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الوطنية لخدمات الشبكة “المادة :”24
تعريف بمركز أمن المعلومات حسب النظام الداخلي للهيئة
ّ
الخاصــة بأمــن وحمايــة المعلومــات والشــبكات بمــا فيهــا المواقــع
التنظيميــة المســؤولة عــن وضــع المواصفــات والمعاييــر وكافّــة الوثائــق
»هــو الوحــدة
ّ
ّ
اإللكترونيــة علــى الشــابكة واإلش ـراف علــى ُحســن االلت ـزام بهــا ،إو�نجــاز األبحــاث واالختبــارات الالزمــة والممكنــة فــي إطــار تأميــن بيئــة عمــل آمنــة
المعلوماتيــة إو�تّخــاذ مــا يمكــن مــن إجـر ٍ
اءات
الخاصــة بمواجهــة حــاالت الطـوارئ علــى الشــبكة أو غيرهــا مــن الشــبكات
ومناســبة ،ووضــع المعاييــر
ّ
ّ
وعالجيـ�ة إو�دارة فـ�رق عمـ�ل للتصـ�دي لهـ�ا».
وقائيـ�ة
ّ
ّ
لقــد دأب مركــز أمــن المعلومــات منــذ تأسيســه علــى تطويــر واقــع أمــن المعلومــات علــى مســتوى الجمهورّيــة العربيــة الســورية ،مــن خــال وضــع
المعلوماتيــة الحكوميــة ،والعمــل علــى
الخاصــة بأمــن المعلومــات ،إو�جـراء االختبــارات األمنيــة للمنظومــات
الوطنيــة
السياســات والمعاييــر والمواصفــات
ّ
ّ
ّ
تتعرض لها الشــبكة والمنظومات المعلوماتية ،وأدى ذلك
نشرــ ثقافة أمن المعلومات والتوعية األمنية ،واالســتجابة لحاالت الطوارئ
ّ
المعلوماتية التي ّ
إل�ىـ رفعــ س��وية األم��ان المعلومات�يـ ض ّ��د الهجم��ات اإللكتروني�ةـ ف��ي الفض��اء الس��يبراني وفيم�اـ يتعل��ق بمح��اوالت االخترــاق بشـ ٍ
ـكل ملحــوظ ،كمــا ّبينــت
عدهــا المركــز ســنوياً ،وفيمــا يلــي ســنعرض التقريــر الســنوي لمجمــل أعمــال ونشــاطات المركــز خــال العــام .2018
الد ارســات اإلحصائيــة التــي ُي ّ
ّ

نظام خدمات مركز أمن المعلومات
مــع بدايــة العــام  2015انتهــى المركــز مــن تجهيــز المخبــر الوطنــي الختبــار االختـراق والتحليــل الجنائــي للشــبكات بأحــدث التجهيـزات والتطبيقــات
كم ـاً ونوع ـاً،
البرمجيــة المطـ ّـورة مــن قبــل شــركات عالميــة متخصصــة بأمــن المعلومــات والتــي تم ّكــن المركــز مــن تطويــر الخدمــات التــي ّ
ّ
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المركــز ،حيــث ُيقـ ّـدم هــذا النظــام توصيفـاً دقيقـاً للخدمــات والجهــات المســتهدفة باإلضافــة لألجــور المترتبــة للحصــول عليهــا مــن قبــل الجهــات العامــة
والخاص��ة.
يقدمها المركز حسب هذا النظام:
ونوجز فيما يلي الخدمات التي ّ
خدمات المسح األمني واختبار االختراق االحترافية:

1 .1خدم��ة المسـ�ح األمنيــ العادي��ة :يقـ�دم المرك��ز هــذه الخدم��ة عنـ�د الطّل��ب لجميــع المواق��ع اإللكترونيـ�ة العامــة والخاص��ة ،وه��ي مجانـ�اً للجهــات
العامــة ولمـرة واحــدة خــال العــام.
2 .2خدمة المسح األمني االحترافية :يقدم المركز هذه الخدمة عند الطّلب للجهات العامة والخاصة ،وتقسم إلى ثالثة أنواع:
 .أخدمة المسح األمني االحترافية للمواقع اإللكترونية ومخدمات الويب.
 .بخدمة المسح األمني االحترافية للبرمجيات.
 .جخدمة المسح األمني االحترافية لل ّشبكات.

