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 المنطقة العربيةفي  في الفضاء السيبراني األمانورشة عمل حول تحفيز 

   2014 ديسمبر/كانون األول 9 – 8مسقط، 

  

  سعادة السيد ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة المالية 

  أصحاب السعادة، السيدات والسادة الكرام،

ً في افتتاح  في  األمان في الفضاء السيبرانيتحفيز "حول  ورشة العمليسرني أن أرحب بكم جميعا
بالتعاون مع المركز اإلقليمي لألمن السيبراني وھيئة تقنية التي تنظمھا اإلسكوا و ،"المنطقة العربية

 اعلى دعمھم والھيئة لكل من المركزاإلسكوا وامتنان وأود أن أعبر عن شكر . المعلومات في سلطنة عمان
  . ، البلد العربي المضيافواستضافة ھذه الورشة في سلطنة عمانفي تنظيم  اومساھمتھم

ھي واحدة من اللجان ) اإلسكوا(دعوني بداية أذكركم بأن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
ألساسي المسؤول عن تنسيق األنشطة اإلقليمية الخمس التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وھو الجھاز ا

تھدف ھي سبعة عشر دولة عربية، واليوم وتضم اإلسكوا . االقتصادية واالجتماعية في منظومة األمم المتحدة
إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق التعاون والتكامل على الصعيدين اإلقليمي وشبه 

  . اإلقليمي

 انالحماية واألمومعالجتنا لموضوعھا، ما ھو إال إقرار منا بأھمية  الورشةإن اجتماعنا اليوم في ھذه 
قد ساھمت تكنولوجيات المعلومات وكما تعرفون جميعاً، ف. المخاطر والجرائم اإللكترونية واجھةوم

ة وحكومية تغطي شجعت على تطوير تطبيقات وخدمات إداريوواالتصاالت بتحفيز فرص تنموية عديدة، 
إال أنھا في ذات الوقت أدت إلى ظھور مخاطر وجرائم جديدة تمس األفراد . معظم المجاالت الحيوية

 .وسيلة لتھديد األمن القومي في بعض الحاالت بل وأصبحت والمؤسسات والھيئات الحكومية والخاصة،
ومن . ة المستخدمين بالفضاء السيبرانيعلى ثق الجرائم التي تتفاوت بدرجة خطورتھا أثرت ھذه ، فقدوبالتالي

ھنا ظھرت الحاجة لوضع السياسات وتطوير األطر القانونية والتنظيمية التي تساعد على إضفاء الصفة 
  .اإللكترونيةالشرعية والقانونية على التعامالت اإلدارية والتجارية 

فراد والمؤسسات والھيئات حول األتوعية ضرورة إلى  اليوم تبدو الحاجة ماسة في عالمنا العربيو
الشرق  ةمستخدمي اإلنترنت في منطقأن  حديثمسح  نفقد بي. انة واألموآليات الحماي اإللكترونيةالمخاطر 

أو عبر  لشبكات االجتماعيةا سواء عبرتفاعلھم مع أشخاص غرباء  فياألوسط ھم من أقل المستخدمين حذراً 
أوضح ھذا  ،من جھة أخرى. حماية أجھزتھم اإللكترونيةفي  قل اھتماماً كما أظھر أنھم األ. البريد اإللكتروني

  .اإلنترنت عبرھم من أكثر األفراد حذراً في تصريحاتھم ومبادالتھم النصية  منطقتناأن األفراد في المسح 



 األثر اإلشارة إلىر اإللكترونية، ال بد من األثر االجتماعي واألمني للمخاط وباإلضافة إلى
إلى البعد االقتصادي للجرائم " Symantec"إذ تشير دراسة قامت بھا شركة . لھذه المخاطراالقتصادي 
في عام  مليار دوالر أمريكي على المستوى العالمي 114بـ  ھادرت الخسائر الناتجة عنقُ حيث ، اإللكترونية

معالجة آثار ھذه ل إضافية ديةما كلفةكمليار دوالر أمريكي  274 حوالي ، يضاف إلى ذلك ما قيمته، 2011
  . مليار دوالر أمريكي 388التكلفة اإلجمالية ھي حوالي أن الجرائم، أي 

