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 القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة
 ](A/56/588)بشأن تقرير اللجنة السادسة [

ــنموذجي   ــانون ال ــيعاتالق بشــأن التوق
جلنة األمماعـتمدته   الـذي    االلكترونـية 

 التجاري الدويل املتحدة للقانون

٥٦/٨٠

 
 إن اجلمعية العامة، 
ديســــمرب / كــــانون األول١٧املـــؤرخ  ) ٢١-د (٢٢٠٥إىل قــــرارها إذ تشـــري   
، الـذي أنشـأت مبوجـبه جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل مسندة إليها               ١٩٦٦
شـجيع التنسـيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل آخذة يف اعتبارها،          واليـة ت  

ــية         ــية، يف تنم ــبلدان النام ــذا الصــدد، مصــاحل مجــيع الشــعوب، وخاصــة شــعوب ال يف ه
 التجارة الدولية تنمية شاملة،

أن عـددا مـتزايدا مـن املعـامالت يف التجارة الدولية يتم عن طريق               وإذ تالحـظ     
ل يشــار إلــيها عــادة باسـم الــتجارة االلكترونــية وتــنطوي عــلى اســتخدام  وسـائل لالتصــا 

 بدائل لألشكال الورقية لالتصال وختزين املعلومات وتوثيقها؛

إىل التوصــية الــيت اعــتمدهتا اللجــنة يف دورهتــا الثامــنة عشــرة يف عــام   وإذ تشــري  
رار اجلمعية  من ق ) ب (٥ بشـأن القـيمة القانونـية للسـجالت احلاسوبية، والفقرة            ١٩٨٥
ــة  ــؤرخ ٤٠/٧١العام ــية   ١٩٨٥ديســمرب / كــانون األول١١ امل ــيها اجلمع ــيت طلبــت ف  ال

العامـة إىل احلكومـات واملنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات    
وذلـك لـتأمني الضـمان القـانوين يف سـياق اسـتخدام التجهيز         )١(،مطابقـة لتوصـية اللجـنة     
 جارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،اآليل للبيانات يف الت

                                                                    
،  (A/40/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم   )1(  

 .الفصل السادس، الفرع باء
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إىل القـــانون الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة االلكترونـــية الـــذي  وإذ تشـــري أيضـــا  
 والــذي تكملــه مــادة )٢(،١٩٩٦اعــتمدته اللجــنة يف دورهتــا التاســعة والعشــرين يف عــام  

 مكــررا الــيت اعــتمدهتا اللجــنة يف دورهتــا احلاديــة والــثالثني يف عــام  ٥إضــافية هــي املــادة 
ــرة  )٣(،١٩٩٨ ــة  ٢وإىل الفقـ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــانون ١٦ املـــؤرخ ٥١/١٦٢ مـــن قـ  كـ
، الـيت أوصـت فـيها اجلمعـية بـأن تـويل مجيع الدول اعتبارا إجيابيا                ١٩٩٦ديسـمرب   /األول

للقــانون الــنموذجي عــندما تقــوم بســن قوانيــنها أو تنقــيحها، وذلــك بالــنظر إىل ضــرورة  
بدائـــل األشـــكال الورقـــية لالتصـــال وختـــزين  توحـــيد القوانـــني الواجـــبة التطبـــيق عـــلى  

 املعلومات،

 يوفّر مساعدة   االلكترونيةقـانون النموذجي بشأن التجارة      البـأن   واقتـناعا مـنها      
، على حنو ما تبني من سن       نيةاللكترو أو تيسري استخدام التجارة ا     إتاحةهامـة للـدول يف      

ه كمرجع أساسي يف ميدان     القـانون الـنموذجي يف عـدد من البلدان واالعتراف العاملي ب           
 تشريعات التجارة االلكترونية،

مـن التكنولوجـيات اجلديدة املستخدمة      املـتولدة   للفـائدة الكـبرية     دراكـا مـنها     إو 
، واملــتعارف علــيها باســم التوقــيعات    االلكترونــيةلتبــّين هويــة األشــخاص يف الــتجارة    

 االلكترونية،

قانون ال من  ٧تسـتند إلـيها املـادة       املـبادئ اجلوهـرية الـيت       تعزيـز   يف  ورغـبة مـنها      
 فـــيما يـــتعلق بـــأداء وظـــيفة التوقـــيع يف بيـــئة )٤(نـــيةاللكتروالـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة ا

، ألجــل تعزيــز االعــتماد عــلى التوقــيعات االلكترونــية لتحقــيق األثــر القــانوين   نــيةالكترو
 حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية يف وظيفتها للتوقيعات املكتوبة باليد،

 سيزداد بتنسيق بعض االلكترونيةبـأن الـيقني القانوين يف التجارة     واقتـناعا مـنها      
ــيعات     ــانوين بالتوقـ ــتراف القـ ــتعلقة باالعـ ــد املـ ــيةالقواعـ ــايد   االلكترونـ ــاس حمـ ــلى أسـ  عـ

، وبإجيـاد طـريقة إلجراء تقييم حمايد تكنولوجياً لتحديد ما إذا كانت تقنيات             تكنولوجـيا 
  عمليا ومناسبة للتجارة،التوقيع االلكتروين موثوقة

                                                                    
 .٢٠٩، الفقرة (A/51/17) ١٧اخلمسون، امللحق رقم الدورة احلادية واملرجع نفسه،  )2( 
، الفصل الثالث، (A/53/17) ١٧الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )3( 

 .الفرع باء
 .، املرفق ٥١/١٦٢قرار اجلمعية العامة  )4( 
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ســيكون نــية اللكتروقــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات االبــأن واعــتقادا مــنها  
سيساعد الدول  عنصـرا مفيدا يضاف إىل القانون النموذجي بشأن التجارة االلكترونية و          

احلديثة ويف  الستيثاق  مسـاعدة كـبرية يف تعزيـز تشـريعاهتا الـيت حتكـم استخدام أساليب ا               
 ،شريعات من هذا القبيل حيثما ال توجد حالياصياغة ت

 االلكترونية تشـريعات منوذجـية لتيسـري استخدام التوقيعات       وضـع أن  ذ تـرى    إو 
خــتلفة املقتصــادية الجتماعــية واالقانونــية واذات الــنظم العــلى حنــو مقــبول لــدى الــدول 

 ،ميكن أن يساهم يف تطوير عالقات اقتصادية دولية متناسقة

 للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل نظرا        ديرهاتعـرب عـن تق     -١ 
النـتهائها مـن وضـع القانون النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية الوارد يف مرفق هذا     

 القرار، والعتمادها له، وإلعدادها الدليل اإلرشادي لسن القانون النموذجي؛

ن النموذجي بشأن  بـأن تـويل مجـيع الـدول اعتـبارا إجيابيا للقانو        توصـي  -٢ 
التوقـيعات االلكترونـية إىل جانـب القـانون الـنموذجي بشأن التجارة االلكترونية املعتمد               

 عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها،       )٨(١٩٩٨ واملسـتكمل يف عـام       )٧(١٩٩٦يف عـام    
وذلـك بالـنظر إىل ضـرورة توحـيد القوانـني الواجبة التطبيق على بدائل األشكال الورقية                 

 صال وختزين املعلومات وتوثيقها؛لالت

 بـبذل كـل اجلهـود املمكـنة الـيت تكفل أن يكون كل من                توصـي أيضـا    -٣ 
ــنموذجي بشــأن التوقــيعات     ــية والقــانون ال ــتجارة االلكترون ــنموذجي بشــأن ال القــانون ال

 .االلكترونية والدليل اخلاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا

 

 

 ٨٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠١ديسمرب /ول كانون األ١٢
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 اجلزء األول
 

 القانون النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية
 الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري

 )٢٠٠١) (األونسيترال (الدويل
 
 

 نطاق االنطباق  -١املادة 
 

ــّبُي  ــثما تُ  ط ــانون حي ــذا الق ــية يف ســياق  ق ه ــيعات الكترون  أنشــطة *ســتخدم توق
 .نيوهو ال يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها محاية املستهلك **.جتارية

 

 التعاريف  -٢املادة 
 

 :ألغراض هذا القانون 
                                                                    

 :انونتقترح اللجنة النص التايل للدول اليت قد ترغب يف توسيع نطاق انطباق هذا الق  * 
ــان  "  ــذا الق ــثمـينطــبق ه ــيعــســتخا ُتــون حي ــيــدم توق ــتثنــات الكترون ـــاء األحــة، باس وال ـ

 ."[…]: ةــالتالي
 تفسـريا واسـعا حبيـث يشـمل املسـائل الناشئة عن             ‘‘جتـاري ’’ينـبغي تفسـري مصـطلح        ** 

لعالقات وتشمل ا. مجـيع العالقـات ذات الطـابع الـتجاري، سـواء أكانـت تعاقدية أم غري تعاقدية       
أي معاملة جتارية لتوريد أو     : احلصر ذات الطـابع الـتجاري املعامالت التالية، على سبيل املثال ال          

 أو اخلدمـات؛ اتفـاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ البيع              البضـائع تـبادل   
نح الرخص؛ االستثمار؛   اإلجيـاري؛ تشـييد املنشـآت؛ اخلدمات االستشارية؛ األعمال اهلندسية؛ م          

الـتمويل؛ األعمـال املصـرفية؛ الـتأمني؛ اتفـاق أو امتياز االستغالل؛ املشاريع املشتركة وغريها من              
ــرا أو بالســكك         ــركاب جــوا أو حب ــل البضــائع أو ال ــال؛ نق ــتعاون الصــناعي أو األعم أشــكال ال

 .احلديدية أو بالطرق الربية
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 يعـين بـيانات يف شـكل الكـتروين مدرجـة يف رسالة              "توقـيع الكـتروين   " )أ( 
ســتخدم لتعــيني هويــة املوقّــع بــيانات، أو مضــافة إلــيها أو مرتــبطة هبــا منطقــيا، جيــوز أن ُت

ــيان موافقــة املوقّــع عــلى املعلومــات الــواردة يف رســالة     با ــيانات، ولب لنســبة إىل رســالة الب
 البيانات؛

 تعــين رســالة بــيانات أو ســجال آخــر يؤكــدان االرتــباط بــني  "شــهادة" )ب( 
 املوقّع وبيانات إنشاء التوقيع؛

 تعـين معلومـات يـتم إنشـاؤها أو إرسـاهلا أو استالمها          "رسـالة بـيانات   " )ج( 
زيــنها بوســائل الكترونــية أو ضــوئية أو بوســائل مشــاهبة، مبــا يف ذلــك، عــلى ســبيل  أو خت

احلصـر، التـبادل االلكـتروين للبـيانات أو الربيد االلكتروين أو الربق أو التلكس                املـثال ال  
 أو النسخ الربقي؛

ما إف   يعـين شخصـا حائـزا عـلى بـيانات إنشـاء توقـيع ويتصـرّ                "موقّـع " )د( 
 له؛ بالنيابة عن الشخص الذي ميثّماإصالة عن نفسه وألبا

 يعــين شخصــا يصــدر الشــهادات وجيــوز أن  "م خدمــات تصــديقمقــّد" )ه( 
 يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات االلكترونية؛

ف اسـتنادا إىل شهادة أو   يعـين شخصـا جيـوز أن يتصـرّ    "طـرف معـّول   " )و( 
 .إىل توقيع الكتروين

 

 كنولوجيات التوقيعاملعاملة املتكافئة لت  -٣املادة 
 

ل استبعادا أو   ، مبا يشكّ  ٥ ق أي مـن أحكـام هذا القانون، باستثناء املادة         طـبّ ال يُ  
ــي         ــتروين تفـ ــيع الكـ ــاء توقـ ــريقة إلنشـ ــانوين ألي طـ ــول قـ ــن مفعـ ــرمانا مـ ــيدا أو حـ تقيـ

 أو تفـــي عـــلى أي حنـــو آخـــر ،٦املـــادة  مـــن ١الفقـــرة باالشـــتراطات املشـــار إلـــيها يف 
 .طّبقمبقتضيات القانون املُ

 

 التفسري  -٤املادة 
 

ــلحاجة إىل       -١  ــدويل ول ــانون ملصــدره ال ــبار يف تفســري هــذا الق ــوىل االعت ي
 .تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية
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 ،يها صراحةاملسـائل املـتعلقة باألمور اليت حيكمها هذا القانون وال يسوّ        -٢ 
 .نونى وفقا للمبادئ العامة اليت يستند إليها هذا القاُتسّو

 

 التغيري باالتفاق  -٥املادة 
 

جيــوز االتفــاق عــلى اخلــروج عــلى أحكــام هــذا القــانون أو تغــيري مفعوهلــا، مــا    
يكـن مـن شـأن ذلـك االتفـاق أن يكـون غـري صـحيح أو غـري ساري املفعول مبقتضى                        مل

 .القانون املُطّبق

 
 االمتثال الشتراط التوقيع  -٦املادة 

 
 االشتراطد توقيع من شخص، ُيعد ذلك       حيـثما يشـترط القـانون وجـو        -١ 

ــيانات إذا اســُتخدم توقــيع الكــتروين    ــيه مســتوىف بالنســبة إىل رســالة الب ــالقدر يعــّول عل ب
ــذي أُ  ــيانات، يف ضــوء كــل     املناســب للغــرض ال ــه رســالة الب نشــئت أو أبلغــت مــن أجل

 .الظروف، مبا يف ذلك أي اتفاق ذي صلة

 املشار إليه فيها يف شكل التزام       االشـتراط  سـواء أكـان      ١ق الفقـرة    طـبّ ُت -٢ 
 .ب على عدم وجود توقيع تترّتتبعات كان القانون يكتفي بالنص على مأ

 الشتراطلغـرض الوفاء با   قـابال للـتعويل علـيه       يعتـرب التوقـيع االلكـتروين        -٣ 
 :إذا ١املشار إليه يف الفقرة 

 فيه،  ستخدمكانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع مرتـبطة، يف السـياق الذي تُ               )أ( 
 باملوقِّع دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع خاضـعة، وقـت التوقـيع، لسـيطرة املوقِّع                  )ب( 
 دون أي شخص آخر؛

 بعــد حــدوث التوقــيع، ىجــركــان أي تغــيري يف التوقــيع االلكــتروين، ُي )ج( 
 قابال لالكتشاف؛

ومات كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقـيع قانونـا هـو تأكـيد سالمة املعل                  )د( 
الـيت يـتعلق هبـا التوقـيع وكـان أي تغـيري جيرى يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع قابال                     

 .لالكتشاف
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 : من قدرة أي شخص٣ال حتدُّ الفقرة  -٤ 

ــبات    )أ(  ــتعويل عــلى  عــلى القــيام بــأي طــريقة أخــرى بإث ــية ال ــيع قابل التوق
 ؛ أو ١ط املشار إليه يف الفقرة ارتشالغرض الوفاء بالااللكتروين، 

 .التوقيع االلكتروينقابلية التعويل على على تقدمي دليل على عدم  )ب( 

 .[…]: ال تنطبق أحكام هذه املادة على ما يلي -٥ 

 

 ٦الوفاء بأحكام املادة   -٧املادة 
 

هم الدولـة املشتِرعة جهة     أي شـخص أو جهـاز أو سـلطة تعيـنّ           [لجيـوز    -١ 
يـد التواقـيع االلكترونـية الـيت تفـي بأحكــام       حتد]خمتصـة، سـواء أكانـت عامـة أم خاصـة،     

 . من هذا القانون٦املادة 

ــرة     -٢  ــد مت مبقتضــى الفق ــتعني أن يكــون أي حتدي ــايري   ١ي ــع املع  متســقا م
 .الدولية املعترف هبا

 بســريان مفعــول قواعــد القــانون الــدويل   لــيس يف هــذه املــادة مــا خيــلّ   -٣ 
 .اخلاص

 
 سلوك املوقِّع  -٨املادة 

 
نشاء توقيع ذي مفعول    إلا أمكـن اسـتخدام بيانات إنشاء التوقيع         حيـثم  -١ 

 :قانوين، يتعني على كل موقِّع

ــيانات الجتــنابأن يــويل قــدرا معقــوال مــن العــناية   )أ(  نشــاء إ اســتخدام ب
 توقيعه استخداما غري مأذون به؛

 إىل استخدام الوسائل اليت يوفّرها لـه،  غ، دون تأخـر ال مسـوّ    بادرأن يـ   )ب( 
 إىل بذل   ، مـن هـذا القـانون، أو خالفا لذلك         ٩م خدمـات التصـديق مبقتضـى املـادة          مقـدّ 

ع مــنه عــلى وجــه معقــول أن  أي شــخص جيــوز لــلموقّع أن يــتوقّجهــود معقولــة إلشــعار
م خدمات تأييدا للتوقيع االلكتروين، وذلك يف   يعـّول عـلى التوقـيع االلكتروين أو أن يقدّ         

 :حالة
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 ضت ملا يثري الشبهة؛ أونات إنشاء التوقيع تعّرمعرفة املوقِّع بأن بيا ‘١‘ 

كــون الظــروف املعــروفة لــدى املوقِّــع تــؤدي إىل نشــوء احــتمال قــوي    ‘٢‘ 
 بتعرض بيانات إنشاء التوقيع ملا يثري الشبهة؛

ــيد        )ج(  ــناية يف حــال اســتخدام شــهادة لتأي ــن الع ــوال م ــدرا معق ــويل ق أن ي
ذات مادية  مه املوقّع من تأكيدات      ما يقدّ  االلكـتروين، لضمان دقة واكتمال كل      التوقـيع 

 .ى إدراجها يف الشهادةتوّخصلة بالشهادة طيلة دورة سرياهنا، أو ُي

ــتحّمل -٢  ــع ي ــتخلّفــه   املوقِّ ــية ل ــبعات القانون ــتراط  الت ــاء باش ــن الوف ات ـــ ع
 .١الفقرة 

 

 سلوك مقدم خدمات التصديق  -٩املادة 
 

 خدمـات لتأيـيد توقيع الكتروين       م خدمـات التصـديق    ر مقـدّ  حيـثما يوفّـ    -١ 
ــيّ      ــيعا، يتع ــانوين بصــفته توق ــول ق ــدّ جيــوز اســتخدامه إلعطــاء مفع ــلى مق ــات ن ع م خدم

 :التصديق املشار إليه

ــّر )أ(  ــاته   أن يتصــ ــا خبصــــوص سياســ ــيدات الــــيت يقدمهــ ــا للتأكــ ف وفقــ
 وممارساته؛

مه أن يـويل قـدرا معقـوال مـن العـناية لضـمان دقة واكتمال كل ما يقدّ                  )ب( 
 ن تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياهنا، أو مدرجة يف الشهادة؛م

ــ )ج(  ــيها متيسـّـ  أن يوفّ ن را بقــدر معقــول ومتكّــ ر وســائل يكــون الوصــول إل
 :الطرف املعّول من التأكد، من الشهادة، مما يلي

 م خدمات التصديق؛ة مقّدهوّي ‘١‘ 

ــع املعّيــ  ‘٢‘  ــته يف الشــهاد أن املوقّ ــان نة هوي ــتحكّم يف ة ك ــيانات إنشــاء  ي ب
 التوقيع يف وقت إصدار الشهادة؛

أن بـيانات إنشـاء التوقـيع كانـت صحيحة يف وقت إصدار الشهادة أو                ‘٣‘ 
 قبله؛

ــ )د(  ــيها متيسـّـ  أن يوفّ ن را بقــدر معقــول ومتكّــ ر وســائل يكــون الوصــول إل
 :مما يليالطرف املعّول من التأكد، عند االقتضاء، من الشهادة أو من سواها، 
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 الطريقة املستخدمة يف تعيني هوية املوقّع؛ ‘١‘ 

ســتخدم مــن يد عــلى الغــرض أو القــيمة الــيت جيــوز أن تُ يــقتوجــود أي  ‘٢‘ 
 ستخدم من أجلها الشهادة؛أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن ُت

 ض ملا يثري الشبهة؛أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ومل تتعّر ‘٣‘ 

م رطها مقــّدتشــايد عــلى نطــاق أو مــدى املســؤولية الــيت يــقتوجــود أي  ‘٤‘ 
 خدمات التصديق؛

