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  مقدمة
  

من ناحية التشريع   اإلسكوا   في منطقة دول المجموعة الثالثة    هورية العربية السورية إحدى     لجمتعتبر ا 
وهذه المجموعة تتميز بالغياب شبه الكلي للتشريعات السيبرانية كما بالغياب شبه الكلي لمشاريع   .1السيبراني

  . قوانين الفضاء السيبراني التي هي في طور اإلصدار
  

، إال أن تشريعات الفـضاء      2حاصل في التشريع السوري في الفترة األخيرة      على الرغم من التطور ال    
  . السيبراني لم تصدر بعد

  
تبين من خالل الدراسة أنه يوجد عدد من مشاريع القـوانين للمعـامالت االلكترونيـة إال أن هـذا                   

  . به نهائية بعدشالركون إلى مشروع محدد ألنه لم يصبح بصيغة  ير النور وبالتالي ال يمكن مالمشروع ل
  

  ة السيبرانيات للتشريعالوضع القانوني
  

لتشريعات الفضاء الـسيبراني، تبـين أن       حول الواقع الراهن    اإلسكوا  من خالل الدراسة التي أعدتها      
الجمهورية العربية السورية ما زالت تعاني نقصاً في مختلف مواضيع التشريع السيبراني، حيث وإن وجدت               

  . ، إال أن أغلبها لم ير النور لغاية تاريخهبعض مشاريع القوانين
  

                                                
  مراجعة تقرير االسكوا حول نماذج التشريعات السيبرانية   1
  2007 لعام 8 صدور قانون العالمات التجارية الجديد رقم  2
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  في مجال التجارة اإللكترونية  -أوالً
  

 لعام  33، فقد أورد القانون التجاري الجديد رقم        اإللكترونيةمن ناحية التجارة االلكترونية والمعامالت      
 وقد اعترف   ،يةكترون إمكانية حفظ مستندات بصورة إل     22 و 19 في مادتيه رقم     2007\12\10 تاريخ   2007

 ه مـن  إال أن ). 22المادة  (كترونياً  ا مكّن التجار من مسك حساباتهم إل      ، كم )19المادة  (لها بحجتها في اإلثبات     
 أن أي  . والتجارةاالقتصاد سوف تحدد من قبل وزارة  اإللكترونيةفي هاتين المادتين أن وسيلة الحفظ        الملفت

  . ية إال بالصيغة التي تحددها الوزارة المذكورةالتجار ال يمكنهم االحتفاظ بسجالت الكترون
  

لذا يتبين من خالل قانون التجارة الجديد أنه أوجد استثناءاً لقانون أصول المحاكمات المدنية السـيما                
لكترونية، مما يفيد أنه قبـل       بسجالت إ  لالحتفاظقواعد اإلثبات منه، حيث أعطى وإن بشكل محدود صالحية          

  . روني، وأعطى هذا النوع من السجالت حجية اإلثبات نفسها كما للسجل المكتوبضمنياً بالسجل االلكت
  

 اإللكترونية، ال يمكن القول أن المعامالت       2007الرغم مما ورد في قانون التجارة الجديد لعام         على  و
ـ   لكترونيـاً وأن    خاص التعامـل إ    وال يمكن بالتالي للقطاع ال     يا ومقننة أصبحت مقبولة في سور    ى يعتمـد عل

 وحجيتها في اإلثبات    اإللكترونية في حال النزاع أمام القضاء، طالما أن قبول السجالت           التعامالت اإللكترونية 
 بـالحفظ   اإللكترونيـة  أضف إلى أن ذكر السجل والصيغة        .تبقى منوطة بما تحدده وزارة االقتصاد والتجارة      

   . سبيل التعميم ولم ترد على 22 و 19جاءت محددة بمستندات معينة في المادتين 
  

  حماية الملكية الفكرية  - ثانياً
  

 منها أن   )5(الفقرة   المتعلق بحماية حقوق المؤلف في مادته الثالثة         2001 لعام   12ورد القانون رقم    أ
مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تـصميمها         : "من ضمن المصنفات المحمية بموجب القانون     

 إال إذا كان العنوان لفظاً جاريـاً للداللـة علـى             أيضاً مل الحماية عنوان المصنف    وتش .ومجموعات البيانات 
   ."موضوع المصنف

  
 مما سبق أن البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات تعتبر محمية بموجب قانون حماية المؤلـف،               يستنتج

