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2

መ ግ ቢ ያ
የሳይበር ምህዲር በባህሪው ውስብስብ፣ ኢ-ተገማች፣ ዴንበር የሇሽ፣ ከፌተኛ እውቀት
የሚጠይቅና

ሇመቆጣጠር

የሚያስቸግር

አውዴ

በመሆኑ፤

እንዱሁም

ከለአሊዊነትና

ፕራይቨሲ አኳያም የሚፇጥራቸው ተቃርኖዎች በመኖራቸው አገራት የሳይበር ዯህንነትን
በአስተማማኝ ሁኔታ ማስጠበቅ ከባዴ የቤት ሥራ ሆኖባቸዋሌ፡፡ ሆኖም ግን የሳይበር
ዯህንነትን ማስጠበቅ የህሌውና እንጂ የምርጫ ጉዲይ ስሊሌሆነ ዓሇም አቀፌ ተቋማትና
አገራት ዯህንነቱ የተጠበቀ የሳይበር ምህዲር ሇመፌጠር ላት ተቀን እየታተሩ ይገኛለ፡፡
በአሁኑ ጊዜም የዯህንነት ሁለ ቀዲሚ ጉዲይ አዴርገውና ትኩረት ሰጥተው እየሰሩበት
ይገኛለ፡፡

በዚህ

ምክንያትም

ብዙ

አገራት

የሳይበር

ዯህንነት

አስተዲዯርና

አመራር

ብቃታቸውን ሇማሻሻሌ ፖሉሲ፣ ስትራቴጂ፣ የህግና የቁጥጥር ማዕቀፍችን፣ አዋጆች እና
ዯንቦችን ያወጣለ፡፡ ምንም እንኳን በይነ-መረብ ከህግና ከቁጥጥር አንፃር በሚገባው ዯረጃና
በአግባቡ ያሌተሰራበት ቢሆንም፤ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ግን ከፌተኛ ርብርብ እየተዯረገ
ይገኛሌ፡፡

ሃገራችንም

የኢንፍርሜሽን

መረብ

ዯህንነት

ኤጀንሲ

አማካይነት

በሳይበር

ዯህንነትን ዘርፌ ያሇውን ተጋሊጭነት ሇመከሊከሌ እየሰራች ነው፡፡
የኢንፍርሜሽን መረብ ዯህንነት ኤጀንሲ በአዋጅ ቁጥር 808/2006 እንዯገና ሲቋቋም በአዋጁ
አንቀጽ 6(2) መሰረት የኢንፍርሜሽንና ኮምፒውተርን መሰረት ያዯረጉ ቁሌፌ መሰረተ
ሌማቶች ዯህንነት ሇማረጋገጥ የሚያስችለ ብሄራዊ የፖሉሲ፣ የህግ፣ የስታንዲርዴ እና
ስትራቴጂ

ረቂቆችን

የማዘጋጀትና

ሲፀዴቁም

ተፇፃሚነታቸውን

የመከታተሌ

ስሌጣንና

ተግባር የተሰጠው መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በዚህም መሰረት በ2004 ዓ.ም የኢንፍርሜሽን
ዯህንነት ፖሉሲ ወጥቶ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡
ፖሉሲው ከዛሬ 9 ዓመት በፉት የተቀረጸ ከመሆኑ ጋር ተያይዞና ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያዯገ
ያሇውን የሳይበር ምህዲሩን ተሇዋዋጭነት ታሳቢ ያዯረገ ቢመስሌም በሚፇሇገው ዯረጃ አሁን
ሊይ ያሇውን የምህዲሩ ውስብስብነትና ዘርፇ ብዙ ተግዲሮቶችን በመተንበይ አስፇሊጊውን
ምሊሽ መስጠት የሚያስችሌ ነው ሇማሇት ይከብዲሌ።
በፖሉሲው ትግበራ ሂዯት ወቅት በአፇፃፀም ሊይ የታዩ ክፌተቶችን በጥናት ሇመሇየት
ተችሎሌ፡፡ በጥናቱም መሠረት ነባሩ ፖሉሲ የተጠበቀውን ያህሌ ተግባራዊ መሆን አሇመቻለ
ብቻ ሳይሆን በሳይበር ምህዲሩ ውስብስብነትና ዘርፇ ብዙ ተግዲሮቶች ሊይ ተገቢው ትኩረት
ስሊሌተሰጠው
ፖሉሲ

በማሻሻሌ በፖሉሲው መካተት የነበረባቸው ዋና ዋና የሳይበር ዯህንነት

ጉዲዮችን

ያካተተና

ዯረጃውን

የጠበቀ

የሳይበር

ዯህንነት

ፖሉሲና

ስትራቴጂ

እንዯሚያስፇሌግ ሇመረዲት ተችሎሌ። በመሆኑም የሃገራችን የሳይበር ዯህንነት ፖሉሲ
ሇማሻሻሌ የሚሆኑ የፖሉሲና ስትራቴጂ የትኩረት አቅጣጫዎች ሇመሇየት እንዱያስችሌ
እንዯመነሻ የሆኑ ዓሇም ዓቀፌ ይዘት ያሊቸው ማዕቀፍች፣ ተሞክሮዎችና ሃገራዊ ነባራዊ
ሁኔታዎች እንዯመነሻ በመውሰዴ ሰባት አንኳር የሳይበር ዯህንነት ፖሉሲና ስትራቴጂ
የትኩረት አቅጣጫዎችን በመምረጥ በእያንዲንደ የትኩረት አቅጣጫዎች ጥናት ተዯርጓሌ።
የትኩረት አቅጣጫዎቹ የተመረጡት ሃገራዊ ነባራዊ ሁኔታዎችንና እሴቶችን ባገናዘበ
መሌኩ፤

ዓሇም

ዓቀፌ

ይዘት

ያሊቸው

የሳይበር

ዯህንነት

ማዕቀፍች፣

ሞዳልች፣

ተሞክሮዎች፣ ስምምነቶች ከግምት ውስጥ ባስገባ መሌኩና የተሇያዩ በሳይበር ዯህንነት ዙሪያ
የተሰሩ ጥናቶችንና ምርምሮችን በዲሰሰ ሁኔታ ነው፡፡ በዚህም መሠረት ህግና ቁጥጥር፣
የንቃተ ህሉና ግንባታ፣ የአቅም ግንባታ፣ ቁሌፌ የኢንፍርሜሽን መሰረተ ሌማቶች ጥበቃ፣
ዱጂታሌ ማንነት እና ግሊዊ መረጃ ጥበቃ ፣ ዓሇም ዓቀፌና ሃገራዊ ትብብር፣ በራስ ወዯ
መመካት የሚወስደ ምርምርና ኢኖቬሽን ስትራቴጂያዊ የትኩረት አቅጣጫ ናቸው።
ይህንንም ተከትል በነባሩ ፖሉሲ ሊይ ማሻሻያዎችን በማዴረግና የተሻሻሇውን የፖሉሲ ረቂቅ
ሰነዴ ጉዲዩ በቀጥታ ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ተዯራሽ በማዴረግ ግብዓት ማግኘት
ተችሎሌ፡፡
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ክፌሌ አንዴ
አጠቃሊይ ምሌከታ
1.1. የሳይበር ዯህንነት ዓሇም አቀፊዊ አውዴ
ዓሇማችን በከፌተኛ የሳይበር ምህዲር ዕዴገት ምክንያት እጅግ ፇጣንና ውስብስብ ሇውጦችን
እያስተናገዯች ትገኛሇች፡፡

የሳይበር ምህዲር መፇጠር አሇማችንን ወዯ ትንሽ መንዯር

በመቀየር ሇለሊዊነት መጠናከር ከፌተኛ አስተዋጻኦ አዴርጓሌ፡፡ ሳይበር በዋናነት መረጃን፣
መሰረተ ሌማትን፣ ሰውን እና ማኅበረሰብን የያዘ ሲሆን እነዚህ አካሊት በራሳቸውና እርስ
በርሳቸው እንዱተሳሰሩ

በበይነመረብ ሊይ የተመሰረተ ሆኖ ዓሇምን በማስተሳሰር ማንኛውም

ኢንፍርሜሽን ከየትኛውም የዓሇም ጫፌ ተነስቶ በሰከንድች ውስጥ በመሊ ዓሇም ሊይ
እንዱዲረስ አስችሎሌ፤ የሰዎችን ትስስርና ግንኙነት በቦታና በጊዜ እንዲይገዯብ አዴርጓሌ፤
ፇጣን የሆነ የመረጃ ሌውውጥን ፇጥሯሌ፤ እንዱሁም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ
ሁኔታዎችን በመቀየር አጠቃሊይ የሰው ሌጆችን የኑሮ ዘይቤ ከመሰረቱ ቀይሯሌ፡፡ ይህ
የሳይበር ምህዲር አዱስ የህይወት ምዕራፌን በመፌጠር የሰው ሌጅ እስከ አሁን የኖረበትን
የኑሮ ዘይቤ እየሇወጠ ይገኛሌ፡፡
በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ ያሇ ሳይበር አቅም እንዯ ሃገርና ማህበረሰብ ተወዲዲሪ ሆኖ መዝሇቅ
የማይቻሌበት ዯረጃ ተዯርሷሌ፡፡ ከሁለም በሊይ ሳይበር የሃገራት የህሌውና ጉዲይ ሆኗሌ፡፡
በሳይበር ምህዲሩ ተወዲዲሪ ያሌሆነ ሃገርና ማህበረሰብ ዯህንነቱን በፌፁም ማስጠበቅ
አይችሌም፡፡ ምክንያቱም

የሳይበር

ዯህንነት ስጋቶችና

የሚያስከትሇው

ተፅዕኖ

በቀሊለ

የሚታይ አይዯሇም።
በሳይበር ዯህንነት ስጋቶች ምክንያት የቁሌፌ የመሰረተ ሌማት ጥቃት፣ የግሌ መረጃ
ስርቆትና የማንነት ስርቆት ፣ የሳይበር ስሇሊ፣ የሳይበር ሽብርተኝነት፣ ሚስጥራዊ የሆነ
የመንግስት እና ህዝብ መረጃዎች አዯጋ ሊይ መውዯቅ፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ
ያሌሆኑ

ተቋማት

እና

ዴርጅቶች

ተአማኒነትና

ዯህንነት

አዯጋ

ሊይ

መውዯቅ፣

ኤላክትሮኒክስን መሰረት ያዯረገ የኢኮኖሚ ግብይት ሇጥቃት መጋሇጥ፣ አነስተኛ እና
መካከሇኛ

የሆኑ

የኢንደስትሪ

ኦፕሬሽኖች

በጥቃት

ምክንያት

ተገቢ

ስራዎቻቸውን

አሇማከናወን፣ የአገራት ሚስጥራዊ የሆኑ ሀብቶች ሇጥቃት መጋሇጥ በሳይበር ምህዲሩ
የሚስተዋለ

ዋና

ዋና

ስጋቶች

ናቸው፡፡

እነዚህ

ስጋቶች

ፖሇቲካዊ፣

ማህበራዊ፣

ኢኮኖሚያዊ፣ ባህሊዊ እና ግሊዊ የሆኑ ተፅዕኖዎች ያሎቸው ሲሆን፤ እነዚህን ስጋቶች
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መከሊከሌ፣ ቀዴሞ ማስጠንቀቅ እና ተገቢ ምሊሽ መስጠት የሚያስችሌ የሳይበር ዯህንነት
አቅም መገንባት ይገባሌ።
ከዚህ ጋር በተያያዘ የሳይበር ምህዲር በባህሪው ውስብስብ፣ የማይገመት፣ ዴንበር የሇሽ፣
ከፌተኛ እውቀት የሚጠይቅና ሇመቆጣጠር የሚያስቸግር አውዴ በመሆኑ ሃገራት የሳይበር
ዯህንነትን

በአስተማማኝ ሁኔታ

ማስጠበቅ

ከባዴ

ሆኖባቸዋሌ፡፡ ሆኖም

ግን

የሳይበር

ዯህንነትን ማስጠበቅ የህሌውና እንጂ የምርጫ ጉዲይ ስሊሌሆነ አሇም አቀፌ ተቋማትና
ሃገራት ዯህንነቱ የተጠበቀ የሳይበር ምህዲር ሇመፌጠር እየሰሩ ይገኛለ፡፡ በዚህ ምክንያትም
ብዙ ሃገራት የሳይበር ዯህንነትን ሇማስተዲዯር እና ሇመምራት ያስችሊቸው ዘንዴ ፖሉሲ፣
ስትራቴጂ፣ የህግና የቁጥጥር ማዕቀፍችን፣ አዋጆች እና ዯንቦችን ያወጣለ እንዱሁም
የዘርፈን ፇጣን ተሇዋዋጭነት ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በየወቅቱ እነዚህን ማዕቀፍች
ይከሌሳለ።
1.2. ሃገራዊ የሳይበር ዯህንነት ነባራዊ ሁኔታ
ሃገራችን ኢትዮጵያ ሌክ እንዯ ላልች ሃገራት ከኢንፍርሜሽንና ኮምዩኒኬሽን ቴክኖልጂ
መሰረተ ሌማቶች መስፊፊት ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ የዯህንነት ፇተናዎችን እያስተናገዯች
ትገኛሇች፡፡ አገሪቱ ያሊት ውስን ሀብት፣ የቴክኖልጂ ጥገኝነትና ከፌተኛ ተጋሊጭነት፣
ዝቅተኛ የሆነ የሳይበር ዯህንነት ንቃተ ህሉና፣ ከፌተኛ የሙያተኛ እጥረት እና ያሌዲበረ
የምርምር

ሥራ

እና

ሉልች

ተያያዥ

ክፌተቶች

ከፌተኛ

የሳይበር

ዯህንነት

ስጋት

እንዱኖራት አዴርጓሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ባሇፈት ዓመታት በመንግስትና በግሌ ተቋማት
የተሇያዩ የሳይበር ጥቃቶች እየዯረሰሱ መሆኑንና የጥቃት አይነትና መጠን እየጨመረ
መምጣቱን የኢትዮጵያ የኮምፒተር ዴንገተኛ አዯጋ ምሊሽ ሰጪ ቡዴን (Ethio-CER2T)
ሪፖርት

ያመሇክታሌ።

በኢትዮጵያ

የተሇያዩ

እንዯዯረሱ

አመሊክቷሌ፡፡

የኢንተርኔት

ተዯራሽነትና አገሌግልትም እየጨመረ በሄዯ ቁጥር የሳይበር ጥቃቶች እየበረከቱና እየረቀቁ
ስሇሚሄደ የሀገሪቱ ሳይበር ዯህንት አስጊ ዯረጃ ሊይ እየዯረሰ ነው።
1.3. ሇፖሉሲው ሇማሻሻሌ ገፉ የሆኑ የሳይበር ዯህንነት ተቃርኖዎች
ሃገራት

የሳይበር

ምህዲሩን

ኢኮኖሚያዊ፣

ማህበራዊና

ፖሇቲካዊ

ፀጋዎችና

መሌካም

አጋጣሚዎችን አሟጦ ሇመጠቀም የሳይበር ዯህንነት ጉዲይ ከኢኮቴ ፇጣን እዴገት ትይዩ
ሇማስኬዴ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ይገኛለ፡፡ በኢኮኖሚና በቴክኖልጂ እጅግ ከበሇፀጉ እና
ገና በማዯግ ሊይ ያለ የዓሇም ሃገራት ዘንዴም የሳይበር ዯህንነት ጊዜ የማይሰጠው ቀዲሚና
አንገብጋቢ ጉዲይ ሆኖ

