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انى  القوم  استعرض الدكتور أحمد عبد الحافظ  نائب رئيس الجهاز  لتنظيم االتصاالت لشئون األمن السيبر
ا  2022أن الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية سيتم إصدارها قبل نهاية العام الجاري  مشبر

  وخاصة فيما يخص حماية ال
انى   مجال االمن السيبر

ى
بنية التحتية الحرجة، جاء ذلك اىل جهود الدولة ف

  الذي ينعقد عىل هامش فعاليات المؤتمر السنوي 
انى خالل مشاركته ضمن جلسات مؤتمر األمن السيبر

 . 7السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وطن رقم  
 

  تعقد خالل فعاليات النسخة السابعة من
  " الت 

انى مؤتمر "وطن  أضاف خالل جلسات " األمن السيبر
  وردت لمركز  7رقم  

" الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إىل بعض اإلحصائيات الت 
  محافظات مثل محافظات الصعيد 

ى
  كشفت عن وجود جرائم جديدة ف

ت" خالل آخر شهرين والت  "سبر
  المحافظات متعلقة بالميت

ى
نت ف   طوارئ اإلنب 

س والفيسيوك والدلتا ولذلك نبحث عمل مراكز لتلق  ا فبر
 وانستجرام وتويب  . 

 
ت  انى من خالل نشر التوعية  المرصيوأشار إىل أن السبر ا اىل بناء ثقافة االمن السيبر يوىل اهتماما كببر

ت     المرصيالمجتمعية لفئات المجتمع المختلفة  و اوضح ان من بعض أمثله نشاطات السبر
ى
هذا  ف

  المدارس عىل  مستوى الدولة بالكامل وعىل مستوي 
ى
ى ف المجال تدريب الطالب وتأهيل المتخصصير

 .  
انى   مجاالت األمن السيبر

ى
 المنطقة العربية أيضا تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية ف

 
  أيضا ضمن أولويات التحول الرقم  اآلمن وتنفيذ المعايبر وق

يع  يأن  ياس مدى وأشار إىل أن المحور التشر
ام كل الجهات والكيانات بتنفيذ آليات األمن الرقم  .  ى  الب 

 
نت ال يعرف    تحدث عىل  شبكة اإلنب 

ما يقومون به هو جريمة  أصحابها أنوقال إن معظم الجرائم الت 
    القانون،يحاسب عليها 

ى
كما يجب تدريب الجهات التنفيذية للحفاظ عىل  ما يعرف باألدلة الرقمية ف

ونية. اإللالقضايا   كب 
 

ى التطورات التكنولوجية والجهات    الدولة لسد الفجوة بير
ى
ى الجهات المعنية ف وأكد أنه يتم حاليا التعاون بير

ر  القانون،منفذة  و نراع   الدوىل  ا إىل أن العالم كله أصبح قرية واحدة ولذلك نحرص عىل التعاون مشبر
  الفعالة  المشاركة

ى
. كل االتفاقيات الدولية المنظمة ل  ف  

انى  لفضاء السيبر

  مرص مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون 
ى
ى المنظمة لهذا القطاع ف وأشار إىل أن بعض القوانير

   وهاممكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات لهم دور فعال 
ى
 حوكمة السوق.  ف


