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 جىػئـــــــــــــــــــت
 

ؼ  2020املسؼؽ الىػجي الاؾتراجُجي جىوـ جماشُا مع ألاهضاؾ املغؾىمت ب زاصت ؿُما ًخعلم بضعم الشلت الغكمُت وحعٍؼ

 جمدىعثخُض ، 2004لؿىت  05املىوىلت اليها باللاهىن عضص  هامهام جىـُظ الىوالت واصلذ، والشبياثؾالمت املىظىماث 

 ألاعبعت الخالُت: ؾتراجُجُت الا مداوع  علىؤؾاؾا ها تؤوشؼ

 ،ؼ خماًت الـظاء الؿُبروي الىػجي طض املساػغ الؿُبرهُت  حعٍؼ

  ؼ مؿخىي  الىظم املعلىماجُت الىػىُت، ؾالمتحعٍؼ

  الخيىًٍ والخدؿِـ في مجاالث الؿالمت املعلىماجُت،جضعُم 

  مع اللؼاع الخاص. ةشغاهت بّىاءجإؾِـ 
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 تـــــــــــــالىوالت الىػىُت للؿالمت املعلىماجُجلضًم 
 

 : الاػاع اللـاهىوي والترجُبي

ت  •  صىف ؤ.–الصــت اللاهـىهُت: مؤؾؿت عمىمُت ال جىدسخي صبؼت إصاٍع

 . 2004ؿُـغي  3املؤعر في  5/2004كاهىن عضص كـاهىن إلاخضار:  •

 .2004ماي  25املؤعر في  1248/2004الخىظُم إلاصاعي واملالي: جّم طبؼه بملخطخى ألامغ عضص  •

 .2006هىؿمبر 20املؤعر في  3068/2006بملخطخى ألامغ عضص  الىوالت:املصاصكت على الىظام ألاؾاسخي الخاص بإعىان  •

ل 5املؤعر في  2010/ 635لىػىُت للؿالمت املعلىماجُت: بملخطخى ألامغ عضص طبؽ الهُيل الخىظُمي للىوالت ا •  .2010ؤؿٍغ

 -12-28املؤعر في  3463/2010ألامغ عضص :  بملخطخى شغوغ إؾىاص الخؼؽ الىظُـُت وشغوغ إلاعـاء منها بالىوالتطبؽ  •

2010، 

 ،2004-05-25في  املؤعر 1249/2004ألامغ : املعلىماجُتطبؽ شغوغ وإظغاءاث املصاصكت على زبراء الخضكُم في مجاٌ الؿالمت  •

طبؽ الىظم املعلىماجُت وشبياث الهُاول الخاطعت إلى جضكُم إظباعي صوعي للؿالمت املعلىماجُت واملعاًحر املخعللت بؼبُعت  •

غ الخضكُم    ،2004-05-25املؤعر في  2004 /1250ؤمغ عضص : الخضكُم وصوعٍخه وإظغاءاث مخابعت جؼبُم الخىصُاث الىاعصة في جلٍغ

ش  19/2007ميشىع صاصع عً الىػاعة ألاولى عضص: جضعُم إظغاءاث الؿالمت املعلىماجُت بالهُاول العمىمُت  •  .2007 -04- 11بخاٍع

 وعىاصغها هضؿها  :  "ؾالمت وؤمً املعلىماث والـظاء الؿُبرويإؾتراجُجُت "

لخىىىلىظُاث املعلىماث والاجصاٌ والاؾخـاصة املشلى مً الخضماث الشلت الغكمُت : اؾخعماٌ آمً ومغن :  الهضؾ •

 الغكمُت )اكخصاص، ...( مع جىؿحر وإعؾاء الؿُاصة الىػىُت

 العىاصغ :  •

ت  • ُّ الخىوؿُىن على بِىت مً املساػغ املعلىماجُت وكاصعون على خماًت ؤظهؼتهم ومعؼُاتهم الصخص

ت والاؾخـاصة مً  ُّ  الخضماث عبر الخؽ،ومعامالتهم الالىتروه

لت جظمً خماًت معامالتها وهظلً جإمحن  • ت كاصعة على جإمحن هظامها املعلىماحي بؼٍغ ُّ املؤؾؿاث الخىوؿ

 .املعؼُاث الصخّصُت لعمالئها

ت  • ُّ تالبجى الخدخ  كاصعة على جإمحن هظمها املعلىماجُت. الخٍُى

ــــــــاامــــــــــمه  :مخابعت جىـُظ  إلاؾتراجُجُتفي إػاع  هـــــــــــــــــــــــــ

جخمشل املهمت ألاؾاؾُت للىوالت في املغاكبت العامت على الىظم املعلىماجُت والشبياث الغاظعت بالىظغ إلى مسخلف الهُاول العمىمُت 

 : وطلً مً زالٌ

 الىػىُت والاؾتراجُجُت العامت لؿالمت الىظم املعلىماجُت والشبياث، الخىظهاثالؿهغ على جىـُظ  •

جىـُظ الخؼؽ والبرامج املخعللت بالؿالمت املعلىماجُت في اللؼاع العمىمي باؾخصىاء الخؼبُلاث الخاصت بالضؿاع وألامً مخابعت  •

 الىػجي والخيؿُم بحن املخضزلحن في هظا املجاٌ،

 طمان الُلظت الخىىىلىظُت في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت، •
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 وإعضاص ؤصلت ؿىُت في الؼغض والعمل على وشغها،وطع ملاًِـ زاصت بالؿالمت املعلىماجُت  •

اث والبرامج التي ًخم طبؼها مً  • غ خلٌى وػىُت في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت وإبغاػها وطلً وؿم ألاولٍى العمل على حصجُع جؼٍى

 كبل الىوالت،

ً والغؾيلت في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت، •  املؿاهمت في صعم الخيٍى

ت الخضكُم الضوعي لؿالمت الىظم املعلىماجُت والشبياث.الؿهغ على جىـُظ  •  التراجِب املخعللت بئظباٍع

لجىت ؤمً الاجصاالث واملعلىماث بمجلـ ألامً اللىمي التي ًترؤؾها وػٍغ جىىىلىظُاث الاجصاٌ هما حشاعن الىوالت في ؤشؼاٌ 

 والاكخصاص الغكمي.

 جىظُمهــــــــــــــــــــــا :

ل 5املؤعر في  2010لؿىت  635مغ عضص ألا  ُاثلخظػبلا مل ًظبؽ الهُيل الخىظُمي للىوالت وؿلا للخالي :  2010ؤؿٍغ

 
 : الخىاصلكىىاث 

 : مىاكع الىاب www.ansi.tn https://enfants.ansi.tn https://tuncert.ansi.tn https://rencontres.ansi.tn www.honeynet.tn 

 كع الخىاصل الاظخماعياالغؾمُت على مى  الصـدت: facebook.com/ansitn/                    linkedin.com/company/ansi-tuncert 

 على الُىجُىب " الغؾمُت اللىاةyoutube ": https://www.youtube.com/channel/UCvDg94OdVjjEVPEcdaKdlLw 

http://www.honeynet.tn/
http://www.honeynet.tn/
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ام 7ؾاعت/ 12"زضماجه  TunCERT الاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُتًؤّمً مغهؼ  ًّ الـظاء ؾالمت واملخمشلت زاصت في مغاكبت  "ؤ

تالؿُبروي الىػجي  ُّ يخلل بالعمل إلى صؼت  .والخىبُه خحن حسجُل مساػغ ؾُبره ؤًام في الخاالث اللصىي عىض حسجُل  7ؾاعت/24ٍو

 زؼغ ؾُبروي صاهم.

