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األمان في الفضاء السبراني في توفير اتفق المشاركون في ورشة العمل على التوصيات التالية من أجل 

 : المنطقة العربية

 في الدول العربيةالمتخصصة الفجوة في مجال التشريعات السبرانية  سدضرورة متابعة العمل على  -0

 الركن) السبرانية للجريمة المادي الركن سيما البالقواعد الموضوعية  وخاصة تلك المرتبطة

 اإلثبات وسائل ضمن من الجنائي الرقمي الدليل اعتماد فيها بما  اإلجرائية والقواعد( اإللكتروني

 .الجزائي

 الدول في السبرانية التشريعات لتطبيق الالزمة التنفيذية اإلجراءات وضع على الحكومات حث -4

 السيبرانية جرائم مكافحة تشريعات لوضع الالزمة التطبيقية المراسيم وخاصة ،التطبيق قيد العربية

 .التطبيق قيد

 الجرائم بمواجهة الخاصة األجهزة في العاملين وجميع والمحامين القضاة وتدريب توعية أهمية -3

 جمعها وطرق الرقمية األدلة لناحية سيما ال ،السبرانية الجرائم قوانين تطبيق على السبرانية

 .  وخصوصياتها

 لمكافحة العربية االتفاقية" خالل من وذلك الجزائية التحقيقات مجال في القضائي التعاون تفعيل -2

 ".المعلومات تقنية جرائم

 الكشف في متخصصة أجهزة إنشاء وضرورة السبرانية بالجرائم خاصة وطنية لجان تشكيل أهمية -5

 هذه عمل تفعيل ضرورة وكذلك األجهزة، هذه مثل لديها ليس التي الدول في السبرانية الجرائم عن

 قد التي والمخاطر التكنولوجية التطورات على متخصصا   دوريا   تدريبا   عناصرها وتدريب األجهزة

 .الرقمية األدلة جمع طرق وعلى عنها تنشأ
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 للتشريعات اإلسكوا بإرشادات باالستعانة العربي، المستوى على السبرانية التشريعات تنسيق تحفيز -6

 السبرانية الجرائم مواجهة في العربية الدول بين فيما والتنسيق التعاون تحفيز وكذلك السبرانية،

 .المعلومات مجتمع في األمان وزيادة

 على السبراني الفضاء في األمان توفير أجل من اإلسكوا قبل من المقترح اإلقليمي باإلطار االستعانة -7

 مواجهة في المنطقة لدول ومالءمته لشموليته نظرا   العربية المنطقة في واإلقليمي الوطني المستويين

 .السبرانية المخاطر

 لالتصاالت الدولي لالتحاد السبراني لألمن اإلقليمي المركز مع التعاون على العربية الدول حث -8

ITU-RCC السبراني لألمن الوطنية المراكز بين والتعاون التفاعل تعزيز أجل من عمان سلطنة في 

 .العربية الدول في CERTs الحواسيب لطوارئ ولالستجابة

 ومصادر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا من القصوى االستفادة على والشباب المجتمع تشجيع -9

 المعرفي والتطوير والتعلم التعليم في إيجابي أثر من لها لما المحمولة الهواتف ومنصات اإلنترنت

 . التكنولوجيات هذه محاذير إلى التنبه مع واالبتكار،

 المخاطر حول واألطفال، الشباب وخاصة المجتمع، أفراد لجميع توعية حمالت تنظيم أهمية -01

 أن على المخاطر، هذه من وحمايتهم أجهزتهم لحماية الالزمة اإلجراءات وحول الناشئة السبرانية

 . المجتمع فئات من فئة كل مع التوعية حمالت تتناسب

 مع وخاصة واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا الخاص القطاع مع العام القطاع تعاون ضرورة -00

 وتحديد التحقيقات في تساعد التي المعلومات جمع في الهام لدورهم نظرا   اإلنترنت خدمات مقدمي

 حماية أجل من الخاص القطاع مع التفاعل أهمية وكذلك. السبرانية الجرائم عن والكشف القرائن