 من أي تعٍد عليها عن طريق       إنما مجرد ذكر هذه المصنفات ال يمنحها الحماية المطلقة أو المالئمة على األقل            
 وضع األحكام المالئمة لتضمين النص الحماية        ذلك يقتضي و . النسخ أو التحوير أو الولوج غير المرخص به       

ووضـع رمـوز    ) كالتشفير مثالً (ب اآللي   و التدابير التقنية اآليلة إلى حماية برنامج الحاس       اتخاذالالزمة مثل   
  . سرية لولوج البرنامج

  
ب مثل  و المحظورة على مؤلف برنامج الحاس     األعمال أيضاً قواعد حول     سورينون ال ينقص نص القا  

  . االعتراض على تعديل البرنامج من قبل الشخص المتنازل له عن حق االستثمار
  

بموجب حق  من ناحية قواعد البيانات، ينقض القانون قواعد متعلقة بالحماية الممنوحة لقاعدة البيانات             
كما ينقصه ورود الحقوق ذي النوع الخاص الممنوحة لمنتج قاعدة البيانـات  ، )sui generis(ذو طبيعة خاصة 

، نقل مضمون قاعدة البيانات بصورة مؤقتـة   جزئياًأومنع اقتطاع مضمون قاعدة البيانات بكامله   : وهي مثالً 
 متنـاول    فـي   استعمال مضمون قاعدة البيانات من خـالل وضـعها         إعادة، منع   أخرى ركيزة   إلى دائمة   أو

  .  جزئياًأو، بكامله الجمهور
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يمكن القول أن قانون حق المؤلف السوري ال يختلف كثيراً عن باقي نصوص حقوق الملكية الفكرية                

تقـدير  ب اآللي وترك للقضاء مهمـة       وعموماً، إذ أنه أمن حماية مبدئية لبرمجيات الحاس       اإلسكوا  في منطقة   
 يؤمن حماية مالئمة لحقوق  اعتباره لكن هذا القانون ال يمكن       .باتهاحاالت التعدي على هذه الحقوق ووسائل إث      

ب اآللي وقواعد البيانات كمصنف يستفيد والملكية الفكرية في البيئة الرقمية إذا أن مجرد ذكر برمجيات الحاس       
أو تشكل رتكابات التي تعتبر مخالفة  لم ينص القانون على األفعال واال  من الحماية ال يحمي هذه المصنفات ما      

    .  على حق المؤلفاعتداءاً
  

   األخرىةتشريعات السيبرانيال  -ثالثاً
  

بالفضاء السيبراني كحماية معالجة البيانات الشخصية      من ناحية المواضيع القانونية األخرى المتعلقة       
غايـة   الموضـوعين ل خاصة بهذينوجرائم الفضاء السيبراني، فلم يتبين من خالل البحث أية مشاريع قوانين      

جزائياً والتي تعاقب عليها أحكام قوانين مكافحة الجرائم السيبرانية       يبقى أن التعديات التي تتخذ طابعاً     . تاريخه
 لقانون العقوبات العام، ويمكن إذا ما تمكنت المحكمة من إيجاد اإلثبات، أن تعاقب على هكـذا                 تخضععامةً  

  .  في البيئة الرقميةارتكابهاأفعال في حال 
  

 وزارة االتصاالت والتقانة الـسورية      بين البحث أن  ، فقد   اإللكترونيةا يتعلق بقطاع االتصاالت     في م 
 على مرحلتين، المرحلة األولى إصدار القانون، والمرحلة الثانيـة          لالتصاالتتعتزم التسريع بإصدار قانون     

والتقانة أنهت إعداد مشروع    بين البحث أن وزارة االتصاالت       كما   . إصدار الئحته التنظيمية بموجب مرسوم    
  . قانون للتوقيع اإللكتروني وقد رفع إلى رئاسة الوزارة من أجل اعتماده

  
 بكافـة   اإللكترونيـة  إدخال تطبيقات الحكومة      تعتزم وزارة االتصاالت والتقانة  تجدر اإلشارة إلى أن     

راءات للمواطنين وإحداث البوابـة  أشكالها بما في ذلك توفير النماذج الذكية للمعامالت الحكومية وتبسيط اإلج 
تـوفرت   و ،وقد أصبح هذا ممكناً بعد أن توفر في سوريا بنية تحتية اتصاالتية جيـدة             .  السورية   اإللكترونية

 بدءاً اإللكترونيةوسيتم تنفيذ مشروع خدمات الحكومة . في بعض جهات الدولةالمتقدمة بعض نظم المعلومات  
لكتروني الخاص بهذه االسـتمارات  إلوتبسيط اإلجراءات والدفع ا) SMART FORMS(من االستمارات الذكية 

