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مستقبل تكنولوجيا المعلومات الصحية

الرئيس المشاط يلتقي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

تـوقـعات األمن السيبـراني 
للعام المقبل

المخترع اليمني/
حمزة احمد الزقري

التحــول الرقمــي
 digital

transformation

الحكومة االلكترونية مطلب استراتيجي للتنمية )1(

مدونة السلوك 
الوظيفي

09

وزارة االتصــــــاالت وتقنيــة المعلـــومات تعلــــن عــن 
تــوجهــــات الــــوزارة خـــال العــام الجديــد2022م   
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مدونة السلوك الوظيفي 
وأهمية تطبيقها في 

المؤسسة العامة لاتصاالت 

كلمة العدد

تفخـــر املؤسســـة العامـــة لالتصـــاالت بتاريخهـــا املشـــرف املمتـــد ألكثـــر مـــن 40 
 وتقاليدهـــا العريقـــة فـــي تقديـــم خدمـــات االتصـــاالت وتقنياتهـــا املختلفـــة 

ً
عامـــا

الـــى كافـــة شـــرائح املجتمـــع فـــي مختلـــف التجمعـــات الســـكانية ، وبمـــا يكفـــل حـــق 
كل مواطـــن الحصـــول علـــى خدمـــات االتصـــاالت والتكنولوجيـــا بجـــودة عاليـــة 
، حيـــث تهتـــم املؤسســـة بتلبيـــة املتطلبـــات واالســـتجابة الحتياجـــات عمالئهـــا .

 مع إســـتراتيجية املؤسســـة والسياســـة العامة 
ً
ولتعزيز تلك األهداف وتماشـــيا

للحكومـــة فـــي مســـيرة اإلصـــالح والتطويـــر ضمـــن مشـــروع الرؤيـــة الوطنيـــة لبنـــاء 
الوظيفـــي ملوظفـــي  الســـلوك  تـــم اصـــدار مدونـــة   . الحديثـــة  اليمنيـــة  الدولـــة 

املؤسســـة العامـــة لالتصـــاالت.
تتمتـــع املؤسســـة العامـــة لالتصـــاالت بكونهـــا أفضـــل املؤسســـات الخدميـــة التـــي 
تمتلـــك صـــورة ذهنيـــة ومكانـــة ممتـــازة لـــدى املجتمـــع وهـــذا انعـــكاس لســـلوكيات 
وتســـعى   ، املاضيـــة  الفتـــرات  خـــالل  املؤسســـة  فـــي  العامليـــن  وأخالقيـــات 
املؤسســـة لتحســـين الصـــورة الذهنيـــة بشـــكل أكبـــر والحفـــاظ علـــى الســـمعة 

الطيبـــة للمؤسســـة لـــدى املجتمـــع .
األعمـــال  ممارســـة  خـــالل  مـــن  الوظيفـــي  الســـلوك  مدونـــة  أهميـــة  وتتضـــح 
اليوميـــة فـــي الواقـــع العملـــي فقـــد نحتـــاج الـــى اتخـــاذ قـــرارات قـــد تؤثـــر فـــي عالقتنـــا 
بعمالئنـــا وزمالئنـــا فهـــل مـــا تتخـــذه مـــن قـــرارات صحيحـــة أم ال ..؟ مـــن هنـــا 
تأتـــي الحاجـــة الـــى مدونـــة الســـلوك الوظيفـــي إذ ال تعمـــل املؤسســـة فـــي حـــدود 
 بمـــا يتوافـــق 

ً
نصـــوص وروح القانـــون واللوائـــح فحســـب ، ولكنهـــا تعمـــل أيضـــا

مـــع أســـمى املعاييـــر األخالقيـــة والقيميـــة .
ِقبـــل مجلـــس اإلدارة تســـتند علـــى  مـــن  تـــم اعتمادهـــا  التـــي  الســـلوك  قواعـــد 
د معاييـــر   إلـــى كونهـــا تحـــّدِ

ً
مبـــادئ الحـــق والعـــدل واألمانـــة واملســـؤولية ، إضافـــة

هنـــا ألداء االعمـــال  مـــن كل موظفـــي املؤسســـة ، فهـــي توّجِ الســـلوك املتوقـــع 
بالنزاهـــة والشـــفافية.   بصـــورة تتصـــف 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن املدونـــة ال تشـــمل كل الجوانـــب، إال أنهـــا تمدنـــا باألســـس 
واملعايــــير املطلوبـــة لالرتقـــاء بالعمـــل .

الســـلوك  معاييـــر  التـــزام  ضمـــان  فـــي  مهًمـــا  دوًرا  لـــه  املؤسســـة  فـــي  فالجميـــع 
 . وتطبيقهـــا  املدونـــة  فهـــم  عـــن  ومســـؤولون   ، الوظيفـــي 

 إلـــى حمايـــة العامليـــن 
ً
وتتطلـــع املؤسســـة مـــن خـــالل تطبيـــق هـــذه املدونـــة أيضـــا

غيـــر  للســـلوك  كمصـــدر  النظاميـــة  غيـــر  وتعليماتهـــم  الرؤســـاء  ضغـــوط  مـــن 
والجهـــات  جمهورهـــا  أمـــام  وصورتهـــا  املؤسســـة  ســـمعة  وحمايـــة  األخالقـــي، 
األخـــرى، وإلغـــاء أي مظاهـــر خاطئـــة أو ممارســـات غيـــر عادلـــة داخـــل الوحـــدات 
اإلداريـــة ، والتبليـــغ عـــن أي مخالفـــة لقواعـــد الســـلوك األخالقـــي والوظيفـــي 
الـــواردة فـــي املدونـــة أو عندمـــا ترغـــب فـــي اإلبـــالغ عـــن مخاوفـــك ســـتجد التجـــاوب 

مـــن قبـــل فريـــق االمتثـــال القانونـــي لعمـــل الـــالزم وبشـــكل جـــاد .
ان الرجـــوع لهـــذه املدونـــة وتطبيقهـــا فـــي العمـــل وطلـــب اإلرشـــاد فـــي حالـــة رغبـــة 
مـــن  إضافيـــة  مســـاعدة  علـــى  الحصـــول  املوظـــف 
 .

ً
وفنيـــا  

ً
اداريـــا بالعمـــل  لالرتقـــاء  الهامـــة  األولويـــات 

إن التزام قيم ومعايير السلوك الوظيفي ليست 
املوظفيـــن  مـــن  فئـــة  أو  فـــرد  علـــى  مقتصـــرة 
بعينهـــا بـــل هـــي تعنـــي الجميـــع وتتطلـــب العمـــل 
الجماعـــي وتحمـــل املســـؤولية فـــي تطبيقهـــا 

مـــن الجميـــع .

التقـــى فخامـــة املشـــير الركـــن مهـــدي املشـــاط رئيـــس املجلـــس 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر   ، األعلـــى  السيا�ســـي 

املهنـــدس مســـفر النميـــر.
جـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض مصفوفـــة موجهـــات رئيـــس 
املجلـــس السيا�ســـي األعلـــى لوضـــع خطـــة وزارة االتصـــاالت 
2022م واملشـــاريع الخدميـــة  للعـــام  لهـــا  التابعـــة  والجهـــات 
فـــي مجـــاالت البنيـــة التحتيـــة لالتصـــاالت وأتمتـــة مؤسســـات 
الدولـــة ومنهـــا، مشـــروع أتمتـــة الســـلطة القضائيـــة والربـــط 

الشـــبكي بيـــن املحاكـــم والنيابـــات.
قطـــاع  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أهـــم  إلـــى  اللقـــاء  وتطـــرق 
الـــذي  والعـــدوان  والحظـــر  الحصـــار  بســـبب  االتصـــاالت 
دمـــر أجـــزاء كبيـــرة مـــن البنيـــة التحتيـــة لشـــبكات االتصـــاالت 

التغطيـــة. ومواقـــع 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  بـــدور  املشـــاط  الرئيـــس  وأشـــاد 
املعلومـــات وجهـــود منتســـبيها ودورهـــم امللمـــوس فـــي الحفـــاظ 
علـــى اســـتمرار خدمـــات االتصـــاالت خـــالل ســـنوات العـــدوان.

وحـــث علـــى ضـــرورة بـــذل املزيـــد مـــن الجهـــود لتطويـــر وبنـــاء 
القـــدرات وتأهيـــل الـــكادر ورفـــع مهاراتهـــم واعتمـــاد مؤشـــرات 
التنفيـــذ  مســـتوى  وتقييـــم  الخطـــط  متابعـــة  فـــي  القيـــاس 
واســـتخدام  االتصـــاالت  خدمـــات  وأن  خاصـــة  بـــأول،  أوال 
الحيـــاة  مناحـــي  لـــكل   

ً
ومتطلبـــا جـــزءا  أصبـــح  التكنولوجيـــا 

 فـــي التنميـــة واالقتصـــاد املعرفـــي والبحـــث 
ً
 أساســـيا

ً
ومرتكـــزا
العلمـــي.

 
ً
شـــرحا قـــّدم  املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزيـــر  وكان 

 عـــن ســـير العمـــل فـــي الـــوزارة والجهـــات واملؤسســـات 
ً
موجـــزا

قطـــاع  أداء  لتطويـــر  املبذولـــة  والجهـــود  لهـــا  التابعـــة 
. االتصـــاالت 

لتقنيـــة  ســـايتكس  الثانـــي  الدولـــي  املعـــرض   
ً
مؤخـــرا افتتـــح 

املعلومـــات وتكنولوجيـــا االتصـــاالت  والـــذي نظمتـــه علـــى مـــدى 
والفعاليـــات  املعـــارض  لتنظيـــم  الهـــدف  مؤسســـة  اســـبوعين 
املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الدوليـــة 
العامـــة  والهيئـــة  لالتصـــاالت  العامـــة  املؤسســـة  وبمشـــاركة 
فـــي  40 شـــركة يمنيـــة ودوليـــة  للبريـــد والتوفيـــر البريـــدي وعـــدد 

. االتصـــاالت  وتكنولوجيـــا  املعلومـــات  تقنيـــة  مجـــال 

 ويعتبـــر تنظيـــم هـــذا املعـــرض فـــي ظـــل الظـــروف العصيبـــة التـــي 
يمـــر بهـــا اليمـــن انجـــاز علـــى كافـــة املســـتويات هـــذا مـــا اكـــده وزيـــر 
االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات املهنـــدس / مســـفر النميـــر الـــذي 
أكـــد ان مـــن ضمـــن الرســـائل لهـــذا املعـــرض هـــو احـــداث نقلـــة 

نوعيـــة فـــي طريقـــة التفكيـــر التكنولوجـــي والتقنـــي واملعلوماتـــي .
االعلـــى  السيا�ســـي  املجلـــس  عضـــو  االفتتـــاح  حفـــل  حضـــر 
الـــوزراء/  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب  الوهبانـــي  /جابـــر  بصنعـــاء 
عبدالوهـــاب   / والصناعـــة  التجـــارة  ووزيـــر  الجنيـــد  محمـــود 

الـــدرة.

الرئيس المشــاط يلتقـــي وزيـر االتصـــاالت وتقنية المعلومات

افتتــاح معرض »سايتكس« الثاني لتقنية المعلومات واالتصاالت

ابراهيم عبدالكريم شرف الدين
رئيس التحرير

متابعات إخبارية 

متابعات إخبارية 

االخراج
نجالء الجهمي

مدير التحرير
محمد صالح أبو نايف

هيئة التحرير
عبداهلل محمد هبة

جمال الحبيشي 
محمد سويد

إشراف/ أ. أحمد عبداهلل المتوكل
وكيل الوزارة للشؤون المالية واإلدارية
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 عـــام 2022م ســـوف يشـــهد تحـــول نوعـــي 
خدمـــات  ونشـــر  وتنميـــة  تطويـــر  فـــي  كبيـــر 

. وتنميتهـــا  االتصـــاالت 
 وزيـــر االتصـــاالت : لدينـــا خطـــة طموحـــة 
ومشـــاريع أساسية لنشـــر وتوسعة خدمات 

االتصـــاالت فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة .
ســـنتين  منـــذ  ســـعينا  االتصـــاالت:  وزيـــر   
النقـــال  الهاتـــف  شـــركات  جميـــع  تكـــون  أن 
جاهـــزة الطـــالق خدمـــات 4G/5G فـــي تاريـــخ 

2022/1/1م.
معاييـــر  عـــدة  لدينـــا  االتصـــاالت:  وزيـــر   
خدمـــات  وإتاحـــة  نشـــر  علـــى  االشـــراف  فـــي 
مـــن أهمهـــا مراعـــاة   ، االتصـــاالت وتعرفتهـــا 
مســـتوى دخـــل الفـــرد والوضـــع االقتصادي 
للبـــالد وكذلـــك تحقيق قدرة الشـــركات على 
والتـــوازن   ، خدماتهـــا  وتطويـــر  االســـتمرار 
املـــدن والريـــف وفـــي  بيـــن  فـــي نشـــر الخدمـــة 
الطرقات الرئيســـية فـــي الجمهورية اليمنية.

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة   
عـــام  هـــو   2022 عـــام  يكـــون  أن  تأمـــل 
االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  األهـــم  للتحـــول 

. االنترنـــت  خدمـــات  وســـوق 
 وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات 
كانـــت قـــد بذلـــت جهـــود كبيـــرة ومســـتمرة 
طـــوال العاميـــن 2020-2021م بالتعـــاون 
االتصـــاالت  ومؤسســـات  املشـــغلين  مـــع 
للوصـــول الـــى الجاهزيـــة الطـــالق خدمـــات 

خـــالل  الخامـــس  الجيـــل  ثـــم  الرابـــع  الجيـــل 
فترة انتقالية ســـمحت بها الوزارة للتشـــغيل 
الرابـــع  الجيـــل  مـــع  الثانـــي  للجيـــل  املـــزدوج 
الخدمـــة  واســـتمرار  جـــودة  يضمـــن  بمـــا 

. للمواطنيـــن 

 رغـــم العـــدوان والحصـــار واثاره في إعاقة 
إطـــــــــــــــــالق خـــــــدمات االتصــــــــــــاالت الحديثـــــــــة 
4G/5G وإدخـــال التكنولوجيا الجديدة أو 
ادخـــال تكنولوجيـــا االتصـــاالت وهـــو األمـــر 
الـــذي خلـــق فجـــوة تقنيـــة كبيــــــرة فـــي مســـار 
اليمنيـــة،  الجمهوريـــة  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 
عـــام  فـــي   4G/5G خدمـــات  اطـــالق  أن  اال 
فـــي  كبيـــرة  نوعيـــة  نقلـــة  ســـيحدث  2022م 
مجـــال االتصاالت فـــي الجمهوريـــة اليمنية .

