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تمهید
 

یعد التحول الرقمي ظاهرة عالمیة، تؤثر بشکل أساسي علی کل جزء من أجزاء
المجتمع. ویوفر لنا هذا التحول فرًصا کبیرة، ولکنه وفي ذات الوقت یقدم لنا أیًضا مخاطر

کبیرة. 
کیف لنا أن ندیر الأزمات والمخاطر الکامنة في عملیات هذا التحول الرقمي، خاصة وأننا دولة

نامیة جدا في عملیات الرقمنة، وما زلنا في مرحلة الخداج الأمني بمجال الأمن السیبراني.
 التحول الرقمي مرتبط ارتباطا وثیقا بالأمن السیبراني، لأن هذا الامر سوف یمس کل نواحي
الحیاة ویهم المجتمع بأسره. لذا یجب علی مؤسسات الدولة بناء حالة من الوعي الرقمي،
وتجسیر الفجوة الرقمیة ومحاولة الخلاص من الفجوة الرقمیة المعرفیة، حتی نصل الی
مرحلة تشارکیة في بناء مجتمع قائم علی الرقمنة ویتمتع بمنظومة أمن سیبراني متینة،

یکون فیها المواطن عنصرا أساسیا في بناء مناعة رقمیة.
 

من البدیهي أن نعلم بأن العالم الرقمي متداخل وینخرط فیه العدید من أصحاب المصالح
المختلفة، یتداخل فیه القطاع الحکومي الرسمي مع القطاع التجاري والقطاع الاجتماعي
بکل تناقضاته ولکل مکون من مکونات هذا العالم طرقه المختلفة، وأسالیبه الخاصة
للوصول إلی ما یرید من خلال هذا العالم الرقمي. وهنا لا بد من إیجاد قواعد مشترکة ولو
بالحد الأدنی بین جمیع مکونات المجتمع الحکومیة والخاصة، من أجل بناء مجتمع رقمي

متماسك.
 
 

الإستراتیجیة الوطنیة للأمن
السیبراني (الأردن نموذجًا)



بیئة تشریعیة علی مستوى سن القوانین والتشریعات الخاصة التي تتواکب مع الحالة
الرقمیة.

التدابیر التنظیمیة (الإستراتیجیات والمنظمات المنفذة، بناء وکالات الأمن السیبراني،
ووحدات مکافحة الجرائم الالکترونیة).

إجراءات تنمیة القدرات وقیاس درجة الوعي وحملات التدریب والتعلیم والحوافز
وتطویر الإمکانیات البشریة التقنیة.

البحث والتطویر في برمجیات الأمن السیبراني (العمل الدؤوب علی بناء صناعات خاصة
بالأمن السیبراني، وتوفیر کافة سبل نجاح مثل هذه الصناعات)

التعاون مع المنظمات الدولیة وعقد الاتفاقیات الخاصة بالأمن السیبراني
قیاس صلاحیة القوانین واللوائح المتعلقة بالجرائم الالکترونیة والأمن السیبراني مع

تطور الحالة الرقمیة العالمیة.
لوائح حمایة البیانات والبنی التحتیة الحرجة (إدارة الأزمات السیبرانیة)

الانخراط في شراکات بین القطاعین العام والخاص في مجال الأمن السیبراني
عقد اتفاقیات ثنائیة في مجال الأمن السیبراني

عقد اتفاقیات متعددة الاطراف في مجال الأمن السیبراني 
المیزانیات والتمویل (لا یجب أن تخضع میزانیات تمویل بناء منظومات الأمن السیبراني،
وعملیات الأمن السیبراني بشکل عام لتقیید مؤسسات الدولة الروتیني، وإنما یجب أن
تتمتع مؤسسات الأمن السیبراني بمیزانیة مفتوحة لکن تحت رقابة دینامیکیة خاصة

تمنع الفساد.
إدارة آلیة الإبلاغ عن الحوادث (إدارة الأزمات السیبرانیة)

ملخص للبیئة الإستراتیجیة
 

البیئة الرقمیة، بیئة خاصة جدا، متحولة ومتحرکة ولا یمکن أن تکون في حالة ثبات
وجمود، هي بیئة لا تعرف الاستقرار والثبات أبدا، هي في حالة تطور علی مستوى الثانیة
الواحدة في التوقیت البشري، لذا هي تحتاج منا أن نولیها عنایة خاصة، وأن نوفر لها بیئة
خاصة من کافة الجوانب، حتی تکون بیئة منتجة وفي حدها الأدنی من المخاطر. لذا لا بد