السـ�ابقة ،ويضـ�اف إليهـ�ا اختب��ار اخترــاق منظومـ�ة العميـ�ل
3 .3خدم��ة اختب��ار االخت��راق االحترافيــة :تتضم��ن خدمـ�ة المس�حـ األمن��ي االحترافيـ�ة ّ
بطـ�رق تحاكـ�ي هجـ�وم حقيقـ�ي بالتنسـ�يق مـ�ع الجهـ�ة صاحبـ�ة المنظومـ�ة.
خدمات االستجابة للطوارئ المعلوماتية:
1 .1استعادة بيانات أو معلومات مفقودة .Data Recovery
2 .2التعامل الفوري مع الحوادث المعلوماتية .Incident Handling
3 .3استخراج الدليل الرقمي لجريمة معلوماتية أو تقليدية .Computer Forensics
E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy

)Tel: +963 11 3937032 (Ext: 2210 – 2211
Fax: +963 11 3937079
3

الجمهورية العربية السورية
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
National Agency for Network Services
Information Security Center

مركز أمن المعلومات
نشاطات المركز خالل عام 2018
المسح األمني للمواقع اإللكترونية والشبكات والمنظومات المعلوماتية الحكومية:

قــام المركــز خــال عــام  2018باختبــار  150موقعـ�اً حكوميـ�اً وتـ�م إعـ�داد تقاريـ�ر المسـ�ح األمنـ�ي لـ ـ  74موقع ـاً إو�رســالها الــى الجهــات الحكوميــة
صاحبــة المواقــع لتتــم معالجــة الثغـرات المكتشــفة .وتــم مخاطبــة جميــع الجهــات التــي أرســلت لهــا تقاريــر المســح لعــرض الخدمــات االحترافيــة التــي
يقدمهــا المركــز ،بلــغ عــدد المواقــع التــي تمــت محاولــة مســحها ولــم نتمكــن مــن ذلــك حوالــي  50موقعـاً ،وذلــك لكــون عــدد مــن هــذه المواقــع خــارج
الخدمـ�ة( متوق��ف عنــ العمـ�ل) أو بســبب اســتخدام الجهــات المضيفــة للمواقــع تجهيـزات حمايــة خاصــة بتطبيقــات الويــب مثــل  ،WAFوالــذي يوقــف
عمليــات المســح األمنــي ،علمـاً بــأن معظــم هــذه المواقــع مســتضافة لــدى الجمعيــة الســورية للمعلوماتيــة والتــي تمــت مخاطبتهــا واالتصــال بهــا عــدة
مرــات للسـ�ماح بعملي�اـت المس��ح دون ج��دوى حت�ىـ تاريـ�خ إعدــاد ه�ذـا التقريــر ،وتــم إجـراء مســح عــادي بنــاء علــى طلــب مــن الجهــة صاحبــة الموقــع
(مرصــد س��وق العم��ل) و(تطبيــق ال ،)Dmailوخمســة مواقــع بالمســح االحت ارفــي ،واختبــار اختـراق احت ارفــي عــدد.1
الـتــوعية األمنية:
فــي إطــار التحذيــر المبكــر مــن األخطــار المعلوماتيــة علــى الشــبكة ونشــر ثقافــة أمــن المعلومــات فــي ســوريا قــام المركــز بتنفيــذ مجموعــة مــن
النشــاطات:
• تقديم استشارات أمنية للجهات العامة حول معالجة الثغرات األمنية وقضايا تتعلق بأمن المعلومات بشكل عام.
• المشاركة في ورشات عمل في مجاالت أمن المعلومات المختلفة.
• العم��ل عل�ىـ تحديــث وتطويـ�ر الصفحــات الخاص��ة بالمرك��ز عل��ى الموق��ع الجديـ�د للهيئ��ة الوطني��ة لخدم�اـت الشــبكة وذلـ�ك مــن أجــل العمــل
علــى نشــر التوعيــة األمنيــة واالســتجابة لحــاالت الط ـوارئ علــى الشــبكة والتعريــف بخدمــات المركــز.
االستجابة للطوارئ المعلوماتية:
نظـ اًر الضطــاع المركــز بالتصــدي لحــاالت الطـوارئ المعلوماتيــة علــى الشــبكة ،بــرزت الحاجــة الســتخدام برمجيــات وتجهيـزات احترافيــة يعتمــد عليهــا
فريــق االســتجابة للطـوارئ المعلوماتيــة ،لذلــك أعــد المركــز دفتــر شــروط خــاص باســتكمال تجهيــز المخبــر الوطنــي ألمــن المعلومــات ،إال أن المركــز
لــم يتمكــن مــن تأميــن هــذه التجهيـزات والبرمجيــات بعــد ،ولذلــك يعتمــد فريــق االســتجابة حاليـاً فــي عملــه علــى برمجيــات غيــر مرخصــة تعمــل ضمــن
فتـرة تجريبيــة مؤقتــة أو مفتوحــة المصــدر ،وهــي غيــر كافيــة وذات أداء محــدود.
وقــد اســتجاب فريــق الط ـوارئ المعلوماتيــة فــي مركــز أمــن المعلومــات خــال العــام  2018إل��ى  /5/حاــالت طارئــة فــي الجهــات الحكوميــة تتعلــق
بحــاالت اختـراق إو�صابــة ببرمجيــات خبيثــة وتــم تحليلهــا ومعالجتهــا واســتعادة الخدمــات المتأثـرة إو�عــداد تقاريــر بهــا إو�رســالها الــى الجهــات المعنيــة.

