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  تقريـر
  السيبراني الفضاء تشريعات حول االستشاري الخبراء اجتماع

  2007 ديسمبر/ألولا كانون 12-11، عّمان

  زـموج
  

دراسة بعنوان "نماذج  2007عام أعدت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا خالل   
تقدم ھذه الدراسة مراجعة لوضع تشريعات  تشريعات الفضاء السيبراني في الدول األعضاء باإلسكوا". 
نة ى أمثلة حول األسس التشريعية مبيق إلالفضاء السيبراني على المستوى اإلقليمي والعالمي، وتتطر

حماية وتركز الدراسة على  الفوائد والتحديات المرتقبة من تفعيل تشريعات فضاء سيبراني أكثر شمولية. 
، وعلى الرقابة وحرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية الخصوصية في االتصاالت اإللكترونيةو المعلومات

للمعامالت اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والمجاالت ذات الصلة وإلى في فضاء اإلنترنت، كما تتطرق 
  .حماية المستھلك والجرائم اإللكترونية

  
ً وبھدف عرض ومناقشة ھذه الدراسة، عقدت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اجتماع    ا

ً لخبراء في ھذا المجال في  وباإلضافة إلى  . 2007ر كانون األول/ديسمب 12و 11في  عّماناستشاريا
لتشريعات الفضاء السيبراني  إطارعرض ومناقشة الدراسة المذكورة، تناولت جلسات االجتماع تقديم 

والذي أعدته اإلسكوا بھدف تسھيل تحديد تشريعات الفضاء السيبراني المطلوبة على المستوى القطري 
اركون من األردن وفلسطين ولبنان عروضاً كما قدم المش وتطبيق التشريعات اإللكترونية في المنطقة. 

وعرض الخبير البحريني لمحة عن مسودة قانون   حول التجارب الوطنية في تشريعات الفضاء السيبراني.
الجرائم اإللكترونية الذي يتم تطويره في البحرين كما ناقش خبير من الجمھورية العربية السورية تطوير 

وعرض المشاركون من الكويت واليمن نبذة حول .  ية العربية السوريةحقوق الملكية الفكرية في الجمھور
  خبراتھم في قوانين المعامالت والتجارة اإللكترونية.

  
وھم مستشارون وباحثون قانونيون ، بلدان أعضاء في اإلسكوا ةمن تسعكاً مشار 26 جتماعضم اال  

ت والفضاء السيبراني يمثلون وزارات وقضاة، باإلضافة إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
العدل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبيوت الخبرة في شؤون الفضاء السيبراني، وكذلك المنظمات 

  .غير الحكومية المھتمة بموضوع الفضاء السيبراني

08-0026      
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  مقدمة
  
ً من البياناا  - 1 ت الشخصية والمعامالت لفضاء السيبراني ھو عالم افتراضي واسع ومتنوع، يتضمن كّما

، لضمان المشاركة العادلة وتفادي الفوضىو اإللكترونية والملكية الفكرية وغيرھا من األمور ذات الصلة. 
وتعرف  يحتاج ھذا العالم االفتراضي، الذي أنتجته الحواسيب وأدوات االتصال، إلى تشريعات مالئمة. 

  الفتراضي بتشريعات الفضاء السيبراني.التشريعات التي توضع خصيصاً لتنظيم ھذا العالم ا
  
دراسة بعنوان "نماذج  2007عام أعدت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا خالل   - 2

تقدم ھذه الدراسة مراجعة لوضع تشريعات و األعضاء في اإلسكوا".  البلدانتشريعات الفضاء السيبراني في 
نة الفوائد ى أمثلة حول األسس التشريعية مبيوتتطرق إل ،ليمي والعالميالفضاء السيبراني على المستوى اإلق

تركز الدراسة على المجاالت التالية: و والتحديات المرتقبة من تفعيل تشريعات فضاء سيبراني أكثر شمولية. 
  (أ) حماية ومعالجة المعلومات؛ (ب) حماية الخصوصية وحرية المعلومات في االتصاالت اإللكترونية؛

) المعامالت اإللكترونية والتجارة ج) الرقابة وحرية التعبير على اإلنترنت؛ (د) الملكية الفكرية؛ ((
  .اإللكترونية؛ (و) حماية المستھلك؛ (ز) الجرائم اإللكترونية

  
ً من مشار 26 جتماعضم اال  -3 ن ووھم مستشارون وباحثون قانوني، أعضاء في اإلسكوا بلدان ةتسعكا

ون االتصاالت والفضاء السيبراني يمثلباإلضافة إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات ووقضاة ومحامون 
وزارات العدل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبيوت الخبرة في شؤون الفضاء السيبراني، وكذلك 

  لمھتمة بموضوع الفضاء السيبراني.المنظمات غير الحكومية ا
  
قشات انمال تشملو، السيبراني في منطقة اإلسكوا وآليات تطويرھاتشريعات الفضاء  االجتماعناقش   - 4

  :اآلتيةالمواضيع 
  

تشريعات دول ومناطق أخرى وضع تشريعات الفضاء السيبراني في منطقة اإلسكوا ومقارنتھا ب  (أ)  
  ؛في العالم

  
فضاء طار عملي للتشريعات السيبرانية يسھل تحديد وضع الدول في مجال تشريعات التطوير إ  (ب)  

  السيبراني ومناقشته؛
  

  تجارب وطنية لتطوير تشريعات الفضاء السيبراني في األردن وفلسطين ولبنان؛  (ج)  
  