من توفر:
 



الرؤیــة 
 

السیادة الرقمیة، وسیادة الدولة علی معلومات المواطنین والمقیمین فیها، سیادة في غایة
الأهمیة والضرورة، ویجب أن تعطی الأولویة القصوى في الرعایة والعنایة الحثیثة، من أجل
بقاءها بعیدة عن الاستباحة والتسریب والاختراق. لذا کان لا بد من بناء منظومات خاصة
بالأمن السیبراني في المملکة، من أجل حمایة ووقایة الفضاء السیبراني الأردني من أیة
خروقات وتسریبات. کما یجب اعتبار هذه السیادة مقدسة، لا یجوز المساس بها، ویجب أن
تکون المؤسسات السیبرانیة الأردنیة في حالة جهوزیة تامة وفي حالة استنفار رقمي دائم
من اجل هذه الغایة النبیلة المقدسة، مع ضمان دعم القیم الأساسیة مثل الدیمقراطیة

وسیادة القانون وعدم المساس بحقوق الإنسان والحریات.

الرسالة
 

الإستراتیجیات الخاصة ببناء منظومة أمن سیبراني في الأردن، مبنیة علی الهدف العام
لسیاسة تکنولوجیا المعلومات علی أن تصبح "المملکة الاردنیة الهاشمیة" رائدة في تسخیر
فرص التحول الرقمي وتعتمد علی نقاط ترکیز مجموعة الأمن السیبراني وتجسدها من قبل
الحکومة في إستراتیجیتها للأمن القومي وفي الإستراتیجیة الرقمیة، ویجب أن تنص
إستراتیجیة الأمن القومي علی أن "المملکة الاردنیة الهاشمیة" تعمل بنشاط علی حمایة
مصالحها الوطنیة والدفاع عنها متی کانت معرضة للتقویض. ویجب أن تنص الإستراتیجیة
الرقمیة علی أن المملکة الاردنیة الهاشمیة ستوفر أفضل الظروف للأمان والمشارکة وتحمل

المسؤولیة وبناء الثقة في المجتمع الرقمي.
 

الاسم الرسمي للإستراتیجیة
 

الإستراتیجیات الخاصة ببناء منظومة أمن سیبراني في الأردن



خمس سنوات تبدأ من 2023 وإلی 2028

الإطار الزمني للإستراتیجیة
 

 
لماذا خمسة سنوات؟

 لأنها المدة الکافیة من أجل اعداد جیل تقني جامعي متدرب ومتعلم تعلیما حقیقیا
متمیزا في مجال أمن المعلومات والذکاء الاصطناعي، لیکون هذا الجیل نواة وطلائع الجیش

الإلکتروني الخاص بالمملکة الأردنیة الهاشمیة.
 

ما الذي یجب حمایته؟

الاستقرار الاقتصادي

أهداف الاستراتیجیة
 

 
یعتمد أي مجتمع دیمقراطي منفتح علی قدرة المؤسسات في ذلك المجتمع علی
الحفاظ علی السریة والنزاهة عند التعامل مع المعلومات. وهذا یعني أن کل المعلومات
والأنظمة المستخدمة لتخزینها ونقلها یجب حمایتها وطنیا (من قبل برمجیات وتقنیات

وطنیة التصنیع لا تعتمد علی الاستیراد الخارجي، لأن هذا الاستیراد له عواقب وخیمة).
 

 
إن فقدان المعلومات الحساسة أو سرقتها أو التلاعب بها أو نشرها أو تسریبها إلی جهات
غیر مصرح لها وقد تستهدف هذه الجهات الوطن من عدة مناحي أهمها البعد
الاقتصادي، ویمکن أن یکون لهذا الأمر عواقب کبیرة. لا بد وأن نعلم أن هناك کمیات
کبیرة من المعلومات ذات الأهمیة للدولة والمجتمع تحتوي علی معلومات حساسة فیما
یتعلق بالخصوصیة. مثل المعلومات التي لها علاقة بإنفاذ القانون، والمنتجات

التکنولوجیة التقنیة، والأعمال التجاریة بشکل عام.
تتعامل مؤسسات الدولة باستمرار مع کمیات کبیرة من المعلومات الحساسة تتحکم بها
عن بعد أو عبر الانترنت أو عبر تقنیات وبرمجیات خاصة، علی سبیل المثال التحویلات
المالیة داخلیا وخارجیا، توزیع الکهرباء أو إمدادات المیاه أو النقل أو البنیة التحتیة للنقل
أو معدات المستشفیات والأنشطة الصناعیة وکل هذه القطاعات معرضة للحوادث
والعبث والاختراق والتسریب.  ولا بد من الإشارة إلی أن حوادث الاختراقات والهجمات

المتعلقة بالتجارة والصناعة یمکن أن یکون تأثیرها بعید المدى علی الاقتصاد الوطني.