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة   
القطـــاع  علـــى  واملشـــرف  املنظـــم  بصفتهـــا 
القطـــاع  تطويـــر  علـــى  بالعمـــل  ملتزمـــة 
وتنميتـــه والدفـــع بشـــركات الهاتـــف النقـــال 
وباملشـــغلين لتطويـــر أدائهـــا وخدماتهـــا بمـــا 

املجتمـــع. يخـــدم 
زالـــت  وال  ظلـــت  االتصـــاالت  وزارة   
وشـــركات  مؤسســـات  مـــع  بالشـــراكة 
عاتقهـــا  علـــى  وتأخـــذ  ملتزمـــة  االتصـــاالت 

محافظـــات  جميـــع  فـــي  الخدمـــات  تقديـــم 
كمســـئولية  اليمنيـــة  الجمهوريـــة  ومناطـــق 

. ومجتمعيـــة  وطنيـــة 

رعايـــة  علـــى  حريصـــة  االتصـــاالت  وزارة   
جميـــع  بيـــن  واملســـاواة  العـــادل  التنافـــس 
تطـــــــــــوير  وملـــــــــــــا يضمـــن ويحقـــق  املشغليـــــــــن 
الخدمـــات ونشرهــــــــــــــا فـــي عمـــوم محافظـــات 

الجمهوريـــة.

املعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة   
وبرعايـــة حكومـــة اإلنقـــاذ الوطنـــي واملجلـــس 
توجيهـــات  ووفـــق  األعلـــى  السيا�ســـي 
املجلـــس  رئيـــس  األخ  فخامـــة  مـــن  كريمـــة 
كبيـــرة  حزمـــة  أطلقـــت  األعلـــى  السيا�ســـي 
ملشـــغلى  والتســـهيالت  التخفيضـــات  مـــن 
2022/1/1م  مـــن  تبـــدأ  النقـــال  الهاتـــف 
يعـــادل  مـــا  التخفيضـــات  هـــذه  وتضمنـــت 
التراخيـــص  رســـوم  مـــن   42% نســـبة 
وكذلـــك  التـــــــــــــــــرددي  الطيـــف  واســـتخدام 
لسعـــــــــــــــات  الجملـــة  أسعــــــــــــار  تخفيـــض 
االنتـــــــرنت والتراســـل بنســـبة تبدأ من 40% 
التخفيضـــات  هـــذه  وكل   65% الـــى  وتصـــل 
االتصـــاالت  خدمـــات  اتاحـــة  بهـــدف  كانـــت 
 الدفع بشـــركات الهاتف 

ً
للمواطنيـــن وأيضـــا

النقـــال لســـرعة االنتقـــال واطـــالق خدمـــات 
ويطـــور  ينعـــش  بمـــا   

ً
وأيضـــا الرابـــع  الجيـــل 

ســـوق االتصـــاالت فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة ، 
هـــذه التخفيضـــات الغايـــة املرجـــوة منهـــا هي 
أن تنعكـــس هـــذه التخفيضات على أســـعار 
تقدمهـــا  ســـوف  التـــي  الخدمـــات  وتعرفـــة 

. النســـب  وبنفـــس  للمواطنيـــن  الشـــركات 
الـــى  دعوتنـــا  نجـــدد   : االتصـــاالت  وزيـــر   
االتصـــاالت  خدمـــات  وتجنيـــب  تحييـــد 
والصـــراع  الحـــرب  عـــن  التحتيـــة  وبنيتهـــا 
الدوليـــة  الجهـــات  جميـــع  وندعـــوا 
والـــزام  الضغـــوط  ممارســـة  الـــى  واألمميـــة 
قطـــاع  اســـتهداف  بوقـــف  العـــدوان  دول 
االتصـــاالت وخدماتهـــا ومنـــع قصـــف بنتيهـــا 
عـــن  والحصـــار  الحضـــر  وفـــك  التحتيـــة 
تلـــك  كـــون  والتجهيـــزات  املعـــدات  دخـــول 
وخدمـــة  إنســـانية  جوانـــب  هـــي  الخدمـــات 
والشـــرائع  املواثيـــق  جميـــع  تحـــرم  عامـــة 

. اســـتهدافها  الدوليـــة 

الجريمـــة  لالتصـــاالت  العامـــة  املؤسســـة  أدانـــت 
تحالـــف  طيـــران  ارتكبهـــا  التـــي  البشـــعة  الوحشـــية 
اســـتهداف  مـــن  الســـعودي  األمريـكــي  العـــدوان 
لهـــا  التابـــع  اإلنشـــاءات  فـــرع  ملبنـــى  بالقصـــف 

املحويـــت. بمحافظـــة 
تصريـــح  فـــي  االتصـــاالت  بمؤسســـة  مصـــدر  وأكـــد 
أن طيـــران العـــدوان قصـــف بثـــالث غـــارات لســـكن 
مـــن  عنـــه  نتـــج  ومـــا  اإلنشـــاءات،  إدارة  حراســـة 
النســـاء واألطفـــال،  مـــن  ســـقوط ضحايـــا مدنييـــن 

والقوانيـــن  واملواثيـــق  لألعـــراف  ســـافر  انتهـــاك 
واإلنســـانية. الدوليـــة 

وأشـــار إلـــى أن القصـــف أدى إلـــى استشـــهاد طفـــل 
آخريـــن  ســـبعة  العامليـــن وإصابـــة  وأحـــد  ووالدتـــه 

بجـــروح بليغـــة بينهـــم أطفـــال ونســـاء.
العـــدوان  تحالـــف  اســـتمرار  املصـــدر  واســـتهجن   
فـــي اســـتهداف املناطـــق اآلهلـــة بالســـكان واألعيـــان 
صمـــت  ظـــل  فـــي  واملدنيـــة  الخدميـــة  واملؤسســـات 

مريـــب. دولـــي  وتواطـــؤ 
املتحـــدة  األمـــم  االتصـــاالت،  مؤسســـة  وناشـــدت 
والضغـــط  املســـئول  التدخـــل  الدولـــي  واملجتمـــع 
عدوانـــه  إيقـــاف  باتجـــاه  العـــدوان  تحالـــف  علـــى 

ضـــد املدنييـــن واملنشـــآت الحيويـــة والخدميـــة التـــي 
ترتبـــط بحيـــاة املالييـــن مـــن أبنـــاء الشـــعب اليمنـــي.

يذكـــر أن مؤسســـة االتصـــاالت تعرضـــت علـــى مدى 
ســـت ســـنوات للقصـــف والتدميـــر املمنهـــج، حيـــث 
بلغـــت خســـائر قطاعـــي االتصـــاالت والبريـــد أكثر من 

.
ً
 و572 دوالرا

ً
خمســـة مليـــارات و452 مليونـــا

وتشـــير إحصائيـــات صـــادرة عـــن وزارة االتصـــاالت 
إلـــى استشـــهاد أكثـــر مـــن 55 مـــن موظفيهـــا وكوادرها 
ومهندســـيها جـــراء القصـــف والغـــارات وتدميـــر 248 
 وألـــف و652 محطـــة و46 منشـــأة ســـنتراالت 

ً
برجـــا

و32  وتكييـــف  قـــوى  معـــدات  مـــن  و458  وألـــف 
كبينـــة اتصـــاالت

توجهات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات خال العام الجديد 2022م 

االتصــاالت تــدين استهـــداف العــدوان فـــــرع اإلنشــــاءات بالمحــويت

خاص – جريدة االتصاالت

خاص – جريدة االتصاالت

وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة 
ــون  ــل أن يكـ ــات تأمـ املعلومـ
عـــام 2022 هـــو عـــام للتحـــول 
ـــاالت  ـــاع االتص ـــم يف قط األه
وســـوق خدمـــات االنرتنـــت 
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الرقميـة  التقنيـات  اسـتخدام  عمليـة  هـو  الرقمـي:  التحـول 
أو  جديـدة  عمـالء  وتجـارب  وثقافـة  تجاريـة  عمليـات  إلنشـاء 
كمـا  املتغيـرة.  والسـوق  األعمـال  متطلبـات  لتلبيـة   - تعديلهـا 
وتغييـر  الفكـر  فـي  االسـتثمار  فـي  يتمثـل  الرقمـي  التحـول  ان 
عـن  العمـل،  طريقـة  فـي  جـذري  تحـول  إلحـداث  السـلوك 
طريـق االسـتفادة مـن التطـور التقنـي الكبيـر الحاصـل لخدمـة 

وأفضـل. أسـرع  بشـكل  املسـتفيدين 
مجتمعـات  لبنـاء  ضخمـة  إمكانـات  الرقمـي  التحـول  يوفـر 
جـذري  تغييـر  تحقيـق  عبـر  ومسـتدامة،  تنافسـية  فعالـة، 
وموظفيـن  مسـتهلكين  مـن  األطـراف  مختلـف  خدمـات  فـي 
سلسـلة  عبـر  وإنتاجيتهـم  تجاربهـم  تحسـين  مـع  ومسـتفيدين، 
صياغـة  إعـادة  مـع  مترافقـة  املتناسـبة،  العمليـات  مـن 

والتنفيـذ. للتفعيـل  الالزمـة  اإلجـراءات 
يتطلـب التحـول الرقمـي تمكيـن ثقافـة اإلبـداع فـي بيئـة العمـل، 
ويشـمل تغييـر املكونـات األساسـية للعمـل، ابتـداء مـن البنيـة 
الخدمـات  بتسـويق  وانتهـاًء  التشـغيل،  ونمـاذج  التحتيـة، 

واملنتجـات
أركان التغيير في التحول الرقمي

التحول الرقمي للدول 
تسـعى الـدول  إلـى بنـاء الدولـة  الرقميـة والوصـول إلـى مجتمـع 
يتعامـل رقمًيـا فـي كافـة نواجـي الحيـاة. يسـعى قطـاع االتصـاالت 
فـي  واملحـوري  الرئي�سـي  الالعـب  بصقتـه  املعلومـات  وتقنيـة 
تنميـة  تعزيـز  علـى  العمـل  فـي  للـدول  الرقمـي  التحـول  عمليـة 
 ICT(( واالتصـاالت  املعلومـات  لتكنولوجيـا  التحتيـة  البنيـة 
الجهـات  فـي  الرقميـة  الخدمـات  وتحسـين   Infrastructure
الحكومية، وذلك لتحسـين أداء الوزارات والهيئات الحكومية 
تحسـين  مـن خـالل  الخدمـات وكفاءتهـا  ورفـع جـودة  األخـرى، 
وإيجـاد  القـرار  صناعـة  لعمليـة  الدعـم  وتوفيـر  العمـل،  بيئـة 

املجتمـع  تهـم  التـي  للقضايـا  حلـول 

اهم ركائز التحول الرقمي
تحديـد   ، تنفيـذ  ،خطـة  وطنيـة  رقمـي  تحـول  اسـتراتيجية   .1

. للقيـاس  قابلـة  نتائـج   ، واألولويـات  الخدمـات 
 ، الرقميـة  ،الهويـة  الحكوميـة  للخدمـات  موحـد  برنامـج    .2

. الرقميـة  املدفوعـات  الـى  والتحـول  االلكترونـي  التوقيـع 
3. البنية التحتية الرقمية املوحدة ، مركز بيانات ، الحوسبة 

السحابية ، مراجعة البيئة التنظيمية والسياسات .
4. العمـل مـع الشـركاء االسـتراتيجيين PPP or BOT للسـرعة 

. وضمـان االسـتمرارية والدعـم التكنولوجـي القـوي 
5. معيار وطني موحد للتحول الرقمي 

 التوجه االستراتيجي للتحول الرقمي في الدول
الحكومـات  واتجـاه  التقنيـة  عالـم  فـي  السـريع  التطـور  مـع 
ـة خدماتهـا؛ تحـرص الـدول 

ّ
فـي كاف واملؤسسـات نحـو الرقمنـة 

باسـتبدال  الحكومـي  الرقمـي  التحـول  مفهـوم  تبنـي  علـى 
 ، الحاليـة  التقليديـة  العمليـات   محـل  الرقميـة  العمليـات 
ووضع خطط واسـتراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة 
وكفـاءة، و بهـدف  الوصـول إلـى حكومـة رقميـة متكاملـة تيسـر 
االسـتراتيجية  األهـداف  واهـم  للمسـتفيدين  الخدمـات  كافـة 

فـي:  تتمثـل 
- تحسين جودة الحياة والرفاهية املواطن من خالل تحسين 
مـن  متعـددة  إلكترونيـة  خدمـات  وتقديـم  املعيشـية  ظروفـه 

خـالل كافـة املنافـذ الرقميـة وغيـر الرقميـة
- تحويـل الحكومـة إلـى حكومـة مترابطـة رقمًيـا مـن خـالل ربـط 
الجهـاز  داخـل  العمـل  وتحسـين  الحكوميـة  الرقميـة  األنظمـة 

اإلداري للدولـة ليعمـل بكفـاءة وفاعليـة
قيـم  وتعزيـز  اإللكترونيـة  الحكومـة  مـن  الدولـة  تمكيـن   -
خـالل  مـن  األعمـال  لكافـة  واملراقبـة  واملحاسـبة  الشـفافية 
فـي  بمـا  املختلفـة،  املجتمـع  عناصـر  بيـن  والتشـارك  التفاعـل 
وغيـره. املدنـي،  واملجتمـع  الخـاص  والقطـاع  الجامعـات  ذلـك 

البنية التحتية الرقمية
رقميـة  تحتيـة  بنيـة  توفـر  للـدول  الرقمـي  التحـول  يتطلـب 
حيـث  فيهـا.  الرقمـي  التحـول  عمليـة  تسـريع  فـي  تسـاهم  قويـة 
املقدمـة  الرقميـة  الخدمـات  جـودة  بتحسـين  الـدول   تقـوم 
الخـاص  القطـاع  مـع  الشـراكة  خـالل  مـن  للمسـتفيدين 
للمسـتفيدين  الضوئيـة  األليـاف  شـبكة  تغطيـة  توفيـر  غبـر 
وخدمـات النطـاق العريـض الالسـلكي  )5G (  وتوفيـر الوصـول 
وموثوقيـة  وسـعات  بسـرعات  واالنترنـت  البيانـات  لخدمـات 

. منخفـض  وكمـون  عاليـة  

وحدة التحول الرقمي
التحـول  تسـريع  علـى  تعمـل  التـي  األساسـية  البرامـج  أحـد  هـي 
وتقديـم  االسـتراتيجي  التوجيـه  خـالل  مـن  الـدول   فـي  الرقمـي 
الجهـات  مـع  املشـترك  التعـاون  عبـر  واإلشـراف  الخبـرة 
عاملًيـا  للـدول  مؤشـر  رفـع  أجـل  مـن  والخاصـة؛  الحكوميـة 

اقتصاديـة  تنميـة  وتحقيـق   رقميـة،  املتطـورة  الـدول  كأعلـى 
ومفاهيـم  قيـم  تعزيـز  علـى  تعتمـد  مسـتدامة   واجتماعيـة 

الشـابة. املواهـب  فـي  واالسـتثمار  االبتـكار 
اإلستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

للتحـول  وطنيـة  اسـتراتيجيات  وضـع  علـى  الـدول  تعمـل   -
أهمهـا: األهـداف  مـن  العديـد  ولتحقبـق  الرقمـي 

تمكيـن الجميـع مـن أي مـكان وفـي أي وقـت، مـن الحصـول   -
علـى الخدمـات الحكوميـة بمسـتوى متميـز وبطريقـة متكاملـة 

وسهلة من خالل االستفادة من الكثير من الوسائل 
اإللكترونيـة اآلمنـة.

