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االمن السيبراني فوائده ومزاياه
التحديات العربية االدارية والفنية والتطبيقية
ت القانونيّ ِة الموضوعية واالجرائية،
اإلشكاليا ِ
ت الفضلى؛
ال ُممارسا ِ
بين السيادةِ الوطني ِة وتحديات االمن العابر للحدود
عقود الغرر وتحديا ٍ
ت تعاقديّةً والمحاكم المختصة
خاتمة ومقترحات تشريعية وتنفيذية وتدريبية
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مقدمة عامة
جدور حول ج  ،بشججك
• يُسججج ُ ك ج ّ عصججر مججن حيججاةِ البشججري ِة ِر ان جا ً خاص جاً ،تج ُ
ت الدوليج ِة.
ت والع قجا ِ
ت وال ُمفاوضججا ِ
مباشججر و ريججر ُمباشججرُ ،كج ال ُمنلمججا ِ
ان اليوم ،و العول َمةُ التكنولوجيّجةُ ،التجي شج ّكلت ،محطجةً رئيسجيةً
ذا الر ُ
المجتمع.
من حياةِ
ِ
ت الضجججخم ِة
ي" والبيانجججا ِ
• يعتمجججد عصجججرنا علجججى تجسجججيد "ال ُمجتمجججع الشجججبك ّ
ت
ي وتخجججزين الملفجججا ِ
والهواتِجججل المحمولَججج ِة ووسجججائ َ التوا ُ
صججج ِ اإلجتمجججاع ّ
الضخم ِة ،مما يُ ُ
صين؛ ألنج يزيجد
ؤرق الدو ُ والخبرا ُء وال ُمنلمات وال ُمخت ّ
األمن السحابي ،ويُ ّ
َ
ت الشجبكي ِة والتقليديّج ِة
حوادث
من
عزز مشجاك َ التطبيقجا ِ
ِ
ت و سججرقتها ونقلهججا ىلججى الخججار ِ،
و ُحفججل البيانججاتِ ،ال سججيما فُقججدان البيانججا ِ
صن ِة،
و ِسيادة الدول ِة على ُملكية البياناتِ ،وقضايا اإلحتيا ِ وال
تشفير والقر َ
ِ
وحماية العُم ِء وال ُمستخدمين.
واإلختراقا ِ
ت األمني ِةِ ،
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• وبالتحديد تُثير الحوسبة السحابية ال َكثير من اإلشكاليات في
الدو العربية بشك ٍ عام ،ولك ِّ دول ٍة منفر َد ٍة بشك ٍ خاص،
ُ
ُ
التحديات التشريعيّةُ ،والتنفيذيةُ ،واإلداريّةُ ،والفنيّةُ،
برز ا
ُ
ت ،وضمان ن ما
والتطبيقيّةُ،
وفقدان السيطرةِ على البيانا ِ
يحدث في الحوسب ِة السحابي ِة ال يخر عن القواعد والضوا ِبط
القانونية القائ َمة.
ُ
كاألمن في الحوسب ِة السحابي ِة،
خرى
• ىضافةً ىلى مسائ َ
ِ
ت ،و ِنلام
من التطبيقا ِ
وحماي ِة البيانا ِ
ت ،و ُمعالج ِتها ،ونق ِلها ،و ِ
ِىدارة الهويَ ِة...
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حجم الحوسبة السحابية :نمو مطرد عربيا
•

شركة "ديلويت" اإلستشارية  Consulting Deloitteتوقعتّ ،ن الحوسبة
الحسابية قد تشهد نموا من  40.7مليار دوالر ميركي عام  2011الى 241
مليار دوالر ميركي عام .2020
دراسة صدرتها جمعية صناعة تقنيات الكمبيوتر “كومبتيا”،CompTIA
توقعت ان أكثر من  %80من الشركات حو العالم تستخدم حلو الحوسبة
السحابية .Cloud Solutions
شركة سيسكو  CISCOاألميركي ،تتوقع بأن “الحركة العالمية السنوية
للحوسبة السحابية ،ستص ىلى  1,6زيتابايت في نهاية  ”2015وبأن حركة
الحوسبة السحابية عبر بروتوكو اإلنترنت ستمث كثر من ثُلث ( 34في
المائة) من مجموع حركة مراكز البيانات
مؤسسة البيانات الدولية ( )IDCتقدر بأن مقدار المعلومات والمحتوى الذي
يتم ىنشاؤه وتخزين باستعما التكنولوجيا الرقمية سول يرتفع من 1,8
زيتابايت في  2011ىلى كثر من  7زيتابايت في العالم.
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فوائد التكنولوجيا في الدول العربية:
•
•
•