 الـظــــــــــــــــــــــــــــاء الؿُبروي الىػجيفي مجاٌ مغاكبت ؾالمت 
 

 الخضابحر الىكابُت لخماًت الـظاء الؿُبروي الىػجي .1

 املؿاهضة في إوشاء مغاهؼ كؼاعُت لالؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت 1-1

في اظخماعاث لجىت شاعهذ الىوالت للؼىاعا املعلىماجُت،  كؼاعُت لالؾخجابتلضعم إخضار مغاهؼ جىـُظ اؾتراجُجُتها في إػاع 

  Cert-Socialالاظخماعي ًظم املؤؾؿاث العمىمُت املىخمُت لللؼاع ؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت كؼاعي لال مغهؼ جغهحز كُاصة 

غ  املغاهؼ اللؼاعُت الخاصت باملالُت والضؿاع.  مع مخابعت ألاوشؼت املخعللت بخؼٍى

الاجـاق مع املغهؼ  جّم ، Cert-Adminالخابع لإلصاعة  ؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُتلال  اللؼاعيغهؼ مشغوع املوؿُما ًخعلم ب

 .ًخم اؾخئىاؾ ؤشؼاٌ الترهحز بعض اللُام باهخضاباث ظضًضةؤن على الىػجي لإلعالمُت، 

 FIRSTو  Africa CERTلإلهظمام إلى  CERT.tnمؿاهضة مغهؼ إخاػت ومؿاهضة زاص جىوسخي وججضع إلاشاعة، ؤهه جمذ 

 DDoS-Antiجغهحز مىظىمت اؾدشعاع الهجماث الؿُبرهُت املىػعت   1-2

ت مخياملت لالؾدشعاع املبىغ لهجماث حجب الخضمت املىػعتجّم الاهؼالق في اهجاػ مشغوع  ُّ الظي  DDoS جغهحز مىظىمت وػى

. وؾُمىً هظا املشغوع باإلطاؿت ألهضاؿه الاؾتراجُجُت على 2020( جىوـ PNSاملسؼؽ الىػجي الاؾتراجُجي )ًىضعط طمً 

ؼ كضعاث مىظىمت ؾاهغ للىشف املبىغ  للهجماث   SAHER ANTI( module) ظضًضة وخضة بئطاؿتالصعُض الىػجي مً حعٍؼ

DDOS.  

م عضص جّم ولهظا الؼغض،  ُّ ت مخياالكخىاء   01/2018الاعالن عً ػلب العغوض املظ ُّ لالؾدشعاع املبىغ  ملتوجغهحز مىظىمت وػى

 : الخالي الخصّىع  وؿم وطلً، 1DDoSلهجماث حجب الخضمت املىػعت  

 

 
 

 

 

ت  لالجصاالث :  إجصاالث جىوـ وباعخباع ؤن   ُّ بياث  العمىم
ّ

لي  الش
ّ
 Ooredoo» ، ؤوعٍضو جىوـ « Tunisie Télécom» ومشؼ

Tunisie  » وؤوعاهج جىوـ«Orange Tunisie » بئشغاؾ ول  ،معهم شغاهت اجـاكُاث إبغام جّم مً ؤبغػ املخضزلحن في اهجاػ املشغوع

                                                 
1
 DDoS : Distributed Denial of Service 



غ الؿىىي ليشاغ الىوالت          2018لؿىت  الخلٍغ
 

 

8  

 

وعلى هظا ألاؾاؽ جّم اخضار لجىت كُاصة ولجىت  لالجصاالث. الىػىُت الغكمي والهُئت والاكخصاص الاجصاٌ جىىىلىظُاث وػاعةمً 

 .املخضزلحن املظوىعًٍ ممشلحن عً ول ظمؿىُت ملخابعت املشغوع واملصاصكت على مغاخل اهجاػه ج

 وجخمشل ميىهاث الصـلت في العىاصغ الخالُت:

 
 حؿخجُب ميىهاث جىؿحر زالٌ مً  ’’Marché Clé en Main ’’وشاملت وظُـُت مخعهض ول ػغؾ مً امللترخت العغوض جيىن  ؤن على

 ؿتراث حشمل ؾىىاث، ؤعبع ملضة املشغوع ؤهضاؾ جدلُم بظمان والخعهض -ووظُـُا جلىُا– الشغوغ بىغاؽ املبِىت للخاظُاث

  .والصُاهت الظمان
ت ملغاكبت  غ جلُُم جّم جلضًمه الى اللجىت الىػاٍع وكض جىلذ ول مً لجىت اللُاصة واللجىت الـىُت جلُُم العغوض الىاعصة واعضاص جلٍغ

ًىما  90باألمغ املىظم للصـلاث العمىمُت، على ؤن ًخم الخىـُظ في ػظىن  الصـلاث العمىمُت ػبلا لإلظغاءاث املىصىص عليها

 هإكصخى خض.

 :"اهغـــــــــــــؾ"مىظىمت صُاهت  1-3

غها باؾخمغاع : "ؾاهغ" ًخمزاصت بمىظىمت لىخت مؤشغاث  غهحز ج •   جؼٍى

 
ؼ بغوجىول  •   .جغهحزهالظي جّم  sondeاؾدشعاع للهجماث وجدُحن ظهاػ  TopNetالخعاون مع حعٍؼ

ؼ بغوجىوىٌ الخعاون  •  ظهاػ الاؾدشعاع مع مغهؼ إلاعالمُت لىػاعة الصخت بىاءا على مسخلف املؤشغاث الصاصعة مً  حعٍؼ

 الخاص به.

  :املساػغ الؿُبرهُتالخدغي وجلصخي  1-4

 ازتراقمً هىعُت ؾُبروي  خضر 1.100.000"ؾـاهغ" اهدشاؾ ؤهثر مً مىظىمت  ىوباالعخماص عل 2018جّم زالٌ ؾىت  •

"BOTNET "، ؿىتالالازتراكاث على مضاع  ألاخضار/ وفي ما ًلي عغض لخؼىع عضص هظه، 
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  :الشؼغاث  عً إلاعالن 

ت إلىو  100ؤهثر مً  ؤّمً مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت إعضاص واعؾاٌ ض الالىترووي، جظّمىذ  يىسغػم شٍغ زضمت البًر

 وؿحروؽ مخـاوجت الخؼىعة مع ابغاػ هُـُت الخماًت منها معالجتها عىض إلاصابت:سؼغة  450ؤهثر مً  إلاعالن والخىبُه عً

 الىىعُت مؿخىي الخؼىعة 2017 2018

 سؼغاث زؼحرة ظضا 15 17

 سؼغاث
 سؼغاث زؼحرة 364 407

 سؼغاث مخىّؾؼت 53 17

 day-0سؼغاث زؼحرة  5 1

 ظضا ؿحروؾاث زؼحرة 3 10
 ؿحروؾاث

 ؿحروؾاث زؼحرة  8 4

 املجمىع 448 456
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 تـــــــــــــــــــــــمعالجت الخىاصر الؿُبرهُ .2

م ىجىل  اعجبؼذ في مؼلبها بئصاباث بـحروؽ:خار ؾُبروي  376 الخىاصر الؿُبرهُت" معالجتالجت مع "ؿٍغ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تاػاع حؿازحر خاصر ؾُبروي في  22عالجذ مصالح الىوالت ججضع إلاشاعة بإن هما  ُّ   :كظاب

 2017 2018 

 28 147 الىاعصة على الىوالت املؼالبعضص 

 22 110 التي جمذ معالجتها املؼالبعضص 

ع الؿالمت املعلىماجُ إعضاصاملؿاهضة في  .3  ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمشاَع

عهاػاع عمىمُت في  تهُيل ومؤؾؿ 24ـلؿاهضة جلضًم زضماث امل 2018مصالح  الىوالت زالٌ ؾىت  جىلذ لت  اجىـُظ مشاَع
ّ
املخعل

ت، وهظهغ مً و جضكُم  بئهجاػ صعاؾاث ُّ  : ؤهمها و اكخىاءاث في مجاٌ الؿالمت املعلىماج

  عه املخعللت بالؿالمت املعلىماجُت، الشعبمؿاهضة مجلـ هىاب  في مشاَع

  املعلىماجُت  بىػاعة الصخت إلهجاػ ؾُاؾت كؼاع الصخت في مجاٌ ؾالمت ألاهظمتمؿاهضة مغهؼ إلاعالمُت. 

 : املعلىماجُت اهظمه ؾالمت في جضكُم مهماث إلهجاػ الشغوغ هغاؽ اعضاص في الخالُت املؤؾؿاث مؿاهضة جمذ هما 

 شغهت ؿؿـاغ كـصت، البىً الىػجي الـالحي، شغهت النهىض باملؿاهً الاظخماعُت، شغهت ؤشؼاٌ الؿىً  هُاول عمىمُت :

الخضًضًت، الهُئت العامت للخإمحن، الشغهت الخىوؿُت للصىاعاث الصُضلُت، صًىان ألاعاضخي الضولُت، مغهؼ الاعالمُت لىػاعة 

 ت للىلل ببجزعث.الصخت، اجصاالث جىوـ، املؼبعت الغؾمُت، الشغهت الجهٍى

  ت، وػاعة التربُت.  وػاعاث  : وػاعة العضٌ، وػاعة الشؤون املدلُت والبِئت، وػاعة ؤمالن الضولت والشؤون العلاٍع

 جإمُىاث مؤؾؿاث زاصت :COMAR شغهت ،OVH شغهت ،HAMTEL ظمعُت الىؾؼاء في البىعصت، جإمُىاث ،GAT ًبى ،

 ألامان.
  

