
  االفتتاحكلمة 

 ورشة عمل حول تعزيز الحماية واألمن على الفضاء السيبراني في المنطقة العربية  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على خير خلق هللا

 محمد بن عبدهللاسيدنا 

 وعلى آله وصحبه ومن وااله 

 أما بعد

 المحترم   ،   ناصر بن خميس الجشميسعادة 

  ، راعي حفلنا هذا الماليةوزارة وكيل 

 السعادة أصحاب

 ضيوفنا األعزاء ...

 أسعد هللا صباحكم جميعا بالخير والمسرات 

 ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته و

 

الحرص على  هذا جميعا لكم مثمنين على أرض السلطنة، اللقاء  بكم جميعا هنا اليوم في هذانرحب يسرنا أن 

تنظمها والتي "  تعزيز الحماية واألمن على الفضاء السيبراني في المنطقة العربية "ورشة عمل المشاركة في 

بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لجنة األمم المتحدة االقتصادية  هيئة تقنية المعلومات 

الدولي تحت مظلة المركز اإلقليمي لألمن السيبراني لإلتحاد ذلك و  واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 .لإلتصاالت الذي تستضيفه السلطنة

 

 حضورنا الكريم:

 

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن أهم األساسيات و الركائز لبناء الثقة في استخدام األمن السيبراني  يعتبر

حيث يرتبط مفهوم األمن في فضاء اإلنترنت إرتباطاً وثيقاُ بتعزيز ، مجتمع المعلومات  وهذا ما اكدته نتائج قمم

المقابل فإن هناك العديد من الصعوبات لتنيمة اإلجتماعية واإلقتصادية. وفي وتحقيق االمجتمع المعلوماتي 

ع التدابير وضتستدعي التي الجرائم االلكترونية بشكل خاص وفي هذا المجال بشكل عام و في مجال والتحديات 

 .الوعي و الثقافة االمنية السيبرانية لدى مختلف شرائح و مؤسسات المجتمعفضال عن تعزيز ، الالزمة 

مليار مستخدم  3.2، تجاوز عدد مستخدمي اإلنترنت 3102في نهاية عام تشير اإلحصائيات الى ان  أنه إذ وهذا 

اف عدد ، فإن عدد األجهزة المتصلة بالشبكة سيكون ستة أضع3131، كما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 

 . المستخدمين حالياُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



،  والتحديات المصاحبة  موضوع الجرائم االلكترونية  هميةأسلط الضوء على ورشة العمل اليوم لتأتي تعليه ، 

رونية السيما مع ازدياد وتيرة الهجمات االلكت  الكفيلة بالتصدي لها  اطر العمل والسياسات ضافة الى مناقشة ا

كانت وال زالت تلحق  عاليةالتي نجم عنها خسائر مادية  و والجرائم االلكترونية  على الساحة المعلوماتية

 اضرارا بالغة حيث:

 

 

االحصائيات الصادرة عن شركة سيمانتك المتخصصة في مجال األمن اإللكتروني خالل السنتين  ت اشار 

 الماضيتين الى أن:

 

 بليون دوالر سنوياً. 001الناجمة عن الجرائم اإللكترونية تقدر ب الخسائر  -

مليون شخص هم ضحايا الجرائم االلكترونية سنوياً بمعدل مليون و نصف شخص في اليوم  555و أن  -

 شخص في الثانية الواحدة. 02و 

ى أن القطاعات الخالل نفس الفترة المتخصص في مجال األمن اإللكتروني Ponemon كما أشار تقرير معهد 

 -:ت بحسب الترتيباألكثر تضرراً بالجرائم االلكترونية شمل

 أوالً: قطاعات الدفاع و األمن -

 ثانياً: قطاعات الطاقة و الخدمات -

 ثالثاً: قطاع الخدمات المالية -

 رابعاً: قطاع االتصاالت -

 خامساً: قطاع النقل -

، وفي الحيوية  مؤسسات البنى االساسية ندرك جميعا انها تمثل قطاعات   وبالنظر الى هذة القطاعات المستهدفة

ووضع الحلول الموضوع ة القطاعات ما لم يتم التعامل مع هذا ذهـطر المترتبة على الوقت ذاته ندرك حجم المخا

 -:بهدف تنظيم وشة العمل اليوم أتييعليه ، و 

واالجراءات المتبعة للتعامل مع موضوع الجرائم االلكترونية والسياسات اطالع متخذي القرار باطر العمل  -

 وتعزيز امن الفضاء المعلوماتي في المنطقة العربية

 بناء القدرات الوطنية في المنطقة العربية حول األطر التنظيمية والمؤسساتية وذلك من أجل تعزيز السالمة  -

 المعلوماتية ومواجهة الجرائم السيبرانية. 

 جالون االقليمي و الدولي في هذا المتشجيع التعا -

 المنطقة العربية  يمجال الجرائم االلكترونية ف يفوالحلول مناقشة التحديات  -

والدور الذي يلعبة في مجال االمن في السلطنة  يفالمركز اإلقليمي لألمن السيبراني  التعريف بدور -

 .قليميوني على المستوى األااللكتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حضورنا الكريم

 

بشكل خاص  لمواجهتها القائمة والتنظيمية اإلجرائية واألطران موضوع االمن السيبراني بشكل عام و موضوع 

المنظمات  تمر ، وهنا  ياتي دورويات االقليمية و الدولية بشكل مسيتطلب نظرة شمولية و تعاون على المست

بدول المنطقة للعمل سويا لوضع الخطط و مناقشة المراكز الوطنية لالمن السيبراني  كذلك االقليمية و الدولية و

 روني بدولنا. يعزز من االمن االلكتالحلول والتجارب بما من شانه ان 

 

من المراكز الوطنية لالمن السيبراني من الخبراء و المختصين وكذلك ا العدد يسرنا اليوم مشاركة هذ هذا و

 .في المنطقة العربية االلكتروني لتعزيز االمن ورشة العمل وعرض التجارب الثراء 

 

 

الدولي لالتصاالت   لالتحادااللكتروني  لألمناالقليمي  زلمركاستضافتنا لمن خالل في السلطنة و يسرناانه كما 

المتوفرة  بالمركز الوطني للسالمة من الخبرات مكن دول المنطقة من االستفادة من خدمات المركز ون نأ

الدوليين من  المنظمات  وشركائهلمتوفرة لدى االتحاد الدولي لالتصاالت المعلوماتية بالسلطنة و الخبرات ا

يعزز من جهود  ومبادرات االمن  نأ نهشأبما من  السيبرانيمجال االمن  العالمية والشركات المتخصصة في

 االلكتروني بالمنطقة ككل .

 

 في الختام ،،،،و

 

 

وكيل ،   الجشمي سناصر بن خميسعادة ا لراعي حفلنا هذ ال يسعنا اال ان نتوجه باسمكم جميعا بالشكر الجزيل

إدارة تكنولوجيا المعلومات الى شكر كذلك نتوجه بالوعاية حفلنا بر المحترم على تكرمه  المالية وزارة 

لتعاونهم لتنظيم ورشة العمل  واالتصاالت في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 الورشة متمنين لهذه  ، ، والشكر موصول لضيوفنا المشاركين من الدول العربية الشقيقة وللقائمين على التنظيم 

 .كل التوفيق و النجاح و لضيوفنا الكرام اقامة طيبة في السلطنة 

 

 والسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

 

 




