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  شهر التوعية باألمن السيبراني 2021الحاكمة هوكول تعلن أكتوبر 
  

  "Do Your Part. #BeCyberSmart" 2021موضوع حملة عام 
  

شهر التوعية باألمن السيبراني في والية نيويورك.   2021أعلنت فيه أكتوبر   تصريًحا أصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم
الذكية لسكان نيويورك لألمن السيبراني    يأتي هذا اإلعالن كجزء من جهد دؤوب لزيادة الوعي بأهمية تطوير الممارسات

والعادات اآلمنة عبر اإلنترنت في الوقت الذي نواجه فيه تهديدات إلكترونية متزايدة. يأتي شهر التوعية باألمن السيبراني في  
وتوفير األدوات أكتوبر من كل عام، ويعد جهًدا تعاونيًا معترفًا به على المستوى الوطني إلشراك الجمهور وتثقيفه حول األمن  

  والموارد لمساعدتهم على البقاء آمنين على شبكة اإلنترنت.
  

"نظًرا ألن أصولنا المحلية والوالئية والفيدرالية تضطر بشكل متزايد إلى التعامل مع الضرر الناجم   قالت الحاكمة هوكول:
عن النشاط اإلجرامي عبر اإلنترنت، فمن األهمية أن يضمن كل من األفراد والمؤسسات تركيًزا مكرًسا لممارسات األمن  

ن نيويورك على جميع مستويات القطاعين العام والخاص حتى  وأضافت: "إننا نعمل على زيادة وعي سكا السيبراني الجيدة".
 تتمكن دولتنا من االستمرار في قيادة األمة في معركتها الشرسة ضد هذا التهديد المتطور للقرن الحادي والعشرين."  

  
 .Do Your Partشعار الشهر السنوي الثامن عشر للتوعية باألمن السيبراني: "أِد دورك، وكن ذكيًا على اإلنترنت" )

#BeCyberSmart  ويسلط الضوء على األهمية المتنامية لألمن السيبراني ويشجع األفراد والمؤسسات على اتخاذ ،)
  التدابير الالزمة لحماية أنفسهم في العالم اإللكتروني.

  

"يعمل قسم األمن يري: وقال نائب المفوض التنفيذي لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك تيرينس جيه أول
الداخلي وخدمات الطوارئ مع الحكومة وشركاء البنية التحتية الحيوية لتعزيز الحماية ضد التهديدات اإللكترونية واالستجابة  

ومع ذلك، فإن األمن السيبراني هو مسؤولية الجميع. إن القدرة على تحديد التهديدات  بسرعة للحوادث عند وقوعها. 
اإللكترونية واالستجابة بشكل مناسب أمر بالغ األهمية لحماية المعلومات الشخصية، ولهذا يجب على سكان نيويورك اتخاذ 

ن المخاطر وفهم الخطوات األساسية لحماية األنظمة  التدابير الالزمة خالل شهر التوعية باألمن السيبراني لتثقيف أنفسهم بشأ
  والشبكات التي يعتمدون عليها ". 

  
"مع استمرار تزايد الهجمات اإللكترونية، من   وقال القائم بأعمال المشرف على الخدمات المالية، أدريان إيه هاريس: 

تواصل وزارة الخدمات المالية بوالية نيويورك  الضروري لنا جميعًا تأمين الثغرات المحتملة لتقليل مخاطر تلك الهجمات.  
دعمها للوائح الوزارة المبتكرة واألولى من نوعها في مجال األمن السيبراني للمساعدة في ضمان يقظة الكيانات الخاضعة 

  للوائح ضد الهجمات اإللكترونية وحماية المستهلكين ونزاهة مجال الخدمات المالية في نيويورك."

  
 أنجيلو نيويورك بوالية المعلومات قسم رئيس  قاله ما هذا  "يمثل األمن السيبراني أهم أولوياتنا في هذا العصر الرقمي"، 

وأضاف: "بفضل قيادة الحاكمة هوكول وشركائنا على جميع مستويات الحكومة، أصبحت نيويورك على أهبة   ريديك. "توني"
  واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على أمن نيويورك."االستعداد لمواجهة التهديدات اإللكترونية. يجب علينا التعاون جميعًا

  
الرقمية أمر فائق  "إن ضمان اهتمام كل فرد بحماية بصمته ويورك: قالت كارين سورادي، رئيسة قسم المعلومات في والية ني

هناك اعتماد متزايد على استخدام التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا، ومع هذه   األهمية في العالم المترابط الذي نعيشه اليوم. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Cybersecurity_Awareness_Month_2021.pdf
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التبعية تكمن مخاطر السرية والنزاهة والتوافر. لذا يجب علينا جميعًا فهم دورنا في إدارة هذه المخاطر. يوفر شهر التوعية 
كترونية" الجيدة التي ستساعد المستخدمين على باألمن السيبراني فرصة ممتازة لتركيز االنتباه على ممارسات "الصحة اإلل

  حماية هويتهم وأجهزتهم وبياناتهم".
  

"يعمل موظفو شرطة الوالية يوميًا سواء كانوا محلفين أو مدنيين،  أما مدير شرطة والية نيويورك كيفن ب. بروين، فقد قال: 
ة بأن اليقظة والحذر في العالم الواقعي هما باألهمية  على الحفاظ على أمان سكان نيويورك على اإلنترنت. ونود تذكير العام

ذاتها في العالم اإللكتروني. تأكدوا أن مواقع تسوقكم آمنة، وأن جهاز الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية محدثة ببرامج األمان  
معًا   دم وقوعكم ضحايا لالحتيال.الحديثة، وال تشاركوا كلمات المرور أبًدا، وتحققوا بانتظام من بياناتكم المالية للتأكد من ع

  بمقدورنا منع الجرائم اإللكترونية في المستقبل." 
  

