
 
 الحاكمة كاثي هوكول   20/1/2023 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على اتخاذ خطوات لحماية بياناتهم الخاصة
  

يتم تشجيع سكان نيويورك على تثقيف وحماية أنفسهم من تعرض معلوماتهم الشخصية للخطر عبر اإلنترنت خالل أسبوع 
 خصوصية البيانات  

  
أول رئيس تنفيذي للخصوصية في الوالية يتعاون مع وكاالت الوالية لزيادة الوعي؛ الحماية من انتهاكات البيانات 

 الشخصية 
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطوات يمكن لسكان نيويورك اتخاذها لحماية أنفسهم من تعرض بياناتهم الشخصية  
للخطر عبر اإلنترنت. تقديًرا ألسبوع خصوصية البيانات، تعاون مكتب الوالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات مع وكاالت  

لخاصة بما في ذلك زيادة الوعي بمخططات التصيد االحتيالي، واستخدام حكومية أخرى لتعزيز تقنيات حماية البيانات ا
 كلمات مرور قوية، وإظهار قدر أكبر من الحذر مع المعلومات المشتركة على وسائل التواصل االجتماعي.  

  
ية الالزمة  "في كثير من األحيان، يقع سكان نيويورك ضحايا للمجرمين عبر اإلنترنت ألنهم ال يتخذون الخطوات األساس

"خالل أسبوع خصوصية البيانات، نعمل على زيادة الوعي بهذه  قالت الحاكمة هوكول.لحماية بياناتهم الشخصية،" 
المخططات ونحث جميع سكان نيويورك على حماية أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية لكي ال يصبحوا هدفًا لهؤالء الفاعلين 

 عديمي الضمير." 
  

ن الثاني، يهدف أسبوع خصوصية البيانات إلى نشر الوعي حول الخصوصية عبر اإلنترنت بين  يناير/كانو 22بدًءا من 
األفراد والمنظمات. الهدف هو تثقيف الجمهور حول كيفية إدارة معلوماتهم الشخصية بأمان عبر اإلنترنت ومساعدة  

 الشركات والمؤسسات األخرى على فهم أهمية احترام بيانات مستخدميها.  
  

لعام، تم تسمية والية نيويورك كرائدة لخصوصية البيانات من قبل التحالف الوطني لألمن السيبراني، وهي منظمة غير هذا ا
ربحية تعزز األمن السيبراني والخصوصية والتعليم والتوعية. تقّرث هذه التسمية بالتزام الوالية بدعم المبدا الذي يقول إن  

 اية الواعية على المعلومات الشخصية.  جميع المنظمات شريكة في مسؤولية الوص
  

في خطابها عن حالة الوالية، مما   مبادرات األمن السيبراني كما أعلنت الحاكمة هوكول عن توسيع استثمارات الوالية في 
  سيزيد من تأمين وحماية البنية التحتية الحيوية في نيويورك.

  
"تحت قيادة الحاكمة هوكول، قال رئيس قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات بوالية نيويورك، أنجيلو "توني" ريديك: 

لمعلومات الشخصية والتوعية بشأن الخطوات الالزمة لتقليل المخاطر السيبرانية لمنع سكان  تواصل والية نيويورك حماية ا
نيويورك من الوقوع ضحايا للصوص البيانات. في عالم أكثر ترابًطا مع استمرار القوى العاملة في استخدام األدوات عن 

يجب أن نتخذها لحماية معلوماتنا والحذر باستمرار   بعد، يذكرنا األسبوع الوطني لخصوصية البيانات بالخطوات الفعالة التي
 من الجرائم اإللكترونية."  
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كجزء من الجهود المبذولة على مستوى الوالية للحماية من خروقات البيانات المحتملة، عينت الحاكمة هوكول ميشيل جونز  
مسؤولة عن قيادة استراتيجية الوالية  للعمل كأول مسؤول خصوصية في مكتب الوالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات. وهي

في حماية البيانات الشخصية والسرية لسكان نيويورك وسط ارتفاع في عروض الخدمات الرقمية وقوانين ولوائح خصوصية 
 البيانات الجديدة. 

