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جىػئ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
واصلذ الىوالت جىـُظ مهامها اإلاىوىلت اليها باللاهىن عضص  05لؿىت  ،2004وجماشُا مع ألاهضاؾ اإلاغؾىمت باإلاسؼؽ
الىػني الاؾتراجُجي جىوـ  2020زاصت ؿُما ًخعلم بضعم الشلت الغكمُت وحعؼٍؼ ؾالمت اإلاىظىماث والشبياث الاعالمُت
مما ٌؿاهم في النهىض باالكخصاص الغكمي في بالصها .خُض اعجىؼث أوشؼتها على مداوع الاؾتراجُجُت ألاعبعت الخالُت:
 حعؼٍؼ خماًت الـظاء الؿُبروي الىػني طض اإلاساػغ الؿُبرهُت،
 حعؼٍؼ مؿخىي ؾالمت الىظم اإلاعلىماجُت الىػىُت،
 جضعُم الخيىًٍ والخدؿِـ في مجاالث الؿالمت اإلاعلىماجُت،
 جأؾِـ شغاهت ّبى اءة مع اللؼاع الخاص.
ومً أهم ألاخضار التي سجلتها الىوالت زالٌ ؾىت  2017هظهغ:
 ابغام اجـاكُاث شغاهت مع مشؼلي الشبياث العمىمُت "اجصاالث جىوـ" ،أوعاهج" و"أوعٍضو" والهُئت الىػىُت
لالجصاالث وطلً بهضؾ اهجاػ اإلاشغوع الىػني "جغهيز مىظىمت اؾدشعاع الهجماث الؿُبرهُت اإلاىػعت Anti-
،"DDoS
 في اػاع الؿعي الى هؿب مؼٍض مً الخجغبت والخبرة في مجاٌ خماًت البنى الخدخُت اإلاعلىماجُت الحُىٍت أؾاؾا،
ّ
وك عذ الىوالت مع هظيرتها الـغوؿُت " الىوالت الـغوؿُت لؿالمت الىظم اإلاعلىماجُت  "ANSSIاجـاكُت حعاون،
 اهدشاؾ أهثر مً ملُىن وهصف مداولت ومعالجت كغابت  1000خاصر ؾُبروي ،مً أهمها " :ؾاجىعي" الظي
اؾتهضؾ  340ألف ظهاػ اإلاىصام مً هىع ، Huawei HG532eو الحاصر الؿُبروي " :ؿيروؽ ػلب الـضًت
،"Wannacry
 وفي ما ًخعلم ببىاء اللضعاث البشغٍت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت ،جىظُم وعشتي عمل وػىُت وكؼاعُت
إلا داواث الىطعُاث في خالت وكىع ججماث ؾُبرهُت  CyberDrillبهضؾ الخضعٍب على الخصضي للهجماث
الؿُبرهُت .هما أهجؼث الىوالت زالزت صوعاث جيىٍيُت في اػاع مىاهبت الخؼىعاث الخىىىلىظُت على ػغاع ؾالمت
مغاهؼ اإلاعلىماث " "data centerوجلً اإلاخعللت بمؿؤوٌ خماًت اإلاعؼُاث  DPOوالتي ًخم اهجاػها للمغة ألاولى
في جىوـ،
مع ؤلاشاعة بأن الاجداص الضولي لالجصاالث أصضع أوازغ شهغ ظىان  2017جلغٍغه خىٌ التركُم اللُاس ي العالمي لألمً
الؿُبروي والؿالمت الؿُبرهُت ( ،)GCIوكض جمغهؼث جىوـ في اإلاغجبت الخامؿت عغبُا وألاعبعىن صولُا.
وفي ظاهب زان ،وفي اػاع جدؿين ظغوؾ العمل بالىوالت ّ
جم زالٌ ؾىت  2017هلل اإلالغ الاظخماعي للىوالت مً  94شاعع
ًىػغػت الى  49شاعع ظىن ظىعاؽ جىوـ ،خُض ًىؿغ اإلالغ الجضًض ؿظاءاث حؿخجُب إلاخؼلباث العمل في ظغوؾ أؿظل مً
الؿابم .وكض ّ
جم تهُئت ملغاث ؿىُت زاصت بيل مً مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت وملغ معالجت الحىاصر الؿُبرهُت
وكاعت اإلاىػعاث بمعضاث خضًشت حؿخجُب إلاخؼلباث العمل.
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جلضًم الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُـ ـ ـ ـ ـت
الاػاع اللـاهىوي والترجُبي :
• الصــت اللاهـىهُت :مؤؾؿت عمىمُت ال جىدس ي صبؼت إصاعٍت –صىف أ.
• كـاهىن ؤلاخضار :كاهىن عضص  2004/5اإلاؤعر في  3ؿُـغي.2004
• الخىظُم ؤلاصاعي واإلااليّ :
جم طبؼه بملخض ى ألامغ عضص  2004/1248اإلاؤعر في  25ماي .2004
• اإلاصاصكت على الىظام ألاؾاس ي الخاص بأعىان الىوالت :بملخض ى ألامغ عضص  2006/3068اإلاؤعر في 20هىؿمبر .2006
• طبؽ الهُيل الخىظُمي للىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت :بملخض ى ألامغ عضص  2010/ 635اإلاؤعر في 5أؿغٍل .2010
• طبؽ شغوغ إؾىاص الخؼؽ الىظُـُت وشغوغ ؤلاعـاء منها بالىوالت :بملخض ى ألامغ عضص  2010/3463اإلاؤعر في -28
،2010 -12
• طبؽ شغوغ وإظغاءاث اإلاصاصكت على زبراء الخضكُم في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت :ألامغ  2004/1249اإلاؤعر في -05-25
،2004
• طبؽ الىظم اإلاعلىماجُت وشبياث الهُاول الخاطعت إلى جضكُم إظباعي صوعي للؿالمت اإلاعلىماجُت واإلاعاًير اإلاخعللت
بؼبُعت الخضكُم وصوعٍخه وإظغاءاث مخابعت جؼبُم الخىصُاث الىاعصة في جلغٍغ الخضكُم :أمغ عضص  2004 /1250اإلاؤعر في
،2004-05-25
• جضعُم إظغاءاث الؿالمت اإلاعلىماجُت بالهُاول العمىمُت  :ميشىع صاصع عً الىػاعة ألاولى عضص 2007/19بخاعٍش -04- 11
.2007

إؾتراجُجُت "ؾالمت وأمً اإلاعلىماث والـظاء الؿُبروي"  :هضؿها وعىاصغها
• الهضؾ  :الشلت الغكمُت  :اؾخعماٌ آمً ومغن لخىىىلىظُاث اإلاعلىماث والاجصاٌ والاؾخـاصة اإلاشلى مً
الخضماث الغكمُت (اكخصاص )... ،مع جىؿير وإعؾاء الؿُاصة الىػىُت
• العىاصغ :
ّ
الصخصُت
• الخىوؿُىن على بِىت مً اإلاساػغ اإلاعلىماجُت وكاصعون على خماًت أظهؼتهم ومعؼُاتهم
ّ
ىتروهُت والاؾخـاصة مً الخضماث عبر الخؽ،
ومعامالتهم الال
ّ
الخىوؿُت كاصعة على جأمين هظامها اإلاعلىماحي بؼغٍلت جظمً خماًت معامالتها وهظلً
• اإلاؤؾؿاث
ّ
الصخصُت لعمالئها.
جأمين اإلاعؼُاث
ّ
الخدخُت الحُىٍت كاصعة على جأمين هظمها اإلاعلىماجُت.
• البنى

مهـ ـ ـ ـامه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في إػاع مخابعت جىـُظ ؤلاؾتراجُجُت:
4
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جخمشل اإلاهمت ألاؾاؾُت للىوالت في اإلاغاكبت العامت على الىظم اإلاعلىماجُت والشبياث الغاظعت بالىظغ إلى مسخلف الهُاول
العمىمُت وطلً مً زالٌ:
• الؿهغ على جىـُظ الخىظهاث الىػىُت والاؾتراجُجُت العامت لؿالمت الىظم اإلاعلىماجُت والشبياث،
• مخابعت جىـُظ الخؼؽ والبرامج اإلاخعللت بالؿالمت اإلاعلىماجُت في اللؼاع العمىمي باؾخصىاء الخؼبُلاث الخاصت بالضؿاع
وألامً الىػني والخيؿُم بين اإلاخضزلين في هظا اإلاجاٌ،
• طمان الُلظت الخىىىلىظُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت،

• وطع ملاًِـ زاصت بالؿالمت اإلاعلىماجُت وإعضاص أصلت ؿىُت في الؼغض والعمل على وشغها،
• العمل على حصجُع جؼىٍغ خلىٌ وػىُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت وإبغاػها وطلً وؿم ألاولىٍاث والبرامج التي ًخم
طبؼها مً كبل الىوالت،
• اإلاؿاهمت في صعم الخيىًٍ والغؾيلت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت،
• الؿهغ على جىـُظ التراجِب اإلاخعللت بئظباعٍت الخضكُم الضوعي لؿالمت الىظم اإلاعلىماجُت والشبياث.

جىظُمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :
ػبلا إلالخظُاث ألامغ عضص  635لؿىت  2010اإلاؤعر في 5أؿغٍل ً 2010ظبؽ الهُيل الخىظُمي للىوالت وؿلا للخالي :

5

2017 الخلغٍغ الؿىىي ليشاغ الىوالت لؿىت

: كىىاث الخىاصل
www.honeynet.tn
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https://rencontres.ansi.tn

https://tuncert.ansi.tn

https://enfant.ansi.tn

www.ansi.tn

 مىاكع الىاب
:

https://fr-fr.facebook.com/ansitn

:  الصـدت الغؾمُت على مىكع الخىاصل الاظخماعي

https://www.youtube.com/channel/UCvDg94OdVjjEVPEcdaKdlLw

: "youtube"  اللىاة الغؾمُت على الُىجُىب
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في مجاٌ مغاكبت ؾالمت الـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الؿُبروي الىػني
ّ
ًؤمً مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت  TunCERTزضماجه " 12ؾاعتّ 7/أًام" واإلاخمشلت زاصت في مغاكبت ؾالمت
ّ
ؾُبرهُت.
الـظاء الؿُبروي الىػني والخىبُه خين حسجُل مساػغ

 .1الخضابير الىكابُت لحماًت الـظاء الؿُبروي الىػني
 1-1اإلاؿاهضة في إوشاء مغاهؼ كؼاعُت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت
في إػاع جىـُظ اؾتراجُجُتها لضعم إخضار مغاهؼ كؼاعُت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت ،شاعهذ الىوالت في أعماٌ
اللجان الـىُت لخضار اإلاغاهؼ اللؼاعُت الخالُت:
 مغهؼ الاؾخجابت الخاص باللؼاع اإلاالي الظي حشغؾ علُه الجمعُت اإلاهىُت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت،
 مغهؼ الاؾخجابت الخاص باللؼاع الاظخماعي  Cert-Socialوالظي بلؽ مغخلت الترهيز في أوازغ ؾىت ،2017
 مغهؼ الاؾخجابت الخاص بالصاعة  Cert-Adوالظي ٌشغؾ علُه اإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت  :اعخماص وزُلت اإلاشغوع
على أن ًخم الشغوع في جغهيزه الخلا،

 2-1جغهيز مىظىمت اؾدشعاع الهجماث الؿُبرهُت اإلاىػعت Anti-DDoS
ّ
جم اؾخىماٌ ألاعماٌ الخدظيرًت الكخىاء وجغهيز مىظىمت اؾدشعاع الهجماث الؿُبرهُت اإلاىػعت  Anti-DDoSوطلً
بئمظاء اجـاكُاث حعاون وشغهت بين الىوالت والهُئت الىػىُت لإلجصاالث مً ظهت ،ومشؼلي زضماث ألاهترهاث ،مً ظهت
أزغي ،على أن ًخم في ؾىت  2018ؤلاعالن عً ػلب عغوض وػني.

 3-1مخابعت صلىخُت الخؼبُلاث وهظم حشؼُل ألاظهؼة الؼغؿُت
في إػاع وطع "آلُاث اؾدشعاع مبىغة" لحماًت الـظاء الؿُبروي الىػني ،وفي طل الخؼىع اإلاؼغص الؾخعماٌ
الخىىىلىظُاث الحضًشت (واميراث اإلاغاكبت عبر ألاهترهاث )... ،زاصت منها "أهترهاث ألاشُاء" ّ ،IoT
جم الاجـاق على بعض
ّ
مشغوع مشترن بين الىوالت ومغهؼ الضعاؾاث والبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغخلت أولى إلى جدضًض آلُاث مشترهت جمىً
مً ّ
الحض مً جىعٍض اإلاعضاث التي هـظث جىاعٍش صلىخُت هظم حشؼُلها ( ،)End of Life & End of Saleوطبؽ في مغخلت
زاهُت ظملت مً "جضابير الؿالمت" ًخم العمل بها عىض الخىعٍض.
مع ؤلاشاعة ،بأهه وفي هظا الؼغضّ ،
جم اػالق زضمت ظضًضة عبر مىكع واب الىوالت تهضؾ الى الخعغؾ على اإلاعضاث
اإلاؿخعملت التي ًجب جدُين هظمها ،وطلً في اػاع الحغص على مؼٍض حعؼٍؼ مىاعت الـظاء الؿُبروي مً بعع الهجماث
التي كض تهضص إما زصىصُت اإلاؿخعمل و/أو جىاصل زضماث ؤلاجصاٌ (مشاٌ واميراث اإلاغاكبت اإلاغجبؼت بشبىت ؤلاهترهاث)،

 4-1صُاهت مىظىمت "ؾـ ـ ـ ـ ـاهغ":
واصلذ الىوالت العمل على حعؼٍؼ هجاعت مىظىمت ؾاهغ مً زالٌ إصزاٌ حعضًالث في وخضة الخـؼً لهجماث حؼُير
صـداث الىاب وجدؿين وخضة  Honeynetوإزغاء كابمت اإلاؤشغاث التي جىؿغها اإلاىظىمت لخخالءم مع اإلاىاصـاث العاإلاُت
وؤلاكلُمُت في اإلاجاٌ ،وطلً بهضؾ مؼٍض جدؿين هجاعت و ظىصة اإلاعؼُاث التي جىؿغها على أن ًخم الخلا عغطها في "لىخت
8
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مخابعت زاصت" .مع ؤلاشاعة بأهه ّ
جم بعض ؿغٍم عمل صابم بهضؾ جؼىٍغ وعؾيلت ميىهاث مىظىمت "ؾاهغ" أزظا بعين
الاعخباع الخؼيراث اإلا ُبرمجت (على ػغاع ميىن .)Anti-DDoS

 5-1الخدغي وجلص ي ألاخضار الؿُبرهُت:
هىعُت الهجمت

ؾىت 2016

ؾىت 2017

إصابت بـيروؽ

20

108

ازتراكاث مىاكع الىاب

164

155

حعؼُل زضماث

41

45

جصُض

68

88

مسح

143

397

بغٍض مخؼـل

2

5

أزغي

16

0

اإلاجمىع

454

798

مؿخىي الخؼىعة

زؼيرة

مخىؾؼت الخؼىعة

ّ
ّ
وججضع الاشاعة بأن الىوالت عهؼث زالٌ ؾىت  04 ،2017مؿابير ( )sondeلضي بعع شغوائها ،التي مىىذ مً اؾدشعاع
كغابت ملُىن وهصف خضر وبمعضٌ  30.000خضر ؾُبروي أؾبىعُا ليل مؿباع.

 6-1ؤلاعالن عً الشؼغاث:
ّأمً مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت إعضاص واعؾاٌ  103وشغٍت إلى أهثر مً  7700مىسغغ في زضمت البرًض
ّ
جظمىذ ؤلاعالن والخىبُه عً كغابت  450سؼغة وؿيروؽ مخـاوجت الخؼىعة مع ابغاػ هُـُت الحماًت منها
الالىترووي،
معالجتها عىض ؤلاصابت:
الىىعُت

مؿخىي الخؼىعة

2016

2017

سؼغاث زؼيرة ظضا

18

15

سؼغاث زؼيرة

339

364

ّ
مخىؾؼت
سؼغاث

68

53

سؼغاث زؼيرة day-0

3

5

ؿيروؾاث زؼيرة

15

8

ؿيروؾاث زؼيرة ظضا

3

3

446

448

سؼغاث

ؿيروؾاث

اإلاجمىع
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 .2معالجت الحىاصر الؿُبرهُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
جىلى "ؿغٍم معالجت الحىاصر الؿُبرهُت" معالجت كغابت  800خار ؾُبروي اعجبؼذ في مؼلبها بئصاباث بـيروؽ والتي
جظاعـذ بأهثر مً  03مغاث ملاعهت بؿىت : 2016
2016

2017

هىعُت الهجمت
إصاباث بـيروؽ
ازتراكاث إلاىاكع الىاب
حعؼُل لخضماث
مسح
جصُض
بغٍض مخؼـل

84
14
14
10
25
45

495
11
4
21
24
182

ججماث أزغي

26

60

218

797

اإلاجمىع

مع ؤلاشاعة ،بأن معضٌ العىصة إلى اليؿم العاصي زالٌ ؾىت  ،2017جغاوح بين  2ؾاعت إلى  48ؾاعت ،باؾخصىاء بعع
الحىاصر الخؼيرة التي اؾخىظبذ أهثر مً أؾبىع للعىصة إلى اليؿم العاصي على ػغاع ما ُس ّجل على ازغ ججماث .Saturai
وهظهغ مً أهم الحىاصر الؿُبرهُت التي شهضتها ؾىت :2017

أ .الحاصر الؿُبروي "ؾاجىعي" :
وطلً في بضاًت شهغ صٌؿمبر  ،2017جم اؾخؼالٌ سؼغاث زؼيرة في أظهؼة اإلاىصام مً هىع  Huaweiوسخت HG532eوالتي
ؿاكذ  340ألف ظهاػ ُ"م ّ
عغض" في جىوـ ،والتي مىىذ وإلاضة جلاعب ألاؾبىع مً حسجُل إما خاالث جىكف الخضمت أو
حعؼُلها بصـت مخلؼعت .وكض جىلذ مصالح الىوالت مؿاهضة مؼوصي زضماث ألاهترهاث وزاصت منها  TopNetللحض مً
الخأزيراث الحُيُت على الصعُض الىػني ،بالطاؿت إلى اللُام بدمالث جدؿِؿُت عبر وؾابل الاعالم وشبياث الخىاصل
ؤلاظخماعي وزضمت البرًض ؤلالىترووي .)...