يمثل األمن السيبراني تحديًا كبيًرا لجميع المؤسسات، ولكنه يشكل تحديًا خاًصا للشركات الصغيرة التي ال تملك مسؤولي أمن 
٪ من  43، فإن أكثر من 2019اختراق بيانات فيرايزون عام  المعلومات أو موظفي األمن السيبراني. وفقًا لتقرير التحقيق في 

  الهجمات اإللكترونية تستهدف الشركات الصغيرة.
  

( غير الربحية  GCA) Global Cyber Allianceتوفر وزارة الخدمات المالية بوالية نيويورك بالشراكة مع منظمة 
تساعد هذه الموارد الشركات الصغيرة على حماية نفسها  مجموعة أدوات مجانية لألمن السيبراني للشركات الصغيرة. 

وعمالئها من التهديد السيبراني المتصاعد. تشمل المجاالت التي تغطيها مجموعة أدوات األمن السيبراني المجانية تحديد 
العوامل، ونسخ األجهزة والبرامج، وتحديث الدفاعات ضد التهديدات السيبرانية، وتقوية كلمات المرور والمصادقة متعددة 

  البيانات احتياطيًا واستعادتها، وحماية أنظمة البريد اإللكتروني.
  

األمن السيبراني المجانية للشركات الصغيرة وعينة سياسات األمن السيبراني التي طورتها   مجموعة أدواتيمكن العثور على 
  . موقعها اإللكترونيوزارة الخدمات المالية على 

  
موضوع هذا العام يحفز األفراد والمؤسسات على تحمل دورهم في حماية مساحتهم من الفضاء السيبراني. إذا أدى الجميع 

ون  فسيك  -أي تطبيق ممارسات أمنية أقوى، ورفع وعي المجتمع، وتثقيف الفئات المعرضة للخطر، وتدريب الموظفين  -دوره 
  عالمنا المترابط أكثر أمانًا وصموًدا للجميع.

  
  سيتمحور كل أسبوع في شهر التوعية باألمن السيبراني حول موضوع جديد:

فهم وتطبيق مفهوم "الصحة السيبرانية" األساسية، مثل أهمية كلمات المرور القوية، واستخدام المصادقة متعددة  •
  العوامل، وإجراء تحديثات البرامج ونسخ البيانات احتياطيًا. 

نصية أو التعرف على محاوالت التصيد االحتيالي واإلبالغ عنها، سواء كانت عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل ال •
  مربعات الدردشة.

عدم اقتصار تمكين األفراد على ممارسة السلوك اآلمن على اإلنترنت فقط، بل والتفكير في االنضمام إلى مهمة   •
  تأمين عالمنا اإللكتروني بالسعي للحصول على مهنة في مجال األمن السيبراني. 

والعمليات "آمنة حسب التصميم" وتشجيع   جعل األمن السيبراني أولوية تجارية من خالل ضمان أن المنتجات •
  مراعاة األمن السيبراني عند شراء أجهزة جديدة متصلة باإلنترنت.

  
( بوالية نيويورك عدًدا من الموارد التعليمية المجانية للعامة، مثل مجموعة ITSيقدم مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات )

ملصقات وتقويمات وكتيبات ومحتويات أخرى تتعلق   أدوات التوعية اإللكترونية لألمن السيبراني. تتضمن مجموعة األدوات
اإللكترونية بطرق عملية وغنية   باألمن السيبراني يمكن تنزيلها ومشاركتها للمساعدة في الترويج لموضوعات السالمة

بالمعلومات ومسلية وسهلة االستخدام.مواد مجموعة األدوات متوفرة على موقع مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات  
www.its.ny.gov/ciso/.  

  
بالتزامن مع شهر التوعية باألمن السيبراني، سيقوم مدير أمن المعلومات في مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بوالية  

. هذه 12نيويورك بتنسيق مسابقة ملصقات األمن السيبراني على مستوى الوالية للطالب في رياض األطفال حتى الصف 
على أمان األطفال على اإلنترنت بطريقة ممتعة وغنية بالمعلومات. سيتم   فرصة مناسبة لمعلمي المدارس للتركيز على الحفاظ

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4b8d6770-14165e6b-4b8f9e45-0cc47a6d17e0-ec715377b86b73be&q=1&e=a7b84d43-66fd-45ed-81f7-0a3fece1f898&u=https%3A%2F%2Fwww.globalcyberalliance.org%2Ffinancial-institutions%2F
https://www.dfs.ny.gov/consumers/small_businesses#cybersecurity-tools
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( وإشراكهم في المسابقة الوطنية.لمزيد ITSعرض الفائزين بوالية نيويورك على موقع مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات )
online-safe-kids-2022-https://its.ny.gov/2021-من المعلومات حول مسابقة الملصقات، يرجى زيارة الموقع 

contest-poster.  
  

لمزيد من   /www.its.ny.gov/cisoيمكنك زيارة موقع مدير أمن المعلومات في مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات 
، وفيسبوك  NYSCyber#المعلومات حول الشهر الوطني للتوعية باألمن السيبراني، وتابعنا على تويتر على 

www.facebook.com/NYS.Office.ITS/.  
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