ت وقا ِعدة ُ
ُ
ُ
تطبيقات،
المعلومات وال
سهولةُ الوصو ُ والولو ُ ىلى البيانا ِ
ُ
ُ
ت الماديّ ِة،
الوقت
وفير
ومصاريل ِكلفة التجهيزا ِ
وت َ ُ
ُ
ت ،وال َمساحةُ التخزينيّةُ
ت وال َمفروشا ِ
واإلعفا ُء من التَكلفَ ِة الماديّ ِة ِللتجهيزا ِ
ِ
صصةُ
لألرشيل،
ِ
ال ُمخ ّ
القوانين التجاري ِة (كالع م ِة التجاري ِة وال ِسج
ت
التحر ُر من ضغوط والتزاما ِ
ُّ
ِ
التجاري)،
التحرر من العم ِ ال َمكتبي،
ُّ
ُ
ُ
والتأمين والحمايةُ.
ت،
ضمان استمراريةُ الخدما ِ
ىضافةً ىلى العدي ِد من الفوائ ِد اإلقتصادي ِة والتجاري ِة...
باختصار هي منجم ذهب القرن الواحد والعشرين ،ستؤدي التكنولوجيا إلى
“تغيير قواعد اللعب” ( ،Neelie KROESنائبة رئيس المفوضية
األوروبية).
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التحديات التطبيقية في الدول العربية:
إمكانية الحصول على كل عدم الوعي الكافي بالحوسبة السحابية
المستجدات التطبيقية
الحديثة
غياب اإلدارة الضريبية
تردد صانعي القرار
التشكيك في قدرات
الحماية والتأمين
عدم الثقة بمودي
الخدمات
غياب المراكز لقاعدة
البيانات الضخمة
7

ضعل التقدم
عدم توفر السرعة الكافية لإلنترنيت و كلفتها العالية
عدم توفر البيئة الرقمية
المخاول البيئية
نقص المعلومات الدعائية والتوعوية
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مدى ارساء بيئة تحتية رقمية عربية؟
شير بشك ٍ عجام ىلجى ّن العديج َد مجن الجدو ِ العربيج ِة لجم تُرسجي بيئجة
• نُ ُ
تشججريعيّة رقميججة وتنليميّججة و تنفيذيّججة للمعججام ت اإللكترونيججة و
لحمايججة البيانججات و معالجتهججا و نقلهججا ىلججى الخججار  ،و لمكافحججة
كام .
الجرائِم اإللكترونية ِبشك
ِ
• القليللل ِل امن لللا سلللن تشلللريعات متخصصلللة للمعلللام ت ا لكترونيلللة
والتجلللارة ا لكترونيلللة او لحمايلللة الملكيلللة الفكريلللة ،او التبلللادل
ا لكترونللللي للمعلومللللات ،انشللللان ال يئللللات الن امللللة ل تصللللا ت
التكنلوجيللللة ،حمايللللة البيانللللات الشخصللللية او مكافحللللة جللللرائم
المعلوماتية.
• والقلي منها انشأ َ مراكزَ اتصا و مراكز طوارئ او وضجع دليج
ارشاد او قواعد سلوكية.
8

Dr Janane EL-KHOURY

10/12/2018

اسم الدولة

قواعد
التشريعات السيبرانية
سلوكية
ت عام 2008؛ قانون جرائم ال يوجد
ت العام ِة ،ال ُمؤق ِ
قانونَ اإلحصاءا ِ
نلمة المعلومات ،رقم /30؛ 2010قانون اإلتصاالت السلكية
وال سلكية رقم .)2011/ 21

اإلمارات
العربية
المتحدة

قانون "مؤسسة اإلمارات ل تصاالت" (رقم 1لسنة )1991؛ قانون تنليم قطاع
االتصاالت رقم 3/2003؛ "قانون التوقيع اإللكتروني والتجارة" ،عام ،2002
قانون اتحادي رقم  1/2006في شأن المعام ت والتجارة اإللكترونية؛ قانون انما تتطلب استراتيجية وطنية وقواعد ادارية
للتحو نحو الحوسبة السحابية
امارة دبي الخاص بالمعام ت والتجارة االلكترونية رقم  2/2002بشأن تطوير
المعام ت والتجارة االلكترونية؛ القانون اإلتحادي ال ُمتعلّق بـ"مكافح ِة جرائم تقنية
المعلومات" ،رقم  2/2006؛ مرسوم بقانون اتحادي رقم  2012/ 5في شأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ التعميم رقم  6/2013بشأن سياسة ومعايير
حكومة بو لبي ألمن المعلومات؛ قرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم
 21/2013المتعلق ب ئحة من المعلومات في الجهات اإلتحادية؛ قانون حماية
البيانات الشخصية – رقم  – 2007/ 1خاص بالمركز المالي الدولي لدبي
ىمارة دبي،
11/2006
ملخص رقم
DIFC؛ قانون حماية البيانات الشخصية –
للحوسبة السحابية في الدول العربية
قانونَ يمي
التشريعي؛ والتن
للواقع
ت (قانون البيانات المفتوحة في  17كتوبر )2015؛ قانون
لِنشر وتبا ُد البيانا ِ
ت الصادر عام ،2002
ىمارة دبي ،ال ُمتعلّق ،بإنشا َء وحماي ِة شبك ِة اإلتصاال ِ
ي.؛ قرار المجلس التنفيذي رقم
وقانون رقم  5/2004حو
ِ
األمن المعلومات ّ
 13/2012بشأن من المعلومات في ىمارة دبي.