اسـتخدام خدمـات حكوميـة  مـن  الجميـع  تمكيـن   -
خـالل  مـن  وسـهلة  ومتكاملـة  آمنـة  بطريقـة  فعالـة 

متعـددة. إلكترونيـة  قنـوات 
- وضع خطة العمل التي تسعى للوصول إلى مفهوم 

»الحكومة الذكية«.
لالسـتراتيجية  املحـددة  واملحـاور  املمكنـات  اهـم  ان 

: الرقمـي  للتحـول  الوطنيـة 
- البنيـة التحتيـة الرقميـة : الجيـل الخامـس ، انترنـت 
 ، السـيبراني  األمـن   ، االصطناعـي  الـذكاء   ، األشـياء 

سالسـل الكتـل ، املصـدر املفتـوح .
تفاعليـة  خدمـات  منصـة   : الرقميـة  الحكوميـة  الخدمـات   -
 ، وسـريعة  بسـيطة  خدمـات   ، واحـدة  مـرة  البيانـات  طلـب   ،

. احـدا  تغفـل  ال  شـاملة 
البيانـات  تصنيـف   ، الوطنيـة  املعلومـات  نظـام   : البيانـات   -

. الشـخصية  البيانـات  حمايـة   ، الحكوميـة 
املهـارات  توفيـر  دعـم   : والوظائـف  والتكنولوجيـا  الشـباب   -
والخدمـات  الرقمـي  القطـاع  فـي  التوسـع  دعـم   ، الرقميـة 

. الرقميـة  الحكوميـة 
الصحـة  وزارة   : الخـاص  القطـاع  مـع  والشـراكة  االبتـكار   -
وزارة   ، الدخـل  ضريبـة  دائـرة   ، واملسـاحة  األرا�سـي  دائـرة   ،

. العلمـي  والبحـث  العالـي  التعليـم 
- املشاركة االلكترونية : املعلومات االلكترونية ، االستشارات 

اإللكترونية ، اتخاذ القرار االلكترونية 
اإلطار القانوني

طـر 
ٌ
إن التحـول الرقمـي فـي الـدول يتطلـب ان يكـون مدّعـم باأل

التشـريعية والتنظيميـة الالزمـة بهـدف تنظيـم أبـرز الجوانـب 
البيانـات  وتبـادل  الرقمـي  والتوقيـع  الرقميـة  الهويـة  مثـل  فيـه 
املعلومـات  وأمـن  البيانـات،  وحمايـة  البيانـي  والتشـغيل 
والبيانـات املفتوحـة وحريـة املعلومـات والشـفافية فـي اإلنفـاق 
االصطناعـي  )كالـذكاء  الحديثـة  التقنيـات  وتنبـي  الحكومـي 
الضخمـة(.  والبيانـات  األشـياء  وإنترنـت  اإلمـداد  وسالسـل 
للتحـول  التشـريعات الضروريـة املصاحبـة  ويمكـن سـرد اهـم 

 : االتـي  فـي  الرقمـي 
o سياسات حوكمة البيانات الوطنية 

oاالستراتيجيات الخاصة بالبيانات والذكاء االصطناعي .

الشـخصية   البيانـات  بحمايـة  الخاصـة  التشـريعات   o
املفتوحـة. البيانـات  وتشـريعات 

o قوانين مكافحة الجرائم املعلوماتية 
o تشريعات تنظيم الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي
o نظام املناقصات واملشتريات الحكومية املحدث .

o الدليل الوطني للتشغيل البيني.

التقنيات الناشئة املسرعة لعملية  التحول الرقمي 

 Big DATA البيانات الضخمة
تعـد الـوزارات الحكوميـة مصـادر ضخمـة للبيانـات املفتوحـة، 
الحكوميـة  للبيانـات  بوابـات وطنيـة  بغمـل  الحكومـات  وتقـوم 
املفتوحـة وتوفـر هـذه البوابـة مجموعـات البيانـات للعامـة مـع 
مجموعـة متنوعـة مـن الفـرص. فمـن خـالل اسـتخدام تقنيـات 
وتصميـم  املحلـي،  التصنيـع  زيـادة  يمكنهـم  البيانـات،  تحليـل 
خدمات أفضل للمواطنين، وزيادة قدرات البحث والتطوير، 

وغيـر ذلـك مـن التطبيقـات األخـرى
الروبوتات واألتمتة

أعمـال  جـدول  فـي  عاليـة  مكانـة  واألتمتـة  الروبوتـات  تحتـل 
واإلطـار  واللوائـح  واملبـادرات  الجهـود  مـع  تماشـًيا  الحكومـات 
والبيانـات  األشـياء  وإنترنـت  االصطناعـي  للـذكاء  املؤسسـية 

. لضخمـة ا
 IoTإنترنت األشياء

الـدول  مـن  العديـد  فـي  الحكوميـة  املؤسسـات  تبنـي  أدى 
لحلـول إنترنـت األشـياء إلـى نجـاح مبكـر فـي قطاعـات متعـددة 
الصحيـة  والرعايـة  البيئيـة  واإلدارة  والطاقـة  التعليـم  مثـل 
ومـن  الذـكي،  والتصنيـع  الذكيـة  واملـدن  املفتوحـة  والبيانـات 
إنترنـت  تتبنـى  التـي  املنظمـات  حققتهـا  التـي  الرئيسـية  الفوائـد 
األشـياء هـي: تحسـين اإلنتاجيـة، والسـالمة واألمـن، وتحسـين 
وتحسـين  الفعلـي،  الوقـت  فـي  والتحليـالت  األصـول،  إدارة 

املحسـنة. العمـالء  وخدمـة  التكلفـة، 
واملنصـات  الخدمـات  اهـم  سنسـتعرض  الثانـي  الجـزء  فـي   
الرقميـة وتأثيرهـا اإليجابـي علـى التنميـة املسـتدامة للـدول 

. واملجتمعـات  

التحــول الرقمــيالتحــول الرقمــي
digital transformationdigital transformation

 الجزء األول الجزء األول

م/ يحىي حسن الروين  
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تـوقـعات األمــن تـوقـعات األمــن السيبـراني السيبـراني 
للعام المقبل

التحول األول: قوانين ولوائح

 تنظيم األمن السيبراني
نظًرا ألن العديد من الدول بدئت تستشعر أهمية 
األمـن السـيبراني ، فقـد وضعـت قـرارات للسـيطرة 
واالختراقـات  التجسـس  قضايـا  ضبـط  ومحاولـة 
وكان أمـام املحاكـم فـراغ قانونـي فـي مسـائل البـت 
بقضايا األمن السيبراني لذا سيتعين على األنظمة 
والحكومـات  القوانيـن  سـن  الـدول  فـي  التشـريعية 
االسـتخدام  عمـل  تنظـم  التـي  اللوائـح  سـن  فـي 
لتقنيـة املعلومـات واالتصـاالت وتكييـف الشـركات 
والقـرارات،  القوانيـن  لتلـك  لالسـتجابة  التجاريـة 
وبرغـم أنهـا تمثـل ضغـط إضافـي وتكاليـف إضافيـة 
التـي  التجـاوزات  لـكل  قانونـي  ردع  سـتضع  انهـا  اال 
تحـدث فـي عالـم األمـن السـيبراني بمـا فيهـا أسـاليب 

املضللـة. املعلومـات  تقديـم  فـي  الخـداع 
لقـد بـدا بالفعـل فـي رؤيـة املؤشـرات والتحـرك نحـو 
التوجه للمنظومة القضائية وسـن القوانين والتي 
تسـتند ملعاييـر األمـن السـيبراني والتـي ستوسـع مـن 
أكثـر  حكوميـة  وكاالت  عبـر  املنظمـة  الصناعـات 
يتطلـع  التـي  واملعاييـر  السياسـات  إن  تخصًصـا. 
للتركيـز  والتنظيمـي  التشـريعي  التحـول  هـذا  إليهـا 
موجودة بالفعل في بعض الدول والتي استخدمت 
أو  أو جماعـات  الصارمـة علـى شـركات  العقوبـات 
وتدميـر  والتشـوية  االختـراق  فـي  سـوابق  لهـم  افـراد 
مـن  العديـد  فـي  املسـتخدمين  مـن  االالف  بيانـات 
املاليـة  بالغرامـات  عليهـم  وحكمـت  الشـركات 

الباهظـة.
ـا 

ً
عـالوة علـى ذلـك ، نتوقـع فـي العـام املقبـل ضغوط

مـن الحكومـات مـن أجـل مزيـد مـن املسـاءلة ملـدراء 
أمـن املعلومـات علـى غـرار مـدراء املاليـة يمكـن أن 
يأتي هذا بأشكال عديدة ، وبالنسبة لبالدنا يمكن 
أن تخطـو فـي االسـتفادة مـن صياغـة الئحـة األمـن 
أن  يمكـن  والتـي   NYDFS لوائـح  مثـل  السـيبراني 
الشـفافية  عـدم  عقوبـات  فـي  مالمحهـا  أهـم  نذكـر 
الكشـف  فقـط  وليـس  الضعـف  نقـاط  لتشـمل 
اسـتخدام  تنظيـم  الثانـي  املحـور  الحـوادث  عـن 
برامـج  وعقوبـات  املشـفرة  االلكترونيـة  العمـالت 
الفديـة  والكشـف عنهـا واملحـور الثالـث مناهضـة 
اإلرهاب في التزييف على الحسابات واملحور الرابع 
تغطيـة التأميـن علـى بيانـات اإلنترنـت بشـكل متزايـد 
األمـن  تحقيـق  كضمانـات  الحالـي  املسـتوى  علـى 

السـيبراني.
علـى الصعيـد العالمـي، سـتواجه العملـة املشـفرة 
تنظيًمـا إضافًيـا وتؤثـر علـى طبيعـة برامـج الفديـة 
الضـارة. لطاملـا كان مـن املتوقـع أن تعـرف البنـوك 
بتقنيـة   الخاصـة  األسـتاذ  ودفاتـر  عمالئهـا، 
ولكنهـا  تماًمـا  خاصـة  ليسـت  فهـي   blockchain
التبـادالت  ان  الخبـراء  يتوقـع  املصـدر.  مجهولـة 
الحقيقـي  النقـدي  البيئـي  النظـام  فـي  وغيرهـا 
العصابـات  تسـتخدمه  سـوف  االفترا�سـي  أو 
أن  يمكـن  ال  جديـدة  تكتيـكات  لعمـل  اإلجراميـة 

األكبـر. املنظمـات  إال  تؤديهـا 
الفديـة  برامـج  وهجمـات  الخصوصيـة  قوانيـن 
واألنظمة السيبرانية املادية والتدقيق الرقمي على 
الوظيفـي  الهـرم  ادنـي  الـى  اإلدارة  مجلـس  مسـتوى 
يقودنـا الـى أولويـات األمـن وقـادة املخاطـر. وتكمـن 
تأكيـد  ضبابيـة  فـي  املسـاعدة  القوانيـن  مشـكلة 
تعـرض املسـتهلكين ألذى جسـدي مـن قبـل عمـالء 
مارقيـن؟« هـذا هـو نـوع األسـئلة التـي يحتـاج قـادة 
فـي  لهـا  والتخطيـط  توقعهـا  إلـى  واملخاطـر  األمـن 

املسـتقبل.
يمثـل انتشـار األنظمـة السـيبرانية الفيزيائيـة والتـي 
تشـمل األنظمـة التـي تجمـع بيـن العامليـن السـيبراني 
واملـادي لتقنيـات مثـل السـيارات ذاتيـة القيـادة أو 
 ، للمؤسسـات  آخـر  أمنًيـا  الرقميـة خطـًرا  التوائـم 
وكيـف أن الجهـات الفاعلـة فـي التهديـد ستسـتهدف 
توقعاتنـا  أهـم  مـن  واحـدة  هـي  األنظمـة  هـذه 
عـام  نهايـة  بحلـول  القادمـة.  للسـنوات  بالنسـبة 
الحديثـة  الخصوصيـة  قوانيـن  سـتغطي   2022
العالـم. سـكان  مـن   75٪ لــ  الشـخصية  املعلومـات 

صدرت جملة من اللوائح من مختلف دول العالم 
خصوصيـة  بيانـات  لحمايـة  العامـة  الالئحـة  منهـا 
فـي اململكـة املتحـدة ، ولكـن  املسـتهلك أول تشـريع 
سرعان ما تبعه آخرون ، بما في ذلك قانون حماية 
 )LGPD( البرازيـل  فـي  العـام  الشـخصية  البيانـات 
كاليفورنيـا  فـي  املسـتهلك  خصوصيـة  وقانـون 
إلـى  )CCPA(. يشـير النطـاق الهائـل لهـذه القوانيـن 
البيانـات  الـى تشـريعات حمايـة  العالـم بحاجـة  أن 
ومعرفـة  مختلفـة،  قضائيـة  نطاقـات  فـي  املتعـددة 
اسـتخدامها.  وكيفيـة  تجمعهـا  التـي  البيانـات  نـوع 
علـى  التركيـز  إلـى  سـنحتاج  اننـا  أيًضـا  يعنـي  وهـذا 
عمليـات  توحيـد  الخصوصيـة.  إدارة  نظـام  أتمتـة 
األمـان باسـتخدام القانـون العـام لحمايـة البيانـات 

للسـلطات  وفًقـا  تعديلهـا  ثـم  كقاعـدة،   )GDPR(
سـتعمل   2022 عـام  بحلـول  الفرديـة.  القضائيـة 
لألمـن  شـبكية  بنيـة  تتبنـى  التـي  املؤسسـات 
السـيبراني علـى تقليـل األثـر املالـي للحـوادث األمنيـة 

.90٪ بمعـدل 
بحلـــول عـــام 2024  ســـتتبنى ٪30 مـــن املؤسســـات 
بوابة الويب اآلمنة )SWG( املقدمة من السحابة، 
 ،)CASB(ووســـطاء األمـــان للوصـــول إلـــى الســـحابة
 )ZTNA( الصفريـــة  الثقـــة  شـــبكة  إلـــى  والوصـــول 
والجـــدار النـــاري كخدمـــة )FWaaS( مضافـــة، كمـــا 
يتـــم التخطيـــط لجعـــل عشـــرات األدوات مدمجـــة 
مفضلـــة،  تســـليم  كطريقـــة   SaaS نظـــام  بنيـــة  فـــي 
العتمـــاد  الزمنيـــة  األطـــر  علـــى  الدمـــج  وســـيؤثر 
املؤسســـات  مـــن   60٪ ستســـتخدم  كمـــا  األجهـــزة. 
مخاطر األمن الســـيبراني كمحدد أسا�سي في إجراء 

الثالـــث ومشـــاركات األعمـــال.  الطـــرف  معامـــالت 

التحول الثاني: األسطورة القاتلة 
الحوسـبة  أن  الشـركات  مـن  العديـد  تعتقـد 
 بطبيعتهـا. فـي الواقـع، العكس 