ተከስቷሌ፡፡ ሃገራት በጉዲዩ ሊይ ሌዩ ትኩረት እንዱሰጡ ካዯረጓቸው
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ምክንያቶች መካከሌ በሳይበር ዯህንነት ዙሪያ ያለ ተቃርኖዎች ናቸው። በመሆኑም ዋና ዋና
ዓሇም አቀፊዊና ሃገራዊ የሳይበር ዯህንነት ተቃርኖዎች ማየት አስፇሊጊ ነው።
የመጀመሪያው ተቃርኖ በሳይበር ዴንበር የሇሽነት ባህሪ እና በለዓሊዊነት መካከሌ ያሇ ነው።
በሳይበር ምህዲር የአንዴ ሃገር የሳይበር ስጋት ከማንኛውም የዓሇማችን ክፌሌ ዴንበር
ሳይገዴበው ከግሇሰቦች፣ ቡዴኖች እና መንግስታት ሉመጣ የሚችሌ የአገራትን ለአሊዊነትን
የማስከበር ተሌዕኮ ከፌተኛ ስጋት ውስጥ እየከተተ ያሇ ጉዲይ ነው። ይህ ተቃርኖ የሳይበር
ምህዲር እና ስጋት ዴንበር የሇሽነት ባህሪ ሙለ ሇሙለ ማጥፊት የማይቻሌ መሆኑን እና
የሃገራት ለዓሊዊነት የማስከበር ጉዲይ ሇዴርዴር የማይቀርብ ጉዲይ መሆኑን ነው። ሳይበር
ምህዲር ማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊ እና ቴክኖልጂካዊ የግዛት ማህዯር ሆኖ የመሬት የህግ
ዴንበሮች እና ዴንጋጌዎችን የሚጥስ ሌዩ ባህሪያትን የተሊበሰ በዋናነትም በግሌ ሴክተሩ
የሚተዲዯር ምህዲር ነው። ይህ ሌዩ የሆነ የሳይበር ምህዲር ባህሪ ሃገራት ለዓሊዊነታቸው
እና ብሄራዊ ዯህንነታቸው ማስከበር እንዲይችለ እያዯረገ ይገኛሌ። ይህ የሳይበር ዯህንነት
ዴንበር የሇሽ ባህሪ እና ለአሊዊነትን የማስከበር ፌሊጎት በተጣጣመ መሌኩ ማስኬዴ
የሚቻሇው

ሁሇቱንም

እውነታዎች

ወዯተሻሇ

ጥቅም

መቀየር

የሚያስችለ

የፖሉሲ

አቅጣጫዎች እና የሳይበር ዯህንነት የአሰራር ስርዓቶች መዘርጋት ሲቻሌ በመሆኑ ያለ
ተቃርኖዎች ከግምት ውስጥ ያስገባ የሳይበር ፖሉሲ እና ስትራቴጂ መቅረጽ ያስፇሌጋሌ፡፡
ሁሇተኛው ተቃርኖ በሳይበር ዯህንነት እና በዱጂታሌ ፕራይቬሲ መብቶች መረጋገጥ
መካከሌ ያለ መሳሳቦች ናቸው። የሳይበር ዯህንነት በማስጠበቅ እና የዜጎችን የሳይበር ግሊዊ
መብት ማስከበር ሊይ መሳሳቦች እና የተወሰኑ የአካሄዴ ተቃርኖዎች ይስተዋሊለ። የሳይበር
ዯህንነት

ሇማረጋገጥ

በሚሌ

የሰዎችን

ፕራይቬሲ

የሚጣስበት፤

እንዱሁም

የሰዎችን

ፕራይቬሲ ሇመጠበቅ ሲባሌ የሃገር ዯህንነት አዯጋ ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ ይስተዋሊሌ።
በዚህ ረገዴ በዋናነት የሳይበር ዯህንነት በማረጋገጥ የተሰማሩ ተቋማት የተሰጣቸውን ተሌዕኮ
መሰረት በማዴረግ ምን ዓይነት ኢንፍርሜሽን፣ ከማን፣ እንዳት መሰብሰብ፣ መተንተን፣
መጠቀም፣ ማከማቸት እና ማስወገዴ እንዲሇባቸው ስርዓት መዘርጋት፤ የተቋማት ስሌጣን
መገዯብ ማሇትም የቁጥጥር እና ሚዛን ያከታተተ አሰራር ማስፇን ይጠበቅባቸዋሌ። ሆኖም
ፕራይቬሲን ሇመጠበቅ የሚዯረግ እንቅስቃሴ እንዯ መሌካም አጋጣሚ በመጠቀም የሳይበር
ዯህንነትን አዯጋ ውስጥ ሇመክተት እና እንዯምቹ ሁኔታ ሇመጠቀም የሚንቀሳቀሱ የስጋት
ሀይልች በመኖራቸው በሳይበር ዯህንነት እና ፕራይቬሲ ጉዲዮች መካከሌ ተመጣጣኝ
ሚዛኖች እንዱፇጠር የሚያስችሌ የፖሉሲ አቅጣጫ ማበጀት እና ማረጋገጥ አስፇሊጊ ነው፡፡
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በሶስተኛ ዯረጃ የሚታየው ተቃርኖ ፇጣን የሆነ የኢንፍርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖልጂ
ዕዴገት ሇሰሊም፣ ሇዳሞክራሲ ግንባታ እና ሇሌማት ያሇው ፊይዲ እና የተፇጠረው ዕዴገት
ሇሳይበር ዯህንነት የጨመረው ስጋት ነው። ፇጣን የሆነው የኢንፍርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን
ቴክኖልጂ እና የሳይበር ዕዴገት ሇሰሊም፣ ሇዳሞክራሲ ግንባታ እና ሇሌማት ያሇው ፊይዲ
ከፌተኛ ነው። ይህ ዕዴገት በራሱ ይዞት የሚመጣ ወይም እየመጣ ያሇ የሳይበር ዯህንነት
ስጋት ዯግሞ አሇ። በመሆኑም የሳይበር ዯህንነትን ሇማረጋገጥ የዕዴገቱ ጥቅም እና ይዞት
የሚመጣ የሳይበር ዯህንነት ስጋት መካከሌ አንደ ሇአንደ እንቅፊት እንዲይሆን የሚያስችሌ
አቅጣጫ ማስቀመጥ ያስፇሌጋሌ።
በአራተኛ ዯረጃ የሚታየው ተቃርኖ ኢትዮጵያ ባሊት ውስን ሀብት እና የሳይበር ዯህንነት
ሇማረጋገጥ እና አሇም አቀፌ ተወዲዲሪ ሇመሆን በሚስችሌ የሳይበር ዯህንነት አቅም መካከሌ
ያሇ ተቃርኖ ነው። የሳይበር ጥቃት በባህሪው እጅግ ውስብስብ፣ ተሇዋዋጭና ኢ-ተገማች
እንዯሆኑ

መጠን

ዓሇም

አቀፌ

ተወዲዯሪ

የሆነ

የሳይበር

ዯህንነት

አቅም

መገንባት

ያስፇሌጋሌ። ይህንን አቅም ሇመገንባት በሃገር ዯረጃ ያሇው አቅም ውስን ነው። በመሆኑም
ውስን ሀብት እና ዓሇም አቀፌ ዯረጃውን የጠበቀ የማይበገር ሳይበር ዯህንነት አቅም
ግንባታን አጣጥሞ መገንባት ሌዩ የፖሉሲ ትኩረት ያስፇሌገዋሌ።
አምስተኛው ተቃርኖ የሃገሪቱ ሚስጥራዊ ሀብቶች ዯህንነት እና እነዚህ ሀብቶች ሇመጠበቅ
በውጭ ቴክኖልጂዎች ሊይ ያሇ ጥገኝነት እና እየጨመረ የመጣ ተጋሊጭነት ነው። በሃገር
ዯረጃ ከሳይበር ቴክኖልጂ አቅም ግንባታ ጋር በተያያዘ በከፌተኛ ሁኔታ በውጭ ቴክኖልጂ፣
ምርት እና አገሌግልት ሊይ ጥገኝነት አሇ። ይህም ሃገሪቱ ሇከፌተኛ ስጋት ተጋሊጭ
እንዴትሆን አዴርጓታሌ። በተቃራኒው እንዯሃገር ከፌተኛ ጥበቃ የሚያስፇሌጋቸው ከሃገሪቱ
ብሄራዊ ዯህንነት ጋር የተያያዙ ሚስጥራዊ ሀብቶች አለ። በመሆኑም የራስ አቅም
በማጎሌበት ተጋሊጭነትን እንዳት መቀነስ እንዯሚቻሌ፣ ሚስጥራዊ ሀብቶች ሇላሊ ሶስተኛ
ወገን ተጋሊጭ እንዲይሆን እንዳት የመጠበቅ አቅም መፌጠር እንዯሚቻሌ የፖሉሲ
አቅጣጫ መያዝ ያስፇሌጋሌ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሇ ላሊ ተቃርኖ በሃገራችን ከሳይበር
ዯህንነት ጋር በተያያዘ በሁለም የህብረተሰብ ክፌልች ያሇው ንቃተ-ህሉና በጣም በዝቅተኛ
ዯረጃ ሊይ የሚገኝ መሆኑ፤በተቃራኒው የሳይበር ምህዲር ተጠቃሚዎችን ክፌተት በመጠቀም
ስጋት የሚፇጥሩ ተዋናዮች አቅም እየረቀቀ እና ከፌተኛ እየሆን መምጣቱ ነው። በመሆኑም
ያሇውን ክፌተት የሚጠቀሙ አካሊት የሚያዯርሱትን ጥቃት ሇመቀነስ የሳይበር ዯህንነት
ንቃተ ህሉና፣ የትምህርት እና የምርምር ተግባራት አስፇሊጊ ናቸው። እነዚህን ተቃርኖዎች
የሚያመጣጥን የፖሉሲ አቅጣጫ መከተሌ እንዯሚገባም አመሊካች ነው፡፡
6

በመሆኑም እነዚህን ተቃርኖዎች ግንዛቤ ውስጥ ያስገባና ዘመኑን የዋጀ የሳይበር ዯህንነት
ፖሉሲና ስትራቴጂ ማዘጋጀት አስፇሊጊ በመሆኑ በ2004 ዓ.ም የወጣውን የኢንፍርሜሽን
ዯህንነት ፖሉሲ በማሻሻሌ ይህ የሳይበር ዯህንነት ፖሉሲና ስትራቴጂ ሉዘጋጅ ችሎሌ፡፡
ክፌሌ ሁሇት፡
የሃገራዊ የኢንፍርሜሽን ዯህንነት ፖሉሲ ሇማሻሻሌ ምክንያት የሆኑ ጉዲዮች
የሳይበር ዯህንነትን የማረጋገጥ ጉዲይ የኢትዮጲያን የብሄራዊ ዯህንነት እና ጥቅሞች
የማስከበሪያ ቁሌፌ አካሌ ወይም ተሌዕኮ እንዯሆነ ትኩረት በመስጠት ሇመጀመሪያ ጊዜ
በ2004 ዓ.ም ሀገራዊ የኢንፍርሜሽን ዯህንነት ፖሉሲ ሇማውጣት ተችሎሌ። ፖሉሲው ሌክ
እንዯ

ላልች

ሀገራት

በሀገሪቱ

ብሔራዊ

ዯህንነት

ሊይ

የተጋረጠ

የሳይበር

ስጋትና

ተጋሊጭነት እንዲሇ ሁለ ዯህንነቱ የተጠበቀ የሳይበር ምህዲር በመፌጠር የሕዝብ ሰሊምና
ዯህንነት፣ የዜጎች መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶችን መጠበቅ እንዯሚያስፇሌግ በፖሉሲው
ተጠቁሟሌ። ሆኖም ግን ይህ ፖሉሲ የተጠበቀውን ያህሌ ውጤታማ መሆን አሌቻሇም።
ሇ9 ዓመታት በተግባር የተፇተሸው ነባሩ ፖሉሲ ያሇበትን ክፌተት በጥናት መሇየት የተቻሇ
ሲሆን ወዯፉት ተሌዕኮን ሇመፇፀም አስፇሊጊ የሆነውን ፖሉሲ ማሻሻሌ ያስፇሇገበትን
ምክንያት በዝርዝር መመሌከት ጠቃሚ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር የሀገራችን ኢንፍርሜሽን
ዯህንነት ፖሉሲ ከተሇያዩ የአሇም አቀፌ ይዘት ያሊቸው የሳይበር ዯህንነት ማዕቀፍች፣
ምርጥ ተሞክሮዎች እና ከሃገራዊ ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ሲታይ በርካታ ሉሻሻለ የሚገቡ
ጉዲዮች ያለት መኖሩ ግሌፅ ሆኗሌ። በመሆኑም ፖሉሲውን የተሇያዩ ማዕቀፍችን መነሻ
በማዴረግ በሚከተለት እይታዎች ሇመገምገም ተችሎሌ፡፡
2.1. ከፖሉሲው ይዘት አንጻር (Policy Content Perspective)
ነባሩ ፖሉሲ ከይዘት አንፃር ያሇበት ክፌተት እንዯሚከተሇው ተዲስሷሌ፡፡
ሀ/ አሁን ካሇው ዓሇም ዓቀፌ የሳይበር እዴገት ነባራዊ ሁኔታ እና በሃገራችን ህገ
መንግስት የተቀመጡትን

የሰብዓዊ መብት ጉዲዮችን ከመጠበቅ አንፃር ነባሩ ፖሉሲ

ስሇዱጂታሌ ማንነት እና ግሊዊ መረጃ ጥበቃ፤ እንዱሁም ሳይበርን በመጠቀም
በዜጎች ሊይ የሚዯርሰውን የብሔር፣ የሃይማኖት፣ የፆታ እና የመሳሰለት ጥቃቶችን
በተመሇከተ በፖሉሲው ትኩረት አሌተሰጣቸውም።
ሇ/ የሳይበር ዯህንነትን ሇመጠበቅ እና ጥቃትን ሇመከሊከሌ የግለ ዘርፌ ሚና፣
ግዳታዎችና ሃሊፉነቶች በግሌጽ አሌተቀመጠም።
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ሏ/ የፖሉሲው ትኩረት በመንግስት ሊይ በመሆኑ ሁለንም ሃሊፉነቶች ሇመንግሥት
የሰጠ ስሇሆነ የግሌ እና የመንግስት ቅንጅታዊ እና የትብብር አሰራር በግሌጽ
አሌተቀመጠም።

በመሆኑም

በመንግስት

እና

በግለ

ዘርፌ(Public-Private

Partnership) የሳይበር ዯህንነት ቅንጅታዊ እና አጋራዊ አሰራር ዙሪያ ግሌጽ የሆነ
አቅጣጫ አሌተቀመጠም፡፡ ሇአብነት በፖሉሲው “አስፇሊጊነትና መሰረታዊ እሳቤዎች”
ተራ ፉዯሌ መ ገፅ 2 ሊይ “ ፖሉሲው በዋናነት በመንግስት ተቋማት ሊይ
የሚያተኮር…..” እንዯሆነ ይገሌፃሌ።
መ/ ሲቪክ ማህበራት የሳይበር ሽብርተኝነትን እና ኦንሊይን ፅንፇኝነትን በማስወገዴ
ያሊቸው ሚና ከፌተኛ ቢሆንም በፖሉሲው የሲቪክ ማህበረሰብ ሚና በሳይበር
ዯህንነት ዙሪያ ምን መሆን እንዲሇበት ያስቀመጠው የፖሉሲ አቅጣጫ የሇም።
ሠ/ የተሇያዩ የአሇም አቀፌ የሳይበር ዯህንነት ማዕቀፍች፣ ተሞክሮዎችና ጥናቶች
እንዯሚያመሊክቱት ከሳይበር ዯህንነት ቁሌፌ የፖሉሲ መርህዎች መካከሌ የመከሊከሌ
ወይም የማጥቃት አቅሞች ሊይ የሚያተኩር እንዯሆነ፤ ወይም ሁሇቱንም አቅሞች
በመጠቀም

የፖሉሲውን

አቅጣጫና

ስትራቴጂክ

የትኩረት

መስኮች

መቅረጽ

እንዯሚቻሌ ያመሊክታሌ፡፡ ከዚህ አንጻር የእኛ ፖሉሲ የሚያስቀምጠው ግሌፅ
አቅጣጫ የሇም። ሇምሳላም ህንዴ የማጥቃት አቅም እንዱኖራት ትኩረት ሰጥታ
እየሰራች

ሲሆን

እንዯምታዯርግ

እንግሉዝ

በፖሉሲያቸው

ዯግሞ
በግሌፅ

የመከሊከሌ
ተቀምጧሌ።

አቅም

ሇመፌጠር

በተጨማሪ

ይህንን

ትኩረት
አቅም

በግሌጽ ሇመረዲት ነባሩ የኢንፍርሜሽን ዯህንነት ፖሉሲያችን ከሀገሪቱ የውጭ
ጉዲይ፣ ዯህንነት ፖሉሲ እና ከላልችም ጋር በተጣጣመ መሌኩ መቀረጹ በግሌጽ
ሇመረዲት አይቻሌም።
ረ/ ነባሩ ፖሉሲ የክትትሌና ግምገማ እንዱሁም የፖሉሲው ማሻሻያ አቅጣጫ
አሊስቀመጠም።
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2.2.

ከወጥነት አንጻር (Consistency Perspective) ፤

ሀ/ ፖሉሲው ሀገራዊ ራዕይ እንጂ የፖሉሲ ራዕይ የሇውም። ይህም በፖሉሲው ራዕይ እና
ተሌዕኮ እንዱሁም ከፖሉሲው ስትራቴጂክ ግቦች ጋር ያሇው ትስስር ዝቅተኛ እንዱሆን
አዴርጎታሌ።
ሇ/ በፖሉሲው ስትራቴጂክ የትኩረት አቅጣጫዎች (Policy strategic areas) ሥር ያለ
ግቦች ከግቦቹ ማስፇጸሚያ ስሌቶች ጋር በሚፇሇገው ሌክ ያሇመናበብ ይታያሌ። ሇምሳላ
ህግና ቁጥጥር፣ ሀገር አቀፌና አሇም አቀፌ ትብብር፣ የአቅም ግንባታ ግቦች …ወዘተ) ፤
ሏ/ፖሉሲው በሃገሪቱ ካለ የተሇያዩ ሃገራዊ የዯህንነትና የቴክኖልጂ ፖሉሲዎች (ከውጭ
ጉዲይ ሚኒስትር፣ ከኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሚኒስትር…) ጋር ያሇው ተያይዥነት ዝቅተኛ
መሆኑ፤
መ/ የተቀመጡ ስዴስት የፖሉሲ የትኩረት አቅጣጫዎች ቢሆኑም መዲሰስ የሚገባቸውን
ጉዲዮች በጥሌቀትና በስፊት አሊካተቱም። ሇምሳላም የሳይበር ዯህንነት አቅም ግንባታን
በተመሇከተ ትኩረት የተሰጠው የንቃተ ሂሉና እና ትምህርትና ስሌጠና ብቻ ነው፣….ወዘተ፡፡
2.3. ከሳይንሳዊ ዕይታ አንጻር (Scientific Perspective)
ሀ/ ነባሩን የኢንፍርሜሽን ዯህንነት ፖሉሲ በማርቀቅ ሂዯት የስጋት ትንተና፣ የፌሊጎት እና
የክፌተት ትንተናዎች፣ ዓሇምአቀፊዊ፣ አህጉራዊ እና ሃገራዊ የሳይበር ዯህንነት ነባራዊ
ሁኔታዎች፣ የተሇያዩ የዲሰሳ ጥናት ዘዳዎችን በመጠቀም የተከናወነ ቢሆን በፖሉሲው
በይዘት እና በአፇፃፀም ዯረጃ መታየት ነበረበት። ሆኖም የፖሉሲው ይዘት የሀገሪቱን
የሳይበር

ዯህንነት

ስጋት

የሚያሳይ

አሇመሆኑ፣

የስጋት

ቀዯምትነት

ምን

እንዯሆነ፣

ሇየትኛው ስጋት ምን ዓይነት ሀብት እና ትኩረት እንዯሚያስፇሌገው የማያሳይ በመሆኑ
በሂዯቱ እነዚህን ጉዲዮች ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ መሰራት አሇመቻለን ያሳያሌ። በነባሩ
የፖሉሲ

ማብራሪያ

ሰነዴ

የተዲሰሱ

ጉዲዮች

በተወሰነ

መሌኩ

በፖሉሲው

መካተት

የነበረባቸው ቢሆኑም አሌተካተቱም፡፡
ሇ/ ፖሉሲው በቀጣይ ሉያጋጥሙ የሚችለ ሁኔታዎችን እንዳት መመከት እንዯሚቻሌና
እንዳት መሻሻሌ እንዲሇበት አሊስቀመጠም፡፡
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2.4. ከፖሉሲው ውጤታማነት አንጻር (Effectiveness of the policy)
ሀ/ የፖሉሲው ውጤት አመሊካቾች (policy success indicators) በግሌጽ የተቀመጠበት
ሁኔታ ባሇመኖሩ በፖሉሲው ያለ ስትራቴጂክ የትኩረት መስኮች ውጤታማነት (ስኬት) ፤
እንዱሁም በየትኛው የትኩረት መስክ ክፌተቶች እንዲለት (ውጤታማ ያሌሆነ) ማወቅ
አይቻሌም፡፡ 
ሇ/ፖሉሲው ካስቀመጠው ዓሊማ እና ግብ አንፃር በንፅፅር ስናየውም በትክክሌ ወዯ መሬት
ያሌወረዯ እና ያሌተተገበረ በመሆኑ ውጤታማ ነው ሇማሇት አይቻሌም ፡፡
ሏ/ፖሉሲው ከወጣ በኋሊ የፖሉሲ አቅጣጫ የሚያስፇሌጋቸው አዲዱስ ዓሇም አሇምቀፊዊ፣
አህጉራዊ እና ሃገራዊ የሳይበር ዯህንነት ጉዲዮች በመፇጠራቸው በፖሉሲው ውጤታማነት
ሊይ ተፅዕኖ ያሊቸው በመሆኑ ይህ ፖሉሲ ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር በሚጣጣም
መሌኩ ማሻሻያ መዯረግ ይኖርበታሌ።
2.5 ከፖሉሲው አተገባበር (አመራር) አንጻር ያሇው ክፌተት
ሀ/ በፖሉሲ ሰነዴ መካተት ካሇባቸው ጉዲዮች መካከሌ ዋነኛው የፖሉሲው የአፇፃፀም
ክትትሌና ግምገማ ዘዳ ነው። ነባሩ ፖሉሲ የአፇፃፀም ክትትሌና ግምገማ ዘዳ ያሊካተተ
በመሆኑ ፖሉሲውን ሇማስፇጸምና ውጤታማ ከማዴረግ አንጻር ከፌተኛ ክፌተት ፇጥሯሌ።
በተጨማሪ የፖሉሲው ተፇጻሚነት የሚከታተለ አካሊት በግሌጽ ያሌተቀመጡ በመሆኑ
በፖሉሲው

አተገባበር

ሊይ

አለታዊ

ተጽእኖ

አሳዴሯሌ፡፡

የተሇያዩ

ሃገራት

ተሞክሮ

እንዯሚያሳየው ተመሳሳይ ችግሮችን ሇመቅረፌ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ተቋማትን ያካተተ
ብሔራዊ የሳይበር ዯህንነት ምክር ቤት ያወቀራለ።
ሇ/ ከኢመዯኤ ውጭ ላልች የመንግስት ተቋማት እና ጉዲዩ የሚመሇከታቸው አካሊት
የምህዲሩን ዯህንነት ከመጠበቅ አኳያ ምን አይነት ኃሊፉነቶች እንዯሚኖራቸው በግሌጽ
አሌተቀመጠም።
ተቋማት

ሊይ

ሇምሳላም
ትኩረት

በሀገሪቱ

በመስጠት

ቁሌፌ

የኢንፍርሜሽን

የሚኖራቸውን

ኃሊፉነትና

መሰረተ

ሌማት

ግዳታዎችን

ባሊቸው
እንዱሁም

በቴክኖልጂ ዘርፌ ሊይ የተሰማሩ የመንግስት ተቋማት፣ መከሊከያ፣ የውጭ ጉዲይ እና
በመረጃ ሊይ የሚሰሩ ተቋማት እና በላልች መሰሌ ተቋማት ምን አይነት ኃሊፉነቶችና
ግዳታዎች

እንዲሇባቸው

የሚያሳይ

የፖሉሲ

አሌተቀመጡም።
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አቅጣጫና

የአፇፃፀም

ስትራቴጂዎች

ሏ/ የፖሉሲው ወዯ ትግበራ ሇማሸጋገር የሚያስገዴዴ የሕግ ተፇፃሚነትን የሚረጋገጥ
ወይም ፖሉሲውን ሇማስፇፅም የሚያስችሌ ህጋዊ ማዕቀፌ፤ ፖሉሲውን ያሌተገበረ አካሌ
ጉዲዩ በየትኛው ህግና አሰራር መታየት እንዲሇበት የሚያሳይ አቅጣጫ ወይም ሕጋዊ
አስገዲጅነት

(compliance)

፤

እንዱሁም

የፖሉሲው

አተገባበር

ሊይ

የሚያጋጥሙ

ክፌተቶችን በምን መሌኩ በሕጋዊ እርምጃ ምሊሽ መስጠት እንዯሚቻሌ በግሌጽ አሇማሳየት
ሇአተገባበሩ እንዯ ክፌተት ታይቷሌ።
መ/ ፖሉሲው እንዳት እንዯሚከሇስ፣ ማን እንዯሚከሌሰው እና መቼ እንዯሚከሇስ የሚያሳይ
ግሌጽ የሆነ ማዕቀፌ አሇመኖሩ ፖሉሲውን በአግባቡ ሇመምራትና ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዯ
ማነቆ ሆኗሌ፡፡
በመሆኑም በነዚህ ከሊይ በተገሇፁት ዝርዝር ምክንያቶች ፖሉሲውን ማሻሻሌ አስፇሊጊ
ሆኗሌ፡፡
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ክፌሌ ሶስት
የፖሉሲው አስፇሊጊነት፣ ዓሊማዎችና እሳቤዎች
3.1. የፖሉሲው አስፇሊጊነት
የሳይበር ዯህንነት ሲባሌ በጥቅለ የምህዲሩን ዯህንነት የማረጋገጥ ሂዯትና ውጤት ሲሆን
በምህዲሩ የሚገኝ ማንኛውም የኢንፍርሜሽን ምስጢራዊነት (Confidentiality)፣ ተአማኒነት
(Integrity) እና ተዯራሽነት (Availability) ማስጠበቅን ጨምሮ የበይነ-መረብ (Internet)፣
የአውታረ-መረቦች(Networks)

እና

የመሰረተ

ሌማቶች

ተአማኒነትና

ተዯራሽነትንም

ማረጋገጥ ያካትታሌ፡፡ የሳይበር ዯህንነት ከዚህ ቀዯም እንዯ ነበረው የዯህንነት አረዲዴ
ከወታዯራዊ

ሰራዊት

(Military)

እና

ከፖሇቲካ

ጋር

ብቻ

የሚያያዝ

ጉዲይ

ሳይሆን

ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ እና ማህበረሰባዊ እሴቶችንም ጭምር የሚያካትት ነው፡፡ ይህ
ፇጣን ተሇዋዋጭ ባህሪ ያሇው ዘርፌ ከዘመኑ ጋር በሚመጥን ፖሉሲ ካሌተመራ ሃገራችን
በመስኩ ኋሊ ቀሪነቷን እንዲስጠበቀች እንዲትቀጥሌ ያሰጋሌ፡፡
ብሔራዊ የሳይበር ዯህንነት ፖሉሲ አንዴ ለዓሊዊ ሀገር ሇሰሊም፣ ሇዱሞክራሲ እና ሇሌማቷ
አስተዋፅኦ የሚያዯርግ ዯህንነቱ የተጠበቀ፣ ምቹ እና እምነት የሚጣሌበት የሳይበር ወይም
ኢንፍርሜሽን ከባቢ ሇመፌጠር መወሰዴ የሚገባቸውን እርምጃዎችና እና የምትከተሊቸውን
ቁሌፌ እስትራቴጂዎችንና አቅጣጫዎችን በተመሇከተ የሚተሊሇፈ ውሳኔዎችን የያዘ ሀገራዊ
የዯህንነት ማእቀፌ/ሰነዴ ማሇት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አንዱት ሀገር በራሷ የሳይበር ክሌሌ
ውስጥ

ያሇ

መረጃን

ምስጢራዊነት፣

ምሌዑነት

እና

ተዯራሽነት

ሇመጠበቅ

ሉወሰደ

የሚገባቸውን የዯህንነት ስትራቴጂካዊ እርምጃዎች በተመሇከተ የምትወስናቸውን ውሳኔዎች
አጠቃሌል የያዘ ሰነዴ ማሇት ነው፡፡

በሀገሪቱ በየዯረጃው ያለ የሳይበር ዯህንነት ችግሮችን

ሇመፌታት እንዱሁም ስጋቶችን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ፌኖተ ካርታም ነው።
በመሆኑም ከሳይበር ፇጣን ተሇዋዋጭ ባህሪ አኳይ በየወቅቱ የሚታየውን ዓሇም ዓቀፌ
ዝንባላዎችን በመተንተንና ከሳይበር ዯህንነት አኳያ የሚኖሩ ክፌተቶችን በመሇየት ከዚህ
ቀዯም

