دولة ليبيا
الجمعية الليبية لإلنترنت اآلمن
تنظم
بالتعاون مع وزارة االتصاالت والمعلوماتية والشركة الليبية الضمانية للتأمين
مؤتمر ليبيا الدولي لإلنترنت اآلمن .
( الدورة االولي )
الزمان 24 :مايو الى  26مايو  2022ميالدي
مكان االنعقاد :بنغازي  -ليبيا
في ظل ما يشهده العالم من اكتساح غير مسبوق للتقنيات الرقمية لكل نواحي الحياة العامة والخاصة ،بات الفضاء
السيبراني المحور األساس الذي تلتقي فيه كل سياقات األعمال وآفاق االنجازات ،حيث أصبحت التقنية عمود
االرتكاز لألعمال في المؤسسات والقطاعات المختلفة في المجالين العام والخاص .
وقد فرض هذا التحول العمل الجاد لتوفير أطر آمنة لحماية خصوصيات هذا الفضاء الواسع ،وحفظ سريته،
والحؤول دون وقوع الجرائم المتنوعة ،والتي باتت تمثل تهديدات حقيقية للمجتمعات.
وتشير التقارير إلى حجم الخطورة التي باتت تحدق بالجميع ،خاصة بعد بروز ميتافيرس ،وإعادة تشكيل األنظمة
التقنية الحديثة التي تحاول تطوير نفسها ،تزامنا مع بروز العديد من المشاكل في الخصوصية ،والمواجهات،
وتسرب البيانات الشخصية.
من هنا جاءت فكرة عقد هذا المؤتمر للوقوف على حجم التهديدات التي يواجهها المجتمع في المجاالت األمنية
والقانونية والقضائية واإلنسانية ،وتحديد سبل مواجهتها ومكافحتها.
لقد أصبحت الجرائم السيبرانية ،ومخاطر استخدام االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي هاجسا مؤرقا
للمجتمعات ،نتيجة عدم ادراك البعض لمدى خطورتها ،أو عدم اإللمام بكيفية حماية االجهزة والشبكات ،أو
استخدام التكنولوجيا بشكل خاطئ.
وفي هذا السياق ،يسجل حراك عالمي ومحلي لسد الفجوة المعرفية لدى األفراد ،من خالل تبني التوعية الرقمية
للوصول الى مجتمع آمن .
تسعي الجمعية الليبية لإلنترنت اآلمن من خالل مؤتمر ليبيا الدولي لإلنترنت اآلمن ،الى المساهمة في التعرف
علي مخاطر هذا الواقع الرقمي ،وذلك من خالل البناء على التجارب الناجحة للدول ،وبحوث الخبراء
والمتخصصين ،والنقاشات العامة ،وورشة العمل والندوة الكبرى ،التي ستعقد علي هامش المؤتمر ،للوصول
الي معرفة واقعية وعملية للمشاكل التي تواجه المجتمعات نتيجة االستخدام غير اآلمن لإلنترنت.
أهداف المؤتمر:
يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في التعرف على الواقع الراهن لدولة ليبيا ،لجهة التحديات التي تواجهها في
الفضاء السيبراني ،وخطط االرتقاء بها نحو المستقبل ،للوصول الى انترنت آمن.
وتتوزع االهداف على الشكل اآلتي:
 تعزيز دور المجتمع الليبي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المعنية عبر التعاون وبذل الجهودالمطلوبة للوصول الى فضاء سيبراني آمن .
 تبني الخطط الموضوعية والعلمية ،وخلق مجاالت للتعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعالخاص ،لنشر التوعية على المخاطر السيبرانية .
 تعزيز الجاهزية ،واالستعداد لمواجهه المخاطر والتهديدات السيبرانية المختلفة التي قد تتعرض لها منظومةمعلومات الدولة ،واعتماد الممارسات االفضل لمواجهة الحوادث األمنية المحتملة.
 االضاءة على النقص والقصور في التشريعات الداخلية والدولية ،واقتراح عناصر النهوض بمنظومة قانونيةأكثر فاعلية مع البيئة اإللكترونية.

 نشر الوعي لدى المجتمع الليبي باآلليات واالجراءات المتبعة للتعامل مع المخاطر والتهديدات السيبرانية وسبلمكافحتها ،ومعالجتها ،وتطوير األدوات المساعدة .

