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 Abstract: 

 The subject of e-commerce represents the issue of survival for 

everyone looking towards economic aspiration and achieving 
development, and given the importance of this topic in all its 

theoretical and practical aspects and details, especially in terms of 

security and protection of electronic commercial and financial 

transactions, and the fact that electronic-commerce is a 

newcomer to international trade, the global and regional 

international community, especially The United Nations 
Commission to Regulate and Promote electronic-commerce at 

Large with a text-based reference framework that responds to 

electronic-commerce requirements. 
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 تعزيز التعامل التجاري اإللكرتوين من خالل املؤسسات الدولية

 مريكية""قراءة يف املنظومة التشريعية األ
 

 2حسيبـــــة رمحاين
 

 :امللخص
ميثل موضوع التجارة اإللكرتونية قضية البقاء لكل من يتطلع حنو الّتطلع االقتصادي وحتقيق التنمية، ونظرا 
ألمهية هذا املوضوع بكل جوانبه وتفاصيله الّنظرية والعملية وبشكل خاص على صعيد األمن ومحاية 

اإللكرتونية، وكون التجارة اإللكرتونية الوافد اجلديد إىل التجارة الدولية، اجتهت املعامالت التجارية واملالية 
اجملموعة الدولية العاملية واإلقليمية السيما جلنة األمم املتحدة إىل تنظيم التجارة اإللكرتونية وتعزيزها على 

 .نطاق واسع إبطار نصي مرجعي الذي يستجيب ملتطلبات التجارة اإللكرتونية
سسات التجارة اإللكرتونية، تنظيم التجارة اإللكرتونية، املؤسسات الدولية، املؤ  لمات املفتاحية:الك

 .اإلقليمية، أتمني املعامالت
 

  :املقدمة
مثة حقيقة منطقية للتجارة اإللكرتونية تتيح تناقل املعلومات والبياانت ومعاجلتها، وتضمني عرضها واسرتجاعها من نظام 

، الذي ساهم يف حتقيق الوجود الفعلي هلذه التجارة، فوفقا للّدراسات اإلحصائية والتقارير الرمسية وتقارير اجلهات األنرتنيت واليه
اخلاصة فإن منًوا كبريًا قد حتقق يف سوق خدمات األنرتنت واالجتاه حنو واالجتاه حنو التجارة االلكرتونية، واليت تعين القيام 

ل يف مجلة من اخلدمات والنشاطات، واليت ال غىن عنها يف جمال األعمال كعرض املنتجات أو ابملعامالت التجارية اليت تتمث
 اخلدمات وعمليات البيع والشراء وما يتصل هبا، إضافة إىل أنشطة اإلعالم وآليات التسويق.

ا تعترب استخداًما مكثًفا إن التجارة اإللكرتونية كما يعرب الكثريين أّّنا رغم اجراءها من خالل تنسيق إلكرتوين إال أّن
لتكنولوجيا املعلومات يف ممارسة التجارة واألعمال من خالل الشبكات اليت تتضمن التبادل االلكرتوين للبياانت والربيد االلكرتوين 

سوق والتطبيقات األخرى لألنرتنت، وكما يرى آخرون أّنا تشمل جمموعة الشغاالت التجارية لوسائل االتصال وتُ َعرب عن وجود 
عاملي إلكرتوين يتمكن من خالله العاملون يف حلقات اإلنتاج والتسويق من الّتعامل الفوري ملصاحل شركائهم املتبادلة، إّّنا على قدر  

كبري من التنوّع والتعدد وبدأت تؤثر ابلفعل على كم هائل من قطاعات اجملتمع، مثل االتصاالت والتمويل وجتارة املتجزئة، كما 
اعات أخرى مثل التعليم واللغة، بل حىت على الشؤون احلكومية وتثري فعليا حتدايت عديدة تقنية قانونية تتجسد يف أثرت على قط

 جمموعها حول معايري احلماية واألمن. 
ل عصر التجارة اإللكرتونية السائد بني املؤسسات واألفراد يف كافة أمناط العامل توافر بنية معلوماتية عاملية عرب  لقد َسهَّ

ممرات إلكرتونية حتمل كميات كبرية من املعلومات القيمة يف جماالت التجارة، إال أنّه هناك تَعرُّض املستخدمني إىل ختريب 
املعلومات وتدمريها أو اساءة استخدامها، أو تقليل من موثوقيتها، بسبب تسرب املعلومات الّشخصية اخلاصة هبم أو املتعلقة 

ن سالمة الّتعامل يف الفضاء االفرتاضي، وأتمني احلماية ابلشركات اليت يُديروّنا،  ومن هنا أتيت أمهية تنظيم قانون هذه التجارة يُؤمِّّ

