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مشروع التوصيات الصادرة
عن
اإلجتماع التاسع للمتخصّصين
في أمن وسالمة الفضاء السيبراني (اإلنترنت)
_____
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أولا:

اعداد قوانين إسترشادية ناظمة وضامنة لحقوق االنسان وبالتحديد لتوفير بيئة آمنة في ظل ادديلاد وريلر
الجرائم االلكترونية السيبرانية مث قانون حماية البيانات الشخصية وحق الحصول على المعلومات.

ثانيا ا:

رعزيزو ربادل القدرات والخبرات لدى اللدول العربيلة فلي ملا يتعللق بالجوانلم العمليلة للجلرائم السليبرانية
واألدلة الرقمية و رحديد أكثر الجرائم رواجا ً و اإلستفاد من خبرات الدول العربية في هذا المجال.

ثالثا ا  :البلد بوضللد دليل استرشللاد
العربية.

متخصل

باالدلللة الرقميللة ليكللون مرجعيلة استرشللادية للقللوانين الو نيللة

رابعا ا :رحديد العوائق التي رحول دون وضد اإلرفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات قيد التنفيذ و محاولة رذلي
هذه العقبات.
خامسا ا :دعو الدول العربية على روقيلد ارفاقيلات انائيلة أو ملذكرات رفلاهم فلي مجلال مكافحلة الجلرائم السليبرانية
وربادل المعلومات بشأنها.
سادسا :إعداد كتيم إحصائي دور من قب المركز العربي يتناول أنواع الجرائم المرركبة و عددها واالجرا ات
اإلحترادية و العملية الّتي رتخذها الدول.
سابعا ا :إعتبار المحاور التالية محاور علمية للقا العاشر القادم عام :2021
التوسد بإختصاص المحاكم في مجال الفضا السيبراني.
أولا:
ثانيا ا:

التعاون مد مقدمي الخدمات في مجال الفضا السيبراني (بين القطاع العام و القطاع الخاص).

ثالثا ا:

عرض رجارب الدول العربية في مجال حماية الخصوصية

رابعاا :إشلكالية التجللار اإللكترونيللة لجهللة األمللن السلليبراني(كيفية رعريل

الهويللة اإللكترونيللة و رللأمين

الدفد اآلمن).
خامساا :ما يستجدّ من أعمال.
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