الاستقرار الأمني
 

من المعلوم أن موقع المملکة ومواقفها السیاسیة والامنیة بمکافحة کافة أشکال الإرهاب
وخطاب الکراهیة وازدراء الادیان. جعلها دوما عرضة للاستهداف من قبل الجماعات
المتطرفة خاصة عبر الإنترنت. کما أن أیة بیئة اقتصادیة وتجاریة وتعلیمیة تحتاج الی
استقرار أمني طویل المدى وعلی درجة عالیة من التدریب والحرفیة بالعمل والاستجابة

لکل المخاطر التي من الممکن أن تواجه المجتمع الاردني.
إن جهود الأمن السیبراني نشاط ضروري للحفاظ علی جودة وفعالیة وظائف المجتمع
وشرط مسبق للقدرة علی تسخیر فرص التحول الرقمي، وتشمل هذه الفرص کل شيء

من الخدمات العامة الرقمیة المتطورة إلی المرکبات والمصانع الآلیة. 
ومن مسؤولیات الأمن السیبراني حمایة السیادة الرقمیة علی المعلومات والقیم
والأهداف المجتمعیة الأساسیة، مثل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات العامة.
وحمایة المعلومات العامة والخاصة لجمیع مؤسسات الدولة والمعلومات الخاصة

بالمواطنین والمقیمین في المملکة الأردنیة الهاشمیة.
إن بناء جیش إلکتروني خاص بالمملکة قادر علی مواجهة التحدیات الرقمیة ووقف
الهجمات والتقلیل من آثارها إن وقعت. ودخول المملکة الأردنیة الهاشمیة في مجال
تصنیع المنتجات الخاصة بالأمن السیبراني والبرمجیات الخاصة بها أیضا. وبناء بیئة عمل
مناسبة وملائمة لاستقطاب الشرکات الصناعیة الرقمیة الکبرى وبناء شراکات خاصة

معها، من أجل اعداد جیل تقني محترف.

رغبة جلالة الملك وولي عهده بأن تکون المملکة الأردنیة الهاشمیة في طلیعة
الأمم في کل مناحي الحیاة وخاصة في الحالة الرقمیة، وتحسین ترتیب المملکة

علی قوائم الدول لیکون في مقدمة الأمم.
تشریع قوانین خاصة متطورة تتلاءم والحالة الرقمیة العالمیة

توفر أجیال مستعدة لتکون نواة جیش وطني الکتروني للملکة الأردنیة الهاشمیة 
تطور المنظومة التعلیمیة الجامعیة وتوفر البنی التحتیة اللازمة لذلك. 

المرتکزات
 



اهتمام وعنایة جلالة الملك وولي عهده في بناء بیئة سیبرانیة مناسبة تجعل
المملکة في مقدمة دول العالم بالحالة السیبرانیة العالمیة.

الإرادة الملکیة بتشکیل المرکز الوطني للأمن السیبراني 
توفر خبراء أردنیون في مجال أمن المعلومات 

توفر رأس المال من القطاع الخاص المستعد للمشارکة في بناء بیئة سیبرانیة أردنیة 
توفر التشریعات الخاصة ببناء بیئة أمن سیبراني أردني

الترابط والتناغم ما بین کافة مؤسسات الامن السیبراني في الأردن 
توفر بیئة تعلیمیة مستعدة لتطویر أدواتها في الجامعات الأردنیة لتخریج جیل

محترف بالأمن السیبراني

نقاط القوة والضعف (البیئة الداخلیة)
 

نقاط القوة
 

 