إحصائيات التقرير
شـ�ملت عمليـ�ات المسـ�ح اإللكترونـ�ي كمـ�ا ذكـ�ر سـ�ابقاً  150موقع ـاً إلكتروني ـاً مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة مــن و ازرات ومؤسســات وهيئــات
وجامعــات وتــم إعــداد تقاريــر المســح األمنــي للمواقــع التــي تحــوي ثغـرات هامــة فقــط وهــي  74موقع��اً بالمس��ح ال��دوري المجان��ي ،إو�جـراء مســح عــادي
بن��اء علــى طل�بـ م�نـ الجه��ة صاحب��ة الموق��ع (مرصـ�د س��وق العم��ل ) و(تطبيــق ال ، )Dmailوخمس��ة مواقـ�ع بالمسحــ االحت ارفــي ،واختب��ار اختـراق
احت ارفــي عــدد 1وســوف نبيــن تاليـاً مــن خــال المخططــات البيانيــة جميــع نتائــج عمليــات المســح.
يظهــر الشــكل التالــي النســبة المئويــة للمواقــع اإللكترونيــة التــي أعــد لهــا تقاريــر مســح دوري (مجانــي) وأرســلت إلــى الجهــات صاحبــة هــذه المواقــع،
أمــا المواقــع التــي أظهــرت نتائــج المســح عــدم وجــود ثغـرات هامــة تعرضهــا لخطــر االختـراق فيجــري االحتفــاظ بنتائــج المســح الخــاص بهــا فــي المركــز
للرجــوع اليهــا عنــد الضــرورة.
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إن معظــم المواقــع التــي تــم اختبارهــا تعمــل علــى مخدمــات تعمــل ضمــن األ ارضــي الســورية ،ويوجــد بعضهــا يعمــل خــارج األ ارضــي الســورية،
اء كانتــ المخدمــات محلي��ة لدــى الجه��ة صاحبةــ الموقـ�ع أو لـ�دى مـ�زودات خدمـ�ة حكوميـ�ة أخـ�رى أو لـ�دى مـ�زودات خدمـ�ة خاصـ�ة.
س�وـ ً
• أنواع أنظمة التشغيل:

يوضــح المخط��ط التال��ي أنـ�واع أنظمـ�ة تش��غيل المخ�دـم المضي��ف حي��ث أن معظ��م المخدمــات تعتمــد علــى نظــام التشــغيل  Linuxوالــذي يوفــر بيئــة
أكثــر أمانـاً مــن نظــام التشــغيل Windows

15%

ﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻐﯾل Windows
ﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻐﯾل Linux

E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy
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مركز أمن المعلومات
• لغات البرمجة التي تم تطوير المواقع اإللكترونية بواسطتها:

ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ Php
ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ ASP.NET & ASPX.NET
ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ

HTML
Other

•يبين المخطط التالي نسبة توزع أنواع مخدمات الويب:

35

31%

32%

30
25
20
Apache
IIS

10%

Nginx
other

E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy
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مركز أمن المعلومات
الثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

تصنف الثغرات حسب التصنيفات العالمية إلى ثغرات عالية مستوى الخطورة وثغرات متوسطة مستوى الخطورة وثغرات منخفضة مستوى الخطورة.
ّ
توزع الثغرات المكتشفة بمستويات الخطورة الثالثة:
يبين المخطط التالي نسب ّ
• ّ

40%
ﻋدد أﻧواع اﻟﺛﻐرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطورة

36%

ﻋدد أﻧواع اﻟﺛﻐرات ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطورة
ﻋدد أﻧواع اﻟﺛﻐرات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطورة

E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy
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مركز أمن المعلومات

:المختبرة
يبين المخطط التالي نسب توزع أنواع الثغرات عالية مستوى الخطورة في المواقع
ّ -1
َ
نسبة تو ّزع الثغرات عالية المستوى

%1
%1

%1 %1
%1

%2

%1 %1 %1 %1 %1 %1
%1 %1

%6

%1
%1 %1

%1 %2

%2 %1
%1

%1
%1
%1

%9

%17

%2
%1
%1
%1

%31
5%

%1

CRLF injection/HTTP response splitting

DNS zone transfer

PHP Hash Collision denial of service vulnerability

The Heartbleed Bug

Joomla! 1.6/1.7/2.5 privilege escalation

Proxy accepts CONNECT requests

Cross site scripting

HTTP Parameter Pollution

JQuery Cross site Scripting XSS

Blind SQL Injection

SQL Injection

FCKeditor spellchecker.php cross site scripting vulnerability

Drupal core 7.x SQL injection vulnerability

Drupal 7 arbitrary PHP code execution and information disclosure

WordPress 4.1.2 security release

DOM-based cross site scripting

Directory traversal

Script source code disclosure

WordPress 4.2 stored cross-site scripting

File Inclusion

Cross Site Scripting [Stored]

Security Vulnerability in MySQL/MariaDB sql/password.c

Joomla! Core 2.5.x Arbitrary File Upload

Insecure CORS Configuration

Joomla! Core 2.5.x Clickjacking Vulnerability

Joomla! Core 2.5.x Cross-Site Scripting

Joomla! Core 2.5.x Denial of Service

Joomla! Core 2.5.x Information Disclosure

Joomla! Core 2.5.x Remote File Inclusion

Joomla! Core 2.5.x Security Bypass

Joomla! Core Remote Code Execution

Joomla! Core Remote File Inclusion

WordPress Plugin Akismet Cross-Site Scripting

WordPress Plugin Codestyling Localization Multiple Vulnerabilities

WordPress Plugin Leaflet Maps Marker Multiple Cross-Site Scripting Vulnerabilities

WordPress Plugin WP-Polls Cross-Site Scripting

WordPress Plugin WP-Polls SQL Injection

Microsoft IIS Tilde Directory Enumeration

WordPress Denial of Service

FTP weak password

The Heartbleed Bug

Drupal Core 7.x Open Redirect

PHP allow_url_fopen Enabled

HTTP.sys Remote Code Execution Vulnerability

Session Fixation

Tel: +963 11 3937032 (Ext: 2210 – 2211)
Fax: +963 11 3937079
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مركز أمن المعلومات

:المختبرة
يبين المخطط التالي نسب توزع أنواع الثغرات متوسطة مستوى الخطورة في المواقع
ّ -2
َ

%1
%1
%1

%1

%2

%3

%2

%1

%1

%1

%1

%11 %1 %1
%1 %1 %1 %1%
%1

%10

%9
%1
%1

%11

%10

%5

%9
%3

Slow HTTP Denial of Service Attack
WordPress username enumeration
HTML form without CSRF protection
PHPinfo page found
Partial user controllable script source
Same site scripting
ASP.NET error message
Apache server-status enabled
Source Code Disclosure
Host header attack
FCKeditor arbitrary file upload
HTTP Parameter Pollution
Cross Site Scripting(content-Sniffing)
WordPress XML-RPC authentication brute force
RC4 Cipher Suites Detected
JetBrains .idea project directory
PHP multiple vulnerabilities
BREACH attack

