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األنشطة الرئيسية للمشروع 

األنشطة اخملططة ضمن هذا املشروع هي: 

1- إعداد تقرير يتضمن وضع التشريعات السيبرانية في املنطقة العربية ويقترح إطاراً لتنسيق 
التشريعات السيبرانية في العالم العربي.

والدولية،  اإلقليمية  التجارب  باالعتماد على  وذلك  السيبرانية  للتشريعات  إرشادات  وضع   -2
وتتضمن  أساسية  محاور  ستة  اإلرشادات  هذه  تغطي  بحيث  األوروبية،  املفوضية  جتربة  وخاصة 
الغرض  توضح  شرحية  ومقدمات  املستخدمة  املفردات  جلميع  متجانسة  تعاريف  مجموعة 

األساسي من اإلرشادات التوجيهية.

يشارك  للخبراء  اجتماع  تنظيم   -3
احلكومية  املؤسسات  من  األخصائيون  فيه 
اخلاص  والقطاع  احلكومية  غير  واملنظمات 
للتشريعات  اإلسكوا  إرشادات  الستعراض 

السيبرانية املقترحة في املنطقة العربية.

إقليميتني  عمل  ورشتي  تنظيم   -4
القرار  لصانعي  العملي  التدريب  لتوفير 
اإلسكوا  إرشادات  حول  والسياسات 

للتشريعات السيبرانية وتطبيقها على املستويني الوطني واإلقليمي.

العربية األخرى من أجل  والبلدان  للبلدان األعضاء في اإلسكوا  تقدمي خدمات استشارية   -5
صياغة تشريعات سيبرانية تتالءم مع إرشادات اإلسكوا.

6- إنشاء شبكة افتراضية إلطالق النقاش واحلوار حول تطبيق إرشادات اإلسكوا للتشريعات 
الستدامة  وأداة  املعرفة  لتبادل  األساسية  القاعدة  الشبكة  هذه  تشكل  بحيث  السيبرانية 

املشروع. 

في  والتنظيمية إلقامة مجتمع معرفة مستدام  القانونية  املتطلبات  ندوة حول  تنظيم   -7
املنطقة العربية واستعراض نتائج املشروع وصياغة توصيات لضمان استدامة العمل في مجال 

تنسيق التشريعات السيبرانية على املستويني الوطني واإلقليمي.
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خلفية

أن  إذ  النمو،  بيئة متكينية مؤاتية توفر لها مقومات  إلى  التكنولوجيا احلديثة  حتتاج قطاعات 
السوق وحدها غير كافية لتأمني ازدهار هذه القطاعات التي حتتاج بشكل أساسي إلى إطار قانوني 
وتنظيمي موثوق.  وبالتالي ينبغي على احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية تنسيق 

جهودها والعمل معاً من أجل إنشاء وتوفير هذا اإلطار.

لقد عملت معظم الدول املتقدمة على حتديث اإلطار التنظيمي والقانوني اخلاص بها ليتواءم 
مع املتطلبات العصرية اخلاصة بالفضاء السيبراني كما احلال في »مبادرة أوروبا اإللكترونية« والتي 
نتج عنها وضع إرشادات إقليمية لتنسيق التشريعات بغية تشجيع التكامل اإلقليمي.  وهناك 

حاجة إلى القيام بجهود مماثلة ملنطقة اإلسكوا بشكل خاص وللعالم العربي بشكل عام.

إن صياغة واعتماد إرشادات إقليمية لتنسيق التشريعات السيبرانية يساهم في بناء األسس 
الضرورية لتوفير بيئة متكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها.  

وهذا بدوره يؤدي إلى منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عبر:

 أ.  دعم إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم في املنطقة؛
 ب. تقليص املشاكل املتعلقة بأسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

االجتماعية  األنشطة  واالتصاالت في  املعلومات  تشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا   ج. 
واالقتصادية.

ومن املتوقع أن يساهم منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في معاجلة املشاكل التي 
تؤثر على اقتصادات املنطقة كهجرة األدمغة واستنزاف رؤوس األموال، والبطالة وانخفاض اإلنتاجية 

وذلك من خالل تعزيز القدرة التنافسية والتنوع االقتصادي.