األردن

اط ق منصة الحوسبة السحابية عام 2014؛
وثيقة السياسة العامة للحكومة وفي قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ انشاء
مركز تكنولوجيا المعلومات

نقص في التدريب
والتوعية

يوجد

البحرين

قانون االتصاالت واإلنترنيت رقم  48لعام 2002؛ القانون رقم  2002/ 28المتعلق
بالمعام ت والتجارة اإللكترونية ،والقانون رقم  60/2014بشأن جرائم تقنية
المعلومات؛ المرسوم رقم  9لعام  2002إلعادة تنليم الجهاز المركزي للمعلومات؛
والقرار رقم  25لعام  ،2005لتشكي لجنة عليا لتقنية المعلومات واإلتصاالت.

ال يوجد

الجزائر

قانون رقم  ،4/2009بعض مشاريع القوانين

ال يوجد
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استراتيجية وطنية لتحول نحو
الحوسبة السحابية

تدريب وتوعية

عام  2015ىط ق مشروع لتسريع
األعما عبر الحوسبة السحابية
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ىعداد استراتيجية وطنية (-2014
 )2020تتضمن الحوسبة السحابية
واالدارة االلكترونية

البدن بتدريب
متخصص وتوعية
عامة

نقص في التدريب
والتوعية

نقص في التدريب
والتوعية
10/12/2018

نقص في التدريب
والتوعية

السعودية

ن ا ِم مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007؛ قرار المجلس الوزراي
رقم  ،2006/ 40المتعلق بضوابط التعام ت اإللكترونية الحكومية؛
القرار رقم  6667المتعلق بشروط مزاولة م نة اإلستشارات في مجال
اإلتصا ت وتقنية المعلومات؛ مشروع قانون حول حماية البيانات.

السودان

مبادئ دستورية لحماية السرية والخصوصية؛ قانون المعام ت ال يوجد
اإللكترونية عام 2007؛ وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2007
.

الصوما
العراق

ال يوجد
ال يوجد

الكويت

المغرب

اليمن

يوجد

ال يوجد
قانون حماية المستهلك رقم 2010/ 1؛ القانون رقم ،78/2012
المتعلق بالتوقيع اإللكتروني والمعام ت اإللكترونية.
القانون رقم ( )5لسنة 1999لحماية المصنفات والحاسب اآللي من
البرامج وقواعد البيانات؛ قانون رقم  37/2014استحداث يئة تنليم
ال يوجد
االتصاالت وتقنية المعلومات؛ مشروع قانون للمعام ت االلكترونية
مبادئ دستورية لحماية السرية؛ قانون رقم  8/2009لحماية البيانات
الشخصية؛ قانون رقم  7/2003لمكافحة جرائم المعلوماتية؛ قانون رقم
ال يوجد
 53.05المتعلق بالتباد االلكتروني للمعطيات االلكترونية؛ قانون
حماية المستهلك على االنترنيت رقم 31/2008
القانون رقم  40لعام  2006بشأن نلمة الدفع العمليات المالية
والمصرفية اإللكترونية؛ قرار مجلس الوزراء رقم  " 4/2002إلنشاء
ال يوجد
مدينة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات؛ مشروع قانون لحماية
المعلومات
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للتحول نحو
ارادة سياسية وادارية
ّ
الجوسبة اسحابية؛ تشكيل هيئة
ا تصا ت وتقنية المعلومات.
برامج تدريبية متخصصة
والبدن بحم ت توعوية

مبادرات حكومية
ال يوجد
استراتيجية وطنية وخطة عم الحوكمة
اإللكترونية ()2015-2012
مبادرات وطنية

مبادرات حكومية

خدمات تقنية تعتمد على الحوسبة السحابية

يوجد
نقص في التدريب
والتوعية

نقص في التدريب
والتوعية

نقص في التدريب
والتوعية

نقص في التدريب
والتوعية
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تونس

قانون رقم  63/2004المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛ قانون
 38/1998المتعلق بمجلة البريد؛ قانون عدد  83/2000المتعلق
بالمباد ت والتجارة اإللكترونية؛ األمر عدد  2331/2000المتعلّق
بضبط التن يم اإلداري والمالي وطرق تيسير الوكالة الوطنية
للمصادقة اإللكترونية؛ األمر  1967/2001المتعلق لضبط خدمات
المصادقة اإللكترونية ،األمر رقم 1968/2001؛ قانون رقم
 5/2004المتعلق بتن يم مجال الس مة المعلوماتية؛ قانون رقم
 51/2005المتعلق بالتحويل اإللكتروني؛ القانون التوجي ي عدد
 13/2007المتعلق بإرسان اإلقتصاد الرقمي؛ أمر 1274/2007
قائمة األنشطة المرتبطة باإلقتصاد الرقمي.

