المستقبلية 

المختصين  من  عدد  الندوة  حضر 
اإللكتروني في  األمن  في مجال 

الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات 
المختلفة  والجامعات  البحثية  والمراكز 

الضوء على  إلقاء  الدولة؛ وتم  في 
في  اإللكتروني  األمن  تحديات 

األساليب  أحدث  واستعراض  العالم 

المتغيرة  المخاطر  لمواجهة  المبتكرة  والحلول 
الخبراء  من  نخبة  بمشاركة  وذلك  والمتجددة، 

اإللكتروني. األمن  مجال  في  والباحثين 

مدير  الزرعوني  مروان  الدكتور  الندوة  افتتح 
المعلومات في مركز دبي  إدارة خدمات 

“نتطلع من خلل  اإللكتروني وصرح:  لألمن 
مدينة  جعل  إلى  الرقمي  التحول  نحو  مسيرتنا 

إلكترونيًا وذلك من  العالم  أأمن مدن  دبي 
باستباق  تتميز  عالمية  رقمية  تجارب  ابتكار  أجل 

واٍع  مجتمع  وإعداد  التقنية  التطورات  آخر 
اإللكترونية“.  بالمخاطر 

قادة الفضاء اإللكتروني 
مبادرة تستهدف تثقيف طلبة المدارس لتحقيق 

األمان عبر الوقاية من المخاطر

لطلبة  الموجه  اإللكتروني  الفضاء  قادة  برنامج  اإللكتروني  لألمن  دبي  مركز  أطلق 
14 و18 عامًا. بين  العمرية  الفئة  المدارس من 

#الوعي_أمان  شعار  تحت  البرنامج  انطلق 
خبراء  البرنامج  على  واإلشراف  التنفيذ  وتم 
منظمة  مع  وبالتعاون  اإللكتروني  باألمن 

توضيح  الحضور من  واستفاد   ،ICDL
الرقمي  األمان  مبادئ  من  مجموعة 

والتطبيقات  لإلنترنت  اآلمن  واالستخدام 
الذكية. واألجهزة 

الخدمات  إدارة  عبدالله مدير  وصرح حسن 
األمن  بمخاطر  الطلبة  أبنائنا  “توعية  اإللكتروني:  لألمن  دبي  مركز  في  المساندة 

أهم  إحدى  هي  لديهم  المعلومات  لتكنولوجيا  اآلمن  االستخدام  وتشجيع  اإللكتروني 
عالميًا  المعروف  الرقمية، ومن  االختراق  الهجمات ومحاوالت  وجه  الدفاع في  خطوط 

بهذه  المخيم  واهتم  المجتمع؛  أفراد  لدى  الثقافة  نقص  نتيجة  تنجح  االختراقات  أغلبية  أن 
سفراء  ليكونوا  اإللكتروني  لألمن  التقنية  المهارات  وإكسابهم  وعيهم  لرفع  العمرية  الفئة 
والمفاهيم  المهارات  أهم  بتغطية  وقمنا  المجتمع.  في  الرقمي  األمان  وتحقيق  للتوعية 

الرقمي  االستهداف  محاوالت  ومنع  تمييز  على  بالبرنامج  الملتحقين  قدرة  ستعزز  التي 
وقوعها.” قبل 
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دولة اإلمارات منصب وزير دولة لشؤون الذكاء 
االصطناعي في العام 2017، وتم تشكيل فريق من 

الرؤساء التنفيذيين للبتكار وكذلك مجلس الذكاء 
االصطناعي للدولة لإلشراف على التنفيذ والتطوير 

واالستخدام اآلمن لتطبيقات الذكاء االصطناعي.

هذه التقنيات الثورية ال تقود مسيرة التنمية 
المستقبلية فحسب بل ُتعد أيضًا أداة فائقة الفعالية 

لتسريع أهداف الدولة واالرتقاء بحياة المواطنين 
والمقيمين وذلك بما ينسجم مع مئوية اإلمارات 

2071، الرامية إلى أن تكون دولة اإلمارات األفضل 
بالعالم في المجاالت كافة.

وتضم االستراتيجية مجموعة من مؤشرات 
األداء األساسية للعام 2031، من ضمنها زيادة 

إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30% وتقليل تكلفة 
الخدمات الحكومية سنويًا بنسبة 50%، ومقاومة 

األزمات المالية بنسبة 90%، واستخدام الذكاء 
االصطناعي في الخدمات الحكومية وتحليل 

البيانات بنسبة %100.

إضافة قيمة حقيقية
اعتمدت دولة اإلمارات حتى اآلن 26 آلية لتفعيل 

تطبيقات الذكاء االصطناعي في عدة قطاعات 
اقتصادية على نطاق كافة المستويات الحكومية 
والخاصة؛ وتشمل ميزاتها تقديم حلول ثورية تعزز 

نوعية الحياة في المدن الذكية كمدينة دبي، 
وستغطي أيضًا أنظمة البنية التحتية مثل حركة 

المرور واستهلك الطاقة والسلمة العامة. وفي 
القطاع العام، من المتوقع أن تجني قطاعات البناء 

والتصنيع ثمار تفعيل تقنيات الذكاء االصطناعي، 
إضافة إلى قطاعات التجزئة والصحة والتعليم.

ساهمت الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتبناها 
القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات في تعزيز ريادة 

الدولة على مستوى العالم. وتهدف استراتيجية 
اإلمارات للذكاء االصطناعي 2031 التي أطلقتها 

الدولة في العام 2017، إلى االرتقاء باألداء الحكومي 
وتسريع اإلنجاز وإيجاد بيئات حيوية لتحقيق التقدم 

والنمو واالزدهار.
 

وانطلقًا من هذه الرؤية، أّكد صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الذكاء 
االصطناعي سيكون المحرك الرئيسي للنمو خلل 

العقد القادم.

وتعد استراتيجية الذكاء االصطناعي أول مبادرة 
ضخمة ضمن مئوية اإلمارات 2071. وفي تصريح له، 

توجه سموه إلى كافة الكوادر الوطنية المتخصصة 
في مجال الذكاء االصطناعي قائًل: “المرحلة 

المقبلة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء 
االصطناعي، لخدمة مصالحنا الوطنية العليا، إذ 
إن تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي سيحقق 

وفرًا ويطور قطاعات جديدة ويوفر فرصًا مختلفة 
القتصادنا الوطني.” 

وتعد هذه االستراتيجية األولى من نوعها في 
المنطقة والعالم، من حيث القطاعات التي 

تغطيها، ونطاق الخدمات التي تشملها، وترتكز 
على خمسة محاور رئيسية من بينها تطوير قدرات 

ومهارات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء 
االصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المرتبطة 

بالتكنولوجيا من خلل الدورات التدريبية والبرامج 
التوعوية. ولتحقيق أهداف هذه المحاور استحدثت 

تضع حكومة دولة اإلمارات التقنيات 
التحويلية، وهي تلك التقنيات القادرة 

على إحداث تغييرات جذرية مثل 
التعلم العميق وتعلم اآللة والذكاء 

االصطناعي، على قائمة خططها 
االستراتيجية الستشراف المستقبل.

اإلمارات تطمح 
آلفاق جديدة

في االبتكارات 
التقنية

الذكاء االصطناعي
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النقل
تقليل الحوادث

وتخفيض التكاليف
التشغيلية

الصحة
تقليل نسبة األمراض

المزمنة والخطيرة

الفضاء
إجراء التجارب بدقة
فائقة وتقليل نسب

األخطاء المكلفة

الطاقة المتجددة
تحسين إدارة المرافق
واستهلك الطاقة

المياه
إجراء التحاليل

والدراسات لتوفير
مصادر المياه

التكنولوجيا
رفع نسبة اإلنتاج والمساعدة

في اإلنفاق العام

التعليم
التقليل من التكاليف

وزيادة الرغبة في التعلم

البيئة
زيادة نسبة التشجير

المرور
تقليل الحوادث

واالزدحام المروري،
وتحسين األنظمة

المرورية

وتتجه الدولة إلى تنمية وتطوير الكفاءات العلمية 
المتخصصة والقدرات المحلية في مجال الذكاء 

االصطناعي من خلل تأسيس المراكز البحثية 
مثل مختبر الذكاء االصطناعي وإعداد مناهج 

أكاديمية عالمية خاصة بتقنية المعلومات، وذلك 
إلعداد أجيال مستقبلية قادرة على تحقيق أهداف 

استراتيجية الدولة للذكاء االصطناعي. كما أعدت 
الجامعة البريطانية في دبي برنامجًا خاصًا للذكاء 

االصطناعي وأتاحت درجة البكالوريوس في الذكاء 
االصطناعي التي تغطي مواضيع علمية بحتة خاصة 

بتطبيق وتطوير تقنيات الذكاء االصطناعي.

االنضمام إلى الريادة العالمية
أظهرت دراسة أجرتها شركة االستشارات العالمية 

“برايس ووترهاوس كوبرز - الشرق األوسط” أن 
التقنيات الُمغّيرة التي تعتمدها حكومة اإلمارات، 

مثل الذكاء االصطناعي، ستساهم بنحو 353 مليار 
درهم في االقتصاد المحلي بحلول العام 2030، ما 

سيحفز النمو في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة 
بنسبة 14% تقريبًا. في حين أنه من المتوقع أن تبلغ 
مساهمة الذكاء االصطناعي في االقتصاد العالمي 

57.8 تريليون درهم بحلول العام 2030.

وتسعى اإلمارات لتنافس الدول الرائدة في مجال 
الذكاء االصطناعي من خلل اعتماد االستراتيجيات 

المحفزة للبتكار وإنشاء تطبيقات مبتكرة تسهم في 
زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير فرص العمل 

في القطاعات ذات الصلة بالذكاء االصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن المبادرات االستراتيجية التي 
تطلقها الحكومة اإلماراتية للذكاء االصطناعي 

تسهم في تعزيز مكانة اإلمارات كدولة رائدة في 
حلول وتطبيقات الذكاء االصطناعي على مستوى 
المنطقة، والعالم في المستقبل القريب. وتتمثل 

هذه المبادرات في االستراتيجيات المستقبلية 
التي تتبناها إمارة دبي مثل “دبي الذكية 2021”، 

و”استراتيجية دبي للطباعة ثلثية األبعاد”، 
و”استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة.”

دبي.. أكثر المدن أمانًا وسعادة 
تشهد تقنيات األمن اإللكتروني التي تستند إلى 

تطبيقات التعلم العميق، مثل تعلم اآللة والذكاء 
االصطناعي، تطورًا غير مسبوق، وعند تزويد 

هذه اآلالت ببيانات متعلقة بالتهديدات األمنية 
المحتملة فإنها ستكون قادرة على اتخاذ قرارات 
مستقلة تمّكنها من حظر أي خرق محتمل لنظم 

المعلومات.

تستهدف استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي 2031 لدولة اإلمارات عدة قطاعات:

الذكاء االصطناعي

هل تعلم أن شرطة دبي تضم أول شرطي آلي 
ذكي في العالم وهو يجوب شوارع دبي اآلن؟ لقد 

انضم رسميًا إلى قوة الشرطة في مايو 2018، 
ومن المتوقع أن يشّكل الشرطيون اآلليون نحو 

25% من شرطة دبي بحلول العام 2030.

