
االستراتيجية الوطنية
ل�من االلكتروني
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الخطة الوطنية ل�من ا�لكتروني

سياسات
عالية المستوى 

االستراتيجية الوطنية
ل�من ا�لكتروني

السياسات الموضوعة من قبل
االستراتيجية الوطنية ل�من

ا�لكتروني، وبرامج عملها.

إطار العمل الوطني لضمان أمن
المعلومات، سياسةحماية

البنية التحتية للمعلومات الحيوية،
معايير ضمان أمن المعلومات 

السياسات العليا الداعمة
ضمن كل نطاق استراتيجي 

مستوى تفاصيل المعلومات

االستراتيجية الوطنية
ل�من ا�لكتروني

معايير مفصلة لمتطلبات
الضبط ا�مني 

سياسات
المعاييرتفصيلية
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السياسات
الوطنية الرئيسية
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االستراتيجية الوطنية
�من المعلومات

 قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت بإصدار عدد من السياسات والمعايير الهامة لتحديد
التوجهات الوطنية في مجال ا�من االلكتروني وتوحيد الجهود المعنية بهذا الشأن

إطار العمل الوطني
لظمان أمن المعلومات

معايير ضمان أمن
المعلومات

سياسة حماية البنية
التحتية للمعلومات الحيوية



االستراتيجية الوطنية ل�من ا�لكتروني

الوطنية  االستراتيجية  تهدف 
مسار  رسم  إلى  ا�لكتروني  ل�من 
الرامية  الوطنية  الرؤية  لتحقيق 
وإتصاالت  معلومات  تأمين  إلى 
الدولة. وسعيًا لذلك، ُصممت هذه 
االستراتيجية الوطنية من خمسة 

مجاالت أساسية وهي كا�تي:

قاية
الجاهزية والو

القيادة على مستوى الدول

ي

ستجابة والتعاف
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فضاء
إلكتروني

آمن
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تعزيز مستوى أمن أصول الفضاء الكتروني للدولةالجاهزية والوقاية
والحد من مستويات المخاطر

االرتقاء بالحد ادنى لمستوى
حماية اصول الكترونية

التحقيق من امتثال للمعايير
الوطنية ل�من الكتروني 

والتأكد من فاعليتها

ا�هداف الرئيسية التعريف المجاالت االستراتيجية

تشجيع الوعي بامن الكتروني وتنمية الكوادر الوطنيةبناء القدرات الوطنية
اماراتية وصقل قدرات البحث واالبتكار لتلبية االحتياجات

الوطنية في مجال امن الكتروني

توعية وتثقيف المواطنين
والكوادر الوطنية

تعزيز قدرات البحث واالبتكار
في مجال امن الكتروني

تنسيق وقيادة مبادرة امن الكتروني على مستوىتوفير القيادة الوطنية
الدولة

تطوير استراتيجية وطنية  ل�من
الكتروني ووضع مبادرات

للتنفيذ

تنسيق وتوجيه عملية تنفيذ
االستراتيجية الوطنية ل�من

الكتروني

الكشف واالستجابة
والتعافي

إدارة الحوادث الكترونية للحد من أثرها على
المجتمع واقتصاد

تطوير وترسيخ قدرات إدارة
االستجابة للحوادث الكترونية

تطوير قدرات التصدي والقضاء
على التهديدات الكترونية

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الوطنية والدوليةتعزيز التعاون
لتحفيز إيجاد بيئة تعاونية ينصب تركيزها على

تحقيق اهداف المنشودة

خلق مجتمع إلكتروني وطني
متعاون

االستفادة من الجهود الدولية
والمساهمة في تعزيزها

تهدف االستراتيجية الوطنية ل�من الكتروني إلى رسم مسار لتحقيق الرؤية الوطنية الرامية لتعزيز مستوى أمن الفضاء
الكتروني بالدولة، وسعيا لذلك ُصممت هذه االستراتيجية الوطنية المنبثقة من خمسة مجاالت استراتيجية أساسية: 



االستراتيجية الوطنية ل�من ا�لكتروني
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التخطيط المتكاملالتخطيط المتكاملالتخطيط المتكامل

في  الرئيسية  المعنية  الجهات  جميع  مشاركة  أهمية 
عميلية التخطيط المتكامل وذلك لضمان:

الجهات  جميع  بين  المشتركة  وا�نشطة  الدائم  التعاون 
الحكومية.

التعرف على التحديات القائمة وسبل التغلب عليها.
المختصة  الجهات  إلى  لتصل  الصلة  ذات  المعلومات  نشر 

في الوقت المناسب.
تقليل الفجوات والتدخل بين مختلف المبادرات وا�نشطة.

الضروري  من  الفعال  التطبيق  لضمان 
عل  المعنية  الجهات  مختلف  مشاركة 
من  العديد  في  التشغيلي  المستوى 
با�من  المختصة  وا�نشطة  المبادرات 

ا�لكتروني.

