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استطالع /أحمد الطيار 
يطرح الصناعيون اليمنيون عدة تخصصات يحتاجونها 
بإدارة وتشغيل  الخاصة  باملهارات  الصناعة وتتعلق  يف 
اآلالت واملكائن الصناعية وهندستها عىل وجه الدقة ,ولعل 
تخصص هندسة اآلالت واملعدات كهربائيا وفنيا وحاسوبيا 
هي األكرث واألهم حاليا ،ويقول املهندس عيل السنيدار 
صاحب مصنع أدوات منزلية :إن اآلالت الصناعية بحاجة 
لخرباء إلدارتها وصيانتها والعمل فيها بإتقان يحافظ عىل 
اآللة من جهة وينتج منها أيضا وهذا التخصص نحتاجه 

بشدة يف املصانع.

الصناعة الغذائية 
يحتاج مصنعو األغذية الخفيفة لفنيي أغذية وجودة وخرباء 
يف املقاييس عىل درجة عالية من االحرتافية, ويقول رجل 
األعمال والصناعة أنور جار الله :إن املصانع الغذائية تحرص 
عىل استقطاب خريجي قسم تقنية األغذية يف كليات الزراعة 
لكن برشط أن يكونوا مهرة يف تخصصهم ألن عملهم يتعلق 
بالصحة واألمن الغذائي يف املقام األول والمجال ألن يكون 

الشخص غري مؤهل ومدرب يف هذا التخصص .
ويضيف األخ جار الله: إن الصناعة الغذائية هي األهم واألكرث 
طلبا ملن لديهم مهارات واحرتافية يف العمل وهذا يتم البحث 
عنه بشتى الطرق خصوصا يف تخصص التصنيع الغذائي 

وإدارة اإلنتاج واألمور املتعلقة باملواصفات والجودة .

تخصصات 
من ضمن التخصصات التي يبحث عنها رجال األعمال 
اليمنيني ليل نهار التخصص املتعلق باالبتكار والتنظيم 
وهي مهارات تخصصية يفتقر إليها طالبو العمل يف اليمن, 
ولعل ما يغيض مجتمع رجال األعمال أن يكون طالبو العمل 
يفتقرون  لكنهم  عملية  أو  نظرية  كليات  من  متخرجني 
للمهارة الالزمة للعمل يف قطاعات إنتاجية حقيقية ويف 
بيئة العمل بني اآلالت واملعدات أو حتى يف املكاتب ,وهنا 
يقول زياد حبيب مدير املوارد البرشية بالغرفة التجارية 

الصناعة بأمانة العاصمة :إن الطلب عىل العمالة موجود 
من قبل القطاع الخاص اليمني لكن عملية القبول تصطدم 
بعقبة املهارات فالقطاع الخاص اليمني يريد عامًال محرتفاً 
يعمل وينتج من اليوم األول الستالمه العمل فيما اليرغب 
من جهة أخرى أن يقوم بتدريبه والصرب عليه فرتة من الوقت 
،وهنا محل الخالف بني الجهات التي تقول ان عىل القطاع 
الخاص القيام بمسؤولياته والجهات التي تقول أن عىل 
الحكومة أن تعيد اسرتاتيجيتها يف التعليم بحيث تكون 

مخرجات التعليم مواكبة لسوق العمل .

افتقار 
هناك خلل يواجه سوق العمل يف اليمن خصوصا منذ 
العام 2011م حيث أدت األحداث وعدم االستقرار األمني 
واالقتصادي إىل تقليص عوامل اإلنتاج يف الصناعة اليمنية 
من جهة وتقلص االستثمارات من جهة أخرى وهذه كانت 
تمثل محركا لطلب القوى العاملة وهذا بدوره ما أدى إىل 
تراجع الطلب عىل العمالة وتنامي العرض بشكل يدعو 
للريبة من الخلل االقتصادي الكبري والذي تعد مؤرشات 

