
  : خول وزشت العمل إلاقليميت 
"السيبراويالسياساث خول خصوصيت البياهاث وألامً "

 2016ديسمبر  6و 5ثونس، 



ئزساء مسجعيت وطىيت لخصييف 
«املعطياث العموميت»

الجمهورية الحونسية



...إلاطار العـــــــــام 
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Breach Level Index Findings - Gemalto
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...إلاطار العـــــــــام 
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Cyber-Activisme - « Hacktivism »  

 “القرصنة امللزتمـــــــــة”

2012املسجلت سىت  املعلوماثمً حجم سسقت  58%
(Data Breach Investigations Report 2012 de Verizon -Fev, 2012) 

...إلاطار العـــــــــام 
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...إلاطار العـــــــــام 
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« Cyber-War» -  الحرب السيبرنية
؟“ بين الحقيقــــــة والخيـــــــــال”

...إلاطار العـــــــــام 
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...إلاطار العـــــــــام 



مً املعطياث املفقودة هي معطياث خسفاء أو معطياث ماليت % 36•
 24مً املإسساث التي جخعسض ئلى خوادث هامت جفقدها معطياتها جخخفي في خدود %   72)

(شهسا

مً املإسساث التي جأوي معطياث جخعسض ئلى فقدان بعظها % 15•
مسة على ألاقل في السىت

مً ألاقساص الصلبت جفقد فعاليتها بعد خمس سىواث% 50•

•...

ئخصائياث خول فقدان املعطياث
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...إلاطار العـــــــــام 



:باإلطافت ئلى فقدان املعطياث ألسباب 

عمليات غير محعمدة

عمليات محعمدة

مشاكل فنية

كوارث طبيعية

http://www.easeus.com
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...إلاطار العـــــــــام 

http://www.easeus.com/


«الداخليت»الخددًاث 

 هقص أو غياب خوكمت الخصسف في املعطياث داخل املإسست
الىظام املعلوماحي « خدود»مع صعوبت طبط وجددًد 

 جطوز أهواع جدًدة مً املخاطس املسجبطت باسخعمال
جكىولوجياث املعلوماث والاجصال
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...باإلضافة إلى 



ملاذا؟: جصييف املعطياث 

 خسً جدقيق في للمساهمت وسيلت : املعطياث جصييف•
:  خياتها دوزة مساخل كافت خالل فيها الخصسف
 عىد ئخداثها

 عىد جخصينها

  عىد معالجتها

  عىد جبادلها مع أطساف أخسى

  (جدويلها ئلى ألازشيف أو ئجالفها)عىد اهتهاء دوزة خياتها
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جماشيا مع املطابقت القاهوهيت•

 قاهون خماًت املعطياث الشخصيت

قاهون الىفاذ ئلى املعلومت

قاهون السالمت املعلوماجيت

...

مع ) العمل على جوخيد الاجساءاث املعخمدة للخصسف في املعطياث•

  (جددًد مسإوليت املخدخلين في الخصسف في املعطياث
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ملاذا؟: جصييف املعطياث 
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مخابعت جىفير الخطط والبرامج املخعلقت بالسالمت املعلوماجيت في القطاع العمومي باسخثىاء الخطبيقاث •

الخاصت بالدفاع وألامً الوطني والخيسيق بين املخدخلين في هرا املجال،

في مجال السالمت املعلوماجيت، اليقظة الحكنولوجية طمان •

في مجال السالمت املعلوماجيت، والرسكلةالحكوين املساهمت في دعم •

في مجال السالمت املعلوماجيت وئبساشها وذلك وفق ألاولوياث والبرامج جشجيع ثطوير حلول وطنية العمل على •

التي ًخم طبطها، 

اقتراح عصل الىظام املعلوماحي أو الشبكت املعىيت ئلى أن جكف الاططساباث التي مً شأجها عسقلت اسخغالل •

هظام معلوماحي أو شبكت أخسى ويخم هرا العصل بمقخض ى مقسز مً الوشيس املكلف بخكىولوجياث الاجصال،

السهس على جىفير التراجيب املخعلقت باجبازيت الخدقيق الدوزي لسالمت الىظم املعلوماجيت والشبكاث،•

ــــــــام الوكالت الوطىيت للسالمت املعلوماجيت  إلاعخباز وأخرا بعين  ــــ (:5/04قاهون )مهــ



حهم كافت املعطياث التي ًخم ئهخاجها أو ججميعها في شكل زقمي أو : املجال •
وزقي بالهياكل العموميت 

زئاست الحكومت، الهيئت الوطىيت لحماًت املعطياث الشخصيت، :  لجنة قيادة•
، وشازة العدل، وشازة الداخليت، وشازة والحوكمتوشازة الوظيفت العموميت 

جكىولوجياث الاجصال والاقخصاد السقمي، القطاع الخاص

الوكالت الوطىيت للسالمت املعلوماجيت بمساعدة مكخب دزاساث:   إلانجاز•

مشسوع جصييف املعطياث 
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،وحعسيفاتها العموميت املعطياث أصىاف عدد جددًد•
 املخدخلت، الهياكل جددًد) العموميت املعطياث جصييف لحوكمت وطىيت زؤيت•

،(ئلخ ومسإولياتها، أدوازها

 املعطياث ملعالجت ئجساءاث دليل مع املعطياث لخصييف مىهجيت ئهجاش•
املصىفت،

 املخعلقت وإلاجساءاث كيفيت لخددًد جسجيبي/قاهووي هص مشسوع ئقتراح•
العموميت املعطياث بخصييف

•...
الوطىيت السحابيت الحوسبت مىظومت ئزساء-
خكوميت معلوماجيت سالمت سياست ئزساء-

الىخائج املىخظسة : مشسوع جصييف املعطياث
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...مع الشكـــــــــــــر 



تصنيف المعطيات والحوسبة السحابية

المعطيات

التطبيقات

نظام افتراضية

الخوادم

التخزين

الشبكات

اإلعالمية

المعطيات

التطبيقات

نظام افتراضية

الخوادم

التخزين

الشبكات

اإليواء

المعطيات

التطبيقات

نظام افتراضية

الخوادم

التخزين

الشبكات

خدمة توفير البنية  

IaaSالتحتية 

المعطيات

التطبيقات

نظام افتراضية

الخوادم

التخزين

الشبكات

خدمة توفير المنصة 

PaaS

المعطيات

التطبيقات

نظام افتراضية

الخوادم

التخزين

الشبكات

SaaS خدمة توفير

الحلول اإلعالمية

مسؤولية المؤسسات

تقاسم المسؤوليات بين المؤسسة ومسدي الخدمات

مسؤولية مسدي الخدمات
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