
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/ 2022/6 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعين أول رئيس لألمن السيبراني في والية نيويورك على اإلطالق
  

  الجهود رئاسة  والمرموق المخضرم والعسكري السيبراني األمن مجال في البارز الدولي الخبير  أهيرن كولين سيترأس
  والمعقدة شيوًعا األكثر السيبرانية التهديدات  من نيويورك  لحماية الوكاالت   بين  المشتركة

  
  سيشرف على مركز العمليات األمنية المشتركة الذي أنشئ حديًثا 

  
  السيبراني لألمن  التحتية  البنية في دوالر مليون 62 بقيمة الوالية  ميزانية في مسبوقة غير استثمارات  على يعتمد

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تعيين كولن أهيرن كأول رئيس لألمن السيبراني للوالية على اإلطالق. بصفته خبيًرا  
رائًدا في األمن السيبراني والمرونة اإللكترونية واالستخبارات سيقود أهيرن الجهود المشتركة بين الوكاالت لحماية والية  

والعمل على ضمان األمن والمرونة اإللكترونية ألصول   -ة السائدة والمتطورة بشكل متزايد نيويورك من التهديدات اإللكتروني
  معلومات الوالية والبنية التحتية الحيوية ونزاهة أصول المعلومات للوالية.

  
لدينا لمكافحة التهديدات "تتخذ والية نيويورك نهًجا قويًا ورياديًا لتحويل البنية التحتية لألمن السيبراني قالت الحاكمة هوكول، 

يسعدني تعيين كولين أهيرن كأول رئيس لألمن السيبراني في والية نيويورك على   الناشئة وتحصين أصول المعلومات لدينا.
اإلطالق. في عصر التهديدات السيبرانية المتقدمة بشكل متزايد، ستكون خبرة كولين المثبتة وتجربته في الجيش والقطاع  

حاسمة في تحديد المخاطر اإللكترونية وتعزيز أنظمتنا الدفاعية ومنع الهجمات وضمان بقاء سكان   الخاص والحكومة
  نيويورك ومؤسساتنا محميين."

  
والعمل مع اإلدارة التنفيذية   -سيشرف أهيرن على جميع جهود تقييم التهديدات اإللكترونية والتخفيف من حدتها واالستجابة لها 

دارة المخاطر اإللكترونية ومنع الهجمات. سيقود أهيرن أيًضا مركز العمليات األمنية المشتركة الذي في كل وكالة حكومية إل
وهو أول مركز رائد من نوعه على مستوى الوالية الكتشاف التهديدات السيبرانية واالستجابة   -تم اإلعالن عنه مؤخًرا 

( التي قامت Joint Special Operations Command, JSOCستكون قيادة العمليات الخاصة المشتركة ) للحوادث.
وستقوم بربط والية نيويورك  -في فبراير/شباط ضرورية لمشاركة معلومات التهديدات اإللكتروني  بتشكيلها لالحاكمة هوكو

ليمية وأصحاب المصلحة األساسيين في  ومدينة نيويورك والحكومات المحلية واإلقليمية بشكل فعال والحكومات المحلية واإلق
  البنية التحتية والشركاء الفيدراليين.

  
"يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة لخدمة سكان نيويورك والعمل مع الحاكمة هوكول  قال كولين أهيرنرئيس األمن السيبراني،

الية. هذه اإلدارة ملتزمة بقيادة األمة في مجال  وفريقها لمواصلة بناء وتعزيز البنية التحتية لألمن السيبراني على مستوى الو
  األمن السيبراني وأنا متحمس جًدا لالنضمام إلى الخطوط األمامية لهذا الجهد."

  
عمل أهيرن سابقًا كنائب أول لمدير القيادة اإللكترونية لمدينة نيويورك والحقًا بصفة مدير أمن المعلومات باإلنابة حيث قاد 

قسم ومكتب في نطاق اختصاصها. في ذروة   100عملية تحويل وحدة إلكترونية صغيرة إلى وكالة ضخمة تضم أكثر من 
وهي مهمة ضخمة   -طالق في مدينة نيويورك قائمة على السحابة وانعدام الثقة الجائحة أنشأ أهيرن أول بيئة أمان على اإل
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قبل أن   تمكن القيادة السيبرانية من التمحور إلى العمل عن بعد مع االستمرار في الدفاع بشكل فعال ضد التهديدات السيبرانية.
  في التهديدات اإللكترونية.يبدأ العمل في حكومة المدينة عمل في الخدمات المالية كمهندس أمن وباحث 

  
 اإلرهابية سبتمبر 11 هجمات أعقاب في  الجيش احتياطيات  في التجنيد بعد  األمريكي بالجيش كضابط المهنية حياته أهيرن بدأ