ً
السـحابية أكثـر أمانـا

فـي  ثالـث  طـرف  تمثـل  فالسـحابة  الصحيـح.  هـو 
أو  لثغـرات  تتعـرض  قـد  والتـي  البيانـات  حفـظ 
الضخمـة،  البيانـات  حجـم  زيـادة  مـع  اختراقـات 
تلـك  تبـادل  فـي  األمنيـة  الثغـرات  مـن  جملـة  نجـد 
تتـم  غالبـا  الثالـث،  الطـرف  شـركات  عبـر  السـلع 
فـإن  ذلـك،  ومـع  الطـرف  هـذا  مـن  االختراقـات 
طفيفـة  كانـت  الصناعيـة  الشـركات  اسـتجابة 
لتحسـين إدارة املخاطـر ولهـذا نتوقـع زيـادة حجـم 
االسـتجابة خـالل العـام املقبـل مـن خـالل سـد تلـك 
الثغـرات.  عـن  الكشـف  األقـل  علـى  او  الفجـوات 
يتـم  التـي  الخلفيـة  البوابـات  فـي  املشـكلة  تكمـن 
 AWS مـن خاللهـا عمليـات التثبيـت اآلليـة ألجهـزة
فعلـت  كمـا  للقراصنـة   rootkits أدوات  بتثبيـت 
املخاطـر  تصبـح  أن  املتوقـع  مـن  لـذا  أمـازون. 
الـالزم  مـن  أكثـر  السـحابية  للحوسـبة  املحتملـة 
وسـتتضاءل   ، العمـل  أعبـاء  مـن  للعديـد  لتحملهـا 
األولويـة  إعطـاء  مـع  السـحابة  إلـى  االنتقـال  فوائـد 
سلسـلة  فـإن   ، عـام  بشـكل  املالءمـة.  علـى  لألمـان 
إمـداد تكنولوجيـا املعلومـات بأكملهـا قيـد اإلخطـار 
وقـوع  حالـة  فـي  كبيـرة  تداعيـات  نشـهد  أن  ويمكـن 
أو   SolarWinds مثـل  النطـاق  آخـر واسـع  حـادث 

.Kaseya أو   Hafnium

بالـغ الخبـراء مـن حجـم تأثيـرات خـرق البيانـات مثـل 
إلـى  تصـل  لـم  والتـي  االصطيـاد  أو  الهويـة  سـرقة 
للهجمـات  الفعليـة  اآلثـار  عليـه  أصبحـت  مـا  ذروة 
الشـركات  علـى  وخاصـة  األخـرى  اإللكترونيـة 
التجاريـة ومنهـا شـركات التسـوق االلكترونـي وحتـى 
مسـتويات  الـى  الهجمـات  بعـض  فـي  األثـر  يصـل 
فـي  االلكترونيـة  الهجمـات  تسـببت  مثـال  خطيـرة 
نقـص كبيـر للغـاز املنزلـي فـي الواليـات املتحـدة مـن 
ووثائـق  التوريـد  سلسـلة  فـي  خلـل  احـداث  خـالل 

موثوقـة. الغيـر  االلكترونـي  التاميـن 

التحول الثالث: متطلبات وظيفية 
سـيكون   2022 عـام  نهايـة  بحلـول  الخبـراء  يتوقـع 
الشـركات  فـي  اإلدارة  مجالـس  مـن   40٪ لـدى 
لألمـن  مخصصـة  لجنـة  الكبيـرة  واملؤسسـات 
إدارة  مجلـس  عضـو  عليهـا  يشـرف  السـيبراني 
مؤهل، نظًرا ألن األمن السيبراني أصبح )وال يزال( 
فتوقـع   ، اإلدارة  مجالـس  اهتمامـات  مقدمـة  فـي 
رؤيـة لجنـة لألمـن السـيبراني علـى مسـتوى مجلـس 
يـؤدي  صرامـة.  أكثـر  وتدقيـق  وإشـراف  اإلدارة 
السـيبراني  األمـن  مخاطـر  وضـوح  زيـادة  إلـى  ذلـك 
لتقاريـر  جديـًدا  نهًجـا  ويتطلـب  املؤسسـة  عبـر 
تفاصيلهـا علـى  تعتمـد  قـد  والتـي   ، اإلدارة  مجلـس 
املواصفـات وحجـم التهديـدات الحاليـة واملتوقعـة 
التكلفـة  تحديـد  مـع  املؤسسـة  أو  للشـركة 
الرؤسـاء  مـن   70٪ يفـرض  سـوف  التقديريـة. 
مـن  للنجـاة  التنظيميـة  املرونـة  ثقافـة  التنفيذييـن 
اإللكترونيـة  الجرائـم  مـن  املتزامنـة  التهديـدات 
واالضطرابـات  القاسـية  الطبيعيـة  والظواهـر 
الـى  بالنظـر  السيا�سـي  االسـتقرار  وعـدم  املدنيـة 
بيئـات  بتسـليح  قامـوا  قـد  املهـددون  الفاعلـون  أن 
التكنولوجيا التشـغيلية بنجاح بما يكفي للتسـبب 

بشـرية. خسـائر  فـي 

تكنولوجيـا  مـن  الخبيثـة  البرمجيـات  انتشـار  مـع 
فإنهـا   ، التشـغيلية  التكنولوجيـا  إلـى  املعلومـات 
الجسـدي  األذى  إلـى  األعمـال  تعطـل  مـن  تبـدا 
الرئيـس  الـى  املسـؤولية  تنتهـي  أن  احتمـال  مـع 
الخبـراء  سـيركز  املقبـل  فالعـام  لهـذا  التنفيـذي. 
السـيبرانية  الفيزيائيـة  األنظمـة  علـى  واملهاجميـن 
واآلالت  السـيارات  مثـل  األصـول  علـى  املرتكـزة 
لتصنيـع السـيارات أو معـدات الحاسـوب وغيرهـا.

أهـم األسـباب التي تدفـع الخرباء لدراسـة توقعات أهـم األسـباب التي تدفـع الخرباء لدراسـة توقعات 
صناعـة  هـي  القـادم  للعـام  السـيرباني  صناعـة األمـن  هـي  القـادم  للعـام  السـيرباني  األمـن 
املؤشـرات التـي سـتؤثر بشـكل كبـر علـى قطـاع املؤشـرات التـي سـتؤثر بشـكل كبـر علـى قطـاع 
االتصـاالت وتقنيـة املعلومات على مسـتوي العالم. االتصـاالت وتقنيـة املعلومات على مسـتوي العالم. 
قـد يبدو التنبؤ باملسـتقبل يف بعـض األحيان مهمة قـد يبدو التنبؤ باملسـتقبل يف بعـض األحيان مهمة 
التـي  السـرعة  إىل  بالنظـر  سـيما  ال  التـي مسـتحيلة،  السـرعة  إىل  بالنظـر  سـيما  ال  مسـتحيلة، 
يتغـر بهـا عاملنـا وعالـم األمـن السـيرباني، ولكـن يتغـر بهـا عاملنـا وعالـم األمـن السـيرباني، ولكـن 
هنـاك بالفعـل عالمات علـى ثالث تحوالت رئيسـية هنـاك بالفعـل عالمات علـى ثالث تحوالت رئيسـية 

يف عـام يف عـام 20222022 نسـتعرضهما يف هـذا املقـال.. نسـتعرضهما يف هـذا املقـال..

م/محمد مطهر العليي
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الحـــذر مـــن التنمـــر االلكرتونـــي لتـــايف االهانـــة املتعمـــدة أو 
التهميش أو نشـــر البيانات الحساســـة لاســـتغال واإلساءة 
واملطـــاردة علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعـــي أو ألعـــاب تؤدي 
ملشـــاكل صحيـــة وعقليـــة علـــى األطفـــال واليافعـــن، لـــذا 
فاملتابعـــة واالهتمـــام تحمـــي أبنائنـــا مـــن تلـــك الســـلوكيات.

 - الكهربـاء«  »مثـل  سـتصبح  اإلنترنـت  أن  الخبـراء  يتوقـع 
النـاس«  فـي حيـاة  ا 

ً
ترسـخ أكثـر  لكنهـا   ، وضوًحـا  أقـل 

اإلنترنت مفتاح التغيير للعالم 
يتجه العالم بسرعة نحو االتصال في كل مكان وسيؤدي 
الـى تغييـر كبيـر فـي كيفيـة وأيـن يسـتقي النـاس املعلومـات 
دراسـة  وجـدت  ويسـتهلكونها.  ويشـاركونها  ويجمعونهـا 
التكنولوجيـا  وبنـاة  الخبـراء  مـن   2،558 لــ  اسـتقصائية 
حـول العالـم لتصوراتهـم ايـن سـيكون العالـم بحلـول عـام 
ا مذهلة في تنبؤاتهم حول مستقبل اإلنترنت، 

ً
2025 أنماط

من أولئك الذين تم تحديدهم بواسطة مشروع اإلنترنت 
خـالل  مـن  التماسـهم  وتـم  لألبحـاث،  بيـو  ملركـز  التابـع 
التكنولوجيـا.  نحـو  املوجهـة  الرئيسـية  الخدمـات  قوائـم 
هـؤالء  يتوقـع  ردودهـم،  فـي  إجاباتهـم.  بتسـجيل  قامـوا 
حيـث  االنسـان،  بحيـاة  محيطـة  معلومـات  بيئـة  الخبـراء 
 وسيسـتفيد معظـم 

ً
سـيكون الوصـول إلـى اإلنترنـت سـهال

النـاس منـه بسـهولة بحيـث يتدفـق خـالل حياتهـم »مثـل 
املحمولـة  الحوسـبة  تكـون  أن  يتوقعـون  إنهـم  الكهربـاء«. 
ببعضهـا  مرتبطـة  واملدمجـة  لالرتـداء  القابلـة  واألجهـزة 
لألشـخاص  يسـمح  ممـا  األشـياء،  إنترنـت  فـي  البعـض 
املعلومـات  ومشـاركة  تخزيـن  مـن  باالسـتفادة  ومحيطهـم 
االصطناعـي.  بالـذكاء  املعـززة  السـحابة  إلـى  املسـتندة 
بيئـة حوسـبة شـبكية عامليـة، غامـرة  علـى  الخبـراء  يتفـق 
املسـتمر  االنتشـار  خـالل  مـن  إنشـاؤها  تـم  مرئيـة  غيـر   ،
 ، والبرامـج  والكاميـرات،  الذكيـة،  االستشـعار  ألجهـزة 
وقواعـد البيانـات ، ومراكـز البيانـات الضخمـة فـي نسـيج 
معلومـات يمتـد علـى مسـتوى العالـم ُيعـرف باسـم إنترنـت 
األشـياء. وهـذا يـؤدي الـى تحسـينات »الواقـع املعـزز« علـى 
مـن  النـاس  يتصورهـا  التـي  الحقيقـي  العالـم  مدخـالت 
خـالل اسـتخدام التقنيـات املحمولـة أو القابلـة لالرتـداء 
علـى  سـينعكس  وهـذا  اجسـامنا.  علـى  للزرعـة  القابلـة  أو 
القـرن  فـي  تأسيسـها  تـم  التـي  األعمـال  نمـاذج  تعطيـل 
 ، والترفيـه  التمويـل،  علـى  التأثيـر  أبرزهـا:  العشـرين 
وضـع  و  والتعليـم   ، األنـواع  جميـع  علـى  والناشـرين 
العالمـات وقواعـد البيانـات والتخطيـط التحليلـي الذـكي 

واالجتماعيـة. املاديـة  للعوالـم 
اإليجابيـة  االتجاهـات  تتوسـع  أن  الخبـراء  هـؤالء  يتوقـع 
والسـلبية الحاليـة وتتوسـع فـي العقـد املقبـل ممـا يحـدث 
ثورة رقمية في معظم التفاعل البشري ، وال سيما التأثير 
واالقتصـاد  والسياسـة  والعمـل  والتعليـم  الصحـة  علـى 
هـذا  نتائـج  أن  يعتقـدون  إنهـم  معظمهـم  يقـول  والترفيـه. 
 ، ذلـك  ومـع  األول.  املقـام  فـي  إيجابيـة  سـتكون  االتصـال 
والسـيئة  الجيـدة  الجوانـب  وصـف  منهـم  ُيطلـب  عندمـا 
للمسـتقبل الـذي يتوقعونـه ، يمكـن للعديـد مـن الخبـراء 
وبعضهـا شـديد   ، بوضـوح  القلـق  تحديـد مجـاالت  أيًضـا 
األخـالق  بشـأن  املتزايـدة  املخـاوف  تدفـع  قـد  الخطـورة. 
الشـخصية واملراقبـة واإلرهـاب والجريمـة فـي املجتمعـات 
إلـى التسـاؤل عـن أفضـل السـبل إلقامـة األمـن والثقـة مـع 

املدنيـة. بالحريـات  االحتفـاظ 
 15 فـي  الخبـراء  توقعـات  تجميـع  يمكـن   ، عـام  بشـكل   
 - الرقمـي  مسـتقبلنا  حـول  تحديدهـا  يمكـن  أطروحـة 
ثمانية منها تبعث على األمل ، وسـتة ذات طابع تشـاؤمي، 
وأخـرى كنـوع مـن النصائـح املحايـدة واملعقولـة التـي توفـر 

باألطروحـات  نبـدأ  اآلن  مـن  اتخاذهـا  يتـم  التـي  الخيـارات 
املتفائلـة:

)1( ستكون مشاركة املعلومات عبر اإلنترنت متداخلة 
بسـهولة فـي الحيـاة اليوميـة بحيـث تصبـح غيـر مرئيـة ، 

وتتدفـق مثـل الكهربـاء ، غالًبـا عبـر وسـيط آلـي.
مختبـر  فـي  األبحـاث  علمـاء  كبيـر   ، كالرك  ديفيـد  أشـار 
ملعهـد  التابـع  االصطناعـي  والـذكاء  الكمبيوتـر  علـوم 
ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا ، إلـى أن »األجهـزة سـيكون 
اجتماعيـة  وشـبكات  لالتصـال  متعـددة  أنمـاط  لهـا 
االفترا�سـي  للعالـم  الدخـول  فـي  وتتسـابق  متنافسـة 

املعـزز«.
)2( انتشـــار اإلنترنـــت ســـيعزز االتصـــال العالمـــي الـــذي 
أميـــه  وتقليـــل  العامليـــة  العالقـــات  مـــن  املزيـــد  يعـــزز 
االجتماعيـــة  الصـــالت  مـــن  العديـــد  وعقـــد  الحاســـوب 
واالقتصاديـــة وتبـــادل الدراســـات العلميـــة والتطبيقيـــة 

ويســـر. بســـهولة 
االصطناعـي  والـذكاء  األشـياء  إنترنـت  فـي  توسـع   )3(
 
ً
وعيـا أكثـر  النـاس  سـتجعل  التـي  الضخمـة  والبيانـات 

وسـلوكهم.  بعاملهـم 
القابلـة  واألجهـزة  املعـزز  اقـع  الو تنفيـذ  سـيتم   )4(
الصحيـة  االسـتخدامات  مـن  للعديـد  لالرتـداء 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة واألمنيـة وتقديـم مالحظـات 
املرتبطـة  وخاصـة  اليوميـة،  الحيـاة  عـن  سـريعة 
بالصحة الشـخصية. قال آرون روبرتس ، مطور البرامج 
ارتداؤهـا  يمكـن  أجهـزة  نـرى  »قـد  كاليفورنيـا  جامعـة  فـي 
يمكـن  العمـل  ومـكان  املنـزل  فـي  استشـعار  أجهـزة  أو  و/ 
أن تسـاعدنا فـي إجـراء تغييـرات مسـتمرة فـي نمـط الحيـاة 
وليـس   ، األمـراض  مخاطـر  عـن  املبكـر  الكشـف  وتوفيـر 
كل  تعديـل  علـى  حرفًيـا  قادريـن  نكـون  قـد  فقـط.  املـرض 
مـن األدويـة وتغييـرات نمـط الحيـاة علـى أسـاس يومـي أو 
حتى ساعة بساعة، وبالتالي زيادة فعالية نظام التواصل 