الخبري  ،ويرى  فيه  الخلل  عىل  األدلة  أكرب  العمل  سوق 
الدراسات  عام  مدير  الزبريي  الودود  عبد  االقتصادي 
القطاع  واجهت  التي  الصعوبات  أن  التخطيط  بوزارة 
الخاص اليمني جراء ارتفاع أسعار الوقود وانعدامه باتت 
أحد العوامل التي ادت لتقليص القطاعات اإلنتاجية وعىل 
رأسها الصناعة وبالتايل فقدت محركها للطلب لأليادي 

العاملة الجديدة .

تخصصات 
طلبا  األكرث  هو  الصناعي  املجال  أن  حبيب  زياد  يرى 
للتخصصات العملية املهنية والتقنية فيما القطاع التجاري 
لم يدخل يف دائرة االحتياج لتخصصات ومهارات فنية 
نظرا الرتباطه بالعمل التقليدي غري املنظم ولهذا نجد هذا 
القطاع متقوقعاً يف دوائر محددة ولم ينطلق نحو عوامل 

التوسع والحرفية والنطاق الكثيف.

ويميض بالقول: هناك قطاع واحد عىل سبيل املثال هو 
قطاع صناعة األثاث واملوبيليا هذا القطاع يمكنه أن يشغل 

اآلالف من العمالة اليمنية إن تم تدريبها وتأهيلها يف معاهد 
بالقول: يتم استرياد  فنية متخصصة وعملية, ويميض 
معظم األدوات املكتبية واألثاث من الخارج بالعملة الصعبة 
ويمكن أن تقوم صناعة هنا يف اليمن باستقطاب اآلالف 
من الشباب بسهولة ويرس وتدر دخال وقيمة مضافة كبرية 
لالقتصاد الوطني ،ويضيف هناك اآلن عمال من األردن 
وفلسطني ولبنان يعملون يف األثاث والديكور وهؤالء مهرة 
يف تخصصهم, لكننا كيمنيني محتاجني هذا التخصص 
ويدرس ويطبق الطالب العمل يف املعهد ويتخرج وهو خبري 

يمتلك املهارة واإلبداع والخربة .

مجال الصناعة الدوائية 
هناك حاجات متزايدة لفنيني متخصصني يف التصنيع 
الدوائي فهذه الصناعة واعدة نظرا لتزايد الطلبات عىل 
الخربات  نقص  ولعل  العالجية  واملستلزمات  األدوية 
واملهارات هي من تعيق تنشيط هذه الصناعة ،كما يحتاج 
بمختلف  األشعة  ومهارات  لتخصصات  الطبي  القطاع 

أنواعها وكذلك املختربات والصيادلة .

خرباء االسترياد والتصدير 
من بني املهارات والتخصصات التي يفتقر لها سوق العمل 
االسترياد  خرباء  وهي  مخرجات  لها  واليوجد  اليمني 
والتصدير فهذه املهارات تتعلق بتنشيط عملية االسترياد 
والتصدير ومستلزمات إدارتها وهي عملية فنية تتعلق 
باالبتكار والتنظيم يف العمل وروح إدارته تقنيا يف الوقت 
النشاط  يف  قوة  التخصص  هذا  ،وينتج  املحدد  والزمن 
وتوسعا عىل املستوى الرأيس واألفقي ألنشطة عدة تتعلق 
بمجاالت التصدير واالسترياد ،وعىل سبيل املثال كان البنك 
الدويل واملانحون ومن خالل الصندوق االجتماعي للتنمية 
يتحدثون عن مهارات ويطلبون استشاريني وخرباء يف سالل 
القيمة لتنمية الصادرات وأيضا استشاريني يف مجاالت 
تنمية أنواع معينة من املنتجات الزراعية املنافسة لتكون 
معدة للتصدير وعىل رأسها النب ،فالنب اليمني حتى اآلن 
لم يجد من يقدمه للعالم كماركة مخصصة بنكهات يمنية 
ولم يتم تنمية هذا املنتج ليدخل عليه تحسينات يمكن من 

خاللها تقديم منتجات عدة له .

املعلوماتية 
تمثل املعلوماتية أو ما يطلق عليه (IT) وهي التعامل مع 
التكنولوجيا واملعرفة االقتصادية  أحد التخصصات التي 
تحتاجها الرشكات عىل الدوام وتبحث عن متخصصني 
مهرة فيها لتشغيلهم والتزال السوق بحاجة كبرية ملثل هذه 
التخصصات لكن عىل الشخص املطلوب أن يكون محرتفا 
يف إجادة العمل فيها ،ويشري رجل األعمال فهد الرداعي إىل 
أن التعامل مع هذه التكنولوجيا ليس املقصود بها التشغيل 
واإلرسال واالستقبال بل تتعدى ذلك إىل مسألة الصيانة 
يعمل  شخص  مهارة  مستوى  عىل  وهذا  األجهزة  لتلك 

كسكرتري يف مكتب تجاري أو رشكة.

أخالقيات العمل 
تتعلق  األهمية  غاية  يف  مسألة  األعمال  رجال  يطرح 
باملتقدمني للعمل يف القطاع الخاص وهي مسائل تتعلق 
باألخالق السامية للشخص يف الشغل فهم يطلبون أن 
املهارات  إىل  إضافة  للعمل  املتقدم  الشخص  يف  تتوفر 
العمل  يف  اإلخالص  يف  األخالق  هذه  وتتمثل  والحرفية 
مجتمعة  صفات  وهي  واألمانة  باملسؤولية  واإلحساس 
التقبل التجزئة مطلقا كما يقول رجل األعمال أنور جار 
الله , مشريا إىل أن رجال األعمال يواجهون صعوبات جمة 
افتقارهم لتلك األخالق يؤدي إىل  أن  العمال, حيث  مع 
مشاكل ونزاعات عميقة تتسبب يف خسائر اقتصادية كبرية 
للمنشآت, ويضيف أن العامل اليمني يحظى بمكانة لدى 
رب العمل لكن عدم االلتزام بتلك القواعد يؤدي لعمليات 
مخلة يف العمل كاالختالس وعدم إتقان العمل وعدم االلتزام 
بمعايري الوقت والجودة وكلها تؤدي لخسائر عند ظهورها.
ويطرح أيضا مسألة تتعلق بالتدريب حيث أن العديد من 
الرشكات تقوم بتدريب كوادرها وتنفق عليهم املاليني وعندما 
يصبحون مهرة يقومون برتك العمل وااللتحاق برشكات 
وأماكن عمل أخرى ،والتخضع هذه العملية ملعيار األجور 
أو الحوافز فهناك من الرشكات من تستقدم عمالة أجنبية 
بمرتبات تقل %50 عما يدفع لليمنيني وهذا ناجم عن افتقار 

تلك األخالقيات. 

 نحتاج مهارات تتعلق بالتقنية  نحتاج مهارات تتعلق بالتقنية 
اإلنتاجية والهندسية  واالبتكار اإلنتاجية والهندسية  واالبتكار 

يكرر القطاع الخاص اليمني أكرث من مرة أهمية وجود قوى عاملة بشرية مؤهلة 

من الشباب اليمني لاللتحاق بالقطاعات اإلنتاجية يف االقتصاد اليمني, ويؤكد 

أنه حريص على استقبالهم للعمل معه يف كافة التخصصات ،لكن القطاع الخاص 

يلمح إىل نقطة مهمة تتعلق بالتخصصات فهو يحرص على أن تكون املهارات أو 

التخصصات يف طالبي التوظيف مرتبطة بالعمل اإلنتاجي والتقني للمنشأة أي 

الحرفية الفنية للعمل لكي تكون رافدا جديدا يف اإلنتاج ونمو املنشأة وتوسعها .