الجمھورية العربية تطوير قانون الجرائم اإللكترونية في البحرين وقانون الملكية الفكرية في   (د)  
  ؛ةسوريال
  

  )(   الكويت واليمن.تطبيق قوانين المعامالت والتجارة اإللكترونية في  
  
  

  

  

  التوصيات  -أوالً 
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  :يليعلى ما المشاركون لمناقشات االجتماع، اتفق  ةنتيج  - 5
  

ً لعدد من تشكل اإلسكوا حول تشريعات الفضاء السيبراني  أعدتھاالدراسة التي إن   (أ)   منطلقا
اني واعتماد ھذا الدراسات واألنشطة الھامة للمنطقة التي تصب في نطاق تطوير تشريعات الفضاء السيبر

  ؛الفضاء كأساس في التعامالت الحكومية واالقتصادية واالجتماعية
  

إن تطوير نموذج لتشريعات الفضاء السيبراني لمنطقة اإلسكوا ذو أھمية كبيرة لتطوير استخدام   (ب)  
ل، كما أنه واستثمار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الحكومي والتعليمي وقطاع األعما

  ؛بغاية األھمية لتعزيز استخدام األفراد لھذه التطبيقات وللفضاء السيبراني بشكل عام
  

الطلب من اإلسكوا القيام بإجراء دراسات تفصيلية إضافية للمواضيع الرئيسية في تشريعات   (ج)  
المشرعين على وضع  الفضاء السيبراني بغية الوصول إلى تحديد المعلومات الالزمة والمفيدة والتي تساعد

  ؛التشريعات السيبرانية المالئمة
  

الطلب من اإلسكوا االستمرار ببذل الجھود الضرورية للوصول إلى تشريعات سيبرانية نموذجية   (د)  
لخبرات الدولية في ھذا إلى اللمنطقة العربية بالتعاون مع الخبراء القانونيين والتقنيين في المنطقة واستناداً 

  ؛المجال
  

  )(   الطلب من اإلسكوا االستمرار ببرنامج العمل القاضي بإجراء تطبيق عملي إلطار التشريعات
؛ وتطوير اإلطار االسيبرانية الذي أعدته على الدول العربية بغية تحديد النواقص في التشريعات القائمة لديھ

ن النصوص والقوانين قاعدة معلومات أو بنك معلومات تشريعي جامع ألوسع قدر ممكن مليصبح على شكل 
ويمكن وضع قاعدة المعلومات ھذه على شبكة اإلنترنت تسھيالً لوصول  التي تنظم المسائل ذات العالقة. 

  ؛بلدانھمسكوا إليھا لدى مقاربة المواضيع التشريعية داخل إلا بلدانالمعنيين في 
  

ي الدراسات الالحقة ضرورة إدراج بعض المواضيع المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني ف  (و)  
والعمليات المالية والمصرفية  مثل التحكيم اإللكتروني وتطبيق األنظمة الضريبية على اإلنترنت ،لإلسكوا

  ؛الجارية بالوسائل اإللكترونية
  

واالنضمام إليھا في االتفاقيات الدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني االسترشاد بأھمية   (ز)  
  ؛مع ھذه االتفاقيات الدولية لتتناغمفي المنطقة وتعديل القوانين المحلية التشريعات الوطنية  حال تالؤمھا مع

  
ضرورة إقامة وتنظيم اجتماعات عمل إقليمية للخبراء في مجال الفضاء السيبراني تجمع ما بين   (ح)  

جل التداول والنقاش في األخصائيين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمشرعين والقانونيين من أ
وضع وتطبيق قوانين الفضاء السيبراني على المستوى الوطني واإلقليمي، ومن أجل تقليص الفجوة القائمة بين 

  ؛ياألخصائيين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقانونيين المھتمين بالفضاء السيبران
  

انين الخاصة بالفضاء السيبراني وكيفية تنظيم أنشطة توعية على المستوى الوطني حول القو  (ط)  
تطبيقھا على أرض الواقع، وكذلك تنظيم ورشات عمل تدريبية للجھاز القضائي بمختلف مستوياته حول آليات 

  ؛المنطقة بلدانتطبيق قوانين الفضاء السيبراني في 
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المعلومات  حمايةالتركيز في منطقة اإلسكوا على التشريعات المرتبطة بحقوق األفراد من   (ي)  
  ؛وحقوق الخصوصية، وكذلك حماية المستھلك والجرائم اإللكترونية

  
ن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا حوافز لتطوير يتضم  (ك)  

التطبيقات اإللكترونية التي تحتاج لقوانين وتشريعات الفضاء السيبراني مثل تطبيقات الحكومة اإللكترونية 
لتعليم اإللكتروني واألعمال اإللكترونية، وذلك من أجل تشجيع استثمار ھذه التكنولوجيا في الحياة العملية وا

  ؛اليومية
  

تطوير مكنز لقواعد البيانات الخاصة باألمور القانونية باللغة العربية والسعي لتوحيد   (ل)  
ية للفضاء السيبراني والمقرة من االتحاد المصطلحات القانونية للغة العربية، وكذلك ترجمة النصوص التشريع

  ؛بي إلى اللغة العربيةواألور
  

تشكيل فريق عمل إقليمي لوضع استراتيجية ومنھجية عمل لتطوير تشريعات الفضاء السيبراني   (م)  
 أخذ بعين االعتبار التطورات التكنولوجية ومدى اعتماد ھذه التشريعات في المنطقة العربيةتبحيث  ،في المنطقة

  ؛دراسة إمكانية إنشاء مركز تحكيم افتراضي إلكتروني في المنطقة تتموأن  ،والتقريب فيما بينھا
  

تشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التشريعات على تشكيل مجموعات عمل تساھم   (ن)  
اً ألھمية ھذه القوانين في حث الحكومات والمجالس التشريعية لتطوير القوانين الخاصة بالفضاء السيبراني نظر

  تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية. في
  

 ً   مواضيع النقاش  -ثانيا
  

  سكواإلا منطقة في السيبراني الفضاء تشريعات وضع  -لفأ
  
، المستشارة والسيدة روال زيات، المستشار القانوني في مكتب عقل للمحاماة، جان عقلالسيد  عرض  - 6

 إدارةھا تدراسة اإلسكوا التي أعد، في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاھة في المعلوماتية القانونية
وأوضحت المحاضرة المفھوم العام للفضاء السيبراني وبينت أھمية تنظيمه  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 تتطلبء السيبراني التي كما عرضت الجوانب المختلفة من الفضا على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 
ً تنظيم وھذه الجوانب ھي:   .خاصة أو تتطلب تعديالً للقوانين القائمةوضع تشريعات قانونية تحتاج لوبالتالي  ،ا

(أ) حماية المعلومات وحقوق الخصوصية؛ (ب) حماية الخصوصية وحرية المعلومات في قطاع االتصاالت 
) المعامالت اإللكترونية اإلنترنت؛ (د) الملكية الفكرية؛ ( ىعلاإللكترونية؛ (ج) الرقابة وحرية التعبير 

وضحت وأ  والتجارة اإللكترونية والمجاالت ذات الصلة؛ (و) حماية المستھلك؛ (ز) الجرائم اإللكترونية.
ووضع تشريعات  ،المذكورة القوانين الدولية واإلقليمية المعتمدة ةالمحاضرة بالنسبة لكل من الجوانب السبع

 . ةمنطقة اإلسكوا في كل جانب من الجوانب السبع بلدانبية واآلسيوية، كما بينت وضع والدول األور بعض
بالرغم من بشكل عام وخلصت المحاضرة إلى تدني مستوى تشريعات الفضاء السيبراني في منطقة اإلسكوا 

ا أشارت المحاضرة إلى توفر كم  الجھود التي قامت بھا بعض الدول مثل اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.
المنطقة مثل لبنان، ولكن ھذه النصوص لم  بلدانمسودات نصوص لتشريعات الفضاء السيبراني في بعض 

مثل حماية  ،المحاضرة أن بعض المواضيع نتبيّ باإلضافة إلى ذلك،  تعتمد حتى اآلن من قبل الحكومة. 
ما زالت  ،وكذلك حماية المستھلكعلى اإلنترنت المعلومات الخصوصية وحرية حماية البيانات الشخصية و

  منطقة اإلسكوا. ضعيفة جداً في
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  إطار عملي لتطوير التشريعات السيبرانية  -باء
  
بتشريعات الفضاء السيبراني والذي أعدته اإلطار الخاص جان عقل والسيدة روال زيات السيد  عرض  - 7

ويبين اإلطار البنود التفصيلية   ي وتطبيقھا في المنطقة.اإلسكوا بھدف تسھيل إعداد تشريعات الفضاء السيبران
أ) حماية البيانات الشخصية؛ (ب) حرية وسرية المعلومات في في المجاالت التالية: (لتشريعات السيبرانية، ل

حماية  ضمان؛ (د) التجارة االلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعيةاالتصاالت االلكترونية؛ (ج) 
الفقرات األساسية  مجالكل لاإلطار  يوضحو  ) المعامالت اإللكترونية؛ (و) الجرائم اإللكترونية.مستھلك؛ (ال

دور لھا أن يكون األطراف المختلفة التي يمكن ومھام ليات وكما يوضح مسؤالتي يجب أن يتضمنھا القانون، 
يفي التطبيقات وشركات االتصاالت، مستضاإللكترونية مثل مزودي خدمات اإلنترنت و التعامالتوسيط في 

تجدر اإلشارة إلى أن ھذا اإلطار و  وكذلك حقوق المشتركين بخدمات االتصاالت على مقدمي ھذه الخدمات.
قه من أجل تعديل ييمكن تطبيقه من أجل وضع وسن قوانين جديدة خاصة بالفضاء السيبراني، كما يمكن تطب

  فضاء السيبراني.قوانين قائمة لمالءمتھا مع احتياجات ال
  

  تجارب وطنية لتشريعات الفضاء السيبراني  - جيم
  
محاضرة حول التشريعات  ،األردن في رئيس مجموعة عرب للقانون ،السيد يونس عرب ألقى  - 8

اإللكترونية والتي ظھرت الحاجة إليھا نتيجة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األنشطة 
ن المتطلبات التشريعية المتعددة للتجارة اإللكترونية، وأوضح إمكانية تلبية ھذه وبيّ  ة. االقتصادية واالجتماعي

ومن ثم استعرض السيد  االحتياجات إما بسن قانون واحد أو عن طريق وضع حزمة متكاملة من التشريعات. 
ثم تعرض لمكامن ومن   ل وضع األردن.عرب وضع الدول العربية بالنسبة لتشريعات الفضاء السيبراني وفصّ 

ومنھا عدم تنظيم التوثيق اإللكتروني حتى اآلن وعدم إحداث ھيئات  ،القصور واالختالل في الدول العربية
ن الجھود العالمية في بيّ  ،وأخيراً  خاصة بالمصادقة اإللكترونية إال في عدد قليل من الدول مثل تونس ومصر. 