يوجد

استراتيجية وطنية للتحول نحو
الحوسبة السحابية ()2015

جزر القمر
جيبوتي

ال يوجد
قانون حماية المستهلك لعام 2008

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
مبادرات وطنية

سلطنة عمان

قانون ال ُمعام ت اإللكتروني ِة ()69/2008؛ قانون مكافحة جرائم
تقنية المعلومات رقم .12/2011

ال يوجد

ارادة حكومية

سوريا

ي وخدمات الشبكة ،رقم 4/2009؛ قانونَ
قانونَ
التوقيع اإللكترون ّ
ِ
تنليم قطاع اإلتصاالتِ ،رقم 18/2010؛قانون اإلع م بالمرسوم
ِ
اإلشتراعي ،رقم  ،108تاريخ  8آب /رسطس 2011؛ المرسوم
التواص ِ على الش َبكَة
تنليم
اإلشتراعي ،رقم  17/2012ال ُمتعلّق ِب
ِ
َ
ومكافحة جري َم ِة المعلوماتيّ ِة.

ال يوجد

استراتيجية وطنية لتقانة المعلومات
()2004
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البدن في تدريب
متخصص وحم ت
توعوية

يوجد
نقص في اتدريب
والتوعية
البدن في تدريب
متخصص وحم ت
توعوية
نقص في اتدريب
والتوعية

استراتيجية وطنية للحكومة االلكترونية
()2010-2009

10/12/2018

12

فلسطين

قانون اإلحصانات العامة رقم  2000/ 4بشأن الحق في
الوصول الى معلومات اإلحصانات؛ قانون المعام ت
اإللكترونية لعام  .2010مرسوم رقم  35لعام 2004
لحق الوصول الى شبكة المعلومات العالمية.
الوزران في فلسطين لحق النفا اذ إلى
مجلس
قرارات
ا
ا
الشبَ َك اة العالميَ اة (اإلنترنيت) والبريد اإللكتروني عبر مركز
الحاسوب الحكومي؛ بشأن منع بيع وتسويق خدمات
اإلتصا ت وتقنية المعلومات والبريد السريع؛ للمصادقة
على السياسات العامة إلستخدام الحاسوب وشبكة
اإلنترنيت في المؤسسات العامة؛

يوجد

قطر

مبادئ دستورية لحماية الخصوصية؛ قانونُ اإلتصاالتِ،
في قطر رقم 34/2006؛ قانون معام ت ال ِتجار ِة
اإللكترونية رقم ( 16/2010في )19/8/2010؛ قانون
مركز قطر المالي  -قانون رقم ( )7لسنة  2005بإصدار
قانون مركز قطر للما ؛ مشروع قانون حو خصوصية
البيانات.

ال يوجد

Dr Janane EL-KHOURY

ا ستراتيجية الوطنية لإلتصا ت
وتكنولوجيا المعلومات

نقص في
اتدريب
والتوعية

انشاء السحابة االلكترونية
الحكومية

نقص في
التدريب
والتوعية

مبادرة فلسطين الرقمية

االستراتيجية الوطنية لألمن
السيبراني ()2014

ابحاث حول
الحوسبة
السحابية

10/12/2018

لبنان

القانون رقم  140بتاريخ  27تشرين األول/أكتوبر 1999
المتعلّق بصون الحق بسرية المكالمات ال اتفية؛

يوجد

قانون حول المعام ت ا لكترونية والبيانات ذات الطابع
الشخصي وجرائم المعلوماتية.
الصادر في  23ايلول 2018

اعداد خطة وطنية لحماية وأمن
الفضان السيبراني في لنان
()2012؛
عام  2015اط ق رؤية اإلتصا ت
الرقمية لعام 2020

ليبيا

مشاريع قوانين حو المعام ت االلكترونية وجرائم المعلوماتية

ال يوجد

اط ق مبادرة ليبيا اإللكترونية

مصر

مبادئ دستورية؛ قانون تنليم اإلتصاالت لعام 2003؛ قانون
رقم  2008/ 120إلنشاء المحاكم االقتصادية؛ مشاريع قوانين
متخصصة.