من المفهوم ومن المتعارف علیه عالمیا، أن الحالة السیبرانیة في أي بلد لا یمکن
تجزئتها. ونحن في المملکة نمتلك العدید من المؤسسات المختصة بالأمن
السیبراني، والتي لا بد أن تتوحد جمیع الجهود والطاقات في مؤسسة واحدة فیها
مندوبین عن کافة القطاعات العامة وبعض القطاعات الخاصة. والمیزانیات التي
تصرف علی العدید من المؤسسات نستطیع أن نوحد هذا الامر في سبیل خلق بیئة

أمن سیبراني متینة وعصیة علی الاختراق.
ثبات القوانین والأنظمة الحاکمة للحالة السیبرانیة لسنوات عدیدة وعدم تطویرها
یؤدي إلی إحداث ثغرات خاصة بتلك القوانین نظرا للتطور التقني الهائل علی

مستوى الثانیة الواحدة بالزمن البشري.
أثر الهجمات السیبرانیة والجرائم الالکترونیة سریع جدا علی الضحایا. 

عدم توفر محاکم خاصة وبیئة قضائیة متخصصة بالأمن السیبراني وکذلك علی
مستوى الادعاء العام.

عدم توفر مختصین بمسرح الجریمة الرقمیة والسیبرانیة.
المناهج التعلیمیة وضرورة الفصل ما بین تکنولوجیا المعلومات وهندسة الحاسوب

وأمن المعلومات والذکاء الاصطناعي.
المناهج التعلیمیة ثابتة لسنوات عدیدة وواقع الامن السیبراني متحرك ومتطور

علی مستوى الثانیة.

نقاط الضعف
 



المعضلة الخاصة بإحجام المبدعین في مجال الامن السیبراني علی
المستوى الفردي من التعاون مع مؤسسات الأمن السیبراني.

لا بد من إعادة تأهیل من یقومون علی تطویر المناهج وتدریسها المختصة
بالأمن السیبراني والذکاء الاصطناعي.

عدم وجود مکاتب ارتباط خاصة لشرکات التواصل الاجتماعي العالمیة في
المملکة. 

الفرص والمخاطر والتهدیدات
 

الفرص
 

حداثة العلوم السیبرانیة وانخراط الشباب الأردني في هذا المجال والشغف الکبیر لدى
قطاع کبیر من أبناء الوطن لیکونوا جزء لا یتجزأ من منظومة الامن السیبراني في الوطن
یشکل قاعدة أساسیة لفرص کبیرة متاحة خاصة مع توفر هذا الشغف لدى رأس الهرم
بالدولة جلالة الملك وولي عهده حفظهما الله بأن یکون الأردن نموذجا یحتذى في
مجال الامن السیبراني في المنطقة وعلی مستوى العالم. توفر البنی التحتیة وتوفر
المواد الأولیة التي تدخل في کثیر من الصناعات التقنیة بالمملکة یعطینا امتیازا کبیرا

وفرصة لا یجب تفویتها.

المخاطر والتهدیدات
 

حجم التهدیدات والمخاطر في المجال التقني یتراوح ما بین خطر بسیط وخطر واسع
النطاق، وقد یتحول الخطر البسیط بلمح البصر إلی خطر واسع النطاق. وهذا ما یشکل
الخطورة في التعامل مع التقنیات إذا لم نکن مؤهلین تأهیلا مناسبا للتعامل مع الحالة

الرقمیة السیبرانیة بشکل عام.
 

إن التهدیدات التي قد تواجهنا في أي وقت من الأوقات من تعطیل للبرامج أو للأجهزة أو
اضطرابات في بیئة التشغیل قد یکون سببها موظف غیر مؤهل بحیث یساعد في نجاح

هذه التهدیدات وجعلها واقعا مّرا یعاني منه المجتمع.
 
 



من البدیهي أن یمتلك هؤلاء المهاجمون المؤهلون القدرة والموارد والمثابرة
لابتکار أسالیب وطرق خاصة من اجل استخدامها، وفي بعض الأحیان یمتلك
أولئك الناس طرقا مبتکرة متقدمة جدا قد لا تمتلکها أقوى البلدان تأهیلا في
الحالة السیبرانیة. ویعود هذا التفوق لمصادر التمویل التي لا تتوقف لهؤلاء جراء

عملیات الاختراق والابتزاز.
 

