
دمج الحلول األمنية يف 
تصميم املدن الذكية 

 كيف نبني مدينة ذكية آمنة

يف عامل سيرباين متقلب 





04

06

08

14

20

30

34

40

50

60

63

امللخص التنفيذي

مقدمة

قامئة املحتويات

كيف تصبح  املدن "ذكية"؟

اعتامد التقنيات الثورية

التحديات والحلول األمنية

اتجاهات األمن السيرباين

وضع التهديدات السيربانية

  العوامل الرئيسية التي يجب عىل الحكومات مراعاتها عند تبني منهجية

"دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية"

دور الحكومات يف األمن السيرباين

الخامتة 

املشاركني يف الورقة والبحثية نبذة عن الرشكاء 



مقدمة

01

| دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية4



استكشاف النقاط املشرتكة بني جائحة كوفيد-19 ومسارات القوى األساسية األخرى 

)كالتقنيات املبتكرة( وطرق تشكيلها لالتجاهات الحالية والجديدة يف بناء املدن الذكية، 

باإلضافة إىل  دمج اآلليات الدفاعية وأساليب املراقبة السيربانية يف البنية التحتية للمدن 

من أجل الحد من الهجامت اإللكرتونية والثغرات التي ميكن أن يستغلها املهاجمون.

ويرتتب أيضاً عىل الحكومات تنفيذ مجموعة من اإلجراءات لحامية أسس البنية التحتية 

الرقمية والحّساسة للمدن من التهديدات والهجامت التي قد تطرأ يف أي لحظة، مع 

مواصلة االبتكار ملواكبة التهديدات والجرائم السيربانية مع تحديد األولويات األمنية 

وفهم املخاطر وتطبيق مستوى متطور من الضوابط األمنية.

تناقش هذه الورقة البحثية هذا الجانب الذي يعترب من العوامل الحاسمة يف بناء املدن 

الذكية، وتستعرض بالتفصيل الحلول واملامرسات التي ينبغي اعتامدها يك نتمكن من 

مواكبة عرص التحول الحرضي والرقمي الرسيع من خالل دمج الحلول األمنية يف تصميم 

املدن الذكية.

 تقّدر أحدث الدراسات أن الخسائر العاملية بسبب

  الجرائم السيربانية تجاوزت 

1 تريليون دوالر أمرييك2

سيعيش 70% من سكان العامل يف املناطق الحرضية بحلول  
عام2050، وسيفرض ذلك عىل الحكومات اتباع منهجيات مبتكرة 

واعتامد حلول رقمية متطورة لتلبية احتياجات هذا العدد املتزايد من 
السكان يف املدن ومواجهة آثاره املرتتبة عىل األعامل. وتتوقع الحكومات 

يف شتى أنحاء العامل أن تعمل مدن املستقبل الذكية واملستدامة 
واملرتابطة تكنولوجياً عىل توفري أسلوب حياة متطور وإنشاء أنظمة 
شاملة جديدة يف جميع القطاعات، ال سيام األغذية واملياه والطاقة.

وفيام تواصل املدن الذكية االستثامر يف التقنيات الناشئة والتقنيات الثورية لتحقيق 

النمو املستدام والتعامل مع عرص جديد من متطلبات السكان، حيث أن عملية التحول 

الرقمي الرسيع ستؤدي إىل ظهور عامل مجهول من التهديدات اإللكرتونية التي قد 

تُحدث أرضاراً جسيمة، مام يفرض عىل املدن الذكية والحكومات تحليل املتطلبات 

واالشرتاطات األمنية واالستثامر بقوة يف تقنيات أمن املعلومات واالتصاالت، والتي تشمل 

جميع الخدمات الرقمية،باإلضافة إىل تعزيز الوعي بالتقنيات اإللكرتونية لدى جميع 

الجهات املعنية مبا يف ذلك السكان واملوظفني الحكوميني.

تتناول هذه الورقة البحثية مجموعة من املواضيع الجوهرية لألمن السيرباين يف املدن 

الذكية، والتي تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، حوكمة األمن السيرباين وحامية البنية 

التحتية الحّساسة والتهديدات املتنامية التي يفرضها التحول الرقمي وخصوصية السكان 

واألساليب املبتكرة لتوفري الحامية املناسبة للجميع. كام تستعرض الورقة البحثية النتائج 

التجريبية واالستنتاجات العامة حول االتجاهات العاملية فضالً عن آراء األشخاص 

املشاركني يف الدراسة من أجل تناول هذه املواضيع من وجهات نظر مختلفة.

طرح الخرباء املتخصصون رؤاهم املكتسبة من مشاريع املدن الذكية وبرامج األمن 

السيرباين العديدة التي يجري تنفيذها. وتوضح هذه الرؤى السبل التي يجب عىل املدن 

الذكية اتباعها من أجل دمج الحلول األمنية خالل املراحل األوىل من التصميم، أي يف 

مراحل صياغة األفكار، وذلك بهدف التصدي للتهديدات السيربانية التي تواصل مهاجمة 

الحكومات يف أنحاء العامل.

ال شك أن فصل مفاهيم وتقنيات املدن الذكية عن البنية الحرضية للمدينة يف املستقبل 

سيكون أمراً صعباً للغاية1. فمن أجل تطوير مدن ذكية مزودة بأعىل مستويات األمن 

السيرباين، يجب أن نأخذ يف االعتبار التهديدات واملخاطر السيربانية وأن نعمل عىل 
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يجب عىل املدن الذكية تطبيق سلسلة من التقنيات الثورية التي غالباً ما تكون 

متداخلة يف القطاعات واألنظمة واألجهزة املختلفة.

وليك تتمكن املدن الذكية من إدارة عدد ضخم من األجهزة املرتابطة، يجب أن تتعاون 

املكونات األساسية الثالثة للربنامج الرقمي فيام بينها، والتي يشار إليها مبصطلحات عامة 

هي األشخاص وإجراءات العمل والتقنيات.

بالرغم من ذلك، فإن الربط بني األشخاص وإجراءات العمل والتقنيات يف بيئة املدينة 

الذكية مازال يتسبب يف وجود ثغرات أمنية جديدة ونقاط وصول كثرياً ما يستغلها 

املجرمون يف العامل الرقمي. وستضطر الحكومات إىل الرتكيز عىل املكونات الرئيسية التي 

تشكل أساس النظام الشامل مع فهم التهديدات املنترشة التي رمبا تؤدي إىل خسائر 

مالية للمدينة واإلرضار بسمعتها، إضافة إىل تحديد دور هذه املكونات األساسية يف 

تعزيز األمن السيرباين للسكان.

أظهر االستبيان العاملي ألمن املعلومات3 الذي أجرته »إرنست ويونغ« 
يف  عام2020 أن 60% من املؤسسات والرشكات واجهت حوادث 

جوهرية خالل االثني عرش شهراً املاضية. وجاء حوايل ُخمس هذه 
الهجامت من ِقبل »النشطاء القراصنة« )أي النشطاء السياسيني 

واالجتامعيني الذين يقومون بهجامت إلكرتونية ملنارصة قضاياهم(، 
لتحل يف املركز الثاين بعد هجامت مجموعات الجرمية املنظمة واملسؤولة 

عن 23% من حوادث األمن السيرباين. توضح هذه اإلحصائية مدى 
التهديدات السيربانية التي يجب عىل الحكومات يف العامل الحذر منها. 

مع ذلك، يخلّف انتشار التقنيات الجديدة يف بيئات املدن الذكية ثغرات 
إضافية يستغلها املهاجمون مام يؤدي إىل مخاطر يصعب الحد منها. 

لذلك يجب عىل الحكومات التي تتوىل إدارة هذه املدن زيادة الوعي 
تجاه املخاطر عند البدء يف تنفيذ أي مرشوع تقني.

إضافًة إىل ذلك، يفرض التوسع الحرضي ضغوطات كبرية عىل املدن الذكية. فوفقاً لألمم 

املتحدة، يعيش نصف البرشية )3.5 مليار نسمة تقريباً( حالياً يف املدن. وسيتحقق 

95% من التوسع الحرضي خالل العقود القادمة يف دول العامل النامية، حيث من 
املتوقع أن يعيش 70% تقريباً من سكان العامل يف املدن بحلول عام 2050، مام 

يفرض تحديات كبرية عىل هذه املدن من حيث تلبية متطلبات سكانها. كام سيتسبب 

التحول الحرضي الرسيع والبنى التحتية القدمية يف ظهور تحديات بيئية واجتامعية 

واقتصادية كبرية تحتاج إىل التصدي لها بأرسع وقت ممكن.

لذلك، يجب عىل املدن تطوير البنية التحتية القدمية ألنظمة وتقنية املعلومات فضالً 

عن أساليب تقديم الخدمات التقليدية وأطر الحوكمة من أجل تحقيق النتائج املنشودة 

)وهي تقديم أحدث الخدمات لسكانها( واالزدهار يف املستقبل4. فإذا أرادت هذه املدن 

تطوير بنيتها التحتية بشكل كبري واالستفادة من التقنيات والحلول املبتكرة بأسلوب 

مستدام يحل مكان األساليب التقليدية والنامذج التشغيلية لتقديم الخدمات، ينبغي 

عليها اتباع عمليات التحول الرقمي التي ستجعل منها مدناً ناجحة لها مكانتها يف 

املستقبل.

تُعرّف »إرنست ويونغ« املدن »الذكية« بأنها املدن التي تواجه تحدياتها القامئة 

باستخدام الحلول الرقمية الشاملة لعدة قطاعات مع االستفادة من تقنيات املعلومات 

واالتصاالت لتحسني العمليات والخدمات الحرضية العامة واملستدامة.5 وملواجهة 

التحديات القامئة الناجمة عن التحول الحرضي وإدارة البنى التحتية الحّساسة بكفاءة، 

60% من املؤسسات والرشكات واجهت حوادث 
 جوهرية أو كبرية خالل االثني عرش شهراً املاضية 

95% من التوسع الحرضي خالل العقود القادمة 
سيحدث يف دول العامل النامية

 3.5مليار
نسمة تقريباً يعيشون حالياً يف املدن
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اعترُب مفهوم املدينة الذكية اتجاهاً شائعاً عىل مستوى العامل لعدة 
سنوات بسبب ما شهدته هذه الفرتة من تحول حرضي ورقمي رسيع، 
وميكن أن ننسب نشأة هذا االتجاه إىل تطور املدن عىل مستوى العامل.

املدن الذكية هي مجموعة من األساليب املبتكرة والرائدة يف تقديم الخدمات يف جميع 

القطاعات باستخدام التقنيات الناشئة والثورية البتكار مستقبل مستدام يعتمد عىل 

التقنيات الرقمية.

هناك أساليب متعارضة لتطبيق مفاهيم املدن الذكية وتختلف عىل مستوى املناطق 

والقطاعات، وقد ظهرت هذه األساليب املتنوعة نتيجة للتحديات املختلفة التي يتم 

مواجهتها باملفاهيم الذكية، مثل النمو السكاين داخل املدن والظروف الجغرافية 

والسياسية والتحوالت الدميغرافية.

وليك تحقق املدينة الذكية النجاح يف تقديم خدمات مبتكرة و«ذكية« لسكانها، مع 

حامية أصولها الرقمية التي تستخدمها، يجب أن تضع يف الحسبان املكونات الرئيسية 

الثالثة للمدينة الذكية طوال مرحلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي6:

تعترب املدن الذكية منصة فريدة بالنسبة إىل سكانها لتبادل أفكارهم والتعاون فيام 

بينهم واملساهمة يف املبادرات »الذكية« يك يعيشوا حياة أكرث تطوراً تعتمد عىل التقنيات 

الرقمية.

تفيض العالقات البرشية املتينة داخل املدينة الذكية، مبا يف ذلك القرارات واإلجراءات 

املرتتبة عليها، إىل نتائج قوية تفي مبتطلبات جميع األفراد الذين يعيشون يف هذه 

املدينة. كام يؤدي التعاون الوثيق إىل مجموعة من اآلثار اإليجابية، عىل غرار االبتكار، 

مع عدم خلّوه من بعض اآلثار السلبية كالجرائم السيربانية.

ترسيخ ثقافة إدراك املخاطر يف املنظومة البرشية للمدينة الذكية

يستهدف املجرمون السيربانيون السكان أو املوظفني الذين يشّغلون البنى التحتية الحّساسة عىل وجه التحديد، نظراً الفتقارهم للمعرفة الخاصة 
باملامرسات الجيدة لألمن السيرباين. فقد يستهدف املجرمون - مثالً - املوظفني باستخدام رسائل التصيّد االحتيايل اإللكرتونية بجعلهم يضغطون عىل 

رابط ضار، أو يحتالون عليهم عرب املكاملات الهاتفية للحصول عىل البيانات الخاصة )التي تتضمن كلامت املرور الخاصة باألنظمة الحّساسة(.

األشخاص

يستهدف املجرمون السيربانيون السكان أو املوظفني الذين يشّغلون البنى التحتية 

الحّساسة عىل وجه التحديد، نظراً الفتقارهم للمعرفة الخاصة باملامرسات الجيدة لألمن 

السيرباين. فقد يستهدف املجرمون - مثالً - املوظفني باستخدام رسائل التصيّد االحتيايل 

اإللكرتونية بجعلهم يضغطون عىل رابط ضار، أو يحتالون عليهم عرب املكاملات الهاتفية 

للحصول عىل البيانات الخاصة )التي تتضمن كلامت املرور الخاصة باألنظمة الحّساسة(. 

ومن املعروف أن املدن الذكية هي ببساطة مجموعة من األفراد يؤثرون بشكل منفصل 

أو جامعي عىل املدينة وكفاءة البنية التحتية. ولذلك يجب أن يكون كل فرد )حتى 

السكان( عىل دراية باملخاطر والتهديدات األمنية التي قد تؤثر عىل عمليات املدينة 

الذكية.

يُعترب الوعي باألمن السيرباين وأمن البنية التحتية لتقنية املعلومات أمراً يف غاية األهمية 

بالنسبة لجميع األفراد بسبب املشاركة املتزايدة للسكان واألشخاص العاديني يف عمل 

املدينة الذكية، كام يُعد أحد عوامل النجاح الرئيسية ألي مدينة ذكية. وينبغي وجود 

هيئة مركزية تدمج األمن السيرباين يف العمليات اليومية من خالل املعلومات االستباقية 

وعمليات املراقبة واالسرتاتيجيات األمنية وتعزيز الوعي األمني. ويضمن وجود هذه 

الهيئة تلبية جزء كبري من متطلبات األمن السيرباين يف جميع املجاالت والحد من مخاطر 

التهديدات التي تسعى الخرتاق البنية التحتية للمدينة الذكية. كام يرسخ ذلك اتباع 

منهجية تنازلية لألمن السيرباين بدءاً من املستويات العليا وصوالً إىل مستوى السكان 

مع املنهجية التصاعدية من السكان إىل اإلدارة العليا للمدينة، حيث يساهم السكان يف 

تنفيذ األفكار املبتكرة والضوابط األمنية بشكل كبري.
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دراسة حالة: مدينة سنغافورة 
االفرتاضية

تُعترب “سنغافورة االفرتاضية” مثاالً للمدن التي يجب 
أن تواكب النمو املتسارع خالل فرتة زمنية وجيزة. 

يسكن يف هذه املدينة 5 ماليني نسمة تقريباً. 
ويعمل مرشوع “سنغافورة االفرتاضية” عىل تسجيل 
تحركات سكان املدينة ودراستها جيداً بهدف تعزيز 

خطط التطوير من خالل جمع البيانات الرقمية 
مبساعدة أجهزة االستشعار والكامريات.

يُعّد هذا املرشوع األكرب من نوعه لجمع البيانات يف 
مدينة بأكملها، إال أنه مل يتضح حتى اآلن الخدمات 
التي يجب استلهامها من هذه البيانات لتقدميها إىل 

سكان املدينة. إضافة إىل ذلك، يأخذ هذا املرشوع 
يف الحسبان الجوانب االجتامعية الخاصة مثل رعاية 
كبار السن الذين يعيشون مبفردهم، وذلك مبساعدة 
عمليات الرصد بأجهزة االستشعار مع تنظيم هيكل 

اإلدارة العامة بكفاءة أكرب.

آراء املشاركني يف الدراسة

ما هي أنواع آليات املرونة السيربانية ومنهجياتها التي تتوقع وجودها يف 
املدن الذكية؟

مسفر املسفر:

مدير إدارة أمن املعلومات يف املدينة املعرفية الذكية التي يجري بناؤها يف منطقة 

الرشق األوسط 

إنشاء أنظمة مستقلة ومرتابطة وغري متصلة باإلنرتنت للتحكم يف البنية 
التحتية الحرضية الحّساسة.

إنشاء أنظمة كهربائية مستقلة للقواعد العسكرية واملنشآت الحّساسة 
األخرى.

مراجعة وتعزيز أمن البنية التحتية الوطنية الحّساسة.

توفري تدريب أمني منتظم لجميع السكان واملوظفني الرئيسيني 
املشاركني يف إدارة األنظمة واملعلومات الرسية.

تطوير اإلجراءات واللوائح التنظيمية للكشف عن الهجامت السيربانية 
واإلبالغ عنها والتصدي لها.

تطبيق الهياكل والسياسات الشاملة لحوكمة حامية البيانات.

5 ماليني نسمة
يقطنون هذه املدينة
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تعزيز املرونة والتدرب عليها

يجب عىل املدينة الذكية وضع خطة للتعامل مع الحوادث األمنية تتضمن 

اإلجراءات والسبل الالزمة ملواجهتها وإعادة تقديم الخدمات بكفاءة ورسعة 

يك تتمكن من التعامل مع هذه الحوادث أو الوقائع األمنية، إضافة إىل 

التدريب عىل تنفيذ هذه الخطة من أجل ضامن نجاحها.

فهم املخاطر والتهديدات

ميثّل فهم املخاطر والتهديدات عنرصاً مهامً من عنارص األمن السيرباين 

يف املدن الذكية ويجب أن يكون جانباً أساسياً منه. تستطيع املعلومات 

االستخباراتية الكشف عن الهجامت التي يقوم بها املجرمون عن طريق 

استغالل الثغرات األمنية، حيث تتيح هذه املعلومات لفرق الحامية األمنية 

تطبيق إجراءات أمنية وقائية إضافية )كتغيري إعدادات النظام( بشكل 

استباقي. ولذلك يجب عىل الفرق األمنية توثيق اإلجراءات التفصيلية لجمع 

بيانات التهديدات من مختلف املصادر والتحقق من صحة املعلومات 

الواردة من مصادر متعددة وإطالع الجهات املعنية عليها.