الطبـي.
وتطبيقـات  املحمولـة  الهواتـف  تقنيـات  انتشـار   )5(
نتوقـع  أن  يمكننـا   ، مـكان  كل  فـي  املعلومـات  مشـاركة 
أو  املـدن  فـي  األمييـن  وعـي  فـي  الكبيـر  التحسـن  بعـض 
األريـاف وبالتالـي تحسـين سـبل املعيشـة وتدويـن االحـداث 
اإليجابيـة أو السـلبية أوال بـأول. الوعـي سـيزيد فـي مختلـف 
دول العالم برغم الفوارق الهائلة في الوصول إلى الرعاية 

والغـذاء. والتعليـم  النقيـة  وامليـاه  الصحيـة 
معنـى  مـن  سـيقلل   »Ubernet »أوبرنـت  انتشـار   )6(
الحـدود ، أجـاب ديفيـد هيـوز  رائـد اإلنترنـت الـذي عمل 
منـذ عـام 1972 فـي االتصـاالت الرقميـة ، »سـيتم ربـط 
7 مليـار إنسـان  جميـع البشـر الذيـن يزيـد عددهـم عـن 
البعـض  ببعضهـم   

ً
آجـال أم   

ً
عاجـال الكوكـب  هـذا  علـى 

يـؤدي  أن  يمكـن  انتـر(.  ال   (  Uber عبـر  ثابتـة  بوجهـات 
الـدول  داخـل  النـاس  حيـاة  علـى  القـوة  تقلـص  إلـى  ذلـك 
الكوكـب  هـذا  علـى  شـخص  كل  يتمكـن  عندمـا  القوميـة. 
مـن الوصـول والتواصـل فـي اتجاهيـن علـى مسـتوي العالم. 
أجهـزة  تطـور  مـع  التقليديـة  الهيـاكل  سـتتعدى  مشـاكلنا 

االستشـعار.  
فـي احتـكار االنترنـت  الطـوق األمريـكي  الخـروج مـن   )7(  
مـن خـالل تعـدد الشـبكات واالجيـال التـي تفقـد أمريـكا 

السـيطرة علـى مـوارد االنترنـت توقـع شـون ميـد ، كبيـر 
 ،Interbrand فـي  مديـري اإلسـتراتيجيات والتحليـالت 
أن »اإلنترنـت سـوف يولـد العديـد مـن الشـبكات الجديـدة 
إليـه،  للوصـول  تعريًفـا  البعـض  سـيطلب  الصلـة.  ذات 
الخصوصيـة  مـن  ملزيـد  سـيحتاج  اآلخـر  البعـض  بينمـا 
واملدافـع  الرائـد  اإلنترنـت  ناشـط   ، بيتـر  إيـان  كتـب   «
ولكـن  يتفتـت  سـوف  »اإلنترنـت   ، اإلنترنـت  حقـوق  عـن 
سلسـلة  خـالل  مـن  العالمـي  االتصـال  وجـود  سيسـتمر 
بواسـطة  فيهـا  التحكـم  يتـم  التـي  املنفصلـة  القنـوات  مـن 
اسـتخدامنا  إن  املنفصلـة.  البروتوكـوالت  مـن  سلسـلة 
لقنـوات منفصلـة للتطبيقـات املنفصلـة سـيكون ضرورًيـا 
بسـبب املشـكالت األمنيـة والسياسـة اإللكترونيـة للـدول 
أفضـل  طـرق  إليجـاد  املسـتمرة  ومحاوالتنـا  والشـركات 

.« باألشـياء  للقيـام 
مـن  املزيـد  نشـر  إلـى  اإلنترنـت  عبـر  التعليـم  ثـورة   )8
التدريـب  علـى  أقـل  أمـوال  إنفـاق  مـع  الفـرص، 
خاصـة  تتوسـع  املعرفـة  وانتقـال  التدريـب  التقليـدي، 
الهنـد  فـي  مثـال  نجـد   19 كوفيـد  جائحـة  انتشـار  مـع 
اكاديميـة خـان  Khan Academy متاحـة للجميـع ليـس 
في الهند بل أوروبا والشـرق األوسـط. سـيكون لهذا تأثير 
زيـادة  إلـى  وسـيؤدي  والكتابـة  القـراءة  معرفـة  علـى  كبيـر 

وتعليمهـم.  العالـم  سـكان  معرفـة 
االطروحات املتشائمة 

 )9( االنقسـامات الخطيـرة بيـن مـن يملكـون والذيـن ال 
املحتمـل.  والعنـف  االسـتياء  إلـى  يـؤدي  ممـا   ، يملكـون 
مدرسـة  فـي  الفخـري  األسـتاذ   ، غانـدي  أوسـكار  أوضـح 
بجديـة  التفكيـر  »علينـا  بنسـلفانيا،  جامعـة   ، أنينبيـرج 
فـي أنـواع النزاعـات التـي ستنشـأ رًدا علـى عـدم املسـاواة 
طريـق  عـن  وتضخيمـه  تمكينـه  يتـم  الـذي  املتزايـد 
التـي تسـتفيد منهـا أصغـر شـرائح  الشـبكية  املعامـالت 
سـكان العالـم مقابـل غالبيـة محرومـة. سـتعمل وسـائل 
مشـاعر  وتضخيـم  تسـهيل  علـى  االجتماعـي  التواصـل 

املعاملـة.  وسـوء  الخسـارة 
غسـل   ، الجريمـة   ، للخصوصيـة  االختـراق   )10(
األمـوال، اإلرهـاب ، اإلباحيـة ، الحيـل ونشـر األكاذيـب  
االتصـاالت  فـي  التوسـع  مـع  وشـيكة  مخـاوف  كلهـا 
املخاطـر  تتحـول  قـد  الخبـراء  احـد  يقـول  االنترنـت  عبـر 
حـاالت  اسـتمرت  اذا  السـيبراني  اإلرهـاب  الـى  السـيبرانية 

االبتـزاز واالنتهـاك للخصوصيـة وسـرية البيانـات والتأثيـر 
الجامـدة  الثقافـات  وسـحق  والثقافـات  العقـول  علـى 
بالثقافـات املاديـة الصارمـة التـي يعانـي منهـا الغـرب سـيتم 

الرقميـة.  الفجـوة  عبـر  ذلـك 
أحـد  قـال  الصارمـة،  والثقافيـة  األمنيـة  املعاييـر   )11(
التنظيميـة  اللوائـح  ، »سـتقف   Dell مهند�سـي شـركة 

فـي طريـق أي حـدث مهـم«. دائًمـا 
علـى  الفوريـة  واملكاسـب  الراحـة  عـن  البحـث   )12(
يحـاول  فالبعـض  الخصوصيـة  عـن  التخلـي  حسـاب 
اقـع التربـح عبـر االنترنـت وهـي مجرد مصائد  الدخـول ملو

األول. املقـام  فـي  لهـا  األربـاح  لجنـي 
)13( قـد ال تسـتجيب املجتمعـات ومؤسسـاتها الحاليـة 
الشـبكات  تطرحهـا  التـي  للتحديـات  كافيـة  بسـرعة 
افيـا  الجغر يتجاهلـون  غالبـا  فالخبـراء  املعقـدة. 

لإلنترنـت. السياسـية 
العميقـة  التغييـرات  يالحظـون  ال  النـاس  معظـم   )14(
التـي تحدثهـا شـبكات االتصـاالت اليـوم، سـتكون هـذه 

املسـتقبل. فـي  اضطراًبـا  أكثـر  الشـبكات 
النصائح التي يجب التأمل فيها ملواجهة املستقبل

تحـدث  أن  يمكـن  الدقيقـة  والتنبـؤات  البصيـرة   )15(
فرقـا. »أفضـل طريقـة للتنبـؤ باملسـتقبل هـي ابتـكاره«. 
اإلنترنـت،  وسياسـة  قانـون  خبيـر   ، كانـون  روبـرت  كتـب 
تعطيـل  إلـى  والروبوتـات  واألتمتـة  اإلنترنـت  »سـتؤدي 
االقتصـاد التقليـدي سـيكون علينـا اإلجابـة علـى )كيف 
نوفـر الدعـم للبشـر الذيـن لـم يعـد بإمكانهـم كسـب املـال 
مـن خـالل العمـل؟( الفـرص هائلـة بـكل بسـاطة. سـتكون 
املعلومـات ، والقـدرة علـى فهـم تلـك املعلومـات ، والقـدرة 
كل  فـي  متاحـة  املعلومـات  تلـك  علـى  بنـاًء  التصـرف  علـى 
شـجاًعا«  جديـًدا  ـا 

ً
»عامل نصبـح  أن  يمكـن  أو   ... مـكان 

والخـروج مـن هيمنـة النخبـة فـي اسـتغالل مـوارد االنترنـت 
واملشـاركة  التعـاون  علـى  جامحـة  قـدرة  خلـق  خـالل  مـن 
اسـتعداًدا  أكثـر  األشـخاص  مليـارات  أن  والتفاعـل. 
لالتصـال باإلنترنـت فـي االقتصـادات الناشـئة أمـر مؤكـد. 
وصناعيـا  زراعيـا  اإلنتـاج  عناصـر  فـي  فاالكتفـاء  لهـذا 
لصالـح  املسـتقبل  تغييـر  فـي  املبـادرة  زمـام  تخلـق  وتجاريـا 

وادواتـه. اإلنتـاج  بعناصـر  املكتفيـة  املجتمعـات 

اتجاهـــات جديـــدة في مســـتقبل االنترنت
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ُكلنـــا أنـــا   أنـــت  الموظـــف  أخـــي 
نــــسعى  لــــتحقيق  األمـــــــــــــــانــــي

مـــن أجـــل هـــذا القصـــد هيـــا بنـــا
ـــــد  نــــعمل  والتـفــــــــــــــانـــــي

ِ
بـالج

االتـصــــــاالت   نـــــــــــــــور  احـداقــــنا
ونبـــض  يســــمو   بـــه   كيـــــــــــــــاني

أجلنـــا مـــن  مشـــروع  والهيكلـــه 
ال  تســـمعوا  قول  الشــــــــــــواني

مـدونـتـنــــا  قـاعــــده   للبنـــــــــــــــــــاء
بانـــي كـــون  الســـلوك  للمجـــد  
مؤسستنا    ترجمـــــــــي    مستقبلك
وعززي  بالوصل   اقيال  الملوك

واحنـــا  جنودك  نفتخـــر  نعتز  بك
بالعزم  واإلصرار نجتاز  المكوك

يا  رائده   فوق   الثريـــــــــا  موقعك
والهيكله  قد بددت كل الشكـــوك

من أجل هذا القصد يفهم كادرك
ولى  زمان   العنجهيه  والعكوك

ما  بين  رؤيتنا  وبين  المشـــترك
طموح يتلخص  بميثاق السلوك

شـاعر االتـصاالت
منصور الحراسـي

مدونة 
السلوك

الحيـاة  مجـاالت  كافـة  املعلومـات  تقنيـة  »تخـدم 
وتطبيقاتهـا سـاعدت بشـكل كبيـر علـى تنظيمهـا وتقليـص 
املجـال  ومنهـا  الجهـود  ووفـرت  لإلنجـاز  الزمنيـة  الفجـوة 
تكنولوجيـا  مسـتقبل  علـى  سـنتعرف  والصحـي  الطبـي 
العالـم  مـع معانـاة  الصحـي خاصـة  املجـال  فـي  املعلومـات 

كوفيـد19«  بجائحـة 

السجل الصحي االلكتروني املوحد
مـن  املستشـفيات  فـي  املسـتخدمة  الحواسـب  سـاهمت 
عـن  دقيقـة  بيانـات  يقـدم  مريـض  لـكل  سـجل  تدويـن 
الحالـة مـع التقاريـر تسـعي العديـد مـن الـدول علـى توحيد 
اإللكترونـي  الصحـي  السـجل  فـي  املسـتخدمة  البيانـات 
)EHR( بحيث تتمكن الحكومات من وضع مفهوم نظري 
عـن حـاالت املر�سـي ويطبـق متطلبـات البيانـات املوحـدة 
علـى جميـع املستشـفيات واملراكـز الطبيـة مـع االحتفـاظ 
للتعامـل  موحـد  قالـب  هنـاك  ولكـن  البيانـات  بسـرية 
الطبيـة  املعلومـات  مـن  األدنـى  الحـد  ومتطلبـات  معـه 
التفاصيـل  أدق  معرفـة  فـي  الدولـة  منهـا  تسـتفيد  التـي 
عـدد  كـم  املزمنـة؟  باألمـراض  املصابيـن  عـدد  )كـم  مثـال 
بالضغـط  املصابيـن  عـدد  كـم  بالضغـط؟  املصابيـن 
مـن  الحكومـات  تتمكـن  النمطيـة  هـذه  وعلـى  الوريـدي؟( 
رسـم سياسـات صحيـة موحـدة تحمـي الجميـع. وهـذا مـا 
يخطـط لـه مشـروع HIT فـي املسـتقبل مـن 5-10 سـنوات 
لرسـم االتجاهـات العريضـة للخريطـة الطبيـة والصحية. 
سيسـهل املشـروع خطـط االسـتجابة والتوعيـة بمختلـف 
الوسائل بما فيها شبكات التواصل االجتماعي. سيتحكم 
املر�سـى فـي بياناتهـم ممـا يجعـل جميـع املعلومـات الطبيـة 
للمر�سـى  شـفافة  اإللكترونيـة  الصحيـة  السـجالت  فـي 
التجاريـة  وغيـر  التجاريـة  الصحيـة  املراكـز  تتمكـن  فـال 
البيانـات  مـن  متزايـد  قـدر  توفيـر  سـيتم  االسـتغالل.  مـن 
يتـم  وقـد  الطبيـب  مـن   

ً
بـدال املريـض  قبـل  مـن  املتاحـة 

الصحيـة  الرعايـة  أدوات  مثـل   ، تلقائًيـا  البيانـات  توفيـر 
عـن ُبعـد فـي املنـزل التـي تنقـل بيانـات املريـض مثـل ضغـط 
أو يدوًيـا مـن قبـل املريـض مـن خـالل املعلومـات   ، الـدم 
التـي يدخلونهـا فـي تقييـم املخاطـر الصحيـة ، كملحقـات 
لسـجلهم ، أو مـن خـالل االلتقـاط الروتينـي ملـا هـو مقـرر. 
مقاييـس النتائـج التـي أبلـغ عنهـا املريـض. سيسـمح توحيـد 
الفعلـي لجميـع  الوقـت  فـي  النظـام  أداء  بتقييـم  البيانـات 
رجعـي  بأثـر  البيانـي  الرسـم  مراجعـة  مـن   

ً
بـدال السـكان 

صغيـرة.  لعينـة 

مستقبل الفهم املشترك للحاالت املستعصية
البيانـات  مفهـوم  خـالل  مـن  املعلومـات  تقنيـة  تقـدم 
البيانـات  لتخزيـن  هائلـة  قـدرات   Big data الكبيـرة 
ومشـاركتها مـع العديـد مـن املستشـفيات واألطبـاء، ينظـر 

