اإلطار القانوني لألمن السيبرني
فُصم ػجُُح
َائة وكُم انجًهىرَح

مخطط عام
• تقذَى ػاو
• ذـىس ذكُىنىخُا االذظال وانًؼهىياخ
• ؿثُؼح انًخاؿش انًشذثـح تاعرؼًال ذكُىنىخُا االذظال وانًؼهىياخ
• يفهىو األيٍ انغُثشٍَ

• استؼراض االطار انقاَىٍَ انحانٍ
• لىاػذ انغاليح انًؼهىياذُح
• األحكاو انضخشَح

• تقُُى االطار انقاَىٍَ
• انخظائض انؼايح نالؿاس انماَىٍَ نأليٍ انغُثشٍَ
• َمائض اإلؿاس انماَىٍَ

تقديم عام
• ذـىس ذكُىنىخُا االذظال وانًؼهىياخ
• ذـىس انثُُح انرحرُح
• ذـىس انرـثُماخ و انخذياخ
• ذـىس االعرخذاو/االعرؼًال (االخرًاػٍ – االلرظادٌ – انًؼشفٍ ).......

• ؿثُؼح انًخاؿش انًشذثـح تركُىنىخُا االذظال وانًؼهىياخ
• يخاؿش يغرًشج
• يخاؿش يرـىسج
• اػرذاءاخ خـُشج راخ كهفح يشذفؼح (كهفح أيُُح – اخرًاػُح – الرظادَح)

• يفهىو األيٍ انغُثشٍَ

مفهوم األمن السيبرني
• غُاب تؼرَف قاَىٍَ نأليٍ انغُثشٍَ (دونُا ووؿُُا)،
• غُاب إجًاع فقهٍ ػهً يفهىو يحذد نأليٍ فٍ انفؼاء انشلًٍ،
• يحتىي غايط ويتغُر َُـهك يٍ يدال انذفاع و األيٍ انً يدال حًاَح انحُاج انخاطح
و انًؼـُاخ انشخظُح يشوسا تًدال االَشـح االلرظادَح وانًانُح،
• انتؼرَف انفرَسٍ :
• " انحانح انرٍ ذكىٌ فُها أَظًح انًؼهىياخ لادسج ػهً انرظذٌ نحىادز يراذُح يٍ انفؼاء

انشلًٍ يٍ شاَها انًغاط ترىافش انثُاَاخ انًخضَح أو انًؼاندح او انًشعهح وكم خذياخ
أخشي يشذثـح ذمىو تها اَظًح انًؼهىياخ وكزنك عاليح انثُاَاخ وعشَرها .وَشًم األيٍ
فٍ انفؼاء انشلًٍ اعرؼًال ذمُُاخ انغاليح انًؼهىياذُح وذذاتُش نهذفاع انشلًٍ نحًاَح
االَظًح انحغاعح او االعاعُح و ذذاتُش يكافححخشائى ذمُُح انًؼهىياخ"

األمن السيبرني

تدابير وقائيت

• قواػد السالمت المؼلوماتيت
• تقنياث الدفاع ػن االنظمت الحساست
• القدرة ػلي إػادة تشغيل األنظمت
واستؼادة البياناث

تدابير زجريت

• تجريم االػتداءاث القصديت ػلي االنظمت
والبياناث و المحتوى غير المشروع
• جمغ االدلت الكترونيت و ردع مرتكبي
االػتدءاث القصديت

استعراض اإلطار القانوني
• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح
• ساليح انُظى و انشثكاخ
• انقاَىٌ ػذد  5نسُح  2004انًؤرخ فٍ  3فُفرٌ َ 2004تؼهق تانساليح
انًؼهىياتُح :
انفصم َ : 1هذف انماَىٌ ئنً ذُظُى يدال انغاليح انًؼهىياذُح وػثؾ انمىاػذ انؼايح نحًاَح انُظى انًؼهىياتُح
وانشثكاخ
• أيش ػذد  2004 -1249انًإسخ فٍ  25ياٌ  2004وانًرؼهك تؼثؾ ششوؽ وئخشاءاخ انًظادلح ػهً خثشاء
انرذلُك فٍ يدال انغاليح انًؼهىياذُح
• أيش ػذد  2004 -1250انًإسخ فٍ  25ياٌ  2004وانًرؼهك تؼثؾ انُظى انًؼهىياذُح وشثكاخ انهُاكم انخاػؼح
ئنً ذذلُك ئخثاسٌ دوسٌ نهغاليح انًؼهىياذُح وانًؼاَُش انًرؼهمح تـثُؼح انرذلُك ودوسَره وئخشاءاخ يراتؼح ذـثُك
انرىطُاخ انىاسدج فٍ ذمشَش انرذلُك