تحديد األصول عالية القيمة

ال ميكن حامية كل األصول يف الوقت الحايل نظراً للطبيعة املركّبة لألصول املستخدمة يف املدينة الذكية والحجم الهائل لألصول الرقمية. ولذلك يجب عىل املدن الذكية تحديد 

أولويات اإلجراءات الوقائية بناًء عىل األمور األكرث أهمية للمدينة، مام يساعد يف تركيز جهود الحامية والحد من أكرب عدد من املخاطر. ورمبا يتسبب عدم تحديد األولويات 

يف إنفاق أموال بال داٍع أو إنفاق األموال عىل حامية البيانات أو األنظمة أو األفراد أو اإلجراءات األقل أهمية بالنسبة إىل املدينة. ويتطلب تحديد األصول عالية القيمة 

إجراءات موثقة وشاملة ودقيقة، بحيث توفر إرشادات توجيهية واضحة لقطاعات املدينة الذكية خالل عملية التحديد.

ال ميكن ألي مدينة أن تصبح آمنة إلكرتونياً بشكل كامل، ولذلك فإن اتباع سياسات 

وإجراءات األمن السيرباين املناسبة يساعد يف الحد من املخاطر املرتبطة بالهجامت 

اإللكرتونية.

وقبل كل يشء، ينبغي عىل املدن الذكية وضع اسرتاتيجية األمن السيرباين التي تراعي 

متطلبات جميع القطاعات وتركز عىل البنى التحتية الحّساسة بشكل كبري. كام يجب أن 

تضمن وثيقة اسرتاتيجية لتحديد اإلجراءات واتباعها بصورة ثابتة ومستمرة.

2
تقليل الهجامت السيربانية باالعتامد عىل إجراءات األمن 

السيرباين الفّعالة

إجراءات العمل

تُعترب اإلجراءات التالية أساسية بالنسبة إىل املدينة الذكية، نظراً لقيمتها الهائلة يف الحد 

من التهديدات السيربانية.
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تؤدي التقنية دوراً أساسياً يف متكني املدن الذكية من تحقيق النتائج املرجوة منها. وتعتمد 

املدن الذكية بشكل كبري عىل استخدام التقنيات الناشئة والثورية من أجل تقديم خدمات 

ذكية فريدة، مع التخيل عن مناذج األعامل التقليدية واستخدام مناذج أعامل جديدة 

ومبتكرة.

ميكن أن تتخذ التقنية عدة أشكال، بدءاً من الشبكات التي تقدم خدمات النقل وحتى 

الربمجيات واألجهزة التقنية التي تتيح تكامل األنظمة املتعددة املكّونة للمدينة الذكية.

تستخدم املدن الذكية البيانات والتقنيات الرقمية لتقديم أفضل الخدمات واملساعدة يف 

تسهيل العمليات واإلجراءات وتوفري الفرص التخاذ أفضل القرارات وغريها من املزايا، وذلك 

من خالل االستعانة باألفكار والرؤى الناتجة من البيانات التي تم جمعها من مختلف 

أجهزة االستشعار واألجهزة األخرى املدمجة يف منظومة املدينة الذكية. ومع ذلك، تعتمد 

التحديات عىل تلبية متطلبات العدد املتزايد يومياً من السكان داخل املدينة الذكية بسبب 

التحول الحرضي الكبري الذي يشهده العامل بأرسه. ولتلبية متطلبات هذا العدد الهائل من 

السكان، تستعني الحكومات بأنظمة متطورة للغاية ومتصلة باإلنرتنت لتقديم خدمات 

النقل واملواصالت والطاقة واملياه واالتصاالت. وتحتاج هذه األنظمة املتطورة إىل قواعد 

إدارة وحوكمة راسخة، ألنها متثل هدفاً رئيسياً للمهاجمني السيربانيني بشكل عام7.

وسيكون ترسيخ األمن داخل منظومة املدينة الذكية التحدي األكرب بسبب الكم الهائل 

من األرضار التي ميكن أن تسببها الهجامت عىل أنظمة أو شبكات املدينة الذكية. ففي 

السيناريو الذي يستطيع فيه املهاجمون السيطرة عىل أنظمة التحكم يف اإلشارات الضوئية 

املرورية وأنظمة إمدادات املياه وشبكات الطاقة واملرافق الخدمية، ستكون اآلثار بعيدة 

املدى وضارة للغاية! ولذلك تحتاج الحكومات وهيئات املدن الذكية إىل دراسة متأنية 

ملستويات الربط بني هذه املكونات الثالثة )األشخاص وإجراءات العمل والتقنيات( من 

أجل بناء بيئة إلكرتونية آمنة تخّفف من التهديدات األمنية بأسلوب فعال.

3
اعتامد التقنيات الناشئة والثورية لتقديم أحدث الخدمات

التقنيات
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اعتامد التقنيات الثورية

04
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تأخذ الحكومات يف حسبانها التطورات التقنية وانتشار األنظمة واألجهزة 
الجديدة املتصلة، حيث توفر التقنيات مثل إنرتنت األشياء وغريها من 

التقنيات الثورية للحكومات فرصة جني املزيد من الفوائد من األنظمة 
الحالية باستخدام برامج التحليل وأجهزة االستشعار التي أصبحت أقل 

تكلفًة وأكرث تطوراً يف نفس الوقت8.

املبادرات عىل املستوى الوطني
تسّخر الحكومات أحدث التقنيات املتطورة وتوظفها يف إطار مشاريع املدن الذكية من 

أجل ترسيع التنمية املستدامة. فعىل سبيل املثال، تُستخدم روبوتات الدردشة املعتمدة 

عىل الذكاء االصطناعي لتقديم الخدمات بصورة أفضل، فيام تستخدم البيانات الضخمة 

وتحليلها لتصميم وتنفيذ السياسات الحكومية مع استخدام إنرتنت األشياء وأجهزة 

االستشعار املرتبطة بها لتحسني القدرة عىل اتخاذ القرار بفضل األفكار والرؤى املستلهمة 

من أنظمة البنية التحتية الحّساسة. ويبدو واضحاً أن استخدام مثل هذه التقنيات أدى 

إىل تحسني القدرة عىل اتخاذ القرار وتعزيز مستوى الكفاءة يف عمليات املدينة، كام أدى 

إىل تقليل املشكالت والتحديات العاملية املشرتكة.

الفوائد

من أهم فوائد التقنيات الثورية املدمجة بسالسة يف البنية التحتية الذكية 
أنها متّكن الحكومات من الحصول عىل أفكار مناسبة وتوفري املعلومات 

وتحفيز االستجابة للتهديدات أو الحوادث. كام يوفر تطور البنية التحتية 
الذكية بعض اإلمكانات املدهشة، حيث تفتح هذه البنى التحتية الذكية 

الباب أمام فرص دمج التقنيات الحديثة والثورية وتشكيل األساس 
للمبادرات الذكية.

يف الوقت نفسه، يُتوقع أن توفر املقاييس املدعومة بالتقنيات املتطورة 
قدراً كبرياً من اآلثار اإليجابية عىل املدن حول العامل، ال سيام يف املناطق 
الحرضية بقاريت آسيا وأفريقيا، نظراً ألنها ستشهد أكرب منو حرضي خالل 
العقود القليلة املقبلة. وقد أصدرت الجمعية الدولية للهاتف املحمول 

)GSMA( تقريراً أشارت فيه إىل أن مدينة بانكوك عاصمة اململكة 
التايالندية – املعروفة باالزدحام واالختناقات املرورية الشديدة – ميكنها 
توفري مليار دوالر سنوياً من خالل استخدام أنظمة النقل الذكية لتحسني 

حركة املرور وخفض االنبعاثات وزيادة مستوى اإلنتاجية9.

وسنتناول فيام ييل ثالث تقنيات ثورية تؤثر عىل املدن الذكية عىل 
مستوى العامل ونقدم مقرتحات لتحقيق األمن أثناء وبعد تطبيق هذه 

التقنيات.
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إنرتنت األشياء وأجهزة االستشعار
ميثل إنرتنت األشياء تحوالً هائالً يف العرص الرقمي، حيث بدأ تأثريها يف الظهور عىل 

جميع جوانب األعامل والعمليات املرتبطة بها. وتستخدم معظم أجهزة إنرتنت األشياء 

تقنيات قامئة عىل أجهزة االستشعار التي تحدد أو تقيس أي تغيري يف املكان أو املوقع، 

أو ما إىل ذلك. وتُنقل البيانات التي جمعتها أجهزة االستشعار إىل جهاز أو خادم مركزي، 

والذي يُستخدم بدوره لتحليل البيانات من أجل توفري معلومات مفيدة. واستخدمت 

املدن الذكية العديد من األجهزة املرتابطة وأجهزة االستشعار القامئة عىل إنرتنت األشياء 

للحصول عىل مزايا التحول للعرص الرقمي، والتي تشمل أسلوب الحياة الذيك والتنقل 

الذيك والعدادات الذكية.

املخاطر والتحديات الحالية

أدى العدد الكبري من األجهزة املتصلة والبنى التحتية للحوسبة السحابية التي تستخدمها 

املدن الذكية لتكون قادرة عىل تحقيق النتائج املرجوة منها، إىل مضاعفة تحديات األمن 

السيرباين وتطورها باستمرار. ويف حال اخرتاق أحد هذه األجهزة، ميكن أن يؤدي ذلك إىل 

اخرتاق جميع األجهزة األخرى املتصلة نظراً لعددها الكبري. ويوفر ذلك للمهاجمني نقاط 

دخول متعددة للوصول غري املرصح به إىل البنية التحتية للمدينة وأنظمتها الحّساسة. 

باإلضافة إىل ذلك، كانت الحوسبة السحابية رشطاً أساسياً لظهور إنرتنت األشياء وتطورها. 

مع ذلك، أدى عدم وجود ضوابط أمنية يف البيئات السحابية التي متثل مركزاً لتخزين 

البيانات الرسية، إىل العديد من الهجامت اإللكرتونية التي هددت األمن والخصوصية.

اإلجراءات والحلول املقرتحة للحكومات

ينبغي عىل الحكومات ترسيخ ثقافة دمج الحلول األمنية والخصوصية يف تصميم املدينة 

الذكية منذ البداية من أجل التصدي للتحديات األمنية وتلبية متطلبات األمن السيرباين. 

كام يجب عىل القامئني عىل املدينة الذكية تنفيذ العنارص التالية قبل اعتامد استخدام 

أجهزة االستشعار القامئة عىل إنرتنت األشياء عىل نطاق واسع:

يجب وضع سياسات حامية البيانات ومعايري أمن السحابة وتحديد اإلرشادات  	

التوجيهية واتباعها باستمرار يف جميع البنى التحتية الحّساسة التي تستخدم 

أجهزة االستشعار إلجراء عملياتها.

يجب اتباع منهجية حامية متعمقة ومتعدد األوجه لضامن األمن الشامل لألجهزة  	

الذكية وأجهزة االستشعار املستخدمة.

يجب إعداد الحلول األمنية لحامية النظام من الهجامت املعروفة وغري املعروفة  	

)الهجامت الفورية(، والدخول غري املرصح به، والعبث باملعلومات واخرتاقها، 

وتعطيل الخدمات، والتجسس والتهديدات األخرى الناشئة من خالل املراقبة 

املستمرة وآليات االستجابة التي تم اختبارها باستخدام متارين املحاكاة والتدريبات 

التي تُجرى عىل أساس دوري.

1 دراسة حالة: برشلونة

كانت برشلونة كغريها من املدن تبحث عن طرق 
لدرء االنكامش االقتصادي والتنموي الذي حدث بعد 

الركود يف العام 2008. قامت الحكومة املحلية 
باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية واعتامد 

مبادرات »املدينة الذكية« يف 12 مجاالً، منها املياه 
واإلنارة، للمساعدة يف توفري األموال وتحسني البنية 

التحتية الحرضية. وساهمت تلك الجهود عىل تقليل 
االزدحام وخفض االنبعاثات عرب أجهزة االستشعار 
التي وّجهت السائقني إىل أماكن وقوف السيارات 

الخالية، كام ساعدت يف إنشاء شبكة ألجهزة 
االستشعار الخاصة مبراقبة هطول األمطار والرطوبة، 
مام أتاح للمسؤولني التحكم يف عمليات الري لتوفري 
املياه، إضافة إىل تركيب نحو 20,000 عداد ذيك 

لقياس استهالك الطاقة وتحسني الكفاءة.

أدت جهود مدينة برشلونة إىل توفري 37 مليون 
دوالر عرب أنظمة اإلنارة الذكية و58 مليون دوالر 

عرب عدادات املياه الذكية. كام زادت التدفقات 
النقدية املحّصلة من أماكن وقوف السيارات بواقع 

50 مليون دوالر بفضل اعتامد املدينة عىل تقنيات 
إنرتنت األشياء.

 توفري 

37 مليون 
دوالر عرب أنظمة اإلنارة الذكية 

58 مليون 
دوالر عرب عدادات املياه الذكية

50 مليون دوالر
زيادة التدفقات النقدية من أماكن وقوف السيارات مببلغ 
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السيارات املتصلة باإلنرتنت10
انتقل مفهوم السيارات املتصلة باإلنرتنت من مجرد كلمة غامضة إىل أحد مجاالت 

الرتكيز يف صناعة السيارات. وتوفر السيارات املتصلة باإلنرتنت مزايا كبرية مثل السالمة 

واألمن والكفاءة للعديد من األطراف املعنية املشاركة يف النظام الشامل لهذه السيارات، 

كام تقدم قيمة كبرية للعمالء من خالل ربط أنظمة املعلومات والرتفيه املختلفة معاً 

وإجراء تحديثات الربامج عرب األثري والسيارات ذاتية القيادة.

املخاطر والتحديات الحالية

مل تُستكَشف مخاطر األمن السيرباين املرتبطة بالتطورات وُسبل معالجتها املذكورة آنفاً 

بشكل كامل حتى اآلن. وميكن أن تتعرض السيارات ومركبات التنقل املتصلة باإلنرتنت 

والتي تجمع قدراً كبرياً من البيانات، للعديد من محاوالت االخرتاق والقرصنة، مام يؤدي 

إىل تعطيل مزايا األمان وانتهاك خصوصية العمالء. باإلضافة إىل ذلك، تواجه الرشكات 

املصنعة للمعدات األصلية )OEMs( وموردي السيارات تحديات ترتبط باملنتجات 

املتطورة املعقدة، وإدارة األنظمة املتكاملة التي تتكون من الشبكات والتطبيقات 

السحابية، والقرارات املتعلقة باستخدام تقنية الجيل الخامس أو اتصاالت املركبة 

بجميع األجهزة األخرى املحيطة بها وسلسلة اإلمداد املفتتة للغاية. إضافة إىل ذلك، 

يتعرض الطيف الرتددي لالتصال والحوسبة السحابية للسيارات لهجامت ميدانية قريبة 

)عىل سبيل املثال، يكون املتسلل عىل مقربة من السيارة ويستخدم تقنية البلوتوث 

أو االتصال الالسليك للوصول إىل البيانات الرسية( أو الهجامت عن بُعد )أي يستهدف 

املتسللون الحوسبة السحابية للسيارات أو تطبيقات الهاتف املتحرك املرتبطة بها 

للوصول إىل البيانات أو التحكم يف السيارات املتصلة باإلنرتنت( مام يزيد من التحديات 

األمنية املفروضة عىل هذه التقنية التي تفتقر يف األساس إىل التنظيم واملعايري القياسية 

املوحدة.

اإلجراءات والحلول املقرتحة للحكومات

ميكن مواجهة التحديات املرتبطة بالسيارات املتصلة باإلنرتنت باتباع منهجية السيارة 

املتصلة باإلنرتنت مجرد حلقة واحدة يف شبكة أوسع وأكرث تعقيداً. ولذلك يجب الرتكيز 

بدرجة أكرب عىل حامية الشبكة املعقدة )أي التفاعالت بني مستخدمي/ماليك السيارات 

والعديد من األطراف املعنية األخرى يف املنظومة بأكملها(. ويضمن اتباع هذه املنهجية 

أن يُنظر إىل األمن بطريقة أكرث شموالً مع األخذ يف الحسبان املنظومة بأكملها وما 

تتضمنه من أنظمة ومنصات وأطراف معنية، وعدم االهتامم بأمن السيارات املتصلة 

باإلنرتنت أو أجهزة االستشعار أو أجهزة إنرتنت األشياء املرتبطة بها بصورة منفصلة.

ويتعني عىل إدارة املدن الذكية أن تأخذ يف حسبانها أن نقاط الضعف غري املحددة 2

والهجامت الفورية قد تؤدي إىل انعدام ثقة السكان، ولذلك ينبغي اعتامد منهجية دمج 

الحلول األمنية يف مرحلة التصميم. بحيث أن املدن الذكية ستحتاج إىل تحديد الحد 

األدىن من املتطلبات األمنية واألسس املرجعية للرشكات املصنعة للمعدات األصلية من 

أجل اعتامدها وتنفيذها. وتشمل القضايا الرئيسية التي يجب مناقشتها عىل مستوى 

املدينة الذكية يف سياق األمن السيرباين للسيارات املتصلة باإلنرتنت أنظمة االتصال 

املستخدمة يف السيارات ومتطلبات التخزين السحايب للبيانات والربوتوكوالت التي سيتم 

استخدامها لالتصال وتشفري البيانات والتحقق من هوية املستخدمني ونقاط الثقة األمنية 

داخل شبكات املدينة )عىل أساس مستويات التأمني وضوابط التحكم يف الدخول(، 

وآليات الحامية )مثل البوابات األمنية والجدران النارية( واملراقبة األمنية )مثل مراكز 

القيادة والتحكم التي تتيح التحكم عن بُعد يف شبكات السيارات املتصلة باإلنرتنت(.

وبدأت هيئات املدن الذكية التعاون يف هذا الصدد مع الرشكات املصنعة للمعدات 

األصلية وموردي السيارات من أجل دمج املستوى املطلوب من تجهيزات األمن والسالمة 

يف النظام الشامل للسيارات املتصلة باإلنرتنت. إضافة إىل ذلك، ستواصل اللوائح التي 

حددها املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح الخاصة باملركبات، التابع للجنة األمم املتحدة 

االقتصادية ألوروبا )UNECE( فرض متطلبات األمن السيرباين عىل السيارات املتصلة 

باإلنرتنت يف املستقبل.
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العدادات الذكية والشبكات الذكية11
توفر العدادات الذكية والبنية التحتية للشبكات الذكية فوائد كبرية خالل دورة حياة 

الطاقة يف املدن الذكية، بدءاً من توليد الطاقة ووصوالً إىل التوزيع واالستهالك. ويتضمن 

ذلك القدرة عىل مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه االستجابة للطلب، وتحسني 

كفاءة الشبكة املحلية، والتنبؤ بحاالت انقطاع التيار الكهربايئ قبل حدوثها، واستعادة 

الخدمة برسعة بعد انقطاعها، وتعزيز وعي املستهلكني بشكل أفضل من خالل توفري 

بيانات استهالك الطاقة بصورة فورية.