ومن الناحية األخرى تستهدف استراتيجية دبي 
للتنقل ذاتي القيادة تحقيق النسبة نفسها؛ 

إذ تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلت 
التنقل في دبي – البرية والجوية - إلى رحلت 
ذاتية القيادة بحلول العام 2030. كما أضافت 
هيئة كهرباء ومياه دبي خمسة روبوتات معّززة 

بالذكاء االصطناعي إلى مراكز إسعاد المتعاملين 
الخاصة بها، لتوفير خدماتها الذكية لجميع فئات 

المتعاملين في وقت قياسي.

وال شك أن “إكسبو 2020 دبي” سيكون وجهًة 
عالميًة لتطبيقات الذكاء االصطناعي، حيث 

تتوقع دبي استقبال أكثر من 20 مليون زائر على 
مدى فترة المعرض التي تستمر ستة أشهر. 

وسوف يشهد المعرض مختلف تطبيقات الذكاء 
االصطناعي المستقبلية في مختلف المجاالت 

بدءًا من خدمة المتعاملين وصواًل إلى التسويق 
الذكي. وسوف ُتستخدم التقنيات المعّززة بالذكاء 

االصطناعي في تحسين تجربة الزائرين من خلل 
تسريع اإلجراءات والحصول على المعلومات 
التفاعلية والمتجاوبة عبر التطبيقات الذكية 

وواجهات المحادثة التفاعلية، وتعزيز إجراءات 
السلمة المشددة من خلل أنظمة وأجهزة قادرة 

على التعرف إلى الوجوه. 
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أصبح التسوق اإللكتروني وسيلة الشراء 
المفضلة لدى الكثيرين لما يتمتع به من 

كثر  ميزات عديدة تتيح تجربة تسوق أ
سهولة وراحة.. وال يزال يشهد التسوق 

اإللكتروني تطوراً متزايداً مع تطّور العالم 
االفتراضي، إذ لم يعد يقتصر على شراء 
المالبس والسلع والمنتجات الشخصية 
فقط، بل يتيح لك إمكانية شراء الهدايا 

وتوصيلها إلى عنوان محدد، والبحث عن 
أفضل عروض السيارات الرائعة التي 

تحلم باقتنائها أو حتى شراء احتياجاتك 
األسبوعية من الخضروات والفاكهة 

الطازجة، ليتم توصيلها إليك أينما كنت 
بضغطة زر واحدة ومن دون أن تغادر 

منزلك!

قد يكون التسوق عبر اإلنترنت تجربة 
مريحة، ولكنه أيضاً محفوف بالمخاطر.. 

لذلك خذ حذرك قبل أن تسّجل 
تفاصيل بطاقتك اإلئتمانية إلتمام 

عملية الشراء، واحرص على اتخاذ كافة 
احتياطات األمان. 

صحيح أن التكنولوجيا قطعت شوطًا كبيرًا في 
مجال االحتياطات األمنية على مر السنوات 

األخيرة، لكن كن على يقين أنك كلما قمت بعملية 
شراء عبر اإلنترنت قد يكون هناك شخص ما يحاول 
الوصول إلى بياناتك الشخصية والمالية أو يخدعك 

بعرض وهمي ويقنعك بالدفع مقابل شيء لن 
تحصل عليه أبدًا.

فيما يلي بعض النصائح يقدمها لك خبراء األمن 
اإللكتروني لتحظى بالحماية التامة عبر اإلنترنت 

وتستمتع بتجربة تسّوق إلكترونية آمنة: 

حّدث جهازك باستمرار
هل تعلم أن التكنولوجيا نفسها توفر لك الحماية 

الكافية التي تسعى إليها؟ هذا صحيح، فإن المنصات 
اإللكترونية الموثوقة تقوم بتشفير بياناتك المالية، 

أو تحويلها إلى شفرة يتعّذر قراءتها؛ ولكن بشرط أن 
تقوم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك والتطبيقات 

التابعة ألطراف ثالثة. ويميل الكثيرون إلى إهمال 
هذه الخطوة، مع العلم أن الُنسخ المحّدثة تشتمل 

على إصلحات مهمة تتضمن برامج مخصصة لتصحيح 
الثغرات األمنية الحديثة كما أنها تضمن لك تشغيل 

البرامج والتطبيقات بكفاءة وأمان طوال الوقت.

استخدم التقنيات اآلمنة
قم بتطبيق مفهوم “الصحة الرقمية السليمة” من 

خلل االبتعاد عن المواقع اإللكترونية غير الموثوقة 
والمخادعة، وعدم النقر على اإلعلنات المشبوهة 

وعدم فتح مرفق رسالة بريد إلكتروني من مصدر 
غير موثوق. واحرص دائمًا على استخدام رقم معّرف 

شخصي )PIN( أو كلمة مرور لفتح جهازك الذكي 
أو حاسوبك الشخصي، تحسبًا لوقوعها في أيدي 

العابثين الذين قد يرسلون إلى جهازك برامج تجسس، 

هل تتسوق إلكترونيًا؟
تــوخَّ الحـــذر

قــــدر المستطـاع!

التسوق اإللكتروني
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كبرامج رصد لوحة المفاتيح التي يمكن نشرها من 
خلل برمجيات خبيثة أو تحميلها أثناء ابتعادك عن 

حاسوبك لتزّود اللصوص بكلمة المرور الخاصة بك أو 
معلوماتك المصرفية السرية.

اختر طريقة دفع آمنة تمامًا
يمكنك تجنب الوقوع ضحية لعمليات االحتيال عن 

طريق اختيار أفضل وسائل الدفع التي توفرها منصات 
الدفع اإللكترونية مثل بطاقات اإلئتمان أو بطاقات 

اإلئتمان المدفوعة مسبقًا أو بطاقات السحب 
أو خدمات الدفع التابعة ألطراف ثالثة معروفة 

وموثوقة.

تحظى بطاقات اإلئتمان بحماية ُمحكمة ضد عمليات 
االحتيال، وحتى إذا وقعت ضحية أي نوع من أنواع 
االحتيال فبإمكانك استرداد ما تم صرفه من المال. 

فبطاقات االئتمان مزودة بميزة األمان )رمز التحقق 
من البطاقة( الموجودة على ظهر البطاقة وهي 
عبارة عن رمز إضافي مكّون من ثلثة أرقام يوفر 

المزيد من الحماية. أما خدمات األطراف الثالثة فهي 
تضمن لك عدم مشاركة أسرارك المالية مع منافذ 

التجزئة المختلفة، والتعامل فقط مع منفذ دفع 

اختر طريقة دفع
آمنة تمامًا

اختر المواقع
الموثوقة

استخدم التقنيات 
اآلمنة

اختر كلمات مرور قوية 
يصعب اختراقها

احتفظ بتفاصيل 
المعاملة

موثوق. وعادة ما تكون بطاقات السحب المباشر 
الخيار األرخص غير أنها األقل أمانًا، إذ يتم سحب 

األموال مباشرة من حسابك الشخصي بشكل فوري.

أيًا كانت طريقة الدفع التي تعتمدها، احرص دائمًا 
على توخي الحذر عندما ُيطلب إليك توفير معلومات 
سرية غير ضرورية عبر اإلنترنت. وتّذكر أن رقم هويتك 

اإلماراتية ليس ضروريًا على اإلطلق إلتمام عملية 
الدفع، فل تعطيه ألي منفذ تجزئة. وإذا ساورك 

الشك فيجب عليك التصرف سريعًا وإبلغ مصرفك 
عن أي نشاط غير ُمصرح به بمجرد أن تكتشفه. 

اختر كلمات مرور قوية
يصعب اختراقها

يزعم قراصنة االختراق اإللكتروني أنهم يستطيعون 
اختراق كلمات المرور األكثر تعقيدًا من خمس 

محاوالت على األكثر، إن لم يكن أقل من ذلك.. 
لكن يمكنك تقليل فرص االختراق إلى أدنى مستوى 

عن طريق اختيار كلمة مرور منفصلة لكل حساب 
لديك، بما في ذلك كلمات المرور الخاصة بحاسوبك 
وهاتفك الجوال. تجّنب اختيار الكلمات المشهورة أو 

األرقام التي يسهل تخمينها مثل تاريخ ميلدك أو 
رقم هاتف منزلك. اختر كلمة مرور تمزج بين الرموز 
واألرقام واألحرف الكبيرة والصغيرة. وإذا كان من 

الصعب تذّكر هذه التركيبة حاول ابتكار سلسلة 
كلمات قصيرة أو جملة ذات معنى لديك مثل 

Digger$loveshisredball# على سبيل المثال.

المواقع المعروفة
والموثوقة هي األكثر أمانًا

يجب عليك التسوق من مواقع التجارة اإللكترونية 
المعروفة والموثوقة فقط كي ال تقع ضحية عمليات 

النصب واالحتيال. كما أن منافذ التجزئة اإللكترونية 
المرموقة تعتمد سياسة االسترجاع اآلمنة إذا لم 

تعجبك مشترياتك عند استلمها.

لكن احذر، فقد يحاول بعضهم خداعك من خلل مواقع 
إلكترونية مزيفة، لذلك احرص دائمًا على التحقق من 
مثل  اإللكترونية،  المواقع  تلك  على  الدالة  اإلشارات 
 )net( الصور غير الواضحة، واألخطاء اإلملئية أو وجود

بداًل من )com( في عنوان الموقع اإللكتروني.

رقم  أو  للعملء  اتصال  مركز  أيضًا من وجود  وتحقق 
مخصص للمساعدة، وحاول االتصال به للتحقق من 
المواقع  عبر  إال  شراء  عملية  بأية  تقم  وال  صحته. 

اإللكترونية التي تمتلك شهادة طبقة المنافذ اآلمنة 
وجود  خلل  من  ذلك  من  التحقق  ويمكنك  )SSL(؛ 
متبوعًا  المغلق  القفل  ورمز  “آمن”   )secure( كلمة 
الموقع  عنوان  بداية  في   )//:https( ببروتوكول 

.)url( اإللكتروني

احتفظ بتفاصيل المعاملة
ال تتسّرع بإدخال رقم بطاقة الدفع الخاصة بك، 

فقد يقع ما لم يكن في الحسبان! عند القيام 
بعملية دفع إلكترونية، قم بأخذ لقطة للشاشة 
أو طباعة كافة تفاصيل المعاملة )بما في ذلك 

اإليصال أو رقم تأكيد الطلب( حتى يكون لديك دليل 
على إتمام المعاملة. 