ال يوجد

مبادرات ادارية

موريتانيا

مشروع قانون حو االطار القانوني للمجتمع الموريتاني
للمعلومات

ال يوجد

13

نقص في
التدريب
والتوعية

وتوقيع مذكرات تفا م دولية لتباد
الخبرات

Dr Janane EL-KHOURY

مبادرات حكومية

يوجد
البدن بدورات
تدريبية
وتوعوية

يوجد

10/12/2018

:عصر االقتصاد المعرفي والتكنولوجيا اما أهم الخدمات والتطبيقات السحابية

Gmail – Yahoo – Hotmail :خدمات البريد ا لكتروني
Google Drive -SkyDrive – Dropbox :خدمات التخزين السحابي
Box Google music – Amazon Cloud :خدمات الموسيقى السحابية
Music Creator –Player – iTunes/iCloud
-Photoshop Express - Google Docs :التطبيقات السحابية
...،Aviary ،Jaycut ،Pixlr Editor
Google Chrome OS – Jolicloud :أن مة التشغيل السحابية
Facebook – Twitter – Instagram…. :المنصات ا جتماعية
 الرسمية ورير الرسمية:المواقع ا لكترونية

•
•

10/12/2018
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•

•
•
•
•

من هي هذه الشركات العالمية من وج ة ن ر قانونية؟
ُ
الشركات مشروعا ً يتكون مجن مجموعجةَ وحجدا ٍ
ت فرعيج ٍة
عتبر ذه
• وفي الواقع ،ت ُ ُ
تججرتبِ ُ
ض ج ُع السججتراتيجيةَ
ي فججي البَلَ ج ِد األُم بِع قججا ٍ
ط بج
ت قانوني ج ٍة تخ َ
ِ
جالمركز األصججل ّ
ىقتصادي ٍة عام ٍة (من تَوجي  ،وتخطيط ،وتنليم ،وىشجرال و ُمراقبجة .)...وتتجولّى
وتمتلك ذه الشرك ُ
ُ
ات رصيدا ً من "ر س
اإلستثمار في مناطقَ ُجغرافي ٍة ُمتع ّددةٍ.
َ
ت
المجا ريججر المججادي" فججي شججك ِ المعرفَج ِة الفنيّج ِة ،وبججراءات اإلختججراع ،والع قججا ِ
جججون
سججججمعَ ِة الطيّبججججة محليججججا ً وعالميججججاً ،فضجججج ً عججججن األَدوا ِ
التجاريجججج ِة ،وال ُ
ت والفُنج ِ
التسويقيّ ِة.
• فججي الواقِججع ،وعلججى الج ُجررم ِمججن ّن ججذه الشججركات ال تتمتججع بالشخصججي ِة القانونيج ِة
ت الدوليج ِة ،فهججي تَضججطل ُع بِ جدور كبيج ٍجر فججي
الدوليج ِة علججى ِرججرار الججدو ِ وال ُمنلمججا ِ
ضغ ّ
ط دوليّة سياسيا ً ونِقابيا ً ودينيا ً وماليا ً وىقتصاديا ً.
الع قا ِ
ت الدولي ِة ك َجماعات َ
ُ
كما تتمت ّ ُع بإِمكانا ٍ
وتتجاوز نشاطاتُها حدو َد الدول ِة الواحد ِة وميزا ِنيَتها.
ت مالي ٍة

15
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فئة عقود الخدمات السيبرانية:
•
•

•

•

16

يتكون فريقا مشاك األمن في الحوسبة السحابية من العمي وموفر الخدمة ،الذي يلقى
على مسؤوليت التزام توفر بنية تحتية سليمة ومستودعات تخزين آمنة ،ال سيما اذا كانت
خدمات رير مجانية.
تعتبر مرحلة ابرام العقد من ا م المراح وادقها ،ومن اإلشكاليات األولية التي تثير ا
خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها ،ال سيما لناحية المسؤولية المترتبة ،وتوقع انهاء
العقد وواجب مقدم الخدمة بإعادة البيانات الى العمي (اكانت الدولة ام األفراد) ،وليس
حجز ا وتهديد العمي بها ،او تسليم نسخة مصورة وليس األصلية...
لذلك ،ال ب ّد للعميل من بذل الج ود والعناية المطلوبة لدى توقيع العقد مع مقدمي
الخدمة ،ففي في ارلب الحاالت تفرض فئة "عقد الغرر" )(Contrat d'adhésion
ورير خاضع للتفاوض او لتعدي بنوده (حالة الشركات الصغيرة لدى توقيعها عقد مع
شركة  Googleعلى سبي المثا ال الحصر) ،وفي االجما ذه عقود يفرضها الطريل
القوي على الفريق األضعل ،ال سيما في ل رياب شب تام للقوانين الخاصة بالحوسبة
السحابية؛
ضل مسألة تنازع القوانين التي ستطبق على اي نزاع او دعوى قضائية (تنازع ايجابي
او سلبي).
Dr Janane EL-KHOURY
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تأثير على السيادة الوطنية وعلى المفهوم التقليدي للدولة:
•