تبدو البنية التحتية لشبكة العدادات الذكية كشبكة تتكون من أربع طبقات أساسية 

وهي الطبقة املادية )تتضمن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي 

ومصادر الطاقة املتجددة املرتبطة بالشبكة وتوربينات توليد الطاقة بالرياح ومحطات 

الطاقة النووية( وطبقة االتصاالت )تتضمن الشبكات املنزلية وشبكة املكاتب(، ومنصات 

دمج األنظمة معاً )تتضمن البنية التحتية للحوسبة( وأنظمة الربمجيات التي تتيح تحليل 

البيانات، والتحكم عن بُعد يف إدارة األحامل، ودمج واجهات األجهزة، وما إىل ذلك. 

وتُدار هذه الشبكات عرب الرشاكات ومؤسسات السوق مع مساهمة كبرية من الحكومة 

بفرض اللوائح التنظيمية. ومن أجل تقديم أفضل الخدمات ومتكني الشبكات الذكية 

والعدادات الذكية من تحقيق أهدافها املرجوة، تجمع هذه الرشاكات كميات كبرية من 

البيانات تشمل معلومات التعريف الشخصية، والتي تحتاج إىل الحامية باستخدام حلول 

أمنية وآليات حامية متطورة مهام كلف األمر.

املخاطر والتحديات الحالية

عىل الرغم من الفوائد الكبرية التي توفرها العدادات الذكية والشبكات الذكية، ميكن 

أن تسبب الهجامت اإللكرتونية املرتبطة بهذه البنى التحتية كوارث كبرية بسبب العدد 

الكبري للمستهلكني الذين يعتمدون عىل العدادات الذكية وخدماتها. ولذلك، إذا مل 

تأخذ عملية االنتقال إىل إدارة الطاقة الذكية والشبكات الذكية يف اعتبارها مخاطر األمن 

السيرباين بصورة كبرية، رمبا تعرض املدن الذكية نفسها لتهديدات كبرية قد تسبب أرضاراً 

مالية وتشغيلية كبرية وتقوض سمعة املدينة نفسها.

اإلجراءات والحلول املقرتحة للحكومات3

يجب اتباع نهج أمني وتعاوين شامل يدمج الحلول األمنية والخصوصية يف تصميم املدينة 

من أجل الحفاظ عىل أمن العدادات والشبكات الذكية، حيث يتم تنفيذ مجموعة من 

الضوابط الوقائية والرقابية والتصحيحية لضامن أمن نظام العدادات الذكية، والذي 

يشمل األجهزة وأنظمة اإلدارة واملراقبة والبنية التحتية للشبكة ووسائل سداد الرسوم. 

ومن الرضوري أيضاً أن تراعي إدارة املدن الذكية ورشكات املرافق الخدمية تكامل أنظمة 

التحكم اإلرشايف وجمع البيانات )SCADA( مع الشبكات الذكية، ويتيح ذلك لرشكات 

املرافق الخدمية مراقبة األجهزة داخل البنية التحتية للشبكة والتحكم فيها عن بُعد 

لتحقيق أعىل مستويات الكفاءة وإدارة املخاطر.

هناك بعض الضوابط الرئيسية الالزمة لتلبية املتطلبات األمنية للشبكات والعدادات 

الذكية، منها الفصل بني الشبكات )ويفضل التقسيم الجزيئ مع مستويات ثقة قابلة 

للتعديل(، وتشفري البيانات )أثناء النقل والتخزين(، واملراقبة الدامئة باستخدام التكامل 

مع أنظمة التحكم اإلرشايف وجمع البيانات داخل مركز القيادة والتحكم، وتطبيق حلول 

التحقق من هوية الجهاز/املستخدم، ومناذج انعدام الثقة وتسجيل األجهزة وإلغاءها.

كام ينبغي عىل هيئات إدارة املدن الذكية وضع إطار الحوكمة املالئم وإعداد السياسات 

واإلجراءات املناسبة واملراقبة املستمرة، وتحتاج أيضاً إىل تنفيذ منوذج النضج الذي 

يستخدم الهياكل الجديدة لتحديد الفجوات املحتملة يف البنى التحتية للطاقة واملرافق 

الخدمية.

| دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية18

------------------------

إرنست ويونغ – األمن السيرباين وإنرتنت األشياء  .11



 نظرة عامة عىل عوامل األمن السيرباين املرتبطة

بالتقنيات الثورية

توضح األمثلة املذكورة سابقاً أن املزايا العديدة لتبني التقنيات الثورية يرتتب عليها عدد 

كبري من التعقيدات املتعلقة باألنظمة املرتابطة واملتكاملة داخل املدن الذكية، مام يؤدي 

إىل نشأة ثغرات ميكن أن يستغلها املهاجمون السيربانيون.

ترسيخ ثقافة دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية

يتعني عىل الحكومات يف جميع أنحاء العامل بذل جهود كبرية لرتسيخ ثقافة »دمج 

الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية«، حيث إن الرتكيز واإلنفاق اإلضايف عىل األمن 

السيرباين مدفوع حالياً باملخاوف املتعلقة باملخاطر. وقد أظهر االستبيان العاملي ألمن 

املعلومات  الذي أجرته »إرنست ويونغ« أن اإلنفاق عىل العديد من وظائف األمن 

السيرباين يتم توجيهه بشكل كبري نحو العمل بالطريقة املعتادة بدالً من تنفيذ املبادرات 

الجديدة، حيث تنفق بعض املؤسسات 5٪ أو أقل من امليزانية املخصصة لألمن السيرباين 

عىل املبادرات الجديدة. يشري ذلك إىل انخفاض الوعي وعدم الرتكيز عىل التعامل مع 

التهديدات السيربانية املتطورة من خالل االستثامر يف تقنيات األمن السيرباين الجديدة 

والناشئة التي ميكنها االستجابة للتهديدات والهجامت السيربانية وتحديد نقاط الضعف 

والثغرات األمنية بشكل استباقي من أجل تحسينها. وبالرغم من القلق املتزايد بشأن 

املخاطر التي ميكن أن تسببها األجهزة املتصلة بالشبكة، فإن 2% فقط من الرشكات ترى 

مبادرات إنرتنت األشياء عامالً محفزاً إلنفاق املزيد عىل األمن السيرباين.

 األمن السيرباين أحد املكونات األساسية يف اسرتاتيجيات

املدن الذكية

ميثل اتخاذ األمن السيرباين أساساً السرتاتيجية املدينة الذكية فرصة مهمة إلعادة تركيز 

اإلنفاق عىل األمن السيرباين. فمن خالل مواجهة التحديات األمنية التي تعاين منها املدن 

الذكية حالياً، ميكن للحكومات والبلديات مساعدة املدن يف الحفاظ عىل ثقة السكان 

والجهات التنظيمية ووسائل اإلعالم، وتعزيز هذه الثقة. ومل يعد بإمكان الحكومات 

افرتاض أن األمن السيرباين يتمثل فقط يف تحمل مسؤولية أمن املعلومات أو مهام 

إدارة تقنية املعلومات، بل يجب عىل املدن أن تجعل األمن السيرباين جزءاً أساسياً من 

االسرتاتيجية والثقافة العامة، مام ميّكن املدينة بأكملها وسكانها من فهم املخاطر التي 

تحيط بهم، وتحفيز االبتكار الالزم ملواجهة هذه املخاطر، والتمتع باملرونة الرضورية 

الستعادة العمليات بسالسة وكفاءة يف أعقاب أي عملية اخرتاق.

5% أو أقل من امليزانية املخصصة لألمن السيرباين 
يف بعض املؤسسات والرشكات تُنفق عىل املبادرات الجديدة

2% فقط من الرشكات ترى مبادرات إنرتنت 
األشياء عامالً محفزاً إلنفاق املزيد عىل األمن السيرباين
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التحديات والحلول األمنية
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يشهد العامل اليوم مستوى غري مسبوق من التحول الحرضي؛ حيث 
يُقدر أن يبلغ عدد سكان املدينة الواحدة ضمن مجموعة من 66 

مدينة13 من 5 إىل 10 ماليني نسمة بحلول العام 2030.  ويوفر هذا 
االتجاه فرصاً كبرية للمدن، ولكنه يضع ضغوطات ضخمة عىل أنظمة 
البنية التحتية القدمية التي تم تصميمها لتلبية متطلبات عدد أصغر 

من السكان وأقل تقدماً عىل املستوى التقني. ورمبا ينتج عن ذلك منح 
األولوية لتلبية متطلبات السكان املتزايدين باستمرار من خالل تنفيذ 
الحلول املبتكرة بدالً من إصالح نقاط الضعف والثغرات األمنية داخل 

البنية التحتية الحالية لتقنية املعلومات والتقنيات التشغيلية.

يفرض التحول الحرضي الرسيع مع البنية التحتية القدمية تحديات ضخمة رمبا يرتتب 

عليها عواقب وخيمة. ففي حني أن التحول الحرضي يدفع املدن إىل إعادة التفكري يف 

اسرتاتيجياتها والوصول إىل أفكار »ذكية« ومبتكرة باستمرار، فإن املدن ال تقوم بتحديث 

البنية التحتية التي تستضيف هذه التقنيات من أجل دعم مجموعة واسعة من األنظمة 

املختلفة واملرتابطة.

تُستخدم تقنيات املعلومات واالتصاالت لتحسني العمليات والخدمات الحرضية، ال سيام 

الخدمات العامة وتنفيذ إجراءات االستدامة البيئية واالجتامعية واملؤسسية من أجل 

ضامن التنمية املستدامة. ونقدم فيام ييل قامئة بالتحديات األمنية الرئيسية التي تواجهها 

املدن الذكية بناًء عىل تجاربنا مع املدن الذكية يف أفريقيا والرشق األوسط من أجل 

دراستها أثناء تنفيذ البنية التحتية للمدن الذكية وترقيتها14:

يشهد العامل اليوم مستوى غري مسبوق من التحول الحرضي؛ حيث 

يُقدر أن يبلغ عدد سكان املدينة الواحدة ضمن مجموعة من 

 66 مدينة 
من 5 إىل 10 ماليني نسمة بحلول العام 2030.
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اإلجراءات والحلول املقرتحة للحكومات

األجهزة غري اآلمنة

تنفيذ الربامج املتعددة يف نفس الوقت

عدم كفاية التمويل

الضوابط األمنية الخاصة بالبنية التحتية 
للتقنيات التشغيلية

ربط الرؤية باالسرتاتيجية والسياسات

مساحة الهجوم الكبرية

غياب الهيكل األمني املوحد
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آراء املشاركني يف الدراسة

ما هي املخاطر والتهديدات السيربانية الرئيسية التي قد تواجهها املدن 
الذكية بسبب تطبيق التقنيات الجديدة )مثل الذكاء االصطناعي والجيل 

الخامس وإنرتنت األشياء(؟

مسفر املسفر:
 مدير إدارة أمن املعلومات يف املدينة املعرفية الذكية التي يجري بناؤها

يف منطقة الرشق األوسط 

أعتقد أننا منر حالياً مبرحلة فاصلة فيام يتعلق باستخدام التقنيات 
الجديدة. ويدرك البرش أهمية التقنيات الثورية، ولكنهم يحجمون عن 

منح السيطرة لآلالت بغض النظر عام قد تشري إليه البيانات اإلحصائية. 
يعود جزء من هذا القلق إىل الخوف الطبيعي من منح اآلالت السيطرة، 

بينام تأيت البقية من إدراك أن اآلالت ميكن اخرتاقها من قبل املجرمني 
اإللكرتونيني واإلرهابيني التقنيني، مام قد يسبب أعامالً تخريبية واسعة 
النطاق إذا كان هؤالء املجرمون قادرين عىل إعادة برمجة اآلالت التي 

تسيطر عىل األنظمة األساسية. وتأيت التهديدات الرئيسية للمدن الذكية 
من املصادر التالية:

النشطاء القراصنة/املجرمون الذي يخرتقون األنظمة بغرض التالعب 
بالحسابات أو رسقة البيانات أو تعديلها أو إتالفها.

الجامعات اإلرهابية التي تخرتق األنظمة بهدف التخريب وإحداث 
األرضار. 

الدول التي تخرتق األنظمة بغرض التجسس.
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املشكلة

تتمثل أحد أكرب املشكالت املتعلقة باملدن الذكية يف استخدام أجهزة 

االستشعار بدون ضوابط أمنية وال اختبارات شاملة. ونظراً لعدم وجود 

معايري قياسية موحدة ألجهزة إنرتنت األشياء، فيصبح من السهل قرصنة 

أجهزة االستشعار. وميكن للمجرمني اخرتاق أجهزة االستشعار وإضافة 

بيانات مزيفة، مام يتسبب يف توقف العمل وإغالق النظام. 

املشكلة

تواجه املدن مشكلة ربط رؤية التحول الحرضي باالسرتاتيجية 

والسياسات األمنية. ورمبا ال تتوافق االسرتاتيجية والسياسات واللوائح 

الحالية مع رؤية املدينة الذكية الجديدة التي تم وضعها لتنفيذ برامج 

املدينة املستقبلية التي تشمل االعتامد الرسيع للتقنيات الناشئة 

والثورية.

الحلول املقرتحة

ينبغي عىل املدن الذكية تبني منهجية تدريجية يف تحديث البينة التحتية واعتامد 

التقنيات الناشئة والثورية، مام يحد من أي تأثريات سلبية عىل البنية التحتية لتقنية 

املعلومات ويضمن مراقبة نقاط الضعف والبحث عن الثغرات ومعالجتها. وتساعد هذه 

التحديثات التدريجية املدن الذكية يف مواجهة التحديات األمنية يف البنية التحتية لتقنية 

املعلومات مع ضامن اختبار مكونات األجهزة بدقة قبل اعتامد التقنيات عىل نطاق 

واسع. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للحكومات وضع معايري موحدة لالختبارات وإنشاء معامل 

ومختربات أمنية معتمدة إلجراء التقييامت األمنية قبل تطبيق التقنية الجديدة وضامن 

مطابقتها للمعايري األمنية املقررة.

الحلول املقرتحة

ميكن للمدن الذكية إنشاء مجموعة عمل أو لجنة تكون مسؤولة عن مواءمة الرؤية 

الشاملة مع اسرتاتيجية األمن وتنسيق أنشطة األمن السيرباين. تم إنشاء هذه اللجان 

يف جنوب أفريقيا تحت مسمى »مركز األمن السيرباين«، ويف اململكة املتحدة، »املركز 

 .)OCSIA( الوطني لألمن السيرباين« التابع ملكتب األمن السيرباين وتأمني املعلومات

كام تشمل مسؤوليات هذه اللجان، عىل سبيل املثال ال الحرص، تقديم الدعم املستمر 

لتحقيق أهداف املدينة الذكية، وضامن تحقيق العائد عىل االستثامر املخطط له، 

واعتامد التعديالت التي يتم إدخالها عىل اسرتاتيجية األمن السيرباين، مام يساعد يف 

الوفاء مبتطلبات جميع القطاعات داخل املدينة ووضع اسرتاتيجية ترتبط بربامج املدينة 

املستقبلية.

التحدي األول

األجهزة غري اآلمنة

التحدي الثاين

ربط الرؤية باالسرتاتيجية والسياسات
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املشكلة

تحول املدينة إىل مدينة ذكية يتطلب العديد من املبادرات بالتوازي 

لتحقيق النتائج املخطط لها. وميكن أن تواجه املدن الذكية تحديات 

متداخلة مثل التمويل واملوافقات التنظيمية ومتطلبات البنية التحتية 

لتقنية املعلومات. ولكن بسبب تعدد املبادرات التي يجري تنفيذها 

بالتوازي، غالباً ما يتم تهميش األمن وال يحصل عىل القدر املناسب 

من األهمية لدى األطراف املعنية الرئيسية املشاركة يف برنامج التحول. 

وتؤدي هذه التحديات إىل نشأة ثغرات أمنية محتملة يف البنية التحتية 

وعادة ما يستغلها النشطاء القراصنة والدول الداعمة للهجامت 

اإللكرتونية.

املشكلة

تستخدم عمليات املدينة الذكية بنية تحتية متشابكة لتقنية املعلومات 

من أجل تقديم الخدمات لسكانها. ويتصل عدد كبري من األجهزة 

بشبكة املدينة الذكية، مام يزيد من مخاطر تعرضها لالخرتاق، وبذلك 

يتضاعف عدد نقاط الخطر التي يستخدمها املخرتقون ملهاجمتها. ويف 

حال اخرتاق جهاز واحد، تصبح ُمهاَجمة النظام بأكمله أو الشبكة 

بأكملها سهلة.

الحلول املقرتحة

يجب دمج األمن يف املبادرات التي تتضمن استخدام التقنية يف املدن الذكية باتباع 

منهجية دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية. كام ينبغي أن تخضع عمليات 

استخدام التقنيات لتقييم املتطلبات األمنية املرتبطة بالتنفيذ عىل يد فريق أمني 

متخصص. ويجب أن يكون هذا الفريق األمني مؤهالً وماهراً يف إجراء عمليات تقييم 

األمن السيرباين، وأن يتضمن عدداً كافياً من املتخصصني والخرباء القادرين عىل إدارة عدد 

كبري من املشاريع يف نفس الوقت للحد من التحديات التي تنشأ نتيجة تعدد املبادرات.

الحلول املقرتحة

تحتاج الجهات التي تدير املدن الذكية إىل اعتامد منهجية دفاعية متعمقة 

ومتعدد املجاالت تتامىش مع منوذج »كرس تسلسل الهجامت السيربانية« 

(kill chain model) الذي يحمي األجهزة املتصلة باإلنرتنت من مجموعة 
متنوعة من التهديدات. إضافة إىل ذلك، من الرضوري أن تتبنى البنى التحتية الحّساسة 

تقنية الخداع )مثل املصائد األمنية التي تسمى مصائد العسل »Honeypots« وفخاخ 

املحاكاة( من خالل إنشاء مصائد أو فخاخ لتحديد هوية املهاجم الذي حاول التسلل إىل 

البنية التحتية ومنعه من التسبب يف مزيد من الرضر. وكذلك تعترب مراقبة البنية التحتية 

عىل مدار الساعة من قبل الفرق املخصصة وآليات االستجابة اإللكرتونية )مثل الكتيبات 

اإلرشادية لتفعيل األمتتة والتدابري األمنية لحامية املعلومات »SOAR«( عنرصاً مهامً 

آخر ملواجهة الهجامت السيربانية التي تستغل العدد الكبري لألجهزة املتصلة بالشبكة.

التحدي الثالث

تنفيذ الربامج املتعددة يف نفس الوقت

التحدي الرابع

مساحة الهجوم الكبرية
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املشكلة

تكافح املدن من أجل توفري التمويل الالزم لجهود التحول الشاملة. 