حّدث جهازك
باستمرار

التسوق اإللكتروني
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دولة  محاكم  أبواب  عدة طرقت  قائع  وفي 
تم  قضية  منها  األخيرة،  اآلونة  في  اإلمارات 

بتهمة  درهم،  آالف  ثلثة  شخص  تغريم  فيها 
التواصل  منصة  عبر  اآلخرين  إلى  اإلساءة 

استخدام  قضية  وأخرى  “إنستغرام”،  اإلجتماعي 
“واتساب”؛  تطبيق  عبر  والمسيئة  النابية  األلفاظ 

مشاهير  أحد  حبس  تم  أخرى  قضية  وفي 
نشره  خلفية  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 

منصة  على  الشخصي  حسابه  في  فيديو  مقطع 
وهو  فيه  يظهر  “إنستغرام”  االجتماعي  التواصل 

حق  في  مسيئة  وكلمات  نابية  عبارات  يوجه 
الشخصيات. إحدى 

يقف القانون في دولة اإلمارات 
بالمرصاد لقضايا اإلساءة لآلخرين 

واالستهزاء بهم عبر قنوات التواصل 
االجتماعي، ويعتبرها ”جريمة“ ُيعاقب 

عليها بأقسى العقوبات، التي تبدأ 
بالغرامات المالية وتصل إلى السجن أو 

حكم يقضي بعقوبة ترحيل من البلد. 

وفي لقاء لمجلة “إشارات” مع المحامي 
البحر، قال أن الجهل  القانوني يوسف  والمستشار 

بالقانون ال يعفي من العقوبة، إن اإلساءة 
النابية عبر مواقع  لآلخرين واستخدام األلفاظ 

عليها  ُيعاقب  جريمة  يعتبر  االجتماعي  التواصل 
المجني عليه،  آلية مقاضاة  القانون، وحدد 

موضحًا: “يحق للمجني عليه الذي تعرض إلى 
إساءة على مواقع التواصل االجتماعي أن يتوجه 

بالواقعة مع  إلى الجهات المختصة لفتح بلغ 
إرفاق الدالئل واإلثباتات بحق المشكو ضده 

في الواقعة كصورة من اإلساءة ووثائق ُتبين أن 
الحساب عائد إلى المتسبب في اإلساءة.”

اإلساءة لآلخرين
واالستهزاء بهم واالستخفاف..

قد تتحول إلى قضية جنائية
أمام القانون!

تحلَّ بالحكَمة على
التواصل االجتماعي منصات

منصات التواصل االجتماعي
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      ال يجوز قانونيًا 
قبول دعوى 

اإلساءة لآلخرين 
في وسائل النشر 

اإللكتروني بعد 
مرور أكثر من ثالثة 

اإللكتروني بعد 
مرور أكثر من ثالثة 

اإللكتروني بعد 

أشهر من يوم علم 
المجني عليهم 

بالجريمة

فتح البالغ
إما  البلغ  لفتح  وأضاف: “ثمة طريقتان 

إلى أقرب مركز للشرطة أو  بالذهاب مباشرة 
إلى  التوجه  أو من خلل  الذكية  التطبيقات  عبر 

البلغ  فتح  وبعد  لتقديم شكوى،  العامة  النيابة 
بدورها  لتقوم  العامة  النيابة  إلى  تحويله  يتم 
الدعوى  رفع  القانونية في  باتخاذ اإلجراءات 
الدعوى في  المحاكم أو حفظ  الجزائية أمام 
حال رأت عدم توفر أدلة كافية أو عدم توفر 

الجريمة.” أركان 

القانون
20 من المرسوم بقانون رقم  تنص المادة 
تقنية  2012 بشأن مكافحة جرائم  5 لسنة 

بأحكام  أنه: “مع عدم اإلخلل  المعلومات على 
اإلسلمية،  الشريعة  المقررة في  القذف  جريمة 

التي ال تقل عن مئتين  بالحبس والغرامة  يعاقب 
ألف  تتجاوز خمسمئة  ألف درهم وال  وخمسين 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب 
إليه واقعة من شأنها أن تجعله  غيره أو أسند 

محًل للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين، وذلك 
تقنية  وسيلة  أو  معلوماتية،  شبكة  باستخدام 

معلومات.”

العليا  االتحادية  المحكمة  “أن  البحر:  وأوضح 
شددت على عدم جواز قبول دعوى السب 

مرور  بعد  المعلومات  تقنية  وسائل  باستخدام 
المجني عليهم  أكثر من ثلثة أشهر من يوم علم 
تراخيهم في  أن  إلى  بالجريمة ومرتكبها”، مشيرًا 

لقانون  وفقًا  يسقط حقهم  الشكوى  تقديم 
االتحادي. الجزائية  اإلجراءات 

العامة رفع  النيابة  ويضيف: “في حال قررت 
ستعرض  فإنها  الجنائية  المحكمة  إلى  القضية 

المختلفة، ومن حق  التقاضي  مراحل  على 
التوجه  لصالحه  الحكم  حال  عليه في  المجني 

على  للحصول  المختصة  المدنية  للمحكمة 
تعويض.”

عقلية المنتهك 
التواصل  مواقع  مستخدمي  على  يجب 

التعامل  في  حذرين  يكونوا  أن  االجتماعي 
عند  االنفعال  من  والحذر  الغرباء،  مع 

المسجلة  أو  المكتوبة  الكلمات  استخدام 
والمساءلة  المحظور  فخ  في  يقعوا  ال  حتى 

الردود  تجنب  عليهم  لذلك  القانونية، 
فرصة  الشاتم  يمنحوا  ال  حتى  واالنفعال 

العدائية.  غايته  وتحقيق  للتمادي 

      ال يجوز قانونيًا       ال يجوز قانونيًا 

البحر يوسف  القانوني  والمستشار  المحامي 

منصات التواصل االجتماعي
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     يجب عدم 
التسرع في إطالق 
الكلمات المسيئة 
والتأني والتفكير 
قبل الرد، ويعتبر 

تجاهل مجمل األمر 
تصرفاً حكيمًا

بأنها  تتصف  ما  غالبًا  المنتهك  إن شخصية 
األلفاظ  بعض  تطلق  لذلك  عدائية  شخصية 

باالنتصار،  والشعور  النقص  عقدة  لتعوض  النابية 
ُملم  الشاتم غير متعلم وغير  وقد يكون 

مواقع  مستخدمي  وبعض  القانونية،  بالثقافة 
غيرهم  استفزاز  إلى  يلجؤون  االجتماعي  التواصل 

بقضايا  وتوريطهم  بالمحظور  إيقاعهم  بغية 
يجب  لذلك  والحبس،  الغرامات  تشمل  جنائية 

المسيئة  الكلمات  التسرع في إطلق  عدم 
تجاهل مجمل  ويعتبر  الرد،  قبل  والتفكير  والتأني 

األمر تصرف حكيم.

آداب التعامل
في التواصل االجتماعي

التواصل  مواقع  مستخدم  على  يجب 
يسمح  وال  بالحكمة  يتحلى  أن  االجتماعي 

يتعامل  وأن  غضبه،  وإثارة  باستفزازه  لآلخرين 
اإللكترونية  المجتمعات  مع  متسامح  بشكل 
وتربيته.  بأخلقه  ويرتقي  معها  يتواصل  التي 
إال  خبر  وأي  الشائعات  نشر  تجنب  يجب  كما 

الخبر. صحة  من  التأكد  بعد 
التواصل  الناس مواقع  أحيانًا يستغل قلة من 

التهم،  وتلفيق  التشهير  أجل  من  االجتماعي 
عن  للتنفيس  كوسيلة  إليها  ويلجؤون 

بها، مستخدمين  يمرون  التي  الحياة  ضغوطات 
العامة، وكثير من  تتنافى مع اآلداب  كلمات 

يقومون  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي 
المستخدم  يكون  فأحيانًا  مزيفة،  حسابات  بإنشاء 

مرشدًا أخلقيًا، وتارة أخرى يتحول إلى ناقد 
التي  النابية  واأللفاظ  الجارحة  الكلمات  يستخدم 

قد ال يتفوه بها أمام الناس في الواقع، ومنهم 
تؤثر  التي  األكاذيب والشائعات  بنشر  من يقوم 

أخرى مستغلين  في فئة وتحرضها على فئة 
“مونديال  المثال  سبيل  على  العامة،  المناسبات 

التواصل  العالم” حيث شهدت منصات  كأس 
بين  كثيرة  االجتماعي معارك طاحنة وإساءات 

لمشجعين. ا

أكثر تسامحًا مع اآلخرين السيما  يجب أن نكون 
مع من ال نعرفهم إال عن طريق الشاشة 
أن  يمكن  التي  الحسابات  ونختار  المضيئة، 

نتواصل معها بشكل آمن وموثوق. 

     يجب عدم      يجب عدم 
     على مستخدم 

مواقع التواصل 
االجتماعي أن 

يتحلى بالحكمة 
وال يسمح لآلخرين 

باستفزازه وإثارة 
غضبه، وأن يتعامل 

بشكل متسامح 
مع المجتمعات 
اإللكترونية التي 

يتواصل معها 

     على مستخدم      على مستخدم 

منصات التواصل االجتماعي
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يشهد العالم انتشاراً مقلقاً للجرائم 
اإللكترونية، لكن هل تساءلت يوماً 

عن الخسائر التي يتكبدها االقتصاد 
العالمي جّراء هذه الجرائم الخبيثة؟ 

تشير أحدث اإلحصاءات، الصادرة عن 
مركز الدراسات االستراتيجية بالتعاون 

مع شركة ”مكافي“ لبرامج األمن 
المعلوماتي، إلى أن قيمة الخسائر 

الناجمة عن الجرائم اإللكترونية بلغت 
نحو 2000 مليار درهم، أو ما يساوي 

0.8% من إجمالي الناتج المحلي على 
مستوى العالم. هل وجدت هذا الخبر 

صادماً؟ تابع القراءة لالطالع على 
التفاصيل..

هذا النمو الكبير للهجمات والجرائم اإللكترونية يلقي 
الضوء على أهمية ضمان تحقيق األمن اإللكتروني في 

مدينة دبي النابضة بالحركة وحمايتها من التهديدات 
اإللكترونية. وفيما يلي أبرز اإلحصاءات التي وردت في 

التقرير السنوي ِلمركز الدراسات االستراتيجية:

• أظهرت اإلحصاءات نموًا متسارعًا في الخسائر 
الناجمة عن الهجمات اإللكترونية، مقارنة بآخر تقرير 
صدر في العام 2014، حيث قدرت التكلفة وقتها 

بنحو 445 مليار دوالر.

• في مؤشر الجرائم ذات التأثير االقتصادي على  
 مستوى العالم، تحتل الجريمة اإللكترونية   

 المرتبة الثالثة بعد الفساد الحكومي وتجارة  
 المخدرات.

• تتمثل خسائر الجرائم اإللكترونية في الهجمات  
 الخبيثة على الممتلكات الشخصية والتجارية  

 والمؤسسية والفكرية، فضاًل عن تشويه سمعة  
 األشخاص والشركات وإضاعة الفرص االستثمارية. 

• أدى انخفاض تكلفة الدخول والتطورات الجذرية  
 في التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء االصطناعي،  

 إلى تسهيل اختراق الفضاء اإللكتروني من ِقبل  
 القراصنة اإللكترونيين.

• في حين يعتمد المجرمون اإللكترونيون أحدث  
 تقنيات الهجمات اإللكترونية بصورة سريعة، تزداد  
 أعداد مستخدمي اإلنترنت الجدد في البلدان التي  

 تعاني ضعفًا في إجراءات األمن اإللكتروني.

• أصبحت بعض البلدان - ربما عن غير قصد - مالذًا  
آمنًا للمجرمين اإللكترونيين، وتشير التقارير إلى أن 

األنشطة اإلجرامية في بعض الدول تهدف إلى 
تحقيق المكاسب المالية.

