
 مصر العربيةجمهورية 

 

 

 الحلقة األولى لنشاط املتابعات العلمية

 2020/2021للعام األكاديمي  
 

  2020مؤشر األمن السيبراني العاملي لعام 

 الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت
 

Global  Cybersecurity Index 2020  
(ITU) 

 

 املتحدث

 محمد ماجد خشبةأ.د. 

  التخطيط والتنمية الصناعيةاألستاذ بمركز 
 

  النشاط منسق

 عزيزة عبد الرزاقأ.د. 

 مركز السياسات االقتصادية الكليةب األستاذ

 5/10/2021 الثالثاء

 يمعهد التخطيط القوم



2 

 

أولى حلقات نشاط املتابعات العلمية للعام األكاديمي  2021أكتوبر  5 الثالثاءيوم التخطيط القومي  عقد معهد

عرًضا  التخطيط والتنمية الصناعيةذ بمركز األستا، محمد ماجد خشبة. والتي قدم فيها األستاذ الدكتور/ 2021/2022

بهدف  2015عام  والصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت ،Global Cybersecurity Index 2020ملؤشر األمن السيبراني 

 السيبراني.مجال األمن  فيت الجيدة تشجيع دول العالم على تبنى املمارسا

عبر  ICT :واالتصاالتاء بيئة عاملية موثوقة لتكنولوجيا املعلومات بن في لالتصاالت الدولي االتحاديرتبط املؤشر بدور  

 االتصاالتثالثة اتجاهات:  فيليعمل  1965عام  في االتحادتأسس . األمن السيبرانى بين دول العالم وبناء ثقافة العالم،

 . االتصاالت، وتنمية االتصاالتالراديوية، تقييس 

كل عامين،  يلألمن السيبرانى بشكل دور  ياملؤشر العامل بإصدار ع لألمم املتحدة لالتصاالت التاب ياالتحاد الدوليقوم 

 / محاور أساسية كما يلي: معايير  5درجة على  100ترتيب الدول من  فيويعتمد املؤشر 

افر مؤسسات قانونية تتعامل مع Legal – محور األطر القانونية .1 السيبرانى والجرائم  األمن، ويقيس مدى تو

 برانية.السي

افر مؤسسات وأطر فنية للتعامل مع   األمن السيبرانى.Technical- محور القدرة الفنية. 2  ، ويقيس مدى تو

افر سياسات -Organizational محور تنظيمى .3 الوطنى لتنمية  على املستوى  واستراتيجيات، ويقيس مدى تو

 وتطوير األمن السيبرانى.

افر برامج للبحثCapacity Building – محور بناء القدرات .4 والتطوير والتعليم والتدريب  ، ويقيس مدى تو

 وجهود تأهيل معتمد ملتخصصين من   مؤسسات عامة.   السيبرانى،املرتبطة باألمن 

افر شراكات فعالة وأطر للتعاون   وشبكات لتبادل املعلومات Cooperation – محور التعاون  . 5 ، ويقيس مدى تو

 ة باألمن السيبرانى.والخبرات ذات الصل
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 وتجدر اإلشارة إلى تعدد أنواع الهجمات السيبرانية التي يمكن رصدها كما يلي: 

   االجتماعيةالهندسة Social Engineering 

  البرامج الضارةMalware)) 

  التصيدPhishing)) 

  حجب الخدمات املوزعةD DoS)) 

  الرجل في املنتصفMan in the middle)) 

 ث التعدين الخبيCryptojacking)) 

   هجمات الفديةRansomware 

  هجمات دون انتظارZero-Day)) 

  ( تسريب البياناتLeakage Data ) 

 أهم نتائج التقرير 

  على املحور 
ً
افر  القانونيجوانب تميز أمريكية، مرتبة متقدمة عامليا متعددة قانونية وموضوعية  تدابير  لتو

 نية. للتعامل مع الجرائم السيبرا وإجرائية

 على  السيبرانياملرتبط بسياسات وطنية فعالة لألمن  ياملحور التنظيم في يجوانب تميز كندا، تفوق عامل

 املستوى الكلى. 

  سنغافورةتجارب دول ناهضة، حيث تتصدر  فيجوانب تميز  
ً
من خالل تشريع  القانونياملحور  فيآسيويا

 .ور بناء القدراتمح فيوق ماليزيا حين تتف فيخاص لألمن السيبرانى . 