مبقتضى الفقرة  مـا إذا كانـت هناك وسائل متاحة للموقّع لتقدمي إشعار             ‘٥‘ 
 ؛من هذا القانون ٨املادة من ) ب (١

 آنّية؛تاح خدمة إلغاء ما إذا كانت ُت ‘٦‘ 

ــ )ه(  ــثما ُتأن يوفّ ــرة    ر، حي ــات مبقتضــى الفق ــدم اخلدم ــية ق ، ‘٥‘) د(الفرع
، وأن  من هذا القانون   ٨املادة  من  ) ب (١الفقرة  وسـيلة لـلموقِّع لـتقدمي إشـعار مبقتضى          

 ؛آنّيةإتاحة خدمة إلغاء ‘ ٦‘) د(م اخلدمات مبقتضى الفقرة الفرعية يضمن، حيثما تقّد

أن يســتخدم يف أداء خدماتــه نظمــا وإجــراءات ومــوارد بشــرية جديــرة  )و( 
 .بالثقة

 عن الوفاء   التـبعات القانونـية لـتخلّفه     م خدمـات التصـديق       مقـدّ  ليـتحمّ  -٢ 
 .١باشتراطات الفقرة 

 

 اجلدارة بالثقة  -١٠املادة 
 

إذا  ، جيوز، لدى تقرير ما    من هذا القانون   ٩املادة  مـن   ) و (١الفقـرة   ألغـراض    
م خدمات التصديق جديرة كانـت أي نظـم وإجـراءات ومـوارد بشـرية يسـتخدمها مقـدّ              

 : االعتبار للعوامل التاليةإيالء أو لدى تقرير مدى جدارهتا بالثقة، ،بالثقة

 املوارد املالية والبشرية، مبا يف ذلك توافر املوجودات؛ )أ( 

 نظم املعدات والربجميات؛نوعية جودة  )ب( 

إجـــراءات جتهـــيز الشـــهادات وطلـــبات احلصـــول عـــلى الشـــهادات        )ج( 
 واالحتفاظ بالسجالت؛
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ــنة هويــتهمعني ومــات لــلموقّإتاحــة املعل )د(   يف الشــهادات ولألطــراف املعّي
 املعّولة احملتملة؛

 انتظام ومدى مراجعة احلسابات من جانب هيئة مستقلة؛ )ه( 

م خدمــات وجــود إعــالن مــن الدولــة أو مــن هيــئة اعــتماد أو مــن مقــدّ  )و( 
 التصديق خبصوص االمتثال ملا سبق ذكره أو خبصوص وجوده؛

 .ذي صلةأي عامل آخر  )ز( 

 

 سلوك الطرف املعّول  -١١املادة 
 

 : القانونية النامجة عن ختلفه عنالتبعاتل الطرف املعّول يتحّم 

ــية الـــتعويل عـــلى ق مـــن اختـــاذ خطـــوات معقولـــة للـــتحقّ  )أ(  التوقـــيع قابلـ
 االلكتروين؛ أو

دا بشــهادة، اختــاذ خطــوات معقولــة، إذا كــان التوقــيع االلكــتروين مؤيـّـ  )ب( 
 :ألجل

 ق من صالحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛التحقّ ‘١‘ 

 .يد خبصوص الشهادةيقتمراعاة وجود أي  ‘٢‘ 

 

 االعتراف بالشهادات والتوقيعات  -١٢املادة 
 االلكترونية األجنبية

 
لـــدى تقريـــر مـــا إذا كانـــت الشـــهادة أو التوقـــيع االلكـــتروين ســـاريي  -١ 

 :يوىل أي اعتبار ملا يلياملفعول قانونيا، أو مدى كوهنما كذلك، ال 

ســتخدم فــيه نشــأ أو ُياجلغــرايف الــذي تصــدر فــيه الشــهادة أو ُياملوضــع  )أ( 
 التوقيع االلكتروين؛

 .اجلغرايف ملكان عمل املُصدر أو املوقّعاملوضع  )ب( 
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املفعول القانوين ] الدولة املشترعة[يكـون للشـهادة الـيت تصـدر خـارج            -٢ 
إذا كانت  ] الدولة املشترعة [لـذي للشـهادة الـيت تصدر يف         ا] الدولـة املشـترعة   [يف  نفسـه   

 . قابلية التعويلتتيح مستوى مكافئا جوهريا من

ــذي ُينشــأ أو ُيســتخدم خــارج      -٣  ــيع االلكــتروين ال ــة [يكــون للتوق الدول
الـذي للتوقيع االلكتروين الذي   ] الدولـة املشـترعة   [يف  نفسـه   املفعـول القـانوين     ] املشـترعة 

قابلية إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من        ] الدولـة املشترعة  [م يف   ُينشـأ أو ُيسـتخد    
 .التعويل

لــدى تقريــر مــا إذا كانـــت الشــهادة أو التوقــيع االلكــتروين يتـــيحان        -٤ 
ــن     ــريا م ــئا جوه ــتعويل  مســتوى مكاف ــية ال ــرة  قابل ــراض الفق ــرة ٢ألغ ــوىل ٣ أو الفق ، ي

 .مل أخرى ذات صلةاالعتبار للمعايري الدولية املعترف هبا وألي عوا

 ٢ما ورد يف الفقرات   على الرغم من     اتفقـت األطـراف فيما بينها،        إذا -٥ 
ن ، عـلى اسـتخدام أنـواع معّيـنة مـن التوقـيعات االلكترونـية أو الشهادات، تعيّ                 ٤  و ٣و  

يكن من   مل االعـتراف بذلـك االتفـاق باعتباره كافيا ألغراض االعتراف عرب احلدود، ما            
ــانون     شــأن ذلــك االتفــاق   أن يكــون غــري صــحيح أو غــري ســاري املفعــول مبقتضــى الق

 .املُطّبق
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 اجلزء الثاين
 النموذجي األونسيترال انوندليل اشتراع ق

 )٢٠٠١(بشأن التوقيعات االلكترونية 
 
 

 الغرض من هذا الدليل
 
عــــداد واعــــتماد قــــانون األونســـيترال الــــنموذجي بشــــأن التوقــــيعات  إلـــدى   -١

القـــانون " أو" القـــانون الـــنموذجي " يف هـــذا املنشـــور باســـمإلـــيهشـــار امل(االلكترونـــية 
ــد  ــنموذجي اجلدي ــبار  ، )"ال ــدويل     كــان يف اعت ــتجاري ال ــانون ال ــتحدة للق ــم امل جلــنة األم

أن القـانون الـنموذجي سـيكون أداة أكـثر فاعلـية لـدى الـدول الـيت تقوم                   ) األونسـيترال (
 الفــروع التنفــيذية مــن   إىلفســرييةذا قُدمــت معلومــات خلفــية وت إ ،بتحديــث تشــريعاهتا

ــترعنيإاحلكومـــات و ــانون   ،ىل املشـ ــتخدام القـ ــاعدة تلـــك اجلهـــات عـــلى اسـ ــية مسـ  بغـ
وكانـت اللجـنة مدركة أيضا الحتمال استخدام القانون النموذجي يف عدد            . الـنموذجي 

.  القانون النموذجي  يتناولــهملام حمدود بنوع تقنيات االتصال الذي       إمـن الـدول الـيت هلـا         
وهـذا الدلـيل، الـذي اسـُتمد جـزء كـبري منه من األعمال التحضريية للقانون النموذجي،              
يقصــد بــه أيضــا أن يكــون مفــيدا لــلجهات األخــرى الــيت تســتخدم الــنص، مــثل القضــاة 

وتلــك املعلومــات ميكــن أيضــا أن  .  املمارســني واألكادميــينياالختصاصــينيواحملكّمــني و
الـيت ينـبغي تعديـلها، عند االقتضاء، لكي تكون    تسـاعد الـدول لـدى الـنظر يف األحكـام        

ــتعديل      ــك ال ــنة تســتلزم ذل ــية معّي ــع أي ظــروف وطن ــتوافقة م ــدى . م ــانون  إول ــداد الق ع
 فيما يتعلق   ،فمـثال، تقـرر   . رض أنـه سـيكون مشـفوعا هبـذا الدلـيل          ، افـتُ   أيضـا  الـنموذجي 

 بغية توفري ،دليل بل تناوهلا يف ال  ، عدم تسويتها يف القانون النموذجي     ،بعـدد مـن املسـائل     
وُيقصد من املعلومات املقدمة يف الدليل      .  للـدول الـيت تشـترع القـانون النموذجي         إرشـاد 

دراج أحكــام القــانون الــنموذجي كعناصــر أساســية جوهــرية يف  إأن توضــح الســبب يف 
 . حتقيق أهداف القانون النموذجيإىلأداة قانونية ترمي 
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عمال بطلب من األونسيترال قدمته يف وقـد أعـدت األمانـة دليل االشتراع هذا           -٢
 مداوالت ومقررات   إىلويستند الدليل   . ٢٠٠١خـتام دورهتـا الـرابعة والـثالثني، يف عام           

 آراء إىل الــيت اعــتمدت فــيها القــانون الــنموذجي، وكذلــك   )١(،اللجــنة يف تلــك الــدورة 
 .يةالفريق العامل املعين بالتجارة االلكترونية، الذي اضطلع باألعمال التحضري

 

 للقانون النموذجيمقدمة   -الفصل األول
 

 هأغرض القانون النموذجي ومنش  -أوال
 

   الغرض-ألف
 
 تــزايد اســتعمال تقنــيات التوثــيق االلكترونــية كــبدائل للتوقــيعات       إىلبالــنظر  -٣

طــار قــانوين إ إىل التوثــيق التقلــيدية، نشــأت فكــرة احلاجــة إجــراءاتاخلطــية وغريهــا مــن 
القـانوين الـذي قد ينتج عن استخدام        املفعـول   تقلـيل عـدم الـيقني بشـأن          إىلحمـدد يـرمي     

التوقـــيعات " عمومـــا بعـــبارة  إلـــيهاالـــيت ميكـــن أن يشـــار   (تلـــك التقنـــيات العصـــرية   
ــية ــتعلق      "). االلكترون ــيما ي ــبلدان ف ــنة يف خمــتلف ال ــباع هنــوج تشــريعية متباي فاحــتمال ات

رســـاء القواعـــد يعية موحـــدة إل أحكـــام تشـــرإجيـــادبالتوقـــيعات االلكترونـــية يســـتدعي 
حيــث يكــون االتســاق القــانوين  ، أصــالاألساســية لــتلك الظاهــرة ذات الطبــيعة الدولــية  

 . هدفا مرغوبا يف حتقيقه(interoperability)والصالحية التقنية للعمل هبا تبادليا 

 مـن قـانون األونسيترال   ٧ املـادة  إلـيها املـبادئ األساسـية الـيت تسـتند      بـناء عـلى      -٤
 دائما يف هذا املنشور بامسه الكامل       إلـيه واملشـار   (نموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية        الـ 

فـيما يـتعلق بـأداء وظـيفة التوقـيع يف بيـئة الكترونية، يهدف هذا القانون              ) جتنـبا لاللتـباس   
 لق وعاد ومنّسحديث  طار تشريعي   إقامة  إ مسـاعدة الـدول على       الـنموذجي اجلديـد إىل    

ويقدم القانون النموذجي اجلديد    . ملسـائل التوقـيعات االلكترونية    للتصـدي بفعالـية أكـرب       
ــة ها لكــن–ضــافة متواضــعة  إ ــنموذجي بشــأن الــتجارة     إىل – هام ــانون األونســيترال ال  ق

على التقنية  قابلية التعويل   االلكترونـية، بتهيـئة معـايري عملية ميكن أن تقاس على أساسها             
قابلية وفّر القانون النموذجي صلة بني هذه  وعـالوة عـلى ذلك ي     . لتوقـيعات االلكترونـية   ا

 يضيفو. ن التقنـية واملفعول القانوين الذي ميكن انتظاره من توقيع الكتروين معيّ          الـتعويل 
                                                                    

ــللجمعـــية الرمســـية الوثـــائق )1(   ١٧ـدورة السادســـة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم   العامـــة، الـ
(A/56/17)، ٢٨٤-٢٠١ الفقرات. 
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 قــانون األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة     إىل كــبرية إضــافةالقــانون الــنموذجي  
تقنــية ألي لقــانوين االلكترونــية، مــن خــالل اعــتماد هنــج ميكــن مبوجــبه حتديــد املفعــول ا  

وعليه ). أو تقييم صالحيتها قبل أن تستخدم فعليا      (توقـيع الكـتروين معّينة حتديدا مسبقا        
يقصـد مـن القـانون الـنموذجي أن يعـّزز فهم التوقيعات االلكترونية، وأن يعّزز الثقة بأن                  

لناحية أي تقنـيات توقـيع الكـتروين معّيـنة ميكـن الـتعويل علـيها يف املعـامالت اهلامـة من ا                    
ــية ــنموذجي،   . القانون ــانون ال ــك، فالق احلــرص عــلى   يســتحدث، مــع  إذوفضــال عــن ذل

املـرونة الواجـبة، جمموعـة مـن قواعـد السـلوك األساسـية ملختلف األطراف اليت ميكن أن                    
أي املوقّعني، واألطراف املعّولة، واألطراف     (تشـترك يف اسـتخدام التوقيعات االلكترونية        

جتارية ساعد على صوغ ممارسات يميكن أن ، فإنه  )ت التصـديق  الثالـثة الـيت تقـدم خدمـا       
 . لوسائل التحكّم واالتصاالت االلكترونية البيئةأكثر تناسقا يف

أهـداف القـانون الـنموذجي، الـيت تشـمل الـتمكني من استخدام التوقيعات             أمـا    -٥
ت الورقية   معاملـة متكافـئة ملستعملي املستندا      وإتاحـة االلكترونـية أو تيسـري اسـتخدامها،        
هـــي أهـــداف ضـــرورية لـــتعزيز عنصـــري ف،  كذلـــكومســـتعملي املعلومـــات احلاســـوبية

ــية   ــتجارة الدول ــاءة يف ال ــإدراج. االقتصــاد والكف ــنة يف اإلجــراءات وب ــذا  املبي ــانون ه الق
) وكذلـك أحكـام قـانون األونسـيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية           (الـنموذجي   

ق بــاألحوال الــيت ختــتار فــيها األطــراف اســتخدام وســائل   يف التشــريع الوطــين فــيما يــتعل 
، بيــئة حمــايدة مــن حيــث مناســبةاالتصــال االلكترونــية، تنشــئ الدولــة املشــترعة، بطــريقة 

ــانون       .الوســائط ــث الوســائط، املســتخدم أيضــا يف ق ــن حي ــايد م ــنهج احمل  واملقصــود بال
حيــث املــبدأ عــلى األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة االلكترونــية، هــو الــنص مــن   

اســتيعاب مجــيع األحــوال الواقعــية الــيت تنشــأ فــيها املعلومــات أو ختــزن أو تــبلّغ، بصــرف 
انظــر دلــيل تشــريع قــانون  (الــنظر عــن الوســيطة الــيت قــد تثّبــت علــيها تلــك املعلومــات    
بيئة "وتعكـس عبارة    ). ٢٤األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية، الفقـرة             

، بـــاملعىن الـــذي اســـُتخدمت بـــه يف قـــانون األونســـيترال  "ث الوســـائطحمـــايدة مـــن حيـــ
الــنموذجي بشــأن الــتجارة االلكترونــية، مــبدأ عــدم التميــيز بــني املعلومــات الــيت حتمــلها   

ويعكــس القــانون الــنموذجي . وســيطة ورقــية واملعلومــات الــيت تــبلّغ أو ختــزن الكترونــيا 
 التقنــيات املتبايــنة الــيت جيــوز أن اجلديــد، بــنفس القــدر، مــبدأ وجــوب عــدم التميــيز بــني 

ُتسـتخدم لتبلـيغ املعلومـات أو ختزيـنها الكترونـيا، وهـو مـبدأ كـثريا مـا يشـار إلـيه بعبارة                
 ).٢٣، الفقرة (A/CN.9/484" احلياد إزاء التكنولوجيات"
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   اخللفيـة-باء
 
ل القـانون الـنموذجي خطـوة جديدة يف سلسلة من الصكوك الدولية اليت              يشـكّ  -٦
عـتمدهتا األونسـيترال، والـيت هـي إمـا تركز حتديدا على احتياجات التجارة االلكترونية                ا

تشتمل الفئة األوىل، أي    .  احلديـثة  ت مـع مـراعاة احتـياجات وسـائل االتصـال          عـدّ أُوإمـا   
ــانوين بشــأن         ــيل الق ــلى الدل ــية، ع ــتجارة االلكترون ــدا صــوب ال ــة حتدي الصــكوك املوجه

وقـانون األونسـيترال النموذجي للتحويالت      ) ١٩٨٧(ل  الـتحويالت االلكترونـية لألمـوا     
ة ـــارة االلكتروني ـــوقـانون األونسـيترال النموذجي بشأن التج      ) ١٩٩٢(ة  ـة الدولـي  ـالدائـن 

وتشـتمل الفـئة الثانـية عــلى مجـيع االتفاقـيات والصـكوك التشــريعية       ). ١٩٩٨ و١٩٩٦(
ز كلها احلد من    ، واليت يعزّ  ١٩٧٨الدولـية األخـرى الـيت اعـتمدهتا األونسيترال منذ عام            

ُيقصـــد هبـــا أن تشـــمل رســـائل  " الكـــتابة"الشـــكليات وحيـــتوي عـــلى تعـــاريف لعـــبارة  
 .مادي حمسوساالتصاالت اليت ليس هلا شكل 

أشــــهر صــــكوك األونســــيترال يف مــــيدان الــــتجارة االلكترونــــية هــــو قــــانون  -٧
 يف أوائل التسعينات  ادهإعدوقد نتج   . األونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة االلكترونية      

مثل الربيد االلكتروين والتبادل االلكتروين  احلديثة  التصـال   اعـن تـزايد اسـتخدام وسـائل         
ــيانات  ــية  إلجــراءللب ــتجارية الدول ــامالت ال ــدة   .  املع ــد أُدرك أن التكنولوجــيات اجلدي فق
 الوصول إىل إمكانيةتـتطور تطـورا سريعا وستتطور بقدر أكرب مع اتساع نطاق            أخـذت   

غـري أن بث املعلومات     . وسـائل تقنـية داعمـة مـثل طـرق املعلومـات السـريعة واالنترنـت               
اهلامـة مـن الناحـية القانونـية يف شـكل رسـائل غـري ورقـية، تعوقه عقبات قانونية تعترض                      
اسـتخدام تلـك الرسـائل، أو يعوقـه عـدم الـيقني بشأن املفعول القانوين لتلك الرسائل أو                   

، أعـــدت احلديـــثةزيـــادة اســـتعمال وســـائل االتصـــال وهبـــدف تيســـري . بشـــأن صـــحتها
والغــرض مــن . األونســيترال قــانون األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة االلكترونــية  

قـــانون األونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة االلكترونـــية هـــو أن يتـــيح للمشـــّرعني 
عدد من هذه زالة تتيح إالوطنـيني جمموعـة مـن القواعـد املقـبولة دولـيا بشأن الكيفية اليت          

 بيئة قانونية أكثر أمنا ملا أصبح يعرف باسم تتيح إنشاءالعقـبات القانونـية، والكيفـية اليت      
 ".التجارة االلكترونية"

وقــد اختــذ قــرار األونســيترال القاضــي بصــوغ تشــريع منوذجــي بشــأن الــتجارة    -٨
ن املعلومات يف   االلكترونـية نتـيجة لكـون التشـريعات القائمـة الـناظمة لالتصاالت وختزي             

أو غـري مواكـبة للـتطور، ألهنا ال تضع يف اعتبارها    وافـية بالغـرض   عـدد مـن الـبلدان غـري         
ويف حـاالت معّيـنة، ال تـزال التشـريعات القائمـة تفرض      . اسـتخدام الـتجارة االلكترونـية     

، وذلك مثال احلديثةقـيودا، أو تـنطوي ضـمنا على قيود، على استخدام وسائل االتصال            
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وفــيما يــتعلق مبفاهــيم ". أصــلية"أو " موقّعــة"أو " كتابــية"اســتخدام مســتندات باشــتراط 
، اعتمد قانون األونسيترال النموذجي بشأن      "األصلية"و" املوقّعة"و" الكتابية"املسـتندات   