  
نسيق جهود "أنا متحمسة جًدا لفرصة قيادة وتقالت ميشيل جونز، مسؤولة الخصوصية في خدمات تكنولوجيا المعلومات: 

نيويورك حول خصوصية البيانات حيث تتعامل الوالية مع معايير الخصوصية الجديدة والناشئة. خالل أسبوع خصوصية 
البيانات وكل يوم، سأستمر في تشجيع جميع سكان نيويورك على البقاء يقظين فيما يتعلق بأمنهم الشخصي عبر اإلنترنت  

 واتباع أفضل ممارساتنا ونصائحنا."  
  
ولد النشاط عبر اإلنترنت مسارات هائلة من البيانات. تجمع مواقع الويب والتطبيقات والخدمات معلومات عن السلوكيات ي

واالهتمامات والمشتريات، باإلضافة إلى البيانات الحساسة األخرى مثل أرقام الضمان االجتماعي ورخصة القيادة أو  
  المعلومات الصحية.

  
الضمانات الكافية إلى ترك هذه المعلومات مكشوفة وزيادة احتمال وقوعها في األيدي الخطأ. يمكن   يمكن أن يؤدي عدم اتخاذ 

 لسكان نيويورك الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتهم الشخصية الحساسة من خالل:  
  

الحذر من رسائل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها التي تطلب معلومات   •
. ال تشارك أبًدا المعلومات الشخصية مثل رقم الضمان االجتماعي الخاص بك رًدا على رسالة  شخصية

كالمة تدعي أنها من  بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية غير مرغوب فيها. إذا كان البريد اإللكتروني أو الم
 شركة تتعامل معها، فاتصل بها أواًل للتأكد من أن جهة االتصال شرعية.  

. قم بتمكين التحديثات التلقائية ألجهزتك وتطبيقاتك، بما في ذلك األجهزة الحفاظ على تحديث األجهزة •
تي تقوم بتشفير  المحمولة. استخدم ميزات األمان المضمنة في الجهاز، مثل رمز المرور، والبرامج ال

 البيانات والتخلص من المحتويات عن بعد في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.  

. قد ال تكون نقاط االتصال الالسلكية العامة آمنة ويمكن أن تسمح  فاي-توخي الحذر من نقاط اتصال واي •
لك بموقع الويب تأكد من أن اتصا -لآلخرين بمراقبة النشاط عبر اإلنترنت، خاصة إذا كانت غير مشفرة 

 الخاص بك آمن، ولمزيد من الحماية، استخدم شبكة افتراضية خاصة.  

. تقييد البيانات التي تسمح بجمعها إلى  الحد من البيانات الشخصية التي تجمعها تطبيقات الهاتف المحمول •
ماح  الحد األدنى المطلوب، مثل اقتصار خدمات الموقع على "عند استخدام التطبيق فقط" وعدم الس

بمشاركة المعلومات الشخصية مثل البريد اإللكتروني مع أطراف ثالثة. ضع في اعتبارك سياسات  
 خصوصية التطبيق قبل التنزيل.  

. تجنب نشر تواريخ توخي الحذر بشأن المعلومات التي تتم مشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي •
الميالد أو أرقام الهواتف أو عناوين المنازل أو الصور التي تحدد الوظيفة أو الهوايات. قد تكشف هذه  

مرور ويمكن استخدامها من  المعلومات غالبًا عن إجابات ألسئلة األمان المستخدمة إلعادة تعيين كلمات ال
 قبل المحتالين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى الحسابات والمعلومات الشخصية.  

. قم بإنشاء كلمات مرور صعبة ومختلفة لكل حساب. ضع في اعتبارك  استخدم كلمات مرور قوية •
تر تخمينها،  عبارات المرور المكونة من كلمات قصيرة متعددة يسهل تذكرها ولكن يصعب على الكمبيو

!". ضع في اعتبارك استخدام مدير كلمات المرور الذي Correct-Horse-Battery-Stapleمثل "
 يمكن أن يساعد في إنشاء كلمات المرور وتخزينها بشكل آمن.  