وتفتقر املدن إىل األموال الالزمة للتحول إىل مدن ذكية بسبب انخفاض 

امليزانيات وتضارب األولويات والعزوف عن االستثامر يف التقنيات 

والبنية التحتية الذكية. وتؤدي املشكالت املتعلقة بتمويل التحول إىل 

مدن ذكية إىل قيام الحكومات بتعويض التكاليف عن طريق تقليل 

حجم االستثامر يف األمن السيرباين.

املشكلة

تفتقر املدن إىل وجود االسرتاتيجية الشاملة والهيكل األمني واألدوات 

الالزمة إلدارة برامج التحول. كام تعمل أنظمة املدينة »منفصلة« 

بعضها عن بعض. وهناك مشاكل مرتبطة مبشاركة البيانات والتعاون 

بني األنظمة وتضارب األولويات. وأدى ذلك االفتقار إىل الرتابط بني 

أنظمة املدينة واتباع ضوابط أمنية غري متسقة عرب األنظمة املستخدمة 

إلدارة البنية التحتية الحّساسة إىل نجاح العديد من هجامت النشطاء 

القراصنة.

الحلول املقرتحة

يجب عىل الحكومات مراعاة املتطلبات األمنية والتكاليف املرتبطة بها من بداية برنامج 

التحول. وال ينبغي أن تبدأ عملية التحول إال بعد تحديد متطلبات األمن السيرباين 

وتقييمها ومناقشتها عىل نطاق واسع عىل مستوى جميع القطاعات واألطراف املعنية 

الرئيسية. وبدالً من تجنب املخاطر متاماً، يجب عىل املدن الذكية تعزيز الثقة يف األنظمة 

والتصاميم والبيانات لتتمكن من تحمل املزيد من املخاطر وتحفيز التغيري واالبتكار. 

يتطلب هذا النهج إجراء تقييم املخاطر قبل نرش التقنية الجديدة وتنفيذ التقنيات 

الثورية، مع تقييم تأثريها العام عىل البنية التحتية. كام يجب توفري ميزانية مخصصة 

لألمن السيرباين، بدالً من االعتامد عىل التمويل املقدم إىل الدوائر أو القطاعات األخرى 

مثل تقنيات املعلومات واالتصاالت.

الحلول املقرتحة

يجب عىل الجهات الحكومية التي تتحمل مسؤولية األمن السيرباين تحديد الهيكل 

األمني واملبادئ والضوابط واملعايري األمنية الخاصة بعمليات استخدام التقنيات الجديدة. 

وينبغي أن يتضمن الهيكل األمني التصاميم والسياسات واإلجراءات واملعايري التي 

تساعد املسؤولني عن تشغيل البنية التحتية الحّساسة عىل فهم متطلبات األمن السيرباين 

وتصميم مناذج التقنيات الجديدة وتقنية املعلومات عىل النحو املطلوب. وكذلك يجب 

عىل الحكومة املركزية تحديد متطلبات الضوابط األمنية لضامن عدم وجود نقاط ضعف 

ظاهرة يف البنية التحتية.

التحدي الخامس

عدم كفاية التمويل 

التحدي السادس

غياب الهيكل األمني املوحد
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املشكلة

غالباً ما تتم إدارة البنية التحتية للتقنيات التشغيلية من خالل البنية 

التحتية العامة لتقنيات املعلومات، مام يعني أن جودة أنظمة التقنيات 

التشغيلية تتحدد وفق جودة البنية التحتية لتقنيات املعلومات. ويتم 

التحكم يف الدخول إىل أنظمة التقنيات التشغيلية يف كثري من الحاالت 

عن طريق خدمة دليل املستخدمني يف البنية التحتية املؤسسية لتقنية 

املعلومات. ولذلك رمبا يؤدي اخرتاق البنية التحتية لتقنيات املعلومات 

إىل اخرتاق البنية التحتية للتقنيات التشغيلية املستخدمة يف إدارة البنية 

التحتية الحّساسة يف املدينة.

املشكلة

تعتمد املدن الذكية التقنيات الثورية عىل نطاق واسع، عىل غرار 

الطائرات بدون طيار وإنرتنت األشياء وتقنية »بلوك تشني« وتعلم اآللة 

والتعلم اإلدرايك. ومع ذلك، غالباً ما يكون الدافع وراء اعتامدها هو 

الحامس دون اتباع نهج عميل يتضمن تحليل تكلفة اعتامدها والعائد 

الناتج عنها. ورغم أن بعض الحكومات رمبا تويل أهمية إلجراء تحليل 

التكلفة والعائد قبل اعتامد التقنية الثورية عىل نطاق واسع، فإن 

التحليل يفتقر إىل دراسة النفقات املرتبطة بالضوابط األمنية التي سيتم 

تنفيذها من أجل حامية األنظمة.

الحلول املقرتحة

متاشياً مع توصيات املركز الوطني لألمن السيرباين باململكة املتحدة، يجب عىل املدن 

الذكية عدم إدارة التقنيات التشغيلية من خالل البنية التحتية املؤسسية لتقنية 

املعلومات، وذلك لضامن عدم اعتامد أنظمة التقنيات التشغيلية عىل أنظمة املصادقة 

والرتخيص األقل مصداقية وحدها. إضافة إىل ذلك، يجب عىل املدن الذكية إنشاء هيكل 

موحد ملساعدة موظفي األمن السيرباين عىل االلتزام بالضوابط الصارمة إلدارة املخاطر 

واالمتثال لها، والتي يجب أن تكون موحدة يف جميع القطاعات وتساعد عىل تتبع أي 

انتهاك لها.

الحلول املقرتحة

يجب عىل إدارة املدينة الذكية إجراء تحليل التكلفة والعائد بكفاءة، بحيث يتضمن 

املتطلبات األمنية للتقنيات الثورية والناشئة. كام يجب دعم هذا التحليل بإجراء أبحاث 

مكثفة فيام يخص الضوابط األمنية املرتبطة بالتقنيات الرائدة التي رمبا ليس لها معايري 

أمنية محددة مسبقاً )مثل الهيدروجني األخرض، والسيارات الطائرة، والتوصيل بدون 

تالمس من خالل الطائرات بدون طيار(.

التحدي السابع

الضوابط األمنية الخاصة بالبنية التحتية للتقنيات التشغيلية

التحدي الثامن

نرش التقنيات الثورية
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عادة ما يتم تنفيذ برامج التحول للمدينة الذكية باستخدام موارد محدودة مع متويل 

منخفض وبدون وجود هدف عام. وغالباً ما تكون مشاركة الجهات والفرق املتخصصة 

يف األمن السيرباين يف تنفيذ هذه الربامج املفككة محدودة للغاية. وميكن أن يتسبب 

غياب منهجية دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية يف عواقب سلبية كبرية 

تخلف آثاراً طويلة األمد عىل البنية التحتية لتقنية املعلومات يف املدينة الذكية. ولذلك 

يجب عىل الحكومات أن تؤدي دوراً نشطاً يف برامج التحول وتنفيذها واستخدام 

التقنيات الجديدة ودمج الحلول األمنية يف عملياتها من خالل التوجيهات واإلرشادات 

املحددة بدقة والتأكد من اتباع الهيكل األمني املوضوع باستمرار يف جميع القطاعات.

املدن الذكية املستدامة واآلمنة عىل املستوى السيرباين يف 

العرص الرقمي

من أجل تطوير املدن الذكية بشكل مستدام، يجب أن تأخذ الحكومات يف اعتبارها 

التحديات وأن تبتكر الحلول األمنية املخصصة ملواجهة هذه التحديات. ويؤدي عدم 

النجاح يف اعتامد الحلول األمنية املناسبة للمدينة الذكية إىل ضعف آليات الحامية، مام 

ميّكن القراصنة اإللكرتونيني املدربني بشكل جيداً عىل يد الجامعات اإلرهابية والدول 

الداعمة لها من استغاللها.
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آراء املشاركني يف الدراسة

ما هي املخاطر التي تتعرض لها املدن الذكية عند اعتامد التقنيات 
الثورية والناشئة؟

الدكتور طه خدرو:
رشيك يف قسم االستشارات التقنية يف رشكة »إرنست ويونغ«

رئيس قسم الوجهات واملدن الذكية يف رشكة »إرنست ويونغ« يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا ومشارك يف برنامج »املدن املستقبلية العاملية« التابع لرشكة »إرنست 

ويونغ«

 

يبدو أن ظهور إنرتنت األشياء أنشأ مزيداً من نقاط الضعف وفرض 
العديد من التحديات عىل املدن الذكية، حيث تتطلب أجهزة إنرتنت 

األشياء واألنظمة املرتبطة بها مستوى عاٍل من الحامية. وميكن أن يؤدي 
اخرتاق جهاز واحد إىل أرضار كارثية عىل األنظمة الحّساسة التي تؤدي 

عدداً من العمليات األساسية داخل املدينة الذكية. إضافة إىل ذلك، أدى 
االفتقار إىل التخطيط السليم ومراعاة حامية البنية التحتية للمدن الذكية 

إىل نجاح الهجامت اإللكرتونية عىل األنظمة الحّساسة للمدن الذكية. 
ولذلك مل يعد إنشاء مركز عام للعمليات األمنية كافياً يف هذا العرص 

الذي تطّور فيه املجرمون كثرياً، وتحتاج املدن الذكية إىل إنشاء مركز عام 
للقيادة والتحكم يكون مبثابة هيئة مركزية لعمليات املدينة الذكية.
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  الوصف  اتجاهات األمن السيرباين

يحظى تحسني البنية التحتية لتقنية املعلومات بأهمية كبرية بسبب االعتامد الرسيع للتقنيات الرقمية 

والحلول املبتكرة يف إدارة البنى التحتية الحّساسة بشكل أفضل، مع الحاجة إىل تقديم خدمات ذكية تلبي 

متطلبات السكان، مام يخلف تأثرياً كبرياً عىل البنية التحتية لتقنية املعلومات يف املدينة.

تحسني البنية التحتية .1

من املتوقع زيادة عدد املدن الكربى )أي املدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ماليني نسمة(، من 33 

مدينة يف العام 2018 إىل 43 مدينة15يف العام 2030. وسيفرض ذلك مزيداً من الضغوط عىل 

الحكومات من أجل تحقيق النتائج املرجوة منها من خالل االستفادة من الحلول الرقمية الرائدة واملبتكرة 

التي ليس لها منهجية موّحدة للتنفيذ واإلدارة.

زيادة عدد املدن الكربى .2

من املتوقع حدوث طفرة سكانية كبرية ورسيعة بارتفاع عدد السكان الذين تبلغ أعامرهم عن 60 سنة 

إىل 2.1 مليار نسمة16 بحلول عام 2050، مام سيُحدث تأثرياً كبرياً عىل أنظمة الرعاية الصحية والبنى 

التحتية لتقنية املعلومات املرتبطة بها. وسيتعني عىل الحكومات االستثامر بقوة يف األساليب املبتكرة لتوفري 

بيئة صحية لجميع السكان، ال سيام كبار السن.

الطفرة السكانية الكبرية  .3

من املرجح أن يصبح استخدام التقنية لتقليل التكاليف طويلة األجل للبنية التحتية ظاهرة بارزة يف غضون 

السنوات القادمة. وميكن للمدن الكربى توفري التكاليف يف الحارض واالستثامر يف املستقبل من خالل تبني 

اسرتاتيجيات ربط البنية التحتية الحالية بالشبكات الرقمية التي ميكن أن تحقق أقىص استفادة منها.

تطبيق التكنولوجيا .4

يفيض دمج إنرتنت األشياء يف األنظمة الرقمية عىل نطاق واسع إىل تعزيز أسلوب الحياة، وستصبح 

هذه التقنية يف غضون فرتة قصرية للغاية عنرصاً رضورياً يف تقنيات وأنظمة املؤسسات. ومن املحتمل 

أن يؤدي استخدام أجهزة االستشعار وأنظمة إنرتنت األشياء إىل آثار إيجابية بعيدة املدى، وتقوم 

الحكومات يف جميع أنحاء العامل باعتامد تقنيات إنرتنت األشياء، إىل جانب البنية التحتية الذكية 

والشبكات املرتابطة، كام بدأت يف تقديم حلول مثل الشبكات الذكية وإدارة النفايات الذكية والتحكم 

الذيك يف حركة املرور واملرافق الذكية، وما إىل ذلك.

إنرتنت األشياء .5

تتوفر اآلن حلول جديدة إلزالة الكربون من أجل مناذج العمل الخاصة مبحايدة الكربون، مام يضيف قيمة 

طويلة املدى ويربز ريادة املدينة الذكية يف الحفاظ عىل املناخ17. وتؤثر حلول إزالة الكربون بشكل واضح 

عىل مناذج األعامل وتفرض مجموعة واسعة من التحديات التقنية بسبب تحويل العمليات التشغيلية إىل 

الطاقة الكهربائية، مبا يف ذلك النقل واملواصالت، وعمليات التدفئة والتسخني والعمليات الصناعية التي 

تتسم بأصولها الكبرية.

حلول إزالة الكربون .6

وفقاً لألبحاث التي أجرتها »إرنست ويونغ« وبناًء عىل مشاركاتها يف العديد من مشاريع املدن الذكية، هناك اتجاهات مختلفة تؤثر عىل املدن الذكية، 
ولها آثار مبارشة عىل عمليات املدن الذكية، كام تفرض تحديات عىل البنية التحتية فيها.
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  الوصف  اتجاهات األمن السيرباين

تستثمر الحكومات بقوة يف بناء الخربات املحلية املتعلقة باألمن السيرباين للحد من التهديدات املتزايدة. 

وتشري التقارير الصادرة مؤخراً إىل نقص كبري يف مهارات األمن السيرباين، والسبيل الوحيد ملواجهة هذا 

التحدي هو اعتامد برامج التدريب عىل األمن السيرباين بدءاً من السكان العاديني. كام تشارك الجهات 

املسؤولة عن األمن السيرباين يف وضع املقررات التعليمية، فيام يشري إىل زيادة الوعي بأهمية األمن 

السيرباين يف القطاعات املهنية والصناعية.

خربات األمن السيرباين  .7

يتم اتباع منهجية متطورة يف إدارة املخاطر السيربانية واملشكالت املهمة من خالل التنسيق وتبادل 

املعلومات بني األطراف املعنية املسؤولة عن البنية التحتية الحّساسة واملؤسسات الحكومية والقطاع 

الخاص.

التنسيق .8

نفّذت املدن الذكية الكثري من املشاريع واملبادرات لتحديد األصول عالية القيمة املستخدمة يف املدينة 

الذكية وفرض الضوابط األمنية الالزمة لحاميتها من االستغالل واالخرتاق والدخول غري املرصح به.

تحديد األصول عالية القيمة .9

يؤدي تطور املدن الذكية إىل تحديث برامج األمن السيرباين فيها، مدعوماً باالسرتاتيجية االنتقالية وخارطة 

الطريق، مام يساعد يف التخيل عن الربامج الحالية املعرضة للخطر والتي رمبا يستغلها املهاجمون ذوي 

القدرات العالية.

تحديث برنامج األمن السيرباين .10

تتزايد أعداد فرق االستجابة للطوارئ الحاسوبية )وحدات االستجابة للحوادث األمنية الحاسوبية( كلام 

تعرّض مزيد من املدن لحوادث األمن السيرباين.

فرق االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية .11

سّنت الحكومات الكثري من القوانني لتطبيق أنظمة ولوائح األمن السيرباين وحامية مواطنيها من 

الجرائم اإللكرتونية. وتشمل هذه القوانني مجموعة كبرية من األنشطة اإللكرتونية والوحدات 

املتخّصصة يف الجرائم اإللكرتونية التي تتعامل مع النشاط اإلجرامي عىل اإلنرتنت وتتصدى له.

القوانني واللوائح .12

ما زالت جهود التحول إىل النامذج التشغيلية املرنة تتواصل بالتزامن مع التغيريات الجذرية التي تحدث 

يف هذا العرص الرقمي. ويجب عىل الجهات املسؤولة عن األمن السيرباين يف املدن الذكية أن تطور نطاق 

اختصاصاتها ومجموعة مواردها وإمكاناتها ورشاكاتها باستمرار. فسيكون إلزامياً عىل هذه الهيئات أن تتسم 

باملرونة يف أعاملها من أجل تلبية متطلبات واتجاهات املستقبل، فضالً عن توفري أسس راسخة من خالل 

تجديد هيكلها األسايس.

منوذج التشغيل املرن 13
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اتجاهات منذرة بالخطر

يعترب معدل اعتامد الحكومات واملدن الذكية يف جميع أنحاء العامل 
للرقمنة برسعة ال تعادل االهتامم باألمن السيرباين وتنفيذه من 

االتجاهات األكرث إثارة للقلق. وأوضحت املقارنة بني تقرير مؤرش األمن 
السيرباين العاملي )GCI( للعام 2018 ومؤرش األمم املتحدة لتطور 
الحكومة اإللكرتونية إىل أن البلدان التي تعتيل مؤرش تطور الحكومة 

اإللكرتونية ال تستثمر بالرضورة يف األمن السيرباين بنفس مستوى االلتزام 
والعكس صحيح. إضافة إىل ذلك، أشارت دراسة مفصلة لتقرير املعهد 
الدويل للتطوير اإلداري حول مؤرش املدن الذكية للعام 2020 إىل أن 
األمن ال يعترب أمراً ُملحاً أو ذا أولوية بالنسبة لغالبية املدن الذكية التي 

تتصدر التصنيف. ويعترب ذلك أحد األسباب املهمة التي تثري القلق، 
حيث يدل عىل أن املدن الذكية وحكوماتها ما زالت مل متنح جهود 

األمن السيرباين األولوية، رغم أنه يجب أن يواكب رحلة التحول الرقمي 
والرقمنة الشاملة.
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مع استمرار ية تطور التهديدات وتوسعها، تواصل الجهات واملؤسسات 
الخاصة والحكومات يف جميع أنحاء العامل مواجهة تحديات األمن 

السيرباين. وأصبحت الهجامت اإللكرتونية، عىل غرار هجامت تعطيل 
الخدمات والهجوم الوسيط والتصيّد والربمجيات الخبيثة، شائعة يف العامل 

الذي يعتمد عىل الحلول الرقمية مبعدل غري مسبوق، وهو ما تؤكده 
جميع نتاج األبحاث الحالية. أظهر االستبيان العاملي ألمن املعلومات 

الذي أجرته »إرنست ويونغ« أن ما يقرب من نصف مجالس إدارة 
الرشكات )48٪( يعتقدون أن رشكاتهم ستتعرض إىل حد ما للخسائر 

الناجمة عن الهجامت اإللكرتونية أو عمليات انتهاك البيانات خالل 
االثني عرش شهراً القادمة، ويعتقدون أيضاً أن 40٪ من تلك الهجامت 

ستأيت من املجموعات اإلجرامية املنظمة أو »النشطاء االجتامعيني 
القراصنة«18.

