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الفضاء السيبراني

(والبري البحري و الجوي )األخرى للفضاءاتباإلضافةالليبيةللدولةالرابعالفضاءهو السيبرانيالفضاء
.وغيرهاتجتماييةواال التجاريةواملعامالتاالقتصاديةالتنميةمثلالوطنيةاملهامقيادةفيفّعالدور لهملا
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التحليل الرباعي للفضاء السيبراني

:نقاط الضعف

يدم وتجود استراتيجية وطنية واضحة املعالم لالستثمار في -

.هذا الفضاء

يدم وتجود آطر قانونية وتشريعية متكاملة تواكب التطور -

.الحاصل في هذا الفضاء

:نقاط القوة

لديهابيةالليالدولةانحيثالفضاءهذافياالستثمار إمكانية-

.ليبياقمناطمعظموتغطيللتطوير قابلةتقنيةتحتيةبنية

معرةميسوبأسعار معقولةوبسرياتاالنترنتخدماتانتشار -

.ليبيامناطقمعظمفيالنفاذسهولة

واسعنطاقيلىاالتجتماعيالتواصلشبكاتاستخدام-

:التهديدات

اءالفضهذافيللعملالحاكمةالتشريعاتضعفأو غياب-

.فيهاالستثمار يقوضوهذا

طر املخاوتزايدواالمنالرقميةوالخصوصيةالثقةفقدان-

.وتطبيقاتهالسيبرانيبالفضاء

:الفرص

إمكانية التحول لالقتصاد الرقمي مما سيسهم في تنوع -

.األنشطة االقتصادية وتحسين الخدمات وتطويرها

إمكانية تطوير الخدمات الحكومية املقدمة للمواطنين من -

.خالل منصات رقمية متعددة األغراض

SWOT
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اقع التشريعات السيبرانية في ليبيا و

وتجود بعض النصوص القانونية املبعثرة في بعض التشريعات النافذة❖

(لعدلمسودة قانون من شبكة ليبيا للتجارة وأخري من وزارة ا) قانون املعامالت اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني ❖

قانون التجارة اإللكترونية وحماية املستهلك ❖

قانون البيانات ذات الطابع الشخص ي❖

(قانون خاص باالتصاالت وال يوتجد قانون يعني بحرية التعبير) قانون االتصاالت وحرية التعبير ❖

قانون  حقوق امللكية الفكرية والصنايية في الفضاء السيبراني❖

(مسودة قانون من وزارة العدل) قانون الجرائم اإللكترونية ❖
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اقع الحكومة اإللكترونية : مؤشرات واتجاهات و

0.3743= املؤشر العام 

مراتبحتلتمازالتليبياوأننسبيةنظر وتجهةمنملحوظتراتجعرصدااللكترونيةالحكومةتنميةمؤشر 
في162الى2018سنةفي140املرتبةمنليبياتراتجعتحيثاإللكترونيةالحكومةتنميةمجالفيمتأخرة

 صغيرةقيمةتعتبر والتي0.3743متوسطةوبقيمةدولة193أصلمن2020سنة
 
.تجدا

((2020)املتحدةألمملالتابعواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارة،(EGDI)اإللكترونيةالحكومةمسحمؤشر-:املصدر)
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اقع االقتصاد الرقمي : مؤشرات واتجاهات و
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(18املرتبة ) 17.4= املؤشر العام 
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اقع االمن السيبراني: مؤشرات واتجاهات و

(مcybersecurity Global Index-2020املؤشر العاملي لألمن السيبراني -:املصدر)
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املشروع إنطالق: مشروع سايبر ليبيا

(السيبرانيةالتشريعاتإيداد)ليبياسايبر مشروعإطالق
لثالثاءايومتّم السيبرانية،التشريعاتمنحزمةإيدادبشأنالعدلووزارةالوطنيةالوحدةحكومةمعالتعاون إطار في

افق مصرفحافظمالكبير يمر الصديقالسيدبحضور (ليبياسايبر مشروع)إطالقاملركزي ليبيابمصرف2021/06/22املو
الهيئةئيسر البايور الباسطيبدوالسيدالوطنيةالوحدةبحكومةالعدلوزير البوسيفيحليمةوالسيدةاملركزي ليبيا