   . السوريةاإللكترونيةكبديل عن الطوابع التي توضع على المعامالت الرسمية ومن ثم تنفيذ البوابة 
  

ختلفة في مجال تقانة المعلومـات       م 3مبادرات ومشاريع بتنفيذ   وزارة االتصاالت والتقانة     باشرتوقد  
   .1 وهي مبنية في الملحق.  المعلومات السوريلبناء مجتمع 

  
  خالصة

  
بية السورية ما زالت في طور التحضير لوضع تشريعات نهائيـة           ريتبين مما سبق أن الجمهورية الع     

 قوانين الفضاء السيبراني وقد يكون أولها قانون        العتمادقد بدأت بمساعي جدية      و . تتعلق بالفضاء السيبراني  
على أن يلي ذلك القوانين      لناحية التجارة وقطاع األعمال،      ة، لما لهذا الموضوع من أهمي     4التوقيع االلكتروني 

  . لكتروني واالتصاالتيع قوانين لتقنينها مثل الدفع اإلاألخرى التي تبين من خالل الدراسة أنه توجد مشار
                                                

   /http://www.moct.gov.sy:  مراجعة موقع وزارة االتصاالت والتقانة 3
   المعامالت االلكترونية بشكل أوسعأو  4
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  1لملحق ا
  

  مشاريع لبناء مجتمع المعلومات
  في الجمهورية العربية السورية

  
وزارة االتصاالت والتقانة بتنفيذ عدد من المبـادرات والمـشاريع الهامـة لبنـاء مجتمـع                باشرت  

  : المعلومات، ومن هذه المشاريع
  
يهدف المشروع إلى احداث المركز الوطني للخدمات المعلوماتية :   مركز وطني للخدمات المعلوماتية  )أ(

ربط األنظمة المعلوماتية المختلفة في أجهزة ل من خالعمليات األتمتة في وزارات ومؤسسات الدولة، لتسريع 
  ،  الدولة

  
مجتمعية معلوماتية إحداث مراكز يهدف المشروع إلى : مراكز مجتمعية معلوماتية في الريف السوري  )ب(

تهدف إلى تمكين أهالي الريف من استخدام الحواسيب والنفاذ إلى اإلنترنت والوصول إلى  في الريف السوري  
  .لتدرب على المعلوماتية واستثمارها في أعمالهم اليوميةالمعلومات وا

  
يشمل المشروع األعمـال      :ة والمالية في الدولة   تصميم نظام معياري موحد ألتمتة األعمال اإلداري        )ج(

  :اإلدارية والمالية في الدولة، وذلك بإنجاز وتصميم سبع أنظمة معيارية موحدة وهي
  

 ؛النظام المعياري للرواتب واألجور في الجهات العامة للدولة •

ات العامة ذات   النظام المعياري لمعامالت وحساب نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة في الجه           •
 ؛الطابع اإلداري

النظام المعياري للمحاسبة المالية في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام االقتصادي وذلـك              •
) 287(من النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم رقم        ) 1(للجهات العامة المحددة في المادة      

  ؛1978/لعام 

إيرادات الموازنة التقديرية في مؤسسات وشركات النظام المعياري لمعامالت وحسابات نفقات و •
  ؛ومنشآت القطاع العام االقتصادي

 ؛النظام المعياري لمحاسبة المواد ومراقبة المستودعات في الجهات العامة للدولة •

   ؛النظام المعياري لشؤون العاملين في القطاعين اإلداري واالقتصادي في الدولة •

   ؛ في القطاعين اإلداري واالقتصادي في الدولةالنظام المعياري إلدارة اآلليات •
 

   . الى نظام العقود الموحد للجهات العامة في الدولة والذي تم إنجازه عن طريق ملحق للعقدباإلضافة
  

 بهدف تطوير شبكة 5 المؤسسة العامة لالتصاالت بتنفيذ عدد من الخطط و المشاريعكما تقوم 
  : لي، ويمكن ذكر ما ياالتصاالت في سورية

                                                
  http://www.ste.gov.sy/?act=plans#11:  مراجعة موقع السورية لالتصاالت  5
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إنشاء بنية شبكة أساسـية لنقـل        إلى    المشروع يهدف: مشروع منظومة اإلنترنت ونقل المعلومات       )أ(

