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قطر –الدوحة 

2012مارس 5-7

توصيات قمة األمن السيبراني 

  سنوات5إنشاء أطر قانونية وطنية متناسقة على المستوى اإلقليمي في كل الدول العربية ، خالل فترة وقدرها  .

 إنشاء فرق استجابة للطواريء المعلوماتية(CIRTs ) ،ن  في البلدان العربية التي ال يوجد لديها مثل هذه الفرق ، في غضو

.  سنوات3

لومات الحرجة وضع استراتيجيات وطنية لألمن السيبراني ، بما يتواءم مع مبادئ التعاون الدولي ، بما في ذلك حماية  المع

.  سنوات5خالل فترة وقدرها ، ( CIIP)للبنية التحتية  

لدوائر إنشاء المناهج ذات الصلة باألمن السيبراني  والتي تهدف إلى بناء القدرات و رفع مستوى الوعي في مختلف ا

( .مثل الحكومات واألوساط األكاديمية و القطاع الخاص ، المدارس )االنتخابية 

بادئ الدولية القائمة إبرام اتفاق بين الدول العربية في مجال األمن السيبراني والجريمة السيبرانية ، متناسقا مع المعايير و الم

، و داعما للتعاون العالمي في مثل هذه  المواضيع

 التأكيد على أهمية حماية األطفال على اإلنترنتCOP)  ) وسالمة األطفال والشباب ، من خالل برامج التوعية و وضع

تدابير تقنية
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، تم التوقيع على 2012في الخامس عشر من ديسمبر 
لدولي اإلتفاقية بين هيئة تقنية املعلومات واإلتحاد ا

لإلتصاالت 

وتشغيل إختيار املركز الوطني للسالمة املعلوماتية إلدارة
املركزا العربى إلقليمي لألمن السيبرانى

املركز العربى اإلقليمي لألمن السيبرانى
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دولة عربية 22: الفئة المستهدفة 

الجزائر الكويت  قطر  اليمن 

البحرين  لبنان  السعودية  فلسطين 

جزر القمر ليبيا  الصومال  األردن 

جيبوتي  موريتانيا  السودان  العراق 

المغرب  سوريا  مصر

عمان تونس  اإلمارات 

العربية 

المتحدة 
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أهداف المركز اإلقليمي لألمن السيبراني 

جميعفيتلالتصاالالدوليلالتحادالسيبرانيلألمنالعامالبرنامجتنفيذعلىاالشراف

.العربيةالمنطقةأنحاء
السيبرانياألمنأهدافلتنفيذومنصةلإلدارةمركزايكونأن.
 توفير مركز موحد للدول األعضاء إلدارة برامج مبادرات األمن السيبراني للدول

.األعضاء

العمل على وضع األطر والخطط في مجال االمن السيبراني من خالل إجراء الدراسات
.اإلقليمية وعقد ورش العمل

لمعلوماترفع مستوى الوعي والخبرات في األمن السيبراني في قطاع البنى التحتية ل  .
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خدمات المركز العربي اإلقليمي لألمن السيبراني