. حدد أسئلة األمان مع إجابات ال يمكن تخمينها أو  استخدام إجابات أسئلة األمان التي يصعب تخمينها •
 من خالل البحث في وسائل التواصل االجتماعي أو اإلنترنت.  العثور عليها 

إن استخدام كلمة مرور وعامل آخر، مثل  استخدام المصادقة متعددة العوامل للوصول إلى الحسابات.  •
 رمز من أحد التطبيقات على هاتفك، يجعل من الصعب اختراق حسابك.  

ال تنقر على الروابط وال تقم بتنزيل الملفات وال تفتح المرفقات في   .مخططات التصيد االحتياليإدراك  •
رسائل البريد اإللكتروني الواردة من مرسلين غير معروفين. افتح المرفقات فقط عندما تكون متوقعة،  

  والمحتويات معروفة.
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األمن السيبراني تحت إشراف  "تقوم نيويورك بدور قيادي في الخصوصية وقال كولين أهيرن، مسؤول األمن السيبراني: 

  الحاكمة هوكول. يمكن أن تساعد التوصيات المقدمة سكان نيويورك على حماية بياناتهم الخاصة."
  

"باستخدام التشفير المتقدم وجدران الحماية  قالت أماندا هيلر المفوضة بالنيابة إلدارة الضرائب والمالية بوالية نيويورك:
وأنظمة كشف التسلل وغيرها من التدابير األمنية، تحمي إدارة الضرائب بوالية نيويورك البيانات السرية وسالمة أنظمتها،  

جميع سكان نيويورك اإلرشادات المذكورة أعاله للمساعدة في حماية معلوماتهم الشخصية  ولكن من األهمية بمكان أن يتبع 
  الحساسة من مجرمي اإلنترنت." 

  
"بينما نحتفل بيوم خصوصية البيانات، يجب أن  قالت أدريان أ. هاريس، مديرة إدارة الخدمات المالية بوالية نيويورك: 

ماتنا الشخصية والمالية في المجتمع الرقمي المترابط في الوقت الحاضر. ستواصل نتذكر أهمية توخي اليقظة في حماية معلو
( قيادة الوالية في متطلبات األمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات للقطاع المالي لتعزيز  DFSإدارة الخدمات المالية )

  ة." دفاعاتنا ضد المخاطر السيبرانية وحماية البيانات للكيانات الخاضعة للرقاب
  

"نحن جميعًا نعتمد على تقنيتنا كل يوم وفقدان الوصول إلى  قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:
الحسابات أو سرقة البيانات الشخصية بسبب عمل ضار يمكن أن يكون مدمًرا للغاية. من خالل اتخاذ بعض الخطوات 

أن تصبح معرضة للخطر وعرضة للجرائم اإللكترونية. إن اإلزعاج البسيط  البسيطة، يمكننا منع معلوماتنا الخاصة من
   المتمثل في وجود كلمات مرور قوية مختلفة يستحق راحة البال لمعرفة أنك فعلت ما في وسعك للحفاظ على أمان حساباتك."

 
السوق الرقمية أكثر فأكثر كل   "يستخدم المستهلكونقال روبرت جيه رودريغيز مفوض إدارة الخدمات العامة في نيويورك: 

عام لشراء السلع والخدمات األساسية. من المهم أن تتذكر أن سهولة التسوق عبر اإلنترنت تأتي مع المخاطر الكامنة في  
مجرمي اإلنترنت الذين يتربصون عبر اإلنترنت في محاولة لسرقة األموال وهويتك لمصلحتهم. نحتفل اليوم باليوم الوطني 

لبيانات من خالل تذكير سكان نيويورك بحماية خصوصيتهم على اإلنترنت. حتى الخطوات الصغيرة، مثل  لخصوصية ا
 التغييرات المتكررة لكلمة المرور، تساعدك كثيًرا على البقاء حذًرا إلحباط مجرمي اإلنترنت وسرقة الهوية." 

  
  حول أسبوع خصوصية البيانات

كامتداد  2008انات في الواليات المتحدة وكندا في يناير/كانون الثاني كيوم خصوصية البي أسبوع خصوصية البياناتبدأ  

يناير/كانون الثاني  28في   108لالحتفال بيوم حماية البيانات في أوروبا. يحتفل يوم حماية البيانات بذكرى توقيع االتفاقية 
  ات. ، وهي أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا للتعامل مع الخصوصية وحماية البيان1981
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