 2018 2017 هىعُت الهجمت

 282 495 إصاباث بـحروؽ

 6 11 ازتراكاث ملىاكع الىاب 

 2 4 لخضماثا  حعؼُل

 4 21 مسح 

 19 24 جصُض 

ض مخؼـل   17 182 بٍغ

 46 60 هجماث ؤزغي 

 376 797 املجمىع
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ها ملخؼلباث هصىص جىـُظالهُاول واملؤؾؿاث في مخابعت  مجاٌفي 

 الؿالمت املعلىماجُت
غ الخضكُم الىاعصة على الىوالت (1  2018زالٌ ؾىت  جلاٍع

غ 52 الىوالت مصالح جلّلذ  غ بعىىان ؾىت ( 17) منها املعلىماجُت الىظم ؾالمت في جضكُم جلٍغ غ بعىىان ؾىت ( 35)و 2017جلٍغ جلٍغ

2018. 

 :2018 صٌؿمبر 31وطعُت مخابعت عملُت الخضكُم إلى ػاًت 

غ الخضكُم هىعُت الهُيل  جلاٍع
غ الخضكُم املىجؼ  جلاٍع

 للمّغة الشاهُت

غ الخضكُم املىجؼ  جلاٍع

 للمّغة الشالشت ؤو ؤهثر

 47 24 111 (47مؤؾؿاث مصغؿُت )

 100 92 400 ( 344مؤؾؿاث )

 1 4 12 (10مؼوصي زضماث )

 12 11 37  (24وػاعاث )

 160 131 560 (425املجمىع )
 

  

 كؼاع اليشاغ

  

غ  جلاٍع

 الخضكُم 

ــــب ـــ ــــىـــــعــ ـــ  ىان ـــ
غ الخضكُم  جلاٍع

  )للمّغة الشاهُت(

  

غ الخضكُم  جلاٍع

)للمّغة الشالشت  

 ؤو ؤهثر(

  

 الؿىىاث 

إلى  2005مً 

2014 

 ؾىت

2015 

  ؾىت

2016 

  ؾىت

2017 

  ؾىت

2018 

 58 30 9 11 12 12 98 142 (79املالُت )

 27 21 5 10 6 12 55 88 (53الؼاكت / الصىاعت )

 24 26 6 10 13 9 75 113 (87الخضماث )

 5 10 2 2 3 4 20 31 (21الاظخماعُت / الصخت )

 3 3 22 30 (54الـالخت )
 

2 8 5 

املباوي وألاشؼاٌ العمىمُت 

(14) 
29 20 4 3 1 1 7 11 

 15 14 6 7 7 8 15 43 (20الاجصاٌ ) جىىىلىظُاث

 ً الخعلُم / التربُت / الخيٍى

(66) 
44 39 1 3 1  6 4 

 8 6 1 1 4 2 19 27 (25الىلل )

 3 3 3 1 1 1 7 13 (6الخجاعة )

 160 131 35 44 55 56 370 560 ( 425) املجمىع
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بالخضكُم في ؾالمت الىظم املعلىماجُت، وإعؾالها ليل مياجب  لذ الىوالت جدُحن همىطط العىاصغ املغظعُت الخاصتجى وفي ظاهب آزغ 

 .الخضكُم واملؿؤولحن على ؾالمت الىظم املعلىماجُت

 :2007لؿىت  19مخابعت مخؼلباث ميشىع الىػٍغ ألاٌو عضص  (2

  2016  ؾىت 2017    ؾىت 2018   ؾىت

 الؿالمت مؿؤولي عضص 238 248 250

 ؾالمت لجان اخضزذ التي املؤؾؿاث عضص 55 64 65

 

 املصاصكت على الخبراء املضكلحن:بمخابعت وشاغ اللجىت امليلـت  (3

اظخمعذ اللجىت امليلـت بئبضاء الغؤي خٌى مؼالب الخصٌى على شهاصة املصاصكت ملماعؾت وشاغ زبحر مضكم في مجاٌ الؿالمت 

ت وسخب الشهاصاث  ُّ  : تاجساط اللغاعاث الخالُ إزغهاجم على  في ؤعبع مىاؾباث،املعلىماج

 البُاهاث
ش الاظخماع  جاٍع

ل  12 2018ظاهـي  30  2018هىؿمبر  07 2018ظىان  21 2018ؤؿٍغ

مؼالب 04 شخص ػبُعي–عضص املؼالب الجضًضة امللبىلت  مؼالب 09  مؼلب 15  مؼالب 10   

مؼالب 02 شخص معىىي –عضص املؼالب الجضًضة امللبىلت  مؼلب 01 _ _   

مؼالب 08 شخص ػبُعي–الخجضًض  عضص مؼالب مؼالب 02  مؼالب 04  مؼلب 11   

مؼالب 02 شخص معىىي –عضص مؼالب الخجضًض  مؼالب 03 _ _   

شهاصة 22 شخص ػبُعي–عضص الشهاصاث املسخىبت مؤكخا  شهاصة 18 _  شهاصة 25   

شهاصة 12 شخص ػبُعي–عضص الشهاصاث املسخىبت نهابُا  شهاصة 21  شهاصة 18 _   

شهاصة 01 _ _ شخص معىىي –الشهاصاث املسخىبت مؤكخا عضص   _ 

شهاصجحن 02 _ _ _ شخص معىىي –عضص الشهاصاث املسخىبت نهابُا   
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ت املصاصق عليهم  ُّ –( زبحرا 212) وازجي عشغةمابخان ، 2018ؾىت وبهظا، بلؽ عضص الخبراء املضكلحن في مجاٌ الؿالمت املعلىماج

 .شخص معىىي –جضكُم جب ا( مي08) وزماهُت -شخص ػبُعي

برػ الجضٌو الخالي جؼىع عضص الخبراء املضكلحن شخص ػبُعي وشخص معىىي زالٌ الـترة   :2018-2017ٍو

 2018ؾىت  2017ؾىت  

 212 226 -شخص ػبُعي–عضص الخبراء املضكلحن

 8 9 -شخص معىىي –عضص الخبراء املضكلحن

ت مخابعت املؤؾؿاث طاث البجى الخدخُت املعلىماجُت الخُىٍّ

ت  الىوالت كامذ - ت ومغاؾلت الهُاول الىػاٍع م ؾلؼت إلاشغاؾ–بخظهحر املؤؾؿاث والهُاول الخٍُى بظغوعة كُامها  -عً ػٍغ

واملؤؾؿاث والهُاول الخابعت لها بالخضكُم الؿىىي في ؾالمت هظمها وشبياتها مع مضها بىطعُت املؤؾؿاث والهُاول الخابعت 

   لها عً مضي جىـُظها ملخؼلباث الىصىص الترجُبُت.

م ملخلى لخلضًم مسغظاث الضعاؾت املخعللت بىطع مغظعُت لخصيُف املعؼُاث العمىمُت خظغه ممشلي عً ُىظجم ج -

ت :    CIIPاملؤؾؿاث طاث البجى الخدخُت املعلىماجُت الخُىٍّ

ً ممشلي  - ت حشٍغ ت في ؿعالُاث املؤؾؿاث طاث البجى الخدخُت املعلىماجُت الخُىٍّ ً الىػجي لخلُُم الجاهٍؼ  .CyberDrillالخمٍغ

ع الىػىُ مخابعتفي مجاٌ   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملشاَع

ع الىػىُت الخالُتاملمؿاهضة حسجُل مشاعهت الىوالت في  2018زالٌ ؾىت  جّم   : شاَع

ول مً لجىت اللُاصة واللجىت   الخظىع الضوعي واملشاعهت في:  RNIA3 et RNIA4مشغوع الشبىت الىػىُت املىضمجت لالصاعة  •

 الـىُت الخاصت 

 اللُاصة الخاصت باملشغوع،  لجىت: املشاعهت في www.legislation.tnمىظىمت  •

: الخلُُم الـجي لؿالمت املىظىمت بالخيؿُم مع ؾلؼت إلاشغاؾ واملغهؼ  "الخصغؾ إلالىترووي في املغاؾالث" علِؿت مىظىمت •