استراتيجية وحوكمة 
األمن السيبراني 

استراتيجية وحوكمة 
األمن السيبراني 

استراتيجية األمن السيبراني 
الوطني

استراتيجية األمن السيبراني 
الوطني

حماية البنى التحتية الوطنية 
للمعلومات

حماية البنى التحتية الوطنية 
للمعلومات

استراتيجية حماية الطفل على 
االنترنت

استراتيجية حماية الطفل على 
االنترنت

ضمان التوافقية لألمن 
السيبراني 

ضمان التوافقية لألمن 
السيبراني 

تقييم األمن السيبراني تقييم األمن السيبراني 

تدقيق نظام ادارة أمن 
المعلومات

تدقيق نظام ادارة أمن 
المعلومات

األمن لتعزيزبناء القدرات
السيبراني

األمن لتعزيزبناء القدرات
السيبراني

تدريب أمن معلوماتي 
متخصص 

تدريب أمن معلوماتي 
متخصص 

مؤتمرات وورشات  و ندوات 
األمن السيبراني 

مؤتمرات وورشات  و ندوات 
األمن السيبراني 

جلسات التوعية رفيعة 
المستوى 

جلسات التوعية رفيعة 
المستوى 

المنح الدراسيةالمنح الدراسية

فعاليات ومسابقاتفعاليات ومسابقات

االستجابة للطوارئ 
والحوادث السيبرانية
االستجابة للطوارئ 
والحوادث السيبرانية

تقييم جاهزية انشاء فرق 
االستجابة للطوارئ والحوادث 

السيبرانية

تقييم جاهزية انشاء فرق 
االستجابة للطوارئ والحوادث 

السيبرانية

انشاء

مراكز فرق االستجابة للطوارئ 
و لحوادث السيبرانية

انشاء

مراكز فرق االستجابة للطوارئ 
و لحوادث السيبرانية

تقييم مراكز  

االستجابة للطوارئ والحوادث 
السيبرانية

تقييم مراكز  

االستجابة للطوارئ والحوادث 
السيبرانية

فرق االستجابةتمارين تقييم  
للطوارئ والحوادث السيبرانية

فرق االستجابةتمارين تقييم  
للطوارئ والحوادث السيبرانية

الخدمات التقنية وتبادل 
المعلومات

الخدمات التقنية وتبادل 
المعلومات

خدمة التنبيه للتهديدات 
والمخاطر

خدمة التنبيه للتهديدات 
والمخاطر
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مبادرة حماية األطفال على الخط

 في إطار برنامج 2008أُطلِقت مبادرة حماية األطفال على الخط في نوفمبر ،

طفال على األمن السيبراني العالمي، كشبكة تعاونية دولية للترويج لحماية األ

.الخط على المستوى العالمي

 ومبادرة حماية األطفال على الخط تجمع بين شركاء من جميع قطاعات

المجتمع الدولي بهدف تهيئة بيئة آمنة ومأمونة لألطفال في كل مكان

Objectives:

To identify risks and vulnerabilities children face while 
interacting in the cyber space
To create awareness
To develop practical tools to help minimize risks
To share knowledge and experience
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حماية األطفال من مخاطر اإلنترنت

حماية األطفال على االنترنتورشة عمل استراتيجية

حماية االطفال على االنترنتل«تحديال» برنامج 

برنامج التنمية األسرية في مجال األمن السيبراني
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اإلنترنتاألطفال من مخاطر استراتيجية لحماية 

يهدف تنظيم مثل هذا الحدث إللقاء الضوء
 على  مبادرات واستراتيجيات حماية األطفال

لتعامل كما أنه يستعرض كيفية ا. على اإلنترنت 
ية مع القضايا  القانونية والفنية والتنظيم

.  وثيقة باملوضوع وتنمية القدرات التي لها صلة
هذا باإلضافة إلى التعاون الدولي  من أجل 

دف مكافحة الجريمة اإللكترونية التي تسته
.  األطفال
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حماية االطفال على االنترنتل«تحديال» برنامج 

هو أحد انجازات المبادرة العالمية ، COPتحدي حماية االطفال على االنترنت 

وعي لحماية االطفال على االنترنت، حيث تهدف هذه الحملة السباقة إلى نشر ال

ممارسة حول االستخدام اآلمن لإلنترنت ،وتحفيز الطالب ،والمعلمين واالباء على

الطفال من مهارات التفكير النقدي، إضافة الى تحديد المشاكل المتعلقة بتعليم ا

طة خالل انشاء منصة تحفز االطفال الطالب واالباء على المشاركة في االنش

نترنت الممتعة لمعرفة المزيد عن المخاطر التي يواجهها االطفال في استخدامهم لإل
وكيفية التخفيف منها
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برنامج التنمية األسرية في مجال األمن السيبراني

ت إلى بناء القدرات وتنمية المهارات في استخدام تقنية المعلوماالبرنامجهدفكما ي

كما واإلتصاالت، وزيادة نسبة الوعـي حول موضوع حماية الطفل والنشئ على اإلنترنت

نمية األسرية تيح الفرصة لفتح باب النقاش وايجاد الحلول المعنية بتمكين المرأة في التي

اإليجابية في مجال األمن السيبراني

أهيل المرأة يهدف برنامج التنمية األسرية في مجال األمن السيبراني في السلطنة إلى ت

يد األسرة وإكسابها المهارات األساسية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي وبما يف

والمجتمع

http://www.google.com.om/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_N0LzX38gCFcReFAod2qUNQQ&url=http%3A%2F%2Fwww.emaratalyoum.com%2Flife%2Flife-style%2F2013-04-19-1.567215&psig=AFQjCNEwzx3fp1Iv29z-vt543D7U7NaDjQ&ust=1445933221324485
http://www.google.com.om/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_N0LzX38gCFcReFAod2qUNQQ&url=http%3A%2F%2Fwww.emaratalyoum.com%2Flife%2Flife-style%2F2013-04-19-1.567215&psig=AFQjCNEwzx3fp1Iv29z-vt543D7U7NaDjQ&ust=1445933221324485
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لحماية األطفال على االنترنتورشة عمل استراتيجية
سلطنة عمان-مسقط-2013اكتوبر 27-29
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ورشة عمل استراتيجية لحماية االطفال على االنترنت
المنامة، البحرين-2014سبتمبر 14-16
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حماية االطفال على االنترنتل«تحديال» برنامج 

مشاركة األطفال في فعالية حماية األطفال على األنترنت، البحرين

2014



Thank YOU