إىل " هنج النظري الوظيفي  " ويستند   .الوظيفيالتناظر   إىلونـية هنجا يستند     ترالـتجارة االلك  
والوظـائف الـيت يؤديهـا االشتراط التقليدي للمستندات الورقية،       إجـراء حتلـيل لألغـراض       

هبـدف حتديـد الكيفـية الـيت ميكـن هبـا أداء تلـك األغـراض والوظـائف مـن خالل تقنيات                   
انظــر دلــيل تشــريع قــانون األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة (الــتجارة االلكترونــية 
 ).١٨-١٥االلكترونية، الفقرات 

 قـانون األونسيترال النموذجي بشأن      إعـداد كـان جيـري فـيه       ويف الوقـت الـذي       -٩
ــبلدان قــد اعــتمد أحكامــا حمــددة ملعاجلــة       ــية، كــان عــدد قلــيل مــن ال ــتجارة االلكترون ال

غـري أنـه مل يكـن هـناك تشـريع يتـناول التجارة       . جوانـب معّيـنة مـن الـتجارة االلكترونـية      
قني بشــأن الطــابع القــانوين   عــدم الــيإىلميكــن أن يــؤدي وهــذا  ؛االلكترونــية يف جممــلها

قــدم يف شــكل غــري املســتند الورقــي التقلــيدي وبشــأن صــالحية تلــك  لــلمعلومات الــيت ُت
وعــالوة عــلى ذلــك، ففــي حــني أن القوانــني واملمارســات الســليمة كانــت    . املعلومــات

ضـرورية يف مجـيع الـبلدان الـيت بـدأ نطـاق اسـتخدام التـبادل االلكتروين للبيانات والربيد                
روين يتسـع فـيها، كانـت تلـك الضـرورة ُتـلمس أيضا يف بلدان عديدة فيما يتعلق                   االلكـت 

مــن قــانون  ) ب (٢ ومبوجــب املــادة  .بتقنــيات اتصــال مــثل النســخ الــربقي والــتلكس     
األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية، ُيعـّرف التبادل االلكتروين للبيانات               

وب إىل حاسـوب آخـر باسـتخدام معـيار متفق     بأنـه نقـل املعلومـات الكترونـيا مـن حاسـ          
 .عليه لتشكيل املعلومات يف بنية معّينة

ساعد قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية أيضا على         كمـا    -١٠
معاجلـة مثالـب ناشـئة عـن أن عدم كفاية التشريع على الصعيد الوطين ختلق عقبات أمام                  

. كـــبري مــنها باســـتخدام تقنـــيات االتصـــال العصـــرية الــتجارة الدولـــية، إذ يرتـــبط قـــدر  
يـزال مـن املمكـن أن تسهم الفوارق بني النظم القانونية             الأنـه   ىل حـد كـبري،      ويالحـظ إ  

الوطنـية الـيت حتكـم استخدام تقنيات االتصال املذكورة، وعدم اليقني بشأن تلك النظم،            
 .ولية األسواق الدإىلاملنشآت التجارية سبل وصول يف احلد من مدى 

 ميكــن أن يكــون قــانون األونســيترال ،فضــال عــن ذلــك، فعــلى الصــعيد الــدويل -١١
الـنموذجي بشـأن التجارة االلكترونية مفيدا يف حاالت معّينة كوسيلة لتفسري االتفاقيات     
أو الصـكوك الدولـية األخـرى القائمـة الـيت ختلـق عقـبات قانونـية أمـام استخدام التجارة                     

 مــثال، حتريــر مســتندات معّيــنة أو شــروط تعاقديــة معّيــنة يف  االلكترونــية، كــأن تشــترط،
وفــيما بــني الــدول األطــراف يف تلــك الصــكوك الدولــية، ميكــن العــتماد  .  كــتايبشــكل
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ــية كقــاعدة للتفســري أن يهيــئ      ــتجارة االلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون األونســيترال ال ق
 الــتفاوض عــلى إىلاجــة وســيلة لالعــتراف باســتخدام الــتجارة االلكترونــية وأن يــزيل احل

 .بروتوكول ملحق بالصك الدويل املعين
  

 االستعراض التارخيي  -جيم
 قررت  ،بعـد اعـتماد قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة االلكترونية              -١٢

ــعة والعشــرين     ــا التاس ــام اللجــنة، يف دورهت ــا   ١٩٩٦يف ع ــدرج يف جــدول أعماهل ، أن ت
 الفريق العامل املعين بالتجارة     إىللب  وطُ. ت التصديق مسـائل التوقـيعات الرقمـية وسلطا      

ــية أن يــدرس مــدى استصــواب وجــدوى     قواعــد موحــدة بشــأن تلــك  إعــدادااللكترون
:  الــيت ســتعد ينــبغي أن تتــناول مســائل مــثل واعــد املوحــدةفــق عــلى أن القواُت. املواضــيع

لوجيا الناشئة يف    عملـيات التصـديق، مبـا فـيها التكنو         إلـيه األسـاس القـانوين الـذي ترتكـز         
 تطبــيق عملــية التصــديق؛ وتوزيــع املخاطــر   وإمكانــيةجمــال التوثــيق والتصــديق الــرقمي؛  

واملسـؤوليات بـني املسـتعملني ومقدمـي اخلدمـات واألطـراف الثالـثة يف سـياق استخدام                  
تقنـيات التصـديق؛ واملسـائل احملـددة املـتعلقة بالتصـديق عـن طـريق استخدام السجالت؛                

 )٢(.شارةباإل واإلدراج

 تقرير الفريق   ،١٩٩٧ ، يف عام  وكـان معروضـا عـلى اللجـنة يف دورهتا الثالثني           -١٣
 اليت أُجريت بناء على مذكرة      (A/CN.9/437)العـامل عـن أعمـال دورته احلادية والثالثني          

 إىلن الفـريق العـامل للجـنة أنـه توصل       بـيّ قـد   و. (A/CN.9/WG.IV/WP.71)أعدهتـا األمانـة     
ويف .  حـول أمهية وضرورة العمل على مواءمة التشريعات يف ذلك اجملال راءيف اآل توافـق   

 فقد ،يـتخذ قـرارا حامسـا حـيال شـكل ومضمون ذلك العمل      حـني أن الفـريق العـامل مل       
 مشروع قواعد   بـإعداد مؤداهـا أن مـن اجملـدي االضـطالع          اسـتنتاجات أولـية      إىلخلـص   

لطات التصديق، ورمبا بشأن    موحـدة، عـلى األقـل بشـأن مسـائل التوقـيعات الرقمـية وس              
 جانـــب التوقـــيعات الرقمـــية إىل أنـــه، إىلوأشـــار الفـــريق العـــامل . املســـائل ذات الصـــلة

األعمال املقبلة يف جمال احلاجـة قـد تدعـو أيضـا إىل أن تتناول         ن  إوسـلطات التصـديق، فـ     
ئل مسـائل الـبدائل التقنـية للترمـيز مبفـتاح عمومـي؛ واملسا            : الـتجارة االلكترونـية مـا يـلي       

العامــة املــتعلقة بالوظــائف الــيت يؤديهــا مقدمــو اخلدمــات مــن األطــراف الثالــثة؛ والــتعاقد 
وأقــرت اللجــنة االســتنتاجات الــيت  ). ١٥٧ و١٥٦، الفقــرتان (A/CN.9/437االلكــتروين 

                                                                    
 ٢٢٣ الفقرتان   ،(A/51/17) ١٧ واخلمسـون، امللحق رقم     احلاديـة نفسه، الدورة    املـرجع  )2( 
 .٢٢٤و
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عداد قواعد موحدة بشأن املسائل القانونية  إ ب إليه الفـريق العـامل، وعهـدت        إلـيها توصـل   
 .لطات التصديقللتوقيعات الرقمية وس

اتفقت فقد وشكلها على وجه الدقة،     القواعـد املوحدة    فـيما يـتعلق بـنطاق       أمـا    -١٤
ئي أنه، يف   وُر. اللجـنة عمومـا عـلى أنـه ال ميكـن اختـاذ قـرار يف هـذه املـرحلة من العملية                     

ز الفــريق العــامل اهــتمامه عــلى مســائل  أن يركّــاملناســب حــني أنــه ميكــن أن يكــون مــن  
ية، بالـنظر إىل مـا يؤديـه الترمـيز باملفـتاح العمومـي مـن دور بارز، فيما                   التوقـيعات الرقمـ   

ينبغي أن تكون القواعـد املوحدة    يـبدو، يف ممارسـات الـتجارة االلكترونـية الناشـئة، فـان              
 بشأن   النموذجي  األونسيترال بع يف قانون  مـتفقة مـع الـنهج احملـايد ازاء الوسائط الذي اتُّ           

استخدام العزمية على   ال ينبغي أن تثبط     القواعد املوحدة   فـان   ولـذا   . الـتجارة االلكترونـية   
، يف تــناول الترمــيز باملفــتاح   يلــزموعــالوة عــلى ذلــك فقــد    . تقنــيات تصــديق أخــرى  

ن وأن تعترف باآلثار    امسـتويات خمـتلفة مـن األم      القواعـد املوحـدة     العمومـي، أن تـراعي      
رتـبطة بـاألنواع املخـتلفة من اخلدمات        القانونـية املتبايـنة ومسـتويات املسـؤولية املتبايـنة امل          

وفـيما يـتعلق بسلطات التصديق، ففي حني أن         . قـدم يف سـياق التوقـيعات الرقمـية        الـيت تُ  
ئي على نطاق واسع أنه قد يكون       فرضها السوق، رُ  تمت بقـيمة املعـايري الـيت        اللجـنة سـلّ   

 اليت ينبغي أن    ى الفـريق العامل استحداث جمموعة دنيا من املعايري        أن يـتوخّ  املناسـب   مـن   
 )٣(.يف حالة التماس التصديق عرب احلدودوخصوصا تفي هبا سلطات التصديق، 

الــيت ســُتعتمد الحقــا   (واعــد املوحــدة  عــداد القإالفــريق العــامل يف  وقــد بــدأ   -١٥
ــبارها القــانون  ــنموذجيباعت ــثالثني، اســتنادا  )ال ــه الثانــية وال  مذكــرة أعدهتــا إىل يف دورت

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.73)األمانة 

 تقرير  ،١٩٩٨يف عام    ،وكـان معروضـا على اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني          -١٦
ــثالثني     ــية وال ــه الثان ولوحــظ أن الفــريق . (A/CN.9/446)الفــريق العــامل عــن أعمــال دورت

، طــيلة دورتــيه احلاديــة والــثالثني والثانــية والــثالثني، صــعوبات جلــية يف واجــهالعــامل قــد 
 مشـــترك للمســـائل القانونـــية اجلديـــدة الناشـــئة عـــن تـــزايد اســـتخدام    فهـــمإىلالتوصـــل 

توصل بعد  ولوحـظ أيضا أنه مل يُ     . التوقـيعات الرقمـية وغريهـا مـن التوقـيعات االلكترونـية           
ــانوين     يف اآل توافــق إىل ــناول تلــك املســائل يف إطــار ق راء بشــأن الكيفــية الــيت ميكــن هبــا ت

حرز من تقدم حىت ذلك احلني يشري        أن ما أُ   غـري أن اللجـنة ارتـأت عموما       . مقـبول دولـيا   
ت اللجــنة عـاد وأ .تدرجيــيا يف هـيكل صـاحل عملــيا  القواعـد املوحـدة   جيـرى صــوغ  ه  أنـ إىل

                                                                    
-٢٤٩ الفقرات   ،(A/52/17) ١٧ واخلمسون، امللحق رقم     الثانية الدورة نفسـه،    املـرجع  )3( 

٢٥١. 
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، قواعد املوحدة  تلك ال  إعدادالقـرار الـذي اختذته يف دورهتا الثالثني بشأن جدوى           تأكـيد   
تقدم يف دورته الثالثة  أن حيقـق الفـريق العـامل مزيدا من ال   إمكانـية وأعربـت عـن ثقـتها يف      

ويف . (A/CN.9/WG.IV/WP.76)ح الذي أعدته األمانة      املشـروع املـنقّ    إىلوالـثالثني اسـتنادا     
أن الفريق العامل قد أصبح معترفا به       برتياح،  مع اال اللجنة،  نّوهت  سـياق تلـك املناقشـة،       

لقانونــية دولــيا هامــا بوجــه خــاص لتــبادل اآلراء بشــأن املســائل ا منــتدى عمومــا باعتــباره 
 )٤(.لسائ حلول لتلك املوإلعدادللتجارة االلكترونية 

، يف   يف دورتيه الثالثة والثالثني    واعد املوحدة واصـل الفـريق العـامل تنقـيح الق        مث   -١٧
 مذكـرات أعدهتـا األمانة      إىل اسـتنادا    ،١٩٩٩ ، يف عـام    والـرابعة والـثالثني    ،١٩٩٨ عـام 

A/CN.9/WG.IV/WP.76)و A/CN.9/WG.IV/WP.79 و(A/CN.9/WG.IV/WP.80 . ــرد ويـــــــــ
 .A/CN.9/457  وA/CN.9/454تقريرا الدورتني يف الوثيقتني 

 تقرير ،١٩٩٩ ، يف عام  وكـان معروضـا عـلى اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني           -١٨
ــالفــريق العــامل  ــيـنال عــن أعمـ وأعربــت . A/CN.9/457)  و (A/CN.9/454تيــنك الدورت

ويف .  القواعد املوحدة  إعـداد يت بذهلـا الفـريق العـامل يف         اللجـنة عـن تقديـرها لـلجهود الـ         
فـق عمومـا على أن تقدما هاما أحرز يف تينك الدورتني يف فهم املسائل القانونية                حـني اتُ  

 إىلللتوقـيعات االلكترونـية، رئـي أيضـا أن الفـريق العـامل واجهـته صعوبات يف التوصل                   
 . القواعد املوحدةإليهابغي أن تستند راء حول السياسة التشريعية اليت ينيف اآلتوافق 

 بالقدر  ّسدبعه الفريق العامل حاليا ال جي     وأبـدي رأي مفـاده أن الـنهج الـذي يتّـ            -١٩
ــاط ا  ــتاجه أوسـ ــا حتـ ــتجاريةالكـــايف مـ ــيعات  ملنشـــآت الـ ــتعمال التوقـ ــرونة يف اسـ  مـــن مـ

لفريق فـالقواعد املوحدة، كما كان يتوخاها ا      . االلكترونـية وغريهـا مـن تقنـيات التوثـيق         
 العــامل يف ذلــك احلــني، كانــت تركــز تركــيزا مفــرطا عــلى تقنــيات التوقــيع الــرقمي         

 التوقــيعات الرقمــية، عــلى تطبــيق حمــدد يــتعلق بالتصــديق مــن جانــب إطــار، يف وكذلــك
واقــترح بــناء عــلى ذلــك أن يكــون عمــل الفــريق العــامل فــيما يــتعلق         . طــرف ثالــث 

أن وإما  سائل القانونية للتصديق عرب احلدود      بالتوقـيعات االلكترونـية إمـا مقتصرا على امل        
وأبدي رأي ذو صلة مفاده     .  أن تصـبح ممارسـات السـوق أكثر رسوخا         إىلل كلـية    يؤجّـ 
حل معظم املسائل القانونية الناشئة عن مت من قبل    ، ألغراض التجارة الدولية،     توّخـيا أنـه   

 جارةنموذجي بشأن الت  يف قانون األونسيترال ال   وذلك  اسـتخدام التوقـيعات االلكترونية،      
ــاه٢٨انظــر الفقــرة  (االلكترونــية ــه قــد تكــون مثــة حاجــة، خــارج نطــاق    . ) أدن ومــع أن

                                                                    
-٢٠٧  الفقرات،(A/53/17) ١٧ الثالثة واخلمسون، امللحق رقم الـدورة  ، نفسـه املـرجع  )4( 

٢١١. 
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لوائـح تنظم استعماالت معّينة للتوقيعات االلكترونية، فانه        وضـع    إىلالقـانون الـتجاري،     
 .من هذا القبيلتنظيمي ينبغي للفريق العامل أن يشارك يف أي نشاط  ال

ائد عــلى نطــاق واســع أنــه ينــبغي للفــريق العــامل أن يواصــل   الــرأي الســكــانو -٢٠
ــته األصــلية   ــتعلق باحلاجــة  . مهمــته عــلى أســاس والي ــيما ي  قواعــد موحــدة بشــأن  إىلوف

أن هيئات حكومية وتشريعية يف بلدان كثرية هي اآلن     بـ التوقـيعات االلكترونـية، أوضـح       
لكترونية، مبا يف ذلك     تشـريعات بشـأن املسـائل ذات الصلة بالتوقيعات اال          إعـداد بصـدد   
ــيقة الصــلة    (PKI) مــرافق املفاتــيح العمومــية  إنشــاء ــتعلق مبســائل وث أو مشــاريع أخــرى ت

  الوثــيقةنظــرا( مــن األونســيترال يف هــذا الشــأن    اإلرشــادي تنــتظر تلقّــ هــي بذلــك، و
A/CN.9/457 وفــيما يــتعلق بقــرار الفــريق العــامل أن يركــز عــلى املســائل   ). ١٦، الفقــرة

اخلاصـة مبـرافق املفاتـيح العمومية، جرى التذكري بأن تفاعل العالقات بني         واملصـطلحات   
) وسلطات التصديق واألطراف املعّولة   املوقّعون  هي  (ثـالث فـئات متمـيزة مـن األطراف          

يـناظر منوذجـا حمـتمال واحـدا ملرافق املفاتيح العمومية، ولكن ميكن تصور مناذج أخرى،                
ورئــي أن مــن الفوائــد . ات تصــديق مســتقل مقــدم خدمــمــنها مــثال عــدم مشــاركة أيو

الرئيسـية املتأتـية مـن التركـيز عـلى املسـائل املـتعلقة مبرافق املفاتيح العمومية تيسري هيكلة                   
ــد املوحــدة  ــك ،القواع ــارة وذل ــائف  إىل باإلش ــالث وظ ــة أدوار( ث ــتعلق  ) أو ثالث ــيما ي ف

، صديق ووظيفة الت ،)أو صاحب املفتاح  (وظـيفة ُمصدر املفتاح     : بـأزواج املفاتـيح، وهـي     
واتفـق عمومـا على أن تلك الوظائف الثالث موجودة يف مجيع مرافق             . لـتعويل ووظـيفة ا  

واتفـق أيضا على ضرورة تناول تلك الوظائف الثالث دون اعتبار ملا     . املفاتـيح العمومـية   
 اثنتني منها الشخص    ؤديمنفصـلة أو كـان ي      هيـئات    إن كانـت تؤديهـا يف الواقـع ثـالث         

).  أيضاالتصديق طرفا معّوالمقدم خدمات كون فيها يكمـا يف احلالـة الـيت       مـثال   (نفسـه   
وفضــال عــن ذلــك، رئــي عــلى نطــاق واســع أن التركــيز عــلى الوظــائف النمطــية ملــرافق   

صوغ مرحلة الحقة   ر يف   املفاتـيح العمومـية، ولـيس عـلى أي منوذج معني، ميكن أن ييسّ             
 ).٦٨ الفقرة A/CN.9/457انظر (قاعدة حمايدة متاما من حيث الوسائط 

 تلك إعدادقراراهتا السابقة بشأن جدوى     تأكيد  ت اللجنة   عادوبعـد املناقشـة، أ     -٢١
القواعــد املوحــدة، وأعربــت عــن ثقــتها يف أن الفــريق العــامل يســتطيع حتقــيق املــزيد مــن  

 )٥(.التقدم يف دورته املقبلة

                                                                    
-٣٠٨  الفقرات،(A/54/17) ١٧ الرابعة واخلمسون، امللحق رقم الدورة  نفسـه، املـرجع  )5( 

٣١٤. 
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سبتمرب /أيلـول يف   ،واصـل الفـريق العـامل أعمالـه يف دورتـيه اخلامسـة والـثالثني               -٢٢
 مذكـرتني أعدهتما    إىل اسـتنادا    ،٢٠٠٠فـرباير   /شـباط ، يف    والسادسـة والـثالثني    ،١٩٩٩
وكـان معروضا على اللجنة     . A/CN.9/WG.IV/WP.84) و (A/CN.9/WG.IV/WP.82األمانـة   