 لحماية خاصة برمجيات تطوير في لدوره نظرا   السبراني الفضاء على والهيئات والمؤسسات األفراد

 على الخدمات مقدمي حث وكذلك اإللكترونية، المخاطر من والشبكات األساسية والبنى التجهيزات

 . اإلنترنت على األطفال لحماية برمجيات واستخدام آليات توفير

 القانوني اإلطار اعتماد على العربية الدول وتشجيع اإلنترنت على األطفال لحماية خاصة أهمية إيالء -04

 الدولي لالتحاد العربي اإلقليمي المكتب وضعه والذي اإلنترنت على األطفال لحماية اإلقليمي

 . واإلقليمي الوطني المستويين على وذلك لالتصاالت،

 أن بعد السيبراني الفضاء في المرتكبة واالعتداءات الجرائم من المرأة لحماية خاصة أهمية إيالء -03

 .الجرائم هذه لمثل ضحية أنها تبين

 وتوثيق وتحليل لحفظ وذلك الرقمي الشرعي الجنائي للبحث مخابر إحداث على العربية الدول تشجيع -02

 .الرقمية األدلة

 اإلنتربول غرار على ،Arabpol العربي المستوى على إقليمية شرطة إنشاء بأهمية التنويه -05

Interpol، واليوروبول Europol السبرانية الجرائم عن الكشف  مهامها ضمن من يكون بحيث . 
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 والجرائم السبرانية التشريعات مجال في العربية الدول بين فيما المصطلحات توحيد ضرورة -06

 الوطنية والمراكز والجنائية القضائية األجهزة بين والتفاعل التعاون تسهيل أجل من وذلك السبرانية،

 . CERTs الحواسيب لطوارئ ولالستجابة السبراني لألمن واإلقليمية

 السبرانية بالجرائم معنية جهة أي أو ،CERTs الحواسيب لطوارئ لالستجابة الوطنية المراكز تحفيز -07

 الفئة وتحديد نوعها بيان مع السبرانية الجرائم حول وبيانات إحصاءات جمع على الدولة، في

 . وجنسهم الضحايا أعمار تبين بيانات جمع وكذلك الجرائم، بهذه المستهدفة

 قاعدة إنشاء وكذلك السبراني، واألمن السبرانية التشريعات حول قانونية معلومات قاعدة إنشاء -08

 .  الجرائم هذه ومرتكبي السبرانية الجرائم حول عربية بيانات

 دورية عمل وورشات إقليمية اجتماعات تنظيم خالل من العربية الدول بين فيما الخبرات تبادل أهمية -09

 . العربية الدول بين فيما تخصصية زيارات تنظيم خالل من وكذلك

 على وحثهم األفراد لتوعية وذلك العربية المنطقة في السبراني الفضاء في اآلمن لإلبحار يوم اعتماد -41

 .السبراني للفضاء اآلمن االستخدام مجال في مهاراتهم تطوير

 العربية المنطقة في المعلومات بمجتمع المعنيين المصلحة أصحاب جميع بين ما في التعاون تحفيز -40

 :الهام دوره منهم فلكل خاصة السبراني الفضاء في األمان تحسين أجل من

 تمويل وفي وتطبيقها السبرانية التشريعات وضع في أساسي دور وللحكومات للمشرع 

 والتدريب، التجهيزات

 التشريعات لتطبيق الالزمة التكنولوجية األدوات واستخدام تطوير في دور الخاص وللقطاع 

 الفضاء على لألفراد األمان بتوفير المساهمة و األساسية للبنى الحماية وتأمين السبرانية

 السبراني،

 وكذلك السبرانية والمخاطر التشريعات حول التوعية في هام دور الحكومية غير وللمنظمات 

  السبراني، الفضاء على المرأة ضد العنف حول التوعية في

 وفي السبرانية المخاطر ومواجهة لألمان العامة األطر وضع في دور الدولية وللمنظمات 

 . الناجحة القصص وتبادل والدولي اإلقليمي التعاون تحفيز

 

 

 