يف املقابل يؤكد القطاع الخاص على ثالثة شروط جديدة تتعلق بالعمالة املاهرة 

واملؤهلة ويه اإلخالص يف العمل واألمانة والنزاهة فيمن يطلبون العمل .

ويقول إن هذه الشروط تعد أكرث أهمية من الشروط الفنية خصوصا يف ظل 

أوضاع اقتصادية كهذه.

القطاع الخاص :القطاع الخاص :

تدشني توزيع ١٠٠ حراثة 
جديدة بتعز

تعز/ سبأ
البحوث  بساحة  أمس  الجنيد  عبدالوهاب  تعز  محافظة  وكيل  دشن 
املحلية  السلطة  من  بدعم  جديدة  حراثة   100 بتوزيع  البدء  الزراعية 

واالتحاد التعاوني الزراعي بتعز، وذلك للجمعيات الزراعية واملزارعني.
يف  الربطي  عمري  محمد  بتعز  الزراعي  التعاوني  االتحاد  رئيس  وأشار 
الحراثات  توزيع  تدشني  أن  (سبأ)  اليمنية  األنباء  لوكالة  ترصيح 
للجمعيات واملزارعني يأتي يف اطار عمل برنامج تشجيع دعم امليكنة 
عرب  ستتم  التوزيع  عملية  أن  إىل  مشريا   .. لالتحاد  التابع  الزراعية 

دفعتني .
وأضاف الربطي أن هذه الحراثات ستسهم يف مساعدة املزارعني بالتوسع 
الحديثة  الحراثات  من  كونها  وزراعتها  الزراعية  األرايض  استصالح  يف 
مكافحة  يف  إضافية  بمعدات  ومزودة  الوقود  استخدام  يف  االقتصادية 

الحشائش الطفيلية .
الجندي  عبدالله  املهندس  الزراعة  مكتب  عام  مدير  التدشني  حرض 

ومدير البحوث الزراعية بتعز املهندس احمد الوحش .

تفقد سري العمل يف املناطق املجاورة 
ملحطة املياه ومطار صنعاء الدويل

صنعاء /سبأ
بأمانة  الصحي  والرصف  للمياه  املحلية  املؤسسة  عام  مدير  اطلع 
صنعاء  مطار  عام  مدير  ومعه  الوزير  عبدالله  نبيل  املهندس  العاصمة 
التي  الحملة  وسري  االنجاز  مستوى  عىل  أمس  الشايف  خالد  الدويل 
ومكافحة  للمحطة  البيئي  األثر  من  للحد  املعالجة  محطة  بها  تقوم 

حرشات الذباب والبعوض والحد من انتشارها .
وخالل الزيارة أوضح املهندس الوزير لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن 
أمني  من  بتكليف  تأتي  ومشاريعها  املعالجة  ملحطة  التفقدية  الزيارة 
لتقييم  املتابعة  خطة  ضمن  هالل  عيل  عبدالقادر  صنعاء  العاصمة 
مستوى اإلنجاز لحملة مكافحة حرشات الذباب والبعوض والتي غالباً 
مياه  وتجمع  الحرارة  درجات  ارتفاع  بسبب  الصيف  فصل  يف  تتكاثر  ما 

األمطار .
شهر  منذ  استهدفت  للمحطة  التابعة  الرش  فرق  سيارات  أن  إىل  ولفت 
مايو املنرصم املناطق املجاورة ملحطة املعالجة واملناطق املحاذية ملطار 

صنعاء الدويل للحد من األمراض املنقولة عرب البعوض .
الوزير جهود إدارة املحطة وفرق الرش يف عملية املكافحة والتي  وثمن 