سا على عقب ،فوجود الفضاء
قلب التطور التكنولوجي مف وم األمن الوطني التقليدي رأ ً
السيبراني سيغير نماط الع قات الدولية على الصعيد العربي والدولي ويطرح العديد من
التساؤالت في المنطقة العربية:

•

سرقت؟
باستطاعة الدولة منع سرقة المعلومات اإللكترونية وتعديل ا وإعادت ا إلى حيث ِ

•

هل بإمكان ا منع الخاطفين أو القراصنة ( )Hackersال ِمحتملين من التقاط ما تنقله برامج
الكمبيوتر من معلومات ومشاهد؟

•

صت أو استراق السمع ،أو انت اك سريّة ال ِمراس ت وا ات ّصا ت ،أو
هل بإمكان ا عمليًا منع التن ُّ
اعتراض أو اختراق ما تبثُّه البرامج الخبيثة من معلومات ومشاهد؟..

•

الموضوع ا هم يتعلق بالسيادة على قاعدة البيانات ،وعلى مركز قاعدة البيانات،

•

وا هم سرية البيانات الخاصة للمؤسسات الرسمية ولألفراد وللشركات وللدول بحد ذات ا...
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أمن الدول العربية :الفضاء السيبراني ساحة «خفية» لحرب «ناعمة» قادمة
•

من ا رهاب التقليدي الى ا رهاب السيبراني والحرب ا لكترونية؛

•

العديد من المن مات ا رهابية في المنطقة العربية من مات الكترونية؛ (في التجنيد والتمويل)...

•

تغيير معيار الدو الكبيرة ي الدو القوية ،ومدلو الدو الصغيرة؛

•

تحقيق توازن رعب جديد او اقله «خلق توازن ردع مناسب» بين قدرات دولة متواضعة و خرى
ىنتا برامج الحواسيب
متعالمة متفوقة في النوعية واالعتدة التقليدية وااللكترونية من خ
السا ِبحة في الفضاء السيبراني و ىنتاجهبروبرامج معلوماتية ُمتع ّدِدة الغايات واألرراض...

•
•
•

االنترنيت اساس التواص واالتصاالت والتعام ت واجهزة التح ّكم عن بعد؛

18

االنترنيت وسيلة للتجسس واداة للحرب بمختلل صور ا السيبرانية وحتى التقليدية.

Dr Janane EL-KHOURY

10/12/2018

التحدي األمني وتحديات األمن العابر للحدود:
ِّ
•

لم َيعُد للحدود الجغرافية والسياسية ُحر َمة و مية ،ولم َيعُد خطر التدمير محليا يقتصر على طرال النزاع
ب يُمكن ن يمتد ىلى دو َعبَرت شبكاتها الوطنية البرامج المعلوماتية الخبيثة.
دق سرار م من
صبح األقوى تكنولوجيًا يتمتع بقدرة فائقة على اكتشال ما يجري عند اآلخرين ومعرفة ّ ِ
دون استئذانهم.
سس والتقاط الصور بواسطة األقمار
صت و استراق السمع والتج ُّ
نذكر على سبي المثا عمليات التن ُّ
الصناعية.
التصرفات ال تَكمن في ىفراغ السيادة من مضمونها و فاعليتها فقط ،بل تَكمن أيضًا
الخطورة في مث ذه
ّ
سا في أن ا تِع ُّد خرقًا لقواعد القانون الدولي العام.
وأسا ً
مية توافر األمن والحماية السيبرانية من التعرض للسرقة و القرصنة و ية
مما يفرض على الدو
مخاطر خرى.
اهمية تعاون الدول ،في تبادل المعلومات ،والبيانات الشخصية لألشخاص المشتب بهم ،او الم حقين او
المحكوم عليهم في جرائم منلمة عابرة للحدود الدولية وجرائم ار ابية ،مما يهدّد االمن والسلم الدوليين،
ويفرض "األمن العابر للحدود" ،كأولوية في سياسة منع الجريمة ،او الوقاية منها.

•

ا مية تبادل المعلومات في التدقيق في جوازات السفر ،التأشيرات ،سج المسافر ،وسائر تفاصي الرحلة،
وشركة الطيران ،او اسم وكالة السفر ،وقيمة التذكرة وكيفية الدفع ووجهة السفر ،واالقامة والفندق ...ومما
سمح بإمكانية توسيع نطاق النفاذ ىلى المعلومات الشخصية وتقاسمها ....ورير ا من البيانات الشخصية.