مة النماذج العالمية مع ءأشار في مقترحاته إلى ضرورة مالو مجال التشريعات األساسية للفضاء السيبراني. 
رونية وإلى دور في المنطقة العربية وإلى أھمية التنسيق اإلقليمي في مجال التشريعات اإللكت البلدانحيثيات 

  اإلسكوا المحوري.
  
محاضرة  ،لبنان في محامي االستئناف واألستاذ الجامعي في جامعة الحكمة ،السيد طوني عيسى قدم  - 9

وتضمنت المحاضرة   تحدث فيھا عن البيئة القانونية والتنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان.
ً للجھود التي يبذلھا القطاع العام لتنظيم قطاع  مثل إحداث اللجنة الوزارية المعلومات واالتصاالت، شرحا

ظمات غير الحكومية مثل أنشطة جمعية إنماء وكذلك جھود القطاع الخاص والمن ؛لتكنولوجيا المعلومات
م السيد عيسى جھود ومبادرات القطاعين العام ومن ثم قيّ  المعلوماتية القانونية وجمعية المعلوماتية المھنية. 

أساسية وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من اإليجابيات ال يزال يوجد عوائق وصعوبات  ،والخاص
القوانين النھاية المرجوة منھا ووجود تضارب بين مصالح الجھات والمرجعيات  عدم بلوغ مشاريع :ومنھا

المختصة بالموضوع، وكذلك عدم تبني الدولة لالستراتيجية اإللكترونية الوطنية والتي تتضمن عدداً من 
 ھذه ومن ،وختم السيد عيسى محاضرته بعدد من المقترحات لتحسين الوضع القائم  القوانين التنظيمية.

  .ضرورة توزيع العمل إلى مسارات أو ورش تشريعية مع آلية واضحة للتنسيق والتعاون فيما بينھاالمقترحات 
  

 ،البحرينالمستشار القانوني األول في مجلس التنمية االقتصادية في  ،عرض السيد جميل عالوي  -10
األول عندما يكون النوع ائم: ن النوعين األساسيين لھذه الجرفبيّ ضاء السيبراني، محاضرة حول جرائم الف

ومن ثم أوضح  الثاني عندما يكون الحاسوب موضوع الجريمة. النوع و ،الحاسوب أداة الرتكاب الجريمة
ن أن القانون يفرق بين عدة وبيّ  ،لوضع قانون الجرائم اإللكترونيةية التي اتبعتھا البحرين جالمنھوالمصادر 
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وبعد ذلك عرض اإلجراءات االحترازية التي  مختلفة من األضرار.  أنواع من الجرائم التي تؤدي إلى درجات
ً للدور الذي يؤديه الشخص في وبيّ  ،يجب اعتمادھا لمنع وتخفيف الجرائم اإللكترونية ن العقوبات القانونية وفقا

  .الجريمة اإللكترونية
  

حقوق الملكية الفكرية في  عن وضع ،رئيس الجمعية السورية للملكية الفكرية ،تحدث السيد ربيع خشانة  -11
ن الجھات المعنية بھذا القانون وعلى رأسھا وزارة الثقافة ووزارة االقتصاد والتجارة وبيّ التشريعات السورية، 

بعض إلى ج اولكنه يحت 2001أن قانون الملكية الفكرية صدر في عام كما أوضح  ووزارة االتصاالت والتقانة. 
لسورية لتحسين اومن ثم عرض اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة   المعلوماتية.م مع المنتجات ءالتعديالت ليتال

تطبيق قانون الملكية الفكرية ومنھا إحداث مديرية خاصة في وزارة الثقافة وإنشاء أول منظمة غير حكومية 
  .2005روما عام  اتفاقيةوإلى  ،2004برن عام  اتفاقية ، وكذلك االنضمام إلى2002عام لحقوق النسخ في 

وعرض بعد ذلك أنشطة المنظمة غير الحكومية لحقوق الطبع وأھمھا العمل على تعديل قانون حقوق الملكية 
ضاء السيبراني، ووضع مبادرات من أجل تطوير وتطبيق ھذه فلمنتجات المعلوماتية والاالفكرية بما يتالءم مع 

  .على تشريعات الفضاء السيبراني، وتدريب الموظفين ةسوريالجمھورية العربية الالتشريعات في 
  

وتكنولوجيا المدير العام لمديرية الحكومة اإللكترونية في وزارة االتصاالت  ،جمال زغارنة انقدم السيد  -12
 األستاذ المساعد في كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت في ،ويوسف شاندي ،الفلسطينيةالمعلومات 
األھداف العامة لالستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في  بعض نمحاضرة تبيّ  ،فلسطين
حماية الملكية  تتضمنالخاصة بالتشريعات القانونية للفضاء السيبراني وومن ھذه األھداف تلك  . فلسطين
 االتصاالت.  وحماية البيانات الفردية وخصوصيات األفراد، وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية لقطاعالفكرية 

عن المحاور الرئيسية لھذه االستراتيجية والتي تشمل تطوير وتھيئة اإلطار التشريعي والتنظيمي  اثومن ثم تحد
وتضمنت المحاضرة أيضاً  وتھيئة بيئة تمكينية وتحديث وتطوير شبكات االتصال والخدمات المتعلقة بھا. 

ً لمواد قانون العقوبات المرتبطة باستخدام تكن القوانين التي  اثم عرض ،ولوجيا المعلومات واالتصاالتعرضا
معوقات تطوير تشريعات الفضاء السيبراني ومنھا  انبيّ  كما  صدرت في فلسطين والمرتبطة بالفضاء السيبراني.