مدير الدرويشمدامحوالسيداملعلوماتوسالمةألمنالعامةالهيئةرئيسالتبينيصالحوالسيدوالتوثيقللمعلوماتالعامة

.ركزي املليبيامصرفإداراتمديري منويددليبياسايبر مشروعفريقوأيضاءمدير والسادةللتجارةليبياشبكة
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ُمبررات مشروع سايبر ليبيا : مشروع سايبر ليبيا
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جمع فيها ك 
ُ
بادرة لطرح حزمة نموذتجية متطورة من التشريعات ت

ُ
بادرات يسعي مصرف ليبيا املركزي من خالل هذه امل

ُ
ل امل

بادرة يلى ثالث أسس رئيسية وهي 
ُ
:واملحاوالت السابقة حيث ُبنيت امل

.وتجود مبادرات مبعثرة من يدة مؤسسات بخصوص قانون املعامالت اإللكترونية وقانون الجرائم اإللكترونية❖

ي سوق أن مصرف ليبيا املركزي يقود مشروع مهم وهو مشروع املدفويات الوطني ويسعي لطرح منتجات تجديده ف❖
.املدفويات الليبي مثل التجارة اإللكترونية

قتصادية من خالل ان مصرف ليبيا املركزي يعتبر املستشار االقتصادي للدولة الليبية ويسعى لتطوير  وتنويع األنشطة اال❖
.التحول لالقتصاد الرقمي الذي محركة األساس ي هو التحول الرقمي



هوية املشروع: مشروع سايبر ليبيا

:الرؤية❖
.ومات تطوير الصناية املصرفية في ليبيا من خالل االستفادة من ثمار  تكنولوتجيا االتصاالت وتقنية املعل

: الرسالة❖
 تواكب التطورات التكنولوتجية وتحكم العمل في الفضاء السيبراني

 
املساهمة في إصدار قوانين مهمة تجدا

:  الهدف❖
:تأسيس إطار تشريعي يتمتع بأيلى مستويات الجودة متمثل في مجموية من القوانين 

التجارة االلكترونية 

وحماية املستهلك

االتصاالت االلكترونية 

وحرية التعبير

حقوق امللكية الفكرية في 

املجال السيبراني

املعامالت االلكترونية 

والتوقيع االلكتروني

الجرائم االلكترونية
حماية البيانات ذات 

الطابع الشخص ي 10



أهمية التشريعات السيبرانية: مشروع سايبر ليبيا

تسريع التنمية االتجتمايية واالقتصادية من خالل التحول الرقمي❖

 ) ديم وتحفيز التجارة االلكترونية ❖
 
، ودوليا

 
، إقليميا

 
(محليا

بناء ثقة املستخدمين في خدمات الفضاء السيبراني❖

إمكانية تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي❖

تطوير الخدمات الحكومية املقدمة للمواطنين من خالل منصات رقمية متعددة❖

إمكانية التحول لالقتصاد الرقمي مما سيساهم في تنوع األنشطة االقتصادية وتحسين الخدمات وتطويرها❖

.إمكانية تطوير الخدمات املالية وتحقيق الشمول املالي❖
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سير يمل املشروع: مشروع سايبر ليبيا

(تقنية معلومات، ايمال ، قانون ) تشكيل فريق سايبر ليبيا يضم أيضاء من تخصصات مختلفة ❖

تم تشكيل هذا الفريق من مختلف مؤسسات الدولة الليبية ذات العالقة▪
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:نسعي من هذا العمل إليداد حزمة نموذتجية متطورة من التشريعات نجمع فيها كل املبادرات واملحاوالت السابقة حيث تم 

تشكيل فريق ملراتجعة وتجميع كافة املواد والنصوص القانونية النافذة  في التشريع الليبي❖

تم تجميع يدد من النصوص واملواد القانونية  ذات العالقة▪

.للتواصل مع الجهات الدولية ذات العالقة بالتشريعات السيبرانية" فريق التواصل"تم تشكيل ❖

نيةتجاري العمل يلي إيداد مسودة لقانوني حماية البيانات الشخصية ذات الطابع الشخص ي والتجارة اإللكترو ▪

وحماية املستهلك في الفضاء السيبراني بالتعاون مع االسكوا



 
 
شكرا
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