أن مقدمـو الخدمـات الطبيـة سـيكونون علـى فهـم موسـع 
عـن مرضاهـم فـي سـياق االستشـارة الكليـة. سـيتم تجميـع 
واملجموعـات  الخدمـة  مقـدم  سـياق  فـي  املريـض  بيانـات 
الرعايـة  تقديـم  أن  يضمـن  ممـا  املريـض،  يحددهـا  التـي 
فـي  التـي تنعكـس  للفـرد يعتمـد علـى املعلومـات السـريرية 
موسـعة  مجموعـة  ستشـمل  املجمعـة.  الحـاالت  جميـع 
غيـر  محـددات  أيًضـا  سـريرًيا  الصلـة  ذات  البيانـات  مـن 
تقليديـة للصحـة )علـى سـبيل املثـال، املعلومـات املتعلقـة 

والعمـل(. واألسـرة  باملجتمـع 
علـى  البيانـات  نقـل  سـرعة  فـي  الفائقـة  القـدرة  سـتؤدي 
االسـتعالم السـريع لقواعـد البيانـات الكبيـرة فـي »الوقـت 
اتخـاذ  فـي  للمسـاعدة  جديـدة  أدوات  ظهـور  إلـى  الفعلـي« 
ستسـمح  الفرديـة.  والعالجيـة  التشـخيصية  القـرارات 
تقنيـات »البيانـات الضخمـة« للباحثيـن واألطبـاء بتطويـر 
وأدوات  جديـد  سـريري  قـرار  خوارزميـات  واختبـار 
أدوات  نشـر  بالفعـل  يتـم  السـريرية.  الرعايـة  لتحسـين 
فـي  الرعايـة  لتقييـم  الحاجـة  تقريـر  نظـام  مثـل  تنبؤيـة 
املرافـق الصحيـة املختلفـة بينمـا يسـتخدم البعـض اآلخر 
شـبكات قائمـة لإلجابـة علـى أسـئلة حـول السـيناريوهات 

الشـائعة. غيـر  السـريرية 
سـيتمكن الباحثـون مـن تحسـين الوصـول إلـى مجموعـات 
فـي  بمـا   ، وتوثيقهـا  القويـة  والصحيـة  الطبيـة  البيانـات 
ذلك املعلومات املسـتخرجة من البيانات النصية. بدأت 
إنشـاء  بتوحيـد  املعلوماتيـة  للحوسـبة  التحتيـة  البنيـة 
النصيـة  البيانـات  مـن  البحثيـة  البيانـات  مجموعـات 
بالتحسـينات  وتسـمح  اإللكترونيـة  الصحيـة  للسـجالت 
مـع  يعملـون  الذيـن  الباحثيـن  خبـرة  علـى  بنـاًء  التراكميـة 
البيانـات. وتتكـون البيانـات املجمعـة مـن مصـادر املر�سـي 

الصحييـن. واملديريـن  والطبيـة  الصحيـة  والفـرق 

البيئات وأثرها على الحاالت املرضية 
األميـة  ومحـو  والتعليـم  الصحيـة  والثقافـات  االعمـار 
بشـكل  الصحيـة  املعلومـات  عـن  اإلبـالغ  علـى  الصحيـة 
عمليـة  فـي  تؤثـر  العوامـل  هـذه  كل  وسـهل  موثـوق 
املر�سـى  يفهـم  كيـف  السـليم.  الصحـي  القـرار  صنـع 
السـريرية؟  البيانـات  مـن  مختلفـة  أنواًعـا  ويسـتخدمون 
تقديمهـا  يتـم  التـي  البيانـات  بتخصيـص  نقـوم  كيـف 
وقدراتهـم  الحتياجاتهـم  تقديمهـا  يتـم  وكيـف  للمر�سـى 
واملعلومـات  البيانـات  عـرض  طـرق  هـي  مـا  الفرديـة؟ 
كيـف  السـلوك؟  تغييـر  لتحفيـز  فائـدة  األكثـر  وتوصيلهـا 
يسـتخدم املر�سـى الرسـائل اآلمنـة وكيـف يمكـن تثقيفهـم 
لالسـتفادة علـى أفضـل وجـه مـن االتصـاالت اإللكترونيـة 
مـع فريـق الرعايـة الصحيـة الخـاص بهـم وطمأنتهـم بشـأن 
خصوصيـة االتصـاالت والبيانـات؟ كل هـذا مـن القضايـا 

املعلومـات. تكنولوجيـا  تعالجهـا  التـي 

في ضربة نوعية تلقتها سـلطات االحتالل الصهيونية باعترافها قيام مجموعة 
مـن الهاكـرز باختـراق مخزونـات معلوماتيـة تابعـة لشـركات فـي الكيـان علـى قدر 

كبير من السـرية.
حيـث أعلنـت مجموعـة تطلـق علـى نفسـها اسـم »عصـا مو�سـى« الوصـول الـى 
 ثالثيـة االبعـاد لسـائر 

ً
معلومـات حكوميـة »اسـرائيلية« هامـة، تتضمـن صـورا

املناطـق االسـتراتيجية فـي فلسـطين املحتلـة.
 وخرائط ملنشآت حيوية، وقالت: 

ً
ونشرت املجموعة مقطع فيديو يظهر صورا

انه »عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والوصول اليها والحصول عليها, 
بعـد اختـراق البنيـة التحتيـة السـيبرانية للحكومـة االسـرائيلية«, وأضافـة: ان 

 لألمن السيبراني األسرائيلي«.
ً
ذلك »يمثل فشال

وتصل دقة الصور الى 5 سنتيمترات، ويبلغ حجم امللفات والصور والخرائط 
التي استحوذت عليها املجموعة، 22 تيرابايت من الصور الدقيقة.

اختـراق  فـي  نجحـت  »املجموعـة  ان  الجـاري,  الشـهر  مطلـع  أبيـب  تـل  وأعلنـت 
نظـم ٣ شـركات هندسـية كبـرى، وقامـت بسـحب قواعـد البيانـات الخاصـة بهـا 

وهـي تشـمل مشـاريع وخرائـط وخطـط وعقـود وصـور ومسـتندات«.
وفي 22 اكتوبر املا�سي، اخترقت املجموعة نفسها مواقع وحواسيب وشبكات 
رقميـة تابعـة لجيـش اإلحتـالل ثـم نشـرت معلومـات تحتـوي علـى بيانـات مئـات 
مـن الجنـود »اإلسـرائيليين« مـن ضمنهـا أسـماء وأرقـام هواتفهـم وعناوينهـم، الى 

جانب بعض الصور، بحسـب ما ذكرت وسـائل اعالم عبرية.

مســـتقبل تكنولوجيا المعلومات الصحية »عصـــا موســـى« تنشـــر خرائـــط الكيـــان 
الصهيـــــوني ومنشآتـــــه الحيـــــوية

جريدة االتصاالت / وكاالت

مدير التحرير



ديسمرب / كانون األول 2021 | العدد العارش | السنة الثالثة

Tech News | اخبار تقنية08

خدمة العمالء

خدماتك الربيدية

من جميع مكاتب الربيد.. يف الجمهوريـــة اليمنية

هداياطرودرسائلبضائع 

ارسل و استلم

خـــالل األســـبوع األول مـــن نوفمبـــر أطلقـــت 
اســـتخدام  حـــول  تقريـــر  اليـــن  فرونـــت 
 6 ضـــد  الخبيثـــة  بيغاســـوس  برمجيـــة 
هواتـــف ملدافعيـــن عـــن حقـــوق اإلنســـان 
فـــي فلســـطين املحتلـــة. واجـــري التحقيـــق 
خلصـــت  العفـــو  ومنظمـــة  الب  ســـتزن 
النتائـــج الـــى اســـتخدام الكيـــان الصهيونـــي 
برامـــج تجســـس فـــي يوليـــو 2020 مـــن قبـــل 
قراصنـــة صهاينـــة يطلـــق عليهـــا مجموعـــة 

.NSO
تقرير شركة أمنية  

شـــركة   تقريـــر  ســـابق  وقـــت  فـــي  نشـــر 
ESET لألمـــن الســـيبراني تشـــرح نشـــاطات 
وحتـــى   2020 مـــارس  مـــن  القرصنـــة 
اختـــرق  تضمنـــت  الحالـــي  أغســـطس 

علـــى  موقًعـــا   20 حوالـــي  املتســـللون 
املخترقـــون  اســـتخدم  حيـــث  االنترنـــت. 
تقنيـــات Watering hole attack ، وهـــو 
حيـــث  اإللكترونيـــة  الهجمـــات  مـــن  نـــوع 
الويـــب  مواقـــع  املتســـللون  يســـتخدم 
الشـــرعية الســـتهداف األشـــخاص الذيـــن 
يزورونهـــا. فـــي هـــذه الحالـــة ، لـــم يســـتهدف 
الويـــب،  مواقـــع  زوار  جميـــع  املتســـللون 
محدديـــن  زواًرا  فقـــط  اســـتهدفوا  بـــل 
 Candiru شـــركة  وتعـــد   .ESET لــــ  وفًقـــا 
االختراقـــات  هـــذه  عـــن  املســـئولة  هـــي 
وقـــد وضعـــت فـــي القائمـــة الســـوداء لـــدي 

االمريكيـــة. الحكومـــة 

النصائح
تمنـع  ال  )قـد  النصائـح  بعـض  هـذه 

االسـتهداف تماما ولكن تسـاعد في تقليل 
االضرار(وهـي: 

-تحديـــث املتصفـــح Browser باســـتمرار 
ملنـــع   Plugin إضافـــة  يمكـــن  كذلـــك 
JavaScript فـــي املواقـــع ) بعـــض األحيـــان 
ال  املوقـــع  يجعـــل  قـــد   JavaScript منـــع 

.) جيـــد  بشـــكل  يعمـــل 
خـــالل  مـــن  الخاصيـــة  إضافـــة  يمكـــن   -

كـــروم ســـوق  الـــى  الدخـــول 
https://chrome.google.com/webstore

إضافـــة  اســـتخدام  الثالثـــة:  النصيحـــة 
املشـــبوهة  اإلعالنـــات  ملنـــع   Plugin

.ublock origin
خـــالل  مـــن  األداة  تحميـــل  -باإلمـــكان 

.Chrome كـــروم  ســـوق 

أبـــل تحديـــث علـــى الســـاعات الرقميـــة  قدمـــت 
بالســـاعة  التحكـــم  علـــى  القـــدرة  فـــي  تتمثـــل 

الشاشـــة. علـــى  اللمـــس  وليـــس  بالحركـــة 
 TD جهـــاز   Tobii Dynavox شـــركة  قدمـــت 
العيـــن  تتبـــع  بمستشـــعر  يعمـــل  الـــذي   Pilot
للتحكـــم  طريقـــة  بتطويـــر  الجهـــاز  ويقـــوم 

بالحاســـوب اللوحـــي والتواصـــل مـــع االخريـــن فـــي 
نفـــس الوقـــت ويعمـــل بمنظومـــة واحـــدة ســـمعية 
والتطبيـــق  اإلعاقـــة  حـــاالت  لتالفـــي  وبصريـــة 
املثبـــت مخصـــص لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
الفـــارة  كمؤشـــر  والتحريـــك  التغييـــر  وســـرعة 

. للكمبيوتـــر

تحقيـــق يؤكـــد تعـــرض 6 مدافعيـــن عـــن حقـــوق 
للقرصنـــة المحتلـــة  فلســـطين  فــــــي  اإلنســــــان 

خيـــارات تقنــــية قـــــادمة لـــذوي اإلعـــــاقة  اخبار االمن السيبراني  

التزاماتنا تجاه
بعضنا البعض 

 التزاماتنا تجاه
مؤسستنا

 التزاماتنا تجاه
 عمالئنا

التزاماتناوموردينا
تجاه دولتنا 

 التزاماتنا تجاه
مجتمعنا

االلزتامات الخاصة
بمدونة السلوك الوظيفي 

عواقب انتهاك
قواعد 

هذه المدونة 

آلية التبليغ
باالنتهاك 

وضمانات تطبيق 
المدونة 

!
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ان مـا يشـهده العالـم اليـوم مـن تطـورات متسـارعة 
فـي تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت أحـدث نقلـة 
 
َ
نوعيـة فـي أسـاليب وطـرق وتقديـم الخدمـات خاصـة

 
ً
معيـارا أصبحـت  والتـي  الحكومـات،  تقدمهـا  التـي 

لقيـاس أداء الحكومـات ومؤشـرات تنميـة البلـدان. 
قامـت  والعشـرين  الحـادي  القـرن  بدايـة  ففـي 
لقيـاس  ات  مؤشـر  بتطويـر  املتحـدة  األمـم  منظمـة 

اإللكترونيـة. الحكومـة  تطـور 
إن مشـروع الحكومـة اإللكترونيـة بمفهومـه وإدارتـه 
الحكوميـة  لألعمـال  تنمويـة  إداريـة  ثـورة  يمثـل 
مهـام  وبيـن  املعلومـات  تكنولوجيـا  بيـن  يربـط  إذ 
إتبـاع  خـالل  مـن  الحكومـي،  الجهـاز  ومسـؤوليات 
إسـتراتيجيات وسياسـات واضحـة تأخـذ فـي االعتبـار 
املعلومـات وانعكاسـها  فـي مجـال صناعـة  املتغيـرات 
املعامـالت  إنجـاز  فـي  الحكوميـة  األعمـال  علـى 
األجهـزة  بيـن  اإلجـراءات  وتبسـيط  للمواطنيـن 
الخدمـات ووضـع  ربـط مختلـف  وكـذا   ، الحكوميـة 
عالقـة  لخلـق  املسـتفيدين  متنـاول  فـي  املعلومـة 
االرتقـاء  بهـدف  والدقـة  بالسـرعة  تتصـف  شـفافة 
اسـتخدام  بــأنها  أيضـا  وتعـرف  األداء«  بجـودة 
االنترنـت  وخاصـة  واالتصـاالت  املعلومـات  تقنيـات 

أفضـل. حكومـة  الـى  للتوصـل  كآليـة 
علـى  واالتصـاالت  املعلومـات  تقنيـات  أثـرت  لقـد 
مختلف ميادين الحياة ودفعت إلى إحداث تغييرات 

هائلـة ومؤثـرة فـي مجـال الحكومـة اإللكترونيـة، ممـا 
تحسـين  فـي  متقدمـة  مراحـل  الـى  االنتقـال  ـم  يحّتِ
وتطويـر خدمـات الحكومـة االلكترونيـة وصـوال الـى 
التطـور  تمثـل  والتـي  الذكيـة  بالحكومـة  يسـمى  مـا 
وتأتـي   ، االلكترونيـة  الحكومـة  لنمـوذج  الطبيعـي 
بنـاؤه  تـم  مـا  لتكمـل  وتطبيقاتهـا  الذكيـة  الحكومـة 
بعـد  عـن  الخدمـات  تقديـم  عبـر  فيـه  واالسـتثمار 
واالقتـراب  الخدمـات  علـى  الحصـول  سـهولة  وكـذا 
أكثـر مـن املواطـن ، باإلضافـة إلـى التفاعـل املباشـر 
املجتمـع  فـي  املنتشـرة  البيانـات  مـع  واملتزامـن 
واألمنيـة،  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  ومكوناتـه 
بالحكومـة  يسـمى  مـا  الـى  االنتقـال  عمليـة  لتيسـير 
التـي  الرقميـة  األعمـال  بانهـا  تعـرف  التـي  و  الرقميـة 
تسـتفيد مـن البيانـات الرقميـة لتحسـين الخدمـات 
الحكوميـة، مـن أجـل إجـراء تحـّول نوعـي فـي الطريقة 
التـي تعمـل وفقهـا املؤسسـات الحكوميـة، لتحقيـق 
الفعـال  وبالتعـاون  كانـوا،  أينمـا  املسـتخدمين  رضـا 
مـع جميـع الجهـات ذات الصلـة عبـر توفيـر وسـائل 
تواصـل سلسـة وتفاعليـة وذكيـة تعمـل فـي أي وقـت 
واألجهـزة،  التقنيـات  مختلـف  عبـر  مـكان،  وأي 
عـن   