•
•
•
•

•
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تحديات البعد التعاقدي لإلطار التشريعي للحوسبة السحابية
•
•
•
•
•

•
20

رياب نماذ القوانين
رياب نماذ العقود
رياب الخبرة و التجربة العربية
رياب الحماية الدستورية والقانونية للبيانات الشخصية
رياب القوانين العربية تجرم وتعاقب عما الشركات
المتعددة الجنسية
فقط قواعد سلوكية مناقبية دولية و وروبية ذات التزامات
معنوية
Dr Janane EL-KHOURY

10/12/2018

على صعيد المالحقة والتحقيق والمحاكمة:
•

في الواقع ،يواج الفكر القضائي العربي اليوم :التجارة االلكترونية
والتحكيم االلكتروني والمعام ت االلكترونية،..واالثبات االلكتروني او
االثبات الرقمي المبثوث عبر الفضائيات بد االثبات الخطي والمختوم.
االثبات والتوقيع االلكتروني ومدى صحت .
الجريمة العابرة للحدود بد الجريمة المحلية  ...ورير ا من األساليب
التي لم يعتد بعد عليها ،مما يثير مسألة مدى مواجهة القاضي الذي
يتصل عمل بالمحافلة والحذر لتكوين االقتناع الكافي ،لمعاناة التح ّدي
والمنافسة المزمنة :بين التقليد والحداثة.
في الواقع ،ربما يحتا القضاء العربي في ك بلدان العالم الى استيعاب
القواعد المشتركة الموضوعية والشكلية الحديثة لهذه اللا رة االجرامية
الحديثة.
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•
•

•

Dr Janane EL-KHOURY

االعداد الطار قانوني على الصعيد القانوني والتعاقدي:
مرحلة ما قبل إبرام العقد
• التفاوض
• تحديد الشروط القانونية والتقنية (العامة والتفصيلية وال امشية)
• المسؤولية المدنية الجزائية المترتبة على ا خ ل بالعقد ومقدار العطل والضرر

مرحلة إبرام العقد
• نوع العقد (عقد ا ذعان  /أو عقد الغرر)
• عقد غير قابل للتفاوض أو للتعديل
• تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق
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مقترحات للدول العربية في ما يتعلق بالبنود العقدية:
.1
•
•

أمن المعلومات
كلمة مرور قوية
عدم مشاركة جميع البيانات
والملفات والمجلدات
مكافحة البرامج الخبيثة
حف نسخ احتياطية باستمرار

•
•
•
•
•
•
•23

امكانية الوصول الى المعلومات
اإلجرانات المتبعة لحف البيانات ومعالجت ا ونقل ا
ملكية العميل لقاعدة البيانات
مدة العقد ون ايته
انعكاسات القوة القاهرة
ضمان دفع الخدمات المقدمة
Dr Janane EL-KHOURY
است مه النسخة ا صلية لدى انت ان العقد

•
•

.1
•
•
•
•

بذ العمي للعناية المطلوبة لعدم:
اختراق الجهاز االفتراضي
اختراق البرمجيات الخبيثة
اإلدارة األمنية للحوسبة السحابية
تحديات ىدارة مراكز البيانات الضخمة
.1

بنود العقد

10/12/2018

بين السيادة الوطنية وأمن الحوسبة السحابية وتحديات األمن
العابر للحدود:
•
•
•
•
•
•
•
•
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أهمية تبادل المعلومات
السيادة على قاعدة البيانات
المعلومات الحساسة :معلومات أمنية ومالية ومصرفية
القانون الواجب التطبيق
انت اك سيادة الدولة
حقوق الملكية الفكرية والصناعية
أمن وخصوصية المعلومات
غياب ضمانات عدم انت اك الحقوق والقوانين والسيادة

Dr Janane EL-KHOURY

10/12/2018

إدارة البيانات الضخمة:
•

•
•

•
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قاعدة بيانات
شخصية ضخمة
وذكريات شخصية
تقنيات التشفير في
السحاب
حدود ونقاط ضعف
التقنيات السحابية
تعدد المستخدمين

•
•
•
•

فقدان التحكم في البيانات
توعية الزبائن
تقييم المخاطر ونلم التحقيق وضبط
االجراءات
االستجابة الى الحوادث األمنية والطوارئ
التقنية

Dr Janane EL-KHOURY

10/12/2018

حماية المستهلك االلكتروني
•
•
•
•
•

حقوق المستخدمين
طبيعة عقود ا ذعان
ا ع نات الخادعة
مراعاة المتطلبات القانونية وا دارية والتقنية الحديثة
تجارة البيانات الشخصية
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التدابير االقليمية المرجو اتخاذها بين الدول العربية
•
•
•
•
•
•
•

تعاون عربي قانون وقضائي وأمني
تعاون عربي مؤسساتي واداري
والتقارير المالي اة،
ت
رفع مستوى شفافي اة سلوك الشركا ا
ا
ا
ت وال ِمقاضا اة،
ضرورةِ إجرا ِن التحقيقا ا
ِ
تعزيز مسانلةِ المسؤولين في الشركات ومحاسبت م،
الخاص.
القانون وال اقطاع
ال ِمشاركةِ بين أج زة إنفا اذ
ا
ا
ّ
سن قانون دولي يطبّق على األفعا ال غير
المساهمة في
المشروع اة التي تَرتكبِ ا الشركاتِ المتعددة الجنسية.
27
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اقتراح "مالذ عربي آمن
"