ب .الحاصر الؿُبروي " :ؿيروؽ ػلب الـضًت : " Wannacry
خُض حعغض زالٌ شهغ ماي  ،2017أهثر مً  200ألف خاؾىب خىٌ العالم لؿلؿلت ججماث باؾخسضام ؿيروؽ
ٌؿمى "ؿيروؽ ػلب الـضًت"  ،"WannaCryوٍلىم هظا الـيروؽ بدشـير بُاهاث أصحابها واإلاؼالبت بضؿع مبلؽ مالي للاء
إعاصتها (مً  $300إلى  $600للحاؾىب الىاخض) .واؾتهضؿذ هظه الهجماث كؼاع الصحت البرًؼاوي ،ألامً الغوس ي،
10
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كؼاع ؤلاجصاالث ؤلاؾباوي .)... ،وكض بُيذ الخدالُل أن هظا الـيروؽ جم جؼىٍغه مً زالٌ اؾخؼالٌ سؼغة في هظام
الدشؼُل  windowsجم ؤلاعالن عنها مىظ ماعؽ . (MS017-10).2017
وجىلذ الىوالت إصضاع بالػاث جدظًغٍت للعمىم لعضم الاوؿُاق وعاء الضؿع زاصت في طل جيازغ عملُاث الخدُل مً هظا
الصىف ،وبالػاث ؿىُت إلاؿؤولي الىظم اإلاعلىماجُت ومؿؤولي الؿالمت اإلاعلىماجُت باإلاؤؾؿاث والخبراء اإلاضكلين في
الؿالمت ،مع الخعامل الحُني للمعؼُاث على طىء اإلاؿخجضاث التي ًخم اؾخسغاظها مً اإلاؿابير )  (sondesالخاصت
بمىظىمت "ؾاهغ" ،

ث .الحاصر الؿُبروي اإلاخعلم بـ ""Hidden-Cobra
بؼلب مً وػاعة الخاعظُت على ازغ حؿلمها إلاظهغة شـىٍت" مً الؿـاعة ألامغٍىُت بخىوـ بسصىص حسجُل عىاوًٍ IP
جىوؿُت شاعهذ في تهضًضاث ؾُبرهُت وىعٍت شمالُت على الـظاء الؿُبروي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،جىلذ مصالح
الىوالت صعاؾت اإلاعؼُاث اإلاخىؿغة بالخيؿُم مع شغوائها كصض الخشبذ مً صحت هظه اإلاعلىماث ،خُض ّ
جبين على ازغ طلً
اؾخؼالٌ سؼغاث لعىاوًٍ بغوجىوىالث أهترهذ  IPجىوؿُت زاصت بياميراث مغاكبت –مً صىع صُني -للمشاعهت بالـعل
في ججماث ""Hidden Cobra

وججضع ؤلاشاعة بأن مصالح الىوالت عالجذ زالٌ ؾىت  2017ػلباث -في اػاع حؿازير طاث صبؼت اعهابُت -وؿم الجضوٌ
الخالي :

11
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2016

2017

عضص اإلاؼالب الىاعصة على الىوالت

85

147

عضص اإلاؼالب التي جمذ معالجتها

67

110

 .3اإلاؿاهضة في إعضاص مشاعَع الؿالمت اإلاعلىماجُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
جىلذ مصالح الىوالت زالٌ ؾىت  2017جلضًم زضماث اإلاؿاهضة للغابت  30هُيل ومؤؾؿت عمىمُت في جىـُظ مشاعَعها
ّ
اإلاخعللت ّإما بئهجاػ صعاؾاث أو صعاؾت أولُت أو جضكُم أو اكخىاءاث في مجاٌ الؿالمت اإلاعلى ّ
ماجُت ،وهظهغ مً أهمها :
 مؿاهضة مجلـ هىاب الشعب في مشاعَعه اإلاخعللت بالؿالمت اإلاعلىماجُت،
 شغهت اؾخؼالٌ كىاٌ و أهابِب مُاه الشماٌ :اإلاؿاهضة في إعضاص هغاؽ شغوغ صعاؾاث لهجاػ مسؼؽ اؾتراجُجي
للؿالمت اإلاعلىماجُت،
 وػاعة الشلاؿت :مخابعت مشغوع إهجاػ مغهؼ بُاهاث ،Data Center
 ووالت الخىلُب عً اإلاُاه :اإلاؿاهضة الكخىاء مىظىمت خماًت مً الـيروؾاث واهجاػ ؾُاؾت ؾالمت اإلاعلىماث،
 مؿاهضة شغهت الخؼىغ الخىوؿُت لترهيز ؾُاؾت ؾالمت معلىماجُت،
 مشغوع  Agilis Carteالخاص بالشغهت الىػىُت لخىػَع البتروٌ.
هما جمذ مؿاهضة اإلاؤؾؿاث الخالُت في اعضاص هغاؽ الشغوغ لهجاػ مهماث جضكُم في ؾالمت هظمهم اإلاعلىماجُت :
 مغهؼ الخىزُم الىػني ،الىوالت الىػىُت للخبؽ والىكُض ،مؤؾؿت الخلـؼة الىػىُت ،مغهؼ البدىر والضعاؾاث الاظخماعُت،
ظامعت كابـ ،الشغهت الخىوؿُت للظمان ،الهُئت الىػىُت لالجصاالث ،الشغهت الىػىُت الؾخؼالٌ وجىػَع اإلاُاه.
 مؤؾؿاث زاصت :بىً البرهت ،جأمُىاث  ،AMIاإلاداؾبت اإلاالُت ومعالجت اإلاعلىمت ،اإلاؼاػة العامتOne TECH Business ،
 ،Solutionsجأمُىاث ؾلُم.
 وػاعة الخجهيز وؤلاؾيان والتهُئت الترابُت ،وػاعة الشؤون الشلاؿُت ،وػاعة شؤون الشباب والغٍاطت ،وػاعة أمالن الضولت
والشؤون العلاعٍت.
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في مجاٌ مخابعت الهُاول واإلاؤؾؿاث في جىـُظها إلاخؼلباث
هصىص الؿالمت اإلاعلىماجُت
 .1الخضكُم في ؾالمت الىظم والشبياث:
 1-1جلاعٍغ الخضكُم الىاعصة على الىوالت زالٌ ؾىت 2017
ّ
جللذ مصالح الىوالت ( )53جلغٍغ جضكُم في ؾالمت الىظم اإلاعلىماجُت مـصلت هما ًلي:
جلاعٍغ الخضكُم

2014
1

53

بعىىان ؾىت
2017
2016
27
25

هما وعص جلغٍغًٍ ( )02جم جدُُنها جبعا لخىصُاث ومالخظاث الىوالت.
وطعُت مخابعت عملُت الخضكُم إلى ػاًت  31صٌؿمبر :2017
هىعُت الهُيل

جلاعٍغ الخضكُم

جلاعٍغ الخضكُم اإلاىجؼ ّ
للمغة الشالشت أو أهثر

102
361
12
33
508

42
78
1
9
130

مؤؾؿاث مصغؿُت
مؤؾؿاث
مؼوصي زضماث
وػاعاث
اإلاجمىع

بعىىان ؾىت
2013

2014

2015

2016

اإلاالُت
الؼاكت  /الصىاعت
الخضماث
الاظخماعُت  /الصحت
الـالخت
اإلاباوي وألاشؼاٌ العمىمُت
جىىىلىظُاث الاجصاٌ
الخعلُم  /التربُت  /الخيىًٍ
الىلل
الخجاعة
اإلاجمىع

54
38
53
17
10
11
25
8
12
3
231

2017

كؼاع اليشاغ

جلاعٍغ الخضكُم

9
5
19
3
1
2
3
2
1

15
9
6
5
3
2
2
1
4
1
48

12
12
9
4
3
4
8
1
2
1
56

12
6
13
3
3
3
7
3
4
1
55

6
6
6
2

45

5
1
1
27
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جؼىع عضص جلاعٍغ الخضكُم الىاعصة خؿب كؼاع اليشاغ 2017-2013
0

1
1
1
0

1
4
2
4
1

2017

2016

2015

2014

1

5

0
3

3

2
3

4

3

4

3

7

1
1

8

2

2
3

2
2

3
1

2013

5
3

6
13
9
6
19

6

6
6

12

12

12

9
5

15
9

مع ؤلاشاعة بأن مصالح الىوالت وعلى ػغاع ول ؾىت ،وجىـُظا إلاخؼلباث الىصىص الترجُبُت الخاصت بالخضكُم ،كامذ بخظهير
اإلاؤؾؿاث والهُاول الحُىٍت ومغاؾلت الهُاول الىػاعٍت –عً ػغٍم ؾلؼت ؤلاشغاؾ -بخظهيرها بظغوعة كُامها واإلاؤؾؿاث
والهُاول الخابعت لها بالخضكُم الؿىىي في ؾالمت هظمها وشبياتها مع مضها بىطعُت اإلاؤؾؿاث والهُاول الخابعت لها عً مضي
جىـُظها إلاخؼلباث الىصىص الترجُبُت.