•  تختلف تكلفة الهجمات والجرائم اإللكترونية من 
منطقة إلى أخرى، وذلك بناًء على مدى تعقيد 

تدابير األمن اإللكتروني في مختلف البلدان.

• ُتعّد الجريمة اإللكترونية تهديدًا عالميًا واسع 
النطاق، لذلك يتعّين على كل الدول العمل جنبًا 

إلى جنب للسيطرة عليها.

الجرائم 
اإللكترونية 

تكّبد اقتصادات 
العالم خسائر 

فادحة

فقدان 780,000 سجل جراء 
عمليات القرصنة

إطالق 80 مليار رسالة 
احتيالية

إطالق 33,000 عملية 
تصّيد احتيالي

إرسال 4,000 تهديد 
لبرمجيات الفدية

يشهد العالم كل يوم:

وشركة) االستراتيجية  الدراسات  مركز 
المعلوماتي األمن  لبرامج  (“مكافي” 

الجرائم اإللكترونية حول العالم
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األلعاب  مخاطر  من  للحد  اتباعها  لألهل 
اإللكترونية. 

على  الرقابة  تشديد  إلى  الشمري  ودعا 
المصنفة  اإللكترونية  األلعاب  وترويج  شراء 

الجهات  جميع  داعيًا  عمرية،  فئات  ضمن 
والمدرسة  األسرة  فيها  بما  المعنية 

التعاون  ضرورة  إلى  المجتمع  ومؤسسات 
األلعاب  هذه  انتشار  من  للحد  والمشاركة 

الخطرة.  اإللكترونية 

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
الطفل،  لحماية  اإلمارات 

“انتشرت  قال:  الشمري،  فيصل 
عدة  منذ  اإللكترونية  األلعاب 
وأصبحت  كبير  بشكل  سنوات 

والشباب،  األطفال  اهتمام  تشد 
وثمة  الكثيرون،  عليها  ويتهافت 

حياة  تهدد  خطرة  إلكترونية  ألعاب 
حد سواء،  على  والمراهقين  األطفال 

من  العديد  وأطلقنا  برصدها  قمنا  وقد 
من  لها  لما  مقاطعتها  أجل  من  المحاذير 

إلى  األطفال  تدفع  إذ  تأثيرات سلبية خطرة، 
الخطرة  السلوكيات  بعض  وممارسة  العنف 
باإلضافة النتهاك  النفس،  إيذاء  إلى  وصواًل 
الخاصة  المعلومات  تسريب  عبر  الخصوصية 

للبتزاز.” وتعريضه  المستخدم  بالطفل 

اإللكترونية،  األلعاب  بعض  وأصبحت 
العنف  مشاهد  تتضمن  التي  تلك  السيما 

بسبب  أطفالنا  في  يحدق  خطر  والقتل، 
عن  بالعزلة  المتمثلة  االجتماعية  أضرارها 

واألنشطة  الرياضية  األلعاب  بخلف  اآلخرين 
المهارات  تنمية  في  تسهم  التي  الخارجية 

لدى  االجتماعية 
من  وتعزز  األطفال 

شخصياتهم،  نمو 
عن  ناهيك 

السلبية  التأثيرات 
الدماغ  صحة  في 

بها  اإلنشغال  عند 
طويلة..  لساعات 

ثمة  ولكن 
وقائية  أساليب 
يمكن  ورقابية 

كثر  ُتعد األلعاب اإللكترونية من أ
وسائل الترفيه التي تقبل عليها 

األغلبية العظمى من األطفال 
والشباب في مقتبل العمر، غير أن 

بعض هذه األلعاب تشكل خطراً على 
أمن مستخدميها من حيث قيامها 

بالتسلل إلى خصوصيتهم وتسريب 
بياناتهم، كما أن بعضها تؤثر في 

سلوكياتهم وتدفع المراهقين الرتكاب 
السلوكيات الخاطئة على المجتمع 

كالعنف والعدوانية.

األلعاب اإللكترونية..
ما تأثيرها في األطفال 

والمراهقين؟

عالم األلعاب اإللكترونية
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األلعاب  مخاطر  من  للحد  اتباعها  لألهل 
اإللكترونية. 

على  الرقابة  تشديد  إلى  الشمري  ودعا 

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 

“انتشرت  قال:  الشمري،  فيصل 
عدة  منذ  اإللكترونية  األلعاب 
وأصبحت  كبير  بشكل  سنوات 

والشباب،  األطفال  اهتمام  تشد 
وثمة  الكثيرون،  عليها  ويتهافت 

حياة  تهدد  خطرة  إلكترونية  ألعاب 
حد سواء،  على  والمراهقين  األطفال 

من  العديد  وأطلقنا  برصدها  قمنا  وقد 
من  لها  لما  مقاطعتها  أجل  من  المحاذير 

إلى  األطفال  تدفع  إذ  تأثيرات سلبية خطرة، 
الخطرة  السلوكيات  بعض  وممارسة  العنف 
باإلضافة النتهاك  النفس،  إيذاء  إلى  وصواًل 
الخاصة  المعلومات  تسريب  عبر  الخصوصية 

للبتزاز.” وتعريضه  المستخدم  بالطفل 

اإللكترونية،  األلعاب  بعض  وأصبحت 
العنف  مشاهد  تتضمن  التي  تلك  السيما 

بسبب  أطفالنا  في  يحدق  خطر  والقتل، 
عن  بالعزلة  المتمثلة  االجتماعية  أضرارها 

واألنشطة  الرياضية  األلعاب  بخلف  اآلخرين 
المهارات  تنمية  في  تسهم  التي  الخارجية 

ما تأثيرها في األطفال 

الشمري فيصل 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 

الطفل لحماية  اإلمارات 



تأثير كبير في سلوك الطفل  اإللكترونية لها 
وتدفعه نحو محاكاة وتقليد محتوى هذه 

األلعاب.

وطالبت أولياء األمور بضرورة متابعة وتوجيه 
األطفال عند 
نوعية  اختيار 

األلعاب واألفلم 
يشاهدونها،  التي 

وقالت: “في 
التطور  ظل 

التكنولوجي، 
األلعاب  أصبحت 
جزءًا  اإللكترونية 
من حياة أطفالنا 

العنف تقليد 
السلبي   التحدي  وروح 

أكدت الدكتورة هدى السويدي، مديرة إدارة 
الفئات األكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية 
المجتمع، أن مشاهد العنف في األلعاب 

عالم األلعاب اإللكترونية

تحّقق من التقييم
سيزودك التقييم بالسن المناسب 
للعبة والوصف الدقيق للمحتوى 

والعناصر التفاعلية.

فّعل إعداد
 الرقابة األبوية

اضبط اإلعدادات بكلمة مرور 
لتحدد وقت اللعب وقائمة 

األصدقاء الذين تمت الموافقة 
عليهم.

العادات الصحية
تذكر أن قواعد السالمة في الحياة 

الواقعية – مثل عدم مشاركة 
التفاصيل الشخصية –

تنطبق أيضًا على
العالم الرقمي.

مشاركة أطفالك
شارك طفلك ألعابه، إذ يساعدك 

ذلك على االطالع دائمًا على أنشطته 
وسلوكياته على اإلنترنت، وتصبح 

صديقه المفضل وقت اللعب.

كن شديد المالحظة
راقب عالمات القلق التي تظهر 
على طفلك أثناء المشاركة في 

لعبة إلكترونية أو بعدها..
ثق بإحساسك!

نصائح مهمة
لحماية أطفالنا من
األلعاب اإللكترونية

الضارة
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هدى السويدي
مديرة إدارة الفئات األكثر عرضة 
للضرر في هيئة تنمية المجتمع

تأثير كبير في سلوك الطفل  اإللكترونية لها 
وتدفعه نحو محاكاة وتقليد محتوى هذه 

األلعاب.

وطالبت أولياء األمور بضرورة متابعة وتوجيه 
األطفال عند 
نوعية  اختيار 

األلعاب واألفلم 
يشاهدونها،  التي 



الذين يمضون ساعات طويلة خلف  وشبابنا، 
الشاشة الصغيرة من دون رقابة؛ ولألسف ال 

تخلو هذه األلعاب من مشاهد العنف والقتل 
التي تنعكس على  التحدي السلبي  وروح 

شخصية الطفل، وقد تؤدي إلى ارتكابه أفعااًل 
العزلة االجتماعية. لذلك  نحو  إجرامية، وتدفعه 

على أولياء األمور العمل على إيجاد البدائل 
تنمية مواهبهم  والبحث في  النافعة ألبنائهم، 

الرياضة  القراءة وممارسة  ودفعهم نحو 
الذهنية.” واأللعاب 

سيف ذو حدين
في سياق حديثها عن ميزات ومخاطر األلعاب 
التربوية  والمستشارة  الكاتبة  قالت  اإللكترونية، 

همسة يونس: “إن األلعاب اإللكترونية التي 
الجديد  الجيل  يستخدمها األطفال والشباب من 
إلى استثمارها  السعي  العصر ويجب  تعتبر سمة 

إيجابي.” بشكل 

وتوضح: “من واجبنا كآباء وأمهات أن ندخل 
نتقبل عالمهم ونساعدهم  أبنائنا بحب وأن  عالم 

على امتلك األدوات الفكرية واألخلقية التي 
تضمن لهم حسن استخدام هذه األلعاب حتى 

في غيابنا. ومن المهم جدًا أن نتابع أبناءنا، 
وأن يكون سلوكنا نحوهم متابعة وليس 

مراقبة، فالمراقبة إشارة إلى افتقاد عامل 
أبناءنا يلجؤون  الطرفين، وهذا يجعل  بين  الثقة 

النتيجة هي  الحيل لتكون  إلى استخدام كافة 
المفعمة  متابعتنا  لهذا فإن  التصادم معهم، 
اإللكترونية  األلعاب  بالثقة ومشاركتهم هذه 

الفرصة  ويمنحنا  أقوى  بأطفالنا  يجعل علقتنا 
السلبية.” آثارها  من  لحمايتهم 

همسة:  وتضيف 
األلعاب  “معظم 
ُتعلم  اإللكترونية 

والمراهق  الطفل 
التركيز  مهارة 

التوازن  ومهارة 
في الربط بين 

البصر  استخدام 
وحركة األيدي 

أنها  التخطيط وحل المشكلت، كما  ومهارة 
توسع مدارك الطفل والمراهق، باإلضافة إلى 

فيصل الشمري

    بعض األلعاب 
اإللكترونية تدفع 

أطفالنا للعنف 
وتعرضهم النتهاك 

الخصوصية 
واالبتزاز عبر تسريب 

المعلومات
الخاصة بهم

أن التحفيز واالنتقال من مرحلة ألخرى في هذه 
التطور وتمنح  الدماغ على  األلعاب تساعد 

الدماغ  بالنفس، وتحفز  الثقة  الكثير من  الطفل 
إبداعية فتجد  التفكير بطريقة  أيضًا على مهارة 
األطفال قادرين على اقتراح حلول مبتكرة في 

كثيرة.” مواقف 

“ولكن يجب أن يكون هناك حرص كبير على 
اختيار محتوى هذه األلعاب بحيث تمنح 

المهارات  العديد من  الطفل مساحة الكتساب 
تثري شخصيته وتدعم نموه  التي  والمعلومات 
العمرية.  لمرحلتهم  تكون مناسبة  وأن  العقلي 

إن أللعاب الفيديو إيجابيات إذا استخدمت 
بطريقة  استخدامها  وبتقنين  الصحيحة،  بالطريقة 

واضحة وحازمة ومرنة من دون تعنت وتصادم 
مع األبناء.”

