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::بعنوانبعنوانتقديميتقديميعرضعرض

من امركز وطني ل  إلنشاءالوطنية الجهود «
ٔ
»لسيبرانيال

من إلنشاء الجهود الوطنية «
ٔ
 »السيبرانيمركز وطني لال

عرض مختصر للجھود  التي يقوم بھا كل من 
المركز الوطني للمعلومات ووزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات إلنشاء مركز وطني لألمن 

.في الجمھورية اليمنية السيبراني ي رر ي
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من  إلنشاءمركزالجهود الوطنية «
ٔ
 »السيبرانيوطني لال

المركز الوطني للمعلومات *

المؤسسة العامة ( وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
)لالتصاالت السلكية والالسلكية *

للل للمعلوماتالوطنيالمركز

هدافه
ٔ
 التعريف بالمركز وا
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 عن المركز

 رئاسة يتبع مؤسسي حكومي جھاز للمعلومات الوطني المركز
 أنشئ وقد المستقلة، االعتبارية هتشخصي وله الجمھورية

كز اال ھالق نة)155(قال 1995ل .م1995 لسنة )155(رقمالجمھوريالقراربموجبالمركز

 الهدف الرئيس من إنشاء المركز الوطني للمعلومات

متكامل وطني نظام وٕادارة وتطوير بناء إلى المركز يهدف 
 القطاعات مختلف في المعلومات مراكز بين يربط للمعلومات،

ق ا ن ا ف ن ن كة ض ة ش ف طن انات لت  البيانات لتوفير وطنية شبكة ضمن بينها فيما وينسق ال
 وصانعي االهتمام وأصحاب القطاعات لمختلف والمعلومات

 وتطوير وتقييم ومتابعة وتنفيذ إعداد على يساعد بما القرار،
 حّدد وقد .المجاالت شتى في والسياسات والبرامج الخطط
:يلي ما وفق المركز اختصاصات القرار
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هداف المركز
ٔ
 ا

 لدعم الالزم المعلوماتي الدور تواكب وحديثة متكاملة معلوماتية وطنية سياسات منظومة تطوير
.الحديثة اليمنية الدولة بناء توجهات

جيحييي وتبادل إنتاج وتتيح الحكومية المؤسسات مختلف بين تربط للمعلومات وطنية شبكة وادارة بناء إ
.نوعية شبكية معلوماتية خدمات وتقديم للمعلومات واسع

 في والمهتمين المستفيدين مختلف يدعم نوعي رقمي معلوماتي مخزون وتأمين واتاحة  بناء
.عام بشكل والمجتمع االعمال وقطاع الدولة أجهزة

 العامة السياسات وتقويم وتنفيذ صنع عمليات تحسين في تسهم نوعية قرار دعم خدمات تقديم
.التنموية المجاالت كافة في اإلدارية الفعالية وتطوير

 نوعية قدرات وتطوير بناء في المساهمة جانب الى للمجتمع معلوماتية توعية تحقيق في اإلسهام
.المعلوماتي للكادر

 تدعم )رسمية وغير رسمية( والخارجية المحلية األطراف مع وتعاون شراكة عالقات وتعزيز إقامة
.المعلوماتي العمل تطوير

من المعلومات مهمة رئيسه من مهام المركز
ٔ
 ا

جهود المركز المتعددة في هذا الجانب.
 السيبرانيوسياسات ومعايير وطنية لألمن  إستراتيجيةإيجاد.
بناء القدرات البشرية.
 التنظيمية الحالية في الهيكل التنظيمي  اإلطرتعزيز وتقوية

..»السيبرانيوطني لألمن مركز «إلنشاء  واإلتجاهللمركز 
 من الخبرات على المستوى  واإلستفادةالشراكة والتعاون

اإلقل ال  طن  الوطني والعربي واإلقليميال
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 الهيكل التنظيمي للمركز

 .)والالسلكيةالسلكيةلالتصاالتالعامةالمؤسسة(المعلوماتوتقنيةاالتصاالتوزارة

 التعريف بالوزارة والمؤسسة
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 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

  سياسة مسئولية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تتولى
. وأوجه تنظيمهااالتصاالت والبريد 

 ا ة اإلطا ل ك  ا  ا فال ل ط لل ال  الوطني للمعلومات فالمركز , جهات مختلفةويتبع اإلطاران
مكتب رئاسة الجمهورية بينما تتبع وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات مجلس الوزراء  مما عمل على افتقاد تلك الهياكل 
كما ,الوطنية المذكورة للتنسيق والتكامل والمرجعية الموحدة 
.أدى ذلك الوضع إلى بروز تداخل وازدواج في المهام  م ي ج ى إ ع

 المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

 تقدم المؤسسة العامة لالتصاالت وبشكل أساسي خدمات
االتصاالت وتقنياتها المختلفة إلى كافة شرائح المجتمع في 

ا  د  ض عل  ال ف  ة ف ال كان ات ال مختلف التجمعات السكانية في الريف والحضر على حد سواء ختلف الت
، وبما يكفل حق كل مواطن أفرادًا أو جماعات أو قطاعات 

في الحصول على خدمات اتصاالت وتكنولوجيا بجودة عالية 
وبما يتوافق ويتماشى مع المتغيرات العالمية والتطور 

التكنولوجي والمعرفي في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 
وذلك من خالل حزمة متكاملة من األنشطة والخدمات أل
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 مشروع المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

 سيتم إنجاز المشروع بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت
:وذلك على مرحلتين, )IMPACT( إيمباكتممثًال بمنظمة 

 ق ة  ا دراسة وتقييم وتدريب.
تنفيذ وتشغيل.

المركز الوطني للمعلومات مشروع  
 CERTمكـتب وطني لالستجابة لحوادث الكمبيوتر واإلنترنت 

أسوة المشروع هذا في اليمن لمساعدة استعداده الماليزي الجانب أبدى 
 لمنظمة المؤسسة البلدان أحد اليمن كون اإلسالمي العالم دول ببقية

.اإلسالمي التعاون يون إل
 
الماليزي السيبراني األمن مركز Cyber Security Malaysia

 ماليزيا في واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وزارة تحت وكالة وهو
)MOSTI( اليمن بمساعدة سيقوم واإلنترنت المعلومات بأمن مختصة 

ءي  واإلنترنت الكمبيوتر لحوادث لالستجابة وطني مكتب إنشاء في يبإ بو روج ربيو وإل
CERT ألمن العام األمين هي ماليزيا فإن وللعلم .صنعاء في 
OIC اإلسالمي التعاون منظمة في واالنترنت المعلومات
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 المرحلة االولى

 نك افق ال ال ة اإل ل ل للتن لة ت ل ال  من األولى المرحلة تمويل على للتنمية اإلسالمي البنك وافق  األ
 واالستجابة المعلومات ألمن الوطني المكتب إنشاء مشروع
 بالتعرف تبدأ والتي اليمن في )سيرت( الكمبيوتر لحوادث
 اطار بإعداد وتنتهي المجال هذا في اليمن احتياجات على
  .المكتب إلنشاء العمل

 تنسيق وتكامل الجهود الوطنية للمركز والوزارة

تشكيل لجنة وطنية تنسيقية مشتركة بين المركز 
.والوزارةوالوزارة

.االستفادة من مخرجات المرحلة األولى 

التوجه نحو اإلنشاء الفعلي للمكتب وتشغيله بشكل 
.مشترك
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نهاية العرض