 2-1مخابعت وشاغ اللجىت اإلايلـت باإلاصاصكت على الخبراء اإلاضكلين:
اظخمعذ اللجىت اإلايلـت بئبضاء الغأي خىٌ مؼالب الحصىٌ على شهاصة اإلاصاصكت إلاماعؾت وشاغ زبير مضكم في مجاٌ
ّ
اإلاعلىماجُت وسحب الشهاصاث ؾىت  2017في زالر ( )03مىاؾباث ،جم على إزغها اجساط اللغاعاث اإلاـصلت بالجضوٌ
الؿالمت
الخالي:
البُاهاث
عضص اإلاؼالب الجضًضة اإلالبىلت –شخص ػبُعي
عضص اإلاؼالب الجضًضة اإلالبىلت –شخص معىىي
عضص مؼالب الخجضًض –شخص ػبُعي
عضص مؼالب الخجضًض –شخص معىىي
عضص الشهاصاث اإلاسحىبت مؤكخا –شخص ػبُعي
عضص الشهاصاث اإلاسحىبت نهابُا –شخص ػبُعي
عضص الشهاصاث اإلاسحىبت مؤكخا –شخص معىىي
عضص الشهاصاث اإلاسحىبت نهابُا –شخص معىىي

 05أؿغٍل 2017

 14ظىٍلُت 2017

 08هىؿمبر 2017

 13مؼلب
_
 04مؼالب
_
 19شهاصة
 11شهاصة
 02شهابض
_

 14مؼلب
 01مؼلب
 09مؼالب
 03مؼالب
12شهاصة
17شهاصة
_
 03شهابض

 16مؼلب
_
 13مؼالب
 04مؼالب
 37شهاصة
 06شهابض
_
_

ّ
اإلاعلىماجُت اإلاصاصق عليهم ؾىت  ،2017مابخان وؾخت وعشغًٍ ()226
وبهظا ،بلؽ عضص الخبراء اإلاضكلين في مجاٌ الؿالمت
زبيرا هاشؼا –شخص ػبُعي -وحؿعت( )09مياجب جضكُم –شخص معىىي .مع ؤلاشاعة ،بأن زالٌ ظلؿاث ؾىت  2017لم
ًدؿنى إلامشل اللؼاع الخاص اإلاشاعهت ؿيها.
وفي ما ًلي خىصلت للغاعاث اللجىت اإلاخعللت بلبىٌ مؼالب الحصىا على شهاصة مضكم شخص ػبُعي وشخص معىىي زالٌ
الـترة :2017-2013
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عضص اإلاؼالب الجضًضة اإلالبىلت –شخص ػبُعي
عضص اإلاؼالب الجضًضة اإلالبىلت –شخص معىىي

ؾىت 2013

ؾىت 2014

ؾىت 2015

ؾىت 2016

ؾىت 2017

77

89

60

43

43

1

5

1

4

1

وٍبرػ الجضوٌ الخالي جؼىع عضص الخبراء اإلاضكلين شخص ػبُعي وشخص معىىي زالٌ الـترة :2017-2013
عضص الخبراء اإلاضكلين –شخص ػبُعي -
عضص الخبراء اإلاضكلين –شخص معىىي -

ؾىت 2013

ؾىت 2014

ؾىت 2015

ؾىت 2016

ؾىت 2017

286
5

305
9

300
9

265
12

226
9

ّ
الحُىٍت CIIP1 :
 .2مخابعت اإلاؤؾؿاث طاث البنى الخدخُت اإلاعلىماجُت
ّ
خُىٍت" ،كامذ
في اػاع مخابعت اإلاؤؾؿاث التي جم جصيُـها مىظ ؾىت  2014بـ"مؤؾؿاث طاث بنى جدخُت معلىماجُت
مصالح الىوالت زالٌ ؾىت  2017بعضة أوشؼت ،مً أهمها :
 مشاعهت الىوالت هعظى كاع في لجىت اللُاصة الخاصت بالؿالمت بشغهت الخؼىغ الخىوؿُت ،وكض خظغ ظلؿاثعمل مع اإلاصالح اإلاعىُت بشغهت الخؼىغ الخىوؿُت في اػاع صعاؾت مؿخىي الؿالمت اإلاعلىماجُت في هظم الؼابغاث،
هما خظغ وعشت عمل أمنها ممشل عً شغهت  AIRBUSوطلً بملغ شغهت الخؼىغ الخىوؿُت،
 علض ظلؿاث عمل ّؿىُت وبصـت صوعٍت مع ول مً مصالح شغهت  Topnetومغهؼ الاعالمُت لىػاعة الصحت في اػاع
مخابعت جىـُظ الاجـاكُاث البُيُت.
 مغاؾلت مصالح ؤلاصاعة العامت للؿضوص بىػاعة الـالخت كصض صعىتها للعمل على بعض مسؼؽ عمل زىاةي ًسصمؿخىي ؾالمت اإلاعضاث ؤلالىترو-مُياهُىُت بالؿضوص.
وفي ظاهب آزغ ًخىاصل العمل مع الهُئت الىػىُت لحماًت اإلاعؼُاث الصخصُت الكتراح ظملت مً الخضابير والخىظيهاث الـىُت
ّ
الخاصت باللؼاع الصحي بخىوـ.
والخىظُمُت اإلاخعللت بمعالجت وإًىاء اإلاعؼُاث

CIIP : Critical Infrastructure Information Protection
15
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في مجاٌ مخابعت اإلاشاعَع الىػىُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
في اػاع مشاعهتها في اهجاػ اإلاشاعَع الىػىُت في مجاٌ جىىىلىظُاث الاجصاٌّ ،
جم زالٌ ؾىت  2017وباليؿبت لـ :
 مىظىمت " GECالخصغؾ ؤلالىترووي في اإلاغاؾالث"  :الخلُُم الـني لؿالمت اإلاىظىمت بالخيؿُم مع ؾلؼت
ؤلاشغاؾ واإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت ،بالطاؿت إلى اإلاشاعهت الضوعٍت في اظخماعاث لجىت اللُاصة الخاصت
باإلاشغوع،
 مىصت الىتروهُت للىظغ في الشياوي في خاالث الـؿاص  : e-peopleالخلُُم الـني لؿالمت اإلاىصت واإلاشاعهت
الضوعٍت في اظخماعاث لجىت اللُاصة واللجىت الـىُت الخاصت باإلاشغوع،
 مىظىمت الشغاءاث العمىمُت عبر الخؽ  :الخلُُم الـني لؿالمت اإلاىظىمت بالخيؿُم مع الهُئت العلُا للؼلب
العمىمي واإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت،
 مىظىمت التراؾل وجلُُم ؿني لؿالمت مىصت الىاب لىػاعة الشؤون الخاعظُت  :في إػاع جىـُظ ؤلاجـاكُت البُيُت
بين وػاعة جىىىلىظُاث الاجصاٌ والاكخصاص الغكمي ووػاعة الخاعظُت ،جمذ اإلاشاعهت في ظلؿاث العمل
اإلاسصصت لضعاؾت الحلىٌ الـىُت لخؼىٍغ اإلاىظىمت،
 مشغوع الؿىخبت الىػىُت " :"Cloud Nationalاإلاشاعهت في أشؼاٌ ول مً لجىت اللُاصة واللجىت الـىُت
الخاصت باإلاشغوع
 الاؾخعضاصاث الـىُت لعملُت الاهخساباث البلضًت :اإلاشاعهت في اظخماع جيؿُلي صعذ له الهُئت العلُا اإلاؿخللت
لالهخساباث للىكىؾ على مؿخىي الاؾخعضاصاث الـىُت.
 اجـاكُت مشترهت لخىظُم وشاغ مياجب الابخمان " :"Crédit Bureauعلض ظلؿت عمل مع ممشلين عً البىً
الضولي والبىً اإلاغهؼي والهُئت الىػىُت لحماًت اإلاعؼُاث الصخصُت،
 مشغوع كاهىن بؼاكت الخعغٍف البُىمُترًت :بضعىة لجىت الحغٍاث العامت ،شاعهذ الىوالت في ظلؿت عمل بملغ
مجلـ هىاب الشعب (ؾلؼت ؤلاشغاؾ ،اإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت ،الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت)،
 الخجاعة ؤلالىتروهُت  :مىاؿاة وػاعة الخجاعة ،عبر ؾلؼت ؤلاشغاؾ ،بملترخاث لخدضًض مىكف عؾمي جىوس ي مً
بعع الخصىعاث التي جسص الخجاعة ؤلالىتروهُت التي اكترختها اإلاىظمت العاإلاُت للخجاعة والتي ًخم جلضًمها
زالٌ اإلاؤجمغ العالمي للخجاعة.
 جدضًض زاصُاث الؿالمت في هظام الدشؼُل وٍىضوػ  10مع اعخماص مجمىعت مً الخؼبُلاث اإلاؿخعملت في
ّ
الىػاعاث ،مع طبؽ كابمت الخاصُاث والخضماث الىاظب جىؿغها على اليسخت النهابُت مً هظام الدشؼُل
وٍىضوػ  : 10وسخت ججغٍبُت، RC1مع ججغبت وازخباع اليسخت اإلادضزت لخدضًض مضي صالبتها.
 مىكع الىاب الجضًض لؿلؼت ؤلاشغاؾ :مؿاهضة ؿغٍم العمل مً زالٌ الخضكُم في هىضؾخه وجلُُم اإلاؿخىي
الـني لؿالمخه.
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في مجاٌ بى ـاء اللضعاث
 .1جىظُم الضوعاث الخيىٍيُت :
 1-1جىظُم صوعاث جيىٍيُت في اػاع مشغوع جضعُم الخيىًٍ
ّ
اإلاعلىماجُت لؼاًت الخعغٍف
يهضؾ مشغوع جضعُم الخيىًٍ الى جىظُم صوعاث جيىٍيُت في ازخصاصاث صكُلت في مجاٌ الؿالمت
ّ
مىً طلً الخلا مً ؿخذ اإلاجاٌ إلاياجب جيىًٍ جىوؿُت لخىظُمها بصـت ّ
صوعٍت (على
بها لضي مياجب الخيىًٍ الخىوؿُت ،وكض
ػغاع شهاصة  ،ISO 27005 RISK MANAGMENT ،ISO 22301 ،ISO 27001 ،CCSP ،CEHوػيرها)
هما ججضع الاشاعة أن عضص اإلاىخـعين بالضوعاث الخيىٍيُت التي أهجؼتها الىوالت بين ؾىتي  2015و  2017بلؽ  110مسخص في
الؿالمت اإلاعلىماجُت منهم  %77مً اللؼاع العمىمي :مؿؤولي الؿالمت اإلاعلىماجُت ،أعظاء في لجىت الؿالمت اإلاعلىماجُت،
ّ
الخاص :مهىُىن أصحاب مؤؾؿاث صؼغي ومخىؾؼت هاشؼت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت
ظامعُىن ...،و %23مً اللؼاع
ّ
الشابت .وكض جىػعذ هظه الضوعاث الخيىٍيُت على  09مداوع مسخلـت بمعضٌ جيلـت ظملُت
وحؿاهم في الدشؼُل الىـاءاث
كضعها  190ألف صًىاع ؾىىٍا.
وفي هظا ؤلاػاع ،وجىـُظا لؼلب العغوض عضص  ،2017/01جم جيىًٍ  30مسخص في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت في  03مجاالث
مسخلـت ،مىػعت على  03أكؿاغ:
 كؿؽ عضص Un (01) cycle de formation certifiant Certified Data Protection Officer – :01
CDPO
 كؿؽ عضص (01) cycle de formation Data Centre Expert :02
 كؿؽ عضص Un (01) cycle de formation en Sécurité des Applications Web :03
مع الاشاعة أن ّ
جم اهجاػ الضوعاث الخيىٍيُت مىطىع ألاكؿاغ عضص  01و  02للمغة ألاولى في جىوـ زاصت وأنها ظض مؼلىبت
(زاصت اللؿؽ عضص )1في طل الاؾخعضاصاث لخؼبُم اللاهىن ألاوعوبي اإلاخعلم بالالبدت العامت لحماًت البُاهاث (.)GDPR