فعالية  ومدى  التنفيذ  مراحل  متابعة 
التحسينات  إجراء  لضمان  النتائج 
الشامل  النجاح  وتحقيق  المناسبة 

للبرنامج.
وتقديم  ا�داء  إدارة  فعالية  ضمان 

الدعم والتوجيه الالزم.
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اتباع منهج قائم على تحليل المخاطر يسعى لتحديدمستوى الجهات
أصول المعلومات ا�ساسية داخل كل جهة وحمايتها

الرابط بين الجهود المختلفة المبذولة على مستويات
عدة (الجهات، القطاعات، المستوى الوطني)

تتضمن المعايير العامة وتل؛ الخاصة بالقطاعات أو المنتجات
والخدمات المعمول بها على مستوى جميع الجهات المعنية

توفر عناصر ا�دارة الالزمة للنجاح في تنفيذ إطار العمل
الوطني لضمان أمن المعلومات

إتاحة تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية تبادل المعلومات

حكومة ضمان أمن المعلومات
على المستوى الوطني

المستوى الوطني والقطاعات

المعايير الوطنية

إطار العمل الوطني
لظمان أمن المعلومات

إطار العمل

يهدف إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات إلى ضمان توفير الحد ا�دنى المطلوب من قدرات أمن المعلومات في جميع الجهات المعنية في 
الدولة، وكذلك إلى استحداث منهج مشترك يتيح للجهات التفاعل مع بعضها البعض وتطبيق أمن المعلومات من منظور القطاعات والدولة ككل 

1

2

3

4

5
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يهدف إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات لتحديد نطاق التعاون المطلوب على مستوى 
القطاعات وعلى مستوى الدولة وذلك لتحسين القدرات الداخلية للجهات:
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أمن  لضمان  الوطني  ا�طار  االتصاالت  تنظيم  هيئة  وتدير  تصدر 
الحفاظ على  تتولى مسؤولية  له، كما  الداعمة  المعلومات والمعايير 

أمن المعلومات على مستوى الدولة.

تتعاون الجهة المنظمة لكل قطاع من القطاعات الحيوية مع هيئة 
لضمان  الوطني  ا�طار  لتنفيذ  المشغلة  والجهات  االتصاالت  تنظيم 
تتولى  كما  للقطاعات،  الموضوعة  والمعايير  المعلومات  أمن 
مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى هذه القطاعات.

ا�طار  تطبيق  على  الحيوية  القطاعات  في  العاملة  الجهات  تعمل 
على  الحفاظ  مسؤولية  تتولى  كما  المعلومات،  أمن  لضمان  الوطني 

امن المعلومات على مستوى الجهات.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الصحة

المياه والكهرباء

خدمات الطوارئ

النقل

القطاع الحكومي

القطاع المالي

الصناعات الكيميائية

الطاقة النووية

النفط والغاز
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تحديد برامج حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية

تحديد متطلبات ا�من ا�لكتروني للبنى التحتية للمعلومات الحيوية ومجاالت االمتثال

تطوير منهج عام لتعزيز التعاون والتواصل بين القطاعات الحيوية

تطوير منهج وطني عام لتحديد البنى التحتية للمعلومات الحيوية

التعريف با�دوار والمهام الرئيسية للجهات المعنية الرئيسية

سياسة حماية
البنية التحتية

للمعلومات الحيوية

سياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد ووضع برامج التطبيق الالزمة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية :

6

7

8

9

10
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كما تحدد السياسة المراحل الرئيسية لتطبيق عملية تقليل المخاطر للبنى التحتية للمعلومات الحيوية:

النفط والغاز

البنية التحتية

للمعلومات الحيوية

عالي

طر
خا

 الم
ل

لي
تق

عالي

منخفض

منخفض

ا�ثر

مراحل عملية تقليل المخاطرتقليل المخاطر في القطاعات الحيوية

الثغرات ا�منية

المياه والكهرباء

النقل

تحليل الوضعالقطاع المالي
الراهن للقطاعات: 

ترتيب القطاعات حسب أولويتها لتنفيذ برنامج الحماية  •
تحديد ومشاركة الجهات المعنية  •
تحديد الخدمات الوطنية الحيوية  •

تقييم المخاطر على
المستوى الوطني

والقطاعات:

تقييم وتحليل التهديدات والثغرات ا�منية التي تتعرض  •
لها الخدمات الوطنية الحيوية وجمع النتائج على المستوى  

الوطني ومستوى القطاعات وتحديد البنى التحتية الداعمة لها  

وضع خطط
القطاعات:

تحديد ا£جراءات الالزمة لمواجهه أعلى مستويات المخاطر  •
الواردة في نتائج تقييم المخاطر على المستوى الوطني  