ــثالثني  ــثة وال ــر الفــريق العــامل عــن أعمــال تيــنك    ،٢٠٠٠يف عــام  ،يف دورهتــا الثال  تقري
ولوحــظ أن الفــريق العــامل اعــتمد يف دورتــه     . A/CN.9/467) و(A/CN.9/465الدورتــني 

 إنوقــيل .  مــن القواعــد املوحــدة١٢ إىل ٣ و١السادســة والــثالثني نــص مشــاريع املــواد 
 التوضــيح نتــيجة لقــرار الفــريق العــامل حــذف مفهــوم إىلبعــض املســائل ال تــزال حباجــة 

تــبعا عــرب عــن شــاغل مفــاده أنــه،  وأ. التوقــيع االلكــتروين املعــزز مــن القواعــد املوحــدة 
، قد يلزم   ١٣  و ٢لقـرارات الـيت سـيتخذها الفريق العامل فيما يتعلق مبشروعي املادتني             ل

حالــة يكــون فــيها املعــيار الــذي اجتــناب حــدوث مــراجعة بقــية مشــاريع األحكــام بغــية 
ــية الــيت تكفــل    مطــّبقاتضــعه القواعــد املوحــدة   ــنفس القــدر عــلى التوقــيعات االلكترون  ب

ن وعـلى الشـهادات املنخفضة القيمة اليت قد تستخدم يف سياق            اسـتوى عالـيا مـن األمـ       م
 . قانوين هاممفعولالرسائل االلكترونية اليت ال يكون مقصودا منها أن تكون ذات 

ــثالثني، يف عــام    -٢٣ ــثة وال ــدورة الثال ــرها   ، ٢٠٠٠ويف ال أعربــت اللجــنة عــن تقدي
ــت   .  القواعــد املوحــدةإعــدادقدم الــذي أحــرزه يف لــلجهود الــيت بذهلــا الفــريق العــامل وال

ت الفـريق العامل على أن يكمل أعماله املتعلقة بالقواعد املوحدة يف دورته السابعة              وحثّـ 
 ولـدى إعـداد القـانون الـنموذجي، الحـظ الفـريق العامل أنه قد يكون من                  )٦(.والـثالثني 

وعقب . يف التعليق عليهاملفـيد تقـدمي معلومـات إضـافية بشـأن القـانون النموذجي ُتدرج             
الـنهج املّتـبع يف إعـداد قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية، كان                    
هــناك تأيــيد عــام القــتراح بــأن يكــون القــانون الــنموذجي اجلديــد مــرفقاً بدلــيل يســاعد   

والدليل، الذي ميكن أن ُيستمد كثري منه       . الـدول يف تشـريع القـانون النموذجي وتطبيقه        
مـن األعمـال التحضـريية للقـانون الـنموذجي، مـن شـأنه أن يكون مفيدا أيضا ملستعملي                

وقـد طلبـت اللجـنة إىل الفـريق العـامل استعراض مشروع        . القـانون الـنموذجي اآلخـرين     
 .دليل االشتراع الذي من املزمع أن تعده األمانة

ابعة والثالثني، يف وقـد أجنـز الفريق العامل إعداد القواعد املوحدة يف دورته الس        -٢٤
ويف ســياق . A/CN.9/483ويــرد تقريــر تلــك الــدورة يف الوثــيقة  . ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول

دورتـيه السـابعة والـثالثني والثامـنة والـثالثني، نـاقش الفـريق العـامل أيضـا مشروع دليل                    
ويــرد تقريــر  . (A/CN.9/WG.IV/WP.88)االشــتراع اســتنادا إىل مشــروع أعدتــه األمانــة     

                                                                    
ــ الفق،(A/55/17) ١٧ اخلامســة واخلمســون، املــلحـق رقــم الــدورة  نفســه،املــرجع )6(  رات ــ

٣٨٣-٣٨٠. 
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وطُلــب إىل األمانــة أن . A/CN.9/484امــنة والــثالثني للفــريق العــامل يف الوثــيقة الــدورة الث
ُتعـد صـيغة مـنقحة ملشــروع الدلـيل تتجسـد فـيها القــرارات الـيت اختذهـا الفـريق العــامل،          
اســتنادا إىل خمــتلف اآلراء واالقــتراحات والشــواغل الــيت كــان قــد أُعــرب عــنها يف تلــك  

اليت تتخذ شكل مشروع قانون ( أن القواعد املوحدة  وقـد الحظ الفريق العامل    . الـدورة 
ــية  ، إىل جانـــب مشـــروع دلـــيل  )األونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن التوقـــيعات االلكترونـ

ــرابعة       ــا الـ ــتمدمها يف دورهتـ ــهما وتعـ ــي تستعرضـ ــنة لكـ ــيقدمان إىل اللجـ ــتراع، سـ االشـ
 .٢٠٠١والثالثني، يف عام 

جـرى تعمـيم نـص مشروع القانون        وحتضـريا لـدورة اللجـنة الـرابعة والـثالثني،            -٢٥
الـنموذجي، بصـيغته الـيت وافـق علـيها الفـريق العـامل، عـلى مجيع احلكومات واملنظمات            

ويف تلـك الـدورة، كـان معروضـا على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن               . الدولـية املهـتمة   
احلكومات أعمـال دورتـيه السـابعة والـثالثني والثامـنة والـثالثني، والتعلـيقات املتلقاة من                 

، وكذلـك مشروع دليل االشتراع املنقّح       )Add.1-3 و A/CN.9/492(واملـنظمـات الدولـيـة     
وعــند بــدء املناقشــة، نظــرت اللجــنة يف التعلــيقات  . (A/CN.9/493)الــذي أعدتــه األمانــة 

ــية     ــنظمات الدولــ ــات واملــ ــن احلكومــ ــتلقاة مــ ــد أن ). Add.1-3 وA/CN.9/492(املــ وبعــ
 املقـترحات اليت طرحتها الوفود بناء على التعليقات املقدمة       اسـتكملت اللجـنة نظـرها يف      

مـن احلكومـات واملـنظمات الدولـية املهـتمة، باشـرت القـيام باستعراض منهجي ملشاريع                 
. (A/CN.9/493)املـواد وكذلـك اسـتعراض مشـروع دلـيل االشـتراع الـذي أعدته األمانة                 

ــدا       ــتعديالت لتجســيد م ــن ال ــد يكــون ضــرورياً م ــا ق ــناً مب ــرراهتا  وره والت اللجــنة ومق
خبصـوص نـص القـانون الـنموذجي ونـص الدلـيل نفسـه عـلى حـد سـواء، وكذلك رهناً                     
ــرية قــد تكــون ضــرورية لضــمان االتســاق يف املصــطلحات، تبّينــت       بــأي تغــيريات حتري
اللجــنة أن نــص مشــروع الدلــيل يلــّبي عــلى حنــو واف بالغــرض مقصــد اللجــنة يف تقــدمي 

شـــترع القـــانون الـــنموذجي وتطـــّبقه، ويف تقـــدمي اإلرشـــاد  املســـاعدة إىل الـــدول الـــيت ت
وقد طُلب إىل األمانة إعداد صيغة      . التوجـيهي إىل مستعملي القانون النموذجي اآلخرين      

وبعد أن نظرت اللجنة يف نص      . هنائـية مـن الدلـيل، ونشـرها مع نص القانون النموذجي           
ــريق الصــياغ     ــا ف ــيت نقّحه ــنموذجي بصــيغته ال ــانون ال ــيل  مشــروع الق ة، ويف مشــروع دل

 ٧٢٧، اعتمدت املقرر التايل إبان جلستها    (A/CN.9/493)االشـتراع الـذي أعدتـه األمانة        
 :٢٠٠١يوليه / متوز٥املعقودة فـي 

 
 ان جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،                              " 
ــة   إذ تســتذكر"  ــرار اجلمعــيـة العامـ ــة املســنــدة إلــيهــا مبقتضــى قـ  ٢٢٠٥ الواليــ

، ألجــل زيــادة التنســيق والتوحــيد  ١٩٦٦ديســمرب / كــانون األول١٧املــؤرخ ) ٢١-د(
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التدرجيــيني لقــانون الــتجارة الدولــية، مراعــية يف هــذا اخلصــوص مصــاحل كــل الشــعوب،   
 سيما شعوب البلدان النامية، يف تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع، وال

 الـتجارة الدولـية تـتم بواسطة     أن عـدداً مـتزايداً مـن املعـامالت يف     وإذ تالحـظ  " 
الــيت تشــمل اســتخدام بدائــل " الــتجارة االلكترونــية"االتصــاالت املــتعارف علــيها باســم 

 ألشكال االتصال الورقية وخزن املعلومات وتوثيقها،

التوصــية بشــأن القــيمة القانونــية للســجالت احلاســوبية، الــيت       وإذ تســتذكر " 
من ) ب (٥، والفقرة   ١٩٨٥ة، املعقودة يف سنة     اعـتمدهتا اللجـنة يف دورهتـا الثامنة عشر        

، الذي طلبت   ١٩٨٥ديسـمرب   / كـانون األول   ١١ املـؤرخ    ٤٠/٧١قـرار اجلمعـية العامـة       
فـيه اجلمعـية إىل احلكومـات واملنظمات الدولية أن تتخذ، حيثما اقتضى األمر، إجراءات     

ام التجهيز  تـتوافق مـع توصـية اللجـنة مـن أجـل ضـمان األمـان القـانوين يف سياق استخد                    
 املؤمتت للبيانات يف التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،

 قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة االلكترونية           وإذ تسـتذكر أيضـاً    " 
، والذي أكملته مبادة    ١٩٩٦الـذي اعـتمدته اللجـنة يف دورهتـا احلاديـة والثالثني يف سنة               

ا اللجــنة يف دورهتــا الثالــثة والــثالثني، يف ســنة  مكــرراً الــيت اعــتمدهت٥إضــافية هــي املــادة 
١٩٩٨، 

 بـأن قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونية              واقتـناعاً مـنها   " 
يوفّـر مسـاعدة هامـة للـدول يف إتاحـة أو تيسـري استخدام التجارة االلكترونية من خالل                   

الورقية وخزن املعلومات،   تعزيـز تشـريعاهتا الـيت حتكـم اسـتخدام بدائل أشكال االتصال              
 ومن خالل صوغ تشريعات حيث ال توجد حالياً،

 للفــائدة الكــبرية مــن التكنولوجــيات اجلديــدة املســتخدمة لتبــّين وإدراكــاً مــنها" 
التوقــــيعات ’هويــــة األشــــخاص يف الــــتجارة االلكترونــــية، واملــــتعارف علــــيها باســــم   

 ،‘االلكترونية

 مــن ٧اجلوهــرية الــيت تســتند إلــيها املــادة   يف البــناء عــلى املــبادئ ورغــبة مــنها" 
قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة االلكترونية فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع           

 يف بيئة الكترونية،

 بأن اليقني القانوين يف التجارة االلكترونية سيزداد بتنسيق بعض          واقتـناعاً منها  " 
ــانوين با   ــتراف القـ ــتعلقة باالعـ ــد املـ ــايد    القواعـ ــاس حمـ ــلى أسـ ــية عـ ــيعات االلكترونـ لتوقـ

 تكنولوجياً،
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بأن قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية       واعـتقاداً مـنها     " 
سيسـاعد الـدول مسـاعدة كبرية يف تعزيز تشريعاهتا اليت حتكم استخدام أساليب التوثيق                

 الياً،احلديثة ويف صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما ال توجد ح

 أن إنشـاء تشريعات منوذجية لتيسري استخدام التوقيعات االلكترونية          وإذ تـرى  " 
عـلى حنـو مقـبول لدى الدول اليت هلا نظم قانونية واجتماعية واقتصادية خمتلفة، ميكن أن       

 يساهم يف تطوير عالقات اقتصادية دولية متناسقة،

ــية،  قــانون األونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيع  تعــتمد -١"  ات االلكترون
بصـيغته الـواردة يف املـرفق الـثاين مـن تقريـر جلـنة األمـم املتحدة للقانون التجاري الدويل                     

  مشفوعاً بدليل اشتراع القانون النموذجي،)٧(عن دورهتا الرابعة والثالثني،

 إىل األمــني العــام أن حيــيل نــص قــانون األونســيترال الــنموذجي  تطلــب -٢" 
رونـــية، مشـــفوعاً بدلـــيل اشـــتراع القـــانون الـــنموذجي، إىل      بشـــأن التوقـــيعات االلكت 

 احلكومات واهليئات املهتمة األخرى،

ــي -٣"  ــيترال    توصـ ــانون األونسـ ــية إىل قـ ــرة إجيابـ ــإيالء نظـ ــدول بـ ــيع الـ  مجـ
الـنموذجي بشـأن التوقـيعات االلكترونـية املعـتمد حديـثاً، إىل جانـب قانون األونسيترال                 

 واملســـتكمل يف ســـنة ١٩٩٦نـــية املعـــتمد يف ســـنة الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة االلكترو
، عـندما تسـن أو تـنقّح قوانينها، نظراً لضرورة توحيد القانون املُطّبق على بدائل                ١٩٩٨

 )٨(."أشكال االتصال الورقية وخزن املعلومات وتوثيقها

  
 القواننيبني مواءمة ل كأداة لانون النموذجيالق -ثانيا

 
ــ -٢٦ ــنموذجي اجل تخذي ــد، مــثله  القــانون ال ــانون دي ــنموذجي األونســيترالمــثل ق   ال

صلب ، شـكل نـص تشـريعي موصـى بـه للـدول الدراجه يف                بشـأن الـتجارة االلكترونـية     
يقصـد مـن القانون النموذجي التدخل يف اإلعمال العادي لقواعد            وال. قوانيـنها الوطنـية   

ــدويل اخلــاص   ــاه، الفقــرة  (القــانون ال ــيات ا ). ١٣٦انظــر أدن ــا لالتفاق ــية، ال وخالف لدول
ــدول       ــة الــيت تشــترعه ابــالغ األمــم املــتحدة أو ال ــنموذجي مــن الدول يتطلــب التشــريع ال

غ تبلّ الدول تشّجع بقوة على أن       غري أن . األخـرى اليت ميكن أن تكون قد اشترعته أيضا        
                                                                    

 ٢٠٤ الفقرات ،(A/56/17) ١٧ واخلمسون، امللحق رقم   السادسة الدورةسه،   نف املرجع )7( 
 .٢٨٣و ٢٧٤ و٢٣٨و

 .٢٨٤ نفسه، الفقرة املرجع )8( 
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أو أي قانون منوذجي آخر      (انون الـنموذجي اجلديد   أمانـة األونسـيترال بـأي اشـتراع للقـ         
 ).ألونسيترالناتج عن أعمال ا

ــنموذجي يف    -٢٧ ــريع الـ ــة، لـــدى ادراج نـــص التشـ ــن للدولـ ــلب وميكـ ــا صـ نظامهـ
 امكانية قيام فانيف حالـة االتفاقـيات،   أمـا   . ل أو هتمـل بعـض أحكامـه       القـانوين، أن تعـدّ    

شــار إىل تلــك التغــيريات عــادة  وُي(د الــدول األطــراف باجــراء تغــيريات يف الــنص املوحـّـ  
عادة ما حتظر اتفاقيات القانون التجاري، على       و؛  ر تقييداً تكون أكث ") حتفظـات "بعـبارة   

واملرونة اليت  .  قليلة جدا   حمددة وجـه اخلصـوص، الـتحفظات كلـية أو تسـمح بـتحفظات            
وبة بوجه خاص يف احلاالت اليت حيتمل فيها أن ستصـ تتمـيز هبـا التشـريعات النموذجـية م       

أن تكــون عــلى اســتعداد ة للــنص املوحــد قــبل خمــتلفترغــب الــدول يف اجــراء تعديــالت  
وميكـن خصوصـا توقـع اجـراء بعض التعديالت عندما يكون            . الشـتراعه كقـانون وطـين     

غري أن ذلك يعين أيضا     .الـنص املوحـد وثـيق الصـلة بالـنظام القضـائي واالجرائي الوطين             
تحقق عـن طـريق التشريع النموذجي، ومدى اليقني بشأن تلك   تـ أن درجـة املواءمـة الـيت      

بـيد أن هـذه املثلــبة   . مل أن يكونــا أقـل ممـا يكونــان علـيه يف حالـة االتفاقــية    املواءمـة، حيـت  
ــنموذجي ميكــن أن تــ    ــيت تســن    باحــتمال  وازنالنســبية للتشــريع ال ــدول ال كــون عــدد ال

ومــن أجــل حتقــيق . التشــريع الــنموذجي أكــرب مــن عــدد الــدول الــيت تنضــم إىل االتفاقــية 
كن من التعديالت   ما مي ري الدول أقل    درجـة مرضـية من املواءمة واليقني، يوصى بأن جت         

ــدى ادراج القــ  ــد ل ــنموذجي اجلدي ــية انون ال ــنحو   يف نظمهــا القانون ــراعي عــلى ال ، وأن ت
الواجــب مــبادئه األساســية، مبــا فــيها احلــياد ازاء التكنولوجــيات، وعــدم التميــيز بــني          

ــدويل        ــراف، واملنشــأ ال ــرية األط ــية، وح ــية واألجنب ــية احملل ــيعات االلكترون ــانون التوق للق
 أو قــانون (انون الــنموذجي اجلديــدوعمومــا يستصــوب، لــدى اشــتراع القــ . الــنموذجي

ــيترال ــية   الــنموذجياألونس ــدر االمكــان بالــنص    ) بشــأن الــتجارة االلكترون ، االلــتزام ق
ــا  شــفافااملوحــد، بغــية جعــل القــانون الوطــين    قــدر االمكــان ملســتعملي القــانون  ومألوف

 .الوطين األجانب

ــر با -٢٨ ــية ذات الصــلة      وجدي ــرب أن املســائل القانون ــبلدان تعت ملالحظــة أن بعــض ال
باسـتعمال التوقـيعات االلكترونـية قـد سبق حلها يف قانون األونسيترال النموذجي بشأن             
الـتجارة االلكترونـية، وال تعـتزم اعـتماد قواعـد أخـرى بشـأن التوقيعات االلكترونية إىل                  

بيد أنه ميكن للدول    . ل اجلديد أكثر رسوخا   أن تصـبح املمارسـات السـوقية يف هـذا اجملـا           
الـيت تشـترع القـانون الـنموذجي اجلديـد إىل جانـب قانون األونسيترال النموذجي بشأن                 

فبالنسـبة إىل الـبلدان الـيت تقـوم السلطات          . الـتجارة االلكترونـية أن تـتوقع مـنافع اضـافية          
ات االلكترونية، مبا يف    احلكومـية والتشـريعية فـيها بإعداد تشريعات بشأن مسائل التوقيع          
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ذلـك انشـاء مـرافق مفاتـيح عمومـية، توفـر أحكـام معّيـنة من القانون النموذجي توجيها                    
مســتمدا مــن صــك دويل أُعــد عــلى أســاس وضــع مســائل مــرافق املفاتــيح العمومــية           

وأمــا بالنســبة إىل مجــيع الــبلدان،  . ومصــطلحات مــرافق املفاتــيح العمومــية نصــب العــني 
لـنموذجي جمموعة من القواعد األساسية اليت ميكن تطبيقها خارج نطاق           فـيوفّر القـانون ا    

منـوذج مـرافق املفاتيح العمومية، ألهنا تتوخى التفاعل بني وظيفتني متمايزتني تتوفران يف              
، )أي انشاء التوقيع االلكتروين والتعويل عليه     (أي نـوع من أنواع التوقيعات االلكتروين        

ــواع    ــثة توجــد يف أن ــية   ووظــيفة ثال ــيعات االلكترون ــنة مــن التوق أي التصــديق عــلى  (معّي
وينـبغي تـناول تلـك الوظـائف الـثالث بغض النظر عما اذا كانت               ). التوقـيع االلكـتروين   

كما يف احلالة اليت تتقاسم فيها هيئات    (تؤديهـا يف الواقـع ثـالث هيئات منفصلة أو أكثر            
دي اثنتني من تلك الوظائف     أو اذا كان يؤ   ) خمـتلفة جوانـب خمـتلفة مـن وظـيفة التصديق          