  كقائد الجيش في مسيرته واختتم متعددة قيادية مناصب إلى ترقيته تمت أفغانستان.  في عامين لمدة جوالت  في خدم النهاية وفي
  الفضاء عمليات في متخصصة منظمة إنشاء على أشرف حيث  األمريكي  الجيشب السيبراني األمن لواء في سرية

  كلسترز ليف أوك 2 مع االستحقاق وحدة وتكريم البرونزية النجمة عليها  حصل التي العسكرية األوسمة تشمل اإللكتروني.
  نولتون.  وجائزة نجوم 3 ذات أفغانستان حملة وميدالية

  
 سي جورج مركز في  زائر ومحاضر كولومبيا  بجامعة والعامة الدولية الشؤون كلية في مساعد كأستاذ حاليًا  أهيرن يعمل

 كلية من األعمال إدارة وماجستير تولين جامعة من البكالوريوس درجة على حصل األمنية. للدراسات األوروبي مارشال
  نيويورك. بجامعة لألعمال ستيرن

  
"بفضل قيادة ورؤية الحاكمة هوكول أنشأت نيويورك أول   الطوارئ، قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات 

كرئيس لألمن السيبراني سيحضر كولين  مركز عمليات من نوعه للتنسيق السيبراني بين والوالية والشركاء الفيدراليين. 
( وقيادة جهودنا في مجال األمن السيبراني في جميع أنحاء الوالية من أجل  JSOCأهيرن ثروة من الخبرة لإلشراف على )

  حماية سكان نيويورك من التهديدات اإللكترونية المتزايدة باستمرار."
  

"إن اختيار الحاكمة لكولين أهيرن كأول مسؤول لألمن  ية نيويورك،قال أنجيلو "توني" ريديك رئيس قسم المعلومات بوال
في نيويورك، نتعامل مع كل تهديد   السيبراني في نيويورك هو الخطوة التالية في نهج واليتنا الذكي والشامل لألمن السيبراني.

ت االستخبارية في الوقت المناسب يمكن على محمل الجد ونعلم أن اتباع نهج شامل للوالية يدرك قيمة التعاون وتبادل المعلوما 
تحت قيادة الحاكمة هوكول تعطي والية نيويورك   أن يجعل كل مستوى من مستويات الحكومة أقوى وأكثر أمانًا وأمانًا.

األولوية لألمن السيبراني وتبني أول مركز عمليات مشترك من نوعه وتعمل بكل شيء لحماية البيانات الحساسة والحفاظ على  
( بلعب دور Information Technology Services, ITSتفخر خدمات تكنولوجيا المعلومات ) ن سكان نيويورك.أما 

  حاسم في هذا المسعى المهم."
  

يعتمد تعيين رئيس األمن السيبراني على التزام الحاكمة هوكول المستمر ببناء بنية تحتية قوية للدفاع عن األمن  
مليون دوالر   61.9مبلغ  2023في أبريل/نيسان للسنة المالية  هوكول الحاكمة وقعتها تتضمن ميزانية الوالية التي السيبراني.

لألمن السيبراني مما يضاعف االستثمار السابق. ستمول هذه االستثمارات وسائل الحماية الهامة، بما في ذلك توسيع برنامج  
يد احتيالي موسع، ومسح الكتشاف الفريق األحمر السيبراني التابع للوالية لتوفير اختبار اختراق إضافي، وبرنامج تمارين تص

تساعد هذه االستثمارات في ضمان أنه في حالة تعرض   الثغرات األمنية، وخدمات إضافية لالستجابة للحوادث اإللكترونية.
  جزء واحد من الشبكة للهجوم، يمكن للوالية عزل وحماية بقية النظام.

  
  والشركاء المحلية الحكومات لمساعدة دوالر مليون 30 بقيمة كةمشتر خدمات برنامج أيضاً  الموازنة هذه استثمار يتضمن

 الطبيعة تعني اإللكترونية. دفاعاتهم لتعزيز ونشرها  الجودة عالية إلكتروني  أمان خدمات على الحصول  في اآلخرين اإلقليميين
  ما  غالبًا  الوالية. أنحاء جميع  في بسرعة تنتشر أن يمكن الهجمات أن المعلومات تكنولوجيا  وبرامج الوالية لشبكات المترابطة

  الرعاية مثل مهمة خدمات يقدم وبعضها  أنظمتها، لحماية الالزمة الموارد أو التمويل الحكومية الهيئات من العديد تمتلك ال
  الحصر. ال المثال سبيل على البطالة، ضد والتأمين المياه، ومعالجة الطوارئ، وإدارة القانون، وإنفاذ الصحية،
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