ً
بديـال ليسـت  الذكيـة  الحكومـة  أن  باعتبـار 

علـى  وتعمـل  تكملهـا  وإنمـا  اإللكترونيـة،  الحكومـة 
بهـا. القائمـة  والخدمـات  األنظمـة  تعزيـز 

يرأس حاليا فريق من مهند�سي شركة ليمنتوم 
للمنافسـة مـع شـركات عامليـة لصناعـة البنيـة 
مـن  االتصـاالت  مـن  السـادس  للجيـل  التقنيـة 
التـي  الرقميـة  السـليكون  رقائـق  انتـاج  خـالل 
مالييـن  تجزئتـه  يتـم  منظـور  غيـر  ليـزر  تولـد 
بكميـات  البيانـات  لتمريـر  الثانيـة  فـي  املـرات 
هندسـة  مجـال  فـي  اليمنـي  املبتكـر  هائلـة. 
التحكـم االلكترونـي للطيـران والصواريـخ يرأس 
مـع  تتنافـس  التـي  الشـركة  فـي  املهندسـين  كبيـر 
علـى  لالسـتحواذ  الصينيـة  »هـواوي«  شـركة 

السـادس. الجيـل  سـوق 
مكونـات  انتـاج  فـي  فعليـا  تمـت  كبيـرة  منجـزات 
شـهور  منـذ  االتصـاالت  لشـبكات  الخـوادم 
يتكـون  ربـوت  اختيـار  علـى  الفريـق  يعكـف 
عاليـة  بدقـة  يتحـرك  كهربائـي  محـرك   30 مـن 
اخـر  ومشـروع  الخدمـة  فـي  لدخـول  ومبرمـج 
 10 بطـول  مـم   3 عرضهـا  الكترونيـة  لشـريحة 
40 شـريحة ال تتجـاوز حجـم  مـم تحتـوي علـى 
 400GB نقـل  علـى  قـادرة  ميكـرو  الواحـدة 50 
مـن البيانـات فـي الثانيـة الواحـدة ويتـم التحكـم 
مـن خـالل ضـوء الليـزر الغيـر مرئـي التـي تتولـد 

جـدا.  صغيـرة  كهربائيـة  مستشـعرات  مـن 

مجاالت برمجيات امليكرو 
برمجيـات امليكـرو هـي التطبيقـات التـي تتعامـل 

علـى  تقتصـر  وال  املجهريـة،  الرقاقـات  مـع 
الحوسبة وانما في عالم االتصاالت والسيارات 
والطب والهندسـة الكهربائية وفحص الدوائر 
الحديثـة وغيرهـا مـن  السـيارات  فـي  الكهربائيـة 
مجـاالت الحيـاة املختلفـة، ويعـد هـذا املشـروع 
اختبـارات  فـي  الزوقـري  ابتـكارات  اهـم  احـد 
ومصانـع  ايربـاص  ملصانـع  اإلنتـاج  خطـوط 
قطـع  إيجـاد  علـى  عمـل  التـي   BMW سـيارات 
ولكنهـا  للفحـص  اإلنتـاج  لخطـوط  الكترونيـة 
فـي  السـاكنة  الكهربـاء  منهـا  صعوبـات  واجهـت 
وفعاليـة  بجـودة  تضـر  والتـي  العمـال  اجسـام 
وتمكـن  الحساسـة  االلكترونيـة  القطعـة 
خـالل  مـن  ذلـك  علـى  التغلـب  مـن  الزوقـري 
عمل أدوات تفريغ للشـحنات السـاكنة وإيجاد 
مـع فريـق هند�سـي،  فـي تصنيعهـا  ربوتـات شـرع 
تحكـم  نظـام  اليمنـي  املبتكـر  منجـزات  ومـن 
ربوتـي مـزود بمحـركات دقيقـة فـي مفاصلة مزود 
ببرنامـج يعمـل علـى عمليـات الحركـة مـن خـالل 
وبفـارق  مختلفـة  أوقـات  فـي  كهربائيـة  نبضـات 
اكثـر  ويجعلـه  حركتـه  لضبـط  بسـيط  زمنـي 
مرونـة ويقلـل نسـبة الخطـأ الـى واحـد نانـو متـر 

السـيارات. قطـع  لتصنيـع  ويسـتخدم 

القطع االلكترونية في مجال
 ضبط تصنيع السيارات

ويقـول املبتكـر اليمنـي »أن القطـع االلكترونيـة 
طاقـة  كمحـوالت  تعمـل  لوحـات  عـن  عبـارة 
كبيرة وهي تصور لورش املسـتقبل.« السـيارات 
الكهربائية تنمو أسواقها بشكل متزايد فخالل 
اكثـر  2020 و2021 اسـتحوذت علـى  العاميـن 
العالـم،  فـي  السـيارات  سـوق  مـن   10% مـن 
وتكمن بعض مشـاكل السـيارات الكهربائية في 
مـدة الشـحن التـي تصـل مـن نصـف سـاعة الـى 

سـاعات.  6

قصة نجاح الحكومـــة االلكترونيـــة مطلـــب اســـتراتيجي للتنمية )1(
ــد الزقـــري ــد محمـ ــزة أحمـ ــرع اليمنـــي: حمـ المختـ

د/ خالد محمد الريمي
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مواقـع مفيـدة 

اســـتهداف العـــدوان 
االتصـــاالت  ألبـــراج 
التحتيـــة   وبنيتهـــا 
تســـقط  ال  جريمـــة 

بالتقـــادم...

التعليـــم االلكترونـــي اإلنســـاني: الهـــدف مـــن تقديـــم دورات ودرس علـــى منصـــة الكترونيـــة هـــو تمكيـــن 
الشـــباب مـــن الحصـــول علـــى املعرفـــة بســـهولة مـــع صفريـــة التكلفـــة ألثـــراء الســـيرة الذاتيـــة واكتســـاب 
املهـــارات والتأهيـــل للعمـــل اإلنســـاني وتمكينهـــم مـــن ســـوق العمل والحصـــول على شـــهادة تدريبية عند 
اســـتكمال التدريـــب وحـــل األســـئلة التقييميـــة، هنـــاك العديد مـــن املواقـــع املجانية وغيـــر املجانية التي 
تقـــدم دورات تدريبيـــة فـــي مجـــاالت متعـــددة، املواقـــع التالية مجانيـــة ويمكن التســـجيل فيها والحصول 

علـــى التدريـــب املجانـــي فـــي مجـــاالت اإلدارة واملاليـــة والفنية.

kayaconnect.org : موقع كايا
فـــي تدريـــب الشـــباب لالســـتجابة اإلنســـانية، يقـــدم دورات  موقـــع متخصـــص 
فـــي اإلدارة واالمـــن والســـالمة والعمـــل امليدانـــي واملاليـــة ذات الصلـــة باألعمـــال 

اإلنســـانية. ويتوفـــر باللغـــة العربيـــة واالنجليزيـــة والفرنســـية.

disasterready.org :موقع االستعداد للكوارث
منصـــة الكترونيـــة باللغـــة العربيـــة واالنجليزيـــة يقـــدم العديـــد مـــن الـــدورات ولكـــن 

مســـتوي التقييـــم واالختبـــار أكثـــر صعوبـــة.

buildingabetterresponse.org موقع
موقـــع يتبـــع كليـــة Harvard  و يقـــدم دورات الكترونيـــة مجانيـــة فـــي مجـــال 

االســـتجابة اإلنســـانية  ويقـــدم شـــهادة الكترونيـــة عنـــد إتمـــام التدريـــب.

الكلمات المتقاطعة 

افقي: 
)1( خدمة صوتية للبريد اليمني، محرك بحث شهير.

لالتصـــال  تليمـــن  خدمـــات  مـــن  خدمـــة  بـــرق،  بمعنـــي   )2(
فـــي  تســـتخدم  حزمـــة  الصناعـــي،  القمـــر  عبـــر  باألنترنـــت 

االتصـــاالت.
)3( مـــرادف مخرجـــات، شـــركة خدمـــات حاســـوبية مقرهـــا 
شـــركة  وتملكهـــا  الســـيلكون  بـــوادي  ســـانيفال  مدينـــة  فـــي 

فرايـــزون ميديـــا ، مـــرادف لعـــل.
فـــي  ويســـتخدم  املزهـــرة  النباتـــات  أنـــواع  مـــن  نـــوع   )4(
ســـقط. بمعنـــي  بال�ســـيء،  العلـــم  الشـــعر،  مســـتحضرات 
)5( حيوان اليف مشهور بالسرعة، بمعني اتي مرحبا به.

)6( خدمة من خدمات املؤسســـة العامة لالتصاالت تبدأ 
باألرقـــام 800. اســـم خدمـــة الهاتـــف الثابـــت فـــي املؤسســـة 

العامـــة لالتصاالت.
الســـبب،  لذكـــر  الرســـام،  عليـــه  يرســـم  عبـــد،  )7( عكـــس 

اصبـــح. بمعنـــي 
)8( بمعني اتفاق ، أداة تح�سي الزمن.

)9( بداية سورة املسد، بمعني حضر، مدينة في عسير.
)10( بمعني نسب، جهاز للتحكم عن بعد، جمع يوم.

)11( فـــرع مـــن فـــروع أمـــن املعلومـــات لحمايـــة املعلومـــات 
الســـرقة والفســـاد.  مـــن  واملمتلـــكات 

)12( مـــن املكســـرات ويبـــدا بحـــرف الـــالم، جهـــاز اســـتقبال 
اجتماعـــي  تواصـــل  شـــبكة  املنـــزل،  فـــي  الالســـلكي  االنترنـــت 

تســـمح بعـــدد قليـــل مـــن الكلمـــات.
)13( مـــرادف الباتـــش »برنامـــج صغيـــر لتفعيـــل البرامـــج«، 

جهـــاز معلـــق فـــي الفضـــاء.
خدمـــة  العشـــوائي،  الوصـــول  ذاكـــرة  اختصـــار   )14(

موبايـــل. يمـــن  لشـــركة  الكترونـــي  مالـــي  تحصيـــل 
)15( االســـم الجديـــد لشـــركة الفيـــس بـــوك، بدالـــة هاتـــف 

مـــن الهواتـــف، أهـــم أجـــزاء الكمبيوتـــر ويعالـــج  ملجموعـــة 
املدخلـــة.  البيانـــات 

عمودي 
معـــدات  عليهـــا  يثبـــت  التـــي  أو  املرتفـــع  املبنـــي  )1(بمعنـــي 

بخـــل. عكـــس  نـــداء،  مـــرادف  والكهربـــاء،  االتصـــاالت 
)2(للســـؤال عن امللكية، وســـيلة حديثـــة لتخزين البيانات 

الكبيـــرة خـــارج اطار الشـــركة عبر االنترنت.
شـــبكات  فـــي  يســـتخدم  جهـــاز  اشـــتريت،  عكـــس   )3(
الحاســـوب لتوجيه رزم البيانات فيما بينها، مدينة تركية.

البينّيـــة  تعنـــي  تقنيـــة  اليمنيـــة،  الجمهوريـــة  عملـــة   )4(
الدقيقـــة. باملوجـــات  للولـــوج  العامليـــة  التشـــغيلية 

)5( عكـــس متفائـــل، وســـيلة تواصـــل اجتماعـــي الكترونـــي 
األنظمـــة  عبـــر  املركزيـــة  الرســـائل  لنقـــل  مشـــهورة مجانيـــة 
بروتوكـــول  عبـــر  الصـــوت  نقـــل  وخدمـــة  األساســـية 
اإلنترنت)VoIP( ، مرض التهاب املفاصل ترتفع فيه نســـبة 

الـــدم. فـــي  اليوريـــك  حمـــض 
)6( اسم من أسماء النعجة عندما تحلب، عكس ضائق.

)7( للتأكيد، بمعني زهاء أو املكان.
االســـتراتيجية  الصواريـــخ  مـــن  نمـــاذج   ، هلل  الدعـــاء   )8(

اليمـــن. بهـــا  اشـــتهرت 
)9( اســـم فتاة بمعني فتاة بمعني الشـــجيرة اللينة ، مدينة 

رقمية يمنية ، ســـاحة أو ارض واســـعة.
)10( يكوي مالبس، متسامح، بالتمويل.

)11( أداة موسيقية تقرع، عكس عادت.
)12( زورق صغير، اوي وناصر.

)13( بمعني غاب الليل ، خدمة رصيدي ال يسمح. 
تشـــبه  كمبيوتـــر  أداة  البطيئـــة،  العظيمـــة  )14(الناقـــة 

باالنجليزيـــة.  8 الفـــار، 
)15( عمله سوريا ، عند االمر.

صـــورة وتـاريخ
ــر  ــاء الحفـ ــي اثنـ ــدس االملانـ ــيف املهنـ ــن ارشـ ــورة مـ صـ
ـــف  ـــة منتص ـــل الخدم ـــذي دخ ـــف ال ـــالت الهات ـــب كاب وتركي
ـــت  ـــام 1958  وكان ـــي يف الع ـــرن املاض ـــن الق ـــينات م الخمس
تســـمى ادارة نظـــارة الســـلك والربيـــد والتلفـــون ، حيـــث 
ــم  ــام ثـ ــة أرقـ ــة مـــن ثالثـ ــام التلفـــون مكونـ كانـــت أرقـ
ـــام. ـــتة ارق ـــت إىل س ـــى وصل ـــام حت ـــة أرق ـــعت إىل أربع توس



ديسمرب / كانون األول 2021 | العدد العارش | السنة الثالثة

11 VARIETY | منوعات

ما هو أفضل جهاز؟ سؤال يواجه
 العديد من املختصين..

