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واقع أمن املعلومات يف اليمن
على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته اليمن في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات وادخال خدمة االنترنت في وقت 

1996مبكر 

وزيادة المواقع االلكترونية على شبكة االنترنت 

اضافة الى التحديات التي يفرضه الفضاء السيبراني من خالل

زيادة الجرائم االلكترونية



واقع أمن املعلومات يف اليمن
اال أن مجال أمن المعلومات في اليمن لم يحظى بالتفكير او االهتمام من جانب مختلف 

(اكاديمي-مجتمع مدني–خاص -حكومي)القطاعات 

وللتأكيد على ذلك فقد كشف الخبير العالمي في امن المعلومات 

(كريس بالسك)

ان اليمن تعتبر ارضيه خصبه وهدفا سهال لإلرهاب االلكتروني 

وأضاف في مقال له نُشر في مجلة أمن المعلومات األمريكية إن الغياب الشبه كامل 

للقدرات األمنية اإللكترونية في دولة مثل اليمن نصف سكانها من فئة الشباب، جعل 

منها دولة منبوذة إلكترونيا، إذ يتعامل خبراء أمن المعلومات    مع أي عناوين يمنية 

.لإلنترنت على أنها تيفود إفتراضي في الشبكة العالمية



واقع أمن املعلومات يف اليمن
وشدد  في حديثه على أهمية موقع اليمن في المنطقة وأنها في حاجة 

ملحة إلنشاء مركز وطني ألمن المعلومات، وعلى الدول المجاورة 

قوية والواليات المتحدة األمريكية أن تدعم اليمن لتأسيس بنية تحتية

في أمن المعلومات ألن ذلك سيساهم في إرساء األمن وإنعاش 

اإلقتصاد ليس في اليمن فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وذلك 

.يتوافق مع أهداف الدول العظمى في العالم

ام وتطرق الخبير األمريكي إلى زيارته إلى اليمن في نوفمبر من الع

كان أول ما رأيته عندما نظرت في البنية التحتية : ،حيث قال2012

، فيروس طروادة زيوس 2012ألمن المعلومات في اليمن عام 

.جزءا ال يتجزأ من موقع البنك المركزي اليمني 



واقع أمن املعلومات يف اليمن
وفي تأكيد اخر على غياب أمن المعلومات في  اليمن يقول 

الت الدكتور على نصاري المدير التنفيذي للشركة اليمنية لالتصا

في كلمته بواشنطن امام المؤتمر العالمي ( تيليمن)الدوليه   

إننا اصبحنا ندرك اكثر حجم الفجوة التي "لألمن السيبراني 

يرة تفصلنا عن كثير من بلدان المنطقة التي سبقتنا وبخطوات كب

في بناء قدراتها في مجاالت االمن السيبراني ولكن لم يفت 

فالفضاء السيبراني وتحدياته يتطلب:" واضاف "  الوقت بعد

منا اليوم تشابك األيدي والتنسيق أكثر من أي وقت مضى ألنه 

في القدر الذي سهلت تقنيات االتصاالت والمعلومات وخدماتها 

المتعددة الكثير في حياة الناس اليومية فإنها فرضت وتفرض 

". العديد من التحديات وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية



واقع أمن املعلومات يف اليمن
من هنا نرى أن سجل اليمن في مجال أمن المعلومات 

:متدني لعدة اسباب منها

غياب المراكز  واإلدارات الحكومية المتخصصة في أمن المعلومات

غياب التشريعات والقوانين للجرائم اإللكترونية

قلة الوعي الوطني بأهمية امن المعلومات بسبب عدم وجود مراكز  أو 

معاهد تدريبيه تهتم بأمن المعلومات

ة انعدام تام للمواقع اليمنية على شبكة االنترنت تقوم بنشر الوعى بأهمي

امن المعلومات ونشر ورصد االختراقات والهجمات االلكترونية



واقع أمن املعلومات يف اليمن
قلة االنفاق واالستثمار في ميزانيات المؤسسات والشركات 

والجهات الحكومية والخاصة في مجال أمن المعلومات

عدم االهتمام والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل اإلقليمية 

والعربية والدولية لالستفادة من كل جديد في مجال أمن المعلومات

تعرض كثير من المواقع االلكترونية اليمنية لالختراق حيث اشارت 

الى تعرض اكثر من    ( الربع االول من العام الحالي)احصائية اخيره 

موقع يمني على شبكة االنترنت لالختراق86



خمرتقةمينيهمواقعلأمثلة ل
موقع هيئة مكافحة الفساد بعد اختراقه



أمثله للمواقع اليمنية املخرتقة



امثلة للمواقع اليمنية املخرتقة
موقع مارب برس بعد االختراق



بعد ان شعرت وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات مبخاطر غياب منظومة متكاملة 

دعت اىل عقد مؤمتر خاص ..ألمن املعلومات 
بنظام امن املعلومات



 انعقد املؤتمر االول ألمن 2014يونيو 23في تاريخ 
املعلومات  بالتنسيق والتعاون مع املركز العربي

اإلقليمي ألمن املعلومات  واالتحاد الدولي 
لالتصاالت  وكان هدف املؤتمر هو الوصول الى رؤية

موحدة لتطوير منظومة أمن املعلومات الوطنية 
ال لتتواكب ومتطلبات التطور الحاصل في هذا املج

حيث شارك في هذا املؤتمر  خبراء ومتخصص ي امن  
املعلومات من املنطقة العربية واالتحاد الدولي 

لالتصاالت



2014يونيو 23-المؤتمر االول ألمن المعلومات



 البدء في انشاء املركز الوطني ألمن
املعلومات

قة سن وصياغة القوانين والتشريعات املتعل
بأمن املعلومات

قانون حماية -قانون الجرائم اإللكترونية)
-( البيانات الشخصية



شكرا  إلصغائكم