تأتي وفق الربنامج الزمني املحدد .
من جانبه أشاد مدير عام املطار خالد الشايف بالجهود الكبرية املبذولة 
ملحوظ  تحسن  إىل  أدى  والذي  املستمر  وتعاونها  الرش  فرق  قبل  من 
املحقق  النجاح  ثمرة  أن  .. مؤكداً  والروائح  الحرشات  انتشار  والحد من 
للمياه  املحلية  املؤسسة  إدارة  بني  والتعاون  املستمر  للتنسيق  يرجع 
وإدارة  واالرصاد  اليمني  للطريان  اليمنية  والهيئة  الصحي  والرصف 

املطار.
صالح  الوهاب  عبد  املعالجة  محطة  مدير  نائب  الزيارة  خالل  رافقهما 

وعدد من املعنيني.

نجاح مباحثات اليمن مع شركة كنديان نكسن

استعراض مستوى إعداد موازنة إب 

رشيد يدعو إىل تنفيذ مشروع التطوير 
الشامل ملصفاة عدن

البنك اإلسالمي للتنمية يمول إنشاء 
املكتب الوطني ألمن املعلومات يف اليمن صنعاء/سبأ

سالم  أحمد  الدكتور  واملعادن  النفط  وزير  نائب  أكد 
املشغل  نكسن  كنديان  رشكة  مع  التفاهم  تم  أنه  بارصيح 
السابق لقطاع 14 بحرضموت عىل إغالق امللف مع الرشكة 

بعد انتهاء االتفاقية.
لوكالة  ترصيح  يف  واملعادن  النفط  وزير  نائب  وأوضح 
األنباء اليمنية سبأ لدى عودته والوفد الحكومي املفاوض 
الرشكة  مع  املباحثات  أن  أمس  باريس  من  الرشكة  مع 
بما   14 بالقطاع  املتعلقة  النقاط  وتناولت  إيجابية  كانت 

يخص البيانات الجمركية املتعلقة باإلقرار الرضيبي غري 
املستوفاة بالتكاليف املسرتدة .. الفتاً إىل أنه سيتم استكمال 

اإلجراءات عن طريق الجهات القانونية املمثلة للطرفني.
وفيما يتعلق بقضية التلوث البيئي يف القطاع 14 بمحافظة 
السابق  الناتج عن رشكة كنديان نكسن املشغل  حرضموت 
للقطاع قال بارصيح " إن امللف أحيل إىل القضاء الدويل وان 
إجراءات التحكيم مستمرة بشكل ايجابي" .. متوقعا صدور 

نتائج التحكيم لصالح الحكومة اليمنية.

إب/سبأ
خالل  إب  بمحافظة  واملــوازنــة  الخطة  لجنة  ناقشت 
االرياني  محمد  يحيى  املحافظ  برئاسة  أمس  اجتماعها 
مستوى تنفيذ املوازنة املالية التقديرية للعام القادم 2015م 

واتخذت حيالها اإلجراءات والقرارات املناسبة.
واستمع االجتماع الذي حرضه أمني عام املجلس املحيل 
باملحافظة أمني عيل الورايف إىل تقرير تفصييل من قبل أعضاء 
خاصة  وأعمال  مهام  من  إنجازه  تم  ما  حول  املوازنة  لجنة 
وتجميع للموازنات من املكاتب التنفيذية واملديريات والتي 

بلغت نسبة اإلنجاز يف املوازنة 75 باملائة .
واستعرض االجتماع اآللية التي يتم فيها إعداد املوازنة 
وتبويبها وفقا للمؤرشات التقديرية والسقوف املحددة لكل 

نوع وبند وباب من أبواب املوازنة .
وىف االجتماع أشاد املحافظ االرياني بما قطعته اللجنة 
البيانات  وتجميع  املوازنة  ــداد  إلع حثيثة  خطوات  من 
واملعلومات املرتبطة بها وفق احتياجات املكاتب التنفيذية 
االستثماري  والربنامج  التشغيلية  النفقات  من  واملديريات 

املحيل وغريها .
خالل  املــوازنــة  إنجاز  يف  اإلرساع  رضورة  عىل  ــدد  وش
املحيل  واملجلس  التنفيذي  للمكتب  وتقديمها  أسبوعني 
وزارة  يف  املختصة  للجهات  ورفعها  وإقرارها  ملناقشتها 

عليها  واملصادقة  العتمادها  يف املالية 
إطار املوازنة العامة للدولة.