 الىػجي لإلعالمُت، باإلطاؿت إلى املشاعهت الضوعٍت في اظخماعاث لجىت اللُاصة الخاصت باملشغوع، 

ت ملياؿدت الـؿاص مشغوع • ُّ ذ باملياؾب واملصالح بالهُئت الىػى : إعضاص وجغهحز املىظىماث الاعالمُت املخعللت بالخصٍغ

 tasrih.tnشغوع ومؿاهضتها في جلُُم ؤولي ملؿخىي ؾالمت مىكع واب املالخظىع واملشاعهت في ؤشؼاٌ لجىت كُاصة 

ول مً لجىت اللُاصة واللجىت الـىُت الخاصت   واملشاعهت في الخظىع الضوعي: Cloud National" بت الىػىُتؾى خالمشغوع  •

 ،وػاعة جىىىلىظُاث الاجصاٌ والاكخصاص الغكمي املشغوع الظي حشغؾ علُه ب

علض ظلؿت عمل بملغ الشغهت الخىوؿُت للىهغباء والؼاػ  لخباخض ظاهب : (Smart gridالظهُت )الىهغبابُت الشبىت مشغوع جغهحز  •

خيىن مً مع الاشاعة ؤهه جّمذ بغمجت ملشغوع في االؿالمت املعلىماجُت   ؤلف عضاص طوي. 400جغهحز اللؿؽ ألاٌو في صـاكـ ٍو

املشاعهت في ظلؿاث عمل بملغ املعهض إلاؾتراجُجي :  IoTصعاؾت إؾتراجُجُت خٌى مأٌ إؾخعماالث ؤهترهاث ألاشُاء  إعضاص •

جم الخؼغق زاللها لبعع الخجاعب ألاوعوبُت مع إكتراح جشمحن وكض إؾخعماالث ؤهترهاث ألاشُاء، ت ظىاهب ؾالم لضعاؾتالخىوسخي 

 ،لالجصاالثصوع مغهؼ الضعاؾاث والبدىر 

 شغوع الخاص بىػاعة الضؿاع الىػجياملالخظىع واملشاعهت في ؤعماٌ لجىت كُاصة  :   PKI Defenceمشغوع •

http://www.legislation.tn/
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في ؤشؼاٌ املشاعهت : إػاع إلاؾتراجُجُت الىػىُت ملياؿدت إلاعهابوػاعة جىىىلىظُاث الاجصاٌ والاكخصاص الغكمي في  مسؼؽ عمل •

م  ىه للؼغض ٌشمل ولعمل الؿٍغ ت مً ؾلؼت إلاشغاؾ، الىوالت الـىُت لإلجصاالث، الىوالت الىػىُت للمصاصك الظي جم جيٍى

   إلالىتروهُت 

ع  الخالُتلضًم املؿاهضة مً زالٌ الخلُُم الـجي للج جّم هما   :مشاَع

 ،2017لؿىت  10جلُُم ؾالمت ومضي إخترام ملخظُاث كاهىن عضص  :e-peopleمىظىمت  •

 (.FATCAجلُُم ؾالمت الىظم املعلىماجُت ملغهؼ إلاعالمُت لىػاعة املالُت )في إػاع جىـُظ إجـاكُت  •

 FIPA Tunisia ووالت حصجُع الاؾدشماع ألاظىبيلُُم مؿخىي ؾالمت مىكع واب ج •

 ،املىظىمت: جّم جلُُم ؾالمت الخاصت باملغهؼ الؼبي الخاصت بلؼاع جىىىلىظُاث الاجصاٌمىظىمت العمل الجضًضة  •

 الخاصت بالهُئت الىػىُت لإلجصاالث املىظىمت ؾالمت جلُُم:  SMS Stopمىظىمت •

: في إػاع جىـُظ إجـاكُت بحن ؾلؼت إلاشغاؾ ووػاعة الخاعظُت جّم جلُُم  diplomatie.gov.tnالبىابت الجضًضة لىػاعة الخاعظُت  •

 ؾالمت البىابت.

 : جّم الخلُُم الـجي لؿالمت مىكع الىاب، carthage.tnمىكع الىاب الجضًض  •

 اء اللضعاثـــبىفي مجاٌ 

 املهىُت وألاواصًمُت في مجاالث الؿالمت املعلىماجُتجؼىٍغ الىـاءاث املؿاهمت في  .1

غ الىـاءاث املهىُت وألاواصًمُت في مجاالث الؿالمت املعلىماجُت على الصعُض الىػجي جّم علض  ض جؼٍى في اػاع العمل على مٍؼ

اث في ازخصاص الؿالمت  ت مـصلت والخالي لخلضًم ملترخاث الىوالت إلصعاط مدخٍى ُّ ظلؿاث عمل مع مسخلف ألاػغاؾ املعى

ي  ُت:  املعلىماجُت في مسخلف املىاهج الخيٍى

  طمً   املعلىماجُتظلؿت عمل مع مصالح عباؾت الخيىمت جّم على ازغها املىاؿلت على ملترح الىوالت إلصعاط مدىع الؿالمت

ً  2019لؿىت  البرهامج الؿىىي للخيٍى

  املضعؾت العلُا للمىاصالثظلؿاث عمل مع مضًغ Sup’com  بعض ماظؿخحر منهي بالخعاون مع على الاجـاق جّم على ازغها

 "،Cyber defenseالىوالت الىػىُت للؿالمت املعلىماجُت، في مجاٌ خماًت الـظاء الؿُبروي "

  ظلؿت مع عبِـ ظمعُتIEEE Tunisian Chapter  غها وإزغاء الجاهب ألاواصًمي لخباخض ؾبل جشمحن الىـاءاث الىػىُت وجؼٍى

 والبدثي.  

  ًتظلؿت عمل مع ممشلحن ع ً وصعم الالمغهٍؼ ً وعؾيلت لـابضة ؤعىان واػاعاث البلضًاث  إلعضاص مغهؼ الخيٍى بغهامج جيٍى

 والجماعاث املدلُت

  ظلؿت عمل مع  ممشلحن عً ظامعت جىوـ الاؿتراطُتUVT  ٌيُت مسخصت في مجا لضعاؾت ؤؿم الخعاون لبعض صوعاث جيٍى

 الؿالمت املعلىماجُت

  جي مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت في  إلصماطاون لضعاؾت ؤؿم الخع لإلصاعةظلؿت عمل مع مضًغ عام املضعؾت الىػىُت مدخىي جيٍى

يُت املعخمضة.  املىاهج الخيٍى
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  ًاملضعؾت العلُا للمىاصالثظلؿاث عمل مع ول م Sup’com  املعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت لالجصاالث و

ً في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت والظي  ؾِخم اهجاػه في اػاع ؤواصًمُت لخيؿُم الجهىص لخىـُظ مشغوع جضعُم الخيٍى

 "،Cyber security academyؾالمت الـظاء الؿُبروي "

   جي في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت طمً بغامج الخيىبً املعخمضة لضي ظلؿاث عمل مع العمل على إصماط مدخىي جيٍى

 ً ػغح صوعاث جيىٍيُت مً ألاصاء على الخيىًٍ  اكتراح"، مع CNFCPPوالتركُت املهىُت " املؿخمغ املغهؼ الىػجي للخيٍى

 )مجاالث الؿالمت املعلىماجُت(، TFPاملعجي 

ت لإلؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت "  .2  " Cyber Drillجىظُم وعشاث عمل لخلُُم الجاهٍؼ

ؼ الخىاصل بحن الهُاول الىػىُت وعؿع مؿخىي الخعاون على املؿخىي الىػجي ل لخصضي تهضؾ هظه الخظاهغاث الى حعٍؼ

ً مىهجه  ىهاث مسخلـت جىؼىي على ؤهىاع الهجماث الالىتروهُت للتهضًضاث الؿُبرهُت، وطلً مً زالٌ اللُام بخماٍع جغجىؼ على ؾِىاٍع

 ألاهثر شُىعا.