ومستوى القطاعات  

مراقبة تنفيذ
خطط القطاعات:

مراقبة ومتابعة تنفيذ خطط القطاعات وا£شراف على  •
الجهات المنظمة للقطاعات لضمان تطبيق متطلبات  

ا�من االلكتروني  



12

المعايير العامة
المعايير الوطنية لحماية أمن المعلومات
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توفير الحد ا�دنى من المتطلبات المستهدفة لرفعرفع مستوى الحماية: 
مستوى حماية أنظمة المعلومات وا�نظمة المساندة

تطبيق المعايير باتباع منهج
يأخذ بعين االعتبار المخاطر المحتملة

مكملة لمعايير أمن المعلومات
المطبقة حاليًا في الجهات المعنية

توفير معايير وطنية موحدة لضمان أمن المعلومات 
بكافة الجهات المعنية بالدولة

تحديد ا�دوار وتوضيح المهام الرئيسية على
المستوى االتحادي ومستوى القطاعات والجهات كذلك

تحديد ا�دوار والمسؤوليات:

مصدر للمعايير الوطنية
الموحدة:

تحديد أولويات التطبيق: 

مكملة للمعايير ا�خرى:

معايير ضمان
أمن المعلومات

المعايير العامة

تهدف معايير ضمان أمن المعلومات إلى تحديد مجموعة من الضوابط ا�دارية والتقنية لرفع مستوى أمن المعلومات في الجهات المعنية

1

2

3

4

5
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مراحل تطوير المعايير
 تم تحليل ودراسة العديد من المعايير العالمية الرائدة في مجال أمن المعلومات لتكون كمرجع

أساسي لتطوير المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات

محاور التحليلالمعايير الرائدة لضمان امن المعلومات
مخرجات

نتائج التحليل

نطاق الضوابط ا�منية  •

تفاصيل الضوابط ا�منية  •

مدى سهولة التطبيق   •

أولويات التطبيق  •

نتائج التطبيق والتقدير العالمي  •

تم تطوير المعايير
الخاصة بدولة ا�مارات العربية،

لتتضمن اهم المجاالت
المتبعة في المعايير ا�خرى

27001 27002 800-35

NIST SP

ADIC
InfoSec Standards

SANS 20

UAE Information

Assurance Standard

1-100
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تتكون المعايير من مجموعتين رئيسيتين من الضوابط ا�منية ( إدارية وتقنية )، حيث يبلغ عددها 188 موزعة على 15 مجال رئيسي 
تم ترتيب أولوية تطبيقها وفقا �ربعة أولويات

الضوابط ا�منية ا�دارية:
االستراتيجية والتخطيط

إدارة أمن المعلومات
التوعية والتدريب

أمن الموارد البشرية
التدقيق واالمتثال

تقييم ا�داء وتحسينه

إدارة ا�صول
أمن المرافق والبيئة المحيطة

إدارة العمليات
االتصاالت

التحكم في النفاذ
المتطلبات ا�منية على الجهات المتعاقدة ( الطرف الثالث )

شراء وتطوير وصيانة أنظمة المعلومات
إدارة حوادث امن المعلومات

إدارة استمرارية المعلومات

الضوابط ا�منية التقنية:

3
9

ة  1     
أولوي

6
9

ة  2     
أولوي

3
5

ة  3     
أولوي

4
5

ة  4     
أولوي
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 ستقوم الجهات بالمشاركة في تطبيق معايير ضمان أمن المعلومات وتطوير المعايير الخاصة بالقطاعات وفقًا
لسياسة حماية البنية التحتية للمعلومات وذلك من خالل التواصل والتعاون مع الجهات الحيوية المعنية

الجهات
المعنية

ملخص ا�دوار:

مجموعات عمل
حماية البنية التحتية
للمعلومات الحيوية

مجموعة عمل
خبراء المعايير التقنية

فرق االستجابة لحوادث
الفضاء ا�لكتروني

من المهم المشاركة في مجموعات عمل حماية البنية  •

التحتية للمعلومات الحيوية للقطاعات وتفعيلها تدريجيًا  
لحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية  

ستقوم مجموعات عمل خبراء المعايير التقنية بالتركيز  •

وبشكل دائم على مناقشة المواضيع التقنية المختلفة  
ذات الصلة بإعداد المعايير وآلية التطبيق  

تسعى الهيئة من خالل إنشاء فرق االستجابة إلى وضع  •

وتفعيل خطط االستجابة الخاصة بحوادث الفضاء  
ا�لكتروني والتدريب على تنفيذها وتطويرها بشكل مستمر  

لكل جهة معينة دور ومهام رئيسية تؤديها من خالل  •

المشاركة في مجموعات العمل  
من الضروري ضمان التعاون الفعال وتبادل المعلومات  •

من قبل الهيئة والجهات المعنية  