الثورة/عدن/نبيل الجنيد
كرمت رشكة مصايف عدن صباح أمس 
عددا من العمال املربزين وذلك بمناسبة 
عدن  مصايف  لتأسيس  الستني  الذكرى 

والبالغ عددهم (180) عامال.
ويف الحفل الذي نظمته نقابة عمال 
وموظفي رشكة مصايف عدن أشاد محافظ 
بالدور  رشيد  عيل  وحيد  املهندس  عدن 
مصفاة  لعبته  الذي  والوطني  الريادي 
تزويد  عىل  فيها  العاملني  وكــل  عــدن 
النفطية  باملشتقات  املحلية  السوق 
األمن  عىل  الحفاظ  شأنه  من  ملا  وذلك 
األوضاع  جراء  املواطن  حياة  واستقرار 
يومنا  إىل  الوطن  يعيشها  التي  الصعبة 

هذا .
وقال أن استمرار األزمات هي نتيجة 
من  افتعالها  عىل  واإلرصار  للتعصب 
قبل البعض اللذين يريدون االنقضاض 
والخروج عن اإلجماع الوطني وإفشال 
رئيس  أن  إىل  الفتا  السياسية,  التسوية 
الجمهورية األخ عبدربه منصور هادي 
يبذل  االجتماعي  السلم  ينتهج  الذي 
جميعا  علينا  ويجب  جبارة  جهودا 
السياسية  قيادتنا  حــول  االلتفاف 
من  لكل  الحازم  التصدي  عىل  والعمل 
يريد أن يعبث بمقدرات الوطن والبد من 
خلق بيئة للتوافق الوطني وصوال بالبالد 

إىل بر األمان .
ان  رضورة  عىل  عدن  محافظ  وأكــد 
التطوير  مرشوع  بتنفيذ  الحكومة  تبدأ 

والتحديث الشامل للمصفاة التي يعول 
القادمة..  املرحلة  خالل  الوطن  عليها 
منوها بأعمال التحديث والتطوير التي 
والتي  القائمة  للوحدات  تنفيذها  تم 

يجري حاليا تنفيذها.
التنفيذي  املدير  أوضــح  جهته  من 
لرشكة مصايف عدن الدكتور نجيب العوج 
تقليدا سنويا  التكريمي يعد  الحفل  أن 
واملوظفني  العمال  تكريم  خالله  من  يتم 
التي  للجهود  تقديرا  وذلــك  املربزين 
يبذلونها حفاظا عىل سري العمل بمصايف 
عدن من كل عام, داعيا الجميع مزيد من 

الجهود واالرتقاء بعمل املصفاة .
للعمل  باخرتني  إدخال  تم  انه  وقال 
هذا العام وان هناك رقاصا يتم تصنيعه 
الخدمة  إلدخــالــه  اســتــعــدادا  حاليا 
املستأجرة  الرقاصات  عن  واالستغناء 
تطوير  أعمال  من  انجازه  تم  ما  مبينا 

وتحديث للوحدات القائمة منها أعمال 
الكهرباء  ملحطة  والتحديث  التأهيل 
وحدتي  أفــران  لرتكيب  واالستعدادات 
الزيت,  بميناء  التحميل  واذرع  التكرير 
باإلضافة إىل البحث والتنسيق مع عدد 
املتخصصة  ــة  ــي األوروب الــرشكــات  من 
بمواصفات  إطفاء  توفري سيارتي  بشان 