 فيودية ، السعطفرات سيبرانية عربية  
ً
محاور بناء  فيمع تفوق  الخامسة،، واإلمارات املرتبة الثانية عامليا

 القدرات وتعدد املبادرات الوطنية 

  ،23تحتل مصر املرتبة وعلى الصعيد املصري  
ً
تحتل مصر املركز الرابع و  ،2020و – 2018 تقريري  فيعامليا

 
ً
 أهمها:من  اتخذت مصر خطوات هامة لدعم األمن السيبرانى التقريرين. كما فيعربيا
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  دعم الدستور + وثائق التنمية لألمن السيبرانى 

  2015تأسيس مجلس أعلى لألمن السيبرانى عام 

  2021-2017استراتيجية وطنية لألمن السيبرانى 

   والشركات الحاسباتلطوارئ  لالستعداد الوطنيتأسيس املركز EG-CERT 

 

 2020 -2018(: نتائج مؤشر األمن السيبراني بين 1جدول )

 دولة( 193) 2020مؤشر األمن السيبرانى عن عام  دولة( 193) 2018مؤشر األمن السيبرانى عن عام 

 
ً
  الدول األوائل عامليا

ً
  الدول األوائل عربيا

ً
  الدول األوائل عامليا

ً
 الدول األوائل عربيا

 السعودية الواليات املتحدة عوديةاململكة الس بريطانيا

 اإلمارات السعودية + بريطانيا سلطنة عمان الواليات املتحدة

 سلطنة عمان إستونيا قطر فرنسا

 مصر كوريا+ سنغافورا+ أسبانيا مصر ليتوانيا

 قطر اإلمارات + روسيا+ ماليزيا اإلمارات إستونيا

 تونس ليتوانيا الكويت سنغافورا

 املغرب اليابان ينالبحر  أسبانيا

 البحرين كندا األردن ماليزيا

 الكويت فرنسا تونس كندا

 األردن الهند املغرب النرويج

 2020، 2018السيبراني لعامي  األمن مؤشر تقرير املصدر: 
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 دارت المداخالت والنقاشات حول عدة نقاط يتمثل أهمها في:هذا وقد 

 الوضع فيما يتعلق بقضايا األمن السيبراني وأبعاد  لدراسةتقدمة هناك توجهات من جميع الدول الصناعية امل

 .2100و 2050وانعكاسات ذلك لعام 

 

  وما  ،املختلفة الصوامع نياتسيبراالحروب الجديدة وتعطيل  من أشكالالخامسة  ةاملوجالبد من االلتفات إلى

 لشامل.ا امالطاقة والصناعة بمفهومه ييشكله ذلك من أخطار وتهديدات في مجال

  فييناير أو فبراير مثلما هو الحال  فيلفترة القياس وال يصدر عادة  التاليالعام  فيأن التقرير يصدر تجدر اإلشارة 

والتقرير  2014يعبر عن قياسات عام  2015 فياألول الصادر  التقريرسبيل املثال  ىأغلب التقارير السنوية. فعل

 وهكذا وهو ما يتطلب مراعاته عند تفسير وتحليل النتائج. 2016يعبر عن عام  2017 فيالصادر  الثاني

  كما حدث في األزمة  األعطال التكنولوجية الطارئة في عالجمن الضروري البحث عن حلول هندسية بديلة تساعد

 .األخيرة

 في  أظهرت أزمة تعطل بعض مواقع اإلنترنت الحاجة املاسة للحديث عن حوكمة اإلنترنت ومراعة أبعاد الشفافية

 مثل هذه األزمات. 

  ساعد حجم االستثمارات الكبيرة املوجه لقطاع تكنولوجيا املعلومات واألمن السيبراني بعض الدول العربية

 كالسعودية واإلمارات من الحصول على ترتيب متقدم في قيمة املؤشر.

 ل حدوث بعض األزماتمن املطلوب البحث عن إمكانية توفير شبكات إنترنت محلية يمكن االعتماد عليها حا 

 ، وكذلك مواقع تواصل اجتماعي محلية بديلة كما هو الحال في الصين وروسيا. املفاجئة

 ا كبيًرا في الجزء التشريعي واملؤسس ي لقضايا األمن السيبراني، وال زلن
ً
في حاجة كبيرة لرفع  اقطعت مصر شوط

، لك سد بعض الفجوات املوجودة في البنية التحتيةالقدرات الفنية ورفع املهارات في مجال األمن السيبراني، وكذ

 وتشجيع االستثمار في هذا املجال.