የነበረውን

ፖሉሲ

ወቅታዊ

ማዴረግ

አስፇሊጊ

በመሆኑ፣

ሳይበር

በኢትዮጵያ

ፖሉቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህሊዊ…ወዘተ ተፅዕኖው እያዯገ በመምጣቱ በሃገሪቱ
የሰሊም የሌማት የዱሞክራሲ ግንባታና የሇውጥ ሂዯቶች ሊይ የሚታይ ተፅዕኖ እያሳዯረ
የመጣ በመሆኑ፣ ሃገሪቱ በማስመዝገብ ሊይ ካሇችው ኢኮኖሚያዊ እዴገት ጋር ተያይዞ
የሃገሪቱ ቁሌፌ መሠረተ ሌማት ተቋማት ዱጂታሌ አሠራር እየተከተለ ሲመጡ በተጓዲኝ
ሉከሰት የሚችሌ የሳይበር ዯህንነት ተጋሊጭነት እየጨመረ ሉመጣ የሚችሌ በመሆኑ፣
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የሳይበር ዯህንነትን የማስከበር ሥራ በተናጠሌ የሚሰራ ባሇመሆኑ የግሌ ቁሌፌ መሠረተ
ሌማት ተቋማትን ትርጉም ባሇው ዯረጃ ማሳተፌ አስፇሊጊ በመሆኑና ይህም በፖሉሲ
መዯገፌ ያሇበት በመሆኑ ፖሉሲውን ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
3.2 ዓሊማዎች
ፖሉሲውና ስትራቴጂው ግሌፅ ዓሊማዎች አለት፡፡ እነዚህም፡- የማይበገር እና ፇጥኖ
ከጥቃት

ማገገም የሚችሌ የሳይበር አቅም መገንባት፣ ሇዜጎች ሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ

መብቶቸ መከበርና ዘሊቂ ሰሊምና ሌማት መረጋገጥ ዯህንነቱ የተጠበቀ ሳይበር የሚኖረውን
ሚና ማስጠበቅ ፣ ሃገራዊ ቀጠናዊ እና ዓሇም ዓቀፊዊ የሳይበር ዯህንነት ትብብርና አጋርነት
መፌጠር፣ ዓሇም ዓቀፌ ተወዲዲሪ የሆነና በምርምርና ሥርፀት የተዯገፇ ሃገር በቀሌ
ቴክኖልጂዎችን በማምረትና የአሰራር ሥርዓቶችን በመዘርጋት የሃገሪቱን የሳይበር ዯህንነት
ከሳይበር ጥቃት መከሊከሌ፣ በሃገር ዯረጃ የሳይበር ዯህንነት ባህሌን በመገንባት ሳይበተርን
በዕውቀት የሚጠቀም የነቃ ማህበረሰብ መፌጠር ነው፡፡
3.3 የፖሉሲው እሳቤዎች
የወዯፉት
አስተማማኝ

የሃገራት
ሲሆን

ብሌፅግናም
ነው፡፡

ሆነ

ሃገራት

ዱሞክራሲ
የሳይበር

የሚረጋገጠው

ዯህንነታቸውን

የሃገራቱ

በማስጠበቅ

ህሌውና
የዱጂታሌ

ለዓሊዊነታቸውን ማስጠበቅ የብሄራዊ ጥቅም አካሌ ነው፡፡ በመሆኑም መንግስት በዘርፈ
ሇሚኖረው የሃብትና የአቅም ስምሪት ሊይ ቁርጠኛ አመራር እንዯሚሰጥ ይጠበቃሌ፡፡
ከዚህ ባሻገር የዘርፈ ባህሪ በጋራና በቅንጅት መሥራትን የሚጠይቅ በመሆኑ የዜጎች፣
የመንግሥት እና የግለ ዘርፌ ቅንጅትን ፖሉሲው ታሳቢ ያዯርጋሌ፡፡
በተጨማሪም ሳይበር አዱስ ምህዲር በመሆኑ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ ወይም በንቃተ
ህሉና ክፌተት የገሃደ ዓሇም ያህሌ እንኳን የህግ ማክበርና ማስከበር ተግባር ጠንካራ
አይዯሇም፡፡

ስሇሆነም

ፖሉሲው

የዜጎች

ህገ

መንግስታዊ

መብት፣

ነፃነትና

ፌትሃዊ

ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ የህግ የበሊይነት በሳይበር ምህዲር ውስጥም እንዯሚከበር ታሳቢ
ተዯርጓሌ፡፡
የሳይበር

ምህዲር

ዓሇም

ዓቀፊዊ

ባህሪ

የዯህንነት

ስጋቱ

ምንጭ

ዴንበር

ተሻጋሪ

አዴርጎታሌ፡፡ ይህም በመሆኑ ጠንካራ ዓሇም ዓቀፌ ትብብር እንዯሚኖር በፖሉሲው
እሳቤዎች ውስጥ ተካትቷሌ፡፡
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የሳይበር ምህዲር ዓሇም ዓቀፌ ባህሪ እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ የሳይበርን ዓሇም
ስትቀሊቀሌ አብሮት የሚመጡ የባህሌ እሴቶች የመሸርሸር አዯጋን ሌብ ማሇት ያስፇሌጋሌ፡፡
በመሆኑም

ሃገራችን

በምህዲሩ

ውስጥ

ገብታም

ሃገራዊ

እሴቶችዋን

እንዯጠበቀች

እንዯምትቀጥሌ የሚጠበቅ በመሆኑ ፖሉሲውና ስትራቴጂው የህዝቦቻችንን እሴቶች በጠበቀ
ሁኔታ እንዯሚፇፀም ታሳቢ ያዯርጋሌ፡፡
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ክፌሌ አራት
የፖሉሲው የትኩረት አቅጣጫዎችና ስትራቴጂዎች
4.1. ህግና ቁጥጥር
ቁሌፌ የሀገሪቱ መሰረተ-ሌማቶች ወዯ ዱጂታሌ አሠራር እየገቡ ከመሆናቸው አኳያ
ስራቸውን

በኮምፒውተር

ማከናወን

(automated/computerized)

በመጀመራቸው፤

እንዱሁም በኢንፍርሜሽን መሰረተ-ሌማቶች እርስ በርስ በመተሳሰራቸው የተነሳ በእነዚህ
መሰረተ-ሌማቶች ሊይ አዯጋ ቢዯርስ የሀገሪቱን ብሄራዊ ዯህንነት አዯጋ ሊይ ከመጣለም
በተጨማሪ ከፌተኛ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዕኖዎችን ሉያስከትሌ የሚችሌ
በመሆኑ የሳይበር ጉዲዮች ሊይ የሚያተኩረው ህግና ቁጥጥር እንዯ አንኳር ጉዲይ ሆኖ
በፖሉሲው ሰነዴ እንዱካተት ሆኗሌ፡፡
በሀገራችን የሳይበር ዯህንነት ወንጀልች ብቻ ሳይሆኑ ነባር ወንጀልችም በአዲዱስና ውስብስብ
መንገድች እንዱፇፀሙ ምህዲሩ ምቹ ሁኔዎችን እየፇጠረ ስሇመጣ እነዚህ ወንጀልችን
ሇመከሊከሌ በተሇያዩ አዋጆች ማሇትም የኮምፒውተር ወንጀሌ አዋጅ፣ ብሔራዊ የክፌያ
ስርዓት አዋጅና ቴላኮም ማጭበርበር ወንጀሌ አዋጅ የመሳሰለ የሳይበር ዯህንነት ወንጀሌ
ዴንጋጌዎች መቀመጣቸው ይታወቃሌ።
ከዚህ ባሻገር የኢትዮጵያን የሳይበር ዯህንነት ሇመጠበቅ የዴንበር የሇሽ የሳይበር ወንጀልች፣
ሽብርኝነት፣ የሳይበር ስሇሊ፣ ከላልች ሃገሮች የሚሰነዘሩ የሳይበር ጥቃቶችን ወዘተ፣
ሇመከሊከሌ የሚረደ አዋጆች ፣ ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ስታንዲርድች፣ እና የቁጥጥር
ማዕቀፍች የማሌማትና ተግባራዊ የማዴረግ አስፇሊጊነት በፖሉሲው ተካትቷሌ፡፡
የህግና የቁጥጥር ማዕቀፌ ግቦችም የሳይበር ዯህንነት ስጋቶችንና ተጋሊጭነትን ሇመቀነስ፣
ሇመከሊከሌ እና ሇመቋቋም የሚያግዙ ህግጋትን እና የቁጥጥር ማዕቀፍችን ማውጣት፤ የህግ
አካሊት የሳይበር ወንጀልችን የመከሊከሌ አቅም መገንባት፤ በሀገር ውስጥ የሚመረቱና ወዯ
ሀገር ውስጥ የሚገቡ የሳይበር ዯህንነት ምርቶችና አገሌግልቶች የሃገሪቱን የሳይበር
ዯህንነት

ዯረጃ

ያሟለ

መሆናቸውን

ሇማረጋገጥ

የሚያስችሌ

የቁጥጥር

ሥርዓት

መዘርጋት፤ እንዱሁም በኢንፍርሜሽን አሰባሰብ ትንተና ክምችት ስርጭት አጠቃቀምና
አወጋገዴን አስመሌክቶ የህግና ቁጥጥር ማእቀፌ መዘርጋት ናቸው፡፡
የህግና ቁጥጥርን ሇማረጋገጥ የተቀመጠው ስትራቴጂም የሳይበር ዯህንነትን የሚመሇከቱ
መሰረታዊ እና የሥነሠርዓት ህጎችን ማሻሻሌና ማውጣት፤ የህግ ባሇሙያዎችን በበቂ ዯረጃ
ማፌራትና አቅማቸውን መገንባት፤ የሳይበር ዯህንነት ቴክኖልጂ ምርቶችንና አገሌግልቶችን
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አቅርቦትና የማስወገዴን የሚመሇከቱ የጥራት ቁጥጥርና ስታንዲርዴ ሥርዓት ማበጀትን፤
ኢንፍርሜሽን ሚስጥራዊነቱ፣ ተዓማኒነቱ፣ እና ተዯራሽነቱ እንዯተጠበቀ በሳይበር ምህዲር
ውስጥ እንዲይንሸራሸር የሚያዯርጉ የወንጀሌ ተግባራትንና ፇፃሚዎችን ሇህግ በማቅረብ
በአስተማሪነቱ የህዝቡን ንቃተ ህሉና መገንባትን ያጠቃሌሊሌ፡፡

እንዱሁም እያንዲንደ

የህግና ቁጥጥር ስትራቴጂዎች እንዳት ተዯርገው ወዯ ተግባር ሉወርደ እንዯሚችለ
አስቻይ የሆኑ ማስፇጸሚያ ስሌቶችን ያካተቱ በመሆናቸው ሇተግባራዊነቱ ይበሌጥ አጋዦች
ናቸው፡፡
4.2. የሳይበር ዯህንነት ንቃተ ህሉና
የሳይበር ዯህንነት የቴክኖልጂ፣ የስራ ሂዯትና የሰው ሌጅ መስተጋብር ውጤት ሲሆን
በተሇይም የመንግስትና የግሌ ተቋማት እና ዜጎች በእውቀትና በአመሇካከት ማነስ፤ እና
በተግባር ክፌተት ምክንያት ሉመጣ የሚችሇውን የሳይበር ዯህንነት ስጋት፣ ተጋሊጭነትና
ጥቃት ሇመከሊከሌ የሳይበር ዯህንነት ንቃተ-ህሉና ማጎሌበት ተገቢ ነው።

የሳይበር

ዯህንነትን ሇማስጠበቅ ቴክኖልጂና የህግ ማዕቀፌ መዘርጋት ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ የሰው ሌጅ
ዋነኛው የመስተጋብሩ አካሌ በመሆኑ በሰው ሌጅ ንቃተ ህሉና ሊይ ሳይሠራ የሳይበር
ዯህንነትን ማረጋገጥ አይቻሌም፡፡ በዚህ ረገዴ ክፌተቶች ይታያለ፡፡
ሀገራዊ የሳይበር ዯህንነት ንቃተ ህሉና ነባራዊ ሁኔታዎች ዯረጃ በተመሇከተ በቂ የሆነ
የተሰራ ጥናት ባይኖርም በተሇያዩ ወቅቶች ያሇው የስጋት ዯረጃ ሇመረዲት የተሞከሩ
ተግባራትን መነሻ አዴርጎ ማወቅ ይቻሊሌ፡፡

የሃገር ዓቀፌ የሳይበር ዯህንነት ስጋት

ሇመረዲት በተዯረገ ዲሰሳ ዝቅተኛ የግንዛቤ ዯረጃ መኖር፤ እንዱሁም በተሇያዩ ፕሮጀክቶች
ሊይ ያለ የስጋት ዲሰሳ ውጤቶችን ስንመሇከት አነስተኛ ግንዛቤ ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ
መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተጨማሪም የሳይበር ዯህንነት ንቃተ ህሉና በማጎሌበት ረገዴ የተቋማት
ትብብር፤ ሇምሳላ፡- የትምህርትና ስሌጠና ተቋማት በዘርፌ አሇመኖር፤ እንዱሁም በጉዲዩ
ሊይ የሚሰሩና ማህበረሰቡን ተዯራሽ የሚያዯርጉ የሚዱያ ተቋማት እና የሙያ ማህበራት
አሇመኖር፤ ዝቅተኛ ንቃተ ህሉና ዯረጃ በጉዲዩ እንዱኖር ወይም የተሻሇ ንቃተ ህሉና
እንዲይፇጠር እስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡

ከዚህ በተጨማሪ አገራዊ የማህበረሰብ ባህሌና እሴት

ከሳይበር ዯህንነት አንጻር ያሇውን እንዴምታ ተረዴቶ ሇማሳዯግ የሚዯረግ ጥረት አሇመኖሩና
ያለ የባህሌ ክፌተቶችን ሇመገንዘብ የተሰጠው ትኩረት አነስተኛ መሆን ስጋቱን ከፌ
ያዯርገዋሌ፡፡ በመሆኑም ይህንን የንቃተ ህሉና ዯረጃ ሇማሳዯግ የፖሉሲ የትኩረት አቅጣጫ
አዴርጎ መሇየት አስፇሊጊ ሆኗሌ፡፡
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በመሆኑም የመንግስት እና የግሌ ተቋማት እንዱሁም የዜጎችን የሳይበር ዯህንነት ንቃተ
ህሉና ማዲበር እና ሃገራዊ የሳይበር ዯህንነት ባህሌ መፌጠር፤ ከጥንቃቄ ጉዴሇትና
ካሇማወቅ የሚዯርሱ የሳይበር ጥቃቶች፣ ስጋቶች እና ተጋሊጭነቶችን መቀነስ፣ እንዱሁም
የመንግስት ተቋማት፣ የግሌ ተቋማትና ዜጎች በሳይበር ዯህንነት ዙሪያ ያሊቸውን እውቀትና
አመሇካከት ማዲበር የፖሉሲው ግቦች ናቸው፡፡ ይህንንም ዕውን ሇማዴረግ የሳይበር ዯህንነት
ንቃተ

ህሉና

ሇማሳዯግ

የሚያግዙ

ተቋማዊ

መዋቅሮችን፣

የአሰራር

ሥርዓቶችን፣

ማዕቀፍችንና ፕሮግራሞች መቅረፅና ማበሌፀግ የትኩረት አቅጣጫው ስትራቴጂ ሲሆን፤
እንዱሁም

የመገናኛ

ብዙሃን

መሠረታዊ

የሳይበር

ዯህንነት

ባህሪያትና

የማስገንዘቢያ

ሥርዓቶች አዴንዱኖራቸው ማብቃት የፖሉሲው ስትራቴጂ አካሌ ናቸው፡፡
እንዱሁም እያንዲንደ የሳይበር ዯህንነት ንቃተ ህሉና የትኩረት አቅጣጫ ስትራቴጂዎች
ያለት ሲሆን እነዚህ ስትራቴጂዎች እንዳት ተዯርገው ወዯ ተግባር ሉወርደ እንዯሚችለ
የማስፇጸሚያ ስሌቶች ያካተቱ በመሆናቸው ሇተግባራዊነቱ ይበሌጥ አጋዦች ናቸው፡፡
4.3.
በሳይበር