Tel: +963 11 3937032 (Ext: 2210 – 2211)
Fax: +963 11 3937079
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%3

%2 %1 %1

%16

Vulnerable Javascript Library
Application error message/Error message on page
Multiple PHP vulnerabilities
Apache httpd Remote Denial of Service
Basic authentication over HTTP
Directory Listing
Unencrypted __VIEWSTATE parameter
URL redirection
User Credentials are Sent in Clear Text
DNS cache snooping
Apache Http-Only Cookie Disclosure
Apache Multiple Vulnerabilities
Webalizer Script
Insecure Transition From HTTP to HTTPS in Form Post
The POODLE Attack (SSLv3 Supported)
HTML injection
PHP Hangs on Parsing Particular Strings as Floating Point
Cross domain data hijacking

E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy
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مركز أمن المعلومات

:المختبرة
يبين المخطط التالي نسب توزع أنواع الثغرات منخفضة مستوى الخطورة في المواقع
ّ -3
َ

1
%7

%8

%1

%18

%14

%9

%41

Login page password-guessing attack

Clickjacking: X-Frame-Options header missing

OPTIONS method is enabled

Possible Sensitive Directories

Possible Sensitive Files

Documentation File

MySQL Username Disclosure

File Upload

ASP.NET Debugging Enabled

Tel: +963 11 3937032 (Ext: 2210 – 2211)
Fax: +963 11 3937079
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مركز أمن المعلومات

مقارنة نسب الثغرات عالية مستوى الخطورة لألعوام
2018-2017-2016-2015-2014-2013
يوضــح المخطــط البيانــي التالــي مقارنــة نســبة الثغـرات عاليــة مســتوى الخطــورة إلــى نســبة الثغـرات ذات مســتوى الخطــورة األقــل وذلــك بيــن األعـوام
المبينــة تاليـاً:
مقارنة نسبة الثغرات العالية الخطورة خالل األعوام السابقة
54%
46%

46%

44%

60%
50%

34%

40%

24%

30%
20%
10%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0%

يالحظ انخفاض قدره  10%تقريباً في نسبة الثغرات العالية الخطورة مقارنة بالعام  2017مما يشير إلى ارتفاع سوية أمن المواقع االلكترونية الحكومية.
االستجابة للطوارئ المعلوماتية
تــم خــال العــام  2018االســتجابة ل ـ ـ  5حــاالت طارئــة (اخت ـراق  +هجمــات أخــرى) ،جميعهــا فــي الجهــات الحكوميــة ،حــاالت اخت ـراق مواقــع
الكترونيــة وحالــة واحــدة هجــوم فيروســي علــى مخــدم بريــد الكترونــي ،حيــث قــام الفريــق التقنــي فــي المركــز بالتعامــل مــع هــذه الحــاالت تباعـاً واتخــاذ
اإلج ـراءات الالزمــة إو�عــداد التقاريــر الفنيــة.
علماً بأن مركز أمن المعلومات يتعامل مع الحاالت الطارئة التي يتم تبليغه بها رسمياً.
وقد توزعت أسباب هذه الحاالت على ثالث فئات رئيسية هي :قيام المهاجمين باستغالل بعض أنواع البرمجيات الخبيثة.
قيام المهاجمين باستغالل وجود ثغرات ضمن بنية البيئة المستهدفة.
استغالل وجود كلمات مرور ضعيفة.

E-mail: infosec@nans.gov.sy
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مركز أمن المعلومات
آﻟﯾﺔ اﻟﮭﺟﻣﺎت

28%

43%

برمجيات خبيثة
كلمات مرور ضعيفة
استغالل الثغرات

29%

مقارنة الحاالت الطارئة التي استجاب لها المركز في العام  2018مع العام :2017
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﺎب ﻟﮭﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018

الحاالت خالل عام 2018

الحاالت خالل عام 2017

5

7

7
6
5
4
3
2
1
0

سلسلة1

نالحــظ بــأن الحــاالت الطارئــة التــي اســتجاب لهــا المركــز فــي العــام  2017هــي  7حالــة أي أنــه فــي العــام  2018انخفــض عــدد الحــاالت
إلــى 5حــاالت فقــط.
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مركز أمن المعلومات