 : "Cyber Drill National "وعشت عمل وػىُت

ت لالؾخجابت هظمذ الىوالت بالخعاون مع املغهؼ الىػجي للخىىىلىظُاث في التربُت الخظاهغة  الشالشت "وعشت عمل وػىُت لخلُُم الجاهٍؼ

ت، وطلً  (Cyber Drill National) للؼىاعا املعلىماجُت والتي جم جسصُصها لبعع مؤؾؿاث طاث البجى الخدخُت املعلىماجُت الخُىٍّ

ؿجي  38شاعن في هظه الخظاهغة   .(CNTE) بامللغ الاظخماعي للمغهؼ الىػجي للخىىىلىظُاث في التربُت 2018صٌؿمبر  06ًىم الخمِـ 

 عمىمي مً مسخلف كؼاعاث اليشاغ. هُيل 13مسخص ممشل عً 

 "Cyber Drill Sectorielوعشت عمل كؼاعُت " 

بالخعاون مع املغهؼ الىػجي للخىىىلىظُاث في التربُت  Cert-Socialهظمذ الىوالت ومغهؼ الاؾخجابت الخاص باللؼاع الاظخماعي 

ت لالؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت ) ( والتي جم جسصُصها Cyber Drill Sectorielالخظاهغة الشالشت "وعشت عمل كؼاعُت لخلُُم الجاهٍؼ

ظخماعي للمغهؼ الىػجي للخىىىلىظُاث بامللغ الا  2018صٌؿمبر  13للمؤؾؿاث الخابعت لىػاعة الشؤون الاظخماعُت، وطلً ًىم الخمِـ 

 عمىمُت.  هُاول 06ي ممشل عً ؿجّ  25(. شاعن في هظه الخظاهغة  CNTEفي التربُت )

بُت بمىاؾبت جظاهغة   AFRINICصوعة جضٍع

وؿضا ممشل عً صٌو  2018هىؿمبر  28ًىم ها الاظخماعي ملغ اؾخلبلذ الىوالت ب AFRINIC’19بمىاؾبت اوعلاص الخظاهغة الضولُت 

لُت بُت اؿٍغ  .ي إلاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُتلخلُُم مؿخى . وكض جّم بهظه املىاؾبت اهجاػ صوعة جضٍع

يُت لـابضة مهىُحن صوعاثجإمحن  .3  جيٍى

  يُت لـابضة صؿعت ؾىت  باملضعؾت العلُا للىاث ألامً الضازلي، 2018-2017إؾخىماٌ الضوعة الخيٍى

  يُت بمغهؼ الاعالمُت لىػاعة الصخت لـابضة اػاعاث وطلً في اػاع مً زاعط العاصمت وػاعة الصخت مً جإمحن صوعة جيٍى

 اجـاكُت الشغاهت املمظاة بحن الىوالت واملغهؼ،

  يُت  لـابضة اػاعاث وطلً بمغهؼ  الاعالمُت لىػاعة الصخت  وجدؿِؿُتاللُام بضوعاث جيٍى

  علض ظلؿت عمل بملغ املضعؾت العلُا للىاث ألامً الضازلي لخلُُم جضزل الىوالت في الضوعة الـاعػت ووطع الخصىع

يُت امللبلت.العام لبرهامج   الضوعة الخيٍى
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  جىظُم ظلؿت عمل مع ظمعُت الىؾؼاء في البىعصت بدظىع ممشلحن عً واؿت املؤؾؿاث املىسغػت لخظهحرها

 وبضوع الىوالت في إلاخاػت واملؿاهضة في املجاٌ. 2004لؿىت  5بملخظُاث اللاهىن عضص 

يُت خصصجإمحن  .4  ووعشاث جدؿِؿُت لـابضة جالمُظ وػلبت  جيٍى

يُت الى شغابذ مسخلـت مً مؿخعملي ألاهترهاث والخىىىلىظُاث الخضًشت: ظامعُحن،  20ؤمىذ اػاعاث الىوالت  وعشت جدؿِؿُت وجيٍى

 :ًلي مـصلت هماػلبت، جالمُظ، مهىُحن 

ش امليان الـخـظاهـغة ع/ع  الخاٍع

1-  
جإمحن وعشت عمل خٌى ؾالمت الـظاء الؿُبروي باملضعؾت 

ت للتربُت بخىوـ   2الغكمُت لـابضة املخـلضًً باملىضوبُت الجهٍى

الـظاء الغكمي للمضاعؽ 

 الابخضابُت
 2018ظاهـي  25

2-  
جإمحن وعشت عمل خٌى ؾالمت الـظاء الؿُبروي باملضعؾت 

ت للتربُت ببن عغوؽالغكمُت   لـابضة املخـلضًً باملىضوبُت الجهٍى

ت للتربُت والخيىًٍ  املغاهؼ الجهٍى

 املؿخمغ بً عغوؽ
 2018ظاهـي  26

3-  

جإمحن وعشت عمل لـابضة ؤعظاء لجىت "اؾتراجُجُت خماًت 

ألاػـاٌ على ألاهترهاث" بمىاؾبت الاخخـاٌ بُىم ألاهترهاث ألاهثر 

 Safer Internet Dayؤمىا 

املغهؼ الىػجي لإلعالمُت املىظهت 

 للؼـل بخىوـ
 2018ؿُـغي  06

 جإمحن وعشت عمل لـابضة امليّىهحن والاولُاء  -4
املغهؼ الجهىي لإلعالمُت املىظهت 

 للؼـل بلـصت
 2018ؿُـغي  06

5-  
جإمحن وعشت عمل لـابضة امليّىهحن والاولُاء باملغهؼ الىػجي 

 لإلعالمُت املىظهت للؼـل بخىوـ

الىػجي لإلعالمُت املىظهت املغهؼ 

 للؼـل بخىوـ
 2018ؿُـغي  10

6-  
 جإمحن وعشت عمل لـابضة امليّىهحن

 والاولُاء

املغهؼ الجهىي لإلعالمُت املىظهت 

 للؼـل بؼػىان
 2018ؿُـغي  21

 2018ماعؽ  02 صاع الشباب الصىاؾ بؼػىان جإمحن وعشت عمل لـابضة الخالمُظ    -7

 ولُت العلىم بلابـ الؼلبت والاؾاجظةجإمحن وعشت عمل لـابضة   -8
ماعؽ  06و05

2018 

 2018ماعؽ  11 اهخىبغ بجزعث 15بضاع الشباب  جإمحن وعشت عمل لبعع ٌعواص صاع الشباب  -9

10-  
 For Successful Student جإمحن وعشت عمل  جدذ عىىان "

Projects "  
 املعهض العالي لإلعالمُت بالياؾ

ماعؽ  13و  12

2018 

 وعشت عمل  لـابضة الخالمُظجإمحن   -11
Collège pilote Ali Trad 

Montfleury-Tunis 
 2018ماعؽ  14

 2018ماعؽ  15 ملغ الىوالت ولُت العلىم بلابـ  كبٌى مُضاهُت لؼلبت  -12

13-  

" جّم جإمحن وعشت IEEE Tunisianفي اػاع جظاهغة هظمتها ظمعُت " 

 IPROTECTعمل خٌى خماًت عىىان بغوجىوٌى ألاهترهاث 

(Offensive Security )   المُظ مشاعهحن في الخظاهغة جلـابضة

 املظوىعة

 2018ماعؽ  18-20 ؾىؾت
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14-  
جإمحن وعشت عمل  لـابضة امليّىهحن و الاولُاء الخابعحن للمغهؼ 

 الىػجي لإلعالمُت املىظهت للؼـل بخىوـ

املغهؼ الىػجي لإلعالمُت املىظهت 

 للؼـل بخىوـ
 2018ماعؽ  20

ل ؤ 01 املغهب الشبابي حي الخظامً جىظُم وعشت جدؿِؿُت في الؿالمت املعلىماجُت لـابضة الشباب  -15  2018ؿٍغ

16-  

املشاعهت في الللاء الخدؿِسخي خٌى مساػغ الالعاب الالىتروهُت وؾبل 

الىكاًت مً ازاعها الؿلبُت لـابضة الخالمُظ باملضعؾت الاعضاصًت ؾاكُت 

 الضابغ بصـاكـ

صًت ؾاكُت الضابغ املضعؾت الاعضا

 بصـاكـ
ل 06  2018 ؤؿٍغ

17-  
جىظُم وعشت جدؿِؿُت في الؿالمت املعلىماجُت لـابضة الشباب 

 بمضعؾت ههج الؿاخل
ل 21 مضعؾت ههج الؿاخل  2018اؿٍغ

18-  

يُت لـابضة ػلبت مً املضعؾت العلُا للمىاصالث    SUP جإمحن صوعاث جيٍى

Com   جـعُل إزخصاص "الؿالمت في إػاع ً املعلىماجُت" في مىاهج جيٍى

 مهىضؾحن

 املضعؾت العلُا للمىاصالث

   SUPCOM 
 

19-  

جىظُم خملت جدؿِؿُت بالخعاون مع الجامعت الخىوؿُت لىواالث 

لـابضة وواالث ألاؾـاع خٌى الخصضي  AMADEUS( و  FTAVألاؾـاع)

