
  
  
  
  
 

 ورشة عمل حول
 التشريعات السيبرانية وتطبيقها في منطقة اإلسكوا

  )2008ديسمبر / كانون األول16–15(  لبنان– بيروت –بيت األمم المتحدة 
  

 جدول األعمال 
 

 األول اليوم  2008-12-15 اإلثنين  المتحدثون
 9:30 – 9:00 التسجيل 

 9:45– 9:30 جلسة االفتتاح يوسف نصير

 11:00 – 9:45  التشريعات السيبرانية حول  اإلسكواةدراس: األولى ة الجلس 
  نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في الدول األعضاء باإلسكوا جان عقل

  نقاش 
 11:30– 11:00  استراحة قهوة 

 13:00 – 11:30  )1 (نماذج التشريعات السيبرانية: الجلسة الثانية  جميل العلوي
   حرية وسرية المعلومات في االتصاالت اإللكترونية  -  البيانات الشخصيةحماية  جان عقل

  نقاش 
 14:00 – 13:00 استراحة غداء 

 15:30 – 14:00 )1(  في مجال التشريعات السيبرانية من منطقة اإلسكواتجارب : الجلسة الثالثة  سامي الشرف
   الوضع الحالي-علومات واالتصاالت في لبناناإلطار القانوني والتنظيمي لتكنولوجيا الم طوني عيسى
  وضع التشريعات السيبرانية في السودان أكرم أحمد

 16:00 – 15:30 استراحة قهوة 
 17:30 – 16:00 )2(نماذج التشريعات السيبرانية : الجلسة الرابعة  رباب التل
     المعامالت االلكترونية-  التجارة االلكترونية جان عقل

 نقاش 
 

 الثاني اليوم 2008-12-16 الثالثاء  المتحدثون

 11:00– 9:00 )3(نماذج التشريعات السيبرانية : الجلسة الخامسة  
   واقع وآفاق: التشريعات السيبرانية في المنطقة  وسيم حرب
   نماذج تشريعات الجرائم السيبرانية-  حقوق الملكية الفكرية والصناعيةنماذج تشريعات  جان عقل

   نقاش 
 11:30–11:00 استراحة قهوة 

 13:00 – 11:30  منطقة اإلسكوافي دراسات حالة: جرائم السيبرانية ال : السادسةالجلسة  عمر الشريف
  في البحرينب ومشروع قانون جرائم الحاس جميل العلوي
  جرائم المعلوماتية في ضوء القانون اللبناني واالجتهاد فوزي خميس

 14:00–13:00 اءاستراحة غد 
 15:30 – 14:00 )2(في مجال التشريعات السيبرانية   من منطقة اإلسكواتجارب : الجلسة السابعة  وائل عبيد

  التجربة العمانية في مجال تشريعات الفضاء السيبراني حسين الغافري

   دراسة تحليلية–بين الواقع والطموح  : تشريعات الفضاء االفتراضي في منطقة الخليج سامي الشرف

   لكترونية في فلسطينالقوانين والتشريعات اإل جميل زغارنه

 16:00 – 15:30 استراحة قهوة 

 17:00 – 16:00  في بعض دول اإلسكواتطبيق نماذج التشريعات السيبرانية: الجلسة الثامنة  
   السورية وفي الجمهورية العربيةالبحرينمملكة  التطبيق العملي للنماذج في جان عقل
 17:30 – 17:00  ختامالتوصيات وجلسة ال نبال إدلبي

 

 اإلسكوا
   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا–األمم المتحدة 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت


