�إدارات
حمدثة

مركز املعلومات احلا�سوبية
الهدف:

تهدف وزارة ال��ع��دل �إل��ى �إن�شاء مركز معلومات
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ج��م��ي��ع الأن���ظ���م���ة اخل���ا����ص���ة ب���أمت��ت��ه
الإجراءات الق�ضائية والتوثيقية والتقنيات الالزمة
لأن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ام�لات الإل��ك�ترون��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى
تنفيذ �شبكة احلا�سب الآيل يف جميع مباين ال��وزارة
والإدارات التابعة لها م��ن ف���روع وحم��اك��م وكتابات
ع��دل مما يتيح الفر�صة �إل��ى الو�صول �إل��ى الأنظمة
ب�شكل موحد ومركزي.
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مركز املعلومات:

حيث تقوم الوزارة �إلى جتهيز مركز للمعلومات
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ق�����ادراً ع��ل��ى ت��خ��زي��ن ك��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات
اخلا�صة باملحاكم وكتابات العدل يف جميع �أنحاء
اململكة وب�شكل مركزي و�آمن ،والهدف من ذلك هو
احلفاظ على هذه البيانات احلرجة ومراقبة جميع
العمليات ال��ت��ي ت��ت��م عليها ب�شكل دق��ي��ق ،ومتكني
الو�صول �إليها من جميع املحاكم وكتابات العدل
ب�شكل �آم��ن وامل�شروع يهدف �إل��ى ت�شغيل عدد كبري
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م��ن املحاكم وك��ت��اب��ات ال��ع��دل يف وق��ت وجيز وب��دون
احل��اج��ة �إل��ى و�ضع جتهيزات كبرية فيها .وتعتزم
ا�ستخدام �أح��دث التقنيات لتجهيز مركز املعلومات
اب���ت���داء م��ن ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��اق��ة وال��ت�بري��د احل��دي��ث��ة،
و�أنظمة �أم��ن املعلومات ،و�أج��ه��زة ال�شبكة املركزية،
و�أنظمة التخزين املتطورة .حيث ت�أمل ال��وزارة �أن
حت�صل على ���ش��ه��ادات االع��ت��م��اد ال��دول��ي��ة ملوثوقية
مركز املعلومات.
�أمن املعلومات:

ومركز املعلومات يت�ألف من �أنظمة �أمن املعلومات:
وال��ت��ي ت�ستخدم فيه ال����وزارة �أح���دث التقنيات التي
حتمي خ�صو�صية بيانات املتعاملني معها �سواء من
املرتافعني يف املحاكم �أو املتعاملني مع كتابات العدل،
وت�ستخدم التقنيات نف�سها ال��ت��ي تعتمدها البنوك
نظراً حل�سا�سية البيانات.
وت�ستخدم تقنيات خا�صة ت�ستك�شف �أي اخرتاقات
حمتملة ب�شكل ا�ستباقي؛ ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى التقنيات
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م��ث��ل اجل����دار ال���ن���اري و�أن��ظ��م��ة اكت�شاف
ال��ف�يرو���س��ات اخل��ا���ص��ة مب��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات .وال����وزارة
ا�ستفادت من خ�براء متخ�ص�صني يف �أم��ن املعلومات
للنظر يف الإج��راءات اخلا�صة ب���إدارة مركز املعلومات
ب�شكل �آم��ن وعمل التدريبات الالزمة لفريق العمل
املناط به �إدارة مركز العلومات .وت�شكل �أجهزة ال�شبكة
املركزية :حيث �سرتتبط جميع املواقع التابعة للوزارة
مبركز املعلومات ،ولذلك ف�إن الوزارة ت�سعى لت�أ�سي�س
مركز لإدارة ال�شبكة وربطها على م�ستوى ال���وزارة
( )Network Operation Centerكجزء
�أ�سا�سي من مركز املعلومات.
الطاقة والتخزين:

ومركز املعلومات ي�شمل تقنيات الطاقة والتربيد
ح��ي��ث ت��خ��ط��ط ال������وزارة ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن التقنيات
احلديثة املبنية على �أح��دث النظريات فيما يخ�ص
تربيد مركز املعلومات وتزويده بالطاقة .والوزارة
ت�����س��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة ل��ل��ت�بري��د ب��ا���س��ت��ع��م��ال
املياه وهي تقنيات متكن ال��وزارة من تو�سيع مركز
امل��ع��ل��وم��ات يف امل�ستقبل و�إ���ض��اف��ة �أج��ه��زة وخ��ادم��ات
ج���دي���دة ب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي وذك�����ي وا���س��ت��ه�لاك �أق���ل

للكهرباء قد ي�صل �إلى .%30
�أنظمة التخزين:

وال��������وزارة ت�����س��ت��ع�ين ب���أن��ظ��م��ة ال��ت��خ��زي��ن امل��رك��زي��ة
خ�صو�صاً �أن��ه��ا تتمتع ب��وج��ود �سعات تخزينية جيدة،
وت�سعى لتطويرها وجتهيزها بحيث تتم اال�ستفادة
ال��ق�����ص��وى م��ن��ه��ا ،وال�����وزارة ق��ام��ت ب��ا���س��ت��خ��دام تقنيات
حديثة ومطورة حتمي قاعدة البيانات من �أي عبث،
بحيث ال يتمكن �أي �شخ�ص م��ن �إل��غ��اء �أي �سجل �أو
معلومة.
ومركز املعلومات والتقنيات الأ�سا�سية يبني �سحابة
خا�صة ،Private Cloud Computing
و�ست�ست�ضيف هذه ال�سحابة جميع تطبيقات ال��وزارة
للمحاكم ،وكتابات العدل ،والأنظمة الإدارية وغريها
م��ن خ�لال بيئة افرتا�ضية متقدمة تعطي ال���وزارة
مرونة عالية لإ�ضافة التطبيقات واخلدمات يف فرتات
وجيزة.
اعتماد املركز دولي ًا:

ومن مكونات مركز املعلومات االعتمادات الدولية
حيث �ستكون جتهيزات مركز املعلومات جاهزة لأن
تكون معتمدة دول��ي��اً م��ن ناحية املوثوقية بالدرجة
 ،3 Tierوت�سعى ال���وزارة لتطوير مركز املعلومات
حتى يكون معتمداً بالدرجة الرابعة  Tier4وهي
ال���درج���ة ال��ع��ل��ي��ا مل��وث��وق��ي��ة م��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات؛ وه��ذا
�سيعتمد على تعدد م�صادر الطاقة والتي تعترب حتدياً
ملعظم م��راك��ز امل��ع��ل��وم��ات يف اململكة حيث �إن م�صدر
الطاقة الوحيد هو �شركة الكهرباء ال�سعودية.
احلا�سب الآيل:

واملكون الثاين لل�شبكة التقنية للوزارة هي �شبكة
احل��ا���س��ب الآيل ،وال��ت��ي م��ن خ�لال��ه ي��ت��م اال���س��ت��ف��ادة
الق�صوى م��ن مركز املعلومات وت��ق��وم ال����وزارة ببناء
�شبكة حا�سب �آيل حديثة يف جميع املحاكم وكتابات
العدل دون ا�ستثناء ،وربطها مع مركز املعلومات التابع
للوزارة (�أكرث من  400موقع) .و�ستمكن هذه ال�شبكة
احلديثة من�سوبي الوزارة والق�ضاة من الو�صول �إلى
الأنظمة الق�ضائية والتوثيقية احلديثة ب�شكل �آمن
وبناء على �صالحياتهم اخلا�صة.
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خدمات احلا�سب الآيل:

و�شبكة احلا�سب الآيل تعتمد على مكونات �أ�سا�سية
هي:
�أ-خدمة الربط مب��زودي اخلدمات :حيث تعتمد
ال�������وزارة ع��ل��ى م�����زودي اخل���دم���ات امل��ح��ل��ي�ين ل��ت��وف�ير
خ �ط��وط االت �� �ص��ال م��ا ب�ي�ن م��واق�ع�ه��ا وع �ل��ى ر�أ��س�ه��م
�شركة االت�صاالت ال�سعودية و�شركة موبايلي و�شركة
االت�صاالت املتكاملة .وتعتزم ال��وزارة ربط كل موقع
من املواقع بخطني منف�صلني لرفع درجة املوثوثقية.
ب�-أج��ه��زة ال�شبكة امل��وزع��ة :تقوم ال���وزارة بو�ضع
�أج��ه��زة �شبكة (مق�سمات وم��وج��ه��ات Switches
 – and Routersيف كافة املواقع لربطها مبركز
امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ط��ري��ق خ�ط��وط االت �� �ص��ال .وحت��دي��ث
ال�شبكات القدمية ب�أخرى حديثة لتعزيز املوثوقية
والأم�������ان ،ح��ي��ث �إن����ه ل���ن ي��ت��م ق�����ص��ر ا���س��ت��خ��دام ه��ذه
ال�شبكة على احلا�سب الآيل ،بل �سيتم ا�ستخدامها من
قبل الأنظمة الأمنية و�أنظمة �إدارة املباين و�أنظمة
الهواتف ال�شبكية .وي�شمل امل�شروع جتهيزات �شبكة
حملية لأكرث من  400موقع.
ج – �أنظمة �أم��ن املعلومات امل��وزع��ة :يتم جتهيز
�أجهزة ال�شبكة املوزعة بربامج و�أنظمة حتمي ال�شبكات
املحلية م��ن االخ�ت�راق���ات وت��ع��زز م�ستوى الأم����ن يف
املحاكم وكتابات العدل.
د –ال�شبكة ال�لا���س��ل��ك��ي��ة :ي��ت��م ت���زوي���د امل���واق���ع
الرئي�سية ب�شبكة ال�سلكية؛ بحيث يتم ا�ستخدامها
من قبل املتعاملني مع ال��وزارة للو�صول �إلى خدمات
ال������وزارة الإل��ك�ترون��ي��ة م���ن خ�ل�ال �أج���ه���زة احل��ا���س��ب
املحمولة اخلا�صة باملتعاملني .و�ستغطي هذه اخلدمة
�أكرث من  300قاعة انتظار.
ه��ـ� -أنظمة املراقبة وال��ك��ام�يرات :ي�شمل امل�شروع
ق��راب��ة ال��ـ  800ك��ام�يرا وال��ت��ي ���س��وف ت�ستعمل ب�شكل
�أ�سا�سي من قبل ق�سم الأم��ن وال�سالمة ،حيث �ستتم
مراقبة امل��واق��ع م��ن مركز املراقبة امل��رك��زي اخلا�ص
بق�سم الأم���ن وال�����س�لام��ة .كما �أن جميع الكامريات
�ستزود بنظام ت�سجيل مل��دة ال تقل عن �شهر يف نظام
حديث ي�سهل مل�س�ؤويل الأم��ن مراجعة الت�سجيالت
ب�شكل ف��وري .كما �ستتمكن اجلهات الأمنية الأخرى
م�ث��ل ال���ش��رط��ة ل�ل��و��ص��ول �إل ��ى ه��ذه ال �ك��ام�يرات عند
احلاجة عرب ال�شبكة ب�شكل �آمن وموثوق.
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خدمة الربيد الإلكرتوين:
ح���ي���ث ت����وف����ر ال�����������وزارة ح����ال����ي����اً خ����دم����ة ال�ب�ري���د
الإل��ك�تروين .وي�شمل امل�����ش��روع تراخي�ص م��ن �شركة
مايكرو�سوفت لـ  8000جهاز داخ��ل ال���وزارة .وت�سعى
ال�����وزارة ل��زي��ادة ال�تراخ��ي�����ص يف امل�ستقبل م��ع زي���ادة
املحاكم وكتابات العدل التي يتم ت�شغيلها.
مركز مراقبة و�إدارة ال�شبكة Network
:Operation Center

نظراً حلجم ال�شبكة وعدد التقنيات الكبري الذي
ب���د�أت ال���وزارة باال�ستفادة منها ،ف���إن عملية مراقبة
و�إدارة ال�شبكة وجميع التقنيات والتطبيقات التي
تعمل فوق ال�شبكة هو �أمر بالغ احل�سا�سية والأهمية.
وذلك لرفع موثوقية ال�شبكة .وبالتايل رفع موثوقية
اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا ع�بر ال�����ش��ب��ك��ة .وب��ن��اء
ع��ل��ى ذل���ك ف��ق��د ق��ام��ت ال������وزارة بالتخطيط لو�ضع
مركز خا�ص ملراقبة و�إدارة ال�شبكةNetwork.
:Operations Center NOC
مركز االت�صال :Call Center :يتم �إن�شاء
ن��واة مركز ات�صال كجزء �أ�سا�سي م��ن ه��ذا امل�شروع،
و�سيتم ا�ستخدامه يف البداية ب�شكل داخلي لتنظيم
اخلدمات املركزية الداخلية مثل خدمات الدعم الفني
للحا�سب الآيل ،واخلدمات الأمنية من الق�سم الأمني،
وخدمات طلبات ال�صيانة ،بحيث يتم و�ضع رقم موحد
لكل خدمة داخلية .كما يتم ا�ستعمال مركز االت�صال
بحيث ي�ستقبل ات�����ص��االت املتعاملني م��ع ال����وزارة يف
الأمور الق�ضائية والتوثيقية؛ ليكون مركز االت�صال
واح��داً من �أه��م قنوات تقدمي اخلدمات للمتعاملني
مع الوزارة ،حيث يتم ربطه بالنظام الق�ضائي ونظام
كتابات العدل ،بحيث يتمكن املت�صل بعد التحقق من
هويته م��ن اال�ستعالم ع��ن ح��ال��ة ق�ضية م��ا �أو حالة
وكالة ما ب�شكل �آيل.
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