الدراسات البحثية لمركز أمن المعلومات :
 -1برنامــج خبيــث جديــد مــن النــوع “برمجيــات الفديــة” New Malware: SamSam Ransomwareللتعــرف علــى هــذه الد ارســة
http://www.nans.gov.sy/ar/file/5c07b6a2879eb
الرجاء زيارة الرابط التالي:
 -2المخاطر المحدقة بنظم تخطيط موارد المؤسسة :Systems EPR
الدراسة الرجاء زيارة الرابط التالي:
للتعرف على هذه ّ
ّ
الدراسة الرجاء زيارة الرابط التالي:
للتعرف على هذه ّ
 -3دراسة بحثية عن البرنامج الخبيث ّ :The VPNFilter Malware

http://www.nans.gov.sy/ar/file/5bb1c0353084a
http://www.nans.gov.sy/ar/file/5b618a1777adf

الدراسة الرجاء زيارة الرابط التالي:
للتعرف على هذه ّ
 -4برنامج الخبيث ّ :The Slingshot APT
http://www.nans.gov.sy/ar/file/5af2b33cdc771
الدراسة الرجاء زيارة الرابط التالي:
للتعرف على هذه ّ
-5التحذير من ثغرة خطيرة في قواعد بيانات ّ :oracle
http//:nans.gov.sy/ar/file5/b73ed5c59327

أعمال أخرى:

•المشاركة في ورشتي عمل ،األولى في و ازرة االتصاالت والتقانة عن الشبكة الحكومية اآلمنة في إطار الحكومة االلكترونية ،واألخرى
في المركز الثقافي بطرطوس حول الجريمة المعلوماتية في إطار التوعية األمنية.
•ترجمة السياسة الوطنية ألمن المعلومات واللوائح التنظيمية لها إلى اللغة اإلنكليزية
•مراجعة وتدقيق الوثائق الفنية الخاصة بترخيص  /9/شركات دفع الكتروني.

الصعوبات التي تواجه عمل المركز
واجه المركز خالل العام – 2018كما في األعوام السابقة-جملةً من الصعوبات والتحديات:
العامــة التــي تـ ّـم تحذيرهــا مســبقاً مــن خــال إرســال تقاريــر مســح لهــا وتحــوي ثغـرات خطيـرة ،ممــا ّأدى
	-عــدم وجــود تعــاون مــن بعــض الجهــات ّ
إلــى اختـراق هــذه المواقــع فيمــا بعــد ،وكانــت ســبباً فــي اختـراق مواقــع أخــرى آمنــة ضمــن بيئــة المخـ ّـدم المضيــف نفســه.

يق�دـم خدمــات إلكترونيــة بالحــد األدنــى مــن معاييــر أمــن المعلومــات علــى
	-ع��دم تطبي��ق سياس��ات وطنيــة ألم��ن المعلوم��ات تل�زـم ك ّل مـ�ن ّ
ـؤدي الــى عــدم تعــاون
مس�تـوى التطبيق��ات والشبــكات ،وغيــاب إشـراف المركــز علــى تطبيــق الحــد األدنــى لمعاييــر أمــن المعلومــات ،ممــا يـ ّ
تقدمهــا عرضـةً لــك ّل أنـواع الهجمــات اإللكترونيــة.
هــذه الجهــات مــع المركــز ويجعــل الخدمــات اإللكترونيــة التــي ّ
الخاصة باستكمال مشروع االستجابة للطوارئ المعلوماتية .CSIRT-SY
	-عدم تأمين التجهيزات والبرمجيات
ّ
	-نقص الكادر البشري المدرب للعمل في المركز نتيجة مفرزات األزمة التي تعاني منها البالد.

