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 العنـوان 

 2016لسنة    )17رقم (بقرار  مستشار األمن الوطني    األول  جتماعاال

ــتوى   ــكيل فريق للطوارئ واألزمات والكوارث إلدارة المسـ ــأن تشـ بشـ

ــا�ـي   اـلثـــ اـلوطــني  ــارئ  اإلـلكــتروـنيـــــة اـلمــتعــلق  اـلطـــ اـلـهجـمـــــات  ـبحـوادث 

 (اتصال مرئي)

 1 الرقم  

 10:00 الوقت م22/04/2020 التاريخ خيمة الصمود  المكان 

 فاطمة ع�ي المحرزي  اعد المحضر
 

 الحضور  

 الجهة اسم  االسم 

 وكيل وزارة الداخلية  سعادة الفريق/ سيف عبدهللا الشعفار 

 وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  سعادة/ د. محمد سليم العلماء 

 والصناعة وزارة الطاقةوكيل  سعادة/ د. مطر النيادي

 وزارة االقتصاد سعادة/ عبدهللا الفن الشامسي

 مبارك بن غافان الجابري د.  /الركن العميدسعادة 
 االتصاالت وتقنية المعلومات رئيس هيئة 

 القوات المسلحة

 رئيس جهاز أمن الدولة  إبراهيم محمد الزعابي د.سعادة/ 

 سعادة/ عبيد راشد الحصان الشامسي 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات مدير عام 

 والكوارث 

 الهيئة العامة للطيران المد�ي  سعادة/ اسماعيل البلوشي

 مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت سعادة/ حمد عبيد المنصوري

 المجلس الوطني لإلعالم سعادة/ محمد جالل الريسي

 الرئاسةممثل عن وزارة شؤون  سعادة/ راشد الغف�ي 

 المعتذرين 

 استخبارات اإلشارةجهاز 

 وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
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 وقائع االجتماع

ســــــــعادة عبيد راشــــــــد الحصــــــــان الشــــــــامســــــــي مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات  حب  ر  •

لمناقشــة    الحضــورألعضــاء الفريق ع�ى بالشــكر   ســعادتهتوجه  و  ،بأصــحاب الســعادة الحضــور  والكوارث

ــام   ــة والتقييم العـ ــات االلكترونيـ ــارئ الوطني والـــذي يتعلق بحوادث الهجمـ ــة إدارة المســـــــــتوى الطـ آليـ

ســـــــــعادة الفريق ســـــــــيف عبدهللا الشـــــــــعفار وكيل وزارة الداخلية برئاســـــــــة    إلى  دعوةوجه بال، وللموقف

ــار األمن الوطالوطني المشــــــكل بالخاص بالفريق   االجتماع ــتشــــ  )17ني رقم (قرار ســــــيدي ســــــمو مســــ

 .الهجمات االلكترونيةبحوادث والمتعلق 

ــعادة  بدأ • ــرورة  ب  هحديث وكيل وزارة الداخليةســــ ــع  التحديث ع�ى الخطة الوطنية ضــــ ــيناريوهات  ووضــــ ســــ

  لجميع الجهات المشـاركة حسـب األدوار والمسـؤوليات المنوطة بها كالً حسـب اختصـاصـه، والتركيز ع�ى

 . لضمان استمرارية األعماو انتشار الفيروس فيما بينهم حمايتهم من والقوى البشرية 

الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري رئيس هيئة االتصـاالت وتقنية المعلومات   العميدأفاد سـعادة    •

طة االســتجابة الوطنية للهجمات اإللكترونية تم وضــعها عن طريق خوجد لديهم نه يبالقوات المســلحة أ

تم  وهيئة تنظيم االتصـــــاالت، و ســـــلحة وبالتنســـــيق والتعاون مع جهاز اســـــتخبارات اإلشـــــارة القوات الم

ً   التنســيق مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، ونوه بإدراج تمارين مشــتركة من   الحقا

ــرية في حال  ضــــــــمن الخطة الوطنية لجميع الفئات للجهات المعنية، ووضــــــــع خطط بديلة للقوى البشــــــ

 انتقال العدوى وتفشي الفيروس فيما بينهم. 