للهجماث الؿُبراهُت إزغ  الهجماث التي حعغطذ لها بعع وواالث 

 ألاؾـاع الخىوؿُت

 2018ؤهخىبغ  09 ؾىؾت

 2018ؤهخىبغ  10 صـاكـ

 2018ؤهخىبغ  17 ظغبت

 2018 هىؿمبر 01 جىوـ

20-  
يُت بالخيؿُم مع  في إػاع ؿعالُاث    AfricaCERTجىظبم صوعة جيٍى

AFRINIC’19  
 الخماماث

 هىؿمبر 30 و 26

2018 

21-  
املشاعهت في ًىم صعاسخي خٌى إلاؾخلؼاب إلالىترووي للجماعاث 

 املخؼغؿت للـئاث الشبابُت

املضعؾت العلُا للىاث ألامً 

 الضازلي
 2018هىؿمبر  27ًىم 

 الىظم املعلىماجُت   ؾالمتجىظُم امللخلى الشامً للمهىُحن في مجاٌ  .5

في إػاع ؿعالُاث "شهغ الؿالمت املعلىماجُت" هظمذ الىوالت الىػىُت للؿالمت املعلىماجُت، جدذ إشغاؾ الؿُض وػٍغ 

ؤهخىبغ  26و 25جىىىلىظُاث إلاجصاٌ وإلاكخصاص الغكمي،  امللخلى الضوعي الشامً للمهىُحن في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت، ًىمي 

 وجم الخؼغق زالٌ الُىم ألاٌو مً امللخلى إلى العضًض مً املداوع هظهغ مً ؤهمها: بلمغث،  االص بجٌز الب 2018

 الجىاهب العملُاجُت والخىظُمُت لظمان ؾالمت الـظاء الؿُبروي الىػجي، 1.1

 ت  ،ؾالمت املؤؾؿاث طاث البجى الخدخُت املعلىماجُت الخٍُى

خظي الجاهب املخعلم بؿالمت "املؤؾؿاث طاث البجى الخدخُت املعلىماجُت  ،الؿُبرهُتل جؼىع وجىىع حجم املساػغ والتهضًضاث ظفي 

ت" بإهمُت بالؼت في "مشغوع املجلت الغكمُت". وفي هظا الؿُاق، جم جسصُص الجلؿت ألاولى لعغض املصؼلخاث والخصيُـاث  الخٍُى

 وألاخيام الخىظُمُت طاث العالكت.

  الؿُبروي الىػجيالخصغؾ العملُاحي في ؾالمت الـظاء 
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 Computer Emergency Responseللؿهغ على ؾالمت الـظاء الؿُبروي جىظض املئاث مً مغاهؼ الاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت )

Team،مىً حعٍغف مغاهؼ إلاؾخجابت  ( في ظمُع ؤهداء العالم يىن إما وػجي ؤو زاص. ٍو والتي منها مً ًيخمي لضٌو ؤو لشغواث ٍو

ماجُت بإنها هُاول كاصعة على صعم الىكاًت والاؾخجابت للخىاصر الؿُبرهُت التي جؤزغ على ؤهظمت املعلىماث والبجى للؼىاعا املعلى 

 الخدخُت.

وفي هظا الؿُاق، جىاٌو امللخلى مؿابل مسخلـت جسص مغاهؼ إلاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت )الىػىُت ؤو الخاصت ؤو اللؼاعُت( 

 ع الظي جلعبه الىوالت الىػىُت للؿالمت املعلىماجُت  للخيؿُم ؿُما بُنها.وآلُاث العمل البُيُت والضو 

 : خىهمت خماًت املعؼُاث الؿُاصة الغكمُت 2.1

في ول لخظت ًخم إهخاط ومعالجت حجم هابل مً البُاهاث في الـظاء الؿُبروي، بمسخلف جصيُـاتها )عامت، زاصت،  ؤو 

لخصيُف البُاهاث، واملساػغ املدخملت، وظملت الؿُاؾاث وإلاظغاءاث والىؾابل شخصُت(، ومً هىا وان مً الظغوعي وطع جصىع 

 الالػمت لظمان خؿً إصاعة وؾالمتها.

ً املشاعهحن في امللخلى مً مؿاخت جىاصل 
ّ
هظا، وجىاصل امللخلى لُىمه الشاوي، مً زالٌ جىظُم عضة وعشاث عمل ؿىُت لخمى

 مت الؿُبرهُت.والخعغؾ على الخلٌى املبخىغة في مجاٌ الؿال 

منهي مً املدترؿحن في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت، ومؿؤولحن على ؾالمت الىظم املعلىماجُت  250شاعن في هظا امللخلى ؤهثر مً 

ً الىظم املعلىماجُت،....(.   ومضًٍغ

               
 

             
 

  جىظُم ًىم صعاسخي خٌى "مغظعُت جصيُف املعؼُاث العمىمُت"  .6

غ  في إػاع زخم الضعاؾت باملضعؾت الىػىُت  2018صٌؿمبر  05خصيُف املعؼُاث العمىمُت، جم ًىم لمغظعُت املخعللت بخؼٍى

جلضًم مسغظاث الضعاؾت، وزاصت منها مشغوع ألامغ خٌى اللىاعض  خُض جّم مشاعن  200إعالمي خظغه ؤهثر مً ًىم  ، جىظُملإلصاعة

 .لخعمُم العمل باملغظعُت للىوالتاملسؼؽ العملي  ملترح هما جم جلضًم .املشترهت لخصيُف و إصاعة املعؼُاث العمىمُت
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 : الؿالمت املعلىماجُت جظاهغاثاملشاعهت في  .7

 :على الصعُض الىػجي مـصلت هما ًليفي مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت جظاهغة  19في  2018زالٌ ؾىت شاعهذ الىوالت 

ـش امليان الـخـظاهـغة ع/ع  الـخـاٍع

ٌ  ألامً لضعاؾاث الخىوسخي الىضوة الىػىُت التي هظمها املغهؼ  -1  " مىطىع الشامل خى

 الؿبروي"  ألامً
 2018ؿُـغي  24 هٌؼ كىلضن جىلُب بخىوـ

2-  
 2018ماعؽ  Collège LaSalle 08 وجلضًم مضازلت خٌى خماًت املعؼُاثجظاهغة خٌى "خماًت املعؼُاث " 

" مع جلضًم مضازلت لـابضة ؿىحي  2020الُىم الضعاسخي خٌى "العضالت الغكمُت   -3

 الاعالمُت بىػاعة العضٌ
 2018ماعؽ  17 هٌؼ املهاعي بالخماماث

لعاب الضوعة الؿاصؾت ملهغظان عبُع الؼـل مع جلضًم مضازلت خٌى مساػغ ألا  -4

 الالىتروهُت على ألاػـاٌ 

املغهب الشلافي ابً الـغاث 

 باللحروان
 2018ماعؽ  18

ت للمغؤة وألاؾغة والؼـىلت بجىضوبت وجلضًم   -5 جظاهغة هظمتها  املىضوبُت الجهٍى

 مضازلت خٌى ألالعاب إلاهتروهُت الخؼحرة وجإزحرها على الؼـل واملغاهم  
 2018ماعؽ  21 ػاع الضماء