	-عدم وجود دورات تدريبية تخصصية في مجال أمن المعلومات لتطوير الكادر البشري وتحسين جودة الخدمات ،واالكتفاء بالتعلّم الذاتي.
	-نقص الوعي في مجال أمن المعلومات عند القائمين على تقديم الخدمات اإللكترونية في معظم الجهات العامة.
	-تكتفــي الجهــات العامــة بتقاريــر المســح المجانــي والتــي تتطلّــب وقتـاً وجهــداً مــن طاقــم المركــز التقنــي وال تطلــب خدمــات المســح االحت ارفــي
أن أسـ�عار هـ�ذه الخدمـ�ات رمزيـ�ة ومناسـ�بة.
رغـ�م ّ
E-mail: infosec@nans.gov.sy
Website: www.nans.gov.sy
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مركز أمن المعلومات
التوصيات والتوجهات المستقبلية

	-تأمي��ن المـوارد البش��رية الالزم��ة الت��ي يحتاجه��ا المرك�زـ لتقديـ�م خدمات��ه بالشـ�كل األمث��ل باإلضافــة إلــى العمــل علــى تأهيــل وتدريــب الــكادر
التقنـ�ي فـ�ي المركـ�ز بشـ ٍ
يقدمهـ�ا المركـ�ز.
�كل مسـ�تمر وتحسـ�ين جـ�ودة الخدمـ�ات التـ�ي ّ
	-تفعيل مركز االستجابة للطوارئ المعلوماتية للقيام بمهامه على أكمل وجه.
اء مــن خــال الــدورات التدريبيــة أو المحاضـرات أو المشــاركة بورشــات العمــل التــي
	-االســتمرار بنشــر الوعــي وثقافــة أمــن المعلومــات سـو ً
تقوم بها الهيئة لشـر ٍ
يحة واســعة من المســؤولين عن تقديم وادارة الخدمات اإللكترونية في الجهات العامة ،أو من خالل التوعية األمنية
مــن خــال النشـرات الدوريــة التــي يصدرهــا المركــز.
ضد
	-التواصل مع الجهات العامة و
الخاصة لتقديم خدمات المسح االحترافي وخدمة اختبار االختراق االحترافي لزيادة مناعتها ّ
ّ
الهجمات اإللكترونية ومحاوالت االختراق من خالل كشف مواطن الضعف والثغرات األمنية التي ال يتيحها المسح العادي.
	-تنفيذ ما يلزم من المركز في إطار مشروع الشبكة الحكومية اآلمنة.
	-تنفيذ المشاريع واألعمال المشار إليها في خطة عمل المركز لعام .2019
	-تقديم الخدمات االستشارية والخبرات الفنية للجهات العامة التي ترغب بذلك.
	-تطبيق السياسة الوطنية ألمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تمهيدا لتطبيقها في كافة الجهات العامة.
	-رفع سوية أمن المواقع االلكترونية التي تُمسح وفق خطة المسح األمني السنوية من خالل تخفيض نسبة الثغرات العالية مستوى
الخطورة عن العام .2018
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مركز أمن المعلومات
الخاتمة

كمـاً ونوعـاً ،ولوحــظ ذلــك مــن خــال انخفــاض ملمــوس فــي
شــهد المركــز فــي العــام  2018تطـ ّـو اًر فــي الخدمــات التــي ّ
يقدمهــا ّ
ٍ
حــاالت االختـراق والهجمــات علــى المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة بشــكل خــاص ومــن خــال ت ازيــد الثقــة التــي يبديهــا أصحــاب
المواقــع اإللكترونيــة مــن خــال طلــب تكـرار الحصــول علــى خدمــات المســح األمنــي بعــد اســتالم تقاريــر المســح ومعالجــة
ألنهــا تتـ ّـم
الثغـرات المكتشــفة لديهــم وطلــب المشــورة والعــون فــي كثيــر مــن الحــاالت المســتجدة التــي لــم يوثقهــا هــذا التقريــر ّ
كم ـاً
عبــر االتصــال الهاتفــي المباشــر مــع فريــق العمــل التقنــي فــي المركــز ،وسيسـ ّ
ـتمر المركــز بتقديــم خدماتــه وتطويرهــا ّ
تمــت اإلشــارة إليهــا ،كمــا يأمــل المركــز بتذليــل الصعوبــات التــي تحــول دون قيامــه بجميــع
ونوعـاً رغــم ك ّل الصعوبــات التــي ّ
اإلمكانيــات المتاحــة لجهــة توفيــر بيئــة عمــل أكثــر أمان ـاً لتقديــم الخدمــات
المهــام الموكلــة إليــه بالشــكل األمثــل ،وضمــن
ّ
اإللكترونيــة الحاليــة والمســتقبلية علــى الشــبكة.
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