المدة الزمنية الطويلة الالزمة للمصادقة على مشاريع القوانين، وصعوبة تطبيق القوانين نظراً للوضع الخاص 
الخطوات التي اتخذت للتغلب على المعوقات ومنھا بعرض  المحاضرةوأنھى السيد زغارنة  ن. لفلسطي

  .استحداث وحدة للقوانين والتشريعات اإللكترونية في وزارة االتصاالت
  

قانون تطوير محاضرة حول  ،محامي الدولة في مجلس الوزراء الكويتي ،عرض السيد سامي شرف  -13
ومنھا توفير اإلطار  ،ن ھذا العرض أھداف القانونوبيّ  المعامالت والتجارة اإللكترونية في دولة الكويت. 

وتحدث السيد شرف عن المشاكل والتحديات   القانوني الشامل والمرن وتعزيز الثقة بالتعامالت اإللكترونية.
مع الوضع القائم وتتميز بالمرونة الالزمة ئمة التومنھا إمكانية صياغة قواعد م ،التي واجھھا فريق العمل

ومنھا االعتراف بالمستند  ،نت المحاضرة أبواب ھذا القانونوبيّ  لمواجھة التغيرات التكنولوجية السريعة. 
والدفع  ،القانوني وحجته في اإلثبات، واعتماد التوقيع اإللكتروني، واالستخدام الحكومي للتوقيع اإللكتروني

ن السيد شرف الخطوات المتبقية العتماد القانون رسمياً بيّ  ،وفي نھاية العرض  حماية البيانات.و ،اإللكتروني
  .وأھمھا إحالته إلى مجلس األمة وتبنيه من قبل الحكومة

  
 ،مدير إدارة جمع المعلومات في المركز الوطني للمعلومات في اليمن ،شعبان هعبد انعرض السيد  -14

محاضرة حول وضع تشريعات التجارة  ،اليمنل وزارة الشؤون القانونية في وكي ،وبجاش سعيد المخالفي
على ضرورة تطويع التشريعات اإللكترونية لتنظيم التجارة اإللكترونية حماية  اوشدد  .اإللكترونية في اليمن

اليمن أن القانون المدني في  ت المحاضرةنوبيّ  لجميع األطراف في عملياتھا من مستھلكين وتجار ووسطاء. 
ينص على أن العقود يمكن أن تكون بواسطة جميع الوسائط اإللكترونية بما فيھا االتصاالت السلكية والالسلكية 
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قانون أنظمة الدفع اإللكتروني والعمليات المالية  اومن ثم عرض شرط أن تتوفر فيھا الصفة الوثائقية المقبولة. 
  إلى أن القانون ت المحاضرةخلصو . 2006 والمصرفية اإللكترونية الذي اعتمد عام

وبعد ذلك عرض السيد شعبان القوانين التي ھي قيد   ما زال حديث التطبيق وال يمكن بعد تقييم نتائج التطبيق.
حماية الملكية  نومنھا القانون األساسي لالتصاالت السلكية والالسلكية وقانو ،الدراسة والتطوير في اليمن

  الفكرية.
  

  شجلسات النقا  -دال
  

سكوا، لعملي اللذين أعدتھما اإلاركزتا على الدراسة واإلطار  نقاش تاجلسخالل يومي االجتماع نظمت   -15
 . مستقبالً  وعلى كيفية تفعيل وضع قوانين وتشريعات الفضاء السيبراني في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربية

 الالزمالعمل المستقبلي تي طرحت من أجل الولألفكار  ،فيما يلي تلخيص لآلراء والتعليقات حول الدراسةو
  :لتحسين وضع تشريعات الفضاء السيبراني في المنطقة

  
نماذج تشريعات الفضاء  بشأنا مشكر المشاركون اإلسكوا على المبادرة والدراسة التي قامت بھ  (أ)  

  .اسات في ھذا المجاللدر ،ومن ضمنھا منطقة اإلسكوا ،افتقار المنطقة العربية بالرغم من السيبراني، خاصةً 
ن على اعتبار الدراسة القاعدة األساسية ألنشطة وأعمال مستقبلية إقليمية في مجال يوأكد جميع المشارك

  ؛تشريعات الفضاء السيبراني
  

المعطيات والبيانات الواردة في الدراسة، إذ أنھا لم تلحظ عدداً  وجود نقص فيالمشاركون  نبيّ   (ب)  
كما أكد المشاركون على ضرورة تحديث  المتوفرة في كل من فلسطين ولبنان واليمن. من النصوص القانونية 

مع تطور الوضع التشريعي في الدول ومع التطور  خاصةً  ،المعلومات الواردة في ھذه الدراسة بشكل دوري
  التكنولوجي وظھور تطبيقات جديدة على الفضاء السيبراني؛

  
نموذج إقليمي لتشريعات الفضاء السيبراني على غرار النموذج ناقش المجتمعون الحاجة لتطوير   (ج)  

بي، وقد أجمعوا على أھمية تطوير مثل ھذا النموذج ووالتوجيھات االسترشادية المعتمدة في االتحاد األور
ھذه التشريعات، ولتسھيل المقاربة بين فضاء السيبراني بوضع لتشريعات لليس لديھا ليساعد الدول التي 

  إطار قانوني إقليمي موحد؛ ىاألعضاء في المستقبل بھدف الوصول إل البلدانالتشريعات بين القوانين و
  

أوضح السيد طوني عيسى من لبنان ضرورة التعرف على األسباب والعوائق التي ما تزال   (د)  
 أجل معالجة ھذه العوائقوذلك من  ،األعضاء باإلسكوا البلدان تحول دون وضع التشريعات الالزمة في