                                                           

rahmanihassibabouira@gmail.com 
،اجلزائر -البويرة -جامعة أكلي حمند أوحلاج، د. 3  
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القانونية والتقنية للمتعاملني من االعتداء غري املشروع على بطاقات االئتمان واحلساابت البنكية، واملعامالت االلكرتونية وقواعد 
املباشر على شبكة األنرتنت ومن املواقع الومهية، وغري ذلك من املشاكل الناجتة عن استخدام  حتمي املستهلك من أنشطة االحتيال

 الوسائل اإللكرتونية يف تنفيذ األنشطة التجارية.
فبات من املؤكد تعدد األنشطة والعالقات والعمليات التجارية بني الدول، وقد بينت الدراسات على املستوى الوطين 

جارة وتعاظم دورها يف ازدهار التجارة الدولية وإجياد فرص التنمية وخصوصا يف البلدان النامية من جهة، كما أن والدويل أمهية الت
هذه العمليات واملعامالت التجارية يف الواقع تتعرض للمخاطر، ممّا يقتضي وجود آليات موثوقة وحتسني البيئة األساسية، ورفع 

جملال للحفاظ على حقوق هؤالء واملمتلكات اخلاصة هبم خاصة يف إطار ما يسمى مهارات املستخدمني والعاملني يف هذا ا
ابلّصفقات الّتجارية الكربى واملشكالت العملية اليت يسريها املتعاقد والتجار عرب األنرتنت أمهها القرصنة أو عمليات االحتيال 

 سواء أكان االحتيال من حيث أهلية املتعاقد أو صحة التعاقد.
مهية موضوع التجارة اإللكرتونية والعالقات القانونية الناشئة يف بيئتها العديد من اإلشكاالت القانونية، تنبهت ونظرا أل

عدة دول إىل أمهية األمر وكان هلا دور فاعل يف تنظيم وتشجيع التعامل هبا يف إطار تشريعات قانونية جتارية اليت حتكم الكيفية اليت 
التجارية، ووجدان أنه من املالئم أن نستهل ورقتنا هبذا التقدمي ومنه نشري إىل أن موضوع التعامل  تتفاعل هبا مشروعات األعمال

التجاري اإللكرتوين يف الواقع التطبيقي يتخذ أمناطا عديدة ويندرج يف نطاقه العديد من الصور، كما أنه يشمل العالقات التجارية 
 مال فيما بينها.بني جهات األعمال واملستهلك وبني مؤسسات األع

وألن طبيعة هذا التعامل الدويل وكنتيجة للتطورات املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستناد إىل ثورة 
التجارة اإللكرتونية فرضت وضع األطر القانونية املنظمة هلذا املعامالت اإللكرتونية، فأصبح موضوع التعامل التجاري عرب التعاقد 

رتوين حمل اهتمام العديد من املؤسسات الدولية اليت عملت على تطوير مبادئها وأفكارها فيما يتعلق هبذا التعامل، وهكذا اإللك
أولت اهتماًما كبريًا وجذااًب بعوملة العمل والتجارة ومدى تعلقها ابلوسائل اإللكرتونية، إىل جانب أّنا أبرزت االستعماالت 

 مل االفرتاضي واليت تشكل النطاق الواسع ملعامالت التجارة اإللكرتونية.واالنتهاكات اليت تتم يف الع
انطالقا من هذا الّنهج، كان دورا بشكل ابرز للجنة األمم املتحدة اليت ال ميكن إغفال جهودها يف اختاذ تدابري تشريعية 

تقنياهتا، واملساعدة على انتشارها يف كافة دول العامل متعلقة ابألعمال اإللكرتونية رغبة منها يف استقرار التعامل هبا، واالستفادة من 
دون استثناء، ويف هذا الّسياق اخرتان إبراز النظام القانوين يف الوالايت املتحدة األمريكية منوذجا ابعتبارها أكرب حمقل للتجارة 

رة اإللكرتونية حىت أصبح لديها منظومة تشريعية اإللكرتونية العاملية، بتعدد التشريعات اليت تعاجل اجلوانب القانونية يف تنظيم التجا
 مرتابطة.

: ما هو الدور الذي لعبته املؤسسات الدولية لتعزير عمل التجارة بناء على ما سبق تتمحور اإلشكالية كما يلي
حمورين بداية  وسوف نتناول املوضوع يفاإللكرتونية وفيَم تتمثل مالمح الّتنظيم الّتشريعي األمريكي جلوانب هذه الّتجارة؟ 

، مث نبني اجلوانب املتعددة للجنة األمم املتحدة بشأن تنظيم التجارة )أوال(نتطرق إىل االجتاهات العاملية لتنظيم التجارة اإللكرتونية 
 )اثنيا(.  اإللكرتونية 

 االجتاهات العاملية لتنظيم التجارة اإللكرتونية: –أوال 
ت واالتصاالت اليت أدت إلحداث تغريات أساسية يف اجملتمع من كافة نواحيه العملية يتفاعل العامل اليوم مع ثورة  املعلوما