وهكذا ). كمـا يف احلالـة الـيت يؤدي فيها طرف معّول وظيفة التصديق      (الشـخص نفسـه     
فـإن القـانون الـنموذجي يوفّـر أساسـا مشـتركا لـنظم مـرافق املفاتـيح العمومية اليت تعّول                     
عـلى سـلطات تصـديق مسـتقلة ونظـم توقـيعات الكترونـية ال تقـوم فـيها تلـك األطراف                      

ويف مجــيع احلــاالت، يوفّــر   .  املســتقلة باالشــتراك يف عملــية التوقــيع االلكــتروين    الثالــثة
القـانون الـنموذجي اجلديـد يقيـنا اضـافيا بشـأن املفعـول القانوين للتوقيعات االلكترونية،                 

ــادة        ــرن املتجســد يف امل ــيار امل ــر املع ــن تواف ــدون أن حيــد م ــيترال   ٧ب ــانون األونس ــن ق  م
 ). أدناه٧٥ إىل ٧٠ و٦٧انظـر الفقـرات (لكترونية النموذجي بشأن التجارة اال

  
 )٩(ة مالحظات عامة بشأن التوقيعات الرقمي -ثالثا

 
 وظائف التوقيعات  -ألف

 
مـن قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونية              ٧تسـتند املـادة      -٢٩

ــية   ــئة ورقـ ــيع يف بيـ ــائف التوقـ ــتراف بوظـ ــانون . إىل االعـ ــداد قـ ــدى اعـ ــيترال األولـ  ونسـ
 الفريق العامل الوظائف التالية اليت تؤديها نـاقش ،  بشـأن الـتجارة االلكترونـية      الـنموذجي 

حتديـد هويـة الشـخص؛ وتوفـري مـا يؤكـد يقيـنا مشاركة ذلك              : التوقـيعات اخلطـية عـادة     
.  التوقــيع؛ والــربط بــني ذلــك الشــخص ومضــمون املســتند      عملــيةالشــخص بعيــنه يف  

ن التوقــيع ميكــن أن يــؤدي جمموعــة متــنوعة مــن الوظــائف  باالضــافة إىل ذلــك، لوحــظ أ
التوقيع عـلى سـبيل املـثال، ميكن أن يكون      ف. حسـب طبـيعة املسـتند الـذي حيمـل التوقـيع           

 وعلى نية الشخص االقرار     ؛شـاهدا عـلى نـية الطـرف االلتزام مبضمون العقد املوقّع عليه            
                                                                    

 . اجلزء األول،A/CN.9/WG.IV/WP.71 الوثيقة اجلزء مستمد من هذا )9( 
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؛ ) التوقيععمليةقانونية على ب نتائج  وبذلـك يـبني ادراكه المكانية ترتّ      (بـتحريره الـنص     
 وجود شخص ما علىنـية الشـخص تأيـيد مضـمون مسـتند كتبه شخص آخر؛ و     عـلى   و

 ٧٥ إىل   ٧٠  و ٦٧  و ٦٥ويـرد أدناه يف الفقرات      .  ووقـت وجـوده فـيه      يف مكـان معـّين    
 من  ٧ باملادة   انون النموذجي اجلديد  عالقة الق حـول   مـن هـذا الدلـيل مـزيد مـن املناقشـة             

 . بشأن التجارة االلكترونيةالنموذجيرال األونسيتقانون 

ــئة االيف  -٣٠ ــني الرســالة    البي ــيز ب ــية، ال ميكــن التمي ــنها واألصــلية لكترون ، نســخة م
امكانية كما ان   . نة على ورق   مدوّ ال تكون  أي توقـيع خطـي و       الرسـالة  حتمـل   ال عـندما 

تغيريها دون الغـش كـبرية نظـرا لسهولة اعتراض املعلومات املتوافرة يف شكل الكتروين و           
الغرض لذا فان .  معامالت متعددةجتهيزللسـرعة الـيت ميكـن هبا       نظـرا    و ، ذلـك  اكتشـاف 

توافرة يف األسواق يف الوقت احلاضر، أو ما زالت قيد التطوير،           املخـتلفة   املتقنـيات   المـن   
 بعـض أو مجيع     ، يف بيـئة الكترونـية     ،هـو اتاحـة الوسـائل التقنـية الـيت ميكـن هبـا أن يـؤدى                

هــذه إىل وميكــن أن يشــار . حدد أهنــا مــن خصــائص التوقــيعات اخلطــيةت الــيت يــالوظــائف
 ".توقيعات الكترونية"التقنيات بصورة عامة بعبارة 

  
 التوقيعات الرقمية وغريها من التوقيعات االلكترونية  -باء

 
، ولــدى انون الــنموذجي اجلديــدلــدى مناقشــة استصــواب وجــدوى اعــداد القــ -٣١

، درســت األونســيترال   بشــأن التوقــيعات االلكترونــية  دة املوّحــحتديــد نطــاق القواعــد  
.  ال تـزال قيد التطوير      الـيت  سـتخدمة حالـيا أو    املخـتلفة   االلكترونـية امل   اتتوقـيع التقنـيات   

التوقيعات اخلطية؛ ) أ: (الغـرض املشـترك لـتلك التقنـيات هـو اجيـاد نظائـر وظيفية ملا يلي         
 مثل وضع األختام  (املستخدمة يف بيئة ورقية     األنـواع األخـرى مـن آليات التوثيق         ) ب(و

ــع ــتجارة    ). أو الطوابـ ــال الـ ــافية يف جمـ ــائف اضـ ــيات وظـ ــؤدي نفـــس التقنـ ــن أن تـ وميكـ
االلكترونـية، مسـتمدة مـن وظـائف التوقيع ولكنها ال يوجد هلا نظري على وجه الدقة يف                  

 .البيئة الورقية

ــيه أعــاله   -٣٢ ــتظر االرشــاد مــن  ، ُي)٢٨ و٢١انظــر الفقــرتني  (كمــا هــو مشــار ال ن
الــيت تقــوم  والتشــريعية يةاحلكومــالســلطات  يف بلــدان عديــدة، مــن جانــب ،األونســيترال

اعداد تشـريعات بشـأن مسائل التوقيعات االلكترونية، مبا يف ذلك انشاء مرافق مفاتيح              بـ 
  الوثـــيقةنظـــرا(عمومـــية، أو مشـــاريع أخـــرى تـــتعلق مبســـائل وثـــيقة الصـــلة بذلـــك        

A/CN.9/457بشــأن القــرار الــذي اختذتــه األونســيترال بالتركــيز عــلى أمــا ). ١٦ ، الفقــرة
ينـبغي أن يالحـظ أن تفـاعل العالقات         فمسـائل مـرافق ومصـطلحات املفاتـيح العمومـية،           

ــواع متمــيزة مــن األطــراف     ــة أن وهــي املوقّعــون ومــوردو خدمــات التصــديق    (بــني ثالث
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 هــناكفاتــيح العمومــية، ولكــن يــناظر منوذجــا ممكــنا واحــدا ملــرافق امل) واألطــراف املعّولــة
أي حيث ال يشارك يف ذلك مثال  ( شـائعة االسـتعمال مـن قـبلُ يف السوق       منـاذج أخـرى   

ومــن الفوائــد الرئيســية الــيت تــتأتى مــن التركــيز عــلى  ). تصــديق مســتقلمقــدم خدمــات 
 وذلك باالشارة إىل    انون الـنموذجي،  مسـائل مـرافق املفاتـيح العمومـية تيسـري هـيكلة القـ             

فيما يتعلق بالتوقيعات االلكترونية، وهي وظيفة املوقّع،       ) أو ثالثة أدوار  (ظـائف   ثـالث و  
وتشـترك مجـيع منـاذج مـرافق املفاتـيح العمومية يف            . لـتعويل ووظـيفة التصـديق، ووظـيفة ا      
أما الوظيفة ). مهـا انشاء التوقيع االلكتروين والتعويل عليه    (وظيفـتني مـن تلـك الوظـائف         

وهي وظيفة التصديق على   (د مـن منـاذج مرافق املفاتيح العمومية         الثالـثة فـتوجد يف العديـ      
وينـبغي تناول تلك الوظائف الثالث بصرف النظر عما اذا كانت           ). التوقـيع االلكـتروين   

وذلـك، مـثال، عـندما تقتسم هيئات        (تقدمهـا يف الواقـع ثـالث هيـئات مسـتقلة أو أكـثر               
ن الشخص نفسه يؤدي اثنتني     ، أو مـا ان كا     )خمـتلفة جوانـب شـىت مـن وظـيفة التصـديق           

وذلك، مثال، عندما يكون مقدم خدمات التصديق هو أيضا طرف      (مـن تلـك الوظائف      
التركـيز عـلى الوظـائف الـيت تـؤدى يف بيـئة مرافق املفاتيح العمومية،       عـلما بـأن     ). معـّول 

إىل الوسائط، ازاء  وضـع قـاعدة حمـايدة متامـا      أيضـا ، ييسـر  حمـدد ولـيس عـلى أي منـوذج        
ــه ــد أنـ ــيعات    حـ ــيا التوقـ ــيا غـــري تكنولوجـ ــؤدى بتكنولوجـ ــة أن تـ ــائف مماثلـ ــن لوظـ  ميكـ

 .رافق املفاتيح العموميةااللكترونية اخلاصة مب
  
 دة على تقنيات أخرى غري الترميز التوقيعات االلكترونية املعتِم -١

 باملفتاح العمومي
 

لعمومي، توجد  املسـتندة إىل الترمـيز باملفتاح ا      " التوقـيعات الرقمـية   "إىل جانـب     -٣٣
ميكن و" التوقيع االلكتروين"أدوات أخـرى خمـتلفة يشـملها أيضـا املفهوم األوسع آلليات            

نظر يف أمر استخدامها مستقبال هبدف أداء       مة يف الوقـت احلاضـر أو يُ       سـتخدَ أن تكـون مُ   
من .  مـن الوظـائف اآلنفـة الذكـر الـيت تؤديهـا التوقيعات اخلطية              أكـثر أو  واحـدة   وظـيفة   

ذلـك تقنيات معّينة تعتمد على التوثيق بواسطة أداة قياس حيوي تستند إىل   لى  عـ مـثلة   األ
ع يدويا باستخدام قلم خاص إما على شاشة ع املوقِّـ يوقِّـ وهبـذه األداة    . التوقـيعات اخلطـية   

خزن ل التوقيع اخلطي بواسطة احلاسوب ويُ     وعندئذ ُيحلّ . احلاسـوب أو عـلى لوح رقمي      
 يت ميكــن أن تضــاف إىل رســالة البــيانات وأن يعرضــها كمجموعــة مــن القــيم الرقمــية الــ 

 أن   هذا ويفترض نظام التوثيق  .  عـلى شاشـة احلاسـوب ألغـراض التوثـيق          الطـرف املعـّول   
 .ويـنات من التوقيع اخلطي قد سبق حتليلها وختزينها بواسطة أداة القياس احلي           عيّـ تكـون   
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 والصــيغ املــرقّمة )"PIN"(وتشــمل التقنــيات األخـــرى اســتخدام أرقــام اهلويـــة الشخصــية 
 .)"OK-box"(للتوقيعات اخلطية، وطرائق أخرى كالنقر على مربع املوافقة 

 يسر استخدام ي ميكن أن    تشريع موّحد وضع  تعتزم   األونسـيترال    هـذا، وكانـت    -٣٤
ولبلوغ تلك  .  التوقـيعات الرقمية واألشكال األخرى من التوقيعات االلكترونية        كـل مـن   

ملســائل القانونــية املــتعلقة بالتوقــيعات االلكترونــية تــناول ارال إىل الغايــة، ســعت األونســيت
قانون األونسيترال   الذي يتسم به     عموميةعـلى مسـتوى وسـط بـني املستوى العايل من ال           

 والـتحديد الذي قد يلزم لدى تناول تقنية توقيع       الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية،       
األونسيترال  املتـبع يف قانون      ،ياد ازاء الوسـائط   وأيـا كـان األمـر فانـه، عمـال باحلـ           . معّيـنة 

 على  القانون النموذجي اجلديد  ، ال ينـبغي تفسـري        بشـأن الـتجارة االلكترونـية      الـنموذجي 
لتوقيع االلكتروين، سواء أكانت    مـن طـرائق ا    اسـتخدام أي طـريقة      العـزم عـلى     ط  ثـبّ يأنـه   

 .نفذ يف املستقبل سُتمموجودة بالفعل أ
  
 )١٠(دة على الترميز باملفتاح العمومي             رقمية املعتمِ    التوقيعات ال     -٢
 

بالـنظر إىل تـزايد اسـتخدام تقنـيات التوقـيع الـرقمي يف عـدد من البلدان، ميكن                    -٣٥
 .أن يكون التمهيد التايل مفيدا

  
 املفاهيم واملصطلحات التقنية             )أ( 

 
 الترميز   ‘١‘  

 
ام الترمــيز، وهــو فــرع ُتنشــأ التوقــيعات الرقمــية وُيــتحقق مــن صــحتها باســتخد -٣٦

ــذي يُ  ــية ال ــتحويل الرســائل إىل  الرياضــيات التطبيق ــة مث  أشــكالعــىن ب ــبدو غــري مفهوم  ت
الترمــيز "عــرف باســم وتســتخدم التوقــيعات الرقمــية مــا يُ .  األصــليةأشــكاهلااعادهتــا إىل 

ــي  ــتاح العمومـ ــا ي " باملفـ ــثريا مـ ــذي كـ ــتند إىلالـ ــتاج  سـ ــية النـ ــتخدام دوال خوارزمـ  اسـ
واملفاتــيح هــي أعــداد ضــخمة ُيحصــل (تلفني ولكــنهما مــترابطان رياضــيا خمــ" مفــتاحني"

ُيستخدم أحد  ). علـيها باسـتخدام سلسـلة مـن الصـيغ الرياضـية املطـّبقة على أعداد أولية                
 غري مفهومة يف أشكالهذيـن املفـتاحني يف انشـاء توقـيع رقمـي أو يف حتويـل بيانات إىل                  

                                                                    
 وصـف أداء نظـام التوقـيع الـرقمي يف هذا الفرع اىل              عناصـر  يف عـرض كـثري مـن         اسـتند  )10( 
 ٨ الصـادرة عـن رابطـة احملـامني األمريكـيني، الصفحات من              الـرقمي، ملـبادئ التوجيهـية للتوقـيع       ا
 .١٧ى ــال
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ــتحقق مــ    ــثاين لل ــيع رقمــي أو اعــادة رســالة   ظاهــرها، ويســتخدم املفــتاح ال ن صــحة توق
 اليت  يةرباجميات احلاسوب الجهـزة و  األوكـثريا مـا يشـار إىل        .  األصـلي  شـكلها البـيانات إىل    

ــة هــي      ــبارة جامع ــتاحني بع ــن املف ــثل هذي ــيز "تســتخدم م  أو (cryptosystems)" نظــم ترم
 حيث "asymmetric cryptosystems"" نظـم ترمـيز غري متناظرة  "بعـبارة أكـثر حتديـدا هـي     

 .تعتمد على خوارزميات غري متناظرة

حـني أن اسـتخدام الترمـيز هـو أحـد السـمات الرئيسـية للتوقـيعات الرقمية،                  يف   -٣٧
ستخدم لتوثيق رسالة حتتوي على معلومات مقدمة يف        التوقـيع الـرقمي يُ     كـون فـان جمـرد     

. ســرية رقمــي ينــبغي أال ُيخلــط بيــنه وبــني االســتخدام األعــم للترمــيز ألغــراض ال شــكل
 االلكترونية حبيث ال    االتصـاالت  السـرية هـو طـريقة تسـتخدم لترمـيز            ألغـراض والترمـيز   

د  يقيّ ،ويف عدد من البلدان   .  الـيه  ةيـتمكن مـن قـراءهتا أحـد غـري منشـئ الرسـالة واملرسـل               
 صــلة بالسياســة العامــة هلــاالقــانون اســتخدام الترمــيز ألغــراض الســرية، وذلــك ألســباب 

 فان استخدام الترميز ألغراض     ،من جهة أخرى  . الوطينت الدفاع   املـنطوية عـلى اعتـبارا     
بالضـرورة اسـتخدام الترمـيز الضفاء السرية        ضـمنا   التوثـيق بانـتاج توقـيع رقمـي ال يعـين            

ز قد ال يكون عـلى أي معلومـات أثـناء عملـية االتصـال، نظـرا ألن التوقـيع الـرقمي املرمّ             
 .سوى اضافة إىل رسالة غري مرمزة

  
 فاتيح العمومية واخلصوصية            امل ‘٢‘  

 
لتوقيعات الرقمية لستخدمان املفـتاحان اللـذان يكمـل أحدمهـا اآلخـر واللـذان يُ             -٣٨

، وهو املفتاح الذي ال يستخدمه إال املوقّع يف         "املفتاح اخلصوصي  " باسم  أحدمهـا  ُيعـرف 
 الذي يكون عادة معروفا   " املفتاح العمومي  " باسـم   اآلخـر  ُيعـرف انشـاء توقـيع رقمـي، و      

ويتوقع . لتحقق من صحة التوقيع الرقميمعّول ل  ويسـتخدمه طـرف      ،عـلى نطـاق أوسـع     
جدير و. املفتاح اخلصوصي ذلك  مـن مسـتعمل املفـتاح اخلصوصـي أن حيافظ على سرية             

فمـن احملتمل أن    .  أن املسـتعمل الفـرد ال حيـتاج إىل معـرفة املفـتاح اخلصوصـي               باملالحظـة 
، أو أن يـتاح الـنفاذ الـيه عـن طريق رقم             "كـية بطاقـة ذ  " املفـتاح اخلصوصـي عـلى        ُيحفـظ 

لـتحديد اهلويـة أو عـن طـريق أداة قـياس حـيوي لـتحديد اهلويـة، وذلـك مـثال عن طريق                        
ــلى البصــمات   ــتعرف ع ــن صــحة      . ال ــتحقق م ــناس إىل ال ــن ال ــدد كــبري م واذا احــتاج ع

لــيهم  لــلموقّع، تعــني اتاحــة املفــتاح العمومــي هلــم مجــيعا أو توزيعــه ع ة الرقمــياتالتوقــيع
باشــر أو يف أي دلــيل عمومــي امل  لالتصــال حاســويبمســتودع تســجيل يف ، مــثال،بنشــره

وعلى الرغم من أن زوج املفاتيح مترابط رياضيا، . ذي شـكل آخـر يسـهل الوصول اليه        
ــان ــن ف ــيا ا  م ــتخراجاملســتحيل عمل ــتاح     س ــرفة املف ــن مع ــا م ــتاح اخلصوصــي انطالق  املف
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من وأكثر اخلوارزميات شيوعا    . ذ بطـريقة مأمونـة     إذا ُصـمم نظـام الترمـيز وُنفـ         العمومـي 
 مسة هامة من مسات     ستند إىل  العمومـي واخلصوصـي ت     ني الترمـيز باسـتخدام املفـتاح      أجـل 

 ،النتاج عدد جديد  ببعض  ضرب تلك األعداد بعضها     فما أن تُ  :  الكبرية األعـداد األولـية   
ين أوليني بوجه خاص معرفة أي عددومـن املسـتنـزف للوقـت    حـىت يكـون مـن الصـعب      

 قــد أناســا عديديــن فعــلى الــرغم مــن أن ، وهكــذا)١١(.أنشــآ ذلــك الــرقم اجلديــد األكــرب
 ذلك  يعـرفون املفـتاح العمومـي ملوقّـع معّين ويستخدمونه يف التحقق من صحة توقيعات              

، فانـه ال ميكـنهم أن يكتشـفوا املفـتاح اخلصوصـي لـلموقّع ويستخدموه يف تزييف             املوقّـع 
 .توقيعات رقمية

ي نطوجديـــر بالذكـــر مـــع ذلـــك أن مفهـــوم الترمـــيز باملفـــتاح العمومـــي ال يـــ  -٣٩
ذلك .  اسـتخدام اخلوارزمـيات اآلنفـة الذكـر املبنـية على األعداد األولية              عـلى  بالضـرورة 