  وتسھيل صدور التشريعات المطلوبة؛
  

السيد جميل زغارنة من فلسطين تشكيل فريق عمل لمنطقة اإلسكوا تكون من مھامه وضع ترح قا  )ھ(  
  طقة وتنفيذ توصيات ھذا االجتماع؛خطة عمل متكاملة لتطوير وضع تشريعات الفضاء السيبراني في المن

  
أخرى إلى قائمة مواضيع تشريعات الفضاء يع مواضضرورة إضافة  عدد من المشاركينن بيّ   (و)  
ومنھا على سبيل المثال ال الحصر قوانين االتصاالت اإللكترونية  ،التي عالجتھا دراسة اإلسكوا السيبراني

حكيم اإللكتروني وتطبيق األنظمة الضريبية توالعمليات المالية والمصرفية الجارية بالوسائل اإللكترونية وال
ترونية واإلشكاليات القانونية الناشئة عن الطبيعة الدولية للعقود والتعامالت اإللكترونية عبر عبر الشبكات اإللك

  م اإلنترنت في األغراض اإلرھابية؛، وكذلك استخدااإلنترنت
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نظراً  ، وذلكفلسطين إقامة مركز إقليمي افتراضي للتحكيم االلكتروني المشاركون مناقترح   (ز)  
ً أن مثل ،ء في مجال تشريعات الفضاء السيبراني على المستوى العربيللنقص الكبير في الخبرا ھذا  علما

كما  ،في األعمال واألحكامالشفافية ويزيد من ن إقليمياً يتبادل الخبرات بين القضاة والمحامسيساعد في المركز 
  يساعد على تخفيض النفقات االستشارية التي تدفعھا الدول في بعض الحاالت؛

  
المشاركون على أھمية توحيد المصطلحات في المجال القانوني بشكل عام وفي مجال أجمع   (ح)  

المصطلحات بشكل دوري نظراً للتطور والتقدم السريع الفضاء السيبراني بشكل خاص، وعلى ضرورة تحديث 
  للخدمات اإللكترونية؛

  
العلمية السورية  رئيس لجنة اإلدارة المعلوماتية في الجمعية ،اقترح السيد محمود عنبر  (ط)  

 يتعّين) ھياكل عامة تتضمن التشريعات التي 1أن تتضمن نماذج تشريعات الفضاء السيبراني: ( للمعلوماتية
) نماذج إرشادية تتعلق بالمحتوى الخاص بالتشريعات 2( ؛إصدارھا مع البنود التي يجب أن يغطيھا كل تشريع
تقدم ھذه النماذج على شكل إرشادات بحيث المنطقة، و لبلدان وتعكس األبعاد الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

ً من قبل  ) نماذج تنفيذية تتضمن اآلليات والھياكل اإلدارية الكفيلة بتنفيذ 3( ؛المنطقة بلدانيتم تبنيھا تدريجيا
  التشريعات الخاصة بالفضاء السيبراني؛

  
 فيعات المرتبطة بحقوق األفراد ن المشاركون في االجتماع ضرورة التركيز على التشريبيّ   (ي)  

حماية المعلومات وحقوق الخصوصية، وكذلك حماية المستھلك والجرائم اإللكترونية وذلك الفتقار المنطقة لمثل 
  سبقاً.ھذه التشريعات من ناحية ولكون قطاع األعمال يعمل وفقاً لعقود معرفة م

  
 ً   تنظيم األعمال  -ثالثا

  
  اععقد االجتم مكانتاريخ و  -فلأ

  
االقتصادية واالجتماعية لغربي األمم المتحدة لجنة إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  عقدت  -16
 كانون األول/ 12إلى  11من اجتماع الخبراء االستشاري حول تشريعات الفضاء السيبراني (اإلسكوا)  آسيا

  ، األردن.عّمان، في فندق ميريديان في 2007ديسمبر 
  

  تاحاالفت  -باء
  

االفتتاحية  الكلمةسكوا، في اإل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارةرئيس  ،السيد يوسف نصير ألقى  -17
 بشأن 2007من أجل عرض دراسة قامت بھا اإلسكوا خالل عام االجتماع عقد إلى أن  أشار حيث ،لالجتماع

اعد الدول في تحديد وضعھا في ھذا ومناقشة إطار عملي يس ،منطقةالفي وضع تشريعات الفضاء السيبراني 
المعلومات واالتصاالت تطرقت لھذا ن أن إدارة تكنولوجيا وبيّ  المجال واستكمال التشريعات الناقصة لديھا. 

ونشر المؤلفات إلكترونية إبرام عقود الموضوع نظراً ألھمية تنظيم العمل على الفضاء السيبراني والذي يتمثل ب
نياً، وكذلك توفير معلومات علمية وثقافية وتجارية على الفضاء اإللكتروني مع كل ما واألعمال الفكرية إلكترو

ً على  الخطأيستلزم ھذه األعمال من حماية للمعلومات والبيانات وتفادي االستخدام  لھذا الفضاء بما يؤثر سلبا
زال محدوداً بتشريعات الفضاء منطقة اإلسكوا ما  بلدانن السيد نصير أن اھتمام كما بيّ   األفراد والمستھلكين.