والعلمية، مما أحدث تطورات يف املصطلحات والّنصوص القانونية املختلفة سواء كان يف نطاق القانون املدين أو التجاري أو 
ل أن يواكب تشريعًيا هذه التطورات وابلذات الفضاء اجلبائي...اخل من أقسام القانون، ودفع ابملشرع القانوين يف معظم الدو 

، حبيث أفرزت فيه (7، صفحة 2006) املطالقة،  اإللكرتوين أو ما يسمى عصر اإللكرتونيات اهلائل الذي غزا كافة مراحل احلياة
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اري يتم من خالل ( اليت تعين عمل جتelectronic commerce مفاهيم جديدة من أهم هذه املفاهيم التجارة اإللكرتونية )
 (75، صفحة 2000)مسيس، سبيكر ، و تومسون،  تنسيق الكرتوين

إن احلديث عن التجارة االلكرتونية يستدعي احلديث عن ما يسمى مراكز جتارية افرتاضية، يتم عرض البضائع واخلدمات  
السلع واخلدمات، أبن يذكر املستهلك رقم عليها، حبيث يستطيع املستهلك الدخول إىل هذه املواقع االفرتاضية واالطالع على 

بطاقة االئتمان من أجل تسيري عملية الوفاء يف حال شرائه سلعة من السلع، ويتبىن توقيًعا إلكرتونًيا، وذلك من أجل الّتحقق من 
 (20، صفحة 2005 )برهم، شخصيته وإرادته يف إبرام العقد، حبيث يستطيع عن طريق هذا التوقيع اعتماد العمليات اليت يربمها.

ال خيفى على أحد أن إنشاء العقود التجارية اإللكرتونية عن بعد يُثري العديد من التساؤالت القانونية، واليت تتصل  
مبسائل خمتلفة تتمحور حول اإلجياب والقبول وحتديد زمان ومكان التعاقد وأهلية املتعاقدين، كذلك تتعلق بتنفيذ التزاماهتما وإثبات 

ت التعاقدية اليت تتم إلكرتونيا، مث وسائل محاية املستهلك...اخل من املسائل، يف الواقع يرتتب عن التجارة اإللكرتونية كوّنا العالقا
صورة من صور التعاقد عن بعد وجود مشاكل عملية وقانونية تتعلق بفروع القانون املختلفة وبصفة خاصة يف جماالت القانون 

، هذا أدى ابملشرعني يف خمتلف الدول إىل (23، صفحة 2010)توكل،  نائي والقانون الدويل اخلاصاملدين والقانون التجاري اجل
إصدار قوانني املبادالت والتجارة اإللكرتونية ووضع أساسا قواي للتجارة اإللكرتونية، إذ هتدف هذه القوانني إىل تنظيم العمليات 

نية إلبرازها، مما يؤدي إىل تطوير احلياة اإللكرتونية بتسهيل عمليات االتصال واالجراءات اليت ميكن استعمال الوسائل اإللكرتو 
 (7، صفحة 2006) املطالقة،  والتعاقد عرب األنرتنيت

وال تقتصر التجارة اإللكرتونية على جمرد عمليات بيع وشراء املنتجات واخلدمات عرب األنرتنيت، إذ أن هذه التجارة   
مات أصبحت العمود الفقري يف الدول املتقدمة للمعامالت االقتصادية والعالقات املالية وعقد الصفقات كإحدى روافد ثورة املعلو 

وإبرام العقود اإللكرتونية، بل أصبحت على املستوى العاملي إمكانية واقعية هلا قيمتها بني املنشآت التجارية، وهلا أكرب األثر على 
 (Rowe, 1997, p. 6) لومات عن األسواق وإىل العمالء اجلدداملشاريع وأن ُتوفر فرص الوصول إىل املع

فالواقع يؤكد من الناحية العملية التطبيقية تزايد حركة التجارة اإللكرتونية، واشرتاك معظم الشركات التجارية والبنوك،  
فذ لتسويق التجارة اخلارجية وتزايد فتح أسواق جديدة عرب األنرتنت، وتسويق السلع واخلدمات، حيث أصبحت فعال إحدى املنا

بني الدول مستقبال، كما أّنا أضحت األسواق عرضة لتحكم العرض والطلب إلكرتونيا من خالل شبكة األنرتنت، مما استوجب 
 .(11، صفحة 2000)قشقوش،  ذلك محاية تداول السلع واخلدمات عرب هذه الشبكة

اإللكرتوين ومشاكله القانونية، ونظرا أيًضا ألمهية هذا املوضوع، فهو من  ونظرا حلداثة موضوع التجارة اإللكرتونية والتعاقد 
املواضيع الساخنة واملطروحة أمام اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية هبدف وضع منظومة جديدة من القوانني اليت تتناسب مع عصر 

وكفاءة أعلى، خصوصا ومع الّتقدم الّتكنولوجي دفع اإللكرتونيات مبا يسهل إبرام الصفقات التجارية اإللكرتونية بسرعة أكرب 
ابجملموعات الدولية على التعاون لتعزيز التجارة واخلدمات، وتعددت األنشطة اليت قامت هبا املؤسسات واملنظمات الدولية 