تعزز هذه البيئة من صعوبة سعي املدن الذكية والحكومات يف جميع أنحاء العامل وراء 

الفرص الرقمية وتطوير مناذج أعاملها لزيادة الكفاءة التشغيلية. ففي هذه الحالة تحتاج 

املدن الذكية التي تسعى إىل تعزيز قدرات األمن السيرباين لديها إىل تطوير فهم أفضل 

لطبيعة التهديدات واملخاطر التي قد تؤثر عليها. وميكن للمدن الذكية متكني بيئة آمنة 

ومرنة من خالل تحديد طبيعة التهديدات واملخاطر التي تؤثر عليها ودراسة ُسبل ظهور 

هذه التهديدات. وينبغي عىل الهيئات املسؤولة عن املدينة الذكية طرح األسئلة املهمة 

املرتبطة باألطراف املعنية الرئيسية وتنظيم منتديات للمناقشة تضم هذه األطراف 

وممثلني عن جميع القطاعات لتعزيز معرفتهم بالتهديدات السيربانية.

وينبغي عىل الجهات املسؤولة عن املدينة الذكية مناقشة ودراسة أنواع التهديدات 

واآلثار املحتملة التي قد تنتج عنها قبل اختيار وتنفيذ آليات دفاعية متطورة تحمي 

أصولها الرقمية. وتزداد ثقة املدن الذكية يف قدرتها عىل الحد من أنواع معينة من 

الهجامت املختلفة التي أصبحت مألوفة يف السنوات األخرية )مثل برامج الفدية والهجوم 

الوسيط(، ولكن التحدي يكمن يف مواجهة التهديدات دامئة التطور، حيث يزداد 

املهاجمون ذكاًء ويستخدمون تقنيات جديدة ومتطورة للتغلب عىل أنظمة املدن الذكية 

واخرتاق املعلومات الرسية. ولكن املدن الذكية ما زالت تفتقر إىل القدرات الالزمة 

ملواجهة الهجامت املتطورة محددة األهداف، ال سيام تلك التي تستهدف التقنيات 

الناشئة املستخدمة يف البنى التحتية الحّساسة. ويُعزى ذلك بشكل أسايس إىل افتقار 

املدن ألنشطة البحث والتطوير التي تركز عىل التهديدات السيربانية بشكل استباقي 

خالل مرحلة تصميم خطة تنفيذ هذه التقنيات الناشئة.

وليك تكون املدن الذكية قادرة عىل صد التهديدات السيربانية، يجب أن تتناقش باستمرار 

مع األطراف املعنية فيام يتعلق بالهجامت اإللكرتونية التي قد تؤثر عىل القطاعات 

املختلفة ودراسة املخاطر والتهديدات األمنية طوال فرتة تطبيق التقنية. ويوضح 

الجدول التايل19 ثالث فئات أساسية من الهجامت السيربانية التي تتعرض لها املؤسسات 

والرشكات والحكومات وتفرض تحديات أمنية متزايدة باستمرار وبشكل يومي.

48% من مجالس إدارة الرشكات يعتقدون 
أن رشكاتهم ستتعرض إىل حد ما للخسائر الناجمة عن 

الهجامت اإللكرتونية أو عمليات انتهاك البيانات خالل االثني 
عرش شهراً القادمة.

40% من من تلك الهجامت ستأيت من 
املجموعات اإلجرامية املنظمة أو »نشطاء القرصنة«.
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أنواع الهجامت السيربانية

األمثلة

ثغرة أمنية مل يتم إصالحها عىل  	

موقع إلكرتوين، ويتم استغاللها 

باستخدام مجموعة أدوات 

متاحة مجاناً.

الربامج الخبيثة غري املتخصصة  	

التي يتم إدخالها للشبكة من 

خالل حمالت التصيد االحتيايل، 

مام يتيح اخرتاق الشبكة عن 

بُعد.

هجامت حجب الخدمة املوزعة  	

)DDoS( لتعطيل الخوادم 

بشكل عشوايئ

هجامت التصيد االحتيايل  	

املوجهة مع استخدام برامج 

خبيثة مخصصة.

استغالل الثغرات األمنية  	

»الهجامت الفورية« باستخدام 

برنامج اخرتاق مخصص.

»زرع« املوظفني املدسوسني  	

للقيام بعمليات استطالع/

تجسس عميقة.

استغالل املوردين/مزودي  	

الخدمات كوسيلة الخرتاق 

البنية التحتية للمدينة الذكية.

استغالل الثغرات األمنية يف  	

األجهزة »الذكية« للوصول إىل 

البيانات و/أو أنظمة التحكم.

االستفادة من الثغرات األمنية  	

التي يسببها االستخدام املزدوج 

لألجهزة الشخصية وأجهزة 

املؤسسات يف شبكة واحدة.

استخدام التقنيات املتطورة  	

لتجنب عمليات املراقبة 

والرصد و/أو تجاوز آليات 

الحامية.

طبيعة الهجامت
هي الهجامت التي تستغل الثغرات 

األمنية املعروفة باستخدام أدوات 

القرصنة املتاحة مجاناً، وال تحتاج 

سوى القليل من الخربة لتحقيق 

أهدافها.

هي الهجامت التي تستغل الثغرات 

األمنية املعقدة وغري املعروفة أحياناً 

)الهجامت الفورية( باستخدام أدوات 

ومنهجيات متطورة.

تركز هذه الهجامت عىل الفجوات 

والثغرات األمنية الجديدة التي 

تسببها التقنيات الناشئة، وتعتمد 

عىل البحث عن هذه الثغرات 

واستغاللها.

املهاجمون الذين ال ميتلكون خربة، 

مثل املوظفني الساخطني واملنافسني 

التجاريني ونشطاء القرصنة وبعض 

مجموعات الجرمية املنظمة.

املهاجمون الذين ال ميتلكون خربة، 

مثل مجموعات الجرمية املنظمة 

وفرق التجسس واإلرهابيني 

السيربانيني والدول التي ترعاهم.

املهاجمون الذين ميتلكون الخربة 

واإلمكانات، مثل مجموعات الجرمية 

املنظمة وفرق التجسس واإلرهابيني 

السيربانيني والدول التي ترعاهم.

جهة التهديد

الهجامت الناشئةالهجامت املتقدمةالهجامت الشائعة

من املهم للمدن الذكية إدراك أن العديد من الهجامت اإللكرتونية ال تحدث لتحقيق 

مكاسب مالية خالفاً للفكرة السائدة. ووفقاً لألمم املتحدة، يعترب االتجار بالبرش عرب 

اإلنرتنت، والتجسس الرقمي، والهجامت اإللكرتونية عىل البنية التحتية الحّساسة من أهم 

جرائم العرص الرقمي التي يرتكبها األفراد والجامعات يف هذا العامل االفرتايض الذي ليس 

له حدود.

ووقعت هجامت إلكرتونية عىل البنية التحتية الحّساسة يف املايض، حيث متّكن 

املهاجمون من إيقاف سلسلة التوريد ووقف عمليات التصنيع يف املدينة بشكل كامل. 

وميثل هجوم فريوس الفدية »NotPetya« يف أوكرانيا إحدى هذه الهجامت، حيث 

تعرضت محطة للطاقة النووية لهجوم إلكرتوين، وأصيب نظام مراقبة التلوث اإلشعاعي 

يف مفاعل ترشنوبل بالربمجيات الخبيثة، مام أدى إىل استخدام التحكم اليدوي.
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يف اآلونة األخرية، أشارت التقارير اىل تزايد الهجامت اإللكرتونية عىل البنى التحتية 

الحّساسة مثل الكهرباء والغاز وأنظمة إمدادات املياه، ولكن كانت أنظمة الطاقة 

الكهربائية هي األكرث تعرضاً لها. يُعزى السبب الرئييس لهذه الهجامت إىل عدم تطوير 

أنظمة التحكم الصناعي )ICS( وأنظمة التحكم اإلرشايف وجمع البيانات التي يتم 

استخدامها عىل نطاق واسع من أجل تحسني كفاءة صيانة األنظمة وتقليل تكاليف 

البنية التحتية الحّساسة. ولكن التقنيات التشغيلية املعقدة تؤدي إىل ارتفاع مستوى 

املخاطر رغم فوائدها. وتعمل منصات التقنيات التشغيلية كبوابة للهجامت التي تتيح 

اخرتاق أنظمة التحكم عرب الربمجيات الخبيثة. وتقوم املدن الذكية بتشغيل البنى التحتية 

الحّساسة دون ربط أنظمة التحكم الخاصة بها بالشبكات الخارجية، مبا يف ذلك اإلنرتنت، 

فيام ميثل إجراًء مضاداً للحد من هذه املخاطر.

تؤكد مثل هذه الهجامت اإللكرتونية عىل حاجة املدن الذكية إىل إعادة النظر يف 

اسرتاتيجياتها وآلياتها الدفاعية ملواجهة التهديدات اإللكرتونية التي تؤثر عىل أنظمة 

التحكم بشكل أفضل. ومن املهم أن تأخذ املدن الذكية يف اعتبارها أن الهجوم عىل البنية 

التحتية الحّساسة قد يؤدي إىل عواقب مالية وتشغيلية واجتامعية سلبية للغاية. ولذلك 

من أجل مواجهة التهديدات والهجامت السيربانية بشكل أفضل، ينبغي عىل املدن الذكية 

اتخاذ مجموعة من الخطوات لتقييم التهديدات السيربانية وتحديد الجهات املسؤولة 

عن الهجامت، قبل تنفيذ اإلجراءات املضادة.
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اإلجراءات التي يتعني اتخاذها ملواجهة التهديدات املتطورة

إجراء تقييم استباقي ودوري للمخاطر اإللكرتونية

إجراء عمليات املراقبة األمنية عىل مدار الساعة للبنية التحتية 

للتقنيات التشغيلية وتقنية املعلومات

وضع الخطط وإعداد قدرات االستجابة للحوادث وتنفيذها

إجراء عمليات املراجعة املستقلة ملنظومة األمن السيرباين

يجب أن تتضمن عملية التقييم االستباقي املمنهج 

للمخاطر السيربانية الظروف املحيطة بهذه املخاطر 

من خالل التحقق من:

العمليات التشغيلية والتقنية التي تشمل اإلجراءات املنّفذة داخل  	

البنى التحتية الحّساسة مثل أنظمة األغذية أو املاء أو الطاقة.

األنظمة والتطبيقات املستخدمة لتقديم الخدمات. 	

البنية التحتية األساسية لتقنية املعلومات واملكونات املتصلة بالشبكة  	

واألجهزة املرتابطة.

أمناط مرور البيانات عرب الشبكة والتي توفر رؤية واضحة حول  	

األنشطة الغريبة التي تنفذها جهات التهديد.

نشاط املستخدم )اختبارات قابلية التتبع وعمليات تسجيل الدخول  	

إىل النظام(.

إجراء املراقبة األمنية عىل جميع املستويات:

يجب عىل الهيئات املسؤولة عن املدينة الذكية وجميع الجهات  	

الحكومية فهم املوقف األمني الحايل لبيئة األمن السيرباين.

وضع الضوابط األمنية الدقيقة لجهات استضافة البيانات والشبكات  	

واألجهزة املتصلة بالبنية التحتية لألمن السيرباين.

تطوير القدرات الالزمة للمراقبة األمنية ملنظومة األمن السيرباين  	

عىل مدار الساعة من خالل استخدام مركز قيادة وتحكم شامل 

)الذي يساعد يف إدارة األنظمة املادية لألمن السيرباين وتنفيذ مهامت 

االستجابة الفورية للتهديدات/الهجامت بكفاءة(.

إنشاء خطة االستجابة لحوادث األمن السيرباين أو 

تطويرها:

توثيق نقاط التصعيد املحدثة وجهات االتصال املرتبطة باالستجابة  	

للحوادث.

تحديد األنشطة التي يجب تنفيذها بعد اكتشاف عملية االخرتاق. 	

وضع خطط مفصلة لالستجابة للحوادث تتضمن أدوار ومسؤوليات  	

الجهات املعنية وفريق عمل متعدد املهام.

إجراء متارين املحاكاة والتامرين التجريبية عرب البنية التحتية الحّساسة. 	

إنشاء مكتب خصوصية البيانات املسؤول عن جمع البيانات وإدارة  	

املوافقات عىل جمعها والتعامل مع النزاعات املتعلقة بالبيانات 

الشخصية.

اعتامد إجراءات وضوابط أمنية أكرث رصامة:

إجراء عمليات التدقيق األمني لتغطية جميع مكونات منظومة األمن  	

السيرباين، مبا يتجاوز نطاق التطبيقات والضوابط العامة.

إجراء مراجعات أمنية تقنية مستقلة ومتارين محاكاة لالخرتاقات/ 	

للهجامت عىل أساس دوري مبشاركة جميع األطراف املعنية الذين 

يقومون بتشغيل البنى التحتية الحّساسة.

تحسني عملية جمع بيانات سجل األمن وتخزينها )عىل سبيل املثال،  	

تخزين سجالت األمن السيرباين يف خادم منفصل(.
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آراء املشاركني يف الدراسة

كثرياً ما يتم تسليط الضوء عىل أهمية وجود مركز القيادة والتحكم، فام 
هي القدرات األساسية التي يجب توافرها يف هذا املركز؟

الدكتور طه خدرو:
رشيك يف قسم االستشارات التقنية يف رشكة »إرنست ويونغ«

رئيس قسم الوجهات واملدن الذكية يف رشكة »إرنست ويونغ« يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا ومشارك يف برنامج »املدن املستقبلية العاملية« التابع لرشكة »إرنست 

ويونغ«

 

يعترب وجود مركز القيادة والتحكم الشامل واملتكامل يف املدينة الذكية 
أمراً بالغ األهمية، كام يجب أن يتضمن القدرات أو العنارص التالية: مركز 

العمليات األمنية، والشبكة العاملة، وإدارة األزمات، وعمليات املدينة 
)أي جمع البيانات من مختلف األنظمة واألجهزة وأجهزة االستشعار، 

وإدارة الشبكة السيربانية، وإدارة حاالت الطوارئ )الخاملة أو النشطة(، 
وما إىل ذلك(. ومتثل مراكز القيادة والتحكم آلية لالستجابة الرسيعة 

بأعىل مستويات الكفاءة يف حال حدوث هجامت أو حاالت طوارئ، كام 
توفر قدرات املراقبة الدامئة.
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08
 العوامل الرئيسية التي يجب عىل الحكومات

 مراعاتها عند تبني منهجية »دمج الحلول

األمنية يف تصميم املدن الذكية«
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تُستخدم التقنيات الجديدة مثل الذكاء االصطناعي والتقنيات 
الحيوية وتعلم اآللة والبيانات الضخمة والحوسبة الكمومية وتقنية 

الجيل الخامس عىل نطاق واسع لتوفري الخدمات الذكية لسكان 
املدن الذكية. وتواصل املدن الذكية استخدام التقنيات الرقمية 

والحلول املبتكرة مبعدل رسيع مع تنفيذ برامج التحول التي تشمل 
قدراً هائالً من التقنيات الجديدة. وأدت التطورات التقنية إىل 

قيام املدن الذكية بتحويل العمليات التناظرية القدمية إىل عمليات 
رقمية وتحسني أسلوب الحياة بشكل كبري وتعزيز رفاهية السكان 

واملوظفني القامئني عىل إدارة املدن الذكية.

بدأت املدن الذكية أيضاً استخدام الحوسبة الكمية عىل نطاق واسع للمساعدة 

يف التحقق من سالمة أجهزة املدن الذكية وزيادة رسعة التحقق من سالمتها، 

وذلك ألن الحوسبة الكمية تتيح تخزين كميات كبرية من البيانات باإلضافة إىل 

سهولة نقلها عرب مختلف الشبكات املرتابطة داخل البنية التحتية للمدينة الذكية. 

وللحوسبة الكمية استخدامات متعددة داخل املدينة الذكية تشمل عىل سبيل 

املثال ال الحرص، تحسني حركة املرور داخل املدينة وشبكاتها الكهربائية. وسيحفز 

ذلك حكومة املدينة الذكية عىل إعادة التفكري يف مناهجها األمنية إذا استغلها 

املهاجمون أو استهدفوها.

كام تستخدم بعض املدن الذكية املتقدمة أيضاً أنظمة مرتابطة توفر مصدراً واحداً 

للبيانات املجمعة من أنظمة متعددة، وذلك من أجل متكني عملية اتخاذ القرار 

القامئة عىل البيانات والحصول عىل رؤى قوية إلدارة البنى التحتية الحساسة. 

فعىل سبيل املثال، بدأت املدن الذكية يف منطقة الرشق األوسط تنفيذ تقنية 

»املياه عرب اإلنرتنت« لربط شبكة توزيع املياه بالكامل باستخدام البنية التحتية 

املتطورة واملتكاملة لضامن تقليل هدر املياه إىل أدىن حد.
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ومع ذلك، يتطلب هذا التكامل والرتابط بني األنظمة املتعددة التعاون عىل املستوى 

التنظيمي واإلجرايئ والتجاري والقانوين والتقني. ومن الرضوري للمدن الذكية أن تضمن 

دمج التقنيات بشكل مناسب يف تصميم املدينة وهيكلها يف جميع مراحل برنامج التحول 

أو خالل إنشاء بنية تحتية جديدة.

إضافة إىل ذلك، يجب أن تدرك املدن الذكية أن دمج التقنيات الجديدة واألنظمة 

املتعددة املرتابطة ميثل فرصة سانحة للهجامت التي يقوم بها النشطاء القراصنة 

واملهاجمني السيربانيني. ويعود السبب يف ذلك إىل قدرة املهاجمني عىل الوصول إىل نقاط 

دخول متعددة والتي توجههم يف النهاية إىل مصدر واحد للبيانات. ولذلك، يؤدي اخرتاق 

نظام واحد إىل الوصول غري املرصح به إىل ماليني السجالت التي تتضمن املعلومات 

الشخصية مثل األسامء والعناوين وأرقام الضامن االجتامعي.