ذكر منها ستخدم أو قيد التطوير، ُي ُت أخرىأنـه توجـد يف الوقـت الراهن تقنيات رياضية         
 االهليلجية، واليت كثريا ما يقال اهنا تتيح درجة         نظـم الترمـيز الـيت تعـتمد على املنحنيات         

 .عالية من األمان من خالل استخدام مفاتيح خمفضة الطول ختفيضا كبريا
  

 بعثرة   دالة ال  ‘٣‘  
 

 توجــد عملــية أساســية أخــرى يشــار  ،املفاتــيحأزواج إىل جانــب عملــية انــتاج  -٤٠
ستخدم يف انشاء التوقيعات الرقمية  وت(hash function)" بعثرةدالة ال"الـيها عمومـا بعبارة   

عملـية رياضية مبنية على خوارزمية تنشئ       هـي    بعـثرة ودالـة ال  . ويف الـتحقق مـن صـحتها      
 كــثريا مــا يشــار الــيهما بعــبارة ،ا مــن الرســالةضــغوطصــورة رقمــية للرســالة أو شــكال م

ــتخذ(message fingerprint)" ة رســالةـبصــم" أو (message digest)" خالصــة رســالة "   ت
ــيمة "شــكل  ــثرةق ــيجة " أو (hash value)" بع ــثرةنت  ذات طــول موحــد  (hash result)" بع

وأي تغيري  . يكـون عـادة أصـغر كـثريا مـن الرسـالة ولكـن تنفرد به الرسالة إىل حد كبري                   
                                                                    

ن ــ ع ادرةــالصـ "  التوجيهـية للتوقـيعات الرقمـية      املـبادئ " مـثل    املوجـودة،  بعـض املعـايري      تشـري  )11( 
 (computational infeasibility)" ةـــ احلسابي ةـــاالستحال"وم  ــى مفه ـن الـ  ـ األمريكيـي  نــاحملامـي ة  ـــ رابط

 أي األمل يف استحالة اشتقاق املفتاح اخلصوصي السري         للعكـس،  توقـع عـدم قابلـية العملـية          لوصـف 
مفهـوم نسيب يستند اىل     ‘  احلسـابية  االسـتحالة ‘"و.  لذلـك املسـتعمل    العمومـي للمسـتعمل مــن املفـتاح       

 محايتها  تلزممـة حلمايـتها، وطول الفترة اليت         احملمـيـة، وتكلفـة العملـيات احلسـابية الالز         البـيانات قـيمة   
 العوامـل عـلى مـا هي        هــذه أثـناءها، والـتكلفة والوقـت الالزمـني لالعـتداء عـلى البـيانات، مـع تقديـر                   

ــتقدم التكــنولـوجي      ــراهن وعــلى ضـــوء ال ــيـه يف الوقــت ال ــبلعل ــيعات   " (املق ــية للتوق ــبادئ التوجيه امل
 ).٢٣، املالحظة ٩ ص الرقمية، رابطة احملامني األمريكيـني،
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بعثرة  خمـتلفة عـندما تسـتخدم دالـة ال    بعـثرة يطـرأ عـلى الرسـالة تترتـب علـيه دائمـا نتـيجة           
 ،" ذات اجتاه واحد   بعثرةدالة  " مأمونة، تعرف أحيانا باسم      ةبعثرويف حالـة دالة     . نفسـها 

"one-way hash function" ية صــل الرســالة األســتخراج ايكــون يف حكــم املســتحيل فعلــيا
ــا مــن  ــرفة قــيمة ال انطالق ــثرة مع ــان دوال ال  .  اخلاصــة هبــا بع ــلى ذلــك ف ن  متكّــبعــثرةوع

 مـن البيانات اليت   مبقاديـر أصـغر  ل مـن العمـ   النشـاء التوقـيعات الرقمـية    ة املعـدّ  ياتاجمالـرب 
ــبؤ هبــا،  ــباطا اســتدالليا   ميكــن التن ــنما توفــر يف الوقــت ذاتــه ارت ــبي حــتوى الرســالة مب ا قوي

 عـلى أنـه مل يطـرأ عـلى الرسالة أي تعديل منذ أن               توفـر بالـتايل تأكـيدا كافـيا       األصـلية، و  
 .عت رقمياقُِّو
  

 التوقيع الرقمي     ‘٤‘  
 

أوال بدقة  املوقِّع   يبني أو عـلى أي معلومـات أخرى،          التوقـيع عـلى مسـتند      عـند  -٤١
 بعثرةع حساب نتيجة    ملوقِِِِّبراجميات ا  يف   بعثرةمث تتوىل دالة    . حـدود مـا يريد التوقيع عليه      

ل ّوحتوعندئذ . املعلومـات الـيت يـراد التوقـيع عليها       ) جلمـيع األغـراض العملـية     (تـنفرد هبـا     
. قـيع رقمـي باسـتخدام املفـتاح اخلصوصـي للموقّع           إىل تو  البعـثرة ملوقّـع نتـيجة     ا براجمـيات 

وبذلـك يكـون التوقـيع الـرقمي الـناتج عـن ذلـك توقـيعا تـنفرد بـه املعلومـات الـيت جيري                        
 .التوقيع عليها واملفتاح اخلصوصي الذي استخدم يف انشاء التوقيع الرقمي

) يها رقميا ع عل  للرسالة موقَّ  بعثرةنتـيجة   (ق التوقـيع الـرقمي       يـلحَ  مـن املعـتاد أن     -٤٢
غـري أن مـن املمكـن أيضـا ارسـاله أو خزنه            . الرسـالة وخيـزن أو يـنقل مـع تلـك الرسـالة            ب

 مـا دام مرتـبطا بالرسـالة املناظرة ارتباطا ميكن التعويل            ،عـلى أنـه عنصـر بـيانات منفصـل         
 دون ســواها، فانــه ال ة الــيت حتملــهرســالالوبالــنظر إىل أن التوقــيع الــرقمي خيــص  . علــيه

 .صل عن الرسالة بصفة دائمة اذا فُلالستعماليكون صاحلا 
  

 التحقق من صحة التوقيع الرقمي             ‘٥‘  
 

الـتحقق مـن صـحة التوقـيع الـرقمي هـو عملـية تدقيق للتوقيع الرقمي بالرجوع                   -٤٣
إىل الرسـالة اًألصـلية وإىل مفـتاح عمومـي معّين للبت فيما اذا كان ذلك التوقيع الرقمي                  

ا باســتخدام املفــتاح اخلصوصــي املــناظر للمفــتاح العمومــي قــد أنشــئ لــتلك الرســالة ذاهتــ
 جديدة للرسالة بعثرةويـتم التثبـت مـن صحة التوقيع الرقمي حبساب نتيجة       . شـار الـيه   امل

 قــوممث ي. الــيت اسـتخدمت النشــاء التوقـيع الــرقمي  نفسـها   بعــثرةاألصـلية بواســطة دالـة ال  
ــيجة ال مســتخدمااحملقــق،  ــدة،  بعــثرة املفــتاح العمومــي ونت ــيق اجلدي ــيما اذا كــان  بالتدق ف
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التوقــيع الــرقمي قــد أنشــئ باســتخدام املفــتاح اخلصوصــي املــناظر ومــا اذا كانــت نتــيجة  
لت إىل التوقيع الرقمي أثناء     ّو األصلية اليت حُ   بعثرةتطابق نتيجة ال  حديـثا    احملسـوبة    بعـثرة ال

 .عملية التوقيع

 املفــتاح اســُتخدم) أ: (ااذالتوقــيع الــرقمي " صــحة" الــتحقق براجمــياتؤكــد تو -٤٤
 حيدث اذا استخدم املفتاح العمومي      مااخلصوصـي لـلموقّع لتوقـيع الرسـالة رقمـيا، وهـو             

 صــحة ثبــت إال ألن املفــتاح العمومــي لــلموقّع ال ي،لــتحقق مــن صــحة التوقــيع للــلموقّع 
 الرسالة أي   مل يطرأ على  ) ب(املفتاح اخلصوصي للموقّع؛ و   أُنشئ بواسطة   توقـيع رقمـي     

 بعثرةاحملقق مطابقة لنتيجة ال   ليت حسبها    ا بعثرة اذا كانـت نتيجة ال     مـا حيـدث   يري، وهـو    تغـ 
 .املستخرجة من التوقيع الرقمي أثناء عملية التحقق من صحته

  
 ت التصديق     مورِّدو خدما       مرافق املفاتيح العمومية و         )ب ( 

 
تاح تاح للمحقق الوصول إىل املف    للـتحقق مـن صـحة توقـيع رقمـي، جيـب أن يُـ               -٤٥

غـري أنـه لـيس    .  تـناظره مـع املفـتاح اخلصوصـي لـلموقّع      له العمومـي لـلموقّع وأن ُيضـمن   
 انــه إذ ، بــأي شــخص معــّينأي ارتــباط جوهــريزوج املفاتــيح العمومــي واخلصوصــي لــ

 إلقامة صلة يعّول عليها بني    توافـر آلـية اضافية       مـن الضـروري    و .جمـرد زوج مـن األرقـام      
ــنة وأو معــّين شــخص   واذا كــان للترمــيز باملفــتاح العمومــي أن  . املفاتــيحزوجهيــئة معّي

طائفة لاملفاتيح التاحة  كـان من الضروري متهيد الطريق   حيقـق األغـراض املقصـودة مـنه،         
املوقّع عندما ال   مـنهم غـري معروفني لدى       الذيـن يكـون كـثريون       متـنوعة مـن األشـخاص       

جيب أن تتوافر لدى    ولتحقيق هذه الغاية،    . بـني األطـراف   نشـأت     قـد  عالقـة ثقـة   تكـون   
 .األطراف املعنية درجة من الثقة فيما يصدر من مفاتيح عمومية وخصوصية

 أو ، ببعضا بعضهالـيت تـثق  وقـد يـتوافر مسـتوى الـثقة املطلـوب بـني األطـراف           -٤٦
 ضمن ابينهفيما   اتصاالت   تقيم أو   ، فترة من الزمن   طوال ا فـيما بيـنه    تون قـد تعاملـ    تكـ 

 ا القــدرة عــلى تنظــيم معامالهتــ ا أو لديهــ،جمموعــة مغلقــة داخــل تعمــل أو ة،نظــم مغلقــ
 ال تضم سوى     اليت عاملةامليف  أما  .  مـثال اتفـاق شـراكة جتارية       اتعاقديـا كـأن يكـون بيـنه       

عرب قناة مأمونة نسبيا،    ( اآلخر   يكتفي بابالغ  منهما أن     طـرف  ميكـن لكـل   فإنـه   طـرفني،   
) ة التعرف على الصوت   خاصيمـع مـا يـنطوي علـيه اهلـاتف من            مـثل رسـول أو هـاتف،        

سـتوى  امل غـري أنـه قـد ال يـتوفر    . يسـتخدمه ساملفـتاح العمومـي مـن زوج املفاتـيح الـذي      ب
ــن   ــثقة نفســه م ــتعامل  ال ــندما ال ت ــتظمة أو ال جتــري    األطــراف ع ــنها بصــورة من ــيما بي ف

، أو ال )الـيت توفـرها االنترنت  الويـب العاملـية   مـثل شـبكة    (اتصـاالهتا عـلى نظـم مفـتوحة      
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قانون آخر  جتارية أو ةتفاقات شراكا ال تكـون لديها أو ، اطـار جمموعـة مغلقـة     عمـل يف    ت
 .ا عالقاهتحيكم

 اإىل أن الترمــيز باملفــتاح العمومــي هــو تكنولوجــي ، وبالــنظر عــالوة عــلى ذلــك -٤٧
األطراف ومعرفة  ثقة يف مهارة    ال يه أن تـتوافر جلمـيع مستعمل      بجيـ انـه   رياضـية معقـدة، ف    

ــيح ال   ــيت تصــدر املفات ــية واخلصوصــية  ال ـــن     عموم ــراف م ـــك األطــ ــتخــذه تلـ ــا ت ـــي مـ وف
 )١٢(.ترتيبــات أمان

يذكـر فـيه أن التوقـيعات اليت ميكن         لـلجمهور   بـيانا   مرتقـب   صـدر موقّـع     وقـد يُ   -٤٨
الــتحقق مــن صــحتها مبفــتاح عمومــي معــّين ينــبغي أن تعــامل عــلى أهنــا ناشــئة مــن ذلــك 

واالفتراض . القانونية لقانون الدولة املشترعة   وخيضـع شـكل ذلك البيان وفعاليته        . املوقّـع 
بـأن توقـيعات الكترونـية تعـود إىل موقّع معّين ميكن اثباته، مثال، من خالل نشر بيان يف                   

ــا      ــية بأهن ــترف الســلطات العموم ــيقة تع ــة رمســية أو يف وث ــيقة  " (صــحيحة"جمل انظــر الوث
A/CN.9/484 ى اســتعداد لقــبول خــرى قــد ال تكــون عــل أ اطــرافأغــري أن ). ٣٦، الفقــرة

 القانوين ملفعول اعلى وجه اليقني، رسي،مل يكن قد أبرم عقد سابق يُ   وخباصـة إذا    البـيان   
على مثل هذا البيان املنشور يف نظام مفتوح        الذي يعّول   فالطرف  . لذلـك البـيان املنشور    

ــدون ثقــته، تتمــثل يف أن يضــع  ودون ســند يدعمــه، ســيكون عرضــة ملخاطــرة كــبرية     ب
وهــي ( لتوقــيع رقمــي بــاطلإىل دحــض انكــار أن يضــطر ص حمــتال، أو ، يف شــخقصــد

اذا تبني أن   ) من التوقيعات الرقمية  " عدم التنصل  "يف سياق مسـألة كـثريا مـا يشـار الـيها           
 .زعوممعاملة ما ليست يف صاحل املوقّع امل

واحد أو  طرف ثالث   اسـتخدام   هـو   هـذه املشـاكل     لـبعض   لـول   أنـواع احل  أحـد    -٤٩
 من ومفتاح عمومي معّينمن جهة،  اهلويـة أو اسـم املوقّـع    دد موقّـع حمـ   لـربط بـني   لأكـثر   

أو " ســلطة التصــديق"ويشــار إىل هــذا الطــرف الثالــث عمومــا بعــبارة   . اجلهــة األخــرى
ــبادئ  " د خدمــات التصــديق مــوّر"أو " مقــدم خدمــات التصــديق " يف معظــم املعــايري وامل

").  خدمات التصديق  مقـدم "عـبارة   ، اخـتريت    انون الـنموذجي  يف القـ  (التوجيهـية التقنـية     
ليه يف أحيان   شار ا تصبح ما ي  هرميا ل م سلطات التصديق هذه      تنظّ ،ويف عـدد مـن البلدان     

ــبارة بكــثرية  ــية  "ع ــيح العموم ــرفق املفات ــثال،    ".م ــول األخــرى، م  وميكــن أن تشــمل احلل
 .الشهادات اليت تصدرها أطراف معّولة

  

                                                                    
 املســـتعملون أنفســـهم اصـــدار مفاتـــيح الترمـــيز العمومـــية فـــيها املواقـــف الـــيت يـــتوىل يف )12( 

 . التصديق على املفاتيح العمومية بتوفري هذه الثقةسلطاتواخلصوصية، قد يتعني قيام 
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 مرفق املفاتيح العمومية          ‘١‘  
 

ــثقة    ان ا -٥٠ ــتوفري ال ــية هــو وســيلة ل ــيح العموم ــرفق املفات ــأن ) أ: (نشــاء م ــتاح ب املف
أنـــه يــناظر بــالفعل املفــتاح اخلصوصــي لذلـــك     بالعمومــي ملســتعمل مــا مل ُيعبــث بــه و     

املبيــنة  ولــتوفري الــثقة .تقنــيات الترمــيز املســتخدمة تقنــيات ســليمةبــأن ) ب(واملســتعمل؛ 
ــلي   أعــاله، ميكــن أن يقــدم مــرفق املفاتــيح العم   : ومــية عــددا مــن اخلدمــات تشــمل مــا ي

التصـديق عــلى أن  ) ب(وادارة مفاتـيح الترمــيز املسـتعملة ألغــراض التوقـيع الــرقمي؛     )أ(
توفـــري مفاتـــيح للمســـتعملني ) ج(ويـــناظر مفـــتاحا خصوصـــيا؛ معّيـــنا مفـــتاحا عمومـــيا 

الرموز ة  ادار) ه(ونشـر دلـيل مـأمون باملفاتيح العمومية أو بالشهادات؛           ) د(والنهائـيني؛   
اليت ميكنها حتديد هوية املستعمل مبعلومات      ) كالبطاقات الذكية مثال   (احملـددة للشخصية  

ــة  ــية هويـ ــراد؛      شخصـ ــة باألفـ ــية اخلاصـ ــيح اخلصوصـ ــزن املفاتـ ــتج وختـ ــريدة أو أن تنـ فـ
 خدمات  قدميت) ز(والـتحقق مـن هوية املستعملني النهائيني وتزويدهم باخلدمات؛           )و(و

ــثما يكــون    ادار) ح(وخــتم الوقــت؛   ــيز املســتخدمة ألغــراض الســرية حي ــيح الترم ة مفات
 . بهمأذونااستخدام هذه التقنية 

هرمية خمتلفة من كـثريا مـا يكـون مرفق املفاتيح العمومية مستندا إىل مستويات            -٥١
مـن أمـثلة ذلـك أن الـنماذج اليت جيري النظر فيها يف بلدان معّينة النشاء مرافق       . سـلطة ال

 "ة رئيسيةـسلط) "أ: (ات التالية ـ اشارات إىل املستوي   تشـتمل على  كـنة   مفاتـيح عمومـية مم    
(root authority)  ّأذون هلـا ق عـلى تكنولوجـيا وممارسـات مجـيع األطـراف املـ       فـريدة تصـد 

باصـدار أزواج مفاتـيح ترمـيز أو شـهادات تـتعلق باسـتخدام تلـك األزواج من املفاتيح؛                   
ــتابعة هلــاتصــديقالكمــا تســجل ســلطات    حتــتل خمــتلفةســلطات تصــديق ) ب(و )١٣(؛ ال

ق عــلى أن املفــتاح العمومــي ألحــد  تصــّدو "الســلطة الرئيســية" مرتــبة أدىن مــن مســتوى
؛ )أي أنـــه مل ُيعبـــث بـــه(املفـــتاح اخلـــاص لذلـــك املســـتعمل بـــالفعل املســـتعملني يـــناظر 

 سلطات التصديق مستوى أدىن مـن    مسـتوى  حتـتل    خمـتلفة سـلطات تسـجيل حملـية        )ج(و
شهادات الأزواج مفاتيح الترميز أو على املستعملني للحصول على لـبات من    وتـتلقى الط  

 باسـتخدام تلـك األزواج مـن املفاتيح، وتشترط اثبات هوية املستعملني احملتملني              املـتعلقة 
قــي العقــود بــدور ســلطات عــتزم قــيام موثُويف بلــدان معّيــنة، ُي. وتــتحقق مــن تلــك اهلويــة

 . السلطات يف مهمتهاالتسجيل احمللية أو مبساندة تلك

                                                                    
املفاتيح  أن تكون لدى احلكومة القدرة التقنية على االحتفاظ ب         ينبغي مـا اذا كان      مسـألة  )13( 

 ألغراض السرية أو على اعادة انشاء تلك املفاتيح هي مسألة ميكن تناوهلا             املستخدمةاخلصوصـية   
 . مستوى السلطة الرئيسيةعلى
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ــلى       لكــن  -٥٢ ــد ال يكــون تنســيقها ع ــية ق ــيح العموم ــرافق املفات ــتعلقة مب املســائل امل
تنظيم مرفق املفاتيح العمومية قد ينطوي على مسائل تقنية    ف. الصـعيد الـدويل أمـرا يسـريا       

قد يكون من األصوب ترك أمرها يف        اليت   متـنوعة وعـلى مسـائل تـتعلق بالسياسـة العامة          
يكون من الضروري أن     ويف هذا الصدد، قد      )١٤(.ة احلالـية لكـل دولـة عـلى حدة         املـرحل 
 بشـأن أمور منها   باختـاذ قـرارات  كـل دولـة تـنظر يف انشـاء مـرفق مفاتـيح عمومـية           تقـوم   
) ب(و؛  يشملهاشـكل مـرفق املفاتـيح العمومـية وعـدد مستويات السلطة اليت              ) أ: (مـثال 