የሳይበር ዯህንነት አቅም ግንባታ
ዯህንነት

ዙሪያ

በሚዯቀኑ

ስጋቶች ምክንያት

የኢነርጂ

እና

የትራንስፖርት

መቆራረጥ (ቁሌፌ የመሰረተ ሌማት ጥቃት)፣ የግሌ ኢንፍርሜሽን ስርቆት፣ ያሇ ፇቃዴ
የግሌ ኢንፍርሜሽን መጋሇጥ እና መሻሻሌ፣ የሳይበር ስሇሊ ፣ የሳይበር ግጭት፣ የሳይበር
ወንጀሌ፣ የሳይበር ሽብርተኝነት፣ ሚስጥራዊ የሆነ የመንግስት እና ህዝብ ኢንፍርሜሽኖች
አዯጋ ሊይ መውዯቅ፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማት እና ዴርጅቶች ክብር
መኮሰስ፤ እንዱሁም የተቋማቱ ተአማኒነት አዯጋ ሊይ መውዯቅ፣ ኤላክትሮኒክስን መሰረት
ያዯረገ የኢኮኖሚ ግብይት አዯጋ ሊይ መውዯቅ፣ ሇተዯጋጋሚ ጥቃት መጋሇጥ፣ አነስተኛ እና
መካከሇኛ

የሆኑ

የኢንደስትሪ

ኦፕሬሽኖች

በጥቃት

ምክንያት

ተገቢ

ስራዎቻቸውን

አሇማከናወን እና መቆራረጥ፣ የአገራት ሚስጥራዊ የሆኑ ሀብቶች አዯጋ ሊይ የመውዯቅ ፣
የማንነት ስርቆት እንዱሁም የተሇያየ ባህሪ ያሊቸው አገሌግልቶችን መቆራረጥ ሁኔታ
ይስተዋሊሌ። እነዚህ ስጋቶች ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህሊዊ እና ግሊዊ የሆኑ
ተፅዕኖዎች ያለዋቸው ሲሆን እነዚህን ስጋቶች መከሊከሌ፣ ቀዴሞ ማስጠንቀቅ እና ተገቢ
ምሊሽ መስጠት የሚያስችሌ የሳይበር ዯህንነት አቅም መገንባት አሇመቻሌ ከፌተኛ አዯጋ
አሇው።
የሳይበር ምህዲር ዓሇም ዓቀፌ ባህሪ ከመሊበሱም ባሻገር ፇጣን ተሇዋዋጭነት ባህሪ ያሇው
በመሆኑ ባህሪውን የዋጀ ዘርፇ ብዙ አቅም የሚያስፇሌገው ነው፡፡

ከዚህም ባሻገር የሳይበር

ዯህንነት በባህርይው ተቋማዊ ቅንጅቶች የሚያስፇሌገው ዘርፌ በመሆኑ የመንግስት ተቋማት
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ብቻ ሳይሆን የግሌ ተቋማትንና ሲቭክ ማሕበራትን ያቀፇ ተቋማዊ አቅም መፌጠር
ያስፇሌጋሌ። አሁን ባሇው የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የሳይበር ዯህንነት ተቋማዊ አቅም
የግሌ ተቋማትን፣ ከፌተኛ የትምህርት ተቋማት ምሁራኖችና ሲቭክ ማሕበራትን ያቀፇ
ስሊሌሆነ በቀጣይ ዯህንነቱ የተጠበቀ የሳይበር ምህዲር ሇመፌጠር ሁለንም ባሇዴርሻ ኣካሊት
ባሳተፇ መሌኩ ጠንካራ የሳይበር ዯህንነት ተቋማዊ አቅም መገንባት የሚያስችሌ የፖሉሲ
ማዕቀፌ ተዘጋጅቷሌ።
በዚህ ረገዴ የተቀመጡት ግቦች የሳይበር ዯህንነት ስጋት ተጋሊጭነትና ጥቃትን ሇመቋቋም
የሚያስችሌ ተቋማዊ መዋቅሮችንና አቅሞችን መገንባት፤ የመንግስት፣ የግሌ እና የከፌተኛ
ትምህርት ተቋማት የሳይበር ዯህንነት አቅማቸውን ማጠናከር፤ እንዱሁም በሀገር ዯረጃ
ብቃት ያሊቸው የሳይበር ዯህንነት ባሇሙያዎችን መፌጠር ሲሆን፤ ፖሉሲው ያስቀመጠው
ስትራቴጂ በሃገሪቱ ውስጥ ባለ በአንዯኛና በሁሇተኛ ዯረጃ፣ እንዱሁም በከፌተኛ የትምህርት
ተቋማት ዯረጃቸውን የጠበቁ የሳይበር ዯህንነት ትምህርትና ስሌጠና ፕሮግራም እንዱቀረጽ
ማዴረግ፤ ሃገራዊ የሳይበር ዯህንነት ዕውቀት አስተዲዯርና ስርጭት ስርዓት መዘርጋት፣
ተቋማዊ መዋቅሮችንና የአሰራር ሥርዓቶችን መዘርጋት፣ እና የፇጠራ አቅምና ተሰጥኦን
መሠረት ያዯረገ የሰው ኃይሌ ግንባታ ማካሄዴ ናቸው፡፡እንዱሁም በእያንዲንደ የትኩረት
አቅጣጫ ስትራቴጂዎች ስር የማስፇጸሚያ ስሌቶች የተካተቱ በመሆናቸው ሇተግባራዊነቱ
ይበሌጥ አጋዦች ናቸው፡፡
4.4.

የሳይበር ዯህንነት ምርምርና ሌማት

የሳይበር ምህዲር እጅግ ውስብስብና ተሇዋዋጭነት ባህሪው እየጨመረ የሚሄዴ በመሆኑ
ፇታኝ ሁኔታዎችን ሇመቋቋም በመስኩ ዕውቀት፣ ክህልት እና

ግኝቶችን ሇማዲበር፤

እንዱሁም ምህዲሩን በመገንባት ረገዴ ነባሩን በማሻሻሌ፣ አዲዱስ የቴክኖልጂ መፌትሄዎችን
በማበሌጸግ ተከታታይ የምርምር እና የሌማት

አቅሞችን ማዲበር የሳይበር

ዯህንነት

ሇማረጋገጥ ጠቃሚ ተግባር ነው፡፡ ስሇሆነም የሳይበር መሰረተ ሌማቶችን በማጎሌበት፣
የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ የሚያዯርጉ ቴክኖልጂዎችን በማበሌጸግ፣የቴክኖልጂ ሽግግሮች
እና አዲዱስ ፇጠራዎች በማስፊፊት፣ የተሇያዩ የሳይበር ቴክኖልጂዎችን በማበሌጸግ በኩሌ
በከፌተኛ ዯረጃ በራስ አቅም የተዯራጀ ሃገር በቀሌ እና አሇም አቀፌ

ምርምር እና ሌማት

ተግባራት ሉከናውኑ ይገባሌ፡፡
ሳይበር እጅግ ተሇዋዋጭ ባህሪ ያሇው ከመሆኑም ባሻገር ከፌተኛ ዓሇም ዓቀፌ ውዴዴርና
ተጋሊጭነት ያሇው በመሆኑ በዘርፈ የማያቋርጥ ምርምር እና ፇጠራ እንዱኖር ይጠበቃሌ፡፡
በመሆኑም መንግስት በዘርፈ የራስ አቅም እንዱኖርና የሳይበር ቴክኖልጂ እና ፇጠራ
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ስራዎች በጥናትና ምርምር ሊይ የተመሰረቱ እንዱሆኑ የሳይበር ኢንዲስትሪ መገንባት
ይጠበቅበታሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ

የፖሉሲው አንደ ትኩረት ሆኗሌ፡፡

በመሆኑም የሳይበር ዯህንነት ምርምር እና ሌማት ግቦች ሊይ ትኩረት ማዴረግ በሳይበር
ምህዲሩ

እርስ

በርሳቸው

በተሳሰሩ

እና

ህሌውና

ባሊቸው

ኢንፍርሜሽን/መረጃ/፣

የኢንፍርሜሽን ግንኙነት ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማቶች፣ኢንፍርሜሽኑንና መሰረተ ሌማቱን
የሚያስተዲዴሩ ስርዓቶች (ፖሉሲዎች፣ህጎች፣ስትራቴጂዎች፣ወዘተ) ፣ኢንፍርሜሽኑን ወዯ
እውቀት

የሚቀይርና

የሚጠቀም

የሰው

ሃይሌ፣

እንዱሁም

ተቋማዊና

ማህበረሰባዊ

እይታዎች በጥናትና ምርምር በመዯገፌ አቅም ሇመገንባት ያግዛሌ፡፡
የቁሌፌ

መሠረተ

ሌማቶችን

የሳይበር

ዯህንነት

በዘሊቂነት

ሇማረጋገጥ

ተቋማቱ

የሚጠቀሙበትን የቴክኖልጂ ውጤቶች በራስ አቅም ሇማምረት እንዱያስችሌ ምርምርና
ሌማት ማካሄዴ፣

ተጋሊጭነቶችን ስጋቶችንና ጥቃቶችን በምርምር በመሇየት መፌትሄ

ማቅረብ፣ በሃገር በቀሌ ዕውቀትና ፇጠራ ሊይ የተመሰረተ የምርምርና ሌማት አቅም
መገንባት እና ዓሇም ዓቀፌ ተወዲዲሪ የሆነ ሃገራዊ የምርምራና ሌማት አቅም መገንባት
ግቦች ሆነው ተቀምጠዋሌ፡፡
የማስፇጸሚያ ስትራቴጂውም ሃገራዊ ፊይዲ ያሊቸውን ምርትና አገሌግልቶችን አቅርቦት
በጥናትና ምርምር በመዯገፌ ሇተገሌጋዩ ተዯራሽ እንዱሆኑ መርዲት፤ ከከፌተኛ የትምህርት
ተቋማትና ከኢንዲስትሪው ጋር በትብብርና በአጋርነት በመሥራት የሳይበር ዯህንነት አቅም
መገንባትና ማስፊት፣ የሳይበር ዯህንነት ቴክኖልጂዎችን በማሊመዴ ተጨማሪ እሴት
እንዱታከለበት የአሠራር ሥርዓትና የምርምርና ሌማት ተቋማት መዘርጋት፤ መረጃዎችን
ከሳይበር ጥቃት ሇመከሊከሌ ከዯረሱም ምሊሽ ሇመስጠትና
ቀጣይነት

ባሇው

መሌኩ

በምርምርና

ሌማት

ፇጥኖ ሇማገገም እንዱቻሌ

መዯገፌ፤እንዱሁም

ወቅታዊና

ትኩረት

የተሰጣቸውን የሳይበር ዯህንነት ስጋቶችን በጥናትና ምርምር መዯገፌ ናቸው፡፡ እንዱሁም
እያንዲንደ የሳይበር ዯህንነት ምርምርና ሌማት ስትራቴጂዎች እንዳት ተዯርገው ወዯ
ተግባር ሉወርደ እንዯሚችለ የራሳቸው አስቻይ የሆኑ የማስፇጸሚያ ስሌቶች ተካተዋሌ፡፡
4.5.

ዱጂታሌ ማንነት እና ግሊዊ መረጃዎች

በአሁኑ ወቅት በዓሇማችን እንዱሁም በአገራችን የኢንፍርሜሽን ኮሙንኬሽን ቴክኖልጂ እና
የሳይበር ዕዴገት ፇጣን እና ውስብስብ በሆነ መንገዴ እያዯገ ይገኛሌ። ይህ ፇጣን የሆነ
የሳይበር ዕዴገት በቴክኖልጂ፣ በኢኮኖሚ፣ በፖሇቲካ እና በማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ሊይ
ከፌተኛ ተፅዕኖ ያሇው ነው። በእነዚህ ተፅዕኖዎች ስር ያሇው የኦንሊይን ፕራይቬሲ እና
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የሰብዓዊ

መብት

ጉዲይ

ዯግሞ

ከመቼውም

ጊዜ

በተሇየ

መንገዴ

አዲዱስ

ስጋቶች

እያጋጠሙት የሚገኝ ጉዲይ ነው። ሇአብነት ሇመጥቀስ ያክሌ ከሳይበር ምህዲር በሚመነጩ
ስጋቶች አማካኝነት በታዲጊዎች ፣ ጾታዊ የሳይበር ጥቃቶች፣ ሃይማኖት፣ ዘር

እና ብሄር

መሰረት ያዯረጉ ማጥሊሊቶች፣ መገሇልች እና ጥቃቶች፤ እንዱሁም ሳይበርን በመጠቀም
ከማህበረሰቡ አኗኗር ያፇነገጡ ነገሮች በመንሰራፊታቸው ሇረጅም ጊዜ የተገነቡ ጥሩ የሚባለ
የማህበረሰብ ዕሴቶች እየተናደ ይገኛለ።
በዱጂታሌ ማንነትን እና ግሊዊ መረጃዎች

ሊይ የሚዯርሱ ስጋቶች በተሇያየ ዯረጃዎች

ወይም መንገድች ማስቀመጥ ይቻሊሌ። የመጀመሪያው ስጋት በኮምኒኬሽን ዯረጃ የሚታይ
ስጋት ነው። በዚህ ዯረጃ የሚታዩ የዱጂታሌ ማንነትና ግሊዊ መረጃ ስጋት የሚከተለትን
ጉዲዮች ያካትታሌ። ሇአብነት Threats to anonymity of sender / forwarder /
receiver፤ threats to anonymity of service provider፣ Threats to privacy of
communication (E.g., via monitoring / logging of transactional data; extraction
of user profiles & its long-term storage መጥቀስ ይቻሊሌ። ሁሇተኛው

ስጋት

በሲስተም ዯረጃ የሚታይ ስጋት ነው። ሇአብነት በሲስተም አክሰስ ዯረጃ የሚታይ ስጋት
በዚህ ሊይ መጥቀስ ይቻሊሌ። ሶስተኛው በኦዱት ትራያሌስ የሚስተዋሌ