المستهدفون من المؤتمر :
يستهدف المؤتمر جميع اصحاب المصلحة ومتخذي القرار في الدولة الليبية ،في القطاعين العام والخاص:
 مجلس النواب – األمن القومي  -مصرف ليبيا المركزي -المجلس االعلى للقضاء  -الحكومة الليبية . الخبراء من األجهزة األمنية والقوات المسلحة في اإلرهاب السيبراني . أساتذة القانون في الجامعات والمعاهد القضائية المتخصصة . شركات التكنولوجيا المتخصصة . الباحثون في مجال اإلنترنت . الخبراء الدوليون المتخصصون في جرائم أمن الدولة علي اإلنترنت . الخبراء المصرفيون والمحاسبون واالقتصاديون والماليون . أصحاب المشاريع واالبتكارات في مجال أمن اإلنترنت . المستثمرون في التطبيقات الخاصة للذكاء االصطناعي واألمن السيبراني . الرؤساء التنفيذيون للمراكز البحثية الوطنية والدولية المتخصصة في أمن الفضاء السيبراني الخبراء الدوليون في مجال األمن السيبراني واإلرهاب السيبراني . صناع المحتوي وخبراء االعالم السيبراني . طالب الدراسات العليا في كليات تقنية المعلومات واقسام الحاسوب في كليات العلوم . -المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية المتخصصة في مجال اإلنترنت .

المحور األول -:
 -1القذف والشتم واالعتداء علي حرمة الحياة الخاصة عبر اإلنترنت وواقع التشريعات المحلية والعربية
والدولية في مكافحتها .
 -2المساس بالحياة الخاصة عبر شبكات االتصاالت والهواتف النقالة .
 -3االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت وآثاره علي األمن األسري .
 -4االبتزاز السيبراني والوعي الرقمي الحقيقي بهذا الخطر األخالقي ودور المجتمعات والحكومات بالتوعية
القانونية واألمنية .
 -5جر ائم القرصنة واالختراق واالعتداء علي المنظومات والمواقع العامة وتهديد األمن والسلم في مجاالت:
العمليات المصرفية ،السجالت المدنية ،الرقم القومي ،مختلف األنظمة المعلوماتية.
 -5خطاب الكراهية علي اإلنترنت وتأثيره علي المجتمع والدولة وسبل مكافحته ،واستعراض تجارب المنظمات
والمؤسسات الدولية والمجتمعية .

المحور الثاني :

 -1اآلثار النفسية واالجتماعية علي األطفال والمراهقين من مخاطر استخدام اإلنترنت .
 -2إدمان االنترنت والمخدرات الرقمية وانعكاسها علي المجتمعات .
 -3خطر اإلنترنت علي الصحة النفسية للشباب وانعكاسها علي السلوك .

المحور الثالث :
دور المؤسسات القانونية والقضائية العربية والدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية والحد منها.

-

تطبيق التشريعات النافذة
إقرار القوانين الخاصة
التحول الرقمي في االدارة :إدارات األدلة الجنائية  -المجلس االعلى للقضاء –
النائب العام  -النيابة العامة  -المحاكم المتخصصة والتوعية بها .
االنضمام الى المعاهدات الدولية
التعاون والتنسيق بين المؤسسات القضائية واالمنية محليا ودوليا
تطوير االدارة وانشاء اجهزة متخصصة :هيئة حماية البيانات الشخصية ،مراكز
االستجابة لطوارئ االنترنت ،هيئة وطنية لألمن السيبراني .

المحور الرابع :
التجارب والممارسات الدولية واإلقليمية والعربية في مجال:
 مكافحة جرائم الفضاء السيبراني سياسات وتشريعات االنترنت اآلمن . -االليات والتطبيقات .