 (75، صفحة 2009)امساعيل،  واإلقليمية يف إطار حتديد معامل التجارة اإللكرتونية
 يت الدويل بتحديد معامل التجارة اإللكرتونية:االهتمام املؤسسا -1

نظرا ملا متتاز به التجارة اإللكرتونية من إبرام العقود عن بعد دومنا التقاء مادي للمتعاقدين يف جملس العقد، وعدم ارتكازها 
لى العقود وإبرامها عرب إىل أية مستندات ورقية، فقد اثرت عدة تساؤالت عديدة، ملا قدمته من وسائل غري مألوفة يف التفاوض ع

، والذي دفع ابملؤسسات الدولية أن تعمل على تطوير مبادئها وأفكارها فيما يتعلق (45، صفحة 1999)مشبور،  فضاء إلكرتوين
عها ابلتجارة اإللكرتونية، وأولت اهتماًما بعوملة العمل والتعامل التجاري يف بيئة إلكرتونية من خالل التوصيات اليت هتدف يف جممو 

 إىل تشجيع لتبادل اإللكرتوين للبياانت، وكذلك من خالل املبادئ اإلرشادية كإطار عام لتأمني الوسائل الرقمية والتصديق عليها
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، وضمان األمن القانوين فيما يتعلق ابستعمال معاجلة البياانت واملعلومات يف املعامالت التجارية (25، صفحة 2005)برهم، 
 ة.والصفقات اإللكرتوني

وسوف نعمل على توضيح الدور الذي أحدثته املؤسسات الدولية يف دعم وتعزيز التجارة اإللكرتونية، والوقوف على  
جهود كل من منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت سامهتا يف توفري احلماية اخلاصة للمسائل املرتبطة 

 اإللكرتونية.ابلعمليات واملعامالت العقدية 
 مهام منظمة التجارة العاملية خبصوص التجارة اإللكرتونية: -أ

تعترب منظمة التجارة العاملية اهليئة املشرفة على تنفيذ اتفاقات التجارة العاملية، ومتابعة تنفيذ االتفاقات املنظمة          
 املنظمة ما يلي: للعالقات التجارية الدولية، وخبصوص التجارة اإللكرتونية فقد أصدرت 

  تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  1998دراسة عن التجارة اإللكرتونية ودور منظمة التجارة العاملية يف مارس(
، بينت الدراسة أمهية التجارة اإللكرتونية وتعاظم دورها يف ازدهار التجارة الدولية، وإجياد فرص (11، صفحة 1999والتنمية ، 

ة وخصوصاً يف الدول النامية، وضرورة حتديد األطر القانونية والتنظيمية اّلالزمة ملعامالت التجارة اإللكرتونية واملسائل عظيمة للتنمي
)برهم،  املتعلقة ابألمن والّسرية، ومسائل امللكية الفكرية وغريها من املسائل الرئيسية واآلليات لتنظيم حمتوى التجارة االلكرتونية

 .(89، صفحة 2005
 تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،  اعتماد إعالن بشأن التجارة اإللكرتونية، ومسي إبعالن جنيف(

، يشمل على برانمج عمل يهدف إىل توضيح بعض القضااي املتصلة ابلتجارة اإللكرتونية، أمهها كان حول (12، صفحة 1999
 ونية.عدم فرض رسوم مجركية على االتصاالت اإللكرت 

  تعترب املنظمة هيئة تفاوض حيث يتم التوازن بني الطلبات والعروض كوسيلة لتحرير التجارة وإزالة أية قيود مرتبطة
 . (147، صفحة 2003)كاتريف و مان واآلخرون.،  ابلتداول التجاري وقد تعيق استخدام التبادل اإللكرتوين

 مهام املنظمة العاملية للملكية الفكرية: -ب
ما تتوىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية مهمة اإلشراف على االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية، عمو 

وكانت قد ركزت اهتمامها مبوضوع احلماية القانونية للعالمات التجارية وحقوق التأليف وبراءات االخرتاع يف جمال التجارة 
، وكذلك إجياد الضماانت حلماية حقوق امللكية الفكرية اليت تتاح على شبكة (37، صفحة 2010/2011)دميش،  اإللكرتونية

األنرتنت، وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق ابلعالمات التجارية وحقوق النشر وتكنولوجيا املعلومات واملوضوعات اجلديدة اليت أقرهتا 
سات وغريها، إىل جانب عقدها العديد من االجتماعات اليت شبكة األنرتنت، كاملواقع ورسائل البياانت واخلصوصية والفريو 

تناولت أتثري التجارة اإللكرتونية على حقوق امللكية الفكرية واحلقوق املتصلة هبا، وكذلك املنازعات اخلاصة هبذه احلقوق على 
برام ومحاية الصفقات ، بل اهتمت أيضا ابلوسائل املستخدمة يف إ(95-94، الصفحات 2009)امساعيل،  شبكة األنرتنت