يعتمد إنشاء املدينة الذكية التي تتسم بالكفاءة والفعالية عىل إمكانية توفري الحلول 

الشاملة للقطاعات املتعددة ومنصات إنرتنت األشياء التي تركز عىل املستخدم مع توفري 

إجراءات إدارية فعالة لعمليات املدينة الذكية.
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آراء املشاركني يف الدراسة

كيف تستطيع املدن الذكية دمج الحلول األمنية يف مرحلة التصميم عند 
إدارة البنية التحتية لها؟

مسفر املسفر:
 مدير إدارة أمن املعلومات يف املدينة املعرفية الذكية التي يجري بناؤها

يف منطقة الرشق األوسط 

 

دعني أبدأ الحديث بالقول املأثور والذي يعد صحيحاً حتى وقتنا هذا: 
»درهم وقاية خري من قنطار عالج«. يجب اعتبار دمج الحلول األمنية يف 

تصميم املدن الذكية عنرصاً أساسياً يف التصميم الشامل للمدينة الذكية 
وينبغي دمجه يف جميع طبقات املدينة الذكية وأنظمتها )مثل النقل 

الذيك والطاقة الذكية(. ويجب عىل مهنديس ومصممي املدن الذكية يف 

املستقبل بذل عناية فائقة وجهود كبرية لتحقيقه، حيث ستكون 
مهمتهم يف املستقبل إنشاء بنية تحتية عالية الكفاءة وذات قدرة 
تشغيلية فائقة ميكن االعتامد عليها، كام ينبغي أن متتاز بانخفاض 

استهالك الطاقة وقلة االنبعاثات والتلوث، وأن تكون قليلة التكلفة 
وسهلة اإلصالح وقابلة للتحديث يف املستقبل. كام يجب تصميم 
الشبكات الرئيسية مع االهتامم الشديد بالشبكات الفرعية التي 

ميكن تشغيلها يف حال توقف الشبكات الرئيسية عن العمل، سواء 
بسبب الكوارث الطبيعية أو تعطل أحد أجزائها أو هجامت املخرتقني 

أو اإلرهابيني التقنيني.
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تشمل العوامل الرئيسية التي يجب عىل الحكومات مراعاتها عند تصميم املدن الذكية ما ييل:

7

التواصل والتعاون1

بيئة االختبار

انعدام الثقة والتقسيم متناهي الصغر

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

البيانات الضخمة وأساليب التحليل التنبؤية

الهيكل األمني

األمن املادي

2

34

56

يتناول القسم التايل العوامل الرئيسية التي يجب عىل الحكومات مراعاتها عند تصميم 

املدن الذكية. كام يعرض دراسة تفصيلية للعنارص الحّساسة التي تؤثر عىل املدن 

الذكية والجوانب التي تحتاج إىل التعامل معها. وينبغي عىل الحكومات إدارة هذه 

العوامل بكفاءة من أجل بناء مدينة ذكية تتسم بالكفاءة واملرونة، كام يجب دمجها يف 

االسرتاتيجيات املختلفة التي تضعها الجهات املسؤولة عن إدارة املدن الذكية.
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العامل األول

التواصل والتعاون
انطالقاً من خربتنا يف مناطق أفريقيا والرشق األوسط، وجدنا أن املدن الذكية ترى 

وظائف األمن السيرباين الخاصة بها عالقة يف وضع دفاعي، وليست جاهزة بعد ألداء دور 

محوري يف متكني برنامج التحول.

ويقدم االستبيان العاملي ألمن املعلومات20 صورة متشامئة بشأن الواقع الحايل، ويربز 

املشكالت الحالية التي تواجهها املؤسسات املتعلقة ببناء عالقات مفيدة مع مختلف 

القطاعات واإلدارات ملواجهة التحديات األمنية.

يظهر االستبيان العاملي ألمن املعلومات أن:

72% من املؤسسات تشري إىل أن العالقة بني 
األمن السيرباين والتسويق محايدة يف أفضل األحوال، أو تفتقر 

إىل الثقة أو غري موجودة من األساس.

54% منها تشري إىل نفس األمر فيام يتعلق 
بفريق البحث والتطوير.

51% من املؤسسات ترى نفس األمر بالنسبة 
لفرق العمل، حتى أن فرق األمن السيرباين تكون عىل عالقة 

سيئة بالفريق املايل الذي تعتمد عليه يف الحصول عىل امليزانية 
الالزمة لها.

56% من الرشكات تقول إنها متأخرة يف 
برنامج التحول. ويُنظر إىل األمن السيرباين يف هذه الحالة عىل 

أنه عقبة أمام مشاريع التحول، وليس عامل متكني رئيسياً 
يساعد املدن الذكية عىل االبتكار بثقة. لذلك من الرضوري 

أثناء تصميم املدن الذكية أن تتواصل الحكومات مع مختلف 
القطاعات والجهات بانتظام للتعاون معها بشكل وثيق أكرث 

من ذي قبل.
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العامل الثاين

البيانات الضخمة وأساليب التحليل التنبؤية
من املهم أيضاً أن تعيد الحكومات النظر يف مامرسات جمع البيانات، نظراً إلمكانات 

اكتساب األفكار والرؤى من البيانات املستخلصة من أجهزة استشعار واألجهزة املختلفة 

التي تعمل داخل املدينة الذكية. وتعترب إدارة البيانات الضخمة عنرصاً مهامً إلدارة البنية 

التحتية للمدن الذكية، حيث توفر طريقة منظمة لتحليل مجموعات البيانات الكبرية 

واملعقدة والتعامل معها. وتستخدم املدن الذكية املامرسات املناسبة إلدارة البيانات مع 

أساليب التحليل التنبؤية عىل نطاق واسع، مام يساعدها عىل تحديد متطلبات العمالء 

بشكل استباقي، ومتّكنها من اتخاذ القرارات املستقبلية، واستخالص املعلومات القيمة 

من أجل تعزيز رفاهية السكان. ونشري هنا بشكل أسايس إىل املدن الذكية املعتمدة عىل 

البيانات والتي تستفيد منها يف التعامل مع البنية التحتية للمدن الذكية بكفاءة، مثل 

العدادات الذكية وأنظمة اإلنارة الذكية واإلدارة الذكية للنفايات.

بفضل تقدم التقنيات الناشئة وتطورها أصبح باإلمكان استخدام تقنية »املياه عرب 

اإلنرتنت« للحد من الهدر، إضافة إىل استخدام البيانات بشكل متقن من أجل أمتتة 

عمليات إدارة املياه. كام تستفيد أنظمة النقل واملواصالت داخل املدينة من البيانات 

الضخمة لتحسني املسارات والجداول الزمنية وتقليل االزدحام املروري وتعزيز الحفاظ 

عىل البيئة. وتساعد عمليات تحليل البيانات الضخمة والبيانات التاريخية يف خفض 

الحوادث، فمن خالل تحليل تاريخ الحوادث، تتعرف السلطات املرورية عىل أسباب 

الحوادث ومنعها بشكل عميل. إضافة إىل ذلك، شهدت القطاعات كثيفة األصول، مثل 

قطاعي الطاقة واملرافق الخدمية، استخدام البنية التحتية الذكية مثل شبكات الكهرباء 

الذكية وشبكات املياه الذكية وشبكات الطاقة الذكية. وأتاح النرش الرسيع للشبكات 

الذكية تحليل بيانات توليد الطاقة واستهالكها بصورة فورية. كام ميكن أن يساعد تحليل 

عادات استهالك الطاقة لدى السكان واملشاريع الصناعية يف التنبؤ مبتطلبات إمدادات 

الطاقة يف املستقبل.

تُجمع البيانات الضخمة من العديد من أنظمة التقنيات التشغيلية وتستخدم إلدارة 

البنى التحتية الحّساسة. ويربز ذلك أهمية تطبيق الحكومات ملستوى كاٍف من الضوابط 

األمنية عىل مخازن املعلومات والبيانات، حيث إن اخرتاق هذه املخازن أو قواعد 

البيانات رمبا يؤدي إىل أرضار كارثية. وقد متّكن املخرتقون يف املايض من اخرتاق أنظمة 

املدن الذكية وقواعد بياناتها، مام أدى إىل توقف البنية التحتية الحّساسة عن العمل 

متاماً.

غالباً ما تكمن تحديات استخالص األفكار والرؤى املناسبة من البيانات التي ُجمعت من 

أجهزة االستشعار واألجهزة األخرى املتصلة بالشبكات داخل املدينة الذكية يف البيانات 

نفسها، وليس يف أساليب التحليل وأدواتها، حيث تُخزّن البيانات يف أنظمة منفصلة 

وبتنسيقات وأشكال متنوعة. وتصبح أدوات التحليل غري قادرة عىل أداء مهمتها عىل 

أكمل وجه بسبب افتقار البيانات للتجانس، مام يؤدي إىل توليد معلومات غري دقيقة أو 

خاطئة تؤثر عىل عملية صنع القرار. لذلك، يجب أن يراعي تصميم املدينة الذكية إدارة 

البيانات الضخمة بطريقة سليمة منذ البداية وإنشاء هيكل لتدفق البيانات إىل أدوات 

التحليل.

إضافة إىل ذلك، يتزايد استخدام املدن لألنظمة املركزية لتخزين البيانات التي يتم جمعها 

من أنظمة املدينة املتعددة وحفظها يف مركز موحد. إال أن هناك جانب سلبي للربط 

بني البنية التحتية االفرتاضية واملادية يف املدينة الذكية يتمثل يف زيادة مخاطر األمن 

السيرباين. فاملدن الذكية عرضة للعديد من أساليب الهجامت اإللكرتونية مثل الهجامت 

عن بُعد والتشويش عىل اإلشارات والربمجيات الخبيثة والتالعب يف البيانات وهجامت 

.)DDoS( حجب الخدمة املوزعة

يجب حامية األجهزة املتصلة بالشبكة باستخدام حلول أمنية شاملة إلنرتنت األشياء. كام 

يجب استخدام تقنية آمنة للتشغيل، وذلك ملنع القراصنة من استبدال الربمجيات الثابتة 

بنسٍخ مصابة بربمجيات خبيثة وبالتايل منع الهجامت السيربانية.

يجب عىل القطاعات الغنية باألصول ضامن التحقق من سالمة األجهزة الذكية املتصلة 

بالشبكة قبل استالم البيانات أو إرسالها إليها. وينبغي تقييد إمكانات األجهزة التي مل يتم 

التحقق منها عىل الوصول للبيانات وفحصها قبل توصيلها بشبكة إنرتنت األشياء التي 

تغذي بشكل عام البنى التحتية الحّساسة. ويف حال رصد انتهاكات أمنية مثل الربمجيات 

الخبيثة أو الثغرات األمنية يف األجهزة املتصلة بالشبكة أو البيانات املرتبطة بها، يجب 

عىل إدارة تقنية املعلومات يف املدينة الذكية أن تتخذ إجراءات استباقية لقطع اتصال 

هذه األجهزة اعتامداً عىل السلوك الغري طبيعي21.
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ويجب إنشاء هيكل املدينة الذكية معتمداً عىل خمسة 
مستويات متكاملة.24

هيكل املدينة وما يتضمنه من مباين ومنشآت 
)الشوارع واملباين(

شبكة البنية التحتية وما تحتويه من مرافق 
أجهزة تقنية

جمع البيانات ودمجها

منصات تقنية املعلومات التي تعالج بيانات 
الجهات الخارجية وتجهزها من أجل استخدامها

الخدمات املستخلصة من البيانات والتي يتم 
تقدميها للسكان

1

2

3

4

5

العامل الرابعالعامل الثالث

الهيكل األمنيبيئة االختبار
تعتمد املدن الذكية عىل التقنيات الرقمية وأصول تكنولوجيا املعلومات لتقديم خدمات 

أكرث كفاءة وفعالية للسكان. وغالباً ما تكون هذه التقنيات والحلول مبتكرة و »جديدة« 

ومل يتم استخدامها عىل نطاق واسع من قبل. ولكن يف هذه الحالة، لن تكون نقاط 

الضعف والثغرات األمنية املرتبطة بالتقنية الثورية الجديدة معروفة بالنسبة إلدارة 

املدينة الذكية. لذلك يجب عىل املدن الذكية اختبار أي تقنية جديدة قبل ربطها 

بشبكات إنرتنت األشياء وتقنية املعلومات والتقنيات التشغيلية. وقد بدأت املدن الذكية 

يف تبني هذا النهج كام حدث يف بلدية فايله يف مملكة الدامنارك، حيث تعمل بلدية 

فايله عىل اختبار التقنيات الجديدة التي ميكن أن تصنع مساحات حرضية أكرث ذكاًء 

وحفاظاً عىل البيئة وتوسيع نطاق تطبيقها22.

تستخدم املدن الذكية منصات االختبار إلجراء الفحص األمني والتشغييل لألجهزة املتصلة 

بالشبكة وأجهزة االستشعار املتصلة بإنرتنت األشياء. فعىل سبيل املثال، متثل مدينة 

 ،)Arena ICT Urban( »كيستا للعلوم مخترباً واقعياً لرشكة »أربان آي يس يت أرينا

وتتضمن سكاناً ومباٍن وحركة مرور وظروفاً معيشية حقيقية، إىل جانب منصات اختبار 

مخصصة. وتم إنشاء البنية التحتية الالزمة لالختبارات، وأصبحت املدينة منوذجاً لفحص 

أجهزة املدينة الذكية مثل أجهزة االستشعار واملعدات بصورة مثالية23.

ويجب عىل املدن الذكية والحكومات استخدام هذه املختربات ومنشآت االختبار يف 

جميع القطاعات، ال سيام البنى التحتية الحّساسة، قبل البدء يف نرش التقنيات أو األنظمة 

أو األجهزة أو األصول الجديدة يف البنية التحتية للمدينة الذكية. سيساعد ذلك إدارات 

تقنية املعلومات يف تحديد الثغرات األمنية املحتملة ونقاط الضعف التي رمبا تتطلب 

مستويات أعىل من الضوابط واالشرتاطات األمنية لصد املهاجمني.

يجب أن تضع املدن الذكية معايري هيكلية لجميع األنظمة، بغض النظر عن تصنيف 

النظام من حيث املخاطر وقطاع العمل. ويجب إنشاء إدارة معنية بالهيكل األمني تُجري 

عمليات تقييم للمعايري املوضوعة وتحديثها وإضافة معايري جديدة مع تطور التهديدات 

واملخاطر، كام يجب أن تقوم بعمليات املراقبة املستمرة لالمتثال لهذه املعايري. إضافة إىل 

ذلك، يجب توفري آليات لنرش تقارير عدم االمتثال علناً، بحيث تقوم املدن برصد حاالت 

عدم االمتثال وإعالنها بصورة فورية.

يجب أن يكون التكامل بني هذه املستويات واملعايري األمنية املرتبطة بها عىل رأس 

أولويات املدن الذكية. وتعتمد قيمة البيانات واملعلومات التي يتم جمعها عرب القطاعات 

املختلفة عىل شبكة البنية التحتية التي ترتبط مبنصات تقنية املعلومات والتطبيقات 

املستخدمة واالسرتاتيجية األمنية الشاملة. يؤدي ذلك يف النهاية إىل تقديم أعىل 

مستويات الخدمات للسكان مع تعزيز كفاءة إدارة البنية التحتية للمدينة.
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العامل الخامس

انعدام الثقة والتقسيم متناهي 
الصغر

تتبنى املؤسسات والحكومات بشكل عام منوذج انعدام الثقة، وهو مفهوم أمني يتطلب 

التحقق من جميع املستخدمني )وكذلك العاملني يف البنى التحتية الحّساسة واملؤسسات 

الحكومية( وفحص وضعهم األمني بشكل مستمر قبل منحهم إمكانية الدخول إىل 

األنظمة والربمجيات الحّساسة. وينبغي عىل املدن الذكية زيادة جهود التدقيق والفحص 

وتعزيز منهجية انعدام الثقة من خالل تنفيذ اآلليات الدفاعية الخاصة بالشبكة. كام 

يجب عىل املدن الذكية أن تضيف التقسيم متناهي الصغر إىل ترسانتها الدفاعية األمنية، 

نظراً للكم الهائل من األجهزة املتصلة بالشبكة يف املدينة الذكية وعدد الثغرات املحتملة. 

ويوفر التقسيم متناهي الصغر إمكانية إنشاء حواجز تساعد عىل احتواء أي تهديد 

محتمل، أو إيقاف أي هجامت أو عزل أي جهاز مصاب لحامية الخدمات األخرى25. 

إضافة إىل ذلك، يجب عىل الحكومات إنشاء مناطق ثقة منفصلة داخل تصميم الشبكة 

وهيكل األنظمة املرتبط بالبنى التحتية الحّساسة، وذلك من أجل ضامن أن تظل 

التقنيات التشغيلية وأنظمة إنرتنت األشياء املرتبطة عموماً بالبنى التحتية الحّساسة، مثل 

شبكات الطاقة واملياه والكهرباء، خاضعة لضوابط أمنية عالية املستوى مقارنة بشبكات 

تقنية املعلومات العامة.

يجب عىل مهنديس ومصممي املدن الذكية يف املستقبل بذل عناية فائقة 

وجهود كبرية لتحقيق منهجية »دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية«، 

حيث ستكون مهمتهم يف املستقبل إنشاء بنية تحتية عالية الكفاءة وذات قدرة 

تشغيلية فائقة ميكن االعتامد عليها، كام ينبغي أن متتاز بانخفاض استهالك 

الطاقة وقلة االنبعاثات والتلوث، وأن تكون قليلة التكلفة وسهلة اإلصالح وقابلة 

للتحديث يف املستقبل.

العامل السادس

األمن املادي
يعترب األمن املادي ملنشآت معالجة املعلومات ومراكز البيانات يف املدينة الذكية أمراً 

بالغ األهمية، حيث تحتوي هذه املرافق عىل البيانات املهمة املستخدمة لتشغيل البنى 

التحتية للمدينة الذكية.

وتُستخدم كامريات املراقبة عىل نطاق واسع يف املدن الذكية ألغراض حفظ األمن 

وتحديد السلوكيات الغريبة. ورمبا يكون من الصعب عىل فرق املراقبة أداء واجباتهم 

عىل مدار الساعة بكفاءة بإجراء عمليات املراجعة واملعالجة والتحليل لساعات ال حرص 

لها من مقاطع الفيديو املسجلة عن طريق مئات - أحياناً آالف - الكامريات يف املدينة 

الذكية. ولكن ميكن ألدوات تحليل محتوى الفيديو القامئة عىل الذكاء االصطناعي أن 

توفر معلومات دقيقة بكفاءة عالية، مثل بيانات األشخاص واألنظمة الحّساسة وبيانات 

االتجاهات العامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ينبغي عىل املدن الذكية أن تجمع بني الذكاء االصطناعي وأنظمة األمن املادي، مثل 

أنظمة قراءة بطاقات الهوية وأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة. كام يجب أن يكون 

لحاالت السكن املشرتك تقسيامت مفصلة تحميها األنظمة املادية السيربانية، وأن يتم 

تتبعها ومراقبتها بشكل مستمر.
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العامل السابع

الرشاكة بني القطاعني العام 
والخاص

يُعرّف البنك الدويل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص بأنها عالقة متوسطة إىل 

طويلة األجل بني القطاعني العام والخاص، حيث يلتزم القطاع الخاص بتقديم بعض 

الخدمات للقطاع العام مبوجب اتفاق واضح بشأن األهداف املشرتكة لتقديم خدمات 

البنية التحتية العامة و/أو الخدمات العامة. ويعترب توظيف الرشاكة بني القطاعني العام 

والخاص لسد فجوات التمويل واملهارات حالً محتمالً للتحديات املرتبطة بالبنية التحتية 

وأنظمتها، وقد أثبت نجاحه يف اململكة املتحدة وأسرتاليا وكندا26.