ስጋት ነው። በዚህ

ዯረጃ በጣም አዯገኛ የሚባለ ስጋቶች የሚስተዋለበት ሲሆን ሇአብነት ያክሌ የማንነት
ስርቆት፣ aggregation and data mining, Poor system security, Government
threats በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው።
የበይነ-መረብ መስፊፊት በራሱ ከዚህ በፉት ከነበሩት የዱጂታሌ ማንነትና ግሊዊ መረጃዎች
ሊይ ሚዯርሰ ስጋቶች በተጨማሪ አዲዱስ ስጋቶች እና ወሳኝ የሚባለ ተግዲረቶችን ይዞ
መጥቷሌ። ሇአብነት ከዚህ በፉት ስሇአንዴ ግሇሰብ ሇመሰብሰብ የሚያስቸግሩ እና የማይቻለ
አዲዱስ ግሊዊ የኢንፍርሜሽን ዓይነቶች መሰብሰብ የሚያስችሌ አቅም እንዱኖር አስችሎሌ።
የግሇሰቦችን ኢንፍርሜሽን የሚጠቀሙዋቸውን የተሇያዩ ዱቫይሶችን በመጠቀም ኢንተርኔት
ሲጠቀሙ ትራክ ማዴረግ እና የግሇሰቦችን እንቅስቃሴ የሚያመሊክት መረጃ መሰብሰብ
እንዱቻሌ ሁኔታዎችን ፇጥሯሌ። ትራክ ማዴረግ የሚያስችሌ አቅም መፇጠሩ ሇፕራይቬሲ
እና ሇሰብዓዊ መብት መከበር አንደ ስጋት እና ተግዲሮት ነው። ከዚህ በተጨማሪ
ኢንተርኔት ከፕራይቬሲ እና ከግሊዊ መረጃ ጥበቃ ጋር በተያያዘ የፇጠረው ስጋት እና
ተግዲሮት መንግስታት እና የግሌ ሴክተሮችን ከፌተኛ መጠን ያሊቸውን የተሰበሰቡ ግሊዊ
ኢንፍርሜሽኖችን መተንተን የሚያስችሌ አቅም የተፇጠረሊቸው መሆኑን ነው። ከፌተኛ
መጠን ያሇው ዲታ የማከማቸት፣ ፕሮሰስ እና ትንተና እንዱዯረግ የሚያስችለ አቅሞች
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ከፕራይቬሲ ጋር በተያያዘ የሚፇጥሩት ስጋት እና ተግዲሮት አሇ። ከዚህ በተጨማሪ
የኢንተርኔት መስፊፊት የግሇሰቦችን ዲታ ሇንግዴ እና ሇገበያ ዓሊማ ከግሇሰቦች ፇቃዴ ውጭ
ጥቅም ሊይ እንዱውለ የኢንተርኔት መስፊፊት ይዞት የመጣ ተግዲሮት ነው። የአብዛኞች
የግሌ ተቋማት የቢዝነስ ሞዳሌ ይህንን የሚያበረታታ መሆኑ ዯግሞ ጉዲዩ ይበሌጥ አሳሳቢ
እንዱሆን ያዯርገዋሌ። ከሁለም በሊይ ዯግሞ የኢንተርኔት ዴንበር ተሻጋሪነት ባህሪ ጠንካራ
የሆነ የሬጉላሽን አቅም እንዲይኖር እያዯረገ በመሆኑ ይህም በዱጂታሌ ማንነት እና በግሇሰብ
መረጃ ጥበቃ ሊይ ተግዲሮቱ እያዯገ እንዱመጣ እያዯረገው ይገኛሌ።
ከሊይ ከተጠቀሱት ተግዲሮቶች በተጨማሪ በዘርፈ ጥናት ያዯረጉ ምሁራን አገራት የዱጂታሌ
ማንነት እና የግሊዊ መረጃ ጥበቃ ሇማስከበር ከሚያጋጥማቸው የአቅም ውስንነት በተጨማሪ
የሚከተለት ተግዲሮቶች እንዯሚያጋጥማቸው ይጠቁማለ፡፡ አንዯኛው ተግዲሮት አገራት
ከዱጂታሌ ማንነት ጋር በተያያዘ መከሌከሌ የሚገባው እና የማይገባው ዲታ ሇመሇየት
የሚያጋጥማቸው ተግዲሮት ነው። የትኛው ዲታ መከሌከሌ እንዲሇብን የመሇየት ችግር፣
የግሌ ዲታ

የሚባሇው የትኛው ዲታ እንዯሆነ ወጥ የሆነ መሇያ ባሇመኖሩ ሇመከሊከሌ

አስቸጋሪ እንዯሚያዯርገውም ጥናት ያመሊክታለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሁሇተኛው ተግዲሮት
ከሳይበር

ዴንበር

ተሻጋሪነት

እና

ውስብስብነት

ባህሪ

ጋር

የማይጣጣመው

የአገራት

የፕራይቬሲ እና የሰብዓዊ መብት ጥበቃ ፖሉሲ፣ ስትራቴጂ እና ህጎች እንዯየሀገራት ባህሌ
እና የመንግስታት ፌሌስፌና መሇያየቱ ነው። ሇአብነት እንኳን ብንወሰዴ ከፕራይቬሲ ጋር
በተያያዘ ተመሳሳይ ዓይነት ዳሞክራሲ እና ርዕዮተ ዓሇም በሚከተለት በአውሮፓ ህብረት
እና በአሜሪካ መንግስታት መካከሌ ከሳይበር ፕራይቬሲ ጋር በተያያዘ ሌዩነት መኖሩን
የአገራቱ የፖሉሲ እና የስትራቴጂ አቅጣጫዎች ያመሊክታለ። ሀገራት የፕራይቬሲ ጉዲይ
ዴንበር ተሻጋሪ እና ዓሇምአቀፊዊነት ባሇው መንገዴ ከማየት ይሌቅ ትኩረት የሚሰጡት
የሃገራቸው ለዓሊዊነት አሌፍ የሚገባ ጉዲት ሲኖር ብቻ መሆኑን፣ የሳይበር

ዯህንነት እና

ሰብዓዊ መብት የጂኦግራፉካዊ ወሰን የላሇው መሆኑ፣ የመረጃን ፌሰት ሇመቆጣጠር
አስቸጋሪ መሆኑን በግሌፅ አሇመረዲት እና የተሇያዩ

ዓይነት እና ባህሪ ያሇው ሚዴያ

መኖሩ በማንኛውም መሌክ ያሇ መረጃ ወዯ ላሊ ዓይነት የመረጃ መሌክ የመቀየር እና
የመሇዋወጥ ፇጣን ሂዯት መኖሩ በሳይበር ምህዲር የማንነት እና የግሊዊ መረጃ ጥበቃ
ማዴረግ አዲጋች እንዱሆኑ እያዯረገ ይገኛሌ።
እንዱሁም ተቋማት የግሌ መረጃን ሇማግኘት በዯንበኞቻቸው እና በንግዴ አጋሮቻቸው
መሌካም ፌቃዯኝነት ሊይ የሚመሰረቱ ሲሆን፣ እነሱም በተራቸው ያገኙትን መረጃ ተገቢው
ጥበቃ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ዜጎች በግሌም ሆነ መንግስታዊ ተቋማት የሚዯረግን
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ያሌተፇቀዯ ጣሌቃ ገብነት የመብት ጥሰት አዴርገው ሉወስደ ይችሊለ፡፡ይህንንም ሇመከሊከሌ
የህግና የቴክኖልጂ ከሇሊ ይሻለ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ እ.ኤ.አ በ 1980 OECD “የግሊዊነት
መብት ጥበቃ እና የግሌ መረጃ ስርጭት አስተዲዯር መመሪያን የሚመሇከት ምክረ-ሃሳብ”
የሚሌ ሰነዴ አውጥቶ ነበር፡፡ ይህ ሰነዴ በዯህንነት ጉዲይ ሊይ ከፌተኛ ውይይት እንዱዯረግ
በማዴረጉ ምክንያት የተሇያዩ ስሌቶች በግሊዊነት ፖሉሲና መመሪያዎች መሌክ እንዱወጡ
አዴርጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአሇም አቀፌ ስምምነቶች፣ ሀገራዊ ህጎችና ፖሉሲዎች ሊይ
ተፅዕኖ በመፌጠር መንግስታት የዜጎችን የግሊዊነት መብት እንዱያከብሩ፣ የዲታ መጠበቂያ
ማእቀፍችን እንዱያሇሙ፣ምስጢራዊነትን የሚያስጠብቁ የግሇኝነት ፖሉሲዎችን እንዱያዘጋጁ
አስችሎሌ፡፡
እነዚህን ሳይበር መሰረት ያዯረጉ ከዱጂታሌ ማንነት እና ግሊዊ መረጃ ጥበቃ ጋር የተያያዙ
ችግሮችን

መከሊከሌ

የሚያስችሌ

የፖሉሲ

አቅጣጫ

ካሌተቀመጠ፤

በተጨማሪ

ከሊይ

የተጠቀሱ መብቶች በጥሩ ሁኔታ ሇመገንባት እና ሇመጠቀም የሚያስችሌ ስትራቴጂ
ካሌተበጀ ሉዯርስ የሚችሌ አዯጋ ከፌተኛ ነው፡፡
ኢትዮጵያ የብዙ ብሄሮች እና ሃይማኖቶች ሃገር በመሆንዋ ሳይበር አጠቃቀማችን ጋር
በተያያዘ

እነዚህ

ሌዩነቶቻችን

በጥንቃቄ

ካሌተያዙ

እና

ካሌተጠቀምንባቸው

በሰዎች

ፕራይቬሲ እና ማንነት ጋር በተያያዘ ከፌተኛ አዯጋ ሉያዯርሱ ይችሊለ። የሳይበር መሰረተ
ሌማት የራሱ አዎንታዊ አስተዋፅኦ እንዱያበረክት በምህዲሩ እየተሰራጩ ያለት ጥሩ
ያሌሆኑ መሌእክቶች ሇመቆጣጠር እና በቡዴን፣ በግሊዊ እና በማንነት ሊይ ያነጣጠሩ የስነሌቦና ጥቃቶች ሇመከሊከሌ እና የዜጎች ሰብአዊ መብት ሇመጠበቅ በዱጂታሌ ማንነት ጥበቃ
ዙሪያ ከጥሊቻ እና ከላልች የስነ-ሌቦናዊ ተፅእኖዎች የወጣ ዜጋ ሇመፌጠር እንዱያግዝ
በፖሉሲ መግራት አስፇሌጓሌ ፡፡ በዋናነት ግን በማህበረሰቡ ዘንዴ ያሇውን ግንዛቤ እና
ትኩረት ሇማሳዯግ፣ ከተጋሊጭነቶች ጋር ተያይዞ እያዯገ የሚገኘውን የሳይበር ማንነት እና
ግሊዊ መረጃ ጋር ተያይዞ ያለ ስጋቶችን ሇመቀነስ፣ እንዱሁም ዜጎች ሇግሌ ኢንፍርሜሽን
ሌውውጥ የሚጠቀሙዋቸውን የሳይበር እና የኢንፍርሜሽን የመሰረተ ሌማቶች ሇመጠበቅ
ሲባሌ ፖሉሲው በጉዲዩ ሊይ ትኩረት አዴርጓሌ።
የሃገሪቱ ህገ-መንግስት ሇሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ ትኩረት የሰጠ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ይህ
መብት በተሇይ በአሁኑ ወቅት በኦንሊይን በሚዯረጉ ግንኙነቶች በተሇይም በማህበራዊ ሚዱያ
በሚዯረጉ ግንኙነቶች እየተጣሰና በርካታ ወንጀልች እየተከሰቱ ይስተዋሊሌ፡፡ ቁሌፌ የግሌ
ጉዲዮች የምንሊቸው የዜጎች አመራርን ማረጋገጥ፣ ጠንካራ የዲታ ጥበቃን ማበረታታት፣
በመረጃ ሌውውጥ/መጋራት/ዘዳዎች/ የግሌ መረጃን መጠበቅ እና ግሊዊነትን የሚጨምሩ
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ቴክኖልጂዎችን መጠቀም፣ ክሌከሊዎችን ማስወገዴን ያካትታሌ፡፡ በመሆኑም ፖሉሲው
ሇዚህ ጉዲይ ትኩረት ሰጥቷሌ፡፡
በዜጎች ዘንዴ ታዓማኒነት ያሇው የዱጂታሌ አገሌግልት እና ግሊዊ መረጃ ጥበቃ እንዱኖር
ማዴረግ፤ በታዲጊዎች ሊይ የሚዯርሱ የሳይበር ስጋቶችን፣ ተጋሊጭነቶችንና ጥቃቶችን
መከሊከሌ፤ በሳይበር ምህዲር ሊይ የሚዯርስ ጾታዊ ጥቃት፣ ወሲባዊ ትንኮሳ፣ የሥነ-ሌቦና
ተፅዕኖ

መከሊከሌ

እና

መቀነስ፤

ማንነትን

መሰረት

ያዯረጉ

በዱጂታሌ

የሚፇጸሙ

የሃይማኖት ጽንፇኝነት፣ የብሄር ተኮር ጥቃቶችንና የመሳሰለትን መግታትና መከሊከሌ
የትኩረት አቅጣጫው ግቦች ናቸው፡፡
በተጨማሪ የዱጂታሌ ማንነትና ግሊዊ መረጃ
ስታንዲርድች

እና

ዯንቦች፤

እንዱሁም

ሇመጠበቅ የሚያስችለ አስገዲጅ ህጎች

ላልች

አጋዥ

የሚባለ

የአሰራር

ስርዓቶች

መዘርጋት፤የተጠያቂነት እና የህጋዊነት ስታንዲርድች እና የቁጥጥር ስርዓቶች መተግበር፤
ጠንካራ የሆነ የዓሇም አቀፌ ትብብር፣አጋርነት መመሰረት እና የአቅም ግንባታ ስራዎች
መስራት፤
መንግስታዊ

የሴቶችና
ያሌሆኑ

ታዲጊዎች

ሰብዓዊ

ማንነት

ተቋማት

በዱጂታሌ

ማንነት

የሚመሇከታቸው
ማኔጅመንት

መንግስታዊ

ዙሪያ

ፖሉሲ

እና
እና

ስትራቴጂ፣ የህግ ማዕቀፍች ቀርፀው እንዱንቀሳቀሱ ዴጋፌ ማዴረግ፤ የትኩረት አቅጣጫው
ስትራቴጂዎች ተዯርገው ተቀርጸዋሌ፡፡ እንዱሁም እያንዲንደን ስትራቴጂዎች ወዯ ተግባር
ሇማውረዴ የሚያችለ የማስፇጸሚያ ስሌቶች እንዱካተት ተዯርጓሌ፡፡
4.6.

ቁሌፌ የኢንፍርሜሽን መሰረተ ሌማቶች ጥበቃ

መንግስት አንዴ መሰረተ-ሌማት ሊይ የሚዯርስ አዯጋ እና መቆራረጥ ወዯ ላልች መሰረተሌማቶች በቀሊለ ሉሰራጭ እንዯሚችሌ የማወቅ እና ሃገሪቱንና ህዝቦቿን ከከፌተኛ አዯጋ
የመጠበቅ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በዚህም ምክንያት ሃገራችንን ጨምሮ አብዛኞቹ ሀገራት ቁሌፌ
የመሰረተ-ሌማት አገሌግልቶችን የብሄራዊ ዯህንነት አካሌ አዴርገው ይቆጥሯቸዋሌ፡፡
አዱስ

ቴክኖልጂን

በመጠቀም

እና

በሳይበር

መሰረተ-ሌማቱ

ሊይ

ሇውጥ

በማምጣት

የሚገኘውን የአጭር ጊዜ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም፣ እነዚህን ስርዓቶች እና መሰረተ-ሌማቶችን
በበቂ ሁኔታ ዯህንነታቸውን ማስጠበቅ ካሇመቻሌ ከሚመጡ ከመካከሇኛ እና ረጅም ጊዜ
ኪሳራዎች ጋር ተመጣጣኝ እንዱሆን ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህን በምሳላ ሇማስዯገፌ ያክሌ
የባቡር ትራንስፖርታችንን በኢኮቴ በማስዯገፌ ከምናገኛቸው የአጭር ጊዜ የጥራት፣ ፌጥነት
እና ቅሌጥፌና ጥቅሞች ጎን ሇጎን እነዚህን ኢኮቴዎች ዯህንነታቸውን ባሇማስጠበቃችን
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ከሚመጡ

የግጭት፣

እንዱመጣጠን

ማዴረግ

መስመር

መሳት

ያስፇሌጋሌ፡፡

፣

መቆም

ከዚህ

ወ.ዘ.ተ.