وبعض الاختراقات قد تشکل تهدیًدا عدائًیا سیاسیا هدفها التجسس علی أسرار
الدولة وإمکانیاتها، أهمها أدوات القوة العسکریة والحالة الأمنیة والاقتصادیة
والتصنیعیة العسکریة وإنتاج البرمجیات والأجهزة الخاصة بالأمن السیبراني.
بمعنی أن من یقوم بعملیات الاختراق جیش إلکتروني سیبراني خاص وتابع
لدولة قد تکون معادیة وقد تکون صدیقة، حیث إنه من المعلوم والمفهوم
بعدم وجود دولة صدیقة أو حلیفة ولا وجود لبعد قومي في الحالة السیبرانیة،
وإنما یحاول الکّل أن یتجسس علی الکّل، وهذا لّب الصراع السیبراني العالمي.
ومن الممکن استخدام الاختراقات والهجمات السریة من أجل الاستعداد للتخریب

ضد البنیة التحتیة الحیویة في وقت السلم.
 

 ویمکن أیًضا استخدام هذه الأفعال بشکل علني کأداة في المقام الأول، وفي
المراحل الأولی من العملیات العسکریة یمکن أن تکون الهجمات الإلکترونیة کبیرة
العواقب علی الوظائف المجتمعیة الحیویة وأنظمة تکنولوجیا المعلومات
الحرجة المشابهة لـهجوم مسلح تقلیدي وبالتالي، في بعض الحالات، یمکن
اعتباره هجوما مسلًحا یتم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك الخاصة بتلك
الحالة. کما ویمکن أن توجه الهجمات ضد قیمنا وتاریخنا ومحاولات التشکیك
بالمواقف الوطنیة والنیل من الحقوق الأساسیة للمواطنین ومحاولة التأثیر علی
تطور الحیاة الدیمقراطیة التي کفلها الدستور. فعلی سبیل المثال من خلال
حملات التضلیل والتأثیر باستخدام المعلومات المضللة لنشر تفاصیل غیر
صحیحة أو مضللة عن عمد من أجل التأثیر علی مواقف الناس ووجهات نظرهم
وأفعالهم في اتجاه معین. وقد تؤدي المعلومات المنشورة إلی تقویض الثقة في

مؤسساتنا العامة.



تأمین نهج منظم وشامل في جهود الأمن السیبراني
تعزیز أمن الشبکة والمنتج والنظام

تعزیز القدرة علی منع واکتشاف وإدارة الهجمات الإلکترونیة وغیرها من
تکنولوجیا المعلومات

الحوادث
زیادة إمکانیة منع ومکافحة الجریمة السیبرانیة

زیادة المعرفة وتعزیز الخبرة
تعزیز التعاون الدولي

 ولتقلیل نقاط الضعف وتعزیز أهداف الأمن وتکنولوجیا المعلومات في المملکة
الاردنیة الهاشمیة فلا بد من اجراء تقییم حکومي رسمي للواقع الرسمي
السیبراني وللمجهود الخاص في الأمن السیبراني، وتحدید الأولویات حسب ما

یلي:

 الأولویة الإستراتیجیة
 

 تأمین نهج منظم وشامل في جهود الأمن السیبراني بهدف أن یکون لدى سلطات
الحکومة المرکزیة والبلدیات ومجالس المحافظات والشرکات والمنظمات الأخرى معرفة
بالتهدیدات والمخاطر، وکیفیة التعامل الأولي مع حالات اختراق مفترضة. وکما یجب أن
یکون هناك نموذج وطني لدعم ممنهج لجهود الأمن السیبراني. إن وجود أمان إلکتروني
أمر مهم لمعظم الأنشطة، لتحقیق جودتها ومتطلبات فعالیتها. لذلك فإن تحسین الأمن
السیبراني لیس فقط مسألة تلبیة المتطلبات الخارجیة، ولکنه أیًضا طریقة لتحسین
النشاط السیبراني في الوقت نفسه، ولا یمکن النظر إلی الأمن السیبراني علی أنه فقط
قلق من النشاط نفسه، وبالتالي یمکن أن یکون لأوجه القصور في الأمن السیبراني

تداعیات تتجاوز بکثیر حدود النشاط.

ولا بد للحکومة من أن تحدد عدًدا من الأهداف لکل من هذه الأولویات، بدایة من: 



المسؤولیة والوعي بالمخاطر ونظرة شاملة
 

تفترض جهود الأمن السیبراني الناجحة الوضوح فیما یتعلق بمن هو المسؤول عن
هذا الأمر بشکل مباشر. وهذا ینطبق علی جمیع المستویات – داخل مؤسسات

الدولة ومنظمات المجتمع علی حد سواء.
 