  

  أيھا السيدات والسادة،

مناقشة اإلجراءات إلى " تحفيز األمان في الفضاء السيبراني في المنطقة العربية"عمل  ورشة تھدف
. الضرورية من أجل مواجھة المخاطر المعلوماتية وتطبيق قوانين الجرائم اإللكترونية في المنطقة العربية

في ھذا وسوف تتطرق إلى أھمية التعاون اإلقليمي والدولي من أجل تنفيذ السياسات الوطنية واإلقليمية 
ً الورشة ھذه تھدف و. المجال التحديات الجديدة للسالمة واألمن الناتجة عن التطورات إلى مناقشة أيضا

ناقش عرض وتُ وسوف تُ . التكنولوجية الناشئة مثل الحوسبة السحابية واإلعالم االجتماعي وتكنولوجيا األشياء
في  ومواجھة الجرائم اإللكترونية السيبرانيالسالمة توصيات حول "  بعنوانمسودة دراسة اإلسكوا  ھاخالل

ن في ھذه الورشة من أجل يمرئيات ومالحظات الخبراء المشاركسماع اإلسكوا أمل تو . "لعربيةالمنطقة ا
ً للمنطق الفضاء في  انة العربية في مجال السالمة واألماستكمال وإغناء الدراسة بحيث تصبح مرجعا

  . السيبراني

حيث ، الفضاء السيبرانيتعزيز الثقة في مجال في يأتي إعداد ھذه الدراسة الستكمال أنشطة اإلسكوا 
مشروع تطوير وتنسيق التشريعات السيبرانية من أجل تحفيز بناء مجتمع المعرفة "قامت اإلسكوا بتنفيذ 

 "إرشادات اإلسكوا للتشريعات السيبرانية" وقد نتج عن ھذا المشروع .2012- 2008رة خالل الفت" العربي
 اإللكترونيةرونية والتجارة اإللكترونية والجرائم منھا المعامالت اإللكتوالتي شملت ست محاور أساسية 
وتھدف ھذه اإلرشادات إلى مساعدة الدول العربية في وضع تشريعات . ومعالجة وحماية البيانات الشخصية

لتحفيز التكامل  التشريعات على المستوى العربيھذه وطنية للفضاء السيبراني، كما تھدف إلى تنسيق 
ه اإلرشادات فعالً من أجل تحديث أو استكمال القوانين السيبرانية في عشر دول وقد استخدمت ھذ .اإلقليمي
  . عربية

توسيع أعمال إدارة تكنولوجيا  ليتزامن مع إقرار الدول العربية مؤخراً  ھذهورشة العمل يأتي تنظيم 
المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا لتشمل تعزيز االبتكار واستخدام التكنولوجيات المتعددة في التنمية ، 

وستعمل ھذه . Technology for Developmentوبذلك يصبح اسمھا الجديد التكنولوجيا من أجل التنمية 
كما ستعمل على  .ةات وبناء مجتمع قائم على المعرفتصاد المعلوماإلدارة على دعم المنطقة العربية لتبني اق

أي أن  .والنمو واالزدھارتعزيز دور االبتكار في القطاعين العام والخاص باعتباره المحرك الجديد للتنمية 
ستسعى إلى تحسين نوعية الحياة في العالم العربي باالستفادة من اإلمكانات المتعددة والكامنة  تناإدار



أن تكون المنطقة العربية : "على الشكل التاليتكنولوجيا وذلك لتحقيق رؤية اإلسكوا التي صيغت مؤخراً لل
  ". منطقة متكاملة يتمتع فيھا األفراد بحياة كريمة ويعيشون في مجتمعات مزدھرة ومتنوعة

فرصة للنقاش والحوار فيما أن تشكل ھذه الورشة  التكنولوجيا من أجل التنميةفي الختام، تأمل إدارة 
لنمو المستقبلي لألمان واس األسبين الخبراء والمھتمين بمعالجة تحديات ومخاطر الفضاء السيبراني وإرساء 

  .ة العربيةفي المنطق

  

 .وشكراً 