 (37، صفحة 2010/2011)دميش،  التجارية إلكرتونيا
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 االهتمام املؤسسايت اإلقليمي بتحديد معامل التجارة اإللكرتونية: -2
يف السياق اإلقليمي فإن التجارة االلكرتونية حظيت ابهتمام كبري من قبل هيئات إقليمية متخصصة ومتعددة األطراف 

 ا بينها حملاولة التنسيق بني اجلوانب املختلفة للتجارة اإللكرتونية، وسنتناوهلا كما يلي:ابلتعاون فيم
 إسهام االحتاد األوريب يف تنظيم التجارة اإللكرتونية: -أ

يؤدي االحتاد األوريب دورًا هاًما يف صياغة قواعد موحدة للدول األوروبية يظهر بشكل رئيسي يف ميدان التشريعات 
االقتصادية، وميتاز هذا الدور بوضع اسرتاتيجيات وخطط بشأن التجارة اإللكرتونية متهيًدا إلصدار التشريعات القانونية التجارية و 

، وقد سّنت يف غالبية دول أوراب قوانني محاية البياانت اخلاصة وقواعد تنظيم وتشجيع (265، صفحة 2012)املصري، املناسبة 
 التعامل ابلتجارة اإللكرتونية.

إّن التجربة األوربية تتميز بوضع أدلة تشريعية إرشادية من قبل االحتاد األوريب يف حقل التجارة واخلدمات املالية اإللكرتونية، 
، وعموما (22، صفحة 2000)قشقوش، وتوجيهات تتضمن جوانب قانونية معينة من التجارة اإللكرتونية يف السوق الداخلية 

تنظيم مسائل التجارة اإللكرتونية، ووضع برانمج خاص ابلنظام التجاري لتبادل البياانت اإللكرتونية تضمن مسعى االحتاد األوريب 
 وأُعِّدَّ اتفاقًا منوذًجا أوربًيا لذلك، وكذلك ُأصدرت العديد من الّتوجيهات أمهها:

 .توجيه على احلماية القانونية لربامج احلاسوب 
  البياانت الشخصية وانتقال املعلومات.توجيه محاية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة 
 .توجيهات بشأن محاية املستهلك فيما يتعلق ابلعقود املربمة عن بعد بني املوردين واملستهلكني 
 .توجيه حول إطار مشرتك للتواقيع اإللكرتونية إبجياد تشريع موحد لدول االحتاد يتعلق ابالعرتاف ابلتوقيع وتعزيزه 
  قدمت جلنة االحتاد األورويب أعمال مهمة لتسيري أنشطة التجارة اإللكرتونية مبا يساهم بتطوير معامالت التجارة

 .(105-101، الصفحات 2009)امساعيل،  اإللكرتونية على املستوى الدويل
 (:OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) -ب

على التجارة اإللكرتونية، حيث عقدت مؤمترا حول  1998ماهلا يف عام أع ركزت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
التجارة اإللكرتونية حضره كبار املسؤولني من التجار واالقتصاديني من دول العامل ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية، تناول 

عام واخلاص يف تنظيم أعمال التجارة اإللكرتونية عدة قضااي تتعلق ابلتجارة اإللكرتونية، مثل الدفع اإللكرتوين، ودور القطاعني ال
والسياسات الضريبية املتعلقة هبا، والتواقيع اإللكرتونية، وحبث وسائل كفيلة بتنظيم نتائج التجارة اإللكرتونية وسالمة أمن األنشطة 

 .(23، صفحة 2005)برهم،  املرتبطة هبا
فيعد من أوسع  حتقيق إمكاانت التجارة اإللكرتونية العاملية"، -ود عامل بال حدمتّيز مؤمتر املنظمة من خالل عنوانه "

املؤمترات اليت تعرضت للجوانب القانونية املختلفة للتجارة اإللكرتونية، وقد أدت طبيعة نشاط املنظمة إىل االهتمام حبماية البياانت 
التقدم االقتصادي واالجتماعي بني الدول ، كذلك الرتكيز على تعزيز التجارة و (27، صفحة 2010)توكل،  واملعلومات

)تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  األعضاء، وزايدة التّنمية على املستوى العاملي، وإمكانية التوسع وسرعة إجناز املعامالت
 .(8-7، الصفحات 1999والتنمية ، 

 لكرتونية: املؤسسات اإلقليمية ودورها يف تنظيم بيئة املعامالت للتجارة اإل -ج
لقد بذلت جهود على املستوى اإلقليمي من قبل هيئات ومؤسسات إقليمية كان هلا أثر كبري يف منو وازدهار التجارة  