یجب أن یکون کل أصحاب القرار في القطاعین العام والخاص علی درایة بالمخاطر
المتعلقة بالفضاء الإلکتروني والأمن السیبراني وأن هذا الفضاء له تأثیر علی
أهداف أنشطتهم وقدرتهم علی التعامل مع هذه المخاطر. یشکل هذا الوعي
بالمخاطر أساسا مهما في الاستقرار بشکل عام. مع العلم أن الأمن السیبراني مجال
معقد جدا ویتطلب العدید من التخصصات التي تغطي کافة مجالات الحیاة، إداریا

واقتصادیا وقانونیا.
 

لا بد ولا مناص من جعل الأمن السیبراني جزء طبیعي لا یتجزأ من کل عمل علی
جمیع مستویات المجتمع: داخل وبین مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع

المدني وقطاعات المجتمع المختلفة. 
 

ویجب أن تهدف التدابیر الخاصة بالأمن السیبراني إلی إنشاء مناعة رقمیة لدى
کافة فئات الشعب وأکثر قوة لدى مکونات المجتمع، في الحالة الطبیعیة وفي

حالة إدارة الاضطرابات والأزمات، وهي التي تشکل الخطورة الأکبر. 
 



تقییم المخاطر، ورسم خرائط الأصول الحساسة للأمن وتحدید مستویات
الحمایة مع التدابیر الأمنیة المرتبطة بها علی أساس ودعم مشترك.

رسم نموذج لجهود الأمن السیبراني المنهجیة. یهدف هذا النموذج إلی
تکوین منصة مشترکة لجهود الأمن السیبراني والذي یجعل التنسیق بین

کافة مؤسسات الأمن السیبراني ممکنا ومتاحا.
جمع اللوائح والأسالیب والأدوات والدورات التدریبیة وما إلی ذلك، علی
مستوى مؤسسات السلطة بحیث تکون متاحة للجمیع. ولا بد من الاعتقاد بأن
النموذج الوطني سوف یساهم ویسهل علی أصحاب القرار في مؤسسات
الدولة الذین یقومون بإجراء تقییمات موحدة للتهدیدات والمخاطر، وبالتالي

تحقیق مستوى من الأمن السیبراني مماثل وکاف للحمایة.
إن التعقید وطبیعة التخصصات المتعددة والتطور السریع للأمن السیبراني
یتطلب تعاوًنا فعاًلا. والتعاون الجید في الأمن السیبراني لدى کافة فئات
المجتمع مهم أیضا أثناء الحالة الطبیعیة، من أجل بقاء القدرة التشغیلیة
لإدارة الاضطرابات الخطیرة في حالة تشغیلیة دائمة ومستمرة ومتجهزة لأي

طارئ. 

منهجیة النموذج الوطني لجهود الأمن السیبراني
 

في الحالة الأردنیة، هناك مؤسسات مختلفة تقوم علی حالة الأمن السیبراني
الأردني یجمعها في النهایة المرکز الوطني للأمن السیبراني. وتقوم کل مؤسسة
بجهودها في مجال الأمن السیبراني بطرق مختلفة جزئًیا، وفًقا للظروف
والاحتیاجات المختلفة، بناًء علی عدة أطر تنظیمیة متباینة وتصورات مختلفة

جزئًیا عن التهدیدات والمخاطر. 
 

عندما یکون هناك تنسیق في ما بین مؤسسات الدولة المختلفة والتي تتعاطی
بحالة الأمن السیبراني ویکون هناك تمریر للمعلومات الخاصة بذلك فإن هذا
التدبیر من الضرورة في الحد من المخاطر والحفاظ علی المستوى الآمن، لأنهم ان

لم یفعلوا سوف یعرضون الحالة الأمنیة السیبرانیة للخطر.  
 

عندما یکون هناك تنسیق وتمریر للمعلومات الخاصة في ما بین مؤسسات الدولة
المختلفة المعنیة بحالة الأمن السیبراني، فإن مثل هذا التدبیر ضروري في الحد
من المخاطر والحفاظ علی مستوى الأمن، لأن وجود أي ثغرة في التواصل بین هذه

المؤسسات سیکون خطرا علی الحالة الأمنیة السیبرانیة العامة.  
 

في الحالة السیبرانیة هناك دوما حاجة للقیام بأنشطة مثل: 

 



انتهی.