وضع معايير ِمشتركة
تحديد متطلبات تدفق المعلومات عبر
مراكز البيانات في الدو ال العربي اة؛
اقتراح "ما ذنشا ِن
الحماية ال ِمناسب اة •
الحدود مع توافِر
عربي آمن"
ا
ىنشا ُء مراكز البيانات في الدو ِ العربيةِ؛
وضع .معايير ِمشتركة
•
والخصوصي اة
لألمن
الناحي اة اإليكولوجي اة؛
• ِس •مة مراكز البيانات من
تحديد متطلبات تدفق المعلومات عبر الحدود مع توافر
•
س مة مراكز البيانات من الناحي ِة اإليكولوجيةِ؛
•
ة
الخاص
ت
واإلهتماما
ت
احماية
ا
ا
ا
باألمن؛ البيانا الحا ماية ال ِمناسب اة لألمن والخصوصي اة • .إنشا ِن هيئة رسمية عربية؛ وهيئاتِ تحكيم وطنية
تخ ّ
صة يئة رسمية عربية؛ و يئاتُ
تحكيم وطنية
ص ىنشا ُء
م •
ِ
ٍ
ت الخاص اة باألمن؛
•
ت واإلهتماما ا
حا ماية البيانا ا
صصة
ُمتخ ّ
؛
ة
ي
يم
التن
مارسات
م
ال
إدراك أفضل
ّ
ِ
والخ فات؛
ي الفض النزاعات
بند
ج
إدرا
•
تحكيم
ِ
ا
ّ
إدراك أفضل ال ِممارسات التن يميّة؛
•
التعاقِ
ي لِفض النزاعات والخِ فات؛
•
ىدرا ُ بند تحكيم ّ
د
لعقود
الدقيق
التحضير
ي"؛
جزائ
بند
"
إدراج
•
ّ
ي؛
ي في الحوسبة
•
التحضير الدقيق لعقود التعا ِ
الخارج ّ
ق الخارج ّ
ي"؛
• ِ ىدرا "بند جزائ ّ
يس والتن ي ِم عبر الحدودا؛
• ضمان التقيّ ِ
السحابيةا؛
.
ا
وحمايت
ا
أمن البيانات ومعالجت
ّيس والتنلي ِ ُم عبر الحدودِ؛
•
ضمانُ التق ِي ُ
• اإللتزا ِم بمبدأ سيادة الدو ال.
أمن البيانات ومعالجت ا وحمايت ا.
•

•

•

•

•
•

•

•
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خاتمة ومقترحات تشريعية
– استحداث و تطوير البيئة التشريعية والقواعد التنليمية والقوانين
المناسبة والمراسيم التنفيذية والقرارات التطبيقية.
– تطوير البيئة اإلدارية نلرا الرتباط ي تقدم محلي بتخصص
األجهزة المعنية وقدرتها على وضع القوانين قيد التنفيذ وضبط
اآلليات واألمور.
الناجح ِة على الصعي ِد
ب
ت
– اإلفادة ُ من فض الممارسا ِ
والتجار ِ
ِ
ِ
الدولي ،وىعتماد المقاييس والمعايير الدولية التي ت ُ ّ
عز ُز الثقةَ في
الحوسب ِة السحابي ِة،
29
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مقترحات تنفيذية وتوعوية
•
•
•

ِحمايةُ بيانات العمي
نِلام ىدراة ُ ُوية العمي ِ
ُ
األمن الما ّدي للشبكة وللتطبيقات وللخوادم وعدم توفُّر ي ثغرة منية
خاصة بها.
من التطبيقات و ِحمايةُ الخصوصيةُ
ُ
ُ
والبيانات الشخصيةُ،
ت ال ُمه ّمة والسياديّ ِة والسرية على وسائ َ
تخزين محلي ٍة.
ط
تخزين المعلوما ِ
ٍ
للتعرل على بعض سس المنصات االلكترونية وخدماتها،
ّ
ُ
ىصدار دلي ٍ
القانون.
وتدريب جهزة ىنفاذ
بنا ُء قدرات وطنية وعربية ُمتم ّكنة،
ُ
ِ
نشر قواعد خ قية ومناقبية وسلوكية.
ميّةُ تخصص جامعي و ُ
ميةُ
ُ
صصةُ ونشر الثقافة السيبرانية،
األبحاث المتخ ّ
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•
•
•
•
•
•

Dr Janane EL-KHOURY

نافذة على المستقبل:

• ان العصر هو عصر التكنولوجيا ،وللشعوب العربية الحق
با ستفادة من ا ضمن اطار تشريعي وتنفيذي يحف حقوق ا
ا نسانية ا ساسية.
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• شكر إلصغانكم
• وللج ة المن مة
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