 اإللكرتونية وتطوير التشريعات اخلاصة هبا على املستوى اإلقليمي والدويل، وتتمثل هذه املؤسسات يف: 
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 حدة: عملت اللجنة على إجياد بيئة مالئمة ملعامالت التجارة اإللكرتونية عرب اللجنة االقتصادية ألورواب التابعة لألمم املت
األنرتنت، واعتمدت اتفاقًا منوذجًيا لتبادل البياانت اإللكرتونية يهدف إىل تلبية مقتضيات األعمال اإللكرتونية فيما خيص 

 .(237صفحة ، 2000) لطفي،  املتعاملني هبا ومعاجلة كل أشكال املراسالت اإللكرتونية
 :شركة األنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة "ICANN تتمثل مهمتها األساسية يف ضمان التشغيل التباديل العاملي "

، فهي تتوىل مسؤولية تنسيق إدارة العناصر الفنية يف نظام أمساء (http://www.iconn.org) لشبه األنرتنت
 اق العامل.املواقع، وذلك لضمان تسيري االتصاالت على نط

 (:منطقة التجارة احلرة لألمريكينيFTAA مت إقامة هذه املنطقة وبدأ اإلعداد إلنشائها يف قمة األمريكيني، األوىل سنة )
ومت االتفاق يف هذه القمة على إنشاء املنطقة احلرة لألمريكيني اليت هتدف إىل إزالة املوانع اليت تعرتض التجارة  1994

للعمل على إعداد مشروع خاص ابلتجارة اإللكرتونية للدول األطراف، إىل  1997لقمة سنة واالستثمار، كما عقدت ا
)كاتريف  أكدت على ضرورة معاجلة قضااي التجارة اإللكرتونية وزايدة ثقة املستهلكني فيها 2002جانب عقد قمة سنة 

 .(158، صفحة 2003و مان واآلخرون.، 
 وضع خطة عمل للتجارة اإللكرتونية  1997يط اهلادي: اعتمدت املنظمة عام منظمة التعاون االقتصادي آلسيا واحمل

وإجياد بيئة قانونية وتنظيمية متناسقة، وتطوير أساليب التعاون التقين يف قطاع التجارة اإللكرتونية، وكذلك وضع دليالً 
واخلصوصية، وتطوير قوانينها فيما يتعلق  قانونًيا للتعاقد املباشر على الشبكة وأتمني احلماية ملستعمليها مبا خيدم األمن

 ..(http:// www.apec/apec/news)غرفة التجارة الدولية:  ابلصفقات التجارة اإللكرتونية
 ( :غرفة التجارة الدوليةICC قد أاثرت هذه الغرفة منذ إعالّنا سنة )تساؤالت يف جمال التجارة ووضعت دليل  2002

 //:http)غرفة التجارة الدولية:  واجهة الواثئق اإللكرتونيةمبثابة اعتماد بنكي إلكرتوين مل
www.apec/apec/news).  

 : اجلوانب املتعددة للجنة األمم املتحدة بشأن التنظيم الواسع للتجارة اإللكرتونية -اثنيا  
رتونية بشكل خاص، التفتت نتيجة للتغريات يف التعامالت التجارية وتطور تكنولوجيا املعلومات بشكل عام والتجارة اإللك

بعض الدول واملنظمات الدولية إىل أمهية التحدايت اليت تعرقل التجارة اإللكرتونية، واليت تتمثل يف عدم توفر أطر قانونية متفق 
نة ، ولقد أتى االهتمام األكرب هبذه  املسألة جل(179، صفحة 2010/2011)دميش،  عليها دوليا لتنظيم هذا النوع من التجارة

األ مم املتحدة اليت عملت على وضع تشريعات متعددة تتضمن معاجلة للجوانب القانونية للتجارة اإللكرتونية حىت أصبح لديها 
 منظومة تشريعية مرتابطة، وأضحت هبا الوالايت املتحدة األمريكية أكرب معقل للتجارة اإللكرتونية العاملية .

 لكرتونية من قبل جلنة األمم املتحدة من خالل ما يلي:وسنتناول أهم مالمح تعزيز التجارة اإل 
 تعزيز التعامل اإللكرتوين من قبل جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية: -1

 وتسمى جلنة األونسيرتال، 1966أنشأت جلنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية سنة 
(www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980 CISG)   تضم يف عضويتها

غالبية دول العامل، وتعترب من أوائل املنظمات الدولية اليت عملت يف جمال التجارة اإللكرتونية، كما قامت بوضع إطار قانوين لتنظيم 
 .(147صفحة  ،2005)اجلنبيهي و اجلنبيهي،  التجارة اإللكرتونية وضبط التعامالت ذات الصلة ابلتعاقد اإللكرتوين

 
 
 



 Hassiba RAHMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 
459 

 وتتمثل أهم األعمال اليت قامت هلا جلنة األونسيرتال لتنظيم التجارة اإللكرتونية فيما يلي: 
 :القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية - أ

 1996يونيو  14يعترب هذا القانون من أكثر احلركات التشريعية املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية، أقرته جلنة األونسيرتال يف 
، يعد هذا القانون مرجًعا إرشاداًي  ملختلف  (79، ص 2009)امساعيل، يتضمن جمموعة قواعد قانونية انظمة للتجارة اإللكرتونية