ميكن للقطاع الخاص مساعدة املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام يف مواجهة 

تحديات التحول الحرضي الرسيع. ولذلك ينبغي عىل الحكومات أثناء تصميم املدينة 

الذكية دراسة منوذج التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وتحديد منهجية مالمئة 

لالستفادة من مهاراتها. ميكن إبرام عقود الرشاكة الذكية بني القطاعني العام والخاص، 

مبا يف ذلك استخدام التقنيات الذكية، ملشاريع املدن الذكية مثل تركيب شبكات أجهزة 

االستشعار أو تطوير سياسات البيانات املفتوحة، والحامية من ترسب البيانات، إضافة إىل 

تحليل التهديدات السيربانية وتقليلها.

تشري الورقة البحثية املوثقة املستندة إىل ورشة العمل التي أقامتها مؤسسة »يوريا«27 

إىل وجوب مشاركة الحكومات املحلية مع كربى رشكات تقديم الخدمات والرشكات 

التقنية، وكذلك مع الرشكات املحلية الصغرية واملتوسطة الحجم والرشكات الناشئة. ورمبا 

تتضمن الرشاكات الذكية بني القطاعني العام والخاص إجراء إصالحات شاملة للترشيعات 

وإجراءات توفري الخدمات. وهناك مجموعة كبرية من االتفاقات القانونية املتوفرة 

لألطراف املختلفة إلقامة الرشاكات من أجل تنفيذ املدن الذكية اآلمنة بصورة أفضل.
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09
دور الحكومات يف األمن السيرباين
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تؤدي الحكومات دوراً محورياً يف مدن املستقبل من خالل توفري املنتجات والخدمات 

الذكية وتطوير االقتصاد الرقمي. ويجب عىل الحكومات تشجيع وتحفيز الرشكات 

الخاصة عىل املشاركة من أجل توفري البنية التحتية الالزمة، وتدريب العاملني يف القطاع 

الرقمي، ومتكني الوصول اآلمن للخدمات الرقمية28.

تشّكل البنية التحتية التي تضم األجهزة واألنظمة املرتابطة أساساً ألي رحلة تحول رقمي. 

ويجب تطوير البنية التحتية باستمرار، مبا يتامىش مع التقنيات التي تعتمدها املدن 

الذكية وتنفذها. ومع ذلك، فإن مجرد تحديث البنية التحتية الستيعاب التقنيات الثورية 

لن يؤدي إال إىل نشوء عدد كبري من التحديات األمنية. ولذلك يجب أن يكون هدف 

الحكومات هو بناء بنية تحتية آمنة ميكن االعتامد عليها وتتمتع بضوابط واشرتاطات 

أمنية كافية لحامية أصول املدينة الذكية.

شهدت الفرتات األخرية اتجاهاً يف تعيني الحكومات لهيئة مركزية موثوقة تتمتع بصالحية 

تحديد إرشادات وتوجيهات األمن السيرباين وإنفاذها وتنظيمها عىل مستوى املدينة 

الذكية أو مستوى الدولة. وتعتمد الحكومات يف كثري من األحيان عىل هيئة مركزية 

اتحادية. وهناك اعتقاد شائع بأن وكالة األمن السيرباين الوطنية املستقلة ميكن أن تعزز 

كثرياً من قوة منظومة األمن السيرباين يف الدولة إذا تم إنشاؤها بشكل مناسب. إضافة 

إىل ذلك، ميكن للحكومات تحديد أولويات خاصة مبواردها املحدودة من خالل دمج 

مهام تنسيق األمن السيرباين األساسية عىل املستوى الوطني، ووضع املعايري، واالستجابة 

للحوادث، وعقد الرشاكات والتعاون مع إحدى الوكاالت املركزية الدولية29.

ويجب عىل هذه الوكاالت املركزية والجهات واإلدارات األخرى عىل مستوى القطاعات 

املشاركة يف األمن السيرباين أن تتفهم التهديدات، وأن تتبنى آليات الدفاع املناسبة 

لحامية املدينة من املتسللني، وتنفيذ الضوابط األمنية لحامية املعلومات الشخصية من 

مجرمي اإلنرتنت، مع الحفاظ عىل خصوصية البيانات واالستفادة منها ضوابط األمن 

والسالمة يف تصميم املدينة الذكية.

نستعرض فيام ييل رؤية تفصيلية للمحاور الرئيسية التي يجب أخذها يف الحسبان عند 

إعداد برنامج األمن السيرباين ضمن منظومة املدينة الذكية.
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املحور األول

املحور الثاين

حامية البنية التحتية للمدينة الذكية من املخرتقني
تصبح املدن أكرث ذكاًء وتتطوراً التخاذ القرار  الصائب من خالل تعزيز االستفادة من 

بيانات أنظمة تقنية املعلومات واالتصاالت وأجهزة االستشعار واألجهزة واألصول 

األخرى املتصلة بشبكة املدينة الذكية. ومع ذلك، تحتاج الحكومات إىل إعادة التفكري يف 

اسرتاتيجياتها ووضع األمن السيرباين عىل رأس أولوياتها، حيث يؤدي انتشار هذه األجهزة 

إىل عدد من الثغرات املتاحة للمهاجمني السيربانيني ويفرض التهديدات عىل املدينة 

الذكية. كام يجب النظر إىل األمن السيرباين من منظور أوسع، ملنع املتسللني من اخرتاق 

البنية التحتية وأنظمة املدينة الذكية.

توصيات مقدمة للحكومات

يجب أن تفهم الحكومات، باعتبارها منظامت مجتمعية، التكامل املعقد للبنية التحتية 

وأنظمة النقل وشبكات املرافق واستخدام األرايض والرتكيبة السكانية، وذلك لتحديد 

الدور الذي يتعني عليها القيام به يف توجيه عملية التحول وتعزيز التعاون بشكل أفضل. 

ويساعد وجود وكالة مركزية لألمن السيرباين عىل مستوى املدينة يف التخفيف من هذا 

التحدي بشكل كبري، ويعمل عىل توفري بيئة تحفز تقديم األفكار ومناقشتها وتنفيذها 

من خالل التعاون عىل مستوى املدينة. وبناًء عىل تجاربنا وخرباتنا، قّدمنا منهجاً شامالً 

لألمن السيرباين، وساعد عملنا كفريق مشرتك مع مؤسسة القمة العاملية للحكومات عىل 

تعزيز فهم العوامل املحركة لتبني إجراءات األمن واالمتثال لها يف املدن الذكية يف جميع 

أنحاء العامل بشكل أفضل.

وضع االسرتاتيجية األمنية القامئة عىل املخاطر والتي 
تتناسب مع أهداف املدينة الذكية 

هناك إجامع متزايد عىل أن الحكومات عادًة ما تخفق يف دمج األمن السيرباين يف 

جميع العمليات، بدءاً من مرحلة وضع االسرتاتيجية وصوالً إىل مرحلة التصميم. يرجع 

السبب يف ذلك إىل التدرج الهرمي الروتيني والبريوقراطية واالفتقار إىل تحديد أدوار 

الجهات والوكاالت الحكومية عىل مستوى القطاع. سيساعد وضع االسرتاتيجية األمنية 

التي تتناسب مع أهداف املدينة الذكية يف تحديد التوجه االسرتاتيجي للجهات املختلفة 

املشاركة يف ضامن تنفيذ سياسات األمن السيرباين وبرامج األمن الشامل من خالل عملية 

اتخاذ القرارات الدقيقة واملنظمة.

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل الحكومات ترسيخ الركائز األساسية السرتاتيجية األمن السيرباين التي ستمكنها 

من تحقيق النتائج املرجوة ورسم خارطة طريق لتعزيز املوقف األمني. ويجب أن تأخذ 

االسرتاتيجية وخارطة الطريق يف االعتبار متطلبات جميع القطاعات، كام ينبغي منح 

األولوية لحامية البنية التحتية الحّساسة. إضافة إىل ذلك، يجب أن تكون االسرتاتيجية 

قامئة عىل املخاطر ومالمئة لتمكني القطاعات من ابتكار التقنيات الثورية وتنفيذها دون 

املساس بأمن البنية التحتية الحالية
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املحور الثالث

املحور الرابع

تطوير السياسات واإلرشادات التوجيهية واملعايري 
الرسمية وتنفيذها عىل مستوى املدينة

تعترب مجموعة السياسات واإلرشادات واملعايري األمنية الرسمية عنرصاً أساسياً ألنها توثّق 

العمليات املوحدة التي يجب أن تتبعها الجهات يف جميع القطاعات. كام توفر وسيلة 

لدمج األمن يف جميع العمليات الحيوية، وتتميز بأهمية كبرية بالنسبة ألمن الخدمات 

الذكية التي تقدمها الحكومات.

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل الحكومات تحديد اإلرشادات التوجيهية األمنية عىل مستوى املدينة والتأكد 

من تطبيقها من خالل وكالة مركزية لألمن السيرباين. ويجب عىل الحكومات عند تطبيق 

هذه السياسات فهم املخاطر أو األنشطة املحددة داخل القطاعات، بحيث تتيح للجهات 

داخل كل قطاع تخصيص و/أو إضافة ضوابط أمنية محددة ضمن السياسات واملعايري 

األمنية وفقاً لطبيعة التهديدات املوجودة )التهديدات التي يتم التدرب عىل مواجهتها( 

وتلبية االحتياجات املحددة للتقنية املعنية.

وضع الهيكل األمني محدد السياق الذي يتوافق مع 
متطلبات جميع الجهات املعنية

وضع الهيكل األمني محدد السياق الذي يتوافق مع متطلبات جميع الجهات املعنية

ميكن استخدام هيكل أمني محدد بدقة إلدارة حلول أمن املعلومات والتقنيات التي 

تعزز قابلية التشغيل املتبادل واملرونة، مع تلبية متطلبات إدارة املخاطر يف املدينة 

الذكية.

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل الحكومات تحديد هيكل أمني يتضمن: وصف هيكيل، ووظائف األمن 

املحددة )مع الضوابط األمنية(، واملعلومات املتعلقة بأمن واجهات األنظمة الخارجية، 

واملعلومات التي يجري توفريها عرب هذه الواجهات، وآليات الحامية املرتبطة بكل 

واجهة، ودمج األمن السيرباين يف جميع تطبيقات التقنيات واملشاريع التي يتم تنفيذها 

عىل مستوى املدينة أو القطاعات.
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املحور الخامس

املحور السادس

اتباع منهج شامل إلدارة األصول والحفاظ عىل مخزون 
األصول املركزية

تستخدم املدن الذكية مجموعة متنوعة من أصول البنى التحتية الحّساسة، والتي تشمل 

البنية التحتية للتقنيات التشغيلية وإنرتنت األشياء. وتعترب إدارة األصول تحدياً كبرياً 

يجب التعامل معه يف املراحل األوىل لبناء املدينة الذكية.

توصيات مقدمة للحكومات

ملواجهة هذا التحدي، يجب عىل الحكومات تشجيع القطاعات عىل إنشاء بيان مركزي 

مفّصل لألصول مع أمتتة تحديث هذا البيان )حيثام كان ذلك ممكناً(. ويساعد ذلك 

املدن الذكية يف تتبع املشكالت وتحليلها، مثل املوقع الفعيل ومتطلبات الصيانة واإلهالك 

وقياس األداء والتخلص من األصول بصورة نهائية. وتجدر اإلشارة إىل أن أصول التقنيات 

التشغيلية أو إنرتنت األشياء )مثل أجهزة االستشعار وأجهزة الكشف( رمبا تحتاج إىل 

منهج أكرث تفصيالً من أصول تقنية املعلومات. كام يجب تصنيف األصول املوجودة يف 

البيان املفّصل، وينبغي عىل الحكومات استثامر قدر كبري من الوقت يف تحديد األصول 

ذات القيمة العالية من أجل منحها األولوية األمنية وتخصيص آليات الحامية لها.

تبني نهج شامل للتحكم يف إمكانية دخول 
املستخدمني للشبكة وإدارة صالحيات املستخدمني

ربطت املؤسسات التي متثل بنية تحتية حّساسة أنظمة تقنية املعلومات مع أنظمة 

اإلنتاج وبيئات التقنيات التشغيلية التي كانت منفصلة يف السابق. وأدى ربط أنظمة 

التحكم الصناعي وأنظمة التحكم اإلرشايف وجمع البيانات وأنظمة التقنيات التشغيلية 

األخرى بشبكات الرشكات إىل ظهور املخاطر الخاصة بأنظمة تقنية املعلومات يف أنظمة 

التقنيات التشغيلية، والتي تتضمن اخرتاق نقاط الوصول. وتعترب نقاط الوصول هذه 

بوابة ألنظمة اإلنتاج الحّساسة يف املدينة، والتي تتحكم يف إنتاج الكهرباء واملياه والغاز 

وتوزيعها، والخدمات الحيوية األخرى التي تقدمها املدينة الذكية للسكان.

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل الحكومات استخدام حلول إدارة صالحيات الهوية لحامية البنية التحتية 

الحّساسة )CIP/PIM( التي يوفرها العديد من رشكات تقديم الخدمات، وذلك 

إلدارة صالحيات الدخول ألنظمة البنية التحتية الحّساسة. كام يجب أن تُخصص 

 IEC/ISO صالحيات الدخول املمنوحة للمستخدمني مبا يتامىش مع معيار الجودة

2013:27002 عىل أساس الحاجة إىل االستخدام وعىل أساس كل حدث عىل حدة، 
ومبا يتوافق مع سياسات التحكم بالوصول لألنظمة. كام يجب التحكم يف تخصيص 

صالحيات الدخول لألنظمة املستخدمة لتشغيل البنى التحتية الحّساسة من خالل عملية 

رسمية إلصدار صالحيات املستخدمني طبقاً لسياسات التحكم بالوصول.
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املحور السابع

إدارة العالقات مع الجهات الخارجية باستخدام 
منهجية قامئة عىل املخاطر 

تويص منهجية إدارة املخاطر السيربانية لسلسلة اإلمداد )SCRM-C( التابعة للمعهد 

الوطني للمعايري والتقنية )NIST( املؤسسات بإعداد برنامج متكامل لتقييم املخاطر 

السيربانية للجهات الخارجية من خالل توضيح مجاالت التعاون بني جميع الوحدات 

 الوظيفية واإلدارات والقطاعات. 

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل املدن الذكية إنشاء آلية مركزية إلدارة املخاطر السيربانية للجهات الخارجية 

تعتمد عىل منهجية قامئة عىل املخاطر، وذلك نظراً لصعوبة فحص كل عالقة مع جهة 

خارجية بشكل مفّصل، وبالتايل إدارة العالقات ذات املخاطر املرتفعة بشكل مركزي عىل 

مستوى املدينة، يف حني ميكن لجهات محددة عىل مستوى القطاع دراسة العالقات ذات 

املخاطر املنخفضة.

املحور الثامن

تحسني الوعي األمني باستخدام منهجية متكاملة 
تتضمن مشاركة القطاعني العام والخاص 

غالباً ما يستطيع مرتكبو الجرائم السيربانية اخرتاق أنظمة البنية التحتية الحّساسة من 

خالل استهداف املوظفني العاملني يف هذه األماكن. ويتعرض السكان لالستهداف من 

املجرمني الذين ينتحلون شخصيات هؤالء املوظفني بصورة متكررة، ويُجربونهم عىل 

اإلفصاح عن املعلومات الشخصية بذريعة االستخدام الحكومي. وبالتايل، يجب عىل 

املدن الذكية بناء جدار حامية برشي يدرك ماهية التهديدات السيربانية من خالل برامج 

التدريب والتوعية الصارمة واملستمرة للسكان. 

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل الحكومات الرتكيز عىل جمع األفكار واملوارد ونقاط القوة من جميع 

القطاعات يف مكان واحد، ونويص أن تتبنى املدن الذكية منهجية مشابهة للمنهجية التي 

تطبقها سنغافورة، حيث عمدت هيئة تطوير االتصاالت املعلوماتية )IDA( بالتعاون 

من رشكائها أصحاب التوجهات املشابهة من القطاعني العام والخاص إىل تشكيل اتحاد 

الوعي األمني السيرباين يف عام 2008. ويتيح تبني هذا النموذج للمدن الذكية ضامن 

أخذ متطلبات جميع القطاعات يف الحسبان، والتأكد من تغطية برامج التوعية لجميع 

التهديدات أو املواضيع التي تؤثر عىل املدينة. وتساعد إقامة حمالت التوعية عن طريق 

هذه االتحادات، مبشاركة ممثلني عن مجموعات السكان، يف إقناع السكان بأهمية هذه 

الربامج، حيث سيشعر السكان بثقة أكرب تجاه اإلجراءات الجاري اتخاذها وسيشاركون 

بنشاط يف حمالت التوعية.
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املحور التاسع 

املحور العارش

إجراء عمليات المركزية لتقييم املخاطر مع توحيد 
املخاطر املحددة عىل مستوى املدينة 

تعترب تقييامت املخاطر السيربانية عنرصاً جوهرياً يف جميع أنواع العمليات التشغيلية، 

فهي تكشف الجوانب الحّساسة املعرضة للمخاطر، وتحدد مستوى الضوابط األمنية 

الالزمة لكل جانب. وتساعد عمليات تقييم املخاطر يف تحديد الجوانب التي يجب 

تحسينها والضوابط األمنية التي تحتاج للتطوير.

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل املدن الذكية إجراء عمليات تقييم دورية للمخاطر السيربانية يف البيئات 

املستهدفة )مثل بيئات األعامل الحّساسة، والعمليات والبنية التحتية التقنية الداعمة(. 

ولكن تجدر اإلشارة إىل أن االعتامد عىل القطاعني العام والخاص إلجراء عمليات تقييم 

املخاطر الخاصة بكل قطاع ال يخلو من بعض السلبيات، مثل االفتقار إىل املنهجية 

املوّحدة. وبالتايل يجب عىل املدن الذكية االستفادة من املامرسات التي طبقتها الدول 

األخرى لتحقيق التوزان بني املنهجية املركزية واالتحادية يف تقييم املخاطر. فعىل سبيل 

املثال، صمم املكتب السويرسي للحامية املدنية مجموعة أدوات تتامىش مع االسرتاتيجية 

الوطنية للحامية ضد املخاطر السيربانية يف سويرسا، وذلك للتغلب عىل هذا التحدي 

وإجراء عمليات تقييم املخاطر وفق منهج موحد. وعىل هذا النحو، ميكن للمدن 

الذكية التفكري يف إعداد إطار موحد لتقييم املخاطر يحدد ضوابط هيكل برامج التقييم 

ويعممها عىل جميع القطاعات واملؤسسات الخاصة واإلدارات. وبينام نتوقع أن تكون 

عمليات تقييم املخاطر إلزامية وأن تُنفذ عىل فرتات زمنية محددة مسبقاً، من املهم جداً 

للوكالة األمنية املركزية تحديد املخاطر عىل مستوى املدينة واإلجراءات اإلضافية التي 

يجب اتخاذها. وينبغي أن تعتمد هذه اإلجراءات عىل دراسة مفّصلة وتحليل متعمق 

لبيانات املخاطر التي جمعتها القطاعات املختلفة.

تعزيز االستجابة للحوادث عىل مدار الساعة من خالل 
تأسيس مركز العمليات األمنية عىل مستوى واملدينة 

القطاعات 
من الرضوري أن تشّكل املدينة الذكية فريقاً محلياً مخّصصاً لالستجابة للطوارئ 

الحاسوبية )CERT( أو فريقاً لالستجابة لحوادث األمن الحاسوبية )CSIRT( الخاصة 

بها، بهدف تقليل االعتامد عىل الفرق املامثلة عىل املستوى الوطني، مام يساهم يف 

االستجابة للحوادث التي تواجهها املدينة بصورة كافية وفورية. 

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل قطاعات املدينة الذكية تأسيس فريق محيل مخّصص لالستجابة للطوارئ 

الحاسوبية )CERT( أو فريق االستجابة لحوادث األمن الحاسوبية )CSIRT( طاملا 

سمحت ميزانية املدينة بذلك، وتتعزز قدرة فريق االستجابة للطوارئ الحاسوبية 

املخصص لكل قطاع عىل االستجابة الفورية بفضل إمكانية االستفادة من الخربات 

التشغيلية للقطاع ومعرفته العميقة مبتطلباته. ويساهم هذا األمر يف تخفيف االعتامد 

عىل فريق االستجابة للطوارئ الحاسوبية الخاص باملدينة ويضمن تركيز هذا  الفريق 

عىل الحوادث الكبرية التي تتجاوز عتبة محددة )والتي تتحدد بالتنسيق والتعاون مع 

الجهات الحكومية والقطاعات األخرى(. كام يجب عىل املدن الذكية إلزام الجهات 

الخارجية ومقدمي خدمات البنية التحتية باإلبالغ عن الحوادث بصورة فورية. عىل سبيل 

املثال، أصدرت الحكومة اإلسبانية مرسوماً يُلزم مشغيل الخدمات األساسية )مثل البنية 

التحتية الحّساسة( ومزودي الخدمات الرقمية باإلبالغ عن الحوادث التي يتعرضون لها يف 

الخدمات الشبكية واملعلوماتية ضمن فرتة زمنية محددة. 
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املحور الثاين عرش  املحور الحادي عرش 

تعزيز القدرات الخاصة بإجراء التحليل الجنايئ 
والكشف اإللكرتوين عن األدلة  

يف ظل التهديدات الحالية، لن مير وقت طويل قبل أن يتمكن مرتكبو الجرائم السيربانية 

من الوصول إىل البنية التحتية والتمّكن من رسقة املعلومات الرسية أو إصابتها بامللفات 

الخبيثة أو التحكم باألنظمة الحّساسة بغرض طلب فدية. ويف هذه الحالة، تحتاج 

الحكومات إىل إجراء عمليات التحليل الجنايئ الرقمي ومعالجة األدلة وتقدميها إىل جهات 

إنفاذ القانون. 

توصيات مقدمة للحكومات

قامت الغالبية العظمى من الدول األعىل تصنيفاً ضمن مؤرش األمن السيرباين الوطني، 

مثل اليونان وإستونيا، بتأسيس وحدات مخصصة للتحاليل الجنائية الرقمية لتمكني املدن 

الذكية من تحديد عمليات االخرتاق أو هجامت املتسللني، وجمع األدلة من الحوادث 

املعروفة والحصول عىل البيانات لتحليل وتحديد املصدر وأسلوب الهجوم والهدف 

منه وتأثريه. ويجب تجهيز وحدات األدلة الجنائية الرقمية مبختربات التحليل الجنايئ 

ومجموعة أدوات التحليل الجنايئ الرقمي التي تساعدها عىل أداء مهامها بدقة ويف 

الوقت املناسب.  

حامية البيانات الشخصية من خالل تبّني منهجية 
دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية  

تعد الخصوصية من حقوق اإلنسان األساسية التي تحميها القوانني الوطنية بطرق 

مختلفة. وعىل الرغم من الفائدة الكبرية لهذه املعلومات بالنسبة ملؤسسات تحليل 

البيانات والجهات الحكومية التي تقّدم أفضل الخدمات، إال أن استخدام البيانات 

للحصول عىل األموال يسبب مشاكل يف الخصوصية. وتدرك الجهات التنظيمية 

أهمية بيانات الخصوصية وتعمل عىل تطبيق وتنفيذ العديد من متطلبات الحامية 

والخصوصية، ولكن املدن الذكية تواجه يف الوقت الحارض تحديات يف جمع البيانات 

الشخصية واإلفصاح عنها وإدارة املوافقات عىل استخدامها، وذلك بسبب غياب 

العمليات الواضحة والفهم العام للمتطلبات التنظيمية التي تؤدي إىل تعقيدات معينة 

أثناء االمتثال لها. 

توصيات مقدمة للحكومات

يجب عىل الحكومات تخزين البيانات ضمن بنية تحتية آمنة لتقنية املعلومات لتقليل 

احتامل انتهاك خصوصية أصحابها، وتفرض قيوداً عىل جمع املعلومات الشخصية 

بالحد األدىن من جهة، واالحتفاظ بها ألقرص فرتة زمنية ممكنة من جهة أخرى. ومتثل 

استخدامات بيانات التتبع وآثارها املرتتبة عىل الخصوصية التي أحدثتها املراقبة واملتابعة 

الجامعية أحد العوامل الرئيسية التي ال ينبغي التغايض عنها يف برنامج الخصوصية. 

كشفت نتائج االستبيان العاملي لخصوصية املستهلكني الذي أجرته »إرنست ويونغ«30 

يف العام 2020 أن تفيش جائحة كوفيد-19 زاد من استعداد املستهلكني ملشاركة 

بياناتهم الشخصية من أجل الصالح العام، إال أن الثقة ما زالت مشكلة كبرية، حيث يرى 

ما يقارب نصف املستهلكني عىل مستوى العامل )47%( أن حكوماتهم ستستخدم هذه 

البيانات يف أغراض تتجاوز األغراض املعلن عنها. ويف سبيل التعامل مع هذا التحدي 

املرتبط بالخصوصية وحامية املعلومات الشخصية، نويص باعتامد منهجية »دمج حلول 

الخصوصية يف تصميم املدن الذكية« التي تدمج حلول الخصوصية ضمن أي نظام أو 

منتج أو جهاز جديد طوال فرتة استخدامه، بدءاً من مرحلة التصميم ووصوالً إىل مرحلة 

التنفيذ. إضافة إىل ذلك، من الرضوري إنشاء مكتب لخصوصية البيانات عىل مستوى 

املدينة الذكية إلدارة الربنامج الشامل لخصوصية البيانات وحاميتها.   
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البنية التحتية اآلمنة 

يجب أن تهدف الحكومات إىل تطوير 
بنية تحتية آمنة وموثوقة تتمتع بضوابط 

وعمليات أمنية كافية لحامية أصول 
املدينة الذكية.

تشكل البنية التحتية التي تتضمن األنظمة واألجهزة املتصلة عامالً 

أساسياً لعملية التحول الرقمي، ويجب أن تخضع هذه البنية التحتية 

للتطوير املستمر متاشياً مع التقنيات الجديدة التي يتم استخدامها 

باستمرار. 
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آراء املشاركني يف الدراسة

ما هي اإلجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها لحامية املعلومات 
الشخصية للسكان؟

مسفر املسفر:
 مدير إدارة أمن املعلومات يف املدينة املعرفية الذكية التي يجري بناؤها

يف منطقة الرشق األوسط 

وضع قانون لحامية البيانات:  .1
يجب عىل املدن الذكية إنشاء رابطة لحامية البيانات والتشاور مع   

الخرباء القانونيني أو خرباء أمن تقنية املعلومات إلعداد مستند 
رسمي يوّضح املبادئ التي يجب اتباعها يف عملية جمع املعلومات 

وأسباب االحتفاظ بها.

حامية البيانات املادية والرقمية:  .2
يجب عىل املدن الذكية تطبيق إجراءات حازمة لحامية البيانات   
املادية والرقمية من الرسقة أو سوء االستخدام. ويف حال تخزين 

البيانات ضمن أجهزة غري متصلة أو يف مكان مادي وأُغلقت عليها 
األبواب واألدراج، يجب استخدام أنظمة املراقبة لتأمينها، وحامية 

األجهزة املتنقلة التي تتضمن البيانات الحّساسة.

الحصول عىل املوافقات الرصيحة:  .3
يجب أن تنص قوانني حامية البيانات عىل رضورة الحصول عىل   

موافقة مسبقة قبل تسجيل أي بيانات شخصية، ويجب عىل املدن 
الذكية استخدام مناذج املوافقات التي تتيح الحصول عىل موافقة 

الشخص الذي تُجمع بياناته.
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الخامتة
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يفرض التحول الحرضي ومتطلبات السكان املتزايدة ضغوطات كبرية عىل البنية التحتية 

يف املدن التي تعتمد بصورة متزايدة عىل التقنيات والخدمات املبتكرة لتقديم النتائج 

املرجوة منها وتعزيز قدرة املوظفني عىل توفري بيئة آمنة ومضمونة. ولكن الهجامت 

السيربانية يف ازدياد، ويبدو أن املهاجمني يستخدمون أساليب متطورة يف قرصنة األنظمة 

الحّساسة والتأثري سلباً عىل البنية التحتية للمدينة. ولذلك نشجع الحكومات عىل تبني 

منهجية متعددة املستويات لالستجابة للهجامت السيربانية وصّد الهجامت األكرث شيوعاً 

باتباع منهجية مخصصة للتهديدات الناشئة واملتطورة.

يجب أال تهتم املدينة الذكية بأمن تقنية املعلومات والتقنيات التشغيلية فحسب، بل 

يجب أن تتعامل مع التعقيدات اإلضافية التي يفرضها إنرتنت األشياء، من أجل حامية 

املعلومات الحّساسة. فضالً عن ذلك، يجب عىل املدن الذكية االستفادة من تطور بيئة 

األعامل الرقمية املبتكرة مثل األمتتة باستخدام الروبوتات وتقنية »بلوك تشني« والذكاء 

االصطناعي. ويفرض انتشار األجهزة الجديدة املتصلة باإلنرتنت واألفكار املبتكرة مثل 

السيارات الطائرة والسيارات املتصلة باإلنرتنت والهيدروجني األخرض والحوسبة السحابية، 

اتباع منهجية »دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية«، فهذه التقنيات جديدة ومل 

يتم تحديد متطلباتها األمنية بعد.

تحتاج املدن الذكية إىل منهجية متطورة للتعامل مع الهجامت السيربانية والتحيل 

باملرونة لصد التهديدات السيربانية التي ال تتوقف عن التطور31. 
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أنواع الهجامت السيربانية 

الهجامت الشائعة

يستلزم صد الهجامت الشائعة تطبيق الحلول التقنية مثل برمجيات مكافحة الفريوسات 

وكشف الدخالء وأنظمة الحامية )أنظمة كشف املتسللني )IDS( وأنظمة منع االخرتاق 

)IPS((، كام يتطلب تحديثاً مستمراً لعمليات إدارة البيانات وتقنيات تشفريها لحاميتها، 

حتى وإن مل يتمكن املهاجم من الوصول إليها. ومن الرضوري ألي مدينة ذكية أن تعمل 

عىل تعزيز وعي السكان باألمن السيرباين بسبب احتامل تعرضهم للهجامت السيربانية 

التي تستغل نقاط الضعف )مثل تطبيقات الهاتف املتحرك( التي يستهدفها املهاجمون 

بصورة متكررة. 

الهجامت املتقدمة 

 )SOCs( يتطلب صد الهجامت املتقدمة وجود مؤسسات مثل مراكز العمليات األمنية

ومراكز عمليات الشبكة )NOCs( التي تتمتع بقدرات التنسيق والتعاون والرقابة 

الشاملة عىل عمليات البنية التحتية الحّساسة. ويشري التوجه الحايل ملراكز العمليات 

األمنية عىل مستوى الحكومات إىل تبنيها برنامجاً دفاعياً نشطاً تعمل فيه رشكات البنية 

التحتية الحّساسة عىل مشاركة معلومات التهديدات وتحليلها بصورة فورية من أجل 

إصدار التنبيهات األمنية واالستجابة لها بطريقة منسقة.

الهجامت الناشئة

يتطلب صد الهجامت الناشئة، مثل ظهور التهديدات املادية-السيربانية، اليقني بأن بعض 

التهديدات لن تكون معروفة. ويجب عىل القامئني عىل إدارة املدن الذكية والحكومات 

حول العامل إعداد نظم حوكمة مرنة ضمن برامج األمن السيرباين لضامن تخفيف 

الهجامت الناشئة واالستجابة لها بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب. وميكن للمدن 

الذكية التي تستخدم أطر الحوكمة املرنة كأساس لربنامج األمن السيرباين أن تتبع منهجية 

»دمج الحلول األمنية يف تصميم املدن الذكية«، وتطبيق األنظمة والعمليات القادرة عىل 

االستجابة للمخاطر غري املتوقعة والناشئة. إضافة لذلك، يوفر استخدام تقنيات الخداع 

)مثل املصائد األمنية التي تسمى مصائد العسل »Honeypots«( وبرامج املكافأة 

عىل اكتشاف الثغرات األمنية »bounty-bug« )أي الربامج التي تشجع الباحثني 

األمنيني عىل اكتشاف الثغرات األمنية يف أنظمة البنية التحتية الحّساسة( فوائد كبرية 

ويجب تضمينها يف برامج األمن السيرباين.

تسعى الحكومات والبلديات حول العامل بال كلل من أجل مواجهة رسائل الربيد 

اإللكرتوين غري املرغوب فيها خالل تفيش جائحة كوفيد-19 والتي تستطيع تجاوز 

التقنيات األمنية التقليدية للربيد اإللكرتوين . فالخوف املتصاعد من فريوس كورونا 

يجعل املستخدمني عرضة للوقوع يف فخ هذا النوع من الرسائل اإللكرتونية يف محاولتهم 

للحصول عىل معلومات جديدة حول عدد اإلصابات والبضائع والخدمات واملرافق 

الطبية وغريها. ويستغل املهاجمون هذا الوضع السائد عىل نطاق واسع الستهداف 

املستخدمني البسطاء واستدراجهم إلفشاء املعلومات الرسية )مثل اسم املستخدم وكلمة 

املرور(. ويجب عىل الحكومات مراقبة هذه البيئة باستمرار وتعزيز ثقافة األمن السيرباين 

يف منظومة املدينة الذكية التي تضم املؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحّساسة 

ورشكات االتصاالت والقطاع الخاص والسكان، إىل جانب التقنيات املبتكرة القادرة عىل 

صد هؤالء املجرمني.

وينبغي عىل الحكومات تقييم املامرسات األمنية الجيدة الواردة يف هذه الورقة البحثية، 

وتطويرها وتعزيز أفكار الحلول املقرتحة. وميكن للحكومات إبرام رشاكات بني القطاعني 

العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع املدينة الذكية يف جميع القطاعات وإدارتها، 

وذلك لالستفادة من خربة القطاع الخاص، والتواصل بانتظام مع مجموعات السكان 

لفهم متطلباتهم وتحديد الطرق املثىل لتقديم الخدمات الذكية واملبتكرة القادرة عىل 

حل املشاكل االجتامعية واالرتقاء بأسلوب الحياة. إضافة لذلك، يعترب التعاون مع لجان 

القطاعات ومجموعات السكان ورشكات االتصاالت واملنتديات املعنية بهذا املجال 

والجهات املسؤولة عن جمع معلومات التهديدات من جهة، وتوفري أطر مرنة للحوكمة 

من جهة ثانية، أحد عوامل التمكني الرئيسية للتعامل مع مخاطر األمن السيرباين 

ومشاكله عىل املدى الطويل.
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إرنست ويونغ | بناء عامل أفضل للعمل

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عامل أفضل للعمل من خالل املساعدة 
يف خلق قيمة طويلة األجل للعمالء واملوظفني واملجتمع وبناء الثقة يف 

األسواق املالية.

 توفر فرق إرنست ويونغ املتنوعة التي تعمل يف أكرث من 150 بلداً، 
ومبا متلكه من بيانات وتقنية، الثقة من خالل التدقيق املايل ومساعدة 

العمالء عىل النمو والتحول.

كام تقوم فرقنا، ومن خالل عملها يف التدقيق املايل والخدمات االستشارية ومجال القانون 

واالستشارات االسرتاتيجية واالستشارات الرضيبية واملعامالت التجارية بطرح األسئلة األفضل للتوصل 

إىل إجابات جديدة بشأن املشكالت املعقدة التي تواجه عاملنا اليوم.

تشري EY إىل املنظمة العاملية أو إىل احدى الرشكات األعضاء يف إرنست ويونغ العاملية املحدودة، 

حيث تعترب كل رشكة يف املنظمة كياناً قانونياً مستقالً. وكونها رشكة بريطانية محدودة بالتضامن، ال 

تقدم إرنست ويونغ العاملية املحدودة أية خدمات للعمالء. وميكن الحصول عىل معلومات حول 

كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، واالطالع عىل الحقوق التي يتمتع بها األفراد 

مبوجب قانون حامية البيانات، من خالل الرابط . ey.com/privacy ال تزاول الرشكات 

األعضاء يف إرنست ويونغ العاملية املحدودة أعامل القانون واملحاماة عندما يكون ذلك محظوراً 

 ey.com مبوجب القوانني املحلية. وللمزيد من املعلومات حول املنظمة، يرجى زيارة

بدأت EY العمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عام 1923. وعىل مدى أكرث من 79 

عاماً، واصلت الرشكة النمو حتى وصل عدد موظفيها إىل أكرث من 7,500 موظف يف 21 مكتباً 

و16 دولة تجمعهم قيم مشرتكة والتزام راسخ بأعىل معايري الجودة. ونحن مستمرون يف تطوير قادة 

أعامل بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعمالئنا واملساهمة يف دعم املجتمعات التي نعمل بها. إننا 

فخورون مبا حققناه عىل امتداد األعوام التسعني املاضية، لنؤكد من جديد عىل مكانة EY الرائدة 

باعتبارها أكرب مؤسسة للخدمات املتخصصة واألكرث رسوخاً يف املنطقة.
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