 2-1اإلاؿاهمت في جىظُم اإلاهً والىـاءاث في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت
ّ
جم إعضاص صلُل مغظعي للمهً والىـاءاث في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت وجلضًمه إلى ؿغٍم العمل اإلاىبشم عً اجداص
الصىاعت الخجاعة والصىاعاث الخللُضًت وطلً كصض صعاؾت اعخماصه طمً "مغظعُت اإلاهً والىـاءاث في مجاٌ جىىىلىظُاث
الاجصاٌ".

 3-1جأمين خصص جيىٍيُت ووعشاث جدؿِؿُت
أمىذ اػاعاث الىوالت  29وعشت جدؿِؿُت وجيىٍيُت الى شغابذ مسخلـت مً مؿخعملي ألاهترهاث والخىىىلىظُاث الحضًشت:
ظامعُين ،ػلبت ،جالمُظ ،مهىُين ::
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اإلايان

الـخـاعٍـش

ع/ع

الـخـظاهـغة

اإلاضعؾت العلُا للىاث ألامً الضازلي

 17ظاهـي 2017

جأمين وعشاث جدؿِؿُت لـابضة اػاعاث اإلاغهؼ الىػني للؼب
.2
اإلاضعس ي والجامعي

اإلاغهؼ الىػني للؼب اإلاضعس ي
والجامعي بخىوـ

 18ظاهـي 2017

جلضًم مضازلت وجغأؽ خصت عمل زالٌ الخظاهغة التي هظمها
.3
اإلاىخضي اللظاةي لللاهىن والعضالت وألامً

هؼٌ بالبديرة

 11ؿُـغي 2017

الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت

 28ؿُـغي 2017

اإلاغهؼ الىػني لإلعالمُت

 10ماعؽ 2017

صاع الشباب بىؿِشت

 10ماعؽ 2017

جأمين مضازلت في الضوعة ألاولى لـ  TT Security Dayالتي هظمتها
.7
إجصاالث جىوـ

هؼٌ بلمغث

 23ماعؽ 2017

جأمين وعشاث جدؿِؿُت لـابضة لألؾاجظة واإلاخـلضًً الغاظعين
.8
بالىظغ الى ؤلاصاعة الجهىٍت للتربُت جىوـ 1

اإلاغهؼ الىػني لخىىىلىظُا في التربُت

 31ماعؽ وػغة
أؿغٍل 2017

اإلاعهض العالي لإلعالمُت باإلاهضًت

 5أؿغٍل 2017

 .10كبىٌ ػٍاعة مُضاهُت لؼلبت اإلاضعؾت الىػىُت للمهىضؾين بلابـ

الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت

 10أؿغٍل 2017

اإلاشاعهت في جظاهغة
.11
»  « Cybersecurity Dayفي وسخخه الشاهُت

اإلاعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت
بجىضوبت

 12أؿغٍل 2017

كبىٌ ػٍاعة مُضاهُت لؼلبت اإلاعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت
.12
بالياؾ

الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت

 13أؿغٍل 2017

ظامعت العلىم بلابـ

 14أؿغٍل 2017

اإلاعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت
بلبلي

 15أؿغٍل 2017

اإلاعهض الىػني للعلىم الخؼبُلُت
والخىىىلىظُا

 15أؿغٍل 2017

هؼٌ بالحماماث

 26أؿغٍل 2017

اإلاعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت
بىابل

 26-25أؿغٍل
2017

 .1جأمين مضازلت لـابضة اإلاشاعهين في صوعة 2017-2016

 .4كبىٌ ػٍاعة مُضاهُت لؼلبت مً Collège LaSalle
جأمين صوعة جيىٍيُت إلاؿؤولي الىظم اإلاعلىماجُت بالىػاعاث بسصىص
.5
ظىاهب الؿالمت اإلاخعللت بىظام الدشؼُل وٍىضاوػ 10بالىػاعاث،
جأمين وعشاث جدؿِؿُت خىٌ خماًت الشباب مً اإلاساػغ
.6
الؿُبرهُت

جأمين وعشاث جدؿِؿُت خىٌ خماًت الشباب مً اإلاساػغ
.9
الؿُبرهُت باإلاعهض العالي لإلعالمُت باإلاهضًت

 .13جأمين وعشاث جدؿِؿُت لـابضة ػلبت مً ظامعت كابـ
جأمين وعشاث جدؿِؿُت لـابضة ػلبت مً اإلاعهض العالي للضعاؾاث
.14
الخىىىلىظُت بلبلي
اإلاشاعهت في جظاهغة » « SecurityDayخىٌ « Data Protection
.15
» Stratégies -The Rise Of Ransomware
جلضًم مضازلت وجغأؽ الحصت في وعشت عمل هظمتها الجمعُت
.16
الخىوؿُت لإلعالم الجؼغافي الغكمي
جأمين وعشاث جدؿِؿُت لـابضة ػلبت مً اإلاعهض العالي للضعاؾاث
.17
الخىىىلىظُت بىابل
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اإلاشاعهت في جظاهغة مسصصت للمؿؤولين عً مىاكع الىاب
بالجامعاث الخىوؿُت " " JWM 2017هظمها اإلاعهض العالي
.18
للضعاؾاث الخىىىلىظُت بجغبت باالشتران مع ظمعُت ظغبت للعلىم
والخىىىلىظُا خىٌ إصاعة مىاكع واب اإلاؤؾؿاث الجامعُت

هؼٌ بجغبت

 13-10ماي 2017

جأمين مضازلت خىٌ الجىاهب اللاهىهُت والـىُت إلاعالجت الحىاصر
.19
الؿُبرهُت

اإلاعهض ألاعلى لللظاء

 12ماي 2017

اإلاشاعهت في وعشت عمل خىٌ " ،"Big Dataالحىؾبت السحابُت و
.20
أهترهاث ألاشُاء هظمها معهض ""Collège LaSalle

Collège LaSalle

 16ماي 2017

 .21جأمين وعشاث جدؿِؿُت لـابضة اػاعاث البىً اإلاغهؼي الخىوس ي
اإلاشاعهت في وعشت عمل بالبىً اإلاغهؼي الخىوس ي خىٌ " Wanna
.22
"cry

 22ماي 2017
البىً اإلاغهؼي الخىوس ي
 29ماي 2017

الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت

 19و 22و23
ظىٍلُت و 12و13
أوث 2017

اإلاشاعهت في جظاهغة» « eTwinning Seminar
.24
هظمها اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في التربُت

اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في
التربُت

 22-20أهخىبغ
2017

جىظُم الضوعة الشاهُت مً جظاهغة "وعشت عمل وػىُت الزخباع
 .25الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت"
» « Cyber Drill National 2017

اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في
التربُت

 26أهخىبغ 2017

اإلاشاعهت في ًىم جيىٍني لـابضة اػاعاث الامً الىػني باإلاضعؾت
.26
الىػىُت لخيىًٍ إػاعاث ألامً الىػني بصالمبى

اإلاضعؾت الىػىُت لخيىًٍ إػاعاث
ألامً الىػني بصالمبى

 28أهخىبغ 2017

 .27كبىٌ ػٍاعة مُضاهُت لؼلبت مً معهض الضعاؾاث العلُا بخىوـ

الىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت

 23هىؿمبر 2017

 .28جأمين مضازلت لـابضة اإلاشاعهين في صوعة2018-2017

اإلاضعؾت العلُا للىاث ألامً الضازلي

 27هىؿمبر 2017

جأمين وعشاث عمل إلاغاؿلت الـابؼًٍ في  Hackathonاإلاىظمت
.23
الضولُت للـغهيىؿىهُت  OIFبالشغاهت مع ظمعُت Clibre

جىظُم الضوعة ألاولى مً جظاهغة "وعشت عمل كؼاعُت الزخباع
الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت
 « Cyber Drill Sectoriel 2017 » .29وكض ّ
جم جسصُصها إلاؤؾؿاث مً
اللؼاع اإلاالي

اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في
التربُت

 28هىؿمبر 2017

أ .وعشت عمل وػىُت لخلُُم الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت ()Cyber Drill National
هظمذ الىوالت بالخعاون مع اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في التربُت الخظاهغة الشاهُت "وعشت عمل وػىُت لخلُُم
الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت ( )Cyber Drill Nationalوالتي ًخم جسصُصها إلاشؼلي الاجصاالث ومؼوصي
زضماث ألاهترهاث واإلاغاهؼ الىػىُت واللؼاعُت لإلعالمُت ،وطلً ًىم الخمِـ  26أهخىبغ  2017باإلالغ الاظخماعي للمغهؼ
الىػني للخىىىلىظُاث في التربُت ( .)CNTEوكض تهضؾ الخظاهغة الى حعؼٍؼ الخىاصل بين الهُاول الىػىُت وعؿع مؿخىي
الخعاون على اإلاؿخىي الىػني للخصضي للتهضًضاث الؿُبرهُت  ،وطلً مً زالٌ مً زالٌ اللُام بخماعًٍ مىهجه جغجىؼ
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على ؾِىاعٍىهاث مسخلـت جىؼىي على أهىاع الهجماث الالىتروهُت ألاهثر شُىعا .وكض في هظه الخظاهغة  40ؿني
مسخص ممشل عً الهُاول الخالُت :

ب .وعشت عمل كؼاعُت لخلُُم الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت
هظمذ الىوالت بالخعاون مع الجمعُت اإلاهىُت الخىوؿُت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت وباؾخظاؿت مً اإلاغهؼ الىػني
للخىىىلىظُاث في التربُت وعشت عمل كؼاعُت لخلُُم الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت للمؤؾؿاث الىاشؼت
في اللؼاع اإلاالي ،وطلً ًىم الشالزاء  28هىؿمبر  2017باإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في التربُت ( .)CNTEوكض شاعن
بهظه الىعشت  47ممشل عً  26مؤؾؿت مالُت مً اللؼاعين العام والخاص.
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ث .وعشاث عمل إلاغاؿلت الـابؼًٍ في  Hackathonاإلاىظمت الضولُت للـغهيىؿىهُت OIFبالشغاهت مع ظمعُت Clibre
جبعا إلاشاعهتها في الخأػير الـني لخظاهغة  Hackathonالتي جىظمها صوعٍا اإلاىظمت الضولُت للـغهيىؿىهُت ،OIF
اؾخلبلذ الىوالت الـابؼًٍ ؿيها وأػغتهم بالشغاهت مع ظمعُت  Clibreفي إػاع مغاؿلتهم لبعض إما مؤؾؿاتهم الخاصت
أو لخؼىٍغ مشغوعهم.

 .2جىظُم واإلاشاعهت في جظاهغاث الؿالمت اإلاعلىماجُت :
ّ
جم زالٌ ؾىت  2017جىظُم واإلاشاعهت في جىظُم  11جظاهغة جدؿِؿُت وجىعىٍت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت على الصعُض
الىػني مـصلت هما ًلي:
ع/ع
.1

الـخـظاهـغة
اإلاشاعهت في صالىن جىوـ لخىىىلىظُا اإلاعلىماجُت IT WORLD
EXPO 2017

اإلايان

الـخـاعٍـش

الاجداص الخىوس ي للصىاعت والخجاعة
والصىاعاث الخللُضًت بخىوـ

 15و 16ماعؽ
2017
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.2

اإلاشاعهت في الاخخـاٌ بالُىم العالمي لحلىق اإلاؿتهلىين جدذ
شعاع " :خماًت اإلاؿتهلً في الـظاء الغكمي"

.3

اإلاشاعهت في صالىن » « SITIC AFRICA 2017

.4

اإلاشاعهت في وعشت عمل خىٌ "الامً الؿُبروي" هظمتها الهُئت
الىػىُت لالجصاالث في اػاع مشغوع الخىأمت مع الاجداص الاوعوبي
بين جىوـ و اًؼالُا واؾباهُا وؿغوؿا.

هؼٌ بالعاصمت

 15ماعؽ 2017

مغهؼ اإلاعاعض بالىغم

 20-18أؿغٍل 2017

هؼٌ بالعاصمت

 27أؿغٍل 2017

.5

اإلاشاعهت في الضوعة الشاهُت لخظاهغة""IoT Tunisia

كؼب الؼؼلت للخىىىلىظُا بأعٍاهت

 28أؿغٍل 2017

.6

اإلاشاعهت في ألاًام العلمُت التي هظمها اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُا في
الخعلُم في إػاع الاخخـاٌ بُىم العلم

اإلاغهؼ الىػني للخىىىلىظُاث في التربُت

 13هىؿمبر 2017

.7

اإلاشاعهت في اإلاىخضي العالمي الخامـ عشغ لالجداص الضولي
لالجصاالث اإلاعىُت بمؤشغاث الاجصاالث/جىىىلىظُا اإلاعلىماث
والاجصاالث ) : (WTISجدىٍل الخىىىلىظُاث الىاشئت إلى ؿغص
اكخصاصًت ببُاهاث أؿظل

هؼٌ بالحماماث

.8

جىظُم خـل جىكُع اجـاكُت حعاون زىاةي بين الىوالت الىػىُت
للؿالمت اإلاعلىماجُت الخىوؿُت ) (ANSIوالىوالت الىػىُت لؿالمت
الىظم اإلاعلىماجُت الـغوؿُت (ANSSI).

هؼٌ بالحماماث

.9

اإلاشاعهت في اإلاابضة اإلاؿخضًغة اإلاـخىخت بمباصعة مً عباؾت
الجمهىعٍت بالخعاون مع مغهؼ الغكابت الضًملغاػُت على اللىاث
اإلاؿلحت جدذ شعاع "ألامً الؿُبراوي :هُف حعؼػ جىوـ أظهؼتها"

هؼٌ بخىوـ

 16و 17هىؿمبر
2017

.10

اإلاشاعهت في الضوعة ألاولى لخظاهغة  Carthage Cyber Arenaوالتي
جىاولذ الجىاهب الخلىُت لألمً الؿُبروي

مضًىت العلىم بخىوـ

 19صٌؿمبر2017

.11

جىظُم مابضة مؿخضًغة جظم اإلاضكلين في مجاٌ الؿالمت
اإلاعلىماجُت بالخيؿُم مع الهُئت الىػىُت لحماًت اإلاعؼُاث
الصخصُت

ؿظاء ARENA

 14و 16هىؿمبر
2017

 15هىؿمبر 2017

 21صٌؿمبر2017

ّ
لىماجُت
 .3مخابعت الخيىًٍ الجامعي واإلانهي اإلاسخص في الؿالمت اإلاع
في إػاع خغصها على مؼٍض جؼىٍغ الىـاءاث اإلاهىُت وألاواصًمُت في مجاالث الؿالمت اإلاعلىماجُت على الصعُض الىػني ،جم زالٌ
ؾىت  2017جىظُم العضًض مً ألاوشؼت ،هظهغ مً أهمها:
 اصعاط مدخىي في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت في اإلاىاجج الخيىٍيُت للمضعؾت العلُا للىاث ألامً الضازلي مع بغمجت
اهجاػ خصص جيىٍيُت في الؼغض بضاًت الؿىت  .2018مع ؤلاشاعة أهه جم الحصىٌ على شهاصة جىغٍم مً وػٍـ ـ ـ ـ ــغ
الضازلُت إلاشاعهت الىوالت في جأمين صوعاث جيىٍيُت باإلاضعؾت العلُا للىاث ألامً الضازلي زالٌ ؾىت ،2017
 الاجـاق اإلابضةي مع اإلاضعؾت الىػىُت للمهىضؾين بخىوـ لضعاؾت آلُاث اصعاط مدخىي في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت
في مىاججها الخيىٍيُت،
 جظهير مصالح ؤلاصاعة العامت للخعلُم العالي باكتراخاث الىوالت التي جمذ بلىعتها في مغاؾالث ؾابلت في إػاع جؼىٍغ
اإلاىاجج ألاواصًمُت بئصماط مدخىي ًسص الؿالمت اإلاعلىماجُت،
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 مغاؾلت الىوالت الخىوؿُت للخيىًٍ اإلانهي كصض إصماط ازخصاص "جلني ؾامي في الؿالمت الؿُبرهُت" مصحىبت بملترح
لبرهامج جيىًٍ.
 جغأؽ لجان جلُُم جلاعٍغ زخم الضعوؽ بيل مً اإلاضعؾت العلُا لالجصاالث واإلاعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت في
مجاٌ الاجصاالث
 إؾىاص  24شهاصة جغبص للؼلبت الظًً أجمىا بىجاح مشاعَع زخم صعاؾتهم مع مشاعهت مؤػغيهم في ظلؿاث
مىاكشتها .مع اؾخظاؿت  20ػالب بتربص صُـي منهم زماهُت ػلبت مً ألاواصًمُت العؿىغٍت.