اإلسكوا تفتقر لوجود بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم األعمال وحماية المعلومات  بلدانالسيبراني، وما زالت معظم 
قامت  ،األوروبيمثل دول االتحاد  ،ووضح كذلك أن بعض التجمعات اإلقليمية ومقاضاة الجرائم اإللكترونية. 
وقد تعھدت دول   إلقليمي بوضع إطار إقليمي لتشريعات الفضاء السيبراني.بجھود متميزة على المستوى ا

وقد  ،بيوبي بوضع تشريعات وطنية متالئمة مع اإلطار اإلقليمي الذي أقره مجلس االتحاد األورواالتحاد األور
  المنطقة العربية. بلدانليكون من المفيد وضع إطار إقليمي لتشريعات الفضاء السيبراني 



 

 

-10-

  
برنامج عمل  ، رئيسة فريق عمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية،السيدة نبال إدلبي تعرض  -18

والذي يتضمن باإلضافة إلى عرض أعمال اإلسكوا، محاضرات خاصة بتجارب الدول المشاركة في االجتماع 
تابعة األنشطة على االجتماع، وجلسات خاصة بالنقاش للتداول بشأن الدراسات التي ستعرض ومناقشة كيفية م

  المستوى اإلقليمي لدفع تطوير تشريعات الفضاء السيبراني في المنطقة.
  

  المشاركون  - يمج
  

ً من مشار 26 جتماعاال حضر  -19 الجمھورية ھي: األردن والبحرين و أعضاء في اإلسكوابلدان  ةتسعكا
ء المشاركون ھم مستشارون ؤالوھ  والكويت ولبنان ومصر واليمن. انُعموفلسطين و ةسوريالعربية ال

ن وقضاة ومحامون باإلضافة إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفضاء وباحثون قانونيو
السيبراني يمثلون وزارات العدل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبيوت الخبرة في شؤون الفضاء 

  ضوع الفضاء السيبراني.لمھتمة بموالسيبراني، وكذلك المنظمات غير الحكومية ا
  

  جدول األعمال  -دال
  

  ملخص جدول األعمال:  -20
  

  ؛االفتتاح وكلمات الترحيب  - 1  
  

  ؛"األعضاء في اإلسكوا الدولعرض ومناقشة دراسة "نماذج تشريعات الفضاء السيبراني في   - 2  
  

  ؛اإلسكوا بلدانعرض ومناقشة قالب لتطبيق تشريعات الفضاء السيبراني في   - 3  
  

  ؛: وضع تشريعات الفضاء السيبراني في األردن وفلسطين ولبنانالبلدانتجارب   - 4  
وقانون الجرائم اإللكترونية في  ةسوريالجمھورية العربية التشريعات حماية الملكية الفكرية في   - 5  

  ؛البحرين
  

  ؛اإللكترونية والتجارة اإللكترونية التجربة الكويتية واليمنية في مجال المعامالت  - 6  
  

  .والجلسة الختامية التوصيات  - 7  
  

  الوثائق  -ھاء
  

على  اقرير قائمة بالوثائق التي قدمت لالجتماع، ويمكن االطالع عليھلھذا الت نيد في المرفق الثاتر  -21
 =http://www.escwa.un..org/information/meetings.asp?division=ictd&condition :موقع اإلسكوا على اإلنترنت

                                                                                                                                                                     .    old 
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  البحرينمملكة 
  

  السيد جميل العلوي
  مستشار قانوني أول

  جلس التنمية االقتصاديةم
  +973-1- 7589941/7589999ھاتف: 
  +973- 1-7918722فاكس: 

  jameel.alalawi@bahrainedb.comبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد علي مختار
  قاضي ومستشار البرامج القانونية ومدير المشروع

  لمنظمة الدولية لقانون التنميةا
  +202-8/7/7350116ھاتف: 
  +202-7350069فاكس: 

  amokhtar@idlo.intبريد إلكتروني: 
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيدة يارا عبد الصمد
  رئيسة شعبة سياسات تكنولوجيا المعلومات

  مات واالتصاالتوزارة تكنولوجيا المعلو
  +962-6- 580-5657/5700ھاتف: 
  +962- 6-580- 1059فاكس: 

 yara.a@moict.gov.joبريد إلكتروني: 
yara_abdelsamad@yahoo.com        

  
  السيد يونس عرب
  رئيس المجموعة

  جموعة عرب للقانونم
  +962- 6-5854021ھاتف/فاكس: 

  lawoffc@nol.com.joبريد إلكتروني: 
  

  السيدة رائدة بوادي
  محامية

  وزارة العدل
  +962- 79-5956786ھاتف: 

  moj.gov.joRaeda.Bawadi@بريد إلكتروني: 
 
 
 
 

  السيد إياد زانه

  محامي شريك
  دالل وشركاؤه
  +962- 6-4642468ھاتف/فاكس: 

 izaneh@dallalaw.comبريد إلكتروني: 
             izaneh@gmail.com              

  
  نا حبشالسيدة ال
  ةشريك –محامية 

  مجموعة سند للمحاماة
  +962- 6-2/5660511ھاتف: 
  +962- 6-5660613فاكس: 

 lana@sanadlaw.comبريد إلكتروني: 
       info@sanadlaw.com              

  
  الكويت

  
  محمد العوضيالسيد 

  رئيس قسم منظمة التجارة العالمية
  وزارة العدل

  +965-2486313ھاتف: 
  +965-2465436فاكس: 

 mawadi_aou@moj.gov.kwبريد إلكتروني: 
          o.comMawadi_aou@yaho            

  
  السيد عوض عبد هللا الكندري

  مدير إدارة تطوير النظم
  وزارة العدل

  +965-2486256ھاتف: 
  +965-2461713فاكس: 

 freedom@moj.gov.kwبريد إلكتروني: 
  