 Droit et»  املؿخضًغة خٌى "خلىق وخماًت ألاػـاٌ على ألاهترهاث"املابضة   -6

protection des enfants en ligne» 
 2018ماعؽ  21-22 هٌؼ املىؿمبًُ بلمغث

ؿعالُاث املعغض الظي اهخظم بشاعع الخبِب بىعكُبت بخىوـ العاصمت بمىاؾبت   -7

   2018ماعؽ  24العُض الىػجي للؼـىلت 
 2018ماعؽ  24 شاعع الخبِب بىعكُبت

الللاء الضعاسخي خٌى مساػغ الاهترهاث والبرمجُاث املىظهت للؼـل الظي هظمه   -8

  ً  معهض ابً ؾِىا للخيٍى
 2018ماعؽ  31 كصغ العلىم بامليؿخحر

9-  
 التي هظمتها املضعؾت الىػىُت لعلىم الاعالمُت HACK ZONE TUNISIAجظاهغة 

املضعؾت الىػىُت لعلىم 

 الاعالمُت
ل  14  2018اؿٍغ

خٌى الىظام العام لخماًت املعؼُاث و الامً الؿُبروي التي هظمها   جظاهغة  -10

NetCom و PaloAlto 
ل   17 هٌؼ الشحراجىن   2018اؿٍغ

11-  

 خٌى : جظاهغة

الترؾاهت اللاهىهُت والخىظُمُت في الـظاء الؿُبروي في جىوـ )اللىاهحن اللابمت  -

 وألاهظمت املـغوطت في بعع اللؼاعاث(

 م الؿالمت )املخؼلباث والخؼىاث وألاؾالُب وألاصواث(جضكُ -

املضعؾت الخىوؿُت 

 للخلىُاث
ل 18  2018اؿٍغ

ؾالمت الـظاء الؿُبروي مً الاعهاب خٌى هظمتها وػاعة الشؤون الضًيُت  جظاهغة  -12

 والخؼغؾ
 2018ماي  03و 02 ظغبت

13-  
للغكابت  جىوـالىضوة التي هظمتها وػاعة التربُت بالخعاون مع  هظم مغهؼ 

 Promouvoir» جدذ عىىان :    الضًمىكغاػُت على اللىاث املؿلخت )صًياؾ(

une culture de la cyber sécurité en milieu scolaire » 
 2018ظىان  20 هٌؼ كلضن جىلُب املشخل

14-  
ؤشؼاٌ املؤجمغ الخدظحري للمت ألاؾغة العغبُت جدذ شعاع "ألاؾغة العغبُت 

"، بالشغاهت بحن وػاعة املغؤة وألاؾغة والؼـىلت وهباع 2030وألاظىضة ألاممُت 

 الؿً وظامعت الضٌو العغبُت ومىظمت ألاؾغة العغبُت،
يا  2018ظىان  22و  21 هٌؼ اؿٍغ
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تهضؾ الى جىظُم مشترن لخظاهغاث  لضعاؾاث ألامً الشاملاملغهؼ الخىوسخي هظا وججضع الاشاعة ؤهه جّم امظاء اجـاكُت حعاون مع 

يُت وجدؿِؿُت في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت   مسخصت وعشاث جيٍى

 جإػحر الؼلبت وكبٌى التربصاث .8

  جغؤؾذ الىوالت لجان جسغط ػلبت املعهض العالي للضعاؾاث الخىىىلىظُت لالجصاالثISET’Com، 

 املضعؾت العلُا للمىاصالث  ول مً  جغؤؾذ الىوالت لجان جسغط ػلبت Sup’com " و مؤؾؿتEsprit School of 

Business،" 

 ( مؼلب جغبص مً مسخ86جم كبٌى ) زخم صعوؽجغبص في اػاع ( 42)منها  لخاصتالف املؤؾؿاث الجامعُت الخيىمُت و. 

 عبر وؾابل الاعالم وشبياث الخىاصل الاظخماعُت الخىعُت والخدؿِـ .9

غ آلُاث الخىاصل مع مسخلف املؿخسضمحن، جم إخضار خؿاب على مىكع الخىاصل  – للخساػب  Linkedinفي إػاع جؼٍى

 مخابع في ظغؾ بعع ألاًام. 700املخابعحن ؤهثر مً  كاعب عضصمع املهىُحن و 

اث الىوالت على كىاتها بالُىجىب 40حسجُل ؤهثر مً . –  ،ؤلف مشاهضة ليشٍغ

 .مشاعن 9400ججاوػ عضص املىسغػحن بالصـدت الغؾمُت للىوالت على الـاٌؿبىن  –

 الخعاون الضولي وإلاكلُميفي مجاٌ 

 :2018، جم زالٌ ؾىت في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت خغص على جشمحن الخجغبت الخىوؿُت وهـاءاتها وكضعاتهافي اػاع ال

ىُت  Carnegie Melonظامعت مً كبل  CERTعالمت الىوالت ل عزصت إؾخعماٌججضًض  –   ألامٍغ

بهضؾ وطع آلُاث حعاون في ما  CERT-LUاظغاء مداصزاث مع مغهؼ الاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت الخاص بضولت لىهؿمبرغ  –

 الضولُت. Firstمع إلاشاعة بإهه ػلب مؿاهضة الىوالت في جمىُىه مً إلاهظمام إلى شبىت  ًخعلم بدماًت الـظاء الؿُبروي.

مغهؼ ظىُف لغكابت الضًملغاػُاث على اللىاث املؿلخت ؿغع  الىضوة التي هظمها  -15

مت»جدذ عىىان   " DCAF جىوـ "  «خماًت الشباب مً الاهدغاؾ والجٍغ
 هٌؼ املىؿىبًُ

لُت  05و  04 ظٍى

2018 

16-  
 2018ؾبخمبر  25و 24 عباؾت الجمهىعٍت هضوة خٌى "الضؿاع الؿُبروي"

17-  
املشاعهت في الللاء الضعاسخي خٌى املساػغ وؤؿظل الؼغق لخماًت هـؿً في العالم 

الظي هظمه معهض  خالمُظ والؼلبتاملىظهت للالاؿتراضخي للشبياث الاظخماعُت 

 IMSET Nabeulاملؼغبي للعلىم إلاكخصاصًت والخىىىلىظُا بىابل 

 -صاع الشلاؿت صاع شعبان 

 هابل
 2018 ؤهخىبغ 21

شت عمل لخلُُم مؿخىي إلاؾخجابت للؼىاعا املعلىماجُت في وع املشاعهت في   -18

 للبىىن واملؤؾؿاث املالُت( هظمتها الجمعُت املهىُت SWIFTاللؼاع املالي )

الجمعُت املهىُت للبىىن 

 واملؤؾؿاث املالُت
 2018ؤهخىبغ  22

19-  
 املشاعهت في الىضوة الخاصت بالخىؾبت السخابُت في ألاؾىاق الىاشئت

اللؼب الخىىىلىجي 

 الؼؼالت
 2018ؤهخىبغ  31
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 :مع مسخلف الهُاول الضولُتالخيؿُم والخعاون  .1

 اكتراح وعكت مشغوع خٌى الخعاون مع اللىؿمبىعغ في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت. -

 ابضاء الغؤي خٌى  مشغوع مظهغة جـاهم بحن ألاماهت العامت لجامعت الضٌو العغبُت و املصلخت الصِىُت إلصاعة ؿظاء ألاهترهاث، -

ت.  - ُّ لي جخعلم بالؿالمت الؿُبرهُت وخماًت املعؼُاث الصخص  ابضاء الغؤي في مشغوع اجـاكُت ؾخمظيها جىوـ مع الاجداص الاؿٍغ

 FIRSTو  Africa CERTلإلهظمام إلى  CERT.tnمؿاهضة مغهؼ إخاػت ومؿاهضة زاص جىوسخي  -

      FIRSTؿاهضة ببىعهُىاؿاؾى  لإلهظمام إلى مؿاهضة ول مً مغهؼ إلاخاػت و املؿاهضة بالبِىحن و مغهؼ إلاخاػت و امل -

 الخمىكع العالمي في مجاٌ الؿالمت املعلىماجُت .2

ه ؤؾخىهُا خالظي هظم Egov Academy- National Cyber Security Index -في الخصيُف الضولي  28جمغهؼث جىوـ في املغجبت   

ظم   صولت. 49زالٌ شهغ ؿُـغي ٍو

 كبٌى الىؿىص ألاظىبُت: 1.2

 ، الىؿىص الخالُت:2018اؾخلبلذ الىوالت زالٌ ؾىت 

لضولت الؿىصان للخعغؾ عً كغب على الىوالت وألاوشؼت التي جظؼلع بها، والىظغ الهُئت اللىمُت لالجصاالث  عًممشل  وؿض   -

ت في  لي. على الصعُضًً العغبي البلضًًبؿؽ ؤؾـ للخعاون في مجاالث الؿالمت الؿُبرهُت مما ٌؿاهم في عؿع ظاهٍؼ  والاؿٍغ

 املعلىماجُت بالدشاص، للؿالمتالىػىُت  الىوالت مً وؿض -

 الىػىُت للؿالمت املعلىماجُت واملصاصكت إلالىتروهُت بؼُيُا.   الىوالت مً وؿض -

 املـشـاعهـت في الخظاهغاث الـضولـُـت: 1.3

 جظاهغاث صولُت مـصلت هما ًلي: 05في  2018شاعهذ الىوالت زالٌ ؾىت 

ش املشاعوىن مً الىوالت البلض مىطىع الخظاهغة  الخاٍع

لي   وعشت عمل بضعىة مً لجىت الاجداص ألاؿٍغ

عاث ملىاظهت  خٌى الاؾتراجُجُاث والدشَغ

 الخدضًاث والتهضًضاث الؿُبرهُت.