 .4الخىعُت والخدؿِـ عبر وؾابل الاعالم وشبياث الخىاصل الاظخماعُت
واصلذ الىوالت جلضًم زضماتها عبر مىاكع الىاب :
https://tuncert.ansi.tn
https://enfant.ansi.tn
www.ansi.tn
www.honeynet.tn
https://rencontres.ansi.tn
التي جمدىعث خىٌ:
 جلضًم آزغ اإلاؿخجضاث على مؿخىي الشؼغاث والهجماث الؿُبر ّهُت اإلاعلىت على مؿخىي الضولي والىػني،ّ
 كابمت ّاإلاعلىماجُت –شخص ػبُعي وشخص معىىي -اإلاصاصق عليهم مً ػغؾ الىوالت.
مدُىت للمضكلين في الؿالمت
-

ّ
اإلاعلىماجُت،
الخظاهغاث التي جىجؼها الىوالت في مجاٌ الخدؿِـ والخىعُت بالؿالمت

 مدخىٍاث جدؿِؿُت لألػـاٌ، جىؿير معؼُاث خىٌ اإلاىخىظاث الاعالمُت (معضاث وبغمجُاث) التي هـظث جىاعٍش صلىخُت هظم حشؼُلها ( End of .)Life & End of Saleوتهضؾ هظه الخضمت الى ججىب اكخىاء معضاث أو بغمجُاث ًمىً أن جيىن مصضع لشؼغاث
ؾُبرهُت.
مع ؤلاشاعة بأهه جم حسجُل زالٌ ؾىت  ،2017حسجُل كغابت  85000ػٍاعة إلاىاكع واب الىوالت.
وفي باب زان وإًماها منها بأهمُت كىىاث الخىاصل الاظخماعي ،جخىاصل الىوالت مً زالٌ الـاٌؿبىن وكىاة الُىجُىب
وطلً ليشغ آزغ اإلاؿخجضاث في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت .وججضع الاشاعة أن عضص اإلاشترهين بصـدت الىوالت عل ى الـاؾبىن
هاهؼ  8000مشترن بؼٍاصة  1000مشترن ملاعهت بؿىت  2016ؿُما اؾخلؼبذ كىاة الىوالت على الُىجُىب أهثر مً 17000
مشاهض ظضًض زالٌ ؾىت .2017
وفي ظاهب آزغ ،وبالطاؿت إلى مشاعهتها –وعىض الؼلب -في البرامج الخلـؼٍت ،جىاصل الىوالت جلضًم وشغة الؿالمت
اإلاعلىماجُت أؾبىعُا في  5إطاعاث وػىُت وظهىٍت مسخلـت:
ول ًىم أعبعاء على الؿاعت الؿابعت والىصف صباخا وطلً في مىىعت "بشابغ الصباح" التي ّ
ّ
ًلضمها الصحـي أخمض

مىس ى على أمىاط إطاعت اإلايؿخير وإطاعت باهىعاما.
ول ًىم أعبعاء على الؿاعت العاشغة صباخا وطلً في بغهامج "ملهى الشلاؿُت" الظي ّ
ّ
ًلضمه الصحـي هاظم الهاوي

على أمىاط إطاعت جىوـ الشلاؿُت.
ول ًىم زمِـ على الؿاعت الىاخضة بعض الؼواٌ في مىىعت  Midi Coolالتي ّ
ّ
ًلضمها الصحـي عغبي باػُني على

أمىاط إطاعت الشباب.
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ول ًىم زمِـ على الؿاعت الشالشت والىصف بعض الؼواٌ وطلً في بغهامج "زلًُ معاها" الظي ّ
ّ
جلضمه الصحـُت
هغٍمت الىؿىعي على أمىاط إطاعت الياؾ.

 .5في جؼىٍغ الحلىٌ الخىوؿُت في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت
 الاهتهاء مً أشؼاٌ جؼىٍغ جؼبُلت واب إلاعاًىت مؿخىي الؿالمت اإلاعلىماجُت بالخؼبُلاث الىػىُت التي ّ
جم اهجاػها في
اػاع الاؾدشاعة عضص  2015/12ومىطىع العلض اإلابرم مع شغهت  « TRITUX ».وجمىً هظه الخؼبُلت مؿخعمليها مً
معاًىت مؿخىي ؾالمت جؼبُلاتهم على الخؽ ،باالعخماص على مغظعُت جدضصها الىوالت ،واكتراح الحلىٌ والاظغاءاث
الىاظب اجباعها إلاجابهت الىلابص اإلادخملت،
 مىاصلت ألاشؼاٌ وؤلازخباع النهاةي كبل الشغوع في الاؾخالم الىكتي إلاىظىمت "مىصت الصاعة الؿالمت اإلاعلىماجُت" التي
ّ
جم اهجاػها في اػاع الاؾدشاعة عضص  2014/10ومىطىع العلض اإلابرم في الؼغض مع شغهت "Alpha Engeneering".
وجمىً هظه اإلاىظىمت التي ًخم جغهيزها على مؿخىي الشغواث مً مخابعت ألاخضار الؿُبرهُت والشؼغاث اإلامىىت على
مؿخىي الىظام اإلاعلىماحي مع الخىاصل مع الىوالت إلاخابعتها.
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في مجاٌ الخعاون الضولي وؤلاكلُمي
خغصا على جشمين الخجغبت الخىوؿُت وهـاءاتها وكضعاتها في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت ،جم زالٌ ؾىت :2017

 )1الخمىكع العالمي في مجاٌ الؿالمت اإلاعلىماجُت
أصضع الاجداص الضولي لالجصاالث أوازغ شهغ ظىان  2017جلغٍغه خىٌ التركُم اللُاس ي العالمي لألمً الؿُبروي وؾماث
الؿالمت الؿُبرهُت ( ،)GCIوكض جمغهؼث جىوـ في اإلاغجبت الخامؿت عغبُا وألاعبعىن صولُا ،بعض أن واهذ في اإلاغجبت
الغابعت عغبُا والحاصًت عشغ عاإلاُا في جلغٍغه الؿابم .وٍغظع طلً الى حؼُير اإلالاًِـ التي ٌعخمضها اعخمضها الاجداص
الضولي لالجصاالث ؾىت  2017ملاعهت بخلً اإلاخبعت ؾىت .2014

 )2ججؿُم آلُاث الخيؿُم والخعاون البُني:


امظاء اجـاكُت حعاون بُني مع الىوالت الـغوؿُت لؿالمت الىظم اإلاعلىماجُت  ANSSIتهضؾ أؾاؾا للخعاون وجباصٌ
الخبراث في مجاالث خماًت البنى الخدخُت اإلاعلىماجُت الحُىٍت.
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اإلاشاعهت في  OIC- CERT cyber drillعبر الخؽ ًىم  19ؾبخمبر  2017والتي جمدىعث خىٌ Encountering
 Cyber Terrorism & Human Traffickingبالطاؿت إلى اإلاشاعهت في اعضاص الخلغٍغ الؿىىي إلاىظمت اإلاؤجمغ
ؤلاؾالمي لؿىت ،2016



الخىاصل مع هلؼت الاجصاٌ الىػىُت لبرهامج ( TAIEXوخضة  )P3Aو طلً في اػاع صعاؾت ؤلامياهُاث اإلاخاخت
للخعاون مع بعع البلضان ألاوعوبُت في مجاٌ خماًت البيُت الخدخُت للمعلىماث الهامت  CIIPو جصيُف البُاهاث
العامت  classification des données publiquesو خماًت الؼـىلت على ألاهترهِذ . COP



الاعضاص لبغام اجـاكُت حعاون بين الىوالت هممشلت الضولت الخىوؿُت وشغهت ماًىغوؾـذ وطلً لالهسغاغ في
بغهامج الشغهت  (Government Security Program( GSPاإلاخعلم بمىاؿاة الىوالت بمعؼُاث صوعٍت عً
البرمجُاث الخبِشت في الـظاء الؿُبروي الىػني التي حسجلها آلُاث شغهت مُىغوؾىؿذ عاإلاُا.