وتضيف: “من أهم مخاطر ألعاب الفيديو يكمن 
في تأثر الطفل أو المراهق بمشاهد العنف 

العنف طبيعية  لها، فتصبح مشاهد  يتعرض  التي 
وغير مرفوضة، وقد يتم تفريغ هذا العنف تجاه 
انعزال  األهل والمعلمين والزملء، باإلضافة إلى 
المحيطة به والحياة األسرية  البيئة  المراهق عن 

والقلق.” بالتوتر  وإصابته  واالجتماعية 

وأشارت همسة يونس: “قدرة األهل على ضبط 
أبنائهم في استخدام هذه اإللكترونيات ستكون 
بينما سيفتقدون  مقتصرة على وجودهم معهم، 

هذا الضبط في حال غيابهم عن األبناء، لذلك 
من المهم جدًا أن نسعى إلقناع أبنائنا وتوضيح 

السلبي لهذه األلعاب  مضار االستخدام 
الحوار والنقاش، وتوفير  اإللكترونية من خلل 

اهتماماتهم.” تحاكي  التي  المناسبة  البدائل 

عقوبة الترويج
وانتهاك الخصوصية

القانون اإلماراتي مع  للتعرف إلى كيفية تعامل 
بما  اإللكترونية  األلعاب  بجرائم  المتصلة  القضايا 

األلعاب  بيع  الخصوصية، وعقوبة  انتهاك  فيها 
يجيب  الدولة،  المحظورة في  اإللكترونية 

درويش،  القانوني حميد  والمستشار  المحامي 
قائًل: “إن الهيئات المعنية في دولة اإلمارات 

قد حظرت بيع بعض األلعاب اإللكترونية 

عالم األلعاب اإللكترونية

إدارة جمعية  رئيس مجلس 
الطفل لحماية  اإلمارات 
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همسة يونس
كاتبة ومستشارة تربوية



التي تؤثر في األطفال، وتم تصنيفها من قبل 
أنها محظورة،  الوطني لإلعلم على  المجلس 

وقد تم منع الترويج لهذه األلعاب اإللكترونية 
المحظورة في الدولة عبر شبكة اإلنترنت؛ ويأتي 

المحظورة من  تجريم هذه األلعاب اإللكترونية 
منطلق أن كل فعل مخل باآلداب والشرف 

والنظام العام أو يحرض مستخدم تلك األلعاب 
ارتكاب جريمة أو مخالفة  اإللكترونية على 

الفعل  يكون  للقانون 
للمساءلة  محًل 

القانونية.”

من جهٍة أخرى، أوضح 
درويش “أن القانون 

يجرم  اإلماراتي 
خصوصية  انتهاك 
الطفل في قضايا 

األلعاب  جرائم 
تقنية  جرائم  لقانون مكافحة  اإللكترونية وفقًا 

المعلومات، حيث يؤكد قانون حماية حقوق 
الطفل بأن للطفل الحق في احترام خصوصيته 
وفقًا للنظام العام واآلداب مع مراعاة حقوق 
للقانون،  برعايته طبقًا  يقوم  ومسؤوليات من 

ويحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج 
أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو ألعاب 

موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل أو تزين 
العام واآلداب  للنظام  المخالفة  السلوكيات  له 

العامة أو يكون من شأنها التشجيع على 
االنحراف في السلوك.”

األهل واألبناء..
والتحديات التكنولوجية 

ال شك أن كل اآلباء واألمهات يحرصون على 
العنان لقدراتهم  أبنائهم األفضل إلطلق  منح 

المبادئ  ومواهبهم، ولكن ضمن حدود 
األسرية والعادات والتقاليد السيما في 

الرقمي  العصر  الشرقية، وفي ظل  مجتمعاتنا 
علينا  تفرض  التي  المعلومات  وتكنولوجيا 

التقنية  المخاطر  أبنائنا وحمايتهم من  مراقبة 

المنصات  اختراقات لخصوصياتهم على  ومن أي 
أساليب  أفضل  تطبيق  علينا  لذلك  اإللكترونية. 

أطفالنا من  يستفيد  والتوجيه كي  المتابعة 
عبر  وتجّنب مخاطرها  الحديثة  التكنولوجيا  ميزات 

العمرية. مراحلهم  مختلف 

التحديات  أكبر  الحديثة  الفيديو  ألعاب  تشّكل 
التي تواجه األهل هذه األيام، إاّل أن معظم 

أولياء األمور يرون أن حرمان أطفالهم من 
لديهم  المفّضلة  الفيديو  ألعاب  استخدام 

سيجعلهم يشعرون أنهم أقل شأنًا من أقرانهم. 
لذلك لجأت بعض األسر إلى اتباع خطة واتفاقية 
مع أطفالهم، تتمثل في تحديد أوقات استخدام 

األلعاب مع اتباع نظام المكافأة، أي إذا أنجز 
المثال  المدرسية على سبيل  األطفال واجباتهم 

تتم مكافأتهم بساعة من اللعب، وذلك تحت 
إشراف أحد الوالدين.

وأكثر ما يقلق اآلباء واألمهات في دولة 
اإلمارات هي تلك األلعاب اإللكترونية التي 

بالحياء  تحتوي على عنف ومشاهد مخلة 
بصورة ال تتفق مع عادات وتقاليد مجتمعنا، 

الرقابة  تعزيز  المعنية بضرورة  الجهات  وتطالب 
ومنع وصول هذه األلعاب إلى أسواق الدولة 
وكذلك حظر هذه األلعاب من شبكة اإلنترنت 

الذكية. الهواتف  وتطبيقات 

ويرى اآلباء أيضًا أن المخاطر التكنولوجية ال 
اإللكترونية فقط ولكنها  األلعاب  تقتصر على 
تشمل أفلم الرسوم المتحركة التي ال تخلو 
من مشاهد العنف. إذ ينجذب األطفال إلى 

تتضمن شخصياتهم  التي  الخيالية  القصص  عالم 
المفضلة مثل “سبايدر مان” و”بات مان”، والتي 
إنهم يحاولون  يقلدونها في كل تفاصيلها، حتى 

القفز من أعلى قطع األثاث المرتفعة في 
فإنه  لذلك  الخياليين،  أبطالهم  لتقليد  المنزل 

من الضروري على أولياء األمور متابعة وتوجيه 
أطفالهم عند اختيارهم لألفلم واأللعاب.

فيما يلي بعض من 
أشهر ألعاب الفيديو 

واأللعاب الذكية الخطرة 
والمحظورة: 

     القانون 
اإلماراتي يجرم 

انتهاك الخصوصية 
في قضايا جرائم 

األلعاب اإللكترونية
حميد درويش

قانوني ومستشار  محامي 

عالم األلعاب اإللكترونية
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حميد درويش
محامي ومستشار قانوني



أقل من 10% من 
مستخدمي ”جي 

ميل“ يطبّقون ميزة 
التحقق بخطوتين

خوارزميات تجعل الهواتف أداة أكثر أماناً لألطفال
أثمر مشروع بحثي مشترك أجرته جامعات صينية وأمريكية عن تطوير برنامج جديد يستخدم الخوارزميات 

لكشف استخدامات األطفال لألجهزة المحمولة ومن ثم حظر القنوات غير الملئمة لألطفال. ستسهم 
هذه التقنية الجديدة في تحويل الهواتف إلى أداة آمنة لألطفال، من دون أن يقلق اآلباء من وصول 
أبنائهم لمواقع غير ملئمة. إن هذا التطبيق الجديد مدعوم بتقنيات الذكاء االصطناعي التي تقوم 

بتتبع حركات األصابع على الجهاز باستخدام العديد من الميزات مثل ميزة ضغطة اإلصبع وطول 
التمريرة على الشاشة؛ وقد ُأثبتت دّقته بنسبة 84% في االختبار باستخدام التمريرة الواحدة، ثم ارتفعت 

لتصل إلى 97% باستخدام ثمانية تمريرات.

أصبحت الطائرات من دون طيار آالت واسعة االنتشار على مستوى العالم ومن المتوقع أن 
تصبح مشهدًا مألوفًا خلل العقود القادمة؛ فهي أداة صغيرة تتمتع بقدرات مذهلة وحركة 

سريعة جدًا، وتستطيع الوصول إلى أماكن ال يستطيع البشر بلوغها أو قد ال يرغبون في الوصول 
إليها. وأصبحت هذه الطائرات ُتستخدم بشكل أساسي في الكثير من األغراض مثل تسليم 

البضائع والعمليات اللوجستية. ولكن على الرغم من فوائدها الجمة إال أنها قد تكون أحيانًا أداة 
عدائية وتشكل تهديدًا أمنيًا.

ويؤكد نيمو شكيدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أبولوشيلد” المتخصصة في تطوير أنظمة 
رصد ومنع اختراق الطائرات بدون طيار غير المصّرح لها، أن هذه الطائرات غير المأهولة تعتبر 

كابوسًا أمنيًا؛ إذ يمكن للطائرات التي تحمل كاميرات أن تتجاوز األنظمة األمنية بسهولة 
والتحليق إلى مناطق محظورة، ومن ثم التقاط صور قد ُتعّرض خصوصية األشخاص أو 

سلمتهم للخطر.

ومن جهة أخرى قد يكون استهداف الطائرات من دون طيار وإسقاطها خطوة عدائية وغير 
ضرورية، وقد يكون خطيرًا أيضًا، لذلك تسعى الشركات التقنية لتطوير حلول أكثر ابتكارًا وأمانًا 

للتخلص من الطائرات العدوانية؛ وأحد هذه الحلول يتمثل في اختراقها إلكترونيًا!

ما زالت الطائرات من دون طيار تقنيات جديدة نسبيًا ولم يتم تجهيزها حتى اآلن بوسائل الحماية 
اآللية ضد التهديدات األمنية بالطريقة التي تعمل بها هواتفنا وحواسبنا اليوم، مما يجعلها 

ُعرضة للهجمات اإللكترونية. فيمكن لتقنيات مثل أجهزة التشويش وهجمات الحرمان من 
الخدمة أن ُتجبر الطائرات من دون طيار على الهبوط قبل إنجاز مهمتها.

وفي حين أنه يمكن استخدام تقنيات االختراق األخلقية لردع األنشطة غير الشرعية أو العدائية 
لهذه اآلالت، إال أنه من المرّجح أن يلجأ عالم اإلجرام اإللكتروني والقراصنة اإللكترونيون إلى 
نفس التقنية لشن هجمات إلكترونية على الطائرات أيضًا. ولكن من المتوقع أن يشهد هذا 

التخصص من األمن اإللكتروني نموًا متسارعًا يضاهي التطور الحاصل في عالم الطائرات من 
دون طيار.