ــنة تنــتمي إىل مــرفق املفاتــيح العمومــية  ســلطات تصــديق معال يســمح اال لمــا اذا كــان  ّي
 كان من املمكن أن يصدر املستعملون أنفسهم         ما إذا  اصـدار أزواج مفاتـيح الترمـيز أو       ب

مــا اذا كانــت ســلطات التصــديق الــيت تشــهد بصــحة ) ج(وتلــك األزواج مــن املفاتــيح؛ 
ات هيــئن مــن املمكــن قــيام أ أو مومــيةات عهيــئأزواج مفاتــيح الترمــيز ينــبغي أن تكــون 

 معّينة بالعمل   يئةما اذا كانت عملية السماح هل     ) د(وسلطات تصديق؛   بـالعمل ك  خاصـة   
 مــن ،"ترخــيص"تصــديق ينــبغي أن تــتخذ شــكل إذن صــريح أو  بصــفة مقــدم خدمــات 

 كان ينبغي اللجوء إىل طرق أخرى ملراقبة نوعية سلطات التصديق إن             مـا إذا   الدولـة، أو  
املدى الذي ميكن الذهاب اليه  ) ه(و حمدد؛   إذنى  هـي مسـح هلا بالعمل دون احلصول عل        

ــيز  إلذنيف ا ــتخدام الترمـ ــرية؛  أل باسـ ــراض السـ ــان  ) و(وغـ ــا اذا كـ ــون  مـ ــبغي أن يكـ ينـ
الســتيداع " عــرب آلــية  ،زةالوصــول إىل املعلومــات املرّمــ  احلــق يف لســلطات احلكومــية  ل

ــيح ــدى طــرف ثالــث (key escrow) "املفات ــا مشــروطا،  ل وال  . أو بوســيلة أخــرى  ايداع
 . هذه املسائلانون النموذجيتناول القي

  
  خدمات التصديق         و مقدم ‘٢‘  

 
ــب، يُ      -٥٣ ــع مرتق ــني موقّ ــيح وب ــن املفات ــني زوج م ــربط ب ــات   لل ــدم خدم صــدر مق

ــّيشــهادة هــي عــبارة عــن ســجل الكــتروين ي  ) أو ســلطة التصــديق(التصــديق  ن مفــتاحا ب
الشهادة، وقد يؤكد أن " موضوع"الشهادة، باعتباره صـاحب  عمومـيا إىل جانـب اسـم       

الوظيفة .  املفتاح اخلصوصي املناظر   هـو حائـز   املوقّـع املرتقـب احملـددة هويـته يف الشـهادة            
الشهادة الراغب يف " متلقي"وبوسع . الرئيسـية للشـهادة هـي ربـط مفـتاح عمومي معّين         

مومي  املسمى يف الشهادة أن يستعمل املفتاح الع     املوقّع عـلى توقـيع رقمي أنشأه        لـتعويل ا
نشــئ باسـتخدام املفــتاح اخلصوصــي   يف الشــهادة للـتحقق مــن أن التوقــيع الـرقمي أُ  بـّين امل

                                                                    
ــيد )14(  ــه، يف ســياق ب ــبادل التصــديق أن  ضــرورة الصــالحية تــؤدي (cross-certification) املت

 خمتلفرافق املفاتيح العمومية املنشأة يف       على الصعيد العاملي اىل ضرورة أن تكون م        تبادلياللعمل  
 .البلدان قادرة على تبادل االتصاالت فيما بينها
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أن التوقيع  توفـر مسـتوى مـن الـيقني يثبـت           ،   بالـنجاح   الـتحقق  تكلـل ذلـك   فـاذا   . املـناظر 
وبالتايل رسالة (املوقّـع، وأن اجلـزء مـن الرسـالة املسـتخدم يف دالـة البعثرة           الـرقمي أنشـأه     

 . رقميا عليهعقّل منذ أن ُوعّدي مل )اظرةاملنالبيانات 

يوقّـع عليها   حمـتواها ومصـدرها،     بكـل مـن     لتأكـيد صـحة الشـهادة فـيما يـتعلق            -٥٤
على الشهادة وميكـن التحقق من صحة التوقيع الرقمي       . رقمـيا   التصـديق  مقـدم خدمـات   

 باستخدام املفتاح العمومي اخلاص     ،التصديق مصدر الشهادة  مـن جانـب مقدم خدمات       
 آخر تصديق مقدم خدمات يف شهادة أخرى صادرة عن      قـدم خدمـات التصديق املبني       مب
كما ،  )يرم أعلى منه مستوى يف النظام اهل      -بالضرورة  ذلك  كن  ي وإن مل    -رمبـا كـان     (

 يف شهادة   بـّين ق باسـتخدام املفـتاح العمومـي امل       لشـهادة األخـرى بدورهـا أن توثّـ        ميكـن ل  
ىل أن يطمئن الشخص املعّول على التوقيع الرقمي       إ ،، وهكذا دواليك   الشهادة غـري تلـك   

 ومـن بـني الطـرق األخرى للتحقق من صحة التوقيع         .إىل صـحة التوقـيع مبـا فـيه الكفايـة          
الـرقمي ملقـدم خدمـات التصـديق، ميكن أن يسجَّل ذلك التوقيع الرقمي أيضا يف شهادة                 

ــم        ــيانا باسـ ــيها أحـ ــار الـ ــه، ويشـ ــديق نفسـ ــات التصـ ــدم خدمـ ــدرها مقـ ــهادة ال"يصـ شـ
التصديق املصدر  مقدم خدمات    ويف كـل مـن هـذه احلـاالت، جيـب على              )١٥(".الرئيسـية 

ع رقمـيا عـلى شـهادته أثناء فترة سريان الشهادة األخرى املستخدمة يف              وقّـ يللشـهادة أن    
 ومبوجــب قوانــني بعــض .التصــديققــدم خدمــات  مــن صــحة التوقــيع الــرقمي مل تحققالــ

ة يف التوقيع الرقمي ملقدم خدمات التصديق عن طريق الـبلدان، ميكـن أن يتمـثل بـناء الثق        
ــتاح العمومــي اخلــاص مبقــدم خدمــات التصــديق     ــيقة  (نشــر املف ، A/CN.9/484انظــر الوث

يف ") البصــمة الرقمــية"مــثل (أو بعــض البــيانات املــتعلقة بالشــهادة الرئيســية ) ٤١الفقــرة 
 .جملة رمسية

لتوثــيق رســالة، أو املوقّــع اء أنشــأه ، ســو مــاالتوقــيع الــرقمي املــناظر لرســالةأمــا  -٥٥
ينـبغي عمومـا أن خيـتم زمنـيا عـلى حنو      ف تصـديق لتوثـيق شـهادته،    مقـدم خدمـات   أنشـأه   

 مبـا ال يـدع جمـاال للشـك ما اذا كان التوقيع              ددلمحقق أن حيـ   لـ يعـّول علـيه، لكـي يـتاح         
ط  شرط من شرو   هذااملذكـورة يف الشـهادة، و     " فـترة السـريان   "الـرقمي قـد أنشـئ أثـناء         

 .التحقق من صحة التوقيع الرقميامكانية 

 ميكن  ، معـّين  تـناظره مـع موقّـع     املفـتاح العمومـي و    صـحة   ولتيسـري الـتحقق مـن        -٥٦
. أو اتاحـة االطـالع علـيها بوسائل أخرى        تسـجيل حاسـويب     نشـر الشـهادة يف مسـتودع        

                                                                    
ـــدورة السادســـة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم   للجمعـــية الرمســـية الوثـــائق )15(   ١٧ العامـــة، الـ

(A/56/17)، ٢٧٩ الفقرة. 
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 لالتصالقواعد بيانات التسجيل احلاسويب ، تكـون مستودعات  ومـن الناحـية النموذجـية     
تاحة لالسترجاع واالستخدام   املخرى  األعلومات  املحتوي الشهادات و  احلاسـويب املباشـر     

 .يف التحقق من صحة التوقيعات الرقمية

 احلاالت أنـه ال يعّول عليها، كما حيدث يف          ،ر الشـهادة  اصـد إ بعـد    ،رمبـا يتـبني    -٥٧
، ظروف أخرىويف . التصديق هوية غري هويتهيقـدم فـيها املوقّع إىل مقدم خدمات        الـيت   

امكانــية  ولكــنها تفقــد ،الــتعويل عــلى الشــهادة حــني صــدورها قــد يكــون مــن املمكــن  
ا يــثري الشـبهة، كــأن يفقــد  ملـ املفـتاح اخلصوصــي  تعــرض فـاذا  . لـتعويل علــيها بعـد ذلــك  ا

 جدارهتا بالثقة أو     قد تفقد   الشهادة عـلى ذلـك املفـتاح اخلصوصـي، فـان         سـيطرته   املوقّـع   
بناء على طلب   (التصـديق   مقـدم خدمـات     عمـد   يقـد   و،   علـيها  تصـبح غـري قابلـة للـتعويل       

بوقف فترة سرياهنا (إىل تعليق الشهادة ) أو حـىت بـدون موافقـته، رهـنا بالظـروف       املوقّـع   
ميكن أن وفـور تعلـيق الشـهادة أو الغائها،      ). ابطاهلـا بصـفة دائمـة     (أو إىل الغائهـا     ) مؤقـتا 

غ األمر  بلّأن ي  بااللغاء أو التعليق أو      نشر اشعارا يالتصـديق أن    مقـدم خدمـات     توقع مـن    يُـ 
إىل املستفسـرين أو إىل األشـخاص الذيـن يعـرف أهنـم تلقـوا توقـيعا رقمـيا ميكـن التحقق                    

 .لتعويل عليهاال ميكن امن صحته بالرجوع إىل الشهادة اليت 

 القطـــاع اخلـــاصيف جهـــات حكومـــية أو مقدمـــو خدمـــات قـــوم ن أن تكـــومي -٥٨
ع يف عـدد من البلدان، ألسباب تتعلق بالسياسة         توقن املـ  ومـ . بـالعمل كسـلطات تصـديق     

ــ. ســلطات تصــديقأن ال يــؤذن اال هليــئات حكومــية بــالعمل ك العامــة،  رى يف بلــدان وُي
أخــرى أن خدمــات التصــديق ينــبغي أن تكــون مفــتوحة للمنافســة مــن جانــب القطــاع    

قطاع اليف  ات حكومية أو مقدمو خدمات      هيئوبصـرف الـنظر عمـا اذا كانت         . اخلـاص 
، وعمـا اذا كانـت سلطات التصديق ستحتاج      تضـطلع بعمـل سـلطات التصـديق        اخلـاص 

 مقـدم خدمــات أكـثر مـن   عـادة  ل، يوجـد  رخصـة للعمــ أو لـن حتـتاج إىل احلصـول عـلى     
 عالقات بني سلطات التصديق   ال تشكلو.  مـرفق املفاتـيح العمومية     يعمـل ضـمن   تصـديق   

يف مــرفق املفاتــيح العمومــية دة املوجــوفســلطات التصــديق . املخــتلفة موضــع قلــق خــاص
ية حيـث تقتصر وظيفة بعض سلطات التصديق على اعتماد          هرمـ ميكـن انشـاؤها يف بنـية        

 تكونويف بنية كهذه،    . سـلطات تصـديق أخـرى تقـدم اخلدمات مباشرة إىل املستعملني           
ويف بىن أخرى ميكن تصورها، ميكن . لسـلطات تصديق أخرى تابعـة   سـلطات التصـديق     

ويف أي . البعض اآلخرمع بعضها سـلطات التصـديق عـلى قـدم املساواة          مجـيع أن تعمـل    
ــية   ــيح العموم ــرفق كــبري للمفات ــ،م ــةح أن توجــد ســلطات تصــديق   رّج ُي  وســلطات تابع

وأيـا كـان األمـر، ففـي حـال عـدم وجـود مرفق دويل للمفاتيح                 . أعـلى مسـتوى   تصـديق   
ــتعلق باالعــترا دواعــي القلــق العمومــية، قــد ينشــأ عــدد مــن    ــيما ي ف بالشــهادات الــيت ف
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ــية     ــدان أجنب ــتراف بالشــهادات     . تصــدرها ســلطات تصــديق يف بل ــتم االع ــا ي ــثريا م وك
ومــن . (cross certification)" التصــديق املتــبادل "تعــرف باســماألجنبــية بواســطة طــريقة 

أو (تكافــئة إىل حــد كــبري املتصــديق ال ســلطات تقــومالضــروري يف مــثل هــذه احلالــة أن 
 لديهــا االســتعداد لــتحمل خماطــر معّيــنة فــيما يــتعلق بالشــهادات   الــيتتصــديقالســلطات 

، ) باالعــتراف باخلدمــات الــيت تقدمهــا كــل مــنهاالصــادرة عــن ســلطات تصــديق أخــرى
على حنو  فـيما بينهم  يقـيموا االتصـاالت  لكـي يسـتطيع املنـتفعون خبدمـات كـل مـنها أن            

 .إصدارهاأكرب يقينا ازاء موثوقية الشهادات اليت جيري كفاءة وأكثر 

سلسلة من  قـد تنشـأ مسـائل قانونية فيما يتعلق بالتصديق املتبادل أو الربط بني                -٥٩
األمثلة مـن  . نـتهج سياسـات أمـان مـتعددة     عـندما تُ (chaining of certificates)الشـهادات  
 املســائل، البــت فــيمن كــان ســوء ســلوكه هــو الســبب يف وقــوع اخلســارة،     عــلى هــذه

ومن اجلدير بالذكر أن القواعد     . عـتمد عليها املنتفع باخلدمات    الـيت ا  التأكـيدات   وحتديـد   
ــبلّغ          ــث ي ــه حي ــلى أن ــنص ع ــنة ت ــدان معّي ــتمادها يف بل ــنظر يف اع ــيت جيــري ال ــية ال القانون

ن وبالسياســات املنــتهجة، وحيــث ال يقــع امهــال مــن جانــب  ااملنــتفعون مبســتويات األمــ
 .أي مسؤوليةأحد تحمل يسلطات التصديق، ال ينبغي أن 

 يكفلالتصديق أو السلطة الرئيسية أن      كل من مقدم خدمات     وقـد يـتعني على       -٦٠
ففي حني  .  سياسته العامة جيري الوفاء هبا على أساس مستمر         تقتضـيها  أن الشـروط الـيت    

ــيار ســلطات التصــديق  أن  ــتوقف عــلى عــدد مــن العوامــل  قــد اخت ــوة املفــتاح  ،ي  مــنها ق
تمتع هبا أي يه، فـان اجلـدارة بالثقة اليت   العمومـي الـذي جيـري اسـتعماله وهويـة مسـتعمل         

تصـديق قـد تـتوقف أيضـا عـلى انفـاذه معـايري اصـدار الشهادات ومدى                  مقـدم خدمـات     
الذيــن يطلــبون  تلقاها مــن املســتعملني  يــامكانــية الــتعويل عــلى تقيــيمه للبــيانات الــيت      

مقدم ى أي   ق عل طّب الذي يُ  املساءلة نظام    هو  يتسم بأمهية بالغة   األمـر الذي  و. شـهادات ال
ن ا لشروط السياسة العامة واألمبقـيامه باستمرار باالمتثال تصـديق فـيما يـتعلق      خدمـات   

، أو األعــلى مســتوىالتصــديق مقــدم خدمــات الصــادرة عــن الســلطة الرئيســية أو عــن   
 واألمر الذي يتسم بأمهية مساوية هو التزام مقدم         . ألي شـروط أخرى منطبقة     باالمتـثال 

رف وفقا للتأكيدات اليت يقدمها بشأن سياساته وممارساته،        خدمـات التصـديق بـأن يتص      
ــادة    ــتوخى يف املـ ــنحو املـ ــلى الـ ــنموذجي   ) أ) (١ (٩عـ ــانون الـ ــن القـ ــيقة  (مـ ــر الوثـ انظـ

A/CN.9/484 ٤٣، الفقرة.( 

ــنظر يف انون الــنموذجيولــدى اعــداد القــ  -٦١ ــبارها العناصــر، جــرى ال ــية باعت  التال
: التصديق بالثقة مقدم خدمات    تقديـر جـدارة      عوامـل ميكـن أن توضـع يف االعتـبار عـند           

يف املعــامالت مــن املصــاحل أي أنــه ليســت له أي مصــاحل مالــية أو غريهــا     (لهاســتقال) أ(



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية : اجلزء الثاين 37
 

 

حتمــيله مــوارده املالــية وقدرتــه املالــية عــلى حتمــل املخاطــر الــنامجة عــن    ) ب(؛ )األصــلية
عمومــية واملامــه   خــربته املتخصصــة يف تكنولوجــيا املفاتــيح ال    ) ج( اخلســارة؛  ةمســؤولي 

ــليمة؛    ــن الس ــه يف املســتقبل    ) د(باجــراءات األم ــدة بقائ ــن   (طــول م ــب م ميكــن أن يطل
عديــدة  تصــديق أو مفاتــيح ترمــيز بعــد مضــي ســنوات سـلطات التصــديق تقــدمي اثــباتات 

ــبة مبلكـــية    ــائية أو مطالـ ؛ )عـــلى امتـــام املعاملـــة األصـــلية، وذلـــك يف ســـياق دعـــوى قضـ
احملافظــة عــلى ســجل ملــراجعة احلســابات   ) و(رباجميات؛ املوافقــة عــلى املعــدات والــ   )ه(

وجــود خطــة طــوارئ  ) ز(؛ ة مســتقلهيــئة مــن جانــب وعــلى اجــراء مــراجعة حســابات 
، أو آلـــية "ســـترداد املعلومـــات يف حـــاالت الكـــوارثا"مـــثال ذلـــك وجـــود براجمـــيات (

ت ترتيــبا) ط(؛ هتــماختــيار املوظفـني وادار ) ح(؛ )السـتيداع املفاتــيح لــدى طـرف ثالــث  
األمن الداخلي؛  ) ي(ذاته؛  ملقدم خدمات التصديق    احلمايـة الالزمـة للمفتاح اخلصوصي       

الضــــمانات ) ل(ترتيــــبات اهنــــاء العملــــيات، مبــــا يف ذلــــك اشــــعار املســــتعملني؛ ) ك(
ــتأمني؛ ) ن(حــدود املســؤولية؛  )م(؛ )املعطــاة أو املســتبعدة(والتأكــيدات  ــية ) ص(ال قابل

يف حالــة ضــياع (اجــراءات االلغــاء  )ع(يق األخــرى؛ لعمــل تبادلــيا مــع ســلطات التصــدا
 ).مفاتيح الترميز أو تعرضها ملا يثري الشبهة

  
 ملخص عملية التوقيع الرقمي            )ج ( 

 
يـنطوي اسـتخدام التوقـيعات الرقمية عادة على العمليات التالية اليت يؤديها إما               -٦٢

 : الرسالة املوقّع عليها رقميامتلقياملوقّع أو 

 املستعمل أو يتلقى زوجا فريدا من مفاتيح الترميز؛ينتج  )أ( 

ــعيعــد امل )ب(  ــريد الكــتروين   (عــلى حاســوب  رســالة  وقّ يف شــكل رســالة ب
 ؛)مثال

.  مأمونـــةبعـــثرةباســـتخدام خوارزمـــية " خالصـــة رســـالة"املوقّـــعيعـــد  )ج( 
 ختصــها مــن الرســالة املوقّعــة و متأتــية بعــثرةســتخدم يف انشــاء التوقــيع الــرقمي نتــيجة  وُت

 وحدها؛

ويطــبق . خالصــة الرســالة باســتخدام املفــتاح اخلصوصــي  املوقّــع يرّمــز  )د( 
ويــتألف . املفــتاح اخلصوصــي عــلى نــص خالصــة الرســالة باســتخدام خوارزمــية رياضــية

 التوقيع الرقمي من خالصة مرّمزة للرسالة؛

  بالرسالة أو يلحقه هبا؛             عادة   توقيعه الرقمي        املوقّع      يرفق    )ه( 
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الكترونيا ) غري املرّمزة أو املرّمزة   (توقيع الرقمي ورسالته    ال وقّعيرسـل امل   )و( 
 ؛الطرف املعّولإىل 

للـتحقق مـن صحة     لـلموقع   املفـتاح العمومـي     الطـرف املعـّول     يسـتخدم    )ز( 
للموقع يوفّر  والـتحقق مـن الصـحة باسـتخدام املفتاح العمومي           . لـلموقع التوقـيع الـرقمي     

  دون سواه؛وقّعسالة جاءت من املالرمستوى من التأكيد التقين بأن 

باستخدام نفس  للرسالة  " خالصـة رسالة  " أيضـا    لطـرف املعـّول   ينشـئ ا   )ح( 
  املأمونة؛بعثرةخوارزمية ال

تني،  فــاذا كانــتا متطابقــ. الرســالةيتخالصــالطــرف املعــّول بــني  قــارني )ط( 
" بــت"سـوى  حـىت اذا مل يـتغري   . أن الرسـالة مل تغـري بعــد توقـيعها   عـرف الطـرف املعـّول    

 الرســالة بعــد أن وقعــت رقمــيا، ســتكون خالصــة الرســالة الــيت   يف واحــد )رقــم ثــنائي(
 خمتلفة عن خالصة الرسالة اليت أنشأها املوقّع؛الطرف املعّول أنشأها 

يف حالــة الــلجوء إىل عملــية التصــديق، حيصــل الطــرف املعــّول عــلى         )ي( 
)  املوقّع أو بصورة أخرى    مبـا يف ذلـك عـن طـريق        (شـهادة مـن مقـدم خدمـات التصـديق           

ــع     ــرقمي عــلى رســالة املوقّ ــيع ال ــيقة  (تؤكــد التوق ــرة A/CN.9/484انظــر الوث  ).٤٤، الفق
 موقعا  ،)ورمبـا معلومات اضافية   (وحتـتوي الشـهادة عـلى املفـتاح العمومـي واسـم املوقّـع               

 .التصديقمقدم خدمات عليهما رقميا من جانب 
  

 لنموذجييف القانون ا الرئيسية السمات -رابعا
 

 انون النموذجي الطابع التشريعي للق-ألف
 

كون ي أن    القـانون الـنموذجي اجلديد بناء على االفتراض القائل بأنه ينبغي           عـد أُ -٦٣
 بشــأن  الــنموذجي األونســيترال مــن قــانون٧ مباشــرة مــن املــادة  امســتمدهــذا القــانون 

تفصــيلية بشــأن مفهــوم عتــرب وســيلة لــتقدمي معلومــات ي، وينــبغي أن الــتجارة االلكترونــية
التدليل على موافقة  " ل عليها و  ـرة بالتعوي ـجدي"  لتحديد هوية الشخص   ةـطـريق "ارة  ـعـب ال

انظـــــــر (عـــــــلى املعلومـــــــات الـــــــواردة يف رســـــــالة البـــــــيانات " ذلـــــــك الشـــــــخص
A/AC.9/WG.IV/WP.71٤٩ ، الفقرة(. 