መረዲት

ላልች

የሚቻሇው

አዯጋዎች

ጋር

መሰረተ-ሌማቶችን

የማዘመን አጀንዲ ከዯህንነት አጀንዲ ጋር ቀጥተኛ ተቃርኖ እንዲሇው እና የራሱ የሆነ
ወጪም እንዯሚያስከትሌ ነው፡፡
በአጠቃሊይ ቁሌፌ መሰረተ-ሌማቶችን የሚያንቀሳቅሱ አካሊት መንግስት የሚያወጣቸውን እና
እንዱተገበሩ የሚፇሌጋቸውን

የዯህንነት

ስታንዲርድች ከመሇየት

እና

የህግና

ቁጥጥር

ስርዓቱን ከማስከበር በተጨማሪ ዯህንነት ሊይ መዋዕሇ ንዋይ በማፌሰስ ንቁ ተሳትፍ
ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ መንግስትም የህብረተሰቡን ዯህንነት ሇማስጠበቅ የሚወስዲቸው
የፖሉሲ እርምጃዎች የሳይበር ዯህንነቱን ከማጠናከር ጎን ሇጎን ፇጠራ፣ ኢኮኖሚያዊ እዴገት
እና የመረጃ ነፃ ፌሰት ሊይ እንቅፊት የማይፇጥሩ እንዱሆን ሚዛናዊነቱን ማስጠበቅ
ይኖርበታሌ፡፡
ቀዯም ባለት ዘመናት የዯህንነት ፕሮግራሞች አካሊዊ ዯህንነትን ከማስጠበቅ ጋር የተያያዘ
ሲሆን በአሁኑ ጊዜ አብዛኞቹ ቁሌፌ መሰረተ ሌማቶች ከሳይበር ምህዲር እና ከምህዲሩ
ወሇዴ ችግሮች (የሳይበር ወንጀሌ እና የሳይበር ስሇሊ…ወዘተ) ጋር ትስስር ፇጥሯሌ፡፡
በመሆኑም አውዴን ያገናዘበ ብሔራዊ የቀውስ ማኔጅመንት ስርዓት ተጨማሪ የሳይበር
ማዕቀፍችን አካቶ መዘርጋት ይኖርበታሌ፡፡ይህም በአገር አቀፌ እና በአሇም አቀፌ ዯረጃ ያሇ
መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ተዋናኞችን ማስተባበር የሚችሌ ተቋማዊ መዋቅር፣
የተረጋጋ

የቀውስ

ግንኙነት

ኔትወርክ

እና

ተገቢ

የሆኑ

መረጃዎችን

ሇመሇዋወጥ

የሚያስችሌ የህግ ማዕቀፌን ያጠቃሌሊሌ፡፡
ከኢትዮ-ሰርት የተገኘው አሃዛዊ መረጃ እንዯሚያመሇክተው ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በሀገሪቷ
የኢንተርኔት ተዯራሽነትና በላልች የቴክኖልጂ መሰረተ ሌማቶች መስፊፊት ጋር ተያይዞ
የሚመጡ የሳይበር ጥቃቶች በከፌተኛ መጠን እያዯጉ መሆኑን ያሳያሌ።

በመሆኑም

ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2010 ዓ.ም ያሇው የሳይበር ጥቃቶች ሁኔታ ሲታይ በሀገሪቱ
የሳይበር ጥቃት ሰሇባ እየሆኑ የሚገኙ የመንግስትና የግሌ መሰረተ ሌማቶች ቁጥር
እየጨመረ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን የጥቃቱ አይነቶችና መጠኑም በከፌተኛ ዯረጃ እያዯገ
መሆኑን ያመሇክታሌ።
መካከሌ

ዋነኞቹ

ሇአብነትም ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ እየተከሰቱ ካለ የሳይበር ጥቃቶች

የሳይበር

ቅኝት/መሠረተ-ሌማት

ስሇሊ፣

መሠረተ-ሌማቶችን

ስራ

ማቋረጥ፣

የዴረገፅ-ጥቃት፣

ማሌዌር

ጥቃት፣

የመሰረተ
የማንነት

ሌማት
ስርቆት፣

በሳይበር ትንኮሳ፣ ወዲሌተፇቀዯ ሲይስተም ሰርጎ መግባት፣ በሳይበር ማጭበርበር፣ የመረጃ
ማፇትሌክና የመሳሰለት ጥቃቶች ይገኙበታሌ። ከነዚህ ጥቃቶች በተዯጋገሚ እየተከሰቱ
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ካለት

መካከሌ

የመሠረተ

ሌማት

ቅኝት/መሠረተ-ሌማት

ስሇሊ፣

የዴህረ-ገፅ

ጥቃት፣

ማሌዌር ጥቃት፣ ወዲሌተፇቀዯ ሲስተም ሰርጎ መግባት ፤እንዱሁም ሳይበር ትንኮሳ
የሚለት የሳይበር ጥቃቶች ቀዲሚ ስፌራ የሚይዙ ናቸው። ይህ የሚያሳየው ሀገራችን ምን
ያህሌ የሳይበር ዯህንነት ስጋቶች ሰሇባ እየሆነች እንዯሆነ በመሆኑ የፖሉሲው አንዴ
ትኩረት ሆኖ ተካትቷሌ።
በመሆኑም

ቁሌፌ

መሰረተ-ሌማቶች

እና

ተቋማት

ሊይ

ሉዯርሱ

የሚችለ

ስጋቶች፣

ተጋሊጭነቶች፣ ጥቃቶችና ውዴመቶችን የመሇየት፣ የመከሊከሌ እና ምሊሽ የመስጠት አቅም
ማጎሌበት፤ከውጭ የሚገቡ እና በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ቁሌፌ የኢንፍርሜሽን መሰረተሌማት

ምርቶችና

አገሌግልቶች

ዯህንነታቸው

የተጠበቀ

እንዱሆን

ማዴረግ፤ሇቁሌፌ

የኢንፍርሜሽን መሰረተ-ሌማቶች ሌዩ ጥበቃ ሇማዴረግ የመንግስት እና የግሌ ዘርፌ ትብብር
እና ቅንጅት መፌጠር የትኩረት አቅጣጫው ግቦች ሆነው ተካትተዋሌ፡፡
እንዱሁም

በቁሌፌ

መሰረተ-ሌማቶች እና

ተቋማት

ሊይ

ሉዯርሱ የሚችለ

ስጋቶች፣

መከሊከሌ እና ምሊሽ መስጠት የሚያስችለ ተቋማዊ አቅሞችና መዋቅሮች መገንባትና
የአሰራር

ስርዓት

ስታንዲርድቹን

መዘርጋት፤

ሇማሌማት

ዯረጃቸውን

የሚያስችሌ

የጠበቁ

አቅም

የሳይበር

መገንባት፤

ዯህንነት

ምርቶች፣

ሕግጋትንና

አገሌግልቶች፣

ፕሮቶኮልችና የመገናኛ ዘዳዎች፣ አስተማማኝ አውታረ-መረቦችና ዱጂታሌ የቁጥጥር
ሥርዓቶች ማሌማት፤እንዱሁም የመንግስት፣ የግሌ ተቋማት እና የላልች ባሇዴርሻ አካሊት
ሚናና

ዴርሻ

ማሳዯግ

የትኩረት

አቅጣጫው

ስትራቴጂዎች

ሲሆኑ፤

እያንዲንደን

ስትራቴጂዎች ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚረደ የማስፇጸሚያ ስሌቶች እንዱኖሩ ተዯርጓሌ፡፡
4.7.

ሃገራዊ እና ዓሇም ዓቀፌ ትብብር

የሳይበር ዯህንነት አንዴ አካሌ ብቻ የሚሳተፌበት ተግባር ሳይሆን ብዙ ተዋናዮችና አጋር
አካሊት በተሇያየ መንገዴ የዴርሻቸውን የሚወጡበት ነው፡፡ በሳይበር ዯህንነት ውስጥ ያለ
ተዋናዮችና አጋር አካሊት በአራት ዋና ዋና ምዴቦች ይከፇሊለ፡፡ እነዚህም ተጠቃሚ
(User)፣ ገንቢ/አሌሚ (Developer)፣ መዝባሪ (Exploiter) እና ጠባቂዎች (Securers)
በመባሌ ይታወቃለ፡፡ እያንዲንደ ተዋናይ ሌክ በስነ-ምህዲር ውስጥ እንዲሇ የምቹ አባሊት
ሁለም

በሚባሌ

ዯረጃ

የተሇያዩ

አንዲንዳም

የሚቃረኑ

ፌሊጎቶች

ያሎቸው

በመሆኑ

የስነምህዲሩን ሰሊም ማስጠበቅ (የሳይበር ዯህንነቱን ማስጠበቅ) በጣም አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ፡፡
በመሆኑም ብሄራዊ ጥቅምን ከማስጠበቅ በተጨማሪ የተዋናዮችን ፌሊጎት ከግምት ውስጥ
ያስገባ ፖሉሲና ስትራቴጂ መንዯፌ አስፇሊጊ ነው፡፡
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ወዯ እያንዲንደ ተዋናይ አካሊት ስንመጣ በመጀመሪያ የምናገኘው ተጠቃሚዎችን (Users)
ነው፡፡ ተጠቃሚ ሲባሌ በአጠቃሊይ የሳይበር ምህዲሩ ያበረከታቸውን ምርቶች እና ምቹ
ሁኔታዎችን ሇቀን ተቀን ውሌና ተግባራቸው ስራ ሊይ የሚያውሌ ማሇት ሲሆን ዋና
ፌሊጎታቸው ከምህዲሩ ጋር በቅርበት በመስራት ምህዲሩ የሚያበረክታቸውን አስተዋኦዎችን
(ሇምሳላ እንዯ እምነት የሚጣሌበት የንግዴ ሌውውጥ አይነቶች) ሇምርታማነት፣ አቅም
ግንባታ እና አጠቃሊይ አገሌግልት አሊማ ማዋሌ ነው፡፡ ፇጣን መሆን፣ ዝቀተኛ የግብይት
ወጪዎች፣ ያሇምንም የአካሌ ርቀት ችግር ከላልች ጋር የመገናኘት ችልታ፣ ሉሰፊ
የሚችሌ ተዯራሽነት፣ መዘዋወር እና መረጃን ማከማቸት መቻሌ ተጠቃሚዎች የሊቀ ዋጋ
የሚሰጧቸው የሳይበር ምህዲሩ ፌሊጎቶች ናቸው፡፡
ሁሇተኛው

ተዋናይ

ገንቢዎች/አሌሚዎች

(Developer)

ሲሆኑ

ተጠቃሚዎች

የሚፇሌጓቸውን የሳይበር ምርቶችን በማምረት እና/ወይም አዱስ ያመረቷቸውን ምርቶች
ሇራሳቸው ጥቅም እንዱያውለ የሚያስችሌ ትርጉም ያሇው አስተዋፅኦ የሚያበረክቱ ናቸው፡፡
ገንቢዎች ወይም የሳይበር አቅም አሌሚዎች የሚያመርቷቸው ምርቶች የሶፌትዌር፣
ሀርዴዌር፣ የኦንሊይን አገሌግልት፣ ወዘተ. የአእምሯዊ ንብረት፣ በተወሰነ ስራዎች በዴጋፌ
ስርዓትነት፣ የብቃት ማሻሻያነት እና በአጠቃሊይ በሳይበር ስነ-ምህዲርሩ ውጤታማነት መሌክ
እንዱይዙ በፖሉሲ ሉዯገፈ የሚገባቸው ናቸው፡፡
ሶስተኛው የምህዲሩ ተዋንያኖች መዝባሪዎች (Exploiters) ሲሆኑ የሳይበር ምህዲሩን
ከላልች የምህዲሩ ተዋናዮች በተሇየ ከተጠቃሚዎች ሀብት/ጥቅም ሇመበዝበዝ የሚንቀሳቀሱ፣
ከሁለም የበሇጠ ጥቅም ሇማግኘት ጥረት የሚያዯርጉ እና አጠቃሊይ የስነ-ምህዲሩን ጤና
የሚጎደ አካሊትን (ሀከሮችን ጨምሮ) ያካትታሌ፡፡ ይህ የተዋናዮኞች ምዴብ በመጥፍ ስሜት
ተነሳስተው ወይም ከህግ እና ተቀባይነት ካሇው የባህርይ ዯንቦች ውጪ በምህዲሩ ውስጥ
የሚንቀሳቀሱ

አካሊትንም

ያጠቃሌሊሌ፡፡

አንዲንዳ

ተዋናዮች

መሌካም

የሆነ

እሳቤ

ቢኖራቸውም ብዙውን ጊዜ ግን የዴርጊታቸውን የጎንዮሽ ያሌታቀዯ ጉዲትና ተእፅኖ

ከግሌ

ጥቅማቸው ባሇፇ እውቅና ሲሰጡት አይስተዋሌም፡፡ ሆኖም ግን ዴርጊታቸውን በራሳቸው
ንዑስ ቡዴን የስነምግባር ዯንብ መዝነው ትክክሌ ነን የሚለም ሆኑ በንዑስ ቡዴናቸው እንዯ
ትሌቅ ጥሩ ነገር

ቆጥረው የተሳሳተ አሊማ የሚያሳኩ አካሊትም በዚህ ምዴብ ውስጥ

ይካተታለ፡፡
የመጨረሻው የተዋናዮች ምዴብ ሳይበር ጠባቂዎች(securers) ሲሆኑ በዋናነት የሳይበር
ምህዲሩ ያሇው ዯህንነት እና ከጥቃት የማገገም ችልታ ጠንካራ እንዱሆን የሚያስችለ
ዴርጊቶች እና ፌሊጎቶች ያሊቸው ተዋናዮች ሆነው ትሌሌቅ ቡዴኖች፣ ተቋማት ወይም ነጠሊ
26

የምህዲሩ ተጠቃሚዎች የሳይበር ምህዲር እንቅስቃሴያቸው ዯህንነት የበሇጠ የተጠበቀ
እንዱሆን ሇማስቻሌ ያገሇግሊለ፡፡ የሳይበር ዯህንነት ጠባቂዎች የምህዲሩ ተጠቃሚዎች
በምህዲሩ