• أير ػذد  3026نسُح  2008يإسخ فٍ  15عثرًثش َ 2008رؼهك تؼثؾ
انششوؽ انؼايح العرغالل انشثكاخ انؼًىيُح نالذظاالخ وشثكاخ انُفار(انفصالٌ  7و)8

استعراض اإلطار القانوني

• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح
• ساليح انًثادالخ

• انقاَىٌ ػذد  83نسُح  2000يؤرّخ فٍ  9أوخ  ،2000انًتؼهق تانًثادالخ
وانتجارج اإلنكتروَُح.
انًظادلح انكرشوَُح – انًظادلح ػهً خذياخ انرشفُش –
اعرؼشاعخذياخ
(انًظادلح وااليؼاء انكرشوٍَ – َشاؽ يضود
اإلؿاس انماَىٍَ
أحكاو خاطح ترُظُى انرداسج انكرشوَُح)

• انقاَىٌ ػذد  51نسُح  2005يؤرخ فٍ  27جىاٌ َ 2005تؼهق تانتحىَم
انكتروٍَ نأليىال.
(انرضاياخ انًظذس فٍ ػًاٌ عاليح وعشَح انًؼـُاخ انًرؼهمح تىسُهح انذفغ انكتروٍَ – حًاَح انثـالاخ
انًغُاؿُغُح أو انزكُح يٍ انرذنُظ)

• يشروع قاَىٌ َتؼهق تتثادل انًؼطُاخ وانىثائق (االداسج االنكرشوَُح)

استعراض اإلطار القانوني

• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح

• ساليح انًؼطُاخ انشخصُح
• قاَىٌ أساسٍ ػذد  2004 -63انًؤرخ فٍ  27جىَهُح  2004وانًتؼهق تحًاَح
انًؼطُاخ انشخصُح
انغُش تًؼاندح انًؼـُاخ انشخظُح يهضو ئصاء
تىاعـح
انفصم  :18كم شخض َمىو تُفغه أو
انماَىٍَ
اعرؼشاع انـاس
األؿشاف انًؼُُح تأٌ َرخز خًُغ االحرُاؿاخ انالصيح نهًحافظح ػهً أياٌ انًؼـُاخ ويُغ انغُش يٍ
ذؼذَهها أو اإلػشاس تها أو االؿالع ػهُها دوٌ ئرٌ طاحثها.

• طهة االَعًاو إنً اتفاقُح يجهس اوروتا نحًاَح االشخاص ػُذ انًؼانجح اِنُح
نهًؼطُاخ انشخصُح (ػذد  108ستراسثىرؽ  28جاَفٍ )1981
• ػذو انتىقُغ ػهً اتفاقُح االتحاد االفرَقٍ نأليٍ انسُثرٍَ و حًاَح انًؼطُاخ
انشخصُح (يىقؼح تًاالتى فٍ  27جىاٌ  )2014اذفالُح نى ذذخم حُض انُفار

استعراض اإلطار القانوني

• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح

• انذفاع ػٍ األَظًح األساسُح وانحساسح
• انًُشىر ػذد  19انًؤرخ فٍ  11ٱفرَم  2007حىل تذػُى إجراءاخ
انساليح انًؼهىياتُح تانهُاكم انؼًىيُّح
ا

• يشروع وطٍُ نتصُُف انًؼطُاخ

استعراض اإلطار القانوني
• األحكاو انزجرَح
• تًهُذ
• اإلطار انقاَىٍَ انذونٍ
• غُاب اذفالُاخ دونُح راخ ػاللح تًداالخ األيٍ فٍ انفؼاء انشلًٍ
• اندذل حىل طك دونٍ نًكافحح اندشائى انًرظهح تأَظًح انًؼهىياخ

• اإلطار االقهًٍُ
• أوروتا  :اذفالُح يدهظ اوسوتا نًكافحح اندشائى انغُثشَُح (ػذد  185تُذاتُغد َ 23ىفًثش )2001
و تشوذىكىنها االػافٍ (ػذد  189تغرشاعثىسؽ  82خاَفٍ )2003
• إفرَقُا  :اذفالُح االذحاد االفشلٍ نأليٍ انغُثشٍَ و حًاَح انًؼـُاخ انشخظُح (يىلؼح تًاالتى فٍ 27
خىاٌ )2014
• انؼانى انؼرتٍ  :اذفالُح خايؼح انذول انؼشتُح نًكافحح خشائى ذمُُح انًؼهىياخ انًىلؼح تانماهشج فٍ 21
دَغًثش ( 2010دخهد حُض انُفار فٍ  7فُفشٌ )2014

استعراض اإلطار القانوني
• األحكاو انزجرَح
• تًهُذ
• انقاَىٌ انًىظىػٍ
• انفظم  199يكشس يٍ يدهح خضائُح
• انفظالٌ  199ثانثا و  172يٍ انًدهح اندضائُح (انرذنُظ انًؼهىياذٍ)
• أحكاو يرفشلح (يحرىي غُش يششوع  226 :يكشس يدهح خضائُح – لاَىٌ حًاَح انًؼـُاخ انشخظُح)...