كشفت جوجل أن نسبة ضئيلة جدًا فقط من 
مستخدمي حسابات “جي ميل” يقومون بتفعيل 
إحدى ميزاتها األكثر أمانًا وفعالية؛ وهي خاصية 

التحقق بخطوتين )المعروفة أيضًا باسم المصادقة 
الثنائية(. ُتضفي هذه الميزة طبقة حماية إضافية 
تمنع أي شخص غير مصّرح له من اختراق حساب 

“جي ميل”، حتى لو تمّكن من الوصول إلى 
تفاصيل تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة 

بالمستخدم.

التحقق بخطوتين بسهولة  يمكنك تفعيل خاصية 
عبر هذا الرابط: 

https://myaccount.google.
com/signinoptions/two-
step-veri�cation/enroll-

welcome.

وكما يوحي اسمها، فإن هذه الخدمة تتيح 
لك تسجيل الدخول إلى حسابك بخطوتين؛ من 

خلل استخدام شيء تعرفه )كلمة المرور(، 
وشيء آخر خاص بك يتم إنشاؤه فور إدخال 

كلمة المرور )وهو رقم تعريف يتم إرساله إلى 
هاتفك(. وال يمكن استخدام رمز التحقق سوى 
مرة واحدة فقط، ويتم إرساله عبر رسالة نصية 

قصيرة أو مكالمة صوتية أو تطبيق جوجل على 
الهاتف.

الطائرات من دون طيار صيد سهل للهجمات اإللكترونية!

األمن اإللكتروني في العالم

262019 فبراير - إشارات



دولة اإلمارات تحمي فضاءها اإللكتروني باستراتيجية 
وطنية لألمن اإللكتروني

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت 
بالدولة االستراتيجية الوطنية لألمن 

اإللكتروني التي تهدف إلى تأمين قطاع 
المعلومات واالتصاالت على مستوى 

الدولة. 

وترتكز االستراتيجية على خمسة محاور 
رئيسية تتضمن محور الجاهزية والوقاية، 

الذي يشمل تعزيز أمن أصول الفضاء 

اإللكتروني للدولة والحد من مستويات 
المخاطر؛ ومحور سرعة الكشف واالستجابة 

الذي ُيعنى بإدارة الحوادث اإللكترونية 
الخطيرة للحد من أثرها.

كما تتضمن االستراتيجية محور بناء القدرات 
الوطنية الذي يقوم على صقل قدرات 

البحث واالبتكار لتلبية االحتياجات الوطنية 
في مجال األمن اإللكتروني، إضافة إلى 

محور تعزيز التعاون بين قيادات الجهات 
المحلية واالتحادية، فيما ُتركز االستراتيجية 
على التنسيق بين الجهات المعنية الوطنية 
والدولية لتحقيق األهداف المشتركة في 

مجال األمن اإللكتروني. 

وتعكف االستراتيجية الوطنية على تنفيذ 
خطط وطنية للتحقق من االمتثال لمعايير 

األمن اإللكتروني، والتأكد من فاعليتها، 
وتطوير قدرات التصدي والقضاء على 
التهديدات اإللكترونية، فضًل عن تعزيز 

قدرات البحث واالبتكار في المجال.

وأفادت االستراتيجية أن الهيئة العامة لتنظيم 
االتصاالت بالدولة هي الجهة المنوط بها 

تنفيذ اإلطار الوطني لضمان أمن المعلومات 
على مستوى الدولة، وتتولى مسؤولية تنفيذ 
اإلطار والمعايير الموضوعة لكافة القطاعات. 

وتشمل القطاعات المنوط بها تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية لألمن اإللكتروني 10

قطاعات رئيسية هي؛ االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، الصحة، المياه والكهرباء، خدمات 

الطوارئ، النقل، القطاع الحكومي، القطاع 
المالي، الصناعات الكيميائية، الطاقة النووية 

وقطاع النفط والغاز.

حّذر باحثون من قسم الجرائم اإللكترونية في 
شركة “آي بي إم” من أن صورنا المنشورة على 

صفحات مواقع التواصل االجتماعي قد ُتستخدم 
لتغذية تقنية التعّرف إلى الوجوه ألغراض خبيثة.

تمثل صورنا الشخصية أحد جوانب الهوية 
اإللكترونية التي قد يتم سرقتها واستغللها 

ألغراض خبيثة، وبرغم ذلك ال يفكر الكثيرون منا 
بحمايتها من خلل حماية كلمات المرور ورموز 

التعريف الشخصي. لكن الدكتور مارك ستوكلين، 
رئيس العلماء الباحثين في مجال الذكاء اإللكتروني 

اإلدراكي في شركة “آي بي إم” يقول: “إذا أراد 

تقنية التعرف إلى الوجه 
في مواقع التواصل 

االجتماعي تشكل وسيلة 
مثالية للقراصنة

القراصنة استهداف شخص محدد، فإنهم يستولون 
على صورته من مواقع التواصل االجتماعي. 

ثم يمكنهم إدخال برنامج حاسوبي خبيث، 
وشن الهجوم عند التعرف إلى صورة الشخص 

المستهدف. ويستند البرنامج الخبيث إلى تقنية 
الذكاء االصطناعي ويستطيع التعرف إلى 

الشخص المستهدف عن طريق بعض المؤشرات، 
كالتعرف إلى الوجه والصوت، أو تحديد الموقع 

الجغرافي.” 

ولكن يمكن استخدام هذه التقنية بطرق مفيدة 
للمجتمع: مثًل، ُتستخدم مهارات جمع المعلومات 

االستخبارية من مصدر مفتوح إليجاد أدلة في 
حاالت األشخاص المفقودين. ويقوم ستوكلين 

وفريقه بدراسة أفضل الطرق التي يمكن من 
خللها االستفادة منها مع استخدام إمكانيات 

الذكاء االصطناعي، باإلضافة إلى تطبيق إمكانيات 
DeepLocker، وهي أداة جديدة مفتوحة 

المصدر تساعد مخترق ذات قبعة بيضاء على 
اختبار أمن شبكات الشركة. 

األمن اإللكتروني في العالم
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ال شك أن شبكة اإلنترنت التي أطلقها 
مهندس البرمجيات ”تيم بيرنرز لي“ 

منذ نحو ثالثة عقود تقريباً، تتطور 
بشكل سريع ومستمر، ولكن كيف؟ 

وما أنواع التغييرات التي يمكن أن 
تحدث مستقبالً؟ حتى الخبراء أنفسهم 

ال يعرفون تماماً ما يحمل المستقبل 
لشبكة اإلنترنت.. وكيف ستسهم 

بفعالية في خدمة البشرية.

اليومية  أليس مدهشًا كيف أصبحت حياتنا 
االفتراضي؟  بالعالم  ترتبط بشكل وثيق 

التي أدخلت  الثورية  التقنية  اإلنترنت هي 
تغييرًا جذريًا ال رجعة فيه على تطور البشرية 

جمعاء.

ففي تعليق شهير له، قال “ألكسيس 
لموقع  المؤسس  الشريك  أوهانيان” 

التواصل االجتماعي “Reddit”: “لكي 
تنضم إلى الثورة الصناعية يجب أن تفتح 
مصنعًا، أما في ثورة اإلنترنت فعليك أن 

إلى أغلب  تفتح حاسوبًا محمواًل.” وبالنسبة 
أثبثت  المتقدمة والنامية، فقد  العالم  دول 

بالفعل،  ثورية  أنها شبكة  العنكبوتية  الشبكة 
ويرجع الفضل كله إلى ُبعد نظر ونزاهة 

بيرنرز لي.” “تيم  السير  مخترعها 

مع نمو وتطور شبكة اإلنترنت، أدرك “بيرنرز 
لي” أنه ال يمكن لهذه الشبكة أن تطلق 

إذا استطاع  إال  الكامنة  طاقاتها وإمكانياتها 
جميع الناس في كل مكان استخدامها 

مجانًا ومن دون استئذان أو ترخيص، وقد 
أوضح ذلك قائًل: “ال يمكنك أن تقترح جعل 
شيء ما حيزًا عالميًا، والتحكم به في نفس 
الوقت”؛ وعند إطلق شبكة اإلنترنت، تمت 
للبشرية جمعاء  التحتية  اإلنترنت  إتاحة شفرة 

بشكل مجاني وبصورة دائمة.

التأسيس مبادئ 
التي أسسها “بيرنرز  تجسد مؤسسة )ويب( 

التي أرساها مجتمع شبكة  المبادئ  لي” 
اإلنترنت األول والمتمثلة في:

ليست هناك ضرورة للحصول  الالمركزية – 
على إذن من جهة مركزية إلدراج شيء على 

الشبكة.

يستطيع جميع  التمييز –  عدم 
يدفعون مقابل خدمة  الذين  المستخدمين 

اإلنترنت  من نوعية معينة تصفح شبكة 
المستوى ذاته. والتواصل على 

المستخدمين  قاعدة  من  التصميم 
تم تطوير الشفرة وتقاسمها علنًا للحث   –

على الحد األقصى من المشاركة والتجريب 
واالستخدام.

اإلنترنت.. تاريخ
من التطور المذهل

ولكن ما الذي يحمله المستقبل؟

النقلة النوعية
في مراحل تطور اإلنترنت:

1958

1972

1982

1989

1991

2007

2019

للكلمة  الصحيح  بالمعنى  الحاسوب  ظهر 
في أواخر الخمسينيات

أرسل عالم الحاسوب “راي توملينسون” 
أول رسالة إلكترونية

 صيغت كلمة اإلنترنت للمرة األولى

تم اختراع شبكة اإلنترنت العالمية على 
يد عالم الحاسوب السير “تيم بيرنرز لي”

 إطالق أول موقع إلكتروني في 
الفيزياء السويسري،  “سيرن” مختبر 

حيث كان “بيرنرز لي” يعمل مهندسًا 
للبرمجيات 

 تم إطالق هاتف “آي فون” الذي 
وضع اإلنترنت بين يديك بلمسة زر

أما اليوم، فإن العالم

يشهد الثورة الصناعية الرابعة التي 
تشمل الذكاء االصطناعي وعلم 

االستفادة من البيانات الضخمة وشبكة 
إنترنت األشياء وتقنية “بلوك تشين” 
وكل اإللكترونيات الذكية، إضافة إلى 

إمكانيات هائلة تفوق ذلك بكثير 

تطور الشبكة العنكبوتية

إشارات - فبراير 282019



اإلنترنت لكل  تتطلب شبكة  العالمية –
الحواسيب أن تحظى بلغة موحدة بغض 

النظر عن الكيان الصلب أو االختلفات 
بين  والسياسية  والثقافية  الجغرافية 

المستخدمين.