  السيدة رشا العصفور
  باحثة قانونية

  الھيئة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
  +965-2428200ھاتف: 

  rasha@cait.gov.kwبريد إلكتروني:
       rasha.alasfour@yahoo.com 
 
 
 
 
  

  (تابع) الكويت
 _________________  

 (*)  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.     
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  السيد سامي الشرف
  محامي الدولة

  ةالتحكيم الدولي والقضايا الخارجي
  الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء 

  +965-2437094ھاتف: 
  +965-2429565فاكس: 

 samalsharaf@hotmail.com: بريد إلكتروني
  

  لبنان
  

  السيد فوزي خميس
  قاضي التحقيق في بيروت

  رئيس جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان
  +9616- 1-427846: ھاتف

  +961- 1-427960فاكس: 
  Khamis@terra.net.lb: بريد إلكتروني

  
  السيد طوني عيسى

  محامي باالستئناف وأستاذ جامعي في جامعة الحكمة
  +961-9- 620217/624111ھاتف: 
  +961- 9-624115فاكس: 

  toni@dm.net.lb: بريد إلكتروني
  

  السيدة رلى زيات
  خبيرة في المعلوماتية القانونية

  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاھة
  +961- 1-385040ھاتف/فاكس: 

 rzayat@arabruleoflaw.orgبريد إلكتروني: 
                   acrli@arabruleoflaw.org    
  

  السيد جان عقل
  مستشار قانوني –محامي باالستئناف 
  مكتب عقل للمحاماة

  +961- 1-613126ھاتف: 
  +961- 1-613950فاكس: 

  ail.comjeanakl74@gmبريد إلكتروني: 
  

  انُعمسلطنة 
  

  السيدة عزة المحرزي
  آللي والدعم الفنيمديرة دائرة الحاسب ا

  وزارة االقتصاد الوطني
  +968- 2-4697500ھاتف: 
  +968- 2-4698467فاكس: 

  Mahrizi@moneoman.gov.om: بريد إلكتروني
  
  
  

  فلسطين
  

  ةارنالسيد جميل زغ

  المدير العام لمديرية الحكومة اإللكترونية
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  +970- 2-2409372ھاتف: 
  +970- 2-2409348فاكس: 

  zjamil@gcc.gov.ps: بريد إلكتروني
  

  السيد يوناثان كتاب
  محامي

  خوري للمحاماة -مكتب كتاب 
  +9706- 2-6281667: ھاتف

  +970- 2-6281218فاكس: 
 jonkuttab@yahoo.comبريد إلكتروني: 

  
  السيد يوسف شندي

  أستاذ مساعد في كلية الحقوق واإلدارة العامة
  جامعة بيرزيت

  +972- 2-2982135ھاتف: 
  +972- 2-2982050فاكس: 

 yshandi@birzeit.edu: بريد إلكتروني
           yousef_shandi@yahoo.fr    

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  السيد محمود عنبر

  رئيس لجنة اإلدارة المعلوماتية
  الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

  +963-11-101/4475275ھاتف: 
  +963-11-4440961فاكس: 

  net.org-manbar@scs بريد إلكتروني:
  

  السيد ربيع خشانة
  رئيس الجمعية السورية للملكية الفكرية

  +963- 11-3327559ھاتف: 
  +963- 11-6210814فاكس: 

   net.org-k@scs-Rabieبريد إلكتروني: 
  

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد عبده أحمد شعبان
  مدير إدارة جمع المعلومات
  المركز الوطني للمعلومات

  +967- 1-8/7/215116ھاتف: 
  +967- 1-215119فاكس: 

 Nic@y.net.yeبريد إلكتروني: 
  
 
  

  (تابع) ليمنيةالجمھورية ا
  
  لسيد بجاش سعيد المخالفيا
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  ن القانونية رئيس المكتب الفنيؤووكيل وزارة الش
  ون القانونيةؤوزارة الش

  +967-1-473162ھاتف: 
  +967-1-402695فاكس: 

  Legal@y.net.ye: بريد إلكتروني
 

  سيا (اإلسكوا)آاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
  

  السيد يوسف نصير
  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رئيس
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبة

  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

  إدلبيالسيدة نبال 

  لتنميةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمل رئيسة فريق 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشعبة 

  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

  idlebi@un.org: بريد إلكتروني
  

  السيد جورج يونس
  لتكنولوجيا المعلومات  موظف أول

  شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 
  younesg@un.orgإلكتروني:  بريد

 nusseir@un.orgبريد إلكتروني: 

 
  
  
  
  
  



 

 

-15-

  الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  العنوان

    الوثائق  -1

  بال رمز  جدول األعمال

  بال رمز  توضيحيةمذكرة 

  E/ESCWA/ICTD/2007/8  في الدول األعضاء باإلسكوانماذج تشريعات الفضاء السيبراني 

  بال رمز  إطار عملي لتطبيق تشريعات الفضاء السيبراني

    العروض  -2

  بال رمز  وضع تشريعات الفضاء السيبراني في فلسطين

  بال رمز  تجربة األردن –اإلطار القانوني للعصر الرقمي 

  بال رمز  التجربة اللبنانية –ومات واالتصاالت البيئة القانونية والتنظيمية لتكنولوجيا المعل

  بال رمز  تشريعات حماية الملكية الفكرية في الجمھورية العربية السورية

  بال رمز  قانون الجرائم اإللكترونية في البحرين

  بال رمز  تجربة اليمن في مجال التجارة اإللكترونية

  بال رمز  التجارة اإللكترونيةالتجربة الكويتية في مجال المعامالت اإللكترونية و

  