(انُفار غُش انًششوع – االػرذاء ػهً عاليح انثُاَاخ – ئػالح ػًم أَظًح انًؼهىياخ)

• انقاَىٌ االجرائٍ
• انفظىل  54و 55و 56يٍ انماَىٌ األعاعٍ ػذد  26نغُح  2015يإسخ فٍ  7أوخ َ 2015رؼهك تًكافحح
اإلسهاب ويُغ غغم األيىال (اػرشاع االذظاالخ فٍ َـاق اندشائى اإلسهاتُح)
• أيش ػذد  4506يإسخ فٍ َ 6ىفًثش َ 2013رؼهك تاحذاز انىكانح انفُُح نالذظاالخ

(اػرشاع االذظاالخ)

تقييم اإلطار القانوني لألمن السيبرني
• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح
• األحكاو :
• أغهة انُظىص طذسخ تٍُ  1999و  2005تًُاعثح ذحشَش لـاع االذظاالخ و انًؼهىياخ
• َظىص لذًَح تؼغ أحكايها نى ذؼذ يُاعثح نهرـىس انركُىنىخٍ وانرحىالخ االخرًاػُح
وااللرظادَح
• َظىص يرفشلح نى ذظذس تُاء ػهً سؤَح اعرشاذُدُح نرُغُك احكايها ويىاءيرها يغ عُاعاخ
انذونح فٍ انرًُُح انشايهح
• َظىص غُش يذوَح َظؼة انُفار انُها و فهًها
• َظىص ذشكى يٍ َمض فٍ ػذَذ االحكاو َؼُك ذُفُزها
• َظىص ال ذؼًٍ انغُادج انىؿُُح ػهً انثُاَاخ وانًؼـُاخ و ال ذًُح انرىَغٍ انثمح فٍ األَظًح
و انًثادالخ انكرشوَُح

تقييم اإلطار القانوني لألمن السيبرني
• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح
• أهى انُقائض :
• غُاب سؤَح شايهح ناليٍ انغُثشٍَ
• يحذودَح آنُح انرذلُك انىخىتٍ نرحمُك انثمح فٍ األَظًح و انشثكاخ (ػذو تهىؽ عمف انىثىق فٍ
عاليح األَظًح)
• غُاب ذظُُف عُادٌ نهًؼـُاخ وانثُاَاخ انًرثادنح أو انًخضَح
• غًىع االحكاو انًرؼهمح تًغإونُح (يذَُح وخضائُح) يخرهف انًرذخهٍُ ( وكانح – طاحة انُظاو
– انًذلك)
• سيضَح َظاو انؼمىتاخ اإلداسَح
• ػؼف عُاعاخ انذفاع ػٍ االَظًح األعاعُح وانحغاعح

تقييم اإلطار القانوني لألمن السيبرني
• قىاػذ انساليح انًؼهىياتُح
• اإلطار انًؤسسٍ :ظؼف انحىكًح
• ذؼذد انهُاكم انًرذخهح فٍ يداالخ حىكًح األيٍ انغُثشٍَ
• االششاف غُش انًُاعة نغُاعاخ األيٍ انغُثشٍَ

• انرىصَغ غُش انًرىاصٌ نألدواس تٍُ يخرهف انًرذخهٍُ
• ػؼف آنُاخ انرُغُك وذثادل انًؼهىياخ

تقييم اإلطار القانوني
• َقائض انُظاو انزجرٌ
• انقاَىٌ انًىظىػٍ
يىظىع اػتذاء

وسُهح اػتذاء

يحتىي غُر يشروع

انُفار غُش انًششوع

االحرُال انًؼهىياذٍ

انذػىج نهرثاغغ وانكشاهُح

االػرشاع غُش انًششوع

انرذنُظ انًؼهىياذٍ

انًحرىي ئتاحٍ يرؼهك تاألؿفال

ئعاءج االعرؼًال األخهضج و انثشايح
االػرذاء ػهً عاليح انثُاَاخ
ئػالح ػًم َظاو يؼهىياخ

االػرذاء ػهً حمىق انًهكُح انفكشَح

تقييم اإلطار القانوني
• َقائض انُظاو انزجرٌ
• انقاَىٌ اإلجرائٍ
• جًغ األدنح
•
•
•
•

واخة انحفظ
انرفرُش وانحدض االنكرشوٍَ
خًغ تُاَاخ حشكح االذظاالخ
اػرشاع يحرىي اذظاالخ

• حفظ األدنح
• حفظ األدنح خاسج انُظاو
• حفظ األدنح داخم انُظاو

• االختصاص انقعائٍ
• انتؼاوٌ انذونٍ