الدول الذي اعتمدته لصياغة تشريعاهتا اجلديدة أو تعديل وتدارك قصور التشريعات املتوفرة، ويساعد على حتقيق التنسيق الدويل 
 زالة العقبات والتناقضات النامجة عن تباعد القوانني الوطنية.للعالقات االقتصادية وإ

وهذا القانون رغم عدم تعرضه للعديد من اجلوانب القانونية للتجارة اإللكرتونية إال أنه مشل على نطاق مهم جدا يتعلق 
لوفاء ابلتزاماهتا، وكذلك فيما بتطبيق االشرتاطات القانونية على رسائل البياانت، واجلانب اخلاص بصحة إبرام العقود وضمان ا

 (182، صفحة 2010/2011)دميش،  خيص كيفية تنظيم العالقة بني الطرفني املتعاقدين إلكرتونيا
 القانون النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية:  -ب

دولية، ونظرا لعدم كفاية انطالقًا من التطور الّسريع للتجارة اإللكرتونية وازدايد التعامل هبا كأسلوب جديد للتجارة ال 
ابع القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية فيما يتعلق مبوضوع التوقيعات اإللكرتونية اضطّر فريق العمل املعين ابلتجارة اإللكرتونية الت

عات اإللكرتونية ويتيح للجنة إىل إعداد مشروع القانون النموذجي للتوقيعات اإللكرتونية، وتبدو أمهيته يف أنه يُعّزز الثّقة ابلتوقي
فهمها ألطراف املعامالت اإللكرتونية، ويتضمن هذا القانون جمموعة من القواعد األساسية لألطراف اليت ميكن أن تشرتك يف 

 (88، صفحة 2005)اجلنبيهي و اجلنبيهي،  استخدام التوقيعات اإللكرتونية سواء يف األنشطة التجارية أو غري التجارية
رة إىل أن اعتماد جلنة األونسيرتال هذا القانون النموذجي رغبة منها أبن يتم التعامل بقواعد موحدة للتوقيع وجتدر اإلشا 

)تقرير  اإللكرتوين، وليس من شك يف أن هذا القانون يشكل خطوة جديدة يف سلسلة الصكوك الدولية اليت اعتمدهتا هذه اللجنة
 .(2001جلنة األمم املتحدة األونسيرتال، 

 مشروع اتفاقية بشأن التعاقد اإللكرتوين:  -ج
تناول جدول أعمال جلنة األونسيرتال مسألة مهمة بشأن تنظيم التجارة اإللكرتونية، تتعلق بضرورة إعداد اتفاقية دولية   

النموذجي بشأن بشأن التعاقد اإللكرتوين تستند إىل األحكام من قانون األونسيرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية والقانون 
 التوقيعات اإللكرتونية، واجلدير ابلذكر أن املشروع أظهر توصياته يف مسائل خمتارة بشأن التعاقد ودراسة العقبات القانونية احملتملة

 A/CN.9/446، وراجع أيضا: التقرير رقم A/CN.9/W G.IV/WP.9)تقرير جلنة األمم املتحدة األونسيرتال رقم: ) 
ة مرحلة التعاقد يف زايدة التعامل ابلتجارة اإللكرتونية مبا يتالءم مع املستقبل املنشود من اليقني القانوين للتجارة ، نظرا ألمهي(.(

 اإللكرتونية الدولية.
 خصوصية التنظيم القانوين للتجارة اإللكرتونية يف الوالايت املتحدة األمريكية: -2

لكرتونية، ورغبة منها يف استقرار التعامل هبا وانتشارها درست وفق خطة اهتمت الوالايت املتحدة األمريكية ابلتجارة اإل 
عمل اجلوانب التنظيمية والتشريعية وتضمنت توضيًحا للمسائل القانونية الواجب الّتصدي هلا، من خالل حتديد اإلطار القانوين 

خصوًصا أّنا ، (262، صفحة 2012ملصري، )ا هلذه التجارة يتعني أن يكون عاملًيا وحتديًدا ابلنسبة لالختصاص القضائي
أصدرت منظومة تشريعية مميزة للقوانني الوطنية وتنظيًما منوذًجا جلوانب التجارة اإللكرتونية على املستوى االحتادي أو على املستوى 

 الوالايت.
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 تعزيز التجارة اإللكرتونية يف القوانني االحتادية:   -أ
ة يف ظل إدارة الرئيس األمريكي "بيل كلينتون" دور كبري يف بناء بيئة إلكرتونية اعتماًدا كان للوالايت املتحدة األمريكي 

على فريق عمل البنية األساسية للمعلومات، وأصدر الكوجنرس جمموعة مرنة من القوانني االحتادية املنظمة ألعمال التجارة 
 : (132-124، الصفحات 2009مساعيل، )ا ، وأهم هذه القوانني(112، صفحة 1990) كيت،  اإللكرتونية