ورشة عمل :حماية األطفال والشباب علي اإلنترنت .
ورشة عمل لألخصائيات االجتماعيات واإلرشاد النفسي للتوعية بمخاطر االنترنت
تناقش ورشة العمل المواضيع اآلتية :
اضافة الى مناقشة الخطوط العريضة لما هو مطلوب لتعزيز موقع ليبيا ،على المؤشر العالمي لآلمن
السيبراني ،وحماية االطفال والشباب على االنترنت ،الذي يضعه االتحاد الدولي لالتصاالت ،وتحديات مكافحة
االرهاب التقليدي والسيبراني ،تتناول ورشة العمل المواضيع اآلتية:
 التجارب الدولية واإلقليمية والعربية في مجال حماية األطفال والشباب علي اإلنترنت . ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت بين الشباب واألطفال  ( .ميثاق أخالقي دولي ) وسائل الحماية من مخاطر االختراق والقرصنة واالعتداء علي الخصوصية وكيفية التوعية بمخطرها . األطفال والشباب والتحول الرقمي للخدمات العامة وتأثير جائحة وباء كيوفيد  19علي مخاطر استخداماالنترنت من القراصنة والمعتدين السيبرانيين .
شروط الكتابة وتقديم االوراق العلمية :
 تعطى األولوية للبحوث الميدانية والمتخصصة. ال رسوم مالية لالشتراك في المؤتمر .ّ
 أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للمؤتمر ،وأال يكون قد سبق المشاركة به في ندوات أو مؤتمرات،أو تم تقديمه للنشر من قبل ،سواء ورقيا او رقميا .
 مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث ،وأن يتميز باألصالة والجدية في التحليل . تقبل البحوث باللغة العربية والفرنسية واالنجليزية ،ويقدم مع البحث ملخص ال يتجاوز صفحة واحدة باللغتينالعربية واإلنجليزية أو العربية والفرنسية .
 تشتمل الصفحة األولى من البحث على :اسم المؤتمر ،الجهة المنظمة له ،عنوان البحث كامال ،اسم الباحث،درجته العلمية ،المعلومات الخاصة باالتصال به .
 أال يتجاوز البحث العشرين ( )20صفحة حجم ) (A4شاملة المراجع والمالحق . تكتب المداخالت على برنامج ) (MICROSOFT WORDبخط  Traditional Arabicحجم 14بالنسبة لمتن المداخالت باللغة العربية ،و 11بالنسبة للهوامش ،وبخـــط  Time new Romanبحجم 12
للمداخالت باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش .
 وضع الهوامش والتعليقات آليا في نهاية كل صفحة ،والمراجع والفهارس والمالحق في نهاية البحث . تقبل المداخالت الفردية فقط لعرض البحث العلمي سواء بالحضور او المشاركة عن بعد عبر تقنية تطبيق ،zoomفي حالة تعذر الحضور للمشاركة .

 تتكفل لجنة المؤتمر بعد قبول البحث علميا واستيفائه الشروط العلمية ،ببرنامج الدعوة للمؤتمر كاملة منتوفير تذكرة السفر ،والتأشيرة واإلقامة طيلة أيام المؤتمر .وال يتم التكفل بالتنقالت الخارجية في حال وجود
ترانزيت بين الدول .
 ترسل الملخصات والبحوث بالمواصفات المذكورة والمنشورة أعاله ،حصريا علي االيميل موجهة باسمالسيد الدكتور رئيس اللجنة العلمية . libya1957_96@yahoo.com
 ال تبرمج الملخصات المقبولة إال بعد تقديم نصها المعدل وفق مالحظات اللجنة العلمية التحكيمية ،وفيالموعد المحدد المعلن عنه.
 تنشر أبحاث الحاضرين في جلسات المؤتمر في كتاب يتم طباعته علي حساب الجمعية الليبية لإلنترنت اآلمن.
 -تمنح شهادات مشاركة وحضور للسادة الباحثين والمشاركين بالمؤتمر .

تواريخ مهمة:
 27مارس  . 2022م
 آخر آجل الستالم الملخصات العلمية . الرد على الملخصات العلمية المقبولة بشكل نهائي  15 :ابريل  . 2022م 1مايو  . 2022م
 آخر أجل إلرسال االوراق كاملة نهائيا:مالحظات مهمة للمشاركين :
 يستثني من الشروط العلمية للمشاركة بالمؤتمر ،السادة المتحدثون الخبراء في الندوة الكبرى وورشة العملكمدربين ومتحدثين والذين تم التنسيق واالتفاق معهم مسبقا .
 تراعي لجنة المؤتمر بحرص شديد الحالة الصحية الدولية بخصوص جائحة كيوفيد  19من توافر شروطالتطعيم الدولية ( جرعتان كاملتان للمشاركين من خارج ليبيا ) ،مع احضار الشهادة السلبية فحص PCR
مدته  72ساعة.
وفي حالة تجاوز المدة المقررة لفحص  ، PCRيتم فحص خاص للمشارك في المكتب الصحي بالمطار في
مدينة بنغازي  ..كذلك يتم التقيد بتعليمات اللجنة الصحية المخصصة بالمؤتمر .