 ؤصٌـ ؤبابا / ؤزُىبُا
 مهىضؽ عبِـ 

 ٌ  ومدلل ؤو
لُت28إلى  22مً   2018 ظٍى

اعة صعاؾُت للىخضة املسخصت في الجغابم  ٍػ

م الاؾخجابت        الؿبرهُت و ؿٍغ

 (CERT-ROللؼىاعا املعلىماجُت الغوماوي )

ٌ  عوماهُا -بىزاعاؾذ   2018 بخمبرؾ 19إلى  16مً  مهىضؽ ؤو

ؿعالُاث ألاؾبىع إلاكلُمي لألمً الؿِبحراوي في 

  املىؼلت العغبُت 
 اليىٍذ

 مدللحن  02

 مهىضؾحن 02و
 2018ؤهخىبغ  25الى  21مً 

ت إهخساب الاجداص الضولي  مجلـاث عظٍى

 2022 -2016للـترة  ITU لالجصاالث
 املضًغ العام إلاماعاث -صبي 

هىؿمبر  06ؤهخىبغ إلى  29مً 

2018 

لي ألاٌو خٌى ألامً الؿِبحراوي  2018ؤهخىبغ  18 إلى 16 مً مدلل -ؤزُىبُا -ؤصٌـ ؤبابا املىخضي الاؿٍغ
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جدُحن واكتراح هصىص كاهىهُت وجغجُبُت الخاصت بؿالمت في مجاٌ 

 الىظم املعلىماجُـــــــــــــــــــــــــــــت
 :2018ٌ ؾىت زالجّم للخؼىعاث، الىصىص الترجُبُت الخاصت بالؿالمت املعلىماجُت مىاهبت على  والخغص في إػاع العمل

  ت وخالت الؼىاعا اصت زهصىص ظضًضة جخعلم  إلصعاطجلضًم ملترح الىوالت بالهُاول الىػىُت طاث الىظم املعلىماجُت الخٍُى

  مشغوع "املجلت الغكمُت"،ب الغكمُت

  الخظهحر والخإهُض على طغوعة اجباع كىاعض وإظغاءاث الؿالمت املعلىماجُت عىض الخصغؾ وإصاعة املىظىماث املعلىماجُت في اػاع

والخؿاباث املـخىخت على مىاكع الخىاصل الاظخماعي. وفي هظا إلاػاع، جّم صازل الهُيل ؤو عىض الخصغؾ وإصاعة مىاكع الىاب 

ع ال  الترجُبُت الخالُت ومىاؿاتها الى وػاعة الاشغاؾ:ىصىص اعضاص مشاَع

عىض امليشىع خٌى جضعُم إظغاءاث الؿالمت املعلىماجُت بالهُاول العمىمُتمشغوع ميشىع  - ، الظي ًلغي َو

ل  17املؤعر في  19عضص   ،2007ؤؿٍغ

  للهُاول الىػىُت، املىاكع الالىتروهُت ؾالمتهص مشغوع ميشىع خٌى  -

  ت،مشغوع إعضاص ُّ وطلً الخيؿُم مع وػاعة إلاشغاؾ، ب هغاؽ شغوغ زاص بيشاغ الخضكُم في مجاٌ الؿالمت املعلىماج

بئصضاع اللابمت واملخعلم  2018ماي  11املؤعر في  2018لؿىت  417ملخظُاث ألامغ الخيىمي عضص  جؼبُمفي اػاع 

ت إلهجاػ مشغوع وطبؽ ألاخيام طاث  ت لألوشؼت الاكخصاصًت الخاطعت لترزُص وكابمت الترازُص إلاصاٍع الخصٍغ

 الصلت وجبؿُؼها.
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 املىاعص البشٍغمجاٌ الخصغؾ في في 
ّ
 بالىوالت تـــ

 :2018مىفى ؾىت جىػَع ألاعىان خؿب الصىف في  .1

 :مـصلحن هما ًليعىها بضون اعخباع املضًغ العام  88، 2018عضص الجملي ألعىان الىوالت في مىفي ؾىت البلؽ   

 ؤعىان ملخلحن لضي الىوالت، 5عىن كاع و 70عىن مباشغ منهم  75 -

 عىن ملخم زاعط الىوالت، 12 -

 عىن مىطىع في خالت عضم املباشغة الخاصت.  01 -

ًوؿبت جإػحر جّم حسجُل اعجـاع  غظع طلً  2017%زالٌ ؾىت  67,7% ملابل  70,6 إلى ألاعىان املباشٍغ لالهخضاباث الخاعظُت ٍو

 إػاع( 14) 2018  املىجؼة زالٌ ؾىت 

بحن الجضٌو الخالي جىػَع ألاعىان خؿب ألاؾالن والخؼؽ   املهىُت:ٍو
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ت: .2  جىػَع ألاعىان خؿب الىطعُت إلاصاٍع

ش  ً بالىوالت بخاٍع ً وامللخلحن لضي  مً ظملت ألاعىان  85 %: 2018 صٌؿمبر 31بلؼذ وؿبت ألاعىان املباشٍغ )اللاٍع

بحن الجضٌو الخالي املعؼُاث  امللخلحن زاعط الىوالت واملدالحن على عضم املباشغة. ، وجخيىن اليؿبت املخبلُت مً ألاعىانالىوالت ٍو

 املظوىعة :

ت الخؼت العضص خؿب الخؼت عضص إلاهار عضص الظوىع   الىطعُت إلاصاٍع

 مهىضؽ عبِـ 3 1 2

 

 

 مترؾمحن

)ً  )مباشٍغ

 

 

 

 

 

11 6 17  ٌ  مهىضؽ ؤو

6 4 10  ٌ  مدلل ؤو

 مدلل 10 2 8

 مخصغؾ عبِـ 1 - 1

 مىصغؾ ؤٌو  6 3 3

 مخصغؾ 4 3 1

 (1املجمىع ) 51 19 32

 جلجي 6 3 3

 ملخم إصاعة 2 2 -

  3عىن زضماث صىف 3 - 3

 (2املجمىع ) 11 5 6

 1عىن زضماث صىف 3 - 3

 (3املجمىع ) 3 - 3

 عىن خغاؾت وجىظُف 1 1 -

 عىن خغاؾت وجىظُف مسخص 4 2 2

 (4املجمىع ) 5 3 2

 (4(+)3(+)2(+)1مجمىع ) 70 27 43

 مهىضؽ عبِـ 1 1 -

 الىوالت ملخلحن لضي

1 - 1  ٌ  مخصغؾ ؤو

 جلجي 1 - 1

 ملخم إصاعة 1 1 -

 عىن إصاعة 1 1 -

 (5املجمىع ) 5 3 2

 مهىضؽ عبِـ 3 - 3

 ملخلحن زاعط الىوالت

6 - 6  ٌ  مهىضؽ ؤو

 مدلل 2 - 2

 جلجي 1 - 1

 (6املجمىع ) 12 0 12

 املدالحن على عضم املباشغة ملخم إصاعة 1 1 -

  (7املجمىع ) 1 1 -

 املجمىع العـام 88 31 57
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 :2018ؤعماع ألاعىان بالىوالت زالٌ ؾىت  معضالثٌو  .3

ً بالىوالت زالٌ ؾىت ألاعىان بلؽ معضٌ ؤعماع  ـؿغ هظا   39 ؾىت ملابل 38:  2018املباشٍغ ؾىت في الؿىت الـاعػت ٍو

  . ؾىت 30ًبلؽ معضٌ ؤعماعهم الظي عىن( و  14) الاهسـاض بمعضٌ ؤعماع املىخضبحن الجضص

ت  31/12/2017في  عضص ألاعىان  31/12/2018في  عضص ألاعىان دت العمٍغ  الشٍغ

 ؾىت 30و  20بحن  06 09

 ؾىت 40و  31بحن 48 43

 ؾىت  60و  41بحن  19 23

 املجمىع 73 75
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 محللين
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 أعوان خدمات

 أعوان حراسة وتنظيف

 ذكور إناث