 من الحاجة الفعلية اً وبروتوكول اإلنترنت انطالقATMالمعلومات في سوريا تعتمد على تقنية المقاسم الرزمية 
يتكـون  و.  لنقل حركة هذه المعلومات    ألساسيةا يةلتلبية متطلبات السوق ومواكبة التقنيات الحديثة وتأمين البن       

لف مشترك  أ/250/ بسعة أولية  ATM/IPالمشروع من منظومة خدمات وشبكة حاسوبية وشبكة نقل المعلومات          
  .ألف مشترك موزعة على كافة المدن الرئيسية في القطر/800/إلىقابلة للتوسع 

 نظام في الجمهورية العربية السورية يتم مـن         يعتبر نظام الدفع االلكتروني أول    :  الدفع االلكتروني    )ب(
  . لكترونياً عبر دفع إلكتروني بأحدث التقنيـات التـي تنتجهـا الـدول المتقدمـة              إخالل ربط المدن السورية     

لكتروني مما سيمكن الزبائن من عمليات الـشراء        وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الرائدة في مجال الدفع اإل         
تجدر اإلشـارة   . لرسوم إلكترونياً باستخدام البطاقة الذكية والتي تتمتع بنظام أمان عال         ودفع الفواتير وتسديد ا   

 . تعبئة أو شحن البطاقةإلى إمكانية 

، التقليل من التداول النقدي وما ينجم عنه مـن أخطـاء   هو الهدف األساسي من تطبيق هذا النظامإن  
الـدفع عـن     و توفير الوقت والتكاليف   ب الخدمةيز هذه   وتتم  .إلغاء التداول النقدي في العديد من المؤسسات      و

  :  فهيلكترونيةالليرة اإلوأما الخدمات التي سوف توفرها  . نترنتطريق اإل

  
   ؛قة الدفع لتسديد الرسوم الحكوميةبطاقة مسبخدمة ال    -1
   ؛بطاقة مسبقة الدفع للقطاع الخاصخدمة ال   -2
   .مصرفية بالحسابات ال اإللكترونيةالليرةربط    -3

ت المتوفرة في المقاسـم  االستفادة القصوى من الخدما إلىيهدف المشروع   :  مشروع الشبكة الذكية    ) ج(
 ويـتم  .عدة مقاسم جديدة تعمل كنقاط عبور لمنظومة حواسب الشبكة الذكيـة         من  منظومة  التكون  وت  .القائمة

فـي دمـشق وحمـص وحلـب        تركيب تجهيزات قيادة الشبكة في دمشق بينما تركب مقاسم تمرير الخدمة            
 . والالذقية

  
  : وتتكون المنظومة من الوحدات التالية

  
 Service Logicوتتـضمن منطـق الخـدمات    ): Service Control Point SCP(ـ  وحدة التحكم والمعالجة ال-1

تشكيالت المعطيات للزبـائن  على  قواعد المعطيات للخدمات تحتوي و  .وقواعد المعطيات الالزمة لكل خدمة    
كافة المعطيات الموجودة ضمن الرسائل الواردة مـن مقاسـم           للخدمات المقدمة وتقوم هذه الوحدة بمعالجة     و

التي تتـضمن الـذكاء األساسـي     service control functionتمرير الخدمة كما تقوم بوظيفة التحكم بالخدمات 
حدة المعالجة أيضا كافة معطيـات   وتتضمن و.والذكاء المنطقي الذين يقومان بمعالجة طلبات الخدمات الذكية      
  .المشتركين والشبكة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشبكة الذكية

   
وتعمل على تأمين الوظائف األساسية الالزمة للـتحكم  ): Service Management Point SMP ( وحدة القيادة-2

صائي لها كما تتعامل مـع وحـدات        دارة الخدمات والتحليل اإلح   إالتقني بخدمات الشبكة الذكية حيث تتضمن       
  . العناية بالزبائن في الشبكة الذكية
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وهي مـن أجـل تـأمين االسـطوانات     ): Intelligent Periphery IP ( وحدة االسطوانات في الشبكة الذكية-3

  . الصوتية لتوجيه المشترك وبيان مراحل تطبيق الخدمة
  
وهي من أجل الفوترة الخاصة بخدمات الـشبكة  : Billing Center منظومة محاسبة خدمات الشبكة الذكية -4

خدمة البطاقة مسبقة الـدفع     : هيالخدمات  وهذه   . كز الفوترة الموجود لدى المؤسسة    الذكية بالمشاركة مع مر   
PPCخدمة الشبكة االفتراضية، و VPNخدمة الرقم الشخصي ، وPNS.  