إطاؿت إلى مىاؿاة مصالح الخعاون الضولي بؿلؼت ؤلاشغاؾ و/أو اإلاشاعهت في الاظخماعاث الخدظيرًت للضوعاث
البُيُت على ػغاع الخعاون الخىوس ي اليىعي خُض جلضمذ الىوالت بمشغوع مغهؼ ؤلامخُاػ  centre d’excellenceو
جمذ مىاكشت أهضاؾ اإلاشغوع و مغاخل إهجاػه و جيلـخه وعغطه على الجاهب اليىعي.

 )3كبىٌ الىؿىص ألاظىبُت:
اؾخلبلذ الىوالت زالٌ ؾىت  ،2017الىؿىص الخالُت:
 وؿض مً اإلاضًغٍت العامت للىي ألامً الضازلي بالجمهىعٍت اللبىاهُت بملغ الىوالت ،وطلً بهضؾ صعاؾت مشغوع
بعض مغهؼ اؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت ( )CERTبلبىان ،خُض ّ
جم علض وعشاث عمل مع إػاعاث مً الىوالت
لعغض الجىاهب اللاهىهُت و الخلىُت للمشغوع  .هما شاعن الىؿض في وعشت العمل التي ّ
جم اهجاػها والخاصت
باللؼاع اإلاالي الزخباع الجاهؼٍت لالؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت .هما كام الىؿض بؼٍاعاث مُضاهُت لإلػالع على
ججاعب بعع مؤؾؿاث اللؼاع على ػغاع الىوالت الىػىُت للمصاصكت ؤلالىتروهُت والهُئت الىػىُت لحماًت
اإلاعؼُاث الصخصُت و مغهؼ الضعاؾاث و البدىر لالجصاالث،


وؿض ؾعىصي عؿُع اإلاؿخىي مً "شغهت العلم" اللابظت لالػالع على مهام الىوالت ،وكض ّ
جم على ازغها الاجـاق على
اعضاص بغهامج عمل بُني لخىظُم وعشاث عمل الزخباع الىجاعت للخصضي للهجماث الالىتروهُت .cyberdrill
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وؿض مً البىً الضولي لخضاعؽ آلُاث العمل اإلالترخت بين مصالح الىوالت والهُئت الىػىُت لحماًت اإلاعؼُاث
الصخصُت والبىً اإلاغهؼي ،وطلً في إػاع خىهمت مشغوع جضعُم ظىصة اإلاعلىماث الابخماهُت،



وؿض مً وػاعة الىظُـت العمىمُت بجمهىعٍت الىىؼى الضًمىكغاػُت و طلً في إػاع الاػالع على الخجغبت الخىوؿُت
في مجاٌ الحىهمت والبُاهاث اإلاـخىخت و إعؾاء حعاون في هظا اللؼاع،



بعشت مً اإلاجلـ ألاوعوبي في اػاع مشغوع "الـظاء الؿُبروي بالجىىب" " "Cyber Sudوالظي يهضؾ الى مؿاهضة
بلضان ظىىب اإلاخىؾؽ إلاجابهت الخدضًاث في مجاٌ الجغٍمت الؿُبرهُت وألاصلت الغكمُت.

 )4اإلاـشـاعهـت في الخظاهغاث الـضولـُـت:
شاعهذ الىوالت زالٌ ؾىت  2017في  03جظاهغاث صولُت مـصلت هما ًلي:
البلض

اإلاشاعوىن مً الىوالت

الخاعٍش

هُيُا – هيروبي

مهىضؽ أوٌ

مً  20الى  28ماي 2017

خظىع اظخماع لجىت الضعاؾاث  17للؼاع
جلُِـ الاجصاالث باالجداص الضولي لالجصاالث

ؾىَؿغا  -ظىُف

مهىضؽ أوٌ

مً  26أوث الى 02
ؾبخمبر 2017

اإلاؤجمغ الخلني الضوعي للمىخضي العالمي إلاغاهؼ
الاؾخجابت للؼىاعا اإلاعلىماجُت

ظمهىعٍت حشُىُا –
بغاغ

 03مهىضؾين أوٌ

مً  05الى  09صٌؿمبر
2017

مىطىع الخظاهغة
هضوة اكلُمُت خىٌ ألامً الؿُبروي
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في مجاٌ جدُين واكتراح هصىص كاهىهُت وجغجُبُت الخاصت
بؿالمت الىظم اإلاعلىماجُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ّ
جم زالٌ ؾىت  2017اكتراح:
 ظملت مً الىصىص اللاهىهُت والترجُبُت التي جسص "خماًت البيُت الخدخُت اإلاعلىماجُت الحُىٍت" و"خالت الؼىاعاالغكمُت" مع اإلاشاعهت في أعماٌ لجىت مسخصت أخضزذ صلب الىػاعة ،لصعاظها طمً مشغوع "اإلاجلت الغكمُت" ،
 هص جغجُبي ًسص وشاغ "زبير الخضكُم" جم إخالخه على ؾلؼت ؤلاشغاؾ، مشغوع كغاع ًسص "أهمىطط لخلغٍغ جضكُم في ؾالمت الىظم اإلاعلىماجُت" جم إخالخه على ؾلؼت ؤلاشغاؾ، إصعاط ملحم زاص بالؿالمت (ملحم عضص )7طمً ميشىع الؿُض عبِـ الحيىمت عضص 2018/4اإلاخعلم باإلاىظىمتالىػىُت للخصغؾ الالىترووي في اإلاغاؾالث.
هما شاعهذ الىوالت في:
 صعاؾت مشغوع كاهىن أؾاس ي ًخعلم بخضعُم ظىصة اإلاعلىماث الابخماهُت. -لجىت على مؿخىي عباؾت الحيىمت زاصت بضعاؾت مشغوع هص كاهىوي يهم الجغٍمت الؿُبرهُت،
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هللت إلى اإلالغ ؤلاظخماعي الجضًض للىوالت

ججضع الاشاعة أهه ّ
جم هلل اإلالغ الاظخماعي للىوالت الىػىُت للؿالمت اإلاعلىماجُت مً  94شاعع ًىػغػت – جىوـ الى 49
شاعع ظىن ظىعاؽ – جىوـ والاهتهاء منها في جاعٍش  16ماعؽ  .2017وٍىؿغ اإلالغ الجضًض ؿظاءاث حؿخجُب إلاخؼلباث
العمل في ظغوؾ أؿظل مً الؿابم .وكض ّ
جم الشغوع في تهُئت ملغاث ؿىُت زاصت بيل مً مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا
اإلاعلىماجُت وملغ معالجت الحىاصر الؿُبرهُت وكاعت اإلاىػعاث ،على أن ًخم الاهتهاء مً طلً كبل مىفى الؿضاس ي ألاوٌ
مً ؾىت .2018

ّ
في مجاٌ الخصغؾ في اإلاىاعص البشغٍ ـت بالىوالت

 .1جىػَع ألاعىان خؿب الصىف في جاعٍش  31صٌؿمبر:2017
بلؽ عضص ألاعىان في مىفى ؾىت  73 ،2017عىن -بضون اعخباع اإلاضًغ العام ، -منهم  62عىن مباشغ (بين كاعًٍ وملحلين لضي
الىوالت ) و 11عىن بين ملحلين زاعط الىوالت ومدالين على عضم اإلاباشغة .مع حسجُل اعجـاع في وؿبت الخأػير التي بلؼذ
 % 70في مىفى ؾىت  2017ملابل % 68زالٌ ؾىت  2016وٍبين الجضوٌ الخالي جىػَع ألاعىان خؿب ألاؾالن والخؼؽ
اإلاهىُت :

وطعُت ألاعىان بالىوالت في مىفى ؾىت 2017
20
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7
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عىن
خغاؾت
وجىظُف

6
1
1

0
أعىان
زضماث

ملحم
إصاعة

أعىان كاعًٍ

4

4
1

1
مخصغؾ

جلني

5

مخصغؾ
عبِـ

أعىان ملحلين لضي الىوالت

2

1
مخصغؾ
أوٌ

مدلل

1

3

مدلل أوٌ مهىضؽ
أوٌ

3
1
3

5
0

مهىضؽ
عبِـ

أعىان ملحلين زاعط الىوالت

 .2جىػَع ألاعىان خؿب الىطعُت ؤلاصاعٍت:
بلؼذ وؿبت ألاعىان اإلاترؾمين بالىوالت بخاعٍش  31صٌؿمبر  % 96 :2017مً ظملت أعىان الىوالت (اللاعًٍ واإلالحلين
زاعط الىوالت واإلادالين على عضم اإلاباشغة) ،وجخيىن اليؿبت اإلاخبلُت مً ألاعىان اإلالحلين لضي الىوالت .وٍبين الجضوٌ الخالي
اإلاعؼُاث اإلاظوىعة:
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توزيع األعوان حسب الخطط 62 :عون
16
14
12

10
8
6
4
2
0

ً .3اهاث خىٌ معضالث أعماع ألاعىان بالىوالت زالٌ ؾىت :2017
بلؽ معضٌ ألاعماع زالٌ ؾىت  37,9 : 2017ؾىت ملابل 36,7ؾىت في الؿىت الـاعػت وٍبين الجضوٌ الخالي جىػَع ألاعىان
خؿب الشغابذ العمغٍت (للمباشغًٍ واإلالحلين) :
الشغٍدت العمغٍت

عضص ألاعىان ؾىت 2017

بين  20و  30ؾىت

06

بين 31و  40ؾىت

48

بين  41و  60ؾىت

19

اإلاجمىع

73
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