أنشطة اإلسكوا في مجال التشريعات السيبرانية

دراسة  السيبرانية  التشريعات  مجال  في  املاضية  اإلسكوا  جهود  شملت 
باإلسكوا«.  األعضاء  الدول  في  السيبراني  الفضاء  تشريعات  »مناذج  بعنوان 
واستعرضت هذه الدراسة وضع التشريعات السيبرانية على املستويني اإلقليمي 
والدولي، واستعانت بأمثلة من املبادئ التشريعية لتوضيح املزايا والتحديات في 
باإلضافة  اإلقليمي.   املستوى  ومتكاملة على  سن تشريعات سيبرانية شاملة 
التشريعات  وضع  تقييم  في  يساعد  عملياً  منوذجاً  اإلسكوا  أصدرت  ذلك،  إلى 
من  اثنني  على  النموذج  هذا  بتطبيق  وقامت  األعضاء.   البلدان  في  السيبرانية 
الدراسة  نوقشت  وقد  النتائج.   تلخص  التي  التقارير  وأعدت  األعضاء،  البلدان 
وقد  القدرات.   لبناء  عمل  ورشة  وفي  للخبراء  اجتماع  في  السابقان  والنموذج 
التي خلصت إلى ضرورة بذل  شارك خبراء ومحامون وقضاة في هذه االجتماعات 

جهود إضافية لتشجيع تطوير األطر التنظيمية السيبرانية في املنطقة العربية.

وقد نوقشت الدراسة والنموذج السابقان في اجتماع للخبراء وفي ورشة عمل لبناء القدرات. 
وقد شارك خبراء ومحامون وقضاة في هذه االجتماعات التي خلصت إلى ضرورة بذل جهود إضافية 

لتشجيع تطوير األطر التنظيمية السيبرانية في املنطقة العربية.

مشروع اإلسكوا احلالي حول التشريعات السيبرانية

إلى  بتنفيذ مشروع يهدف  املعلومات واالتصاالت في اإلسكوا حالياً  تقوم شعبة تكنولوجيا 
تعزيز وتنسيق التشريعات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املنطقة العربية.

وقد قامت اإلسكوا في إطار هذا املشروع، بإعداد مجموعة من اإلرشادات الرامية إلى مساعدة 
بلدان املنطقة في تعزيز وتنسيق أطرها التشريعية السيبرانية، وبالتالي تسهل توفير بيئة متكينية 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا والعالم العربي.  وتشمل مجموعة 
اإلرشادات مناذج قوانني وأنظمة في اجملاالت التالية: االتصاالت اإللكترونية وحرية التعبير، ومعاجلة 
البيانات ذات الطابع الشخصي، واملعامالت اإللكترونية والتواقيع اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية 

وحماية املستهلك، واجلرائم السيبرانية، وامللكية الفكرية في اجملال املعلوماتي والسيبراني.

تنفذ اإلسكوا هذا املشروع بالتعاون مع خبراء إقليميني رفيعي املستوى، وهي تتعاون كذلك 
مع منظمات إقليمية ودولية عاملة في مجال تطوير التشريعات السيبرانية والتي تشمل جامعة 
الدول العربية، ومكتب شمال أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا وغيرها.  كما تتعاون اإلسكوا مع 
املؤسسات احلكومية وغير احلكومية املعنية بتطوير التشريعات السيبرانية مثل وزارات االتصاالت 
الوطنية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وجمعيات  العدل،  ووزارات  املعلومات  وتكنولوجيا 

واإلقليمية ونقابات احملامني.

هدف املشروع

مجتمع  لتطوير  األعضاء  البلدان  قدرة  وتعزيز  اإلقليمي  التكامل  حتسني  إلى  املشروع  يهدف 
املعلومات، وبناء قطاع قوي ومستدام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك من خالل تطوير األطر 
القانونية والتنظيمية.  وسوف يساهم تنفيذ هذا املشروع في تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وبالتالي منو االقتصاد املعتمد على املعرفة، وذلك عن طريق:

احلكومية  األنشطة  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  استخدام  تعزيز   أ. 
عبر  املعامالت  إجراء  في  املستخدمني  ثقة  ازدياد  مع  وذلك  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 

اإلنترنت؛

 ب. تيسير املعامالت اإللكترونية بني بلدان املنطقة وذلك عن طريق إزالة التناقضات التشريعية 
التي قد تعيق إجناز تلك املعامالت؛

 ج. تعزيز األعمال والتجارة في املنطقة وعبر احلدود وذلك عبر تقليص مخاطر الوقوع في الفراغ 
التشريعي؛

احلد من مشاكل جتزئة أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املنطقة وزيادة القدرة   د. 
التنافسية عبر احلدود من خالل تأمني نفاذ أوسع إلى أسواق األعمال العاملية.
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