وتكنولوجيا متطورة . 
غرفتي  تأهيل  إعادة  تم  انه  وأضاف 
عمليات حديثة يف مستشفى املصايف وان 
طبي  وفد  استضافة  بصدد  املستشفى 
الجراحية  العمليات  من  العديد  إلجراء 
مؤكدا بنفس الوقت عىل رضورة تكاثف 
كل  تجاوز  عىل  العمل  ومواصلة  جهود 
لهذا  املصفاة  ترافق  التي  الصعوبات 
والوقوف أمام كل يحاول املساس بسمعة 
األكاذيب  ــالق  إط خــالل  من  املصفاة 

واالدعاءات الباطلة.

صنعاء /سبأ
للتنمية  اإلسالمي  البنك  وافــق 
عىل تمويل إنشاء املرحلة األوىل من 
ألمن  الوطني  املكتب  إنشاء  مرشوع 
لحوادث  واالستجابة  املعلومات 

الكمبيوتر (سريت) يف اليمن.
الوطني  ــز  ــرك امل رئــيــس  ـــال  وق
للمعلومات الدكتور يحيى الريوي يف 
ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
أن البنك اإلسالمي للتنمية قد وافق 
والتي  األوىل  املرحلة  تمويل  عىل 
تبدأ بالتعرف عىل احتياجات اليمن 
إطار  بإعداد  وتنتهي  املجال  هذا  يف 

العمل إلنشاء املكتب.
موافقة  عىل  وبناء  أنــه  ــح  وأوض
سيقوم  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
يف  املعلومات  أمن  خــرباء  من  فريق 
األمن  ملكتب  العامة  السكرتارية 
لليمن  بزيارة  بماليزيا  املعلوماتي 
املجال  هذا  يف  احتياجاته  لتقييم 
ووضع رؤية ومقرتح تفصييل إلنشاء 
املعلومات  ــن  ألم الوطني  املكتب 
يف  الكمبيوتر  لحوادث  واالستجابة 
اليمن وااللتقاء مع الخرباء اليمنيني 
العالقة، باإلضافة إىل  والجهات ذات 
إقامة ورش عمل متخصصة يف مجال 
الكمبيوتر  وحــوادث  املعلومات  أمن 

والجدول  الربنامج  من  أوىل  ،كخطوة 
يف  عليه  االتفاق  تم  ــذي  ال الزمني 
الوطني  املركز  قيادة  وقت سابق بني 
للمعلومات والسكرتارية العامة ملكتب 
أمن املعلومات التابع ملنظمة املؤتمر 

اإلسالمي.
إنشاء  أن  الريوي  الدكتور  وأكد 
مكتب وفريق وطني ألمن املعلومات 
الكمبيوتر  لحوادث  واالستجابة 
املركز  مهام  صلب  يف  يأتي  اليمن  يف 
واستجابة  للمعلومات  الوطني 
ملتطلبات الواقع املعلوماتي الوطني 
العربية  لتوجهاته  ومواكبة  الراهن 
ــار  اإلط لهذا  وسيكون  والعاملية 

ونتائج  عديدة  فوائد  التخصيص 
إيجابية عىل مجال أمن املعلومات يف 
اليمن من خالل الدور الذي سيلعبه 
بأمن  املجتمع  توعية  يف  وتحديداً 
أمنية  عىل  الحفاظ  ويف  املعلومات 
معلوماته وعدم انتهاك خصوصيتها 
ـــذا  ..وك رسيتها  ــىل  ع والــحــفــاظ 
للمعلومات  الوطنية  الشبكة  حماية 
االلكرتونية  للجرائم  والتصدي 
استكمال  عىل  مقبل  والبلد  خاصة 
بمرشوع  الخاص  القرض  إجــراءات 
الذي  للمعلومات  الوطنية  الشبكة 
ومؤسسة  وهيئة  وزارة   100 سريبط 

وطنية.