لحفاظ ع�ى  وا  للوضــع الحالي والمســتقب�ي اتفق الجميع بضــرورة وضــع قواعد عامة وآلية عمل مناســبة •

ــرية المواطنة  ــية  القوى البشــ ــصــ في الوقت الراهن، حيث تعا�ي بعض الجهات من قلة التوطين  والتخصــ

 عليها في ظل الظروف الراهنة، ومن ضمن هذه الحلول:  وزيادة العمالة الوافدة مما يؤثر سلباً 

 إدراج فريق عمل وطني (احتياط) من ضمن خطة العمل لضمان استمرارية األعمال. .1

كتوبر  .2  (سارية العلم). 2019عقد تمارين دورية، حيث تم ذكر آخر تمرين تم انعقاده في أ

المحليـة من حيـث (الحمـايـة،   للجهـاتوالتوجيهـات االســـــــــتراتيجيـة ألمن المعلومـات  دمج الخطط   .3

لتفادي ازدواجية    االســــتعداد، االســــتجابة، التعافي)، وغيرها من المراحل في إدارة األزمات والطوارئ

 العمل فيما بينها.  

كد ســــــعادة وكيل وزارة الداخلية بضــــــ • تخدم جميع   للعمل عن بعدورة إيجاد منصــــــة الكترونية وطنية رأ

 لهجمات اإللكترونية.قة مؤمنة من ابطريالجهات الحكومية 

بأن لديهم جاهزية أعمال معتمدة تســتخدم من قبل الجهات  أضــاف مدير عام هيئة تنظيم االتصــاالت   •

كـد بـأن منصــــــــــة (NAFDACالحكوميـة مثـال ( ) تعتبر خيـار أنســــــــــب في الوقـت الحـالي  Jabber)، كمـا أ

 يمكن استخدامها لدول أخرى. لجاهزيتها كونها منصة الكترونية محلية تابعة للهيئة وال
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بالشــــكر  ســــعادة المدير العام للهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارثتقدم في نهاية االجتماع  •

  الجزيل للحضور.

 

 

 التوصيات 

 المكلف بالتنفيذ التوصية ت

1 

لهجمـــــــــــات ل لالســـــــــــتجابة التحـــــــــــديث ع�ـــــــــــى الخطـــــــــــة الوطنيـــــــــــة

ــة وإدراج  ــرة اإللكترونيـــــــــ ــة فـــــــــــي الفتـــــــــ ــيناريوهات المتوقعـــــــــ الســـــــــ

ــز  ــرورة التركيــــ ــا وضــــ ــروس كورونــــ ــداعيات فيــــ ــبب تــــ ــة بســــ القادمــــ

الل األســــــبوع القـــــــادم خــــــ عرضــــــهاعليهــــــا فــــــي تحــــــديث الخطــــــة و

 .لإلعتماد

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

 واألزمات والكوارث

 ( لجنة التخطيط المشتركة ) 

2 

ســـــــــيـناريوهـات وآلـية عمـل ووضـــــــــع خطط ـبديـلة للقوى  إضــــــــــافـة  

(فريق عمل وطني/ احتياط) من ضــــــــمن خطة العمل   البشــــــــرية

 إلدراجها من ضمن الخطة الوطنية لضمان استمرارية األعمال.

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

 واألزمات والكوارث

 ( لجنة التخطيط المشتركة ) 

3 

ــة الكترونية وطنية  مؤمنة من االختراقات والهجمات  إيجاد منصـــــــ

االلكترونيــة لخــدمــة الجهــات الحكوميــة المحليــة واالتحــاديــة أثنــاء 

 العمل عن بعد.

 جهاز استخبارات اإلشارة
 

 الجهات المعنية

 

 

 االعتمادات 

 التوقيع المسمى الوظيفي  سم األ

  وكيل وزارة الداخلية  سيف عبدهللا الشعفار /الفريق
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