يتم تحقيق معايير  اإلجماع في اآلراء –
عن  اإلنترنت  لشبكة  العالمية  التشغيل 

رابطة  في  شفافة  تشاركية  عملية  طريق 
World Wide Web( العالمية  الشبكة 

الرئيسية  المنظمة  وهي   ،)Consortium
الخاصة  الدولية  المعايير  ترسي  التي 

لشبكة. با

ومن خلل تطبيق هذه المبادئ، تم تحقيق 
تطورات مبهرة تجاوزت تطور شبكة اإلنترنت 

يعزز ويتيح  الذي  المفتوحة  البيانات  مثل مفهوم 
المعلومات  إلى  الوصول بشكل غير مسبوق 

التمكينية  اإلنترنت  فآثار  أنواعها..  اختلف  على 
التأثير  المدى ولها  المجتمع واسعة  على 

اإليجابي الذي تصوره المطّورون األوائل؛ فمن 
خلل اإلنترنت يمكن ألي شخص اليوم أن ينال 

شهادة في المجال الذي يرغب فيه، كما يمكن 
ألي فنان أو شاعر صاعد نشر أعماله اإلبداعية 

وتحقيق شهرة عالمية من دون تكاليف 
الباهظة. الطباعة 

ال يمكن لشبكة 
اإلنترنت أن تطلق 

إمكانياتها الكامنة 
إال إذا استطاع جميع 
الناس في كل مكان 

استخدامها

تطور الشبكة العنكبوتية
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الخبراء على
ثقة تامة بأن إنترنت 

المستقبل يبشر 
بتقنيات جديدة 

ستسهم في تعزيز 
إمكانيات وقدرات 

البشرية

إلى تكوين مجتمعات جديدة  الجماعات ويؤدي 
من دون حدود جغرافية تفصل بينها، وستوفر 

لزيادة  المعلومات  والمفتوحة  الضخمة  البيانات 
اتخاذ  بالعالم ومساعدتهم على  الناس  وعي 

العالم من أجل  لتحسين  خطوات مستنيرة 
المستقبلية. األجيال 

1992 على  تأسست رابطة اإلنترنت في عام 
يد “فينت سرف” و”بوب كيهن”، مخترعا 

الرئيسية وهي أساس  التواصل  بروتوكوالت 
الهادفة  المنظمة غير  اإلنترنت، وتعمل هذه 
للربح عالميًا كي تضمن بقاء اإلنترنت موردًا 

باالنفتاح  يتمتع  العالم  بين سكان  مشتركًا 
الرابطة مع  والتعاون، وتتعاون  والشفافية 
كل من هم في طليعة التغيير الرقمي من 
المتعمقة.  الدراسات واألبحاث  خلل إجراء 

الرابطة عبر موقعها اإللكتروني  وقد ذكرت 
االجتماعية  بالتنمية  يبشر  المستقبل  إنترنت  أن 
التي  الجديدة  واالزدهار االقتصادي والتقنيات 
البشرية. إمكانيات وقدرات  تعزيز  ستسهم في 

وبالرغم من أن التكنولوجيا ستصبح جزءًا ال 
يتجزأ من المجتمع بطرق ال يستطيع أحد 

السيبراني  البيئي  النظام  أفراد  تصورها بعد، فإن 
عازمون على االلتزام بمبادئ تأسيس اإلنترنت 

التي تكفل حرية استخدامها بشكل عالمي 
مفتوح. 

تغير بطيء وثابت
المجتمع داخل 

وجد خبراء اإلنترنت قواسم مشتركة بين من 
الكوارث  الخير ومن يتوقعون حدوث  يتأملون 
الجوهرية لمستقبل  التوقعات  في عدد من 

اإلنترنت: شبكة 

عاش العديد منا  االتصال المستمر –
إبان خدمة الطلب الهاتفي  بداية عهد اإلنترنت 

اليوم فنمتلك  أما  اإلنترنت،  للتصال بشبكة 
الواي  المباشر باستخدام  أساليب االتصال شبه 
فاي عن طريق إدخال كلمة السر فقط. ويومًا 

ما قد يصبح االتصال باإلنترنت أمرًا ثابتًا ال 
الكهرباء. تمامًا مثل  أبدًا  ينقطع 

تطبيقات  عوالم جديدة للواقع المعزز –
الواقع المعزز )مثل عدسات هولو لنس من 

تزداد  االفتراضي  مايكروسوفت( والواقع 
شعبية، وقد تجاوزت عالم األلعاب لتضيف 

قيمة غير مسبوقة لتوفير حلول هندسية أو 
التوحد. حتى لدعم مرضى 

هناك  دمج اإلنترنت بالعالم المادي –
إنترنت  بشبكة  المتصلة  األشياء  مليارات 

األشياء بالفعل، بدءًا من أجهزة تتبع الصحة 
القابلة للرتداء وصواًل إلى أنظمة توفير 

إنترنت  فشبكة  المؤتمتة؛  المنزلية  الطاقة 
األشياء تجعل الحياة أسهل والمدن أذكى 
يكاد  لذا  تنافسية،  المصنعين ميزة  وتمنح 

يكون أمرًا مسلمًا به أن يتزايد اتصال األغراض 
مستقبًل. باإلنترنت  حياتنا  في  المستخدمة 

نتائج  – أظهرت  المخاوف اإللكترونية
أحدث استطلعات مركز “Pew” لألبحاث، التي 

1500 من خبراء اإلنترنت، ارتفاعًا  شملت نحو 
بمستقبل  المرتبط  القلق  ملحوظًا في مستوى 

شبكة اإلنترنت، فقد طرح المشاركون في 
البحث مخاوف مثل األخلقيات بين األشخاص 

والجرائم. المراقبة  وعمليات 

المعلومات  تقاسم  العالمية – المجتمعات 
التواصل اإلنساني  واالتصال عبر اإلنترنت سيعزز 

مما سيسهم في إنشاء علقات إيجابية بين 

تطور الشبكة العنكبوتية
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كل ما تحتاجه هو قليل من الوقت 
لتعزيز أمان وخصوصية بياناتك الخاصة 

على أجهزتك اإللكترونية

إذا كنت تعتقد أن عمليات القرصنة تقتصر على 
الحسابات والهواتف الذكية الخاصة بالشخصيات 
المعروفة والمشاهير فقط، فأنت مخطئ تمامًا! 

يجب أن تعرف أنك ما دمت متصًل بشبكة اإلنترنت 
فأنت معرض الستهداف بياناتك في أي وقت 

وبأية طريقة، وقد يستهدفك المخترقون عشوائيًا 
من دون أي أسباب وجيهة للحصول على بياناتك 

وتشفير ملفاتك. تخّيل فقط إذا نجح شخٌص ما 
في الوصول إلى رسائل البريد اإللكتروني الخاصة 

بشركتك عبر هاتفك وقام بتسريب معلومات سرية 
تتعلق بشركتك إلى منافسيك! ستكون النتيجة 

وخيمة بل شك.

تقدم مجلة “إشارات” مجموعة من النصائح لحماية 
الهواتف الذكية لكي تحافظ على أمن وسلمة 

جهازك بسهولة تامة وخلل دقائق معدودة:

1. اقفل شاشة هاتفك: يعتبر قفل الشاشة 
أداة حماية أساسية ومع ذلك ال يستخدمه 

الكثيرون. ولكن قبل فوات األوان، اذهب إلى خيار 
األمان )Security( في صفحة اإلعدادات على 

هاتفك وقم بتكوين نمط لقفل الشاشة أو كلمة 
مرور أو بصمة إصبع )إذا كان هاتفك مزودًا بهذه 

الخاصية(. قم بإلغاء تنشيط الخيار لجعل النمط مرئيًا 
وكن منتبهًا من أعين المترصدين عند إدخال كلمة 

المرور الخاصة بك.

2. استخدم شبكات االتصال اآلمنة فقط: 
المعلومات التي يتم إرسالها عبر شبكات اإلنترنت 

العامة ليست آمنة. احذر من استخدام بياناتك 
السرية )مثل الرموز المصرفية( أو القيام بأية 

معاملت مصرفية عبر شبكات الواي فاي العامة. 
ولكن إذا كنت مضطرًا إلجراء معاملة مصرفية أو 

إرسال بريد إلكتروني قم بإلغاء االتصال على شبكة 
اإلنترنت العامة واتصل باإلنترنت من خلل بيانات 

هاتفك الجوال. حتى تقنية البلوتوث ليست آمنة بما 
يكفي، لذلك تجنب استخدامها قدر اإلمكان.

3. اختر تطبيقات آمنة: أصبح هناك تطبيق 
لكل ما قد نحتاج إليه في حياتنا اليومية تقريبًا، لكن 

احذر من تثبيت أي تطبيق لست واثقًا به مئة في 
المئة. قم بتثبيت التطبيقات من متاجر التطبيقات 

الرسمية فقط واحرص على إزالة التطبيقات التي ال 

تستخدمها بصورة دورية. وتذّكر أن تقوم بتحديث 
تطبيقاتك باستمرار لتجنب التعرض لهجمات القرصنة 

المتكررة.

4. انتبه لعمليات التصّيد االحتيالية: يمتلك 
القراصنة اإللكترونيون العديد من الحيل الخبيثة 
المتطورة التي تجعل الجميع معرضين لعمليات 
االختراق. وأصبحت الهواتف الذكية أكثر عرضة 

لمثل هذا النوع من االحتيال اإللكتروني مقارنة 
بالحواسيب، بالرغم من أن طرق االختراق واحدة. 

لذا تجنب النقر على روابط غير موثوقة واحذر تمامًا 
من تنزيل أي مرفقات من مصادر غير موثوقة. ومن 
األفضل أيضًا أن تقوم بتثبيت برنامج مانع إعلنات 
عند تصّفح اإلنترنت لتقليل مستوى التعرض لمثل 

هذه الهجمات.

5. احرص على االحتفاظ بنسخ احتياطية: 
تزودنا خدمة تكنولوجيا السحابة اإللكترونية بمنصة 

آمنة لتخزين الصور والوثائق المهمة، وحتى إذا ُسرق 
هاتفك أو ُفقد فلن تفقد بياناتك المحفوظة عليه. 

معظم أنظمة التشغيل توّفر خيار التخزين اآللي 
في حافظة سحابية، فاحرص على أن يكون هاتفك 

مزودًا بهذه الميزة.

6. تحديد موقع الجهاز - إن تثبيت هذا التطبيق 
الرائع المخصص لتحديد موقع الجهاز على هاتفك 
يتيح لك تتبع هاتفك والوصول إليه بسهولة سواء 
كنت قد نسيته في مكان ما أو إذا ُسرق؛ يمكنك 

 ”Android Device Manage“ تنزيل تطبيق
المخصص لألجهزة التي تعمل بنظام Android من 

 ”Find my iPhone“ متجر جوجل بلي أو تطبيق
 .App Store من متجر IOS لنظام التشغيل

تتعلق بشركتك إلى منافسيك! ستكون النتيجة 
وخيمة بل شك.

تقدم مجلة “إشارات” مجموعة من النصائح لحماية 
الهواتف الذكية لكي تحافظ على أمن وسلمة 

جهازك بسهولة تامة وخلل دقائق معدودة:

الرائع المخصص لتحديد موقع الجهاز على هاتفك الرسمية فقط واحرص على إزالة التطبيقات التي ال 
يتيح لك تتبع هاتفك والوصول إليه بسهولة سواء 
كنت قد نسيته في مكان ما أو إذا ُسرق؛ يمكنك 

 ”Android Device Manage“ تنزيل تطبيق
Android المخصص لألجهزة التي تعمل بنظام

Find my iPhone“ متجر جوجل بلي أو تطبيق
 .App Store من متجر IOS لنظام التشغيل

ست خطوات 
بسيطة لحماية 
هاتفك الذكي 

من االختراق

نصائح لحمایة هاتفك الذكي
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ال شك أن العصر الذي نعيش فيه من 
القرن الواحد والعشرين ذكي ومتسارع 

الخطى. عصر يبهرنا بابتكارات مذهلة 
تظهر واحدة تلو األخرى، بدءاً من تقنية 

النانو مروراً بالطباعة ثالثية األبعاد 
لألعضاء البشرية، وصوالً إلى األنظمة 

الذكية التي تساعد المدن الرائدة مثل 
دبي على أن تصبح مدينة فّعالة وآمنة 

تسير بخطى واثقة نحو مستقبل 
مشرق. 