املديـــر  املوظـــف،  املهنـــدس،  الطالـــب،  يقدمـــه  ســـؤال   
الســـؤال  هـــذا  يوجهـــون  املســـتخدمين  مـــن  والكثيـــر 
انتـــاج  تقنيـــة املعلومـــات، لدرجـــة أن شـــركات  ملخت�ســـي 
واللوحيـــة  املحمولـــة  الحواســـب  خاصـــة  الحواســـب 
ســـنويا  تنتـــج  الفئـــات  بحســـب  حواســـب  خصصـــت 
الطـــالب  حواســـب  مثـــال  مســـتخدم  كل  حاجـــة  وتلبـــي 
هـــي مجموعـــة مـــن الحواســـب ذات التكلفـــة املنخفضـــة 
لتســـيير  قياســـية مالئمـــة  فيهـــا مواصفـــات  تتوفـــر  والتـــي 
ومجموعـــة  الجامعـــة.  أو  املدرســـة  فـــي  الطالـــب  عمـــل 
والجرافكـــس  الرســـومية  والتصاميـــم  الهندســـة  طـــالب 
واملصمميـــن وهـــذا النـــوع مـــن الحواســـب باهـــض التكلفة 
لقـــوة البطاقة الرســـومية وســـعة الرام وهنـــاك مجموعة 
بيـــن  وســـطية  بمواصفـــات  وهـــي  االعمـــال  حواســـب 
حواســـب الطـــالب حواســـب املصمميـــن وتركز الشـــركات 
املنتجـــة علـــى الشـــكل االنيق واملالئم للديكـــورات املكتبية 
تمتـــاز  والتـــي  امليدانيـــة  الحواســـب  مجموعـــة  وهنـــاك 
ملواجهـــة  مصممـــه  ولكنهـــا  عاديـــة  قياســـية  بمواصفـــات 
أو  الغابـــات  أو  الشـــوارع  فـــي  امليدانـــي  العمـــل  وعـــورة 
حقـــول النفـــط وغيرهـــا، وتمتـــاز ببطاريـــة كبيـــرة تتيـــح لهـــا 
امليدانـــي  الباحـــث  يلجـــا  قـــد  لـــذا  طويلـــة،  لفتـــرة  العمـــل 
الســـتخدام الحاســـب اللوحـــي. هنـــاك مجموعـــات أخـــرى 
مثل حواســـب األلعاب والحواســـب الطبية وغيرها والتي 

وأفضـــل. أوســـع  بتحديثـــات  ســـنويا  تنتـــج 

ما أهمية خيارات الشراء؟
هنـــاك نوعـــان مـــن قـــرارات الشـــراء وهمـــا القـــرار الفـــردي 
»ملجموعـــة«  الجماعـــي  القـــرار  وهنـــاك  »الشـــخ�سي« 
فمثال بعض الشـــركات أو املؤسســـات الحكومية تشـــتري 
الغـــرض  لهـــذا  وتشـــكل  املهـــام  ألداء  حواســـب  ملوظفيهـــا 
تكمـــن  اذن  التقديريـــة.  والتكلفـــة  للمواصفـــات  لجنـــة 
األهمية في ترشـــيد القرار الشـــخ�سي »للشخص الراغب 
فـــي الشـــراء« أو ترشـــيد القـــرار الجماعـــي مـــن خـــالل وضـــع 
مواصفـــات تلبـــي حاجة املســـتخدم وال نعيق عمله ســـوئ 
املواصفـــات  يحقـــق  بمـــا  جماعـــي  أو  فـــردي  شـــراء  كان 

املطلوبـــة بأقـــل تكلفـــة ممكنـــه.
فيهـــا  تختلـــف  االهـــالك  احتســـاب  مـــن  نوعـــان  وهنـــاك 
عـــن  واالتصـــاالت  املعلومـــات  تقنيـــة  ومعـــدات  أجهـــزة 
غيرهـــا يجـــب مراعاتهـــا مـــع نوعية الضمـــان الفنـــي وتوافر 
بالتقـــادم  االهـــالك  همـــا  النوعـــان  وهـــذان  الغيـــار  قطـــع 
أن  التقنـــي  االهـــالك  باالســـتخدام،  واالهـــالك  التقنـــي 
الجهـــاز مـــع مـــرور الوقت قـــد يتقبل التحديثـــات في نظام 
التشـــغيل مـــع ظهـــور أجهـــزة أحـــدث ولكنـــه بعـــد ســـنوات 
ســـيقف عـــن تقبـــل تلـــك التحديثـــات فـــي نظـــام التشـــغيل 
بتخزيـــن  ينصـــح  ال  لهـــذا  خـــردة  ويصبـــح  البرامـــج  وبقيـــة 

وتتنافـــص  تتقـــادم  نهـــا  ال  لســـنوات  الكمبيوتـــر  أجهـــزة 
بقيمتهـــا ناهيـــك عن االهالك باالســـتخدام والذي يعرض 

الجهـــاز للتوقـــف والتعطـــل مـــع مـــرور الوقـــت. 
املواصفات التقنية الواجب 

مراعاتها عند الشراء
ســـؤال أخـــر حـــول ماهيـــة املواصفـــات الفنية التـــي تحدد 
نوعيـــه الجهـــاز والتي تعتمد هذه األســـعار في الغالب على 
مســـاحة  مقـــدار  مثـــل  للكمبيوتـــر،  الداخليـــة  املكونـــات 
والبطاقـــة  املعالجـــة  وقـــوة  والـــرام  الصلـــب  القـــرص 
الرســـومية ومـــا إلـــى ذلـــك، والتـــي تســـمى املواصفـــات هـــذه 
أجهـــزة  جعـــل  فـــي  ســـبب  أيًضـــا  هـــي  الداخليـــة  املكونـــات 
فقـــط.  ســـنوات  لبضـــع  قديمـــة  أو  جديـــدة  الكمبيوتـــر 
هنـــاك عامـــل أخـــر في تفضيالت الشـــراء وهو الشـــراء من 
شـــركة ذات عالمـــة تجاريـــة معروفـــة مثـــل Dell أو HP أو 
 .Samsung أو   Toshiba أو   Asus أو   Acer أو   Lenovo
التجاريـــة  للمحـــالت  التجاريـــة  العالمـــات  أن  حيـــن  فـــي 
ســـتكون أقـــل تكلفـــة، إال أنهـــا أيًضـــا أقـــل موثوقيـــة بكثيـــر 
مثـــال الشـــراء من محل تجـــاري بدال من محل أخر لنفس 

ماركـــة الجهـــاز وبنفـــس املواصفـــات.

 ماذا عن أجهزة كمبيوتر Apple / Mac؟
أجهـــزة  عـــن  الغالـــب  فـــي  نتحـــدث  كنـــا  اآلن،  حتـــى 
 ،Windows التشـــغيل  بنظـــام  تعمـــل  التـــي  الكمبيوتـــر 
وهـــو أكثـــر أنظمـــة التشـــغيل شـــيوًعا ألجهـــزة الكمبيوتـــر. 
ولكـــن باإلضافـــة إلـــى األجهـــزة اللوحيـــة والهواتـــف الذكيـــة 
الكمبيوتـــر  أجهـــزة   Apple تبيـــع   ،iPhone و   iPad مثـــل 
التشـــغيل  نظـــام  تســـتخدم  التـــي  واملحمولـــة  املكتبيـــة 
OS X. إنهـــا جيـــدة الصنـــع ، لكنهـــا أيًضـــا باهظـــة الثمـــن، 
أعـــاله.  الكمبيوتـــر  أجهـــزة  بعـــض  مـــع  باملقارنـــة  خاصـــة 
نظـــًرا ألنهـــم ال يســـتخدمون Windows ، فمـــن املحتمـــل 
موجـــود   Windows برنامـــج  أي  تثبيـــت  مـــن  تتمكـــن  أال 
محمـــول  كمبيوتـــر  أرخـــص  ألن  ونظـــًرا  بالفعـــل.  تملكـــه 
مـــن Apple ســـيكلف مـــا ال يقـــل عـــن 1000 دوالر ، فإننـــا 
ضمـــن  كان  إذا   Apple كمبيوتـــر  بشـــراء  فقـــط  نو�ســـي 

ميزانيتـــك.

هل يمكنني شراء جهاز كمبيوتر
 من جهاز جديد؟

ً
 مستعمل بدال

إذا كنـــت تحـــاول توفيـــر املـــال، فقـــد تفكـــر في شـــراء جهاز 
 مـــن كمبيوتـــر جديد. 

ً
كمبيوتـــر مســـتعمل أو مجـــدد بـــدال

أجهـــزة الكمبيوتـــر التـــي تـــم تجديدهـــا هي آالت بهـــا عيوب 
فـــي األصـــل ولكـــن تمـــت إعادتها إلى حالـــة صالحة للعمل ؛ 
غالًبـــا مـــا تكـــون متوفـــرة بنفـــس املكونـــات الداخليـــة مثـــل 
بكثيـــر.  أقـــل  أمـــوال  مقابـــل  ولكـــن   ، الجديـــدة  األجهـــزة 
فقـــط تأكـــد مـــن أن البائـــع يقـــدم نوًعـــا من الضمـــان حتى 

تتمكـــن مـــن إعـــادة الكمبيوتـــر إذا لـــم يعمـــل.

• حدثـت شـركة الواتسـاب نسـخة الويـب مـن 
خالل أداة جديدة تسمح بصناعة امللصقات 
باسـتخدام الكمبيوتـر دون الحاجـة لتطبيـق 
تختـار  أن  ويمكـن  خارجيـة،  أداة  أو  وسـيط 
األداة  تتوفـر  مللصـق.  لتحويلهـا  الصـورة 
املحادثـة  نافـذة  فـي  املرفقـات  عالمـة  ضمـن 
باختيـار عالمـة امللصقـات وتجدهـا فـوق  قـم 

.
ً
مباشـرة الصـور 

• منظمـــو البنـــوك الدوليـــة يضعـــون سياســـة 
مـــن  بمزيـــد  املشـــفرة  للعمـــالت  جديـــدة 
املشـــفرة  العمـــالت  تنظيـــم  حـــول  املعلومـــات 
وأعلنت البنوك الدولية عن سياســـة جديدة 
فـــي 2022 تطالـــب مـــن البنـــوك الحصـــول علـــى 
إذن قبـــل تقديـــم منتجـــات العمـــالت الرقمية. 
فيما تخطط الهند لســـن قانون حضر جميع 
القانـــون  يســـمح  فيمـــا  املشـــفرة،  العمـــالت 
ببعـــض االســـتثناءات لترويـــج االلكتروني ذات 

املشـــفرة. بالعمـــالت  الصلـــة 

علـــى  االعتمـــاد  تقليـــل  علـــى  آبـــل  تعكـــف   •
الجيـــل  مـــودم  شـــرائح  انتـــاج  فـــي  كوالكـــوم 
الخامـــس مـــن االتصـــاالت اعتبـــارا مـــن 2023 
شـــركة  مـــن  الرقاقـــات  تصنيـــع  علـــى  والعمـــل 
املوصـــالت. أشـــباه  فـــي  متخصصـــة  تايوانيـــة 

تطبيقهـــا  ســـتغلق  انهـــا  عـــن  موزيـــال  أعلنـــت 
إلدارة كلمـــات املـــرور في متصفـــح فاير فوكس 
املقبـــل  ديســـمبر   13 فـــي   Firefox Lockwise
ولـــن تكون إصـــدارات نظام  iOS .1.8 و4.0.3 
إعـــادة  أو  للتنزيـــل  متاحـــة  أندرويـــد  لنظـــام 

التثبيـــت بعـــد ذلـــك التاريـــخ.

الكهربائيـــة  الســـيارات  صناعـــة  شـــركة   •
عبـــر  لســـيارتها  فيديوهـــات  تجمـــع  »تيســـال« 
القيـــادة  برنامـــج  فـــي  شـــاركوا  ممـــن  املالكيـــن 
أو  املخاطـــر  لتقييـــم  وذلـــك  الكاملـــة  الذاتيـــة 
حـــدوث حـــادث وستســـتخدم الفيديوهـــات في 
تحســـين النســـخة التجريبيـــة للقيـــادة الذاتية 

اآللـــي.     املرشـــد  ميـــزات  وتحســـين 

معلــومــة وتعلـيــم 
أفضـــل خيـــارات الشـــراء للكمبيوتـــر ... مـــا هـــو 
أنســـب جهـــاز كمبيوتـــر يمكـــن أن تشـــتريه؟

اخبــــار تقنيــة
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أحـــرص علـــى نظافـــة الكمبيوتـــر مـــن 
الغبـــار والتنظيـــف باملروحـــة الخارجيـــة 
يســـاعد علـــى اســـتقرار املكونـــات 
الداخليـــة وتقليـــل ســـخونة الجهـــاز.

رئيس التحرير اإلشراف العام

خدمة الرقم المجاني..٠
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الـخـــدمــــة مـتـوفـرة

لالستفسار
اتصلوا بنا على الرقم المجاني

من جميع الشبكات8000000

VDSL الوحدة التنفيذية للمشاريع واالنشاءات تستكمل تركيب تجهيزات مشروع

 )VDSL( الســـرعة  الفائـــق  الرقمـــي  الخـــط 
 Very high speed Digital الــــ  اختصـــار  هـــو 
العاليـــة  بالســـرعة  ويتميـــز   Subscriber Line
جـــدا و التـــي يمكـــن ان تصـــل الـــى 60 ميجابـــت/

للبـــث  اســـتخدامه  ويمكـــن   ، واكثـــر  ثانيـــة 
امللفـــات  نقـــل  و  الجـــودة  العالـــي  التلفزيونـــي 

. كبيـــرة  بأحجـــام  االلكترونيـــة 
الـــى تقديـــم ســـرعات متعـــددة  تهـــدف الخدمـــة 
كل  وتغطـــي  للمشـــتركين  الســـرعة  وعاليـــة 
احتياجات مســـتخدمي االنترنت و VIP وبنفس 

. النحا�ســـي  الكابـــل 

من مميزات هذه التقنية :
فيمكـــن  الهاتـــف  خـــط  تشـــغل  ال  انهـــا   .1
نفســـه  الوقـــت  وفـــي  معـــا  االثنيـــن  اســـتخدام 
مـــن  املختلـــف  املـــدى  الـــى  ذلـــك  ويرجـــع 
التـــرددات الذي يســـتخدمه كل مـــن االتصال 

باالنترنـــت  واالتصـــال  الهاتفـــي 
2. الســـرعة العالية جدا والتي تصل الى اكثر 

مـــن 60 ميجا / ثانيه
3. تكلفة انشاء النظام منخفضة العتمادها 
فـــي االســـاس على خطـــوط الهاتف النحاســـية 
املجدولة دون الحاجة لشـــراء معدات وكابالت 
افق ذلك  جديـــدة وتركيبهـــا وصيانتهـــا مـــع مـــا ير

مـــن جهـــد وتكلفة عالية.
4. خدمة مستمرة دون انقطاع .

ومن خالل ســـعي املؤسســـة العامة لالتصاالت 
لتطوير خدماتها السلكية والالسلكية ... تقوم 
واالنشـــاءات  للمشـــاريع  التنفيذيـــة  الوحـــدة 
بالتنســـيق  الخدمـــة  هـــذه  تجهيـــزات  بتركيـــب 
املحافظـــات  وفـــروع  االدارات  مـــع  والتعـــاون 
وبمشـــاركة مهند�ســـي وفنيي كل الفـــروع املعنية 

ومهندســـو االدارة العامـــة لالتصـــاالت الريفيـــة 
مـــن  اســـتفادة  اعلـــى  لتحقيـــق  واحـــد  كفريـــق 
اقل كلفـــة ،حيث بدأ  الخدمـــة وبأســـرع وقـــت و
مـــن   اكثـــر  بســـعة  127 موقـــع  مـــن  اكثـــر  تركيـــب 
83 الـــف خـــط فـــي اكثـــر مـــن 10 محافظـــات وقـــد 
تـــم ترحيـــل وتركيـــب املرحلـــة االولـــى للتجهيـــزات 
االتصـــاالت  وكبائـــن  ســـنتراالت  فـــي  املوجـــودة 

الريفيـــة .