የሚያከናውኗቸው

ተግባራት

ሇአዯጋ

እንዲይጋሇጡ

በማስቻሌ

እምነት

እንዱኖራቸው ያዯርጋለ፡፡ ይህንን የሚያዯርጉት ሇአዯጋ ተጋሊጭነትን የሚቀንሱ ስርዓቶችና
ቴክኒኮችን በማቅረብ፣ ስሇጉዲዮ ግንዛቤን በማሳዯግ፣ እና አሌፍ አሌፍ ባብዛኞቹ ሊይ ወጪ
በመጨመር ይሆናሌ፡፡
በአጠቃሊይ እነዚህ አራት ዋና ዋና የምህዲሩ ተዋናዮች ምዴብ ምንም እንኳን ፌሊጎታቸው
ቢሇያይም በእነሱ መካከሌ ያሇው ትክክሇኛ ወሰን ግን በውሌ አይታወቅም፡፡ ይህም አንዴ
ሰው ወይም አካሌ በአንዴ ሁኔታ የሆነ ምዴብ አካሌ ሉሆን ሲችሌ በላሊ አጋጣሚ ዯግሞ
የላሊ ምዴብ አካሌ/ አባሌ ሉሆን ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ ሇምሳላ አንዴ የዴረ-ገፅ መፇሇጊያ
(Search Engine) ካምፓኒ የተጠቃሚዎቹን ዲታ በማሰባሰብ የፌሇጋ ውጤታቸውን ወይም
የገበያ

ምርጫቸውን

ሇማሻሻሌ

ሉያከማቸው

ይችሊሌ፡፡

በተመሳሳይ

ይሄው

ካምፓኒ

ያከማቸውን የግሌ ተጠቃሚዎቹን ዲታ እና ምርጫቸውን ሇሶስተኛ ወገን (ሇንግዴ፣
ማስታወቂያ ተቋማት ወ.ዘ.ተ) ያሇዯንበኞች ፌቃዴና ስምምነት ሉሸጠው ይችሊሌ፡፡ ሶስተኛው
ወገንም ከዴረ-ገፅ መፇሇጊያ ካምፓኒዉ የገዛውን ዲታ አዙሮ ተጠቃሚዎችን (የካምፓኒውን
ዯንበኞች) ሇመጉዲት ከተጠቀመበት “መዝባሪ” ሲሆን የዴረ-ገፅ መፇሇጊያ ካምፓኒው ዯግሞ
የዯንበኞቹን ጠቃሚ መረጃዎች መጠበቅ ስሊሌቻሇ በአንዴ ጊዜ “ከአምራች” እና “መዝባሪ”
ምዴቦች ይመዯባሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ እንዯ ፖሉሲ አሻሻይ

እና ገምጋሚ ሲታይ

እያንዲንደ የተዋናይ ምዴብ ግሇሰቦችን፣ ቡዴኖችን፣ ሀገራት ወይም ተቋማትንም ሉወክሌ
ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም አንዴ ፖሉሲ አውጪ አካሌ የእነዚህን ተዋናዮች ፌሌጎትና ዝንባላ
በመረዲት በሃገር የሳይበር ዯህንነት ጥበቃ ተግባር ሊይ ያሊቸውን ተፅዕኖ በመረዲት ሇፖሉሲ
ግብዓትነት መጠቀም ይኖርባቸዋሌ፡፡
ላሊው ሀገራት የሳይበር-ጥቃትን በተመሇከተ ፇታኝ ሆኖ ያገኙት ጉዲይ ከሕግ አግባብነት
አንጻር የሚኖረው ቁርኝት ነው፡፡ አንዴን የሳይበር-ጥቃት ሇመከታተሌ፣ ሇመመርመር፣
ሇመያዝና ሇፌርዴ ሇማቅረብ ሁሇት ፇታኝ ሆነው የተቀመጡ ጉዲዮች አለ፡፡ እነሱም
የመዲኘት ስሌጣንና የለዓሊዊነት ጉዲዮች መበታተን (Sovereignty and Jurisdictional
Fragmentation) እና ከጥቃቱ በስተጀርባ ያሇውን አካሌ መሇየትና ሇጥፊቱም ኃሊፉነቱን
እንዱውስዴ ማዴርግ (Attribution: Determining the Responsibility for Harmful
Conduct) የሚለት ናቸው፡፡
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የመጀመሪያውን

ነጥብ

በተመሇከተ

ከሳይበር-ምህዲር

ዓሇም-አቀፌ

የዲኝነት

ባሕሪ ጋር

ስሌጣን

መበታተን

አሇመጣጣሙና

ችግር

ሉጣጣም

የሚመነጨው

አሇመቻለ

ነው፡፡

የዲኝነት ስሌጣን በመሰረቱ ከለዓሊዊነት ጋር የሚነጉዴ ጉዲይ ነው፡፡ ማንኛውም ሀገር
በግዛቱና በዜጎቹ ሊይ ሕጋዊ ዲኝነትን የመስጠት መብት አሇው፡፡ ላልች ሀገራት ባንዴ ሀገር
የዲኝነት ለዓሊዊነት ሊይ ጣሌቃ መግባት (extra-jurisdictional involvement) አይችለም፡፡
ምክንያቱም ያንዴ ሀገር ለዓሊዊነት በተሇመዯው ህዝባዊ ዓሇም-አቀፌ ሕግ (customary
public international law) የተጠበቀ ስሇሆነ ነው፡፡ ስሇዚህ ማንም ሀገር በሳይበር-ምህዲር
ሊይ ለዓሊዊነት ይገባኛሌ ብል የራሱን ውጤታማ ዯንብ ሉያሰፌን አይችሌም፡፡ መፌትሄ
ሉሆን የሚችሇው አንዴ አካሌ ላሊ ሀገር ውስጥ ያሇውን ተጠቂ ወይንም የዚያን ሀገር
ጥቅም

ከጎዲ

የሁሇቱ

ሀገራት

ሕግ

የማስረጽ

ሥርዓቶች

የተጠርጣሪውን

ተግባርና

መረጃዎችን ሇሕግ ሇማቅረብ መተባባር ይገባቸዋሌ፡፡ የዲኝነት ስሌጣን መበታተን እጅግ
በተቆራኙ እንዯ አውሮፓ ህብረት ባለ ማህበረሰቦች ዘንዴ አሌተፇታም ሉባሌ አይችሌም፡፡
ምክንያቱም ሁለም የህብረቱ ሀገራት ተመጋጋቢና ተመሳሳይ የሆኑ ሕግጋት በመከተሊቸው
በቀሊለ የሳይበር-ጥቃቶችን መዲኘት ይችሊለ፡፡ ይህ ሁኔታ በማዯግ ሊይ ባለ ሀገራት መካከሌ
አይታይም፡፡ ምክንያቱም ሀገራቱ እንኳን በዲኝነት ስሌጣን ሊይ ሉተባበሩ ይቅርና የሳይበርምህዲር ሊይ የሚከሰቱ የተሇያዩ ጥቃቶችን የሚቀጡበት በቂ የሳይበር ሕግጋት የሎቸውም፡፡
ሁሇተኛውን ጉዲይ ስናየው ዯግሞ ሳይበር-ምህዲር ሊይ የሚታየው ባሕሪ ሕጋዊ ውጤቱ
በኢንተርኔት አማካኝነት በሚዯረግ ግንኙነት ሊይ የሚሳተፈቱ (participants of online
communication) እነማን ናቸው በሚሌ ሉታይ ይችሊሌ፡፡ በወንጀሌ ዴርጊቱ ውስጥ
ተሳታፉው ግሇሰብ ከሆነ ዴርጊቱ ወንጀሌ ሆኖ የሚዲኘው ዯግሞ በብሄራዊ የወንጀሇኛ
መቅጫ ሕግ ነው፡፡ በወንጀሌ ዴርጊቱ የተሳተፇው ሀገር ከሆነ ዴርጊቱ ወንጀሌ ሆኖ
የሚዲኘው

ዯግሞ

በዓሇም-አቀፌ

ሕግ

ነው፡፡

ስሇዚህ

የሳይበር-ምህዲሩ

የዯቀነው

የቴክኖልጂያዊ ተግዲሮቶች ሲዯመር የአጥቂውና የጥቃቱ አሇመመጣጠን (asymmetry) እና
ከጥቃቱ ጀርባ ያሇው ማን እንዯሆነ ሇማወቅ

ከፌተኛ የቴክኖልጂ አቅም እና ዓሇም አቀፌ

ትብብር የሚጠይቅ በመሆኑ ዴንበር ተሻጋሪ የሆነን የዲኝነት ስሌጣን የወንጀሌ ምርመራ
ስራን እጅግ ውስብስብ አዴርገውታሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህንና መሰሌ እክልችን ሇመከሊከሌ
ሀገራት በከፌተኛ ሁኔት መቀናጀት ይኖርባቸዋሌ የሚሇውን እሳቤ ቁሌጭ አዴርጎ ያሳያሌ፡፡
ቅንጅታቸውንም በተግባርና ተመሳሳይና ተመጋጋቢ የሳይበር-ዯህንነት ሕግጋትን በማውጣት
ማሳካት ይችሊለ፡፡
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የሃገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመሇከት በ2011 ዓ.ም በ27 የመንግስት ሚኒስትር መስሪያ
ቤቶች የተዯረገው ሃገራዊ ሳይበር ዯህንነት ዲሰሳ ጥናት እንዯሚያመሇክተው በአብዛኛው
ሚኒስትር

መ/ቤቶች

በሳይበር

ዯህንነት

ዙሪያ

እርስ

በእርስ

በተቀናጀና

በትብብር

አሇመስራት፤ እንዱሁም ከኢንፍርሜሽን መረብ ዯህንነት ኤጀንሲ ጋር የነበረው የግንኙነት
ሁኔታ ምቹ አሇመሆንና ተከታታይነት ያሇው የዯህንነት እገዛ አሇመሰጠቱ፤ የተቀናጀና
በትብብር ሊይ የተመሰረተ የሳይበር ዯህንነት ሥርዓት አሇመኖሩ በዲሰሳ ጥናቱ ተመሊክቷሌ፡
፡
በመሆኑም የሳይበር ዯህንነት በባህሪው ተቋማዊ ቅንጅቶች የሚፇሌግ ዘርፌ መሆኑን
መረዲት አያዲግትም፡፡ በመሆኑም የመንግስት ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ መንግስታዊ ያሌሆኑ
የግሌ ተቋማትንና ሲቭክ ማሕበራትን ያቀፇ ቅንጅት አስፇሊጊነት በፖሉሲ ሰነደ እንዯ
ትኩረት አቅጣጫ ተዯርጓሌ፡፡
ስሇሆነም ከሊይ የተቀመጡትን ነጥቦች ግምት ውስጥ በማስገባት ኢትዮጵያ በሳይበር-ዯህንነት
ጉዲዮች ሊይ ግንባር-ቀዯም ተጠቃሽ ሀገር ትሆን ዘንዴ መንግስት እጅግ የበዙ ተግባራትን
ማከናወን

ይጠበቅበታሌ፡፡

ፖሉሲዎችን፣

ከነዚህም

ስትራቴጂዎችን፣

አንደና
ሕግጋትና

ዋነኛው

ያለትን

ዯንቦችን

የሳይበር-ዯህንነት

ማሻሻሌና

ዓሇም-አቀፌ

ተቀባይነታቸውን በጠበቀ መሌኩም ስራ ሊይ ማዋሌን ይመሇከታሌ፡፡
በመሆኑም በመንግስት፣ በግለ ዘርፌ እና በሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ
ቅንጅትና አጋርነት መመስረትና ማጠናከር፤የሳይበር ዯህንነት ቅንጅትና ትብብር ሥርዓት
መዘርጋት፤በቀሌ የሳይበር ዯህንነት የግሌ ተቋማት እንዱጨምሩና እንዱጠናከሩ ማዴረግ
የሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋት፤እንዱሁም የሳይበር ወንጀሌ፣ ሽብርተኝነት፣ ስሇሊ እና
መሰሌ

ዓሇም-አቀፌ

ይዘት

ያሊቸው

የሳይበር

ዯህንነት

ስጋቶች

ሇመከሊከሌ

ትብብር

መፌጠር፤ሁሇትዮሽና ከዚያ በሊይ የሆኑ የሳይበር ዯህንነት ስምምነቶችን ማበረታት እና
ማጎሌበት፤ ዓሇም አቀፌ የሳይበር ዯህንነት ትብብር የሃገሪቱ የውጪ ጉዲይ ዱፕልማሲ
አካሌ እንዱሆን ማዴረግ የሚለ ጉዲዮች የፖሉሲ ሰነደ አካሌ ተዯርጓሌ፡፡ እንዱሁም
እነዚህን ጉዲዮች ወዯ ተግባር ሇማውረዴ እያንዲንደ በፖሉሲው ያለ ስትራቴጂዎች
የማስፇጸሚያ ስሌቶች ያሊቸው እንዱኖራቸው ተዯርጓሌ፡፡

29

ክፌሌ አራት
የፖሉሲውና ስትራቴጂው የአፇፃፀም ማዕቀፌ
የፖሉሲውንና

ስትራቴጂውን

አፇፃፀም ሇማሳሇጥ

መንግስት

ከሚሰጠው

ስትራቴጂያዊ

አመራር ባሻገር ተቋማትን ማዯራጀትና አቅም መገንባት፤ እንዱሁም የአሰራር ሥርዓት
ማበጀት አስፇሊጊ ነው፡፡ መንግስት ይህንን በመገንዘብ ኢንፍርሜሽን መረብ ዯህንነት
ኤጀንሲ(ኢመዯኤ) አማካይነት የሳይበር ስጋት፣ ተጋሊጭነትና ጥቃቶችን የሚከታተሌና
ምሊሽ የሚሰጥ ግብረ-ኃይሌ( ኢትዮ-ሰርት) ተቋቁሞ በተግባር ሊይ ይገኛሌ፡፡
የሳይበር ዯህንነት የምርምር እና ሌማት ተግባራትን ከሚመሇከታቸው የመንግስትና የግሌ
ተቋማት፣ ከባሇዴርሻ አካሊት እና ከከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በመተባብር ማስፇፀም፤
የሳይበር ዯህንነት ፖሉሲ የምርምር እና ሌማት ፌኖተ ካርታ በማዘጋጀት ወዯ ትግበራ
ማስገባትና በየጊዜው ማዯስ፣ እና በተሇያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሳይበር ዯህንነት ሪሰርች
ሊብራቶሪ ማዕከሊት ማቋቋም በአፇፃፀም ሂዯቱ የሚካተቱ ናቸው፡፡
የሳይበር ዯህንነት ተግባርን እንዱፇጽም የተቋቋመው ኢመዯኤ ከባሇዴርሻ

አካሊት ጋር

በትብብር የሚያከናዉናቸው ተግባራት እንዯተጠበቁ ሆነው ይህንን ትብብርና አጋርነት
ውጤታማና

የተቀናጀ ሇማዴረግ እንዱቻሌ ተቋማዊ መሌክ ማስያዝ የሚገባ በመሆኑ ጉዲዩ

በቀጥታ የሚመሇከታቸውን ባሇዴርሻ አካሊትን ያቀፇ ብሄራዊ የሳይበረት ዯህንነት ምክር
ቤት እንዯሚቋቋም ሰነደ ያስቀምጣሌ፡፡
ሰነደ

በክፌሌ

ኃሊፉነትና

አራት

ሚና፣

ካስቀመጠው

የፖሉሲውና

ተቋማዊ

ስትራቴጂው

መዋቅር
ክትትሌ

በተጨማሪ
እና

የባሇዴርሻ

ግምገማ፣

ስትራቴጂው ስኬት አመሊካቾችንና የፖሉሲና ስትራቴጂ ክሇሳን አካትቷሌ፡፡
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አካሊት

የፖሉሲውና

