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التوصيات الصادرة
عن
اإلجتماع الثامن
لرؤساء اإلدارات المختصة بتقنية المعلومات بالنيابات العامة
_____
بيروت  2020/10/20م
الموافق  03ربيع األول  1442هـ
أوالً:

نشر أوراق العمل في كتيب ضمن إطار النشر السنوي للمركز.

ثانياً:

التعاون مع المركز العربي في إصدار دراسات مشتركة في إطار أوراق العمل المدرجةة فةي اتجتمةا
الثامن.

ثالثاً:

تقديم الشكر والتقدير من خالل مجلس وزراء العدل العرب لكل نيابة عامة في حال إنجاز الدراسةة مةع
تقديم شهادة تقدير ودر لها.

رابعاً:

تطوير التشريعات وتجديدها لمواكبة المتغيّرات التكنولوجية.

خامساً:

تكريس اإلمكانيات والموارد المالية في سبيل تعزيز أطر مكافحة الجريمة.

سادساً:

المتطورة ،تقنيات التحقيق )...من خالل عقةد دورات
تبادل الخبرات بين الدول العربية (معايير الحماية
ّ
تدريبية مشتركة.
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سابعاً:

تفعيل حمالت التوعية من خالل المحاور التالية:
العمةةل علةةال إطةةالق حمةةالت توعيةةة للمسةةتخدمين مةةن عمليةةات اإلحتيةةال اإللكترونةةي،
أ.
لتعةر
وتشمل كيفية
التعرف عليها وكيفية الحماية منها وكيفية التبليغ عنها في حال ا ّ
ّ
لها.
نشةر أشةكال الجةراام اإللكترونيةةة المكتشةفة مةع تقةديم اإلرشةةادات المهمةة والسةبل التةةي
ب.
تساعد علال عدم الوقو فيها.
ضرورة نشر الوعي في أوساط المجتمع بالمخاطر اإلقتصةادية واإلجتماعيةة والنفسةية
ج.
وغيرهةةا الناجمةةة عةةن اإلسةةتخدامات غيةةر المشةةروعة وغيةةر اإلمنةةة لونترن ة  ،وبمةةا
يترتّب عنها إنعكاسات سلبية علال حياة الفرد والمجتمع.

ثامنا ً:

ضرورة تحديد نموذج إسترشادي عربي مو ّحد كون األدلّة الرقمية متشابهة في المكان ومختلفة بشكلها
من جريمة وأخرى.

تاسعا ً:

ّ
ومخطةةو عمةةل وبع ة التح ةدّيات التةةي تواجةةف الفنيةةين فةةي العمةةل لجهةةات اإلختصةةا
توضةةيع عمليةةة
القانوني لتفادي إستنزاف المراسالت ووق الحضانة في التشريع الجنااي الرقمي.

عاشرا ً:

عقةةد ورشةةات عمةةل مةةا بةةين القةةانونيين والفنيةةين والتةةي تسةةاهم فةةي تقريةةب الفكةةر الفنةةي والتقنةةي والفكةةر
القانوني.

حادي عشر:

صصات علمية وأكاديمية تح إسم "الطب الشرعي الرقمي".
البدء بتسخير الموارد لتخ ّ

ثاني عشر:

ضرورة تنظيم العالقة وتحديد جوهر أي برمجيات حاازة علال ترخيص محلةي لكةل دولةة بحيةد تخةدم
بيئة الطب الشرعي الرقمي حين الطلب.

ثالث عشر:

ضرورة البدء بدمج الذكاء اإلصةطناعي ولغةة اإللةة والبيانةات الضةخمة فةي بنةاء أنظمةة قانونيةة رقميةة
وتدريب البيانات علال معالجة نفسها للوصول إلال شكل آخر منها "معلومات" ومةن مةم قةرار قةانوني أو
قضااي األمر الذي يساهم في رفع الكفاءة القضااية والتنفيذية وغيرها.

رابع عشر:

رسةةم مسةةار تكنولةةوجي رقمةةي لخدمةةة القةةانون والمنظومةةة القضةةااية والتنفيذيةةة للوصةةول إلةةال المحكمةةة
الذكية.

خامس عشر:

تطةور الجريمةةة المعلوماتيةةة
العمةل علةةال تحةديد القواعةةد القانونيةة اإلجراايةةة لكةي تتماشةةال مةع خاصةةية ّ
ووساال إمباتها ،واإلعتماد عليها حتال في إمبات الجريمة التقليدية.
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سادس عشر:

المقةةررات
التنسةةيق بةةين النيابةةات العامةةة و األجهةةزة ذات الصةةلة إلدراج موضةةو األدلةةة العلميةةة فةةي
ّ
الدراسة سواء في الجامعات أو في معاهد التكةوين الخاصةة بالقضةاة والمحةامين إلزالةة الغمةو الةذي
يكتنف هذه األدلّة وحجيتها في اإلمبات الجنااي.

سابع عشر:

محاور اإلجتما التاسع القادم لعام :2021
تنظيم قطا العملة الرقمية وطرق تجريمها والتعامل معها
أ.
طرق اإلمبات في الجراام اإللكترونية
ب.
إستعرا التشريعات الدولية في مجال القضايا اإللكترونية
ج.
ما يستجدّ من أعمال
د.
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