  1995القانون الفيدرايل حلماية التخفيف للعالمات التجارية سنة. 
  1996قانون االتصاالت السلكية والالسلكية لسنة. 
  1998قانون األلفية الرقمية حلقوق النسخ لسنة. 
  1998قانون إعفاء األنرتنت من الضرائب. 
 1999نرتنت لسنة قانون محاية املستهلك من قرصنة األ. 
  1999القانون املوحد ملعامالت معلومات احلاسوب لسنة. 
  2000القانون املوحد للمعامالت اإللكرتونية لسنة. 
  2000قانون التوقيعات اإللكرتونية يف التجارة العاملية والوطنية لسنة. 

 وسيط إلكرتوين ودعمها، ومحاية وتتميز هذه القوانني ابتساع األحكام لتشمل كل التعامالت اليت تتم عرب      
خصوصية املعلومات وأمن الشبكات ومحاية العمالء واملستهلكني وغريها، ويف جمملها هتدف إىل تشجيع وتسهيل التجارة 

 اإللكرتونية وتعزيز التعامل هبا. 
 تعزيز التجارة اإللكرتونية يف قوانني الوالايت: -2

ئل اليت تتعلق ابلتجارة اإللكرتونية وسياسة التعامل هبا ومعامالهتا، فأصدرت اهتمت معظم الوالايت األمريكية ابملسا 
، وقانون التوثيق اإللكرتوين 1998القوانني املنظمة هلذه التجارة ومنها، قانون املعامالت اإللكرتونية لوالية )ديلوير( سنة

، ومما جيدر التنويه إليه أنه  1997ية واشنطن لسنة ، وقانون التوثيق اإللكرتوين لوال1996للمستندات لوالية )نيومكسيكو( سنة
 كان هناك اجتاهني يف الوالايت األمريكية خبصوص معاجلة موضوع التوقيع اإللكرتوين. 

  والية 1996قامت بعض الوالايت إبصدار قوانني لتنظيم التوقيع اإللكرتوين مثل: )شيكاغو( سنة ، 
أصدرت كل واحدة منهما تشريًعا خاًصا لتنظيم التوقيع اإللكرتوين بينت  ، اليت1997)أندايان( ووالية )هاواي( سنة 

 .(167، صفحة 2005)برهم،  فيه الشروط والكيفية ألدائه هبدف توفري بيئة إلكرتونية جديرة ابلثقة واالعتماد
 م رفض أصدرت بعض الوالايت قواعد خاصة للتوقيع اإللكرتوين متثل احلد األدىن من اإلجراءات لضمان عد

( ومسيت هذه 1998التوقيعات الرقمية اإللكرتونية من الناحية القانونية، ومن هذه الوالايت) تكساس وكاليفورنيا لسنة 
  .(133، صفحة 2009)امساعيل، " "بقواعد التوقيع الرقميالقواعد 

 
 اخلامتة: 

بط ابجتهاد خمتلف اهليئات واملنظمات الدولية يف بناء على ما سبق يتنب لنا أن تعزيز التعامل التجاري اإللكرتوين قد ارت 
حتديد معامل التجارة اإللكرتونية وبيان أمهيتها لتفعيل مشروعات األعمال التجارية، فكان ذلك جليا من خالل عمل هذه 

ا كان الدور البارز للجنة املؤسسات على تطوير مستوى التجارة اإللكرتونية وحتديد األطر القانونية والتنظيمية الالزمة ملعامالهتا، كم
األمم املتحدة الذي ال ميكن إنكاره يف سياق وضع تنظيم قانوين خاص مبختلف احلقوق ذات الصلة ابلتجارة اإللكرتونية، 

 وخلصت من هذه الدراسة إىل بعض التوصيات: 
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 ئل التقنية والقانونية ضروري تفعيل حوكمة بيئة املعامالت قادرة على استيعاب فكرة التجارة اإللكرتونية ابلوسا
 الالزمة واملناسبة كي جتعلها فاعلة وقادرة للتغلب على خماطرها.

  إجياد بنية حتتية مكونة من شبكات اتصاالت قوية تكون قادرة على احملافظة على سالمة املعلومات وأتمني
كنولوجي وتقنياته لتحقيق النمو التعامل ابلتجارة اإللكرتونية من كل األخطار احملتملة، خصوصا يف ظل الّتقدم التّ 

 وازايد النشاط التجاري وإبرام الصفقات التجارية ابلتعاقد اإللكرتوين. 
  تطوير التشريعات الوطنية مبا يتالءم مع طبيعة التعامل التجاري اإللكرتوين وتعزيز هذا التعامل على املستوى احمللي

التجارة اإللكرتونية يف ظل تبادل تعاوين ومؤسسايت بني خمتلف والدويل ابلوسائل التقنية املمكنة هبدف تنمية بيئة 
ول.    حكومات الدُّ
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