الهندسة المعرفية والحوسبة الكمومية والروبوتات 
وتقنية البلوك تشين وإنترنت األشياء. إنه عصر فائق 

السرعة ودائم التطور، يضفي طابع جديد على 
التجربة اإلنسانية، غير أنه قد يكشف عن جوانب 

مقلقة بعض الشيء.

اآلمال والمخاوف
كان البروفيسور كلوس شواب، المؤسس والرئيس 

التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي، أول من قّدم 
إلى العالم مصطلح “الثورة الصناعية الرابعة” في عام 

2016. وعاد ثانية ليحذرنا من أن “التغييرات ستكون 
شمولية وسريعة للغاية من منظور تاريخ البشرية، 

وسوف تأتي بوعود مشرقة أو مخاوف كبيرة.”

تمتلك البيانات، بكل ما تشمله من حقائق 
وإحصاءات وقيم ومتغيرات دورًا محوريًا في دعم 

مسيرة التطور هذه؛ حيث يتم جمعها في مساحات 
تخزين هائلة من الجيجابايت والتيرابايت والبيتابايت، 

ومن ثم يتم تحليلها وتخزينها واستخدامها بطرق 
ذكية ال تعد وال تحصى سواء ألغراض مفيدة 

للبشرية أو ألغراض خبيثة.

وفي الحقيقة، يعتبر الخبراء أن إدماج البيانات الكبرى 
بالذكاء االصطناعي بمثابة شريان الحياة للثورة 

الصناعية الرابعة الجديدة. فهذا العصر الجديد الذي 
يشهد اندماجًا استثنائيًا بين المجاالت الفيزيائية 

والبيولوجية والرقمية، أتاح ظهور تطورات ثورية مثل 

أمن البيانات
حجر األساس في

الثورة الصناعية
الرابعة

عصر البيانات الضخمة
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ومع التطورات االستثنائية واالبتكارات الثورية 
التي يشهدها هذا العصر تأتي أيضًا المخاوف 

والتهديدات غير المسبوقة. هناك مخاوف 
ملموسة يومية مثل الخصوصية وأمن البيانات، 
وال نعني بها التحديات البسيطة التي تواجهنا 

مثل إمكانية اختراق كلمات المرور ورموز 
التعريف الشخصي فقط. فكلما تطورت القرصنة 

اإللكترونية، زادت التهديدات على المؤسسات 
الكبرى التي قد تقع تحت وطأة هجمات إلكترونية. 

أي إننا نتعامل مع تطور تقني قد ينقلب علينا 
ويحولنا إلى ضحايا لمختلف الجرائم اإللكترونية 

بدءًا من سرقة كلمات المرور وصواًل إلى هجمات 
اإلرهاب اإللكتروني العالمية.

الفرق بين أمن البيانات
وخصوصية البيانات

غالبًا ما ُيستخدم هذان المصطلحان كمترادفين، 
ولكن هناك فرق كبير بينهما. يشير مصطلح “أمن 

البيانات” إلى العمليات التي تجريها المؤسسة لحماية 
أنظمتها والتأكد من عدم وصول أطراف غير ُمصرح 

لها إليها وإساءة استخدامها. أما مصطلح “خصوصية 
البيانات” فهي ما تهمنا هنا؛ وهي تمثل “الوعد” 

الذي تتعهد به شركات المنصات اإللكترونية والذي 
ينص على أن البيانات الشخصية التي يتم تزويدها بها 

لن تستخدم إال لألغراض المحددة التي تم االتفاق 
عليها ولن يتم نشرها إال بموافقة منك. 

تقوم الهواتف الذكية على سبيل المثال 
بجمع المعلومات حول العادات المرتبطة 
بإنفاق العملء، وُتعد مشاركًا رئيسيًا آخر 

في بنك البيانات العامة، إذ إنها تقوم بتتبع 
أنشطتك على المنصات الترفيهية وتحركاتك 
من خلل بيانات الموقع الجغرافي وشبكاتك 
االجتماعية وغيرها الكثير. وتذّكر أنه في هذا 

العالم االفتراضي المترابط، تتواصل كافة أنواع 
األجهزة الذكية واآلالت فيما بينها وتتعّرف 

إلى بعضها بعضًا أيضًا.

عادة ما تكون تجربة الفضاء اإللكتروني 
متناقضة بعض الشيء.. فمن ناحية نشارُك 

عصر البيانات الضخمة
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بعض المعلومات الشخصية بملء إرادتنا من دون 
التفكير في العواقب - مثلما يحدث للبعض على 

منصات التواصل االجتماعي - ومن ناحية أخرى 
يعترينا الغضب بمجرد أن يطلب منا موقع أو 

تطبيق ما تزويده بمعلومات شخصية خاصة بنا! إن 
البيانات الضخمة هي بمثابة الوقود الذي يشغل 

هذه الثورة الجديدة، لذلك فإن جمعها بات ضرورة 
حتمية لتحقيق التقدم اإليجابي. ويرى المنتدى 
االقتصادي العالمي أننا قد نكون بحاجة لتقّبل 

مفهوم “المقايضة”، أي أن علينا تقّبل التضحية بقدر 
صغير من الخصوصية الشخصية مقابل الحصول 

على ميزات البيانات التي يتم جمعها وتحليلها 
واستخدامها بقدر كبير من المسؤولية. 

ريادة مسيرة التطور
ال شك أن هذه الشبكة المعّقدة من الذكاء 

االصطناعي تجعل الحياة أفضل بعدة طرق – سواء 
كانت واضحة أو غير واضحة؛ فهي تسهم في 

توفير الوقت والمال وخلق فرص جديدة وتفتح 
أبوابًا لم ُتفتح من قبل. وإذا نظرنا إلى أفضل المدن 

حول العالم فسنجد أن سر ازدهارها االقتصادي 
واالجتماعي يكمن في النظم اإللكترونية المبتكرة 
والمتطورة. وخير مثال على ذلك مدينة دبي التي 

تبنت قيادتها الحكيمة الثورة الرقمية الحديثة 
والفرص التي توفرها لتعزيز مكانة المدينة كمركز 
عالمي للتجارة والسياحة، وذلك منذ اإلعلن عن 

“استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” في 
عام 1999. فعلى مدار العقدين المنصرمين نجحت 
دبي في التحول إلى واحدة من المدن األكثر ذكاًء 
واستدامة وأصبحت مركزًا إقليميًا يوفر بيئة مثالية 
لألعمال والحياة الكريمة والمريحة ألكثر من ثلثة 

مليين مواطن ومقيم وغيرهم من الزوار الذين 
يتوافدون إلى المدينة بتزايد مستمر. 

ومن خلل االستفادة من البيانات الضخمة تضمن 
دبي تخفيف األضرار البيئية عن طريق البنية التحتية 
المحسنة واالستخدام األمثل والمستدام للموارد. 

وُتعنى مبادرة “دبي الذكية” - التي أطلقت في 
العام 2014 لتنسجم مع أهداف خطة دبي 2021 
– بتطوير وتشجيع التقنيات التي تدعم رؤية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

الرامية إلى تحويل هذه المدينة إلى “أسعد وأذكى 
مدينة على وجه األرض..” إن تحقيق أهداف خطة 
دبي 2021 يستند إلى نظرة شمولية تقوم على 

نهج علمي متطور، يعتمد باألساس على البيانات 
العالمية الستشراف المستقبل ومستويات األداء 

الطموحة التي تتطلع إليها المدينة.”

إن االتصال السريع باإلنترنت والوصول السهل إلى 
الخدمات اإللكترونية المتصلة باإلنترنت والمراقبة 

في الوقت الفعلي، تضمن تجربة استثنائية 
للمقيمين في المدينة على كافة المستويات – 
بدءًا من جودة الهواء وإمدادات المياه، وصواًل 

إلى المعاملت الحكومية الذكية والحركة المرورية 
السلسلة التي ستتضمن مع مرور الوقت تقنيات 

التنقل الذكي ذاتي القيادة. 

وقامت مؤسسة حكومة دبي الذكية مؤخرًا بوضع 
خطة استراتيجية تضمن رفع مستوى فعالية 

وكفاءة كافة المعاملت الحكومية من خلل تقنية 
“البلوك تشين”؛ هذه التقنية التي أصبحت منصة 
عالمية مستقلة يمكن الوصول إليها إلتمام كافة 

المعاملت، بدءًا من سجلت المستشفيات وصواًل 
إلى البيانات الحكومية المعقدة. 

راحة البال التامة
برغم كل المخاطر اإللكترونية التي تهدد العالم 

من حولنا فإن ما يبعث على االطمئنان حقًا هو أن 
الفضاء اإللكتروني في دبي يحظى بحماية محكمة. 
ويمكنك أيضًا التحكم في بياناتك من خلل التسلح 

بالمعرفة عن التطورات التقنية واالطلع على 
أحدث ِحَيل وتقنيات القرصنة اإللكترونية.

إذا كنت قلقًا من احتمالية اختراق معلوماتك 
الشخصية من ِقبل هجوم واسع النطاق – كما 

حدث مع “ياهو” – يمكنك اتباع الخطوات البسيطة 
التالية لحماية نفسك:

• قم بتقييم األضرار – هل استخدم شخص ما 
بريدك اإللكتروني؟ أم هل تعرضت معلوماتك 

للخطر؟

• قم بتغيير كلمات المرور على كافة الحسابات التي 
تعرضت للتهديدات.

• اتصل بمصرفك – يمكنك حظر بطاقة االئتمان 
الخاصة بك إذا كان ذلك ضروريًا لمنع أية محاولة 

لسرقة أموالك.

“دبي األكثر أمانًا
في الفضاء اإللكتروني”

ال يدخر مركز دبي لألمن اإللكتروني جهدًا في دعم 
التطورات التقنية التي تتبناها المدينة من خلل 

حرصه على تنفيذ كافة التدابير االستراتيجية لحماية 
المعلومات السرية والحساسة، وذلك لتحقيق 

النتيجة المنشودة وهي منح الناس الثقة التامة 
بالمعاملت والخدمات الحكومية اإللكترونية في 

المدينة.

وترتكز رؤية مركز دبي لألمن اإللكتروني على جعل 
دبي المدينة األكثر أمانًا في الفضاء اإللكتروني، 

فهو الجهة المسؤولة عن وضع معايير األمن 
اإللكتروني وفقًا ألفضل الممارسات، مع االلتزام 
بوضع خطط استراتيجية ومبادرات تضمن مرونة 

الفضاء اإللكتروني ومكافحة التهديدات والهجمات 
اإللكترونية والقرصنة. 

عصر البيانات الضخمة
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