ية أشري إىل أمه  الصك، كما   وقـد أثـريت مسـألة الشـكل الـذي ميكن أن يتخذه               -٦٤
منها و،  اجلائزرحـت هنـوج خمتلفة بشأن الشكل        اقُتف. الـنظر يف عالقـة الشـكل باملضـمون        

لــدول الــيت تــنظر يف  لالقواعــد الــتعاقدية، أو األحكــام التشــريعية، أو املــبادىء التوجيهــية 
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عد يفق، بصفة افتراض عملي، على أن       واُت. سـن تشـريعات بشأن التوقيعات االلكترونية      
  فحســب توجيهـية ئ مــبادال باعتـباره د تشــريعية مشـفوعة بتعلــيق،  قواعـ باعتــباره  نصالـ 
ــر ( ــرة A/CN.9/437انظـ ــرة A/CN.9/446؛ ٢٧، الفقـ ــرتني A/CN.9/457؛ ٢٥، الفقـ ، الفقـ

ــانون منوذجـــي   ).٧٢ و٥١ ــنص كقـ ــتمد الـ ــريا اعـ ــرتان A/CN.9/483( وأخـ  ١٣٧، الفقـ
 ).١٣٨ و

  
  العالقة بقانون األونسيترال النموذجي بشأن -باء

 جارة االلكترونيةالت
 
 انونيا منفصال       ق ا  صك   باعتباره     انون النموذجي اجلديد           الق -١
 

ــانون دة يف صــيغة موّســ ألحكــام اجلديــ كــان ميكــن ادراج ا  -٦٥ األونســيترال عة لق
 جزءا جديدا ثالثا من     عـلى سـبيل املثال    ل  ، لتشـكّ   بشـأن الـتجارة االلكترونـية      الـنموذجي 

ــانون ــنموذجي األونســيترالق ــت  ال ــية بشــأن ال ــّيولكــي ُي. جارة االلكترون ن بوضــوح أن ب
  األونسيترال  بقانون ا مقـترن  إمـا  و ال ميكـن اشـتراعه إمـا مسـتق        انون الـنموذجي اجلديـد    القـ 

ــنموذجي ــية ال ــتجارة االلكترون ــة املطــاف أن ا  بشــأن ال ــنموذجي  ، تقــرر يف هناي لقــانون ال
). ٣٧قــرة ، الفA/CN.9/465انظــر (عــد بصــفة صــك قــانوين منفصــل  ي ينــبغي أن اجلديــد

ــه، يف وقــت وضــع القــ       ــن أن ــا م ــرار ناشــىء أساس ــذا الق ــنموذجيوه  يف صــيغته انون ال
ذ بنجاح  فّ قد نُ   بشـأن التجارة االلكترونية    الـنموذجي األونسـيترال   النهائـية، كـان قـانون       
وكــان ميكــن أن .  وكانــت بلــدان أخــرى كــثرية تــنظر يف اعــتماده،يف عــدد مــن الــبلدان

 إىل  بشأن التجارة االلكترونية النموذجي  األونسيترال انونعة لق يـؤدي اعـداد صيغة موسّ     
املسـاس بـنجاح الصـيغة األصـلية، وذلـك باالحيـاء بوجود حاجة إىل اجراء حتسني لذلك                 

 وفضـال عـن ذلـك فان اعداد صيغة جديدة لقانون          .  العهـد  ثةيـ صـدار صـيغة حد    إالـنص ب  
ب تشويشــا يف أن يســّب كــان ميكــن  بشــأن الــتجارة االلكترونــية الــنموذجياألونســيترال

 . مؤخرا بشأن التجارة االلكترونية النموذجي األونسيترالالبلدان اليت اعتمدت قانون
  
  النموذجي األونسيترالمتاما مع قانونانون النموذجي اجلديد متسق الق -٢

 بشأن التجارة االلكترونية
 
االتساق لضمان  ذل كل جهد ممكن     ، بُ انون النموذجي اجلديد  لـدى صياغة الق    -٦٦

ــانون   ــنموذجي األونســيترال مــع مضــمون ق ــية  ال ــتجارة االلكترون ومصــطلحاته بشــأن ال
A/CN.9/465) ــرة ــد ). ٣٧، الفق ــد   وق ــة لقــانون  نقلــت إىل الصــك اجلدي  األحكــام العام
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نطاق  (١وهذه األحكام هي املواد     .  بشـأن الـتجارة االلكترونية      الـنموذجي  األونسـيترال 
" منشــىء"و " رســالة بــيانات"تعــاريف املصــطلحات ) (د( و) ج(و ) أ (٢، و )التطبــيق

 ٧و ) التغــــيري باالتفــــاق (٤، و )التفســــري (٣ ، و")املرســــل الــــيه"رســــالة البــــيانات و 
 . بشأن التجارة االلكترونية النموذجي األونسيترال، من قانون)التوقيع(

 بشأن   النموذجي  األونسيترال  إىل قانون  انون الـنموذجي اجلديـد    سـتند القـ   يوإذ   -٦٧
مبدأ احلياد بني   : سـد على اخلصوص ما يلي     جيأن  فانـه يقصـد مـنه       ،  الـتجارة االلكترونـية   

 استعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم     جتـاه باع هنـج يسـتوجب عـدم التميـيز          الوسـائط؛ واتّـ   
ــراف       ــرية األطـ ــلى حـ ــنطاق عـ ــع الـ ــتماد الواسـ ــيدية؛ واالعـ ــية التقلـ ــات الورقـ واملمارسـ

A/CN.9/WG.IV/WP.84) القانون النموذجي سـتخدم  ُيواملقصـود أيضـا أن   ). ١٦لفقـرة   ، ا
لكترونيا اأي حيث يتصل األطراف فيما بينهم       " (مفتوحة"كمعـايري دنـيا يف بيئة       اجلديـد   

كقواعــد كذلــك، عــند االقتضــاء، كأحكــام تعاقديــة منوذجــية أو  و) دومنــا اتفــاق مســبق
ــة  ــيا مفترضـ ــئة احتياطـ ــة"يف بيـ ــراف  " (مغلقـ ــون األطـ ــث يكـ ــد  أي حيـ ــزمني بقواعـ  ملـ

 ).واجراءات تعاقدية موجودة مسبقا ينبغي اتباعها يف االتصال بالوسائل االلكترونية
 
 بشأن التجارة  النموذجي األونسيترال من قانون٧العالقة باملادة  -٣

 االلكترونية
بـدي رأي مفاده أن االشارة الواردة     ، أُ انون الـنموذجي اجلديـد    لـدى اعـداد القـ      -٦٨

ــنموذجي اجلديــد مــن القــ٦ يف نــص املــادة األونســيترال  مــن قــانون ٧ إىل املــادة انون ال
انون فســـر بأهنـــا تقصـــر نطـــاق القـــينـــبغي أن ُتبشـــأن الـــتجارة االلكترونـــية الـــنموذجي 

 عـلى األحـوال الـيت يسـتخدم فيها توقيع الكتروين لتلبية شرط قانوين               الـنموذجي اجلديـد   
. صــالحيتهاتبــيان ع علــيها ألغــراض وقّــالــزامي يقضــي بــأن مســتندات معّيــنة ينــبغي أن ي

 بالغ الضيق، بالنظر إىل أن     انون النموذجي اجلديد  وذهـب ذلـك الـرأي إىل أن نطـاق القـ           
ال حيـتوي اال عـلى شـروط قلـيلة للغايـة بشـأن املسـتندات اليت                 يف معظـم الـدول      قـانون   ال

تفسري وردا عـلى ذلـك، اتفـق عمومـا عـلى أن ذلك ال             . تسـتخدم يف املعـامالت الـتجارية      
ــادة   ــروع املـ ــادة  (٦ملشـ ــانون ٧واملـ ــن قـ ــيترال مـ ــنموذجي األونسـ ــتجارة   الـ ــأن الـ  بشـ

 من ٦٨الذي اعتمدته اللجنة يف الفقرة   " القـانون "يتـناىف مـع تفسـري عـبارة         ) االلكترونـية 
، والــذي يــنص  بشــأن الــتجارة االلكترونــية الــنموذجي األونســيترالدلــيل تشــريع قــانون

 على أهنا ال تشمل القانون التشريعي أو … ‘القـانون ‘كـلمة  ينـبغي أن تفهـم ال    "عـلى أنـه     
القـانون التنظـيمي فحسـب، بـل تشـمل أيضا القانون القضائي املنشأ والقوانني االجرائية           

 بشأن التجارة  النموذجي األونسـيترال  مـن قـانون   ٧والواقـع أن نطـاق املـادة        ". األخـرى 
 كالمها واسع بصفة خاصة،      اجلديد انون النموذجي  مـن الق   ٦ ونطـاق املـادة      االلكترونـية 
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، يف  هاواجهتألن معظـم املسـتندات املسـتخدمة يف سـياق املعـامالت الـتجارية حيتمل أن                 
ة ــــات كتابــــأن االثبــــنات بشون البّيــواردة يف قان  ــــ روط ال ــــة، الشـ  ــــة العملـي  ـــاملمارسـ 

)A/CN.9/465 ٦٧، الفقرة.( 
  

 دعم باللوائح التنظيمية التقنية وبالتعاقدُت" طاريةإ"  قواعد -جيم
 

 لقــانون األونســيترال انون الــنموذجي اجلديــد، باعتــباره مكّمــالقصــد مــن القــُي -٦٩
لتيســـري اســـتعمال جوهـــرية  ئقـــدم مـــباديالـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة االلكترونـــية، أن 

ضع مجيع  ي ، ال "اطارا" نفسه، بصفته    انون النموذجي غري أن الق  . التوقـيعات االلكترونـية   
لتنفيذ ) عـالوة على الترتيبات التعاقدية بني املستعملني (القواعـد واألنظمـة الـيت قـد تلـزم          
 ال يقصد ،ن يف الدليل فكما هو مبّي،فضال عن ذلك. تلـك التقنـيات يف الدولـة املشترعة       

ــ تـــناول كـــل جانـــب مـــن جوانـــب اســـتعمال التوقـــيعات   ي أن انون الـــنموذجيمـــن القـ
 فقــد ترغــب الدولــة املشــترعة يف اصــدار لوائــح تنظيمــية تتضــمن علــيهبــناء . االلكترونــية

ــيت    ــتفاصــيل لالجــراءات ال ــيها القــ ي ــنموذجينص عل ــنة   انون ال ــراعي الظــروف املعّي ، وت
. انون النموذجي السـائدة، ورمبـا املـتغرية، يف الدولـة املشـترعة، دون مسـاس بأهداف الق               

ذا قررت اصدار تلك اللوائح، باحلاجة       الدولة املشترعة عناية خاصة، ا     عىن بأن تُ  ىويوصـ 
إىل احلفـاظ عـلى املـرونة يف تشـغيل نظـم التوقـيع االلكـتروين مـن جانب مستعملي تلك                     

.  وتعـتمد املمارسـة الـتجارية مـنذ وقـت طويل على عملية املعايري التقنية الطوعية                .الـنظم 
ة ومعــايري وتشــكل هــذه املعــايري التقنــية أســس مواصــفات االنــتاج، واملعــايري اهلندســي        

ولكفالة املرونة،  . التصـميم، وتوافـق اآلراء املـتعلق ببحـث وتطويـر املنتجات يف املستقبل             
الـيت تعـتمد علـيها هذه املمارسة التجارية، ولترويج املعايري املفتوحة هبدف تيسري القابلية               

 ،)١٢على النحو املبني يف املادة (للعمـل املتـبادل، ولدعـم هـدف االعـتراف عرب احلدود          
ــة بــني أي مواصــفات مدرجــة أو        ــبار الواجــب للعالق ــويل االعت ــدول أن ت ــد ترغــب ال ق

، A/CN.9/484انظر الوثيقة  (مـأذون هبـا يف الـنظم الوطنية، وعملية املعايري التقنية الطوعية             
 ).٤٦الفقرة 

ــبغي أن ُي -٧٠ ــيت    وينـ ــتروين الـ ــيع االلكـ ــيات التوقـ ــظ أن تقنـ ــناوهلا القـــ يالحـ انون تـ
ن تـثري، إىل جانـب املسـائل االجرائـية الـيت قـد يلـزم التصدي هلا لدى             ميكـن أ   الـنموذجي 

تنفـيذ اللوائـح التنظيمـية التقنـية، مسائل قانونية معّينة ال تكون االجابات عليها موجودة                
مــن تلــك  يف نصــوص قانونــية أخــرى، قــد يكــون  بــل انون الــنموذجيبالضــرورة يف القــ

ــية األخــرى    ــني اال النصــوص القانون ــثال القوان ــود   م ــني العق ــة وقوان ــني الضــرر  داري وقوان
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انون  االجرائــية املُطــّبقة، الــيت ال يقصــد مــن القــ –والقوانــني اجلنائــية والقوانــني القضــائية  
 .تناوهلاي أن النموذجي

  
 القانونية املفاعيل   مزيد من اليقني بشأن -دال

 للتوقيعات االلكترونية
 

 يف اضافة مزيد من     موذجي اجلديد انون الن  الرئيسية للق  السـمات  ىحـد اتمـثل   ت -٧١
 بشأن  النموذجي األونسيترال من قانون٧الـيقني إىل تطبـيق املعـيار املرن الوارد يف املادة          

ــية  ــتجارة االلكترون ــيا    خبصــوص  ال ــباره نظــريا وظيف ــيع االلكــتروين باعت االعــتراف بالتوق
ــيع اخلطــي  ــادة    .للتوق ــلي نــص امل ــيما ي ــانون ٧وف ــنموذ األونســيترال مــن ق  بشــأن جي ال

 :التجارة االلكترونية

ستوىف ذلك الشرط   عـندما يشـترط القانون وجود توقيع من شخص، يُ          )١"( 
 :بالنسبة إىل رسالة البيانات اذا

خدمت طـريقة لتعـيني هويـة ذلـك الشـخص والتدلـيل على موافقة               اسـتُ  )أ(" 
 ذلك الشخص على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات؛ و

لطـريقة جديـرة بالـتعويل علـيها بـالقدر املناسـب للغرض             كانـت تلـك ا     )ب(" 
نشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البيانات، يف ضوء كل الظروف، مبا يف ذلك                   الـذي أُ  

 .أي اتفاق متصل باألمر

خــذ الشــرط املنصــوص علــيه فــيها شــكل   ســواء اّت) ١(تســري الفقــرة  )٢"( 
 الـيت تترتـب عـلى عـدم وجود          في يف القـانون مبجـرد الـنص عـلى العواقـب           الـتزام أو اكـتُ    

 .توقيع

 ."[…]: ال تسري أحكام هذه املادة على ما يلي                        )٣"( 
 

، عــلى الــنحو  إىل االعــتراف بوظــائف التوقــيع يف بيــئة ورقــية ٧وتســتند املــادة  -٧٢
 . أعاله٢٩املبني يف الفقرة 

ية ال  د من القيمة القانون   جرَّشـترط توثـيقها ال تُ     وبغـية ضـمان أن الرسـالة الـيت يُ          -٧٣
حدى الوسـائل الـيت تتمـيز هبـا املسـتندات الورقـية، تعتمد              إقـة بـ   لسـبب اال ألهنـا غـري موثّ       

فهـي حتــدد الشـروط العامـة الواجــب توافـرها حــىت تعتـرب رســائل      .  هنجـا شــامال ٧املـادة  
البـيانات موثقـة توثـيقا يتسـم باملصـداقية مبـا فـيه الكفايـة وحـىت تكون واجبة النفاذ رغم                    



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية : اجلزء الثاين 43
 

 

ز وتركّ. قـيع الـيت تشـكل حالـيا عقـبات تعـترض الـتجارة االلكترونية              وجـود شـروط التو    
ر الوثيقة والتأكيد على  عـلى الوظيفتني األساسيتني للتوقيع ومها حتديد هوية حمرّ    ٧املـادة   

املـبدأ الذي يفيد بأن     ) أ) (١(وتقـرر الفقـرة     . موافقـة حمـرر تلـك الوثـيقة عـلى مضـموهنا           
 باستخدام طريقة   ،يع يتم أداؤها، يف البيئة االلكترونية     الوظـائف القانونـية األساسـية للتوق      

لـتحديد هوية منشىء رسالة البيانات وللتأكيد على موافقة املنشىء على رسالة البيانات             
 .تلك

ن الذي ينبغي أن    اهنجا مرنا فيما يتعلق مبستوى األم     ) ب) (١(وترسـي الفقـرة      -٧٤
وينــبغي أن تكــون الطــريقة  ). أ) (١ (توفــره طــريقة حتديــد اهلويــة املســتخدمة يف الفقــرة  

ــرة   ــيها ) أ (١املســتخدمة مبوجــب الفق ــتعويل عل ــة لل ــذي   قابل ــم للغــرض ال ــالقدر املالئ  ب
أنشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البـيانات ، يف ضـوء كـل الظـروف، مبا يف ذلك أي             

 .اتفاق بني منشىء رسالة البيانات واملرسل اليه

طريقة ) أ) (١(طريقة املستخدمة مبوجب الفقرة      فيما اذا كانت ال    ولـدى البـتّ    -٧٥
العوامـل القانونـية والتقنـية والتجارية اليت ميكن وضعها يف االعتبار تتضمن             فـإن   ،  مناسـبة 
مسـتوى الـتطور الـتقين للمعدات اليت يستخدمها كل طرف من األطراف؛             ) أ: (مـا يـلي   

 حتدث به املعامالت    التواتر الذي ) ج(طبـيعة النشـاط التجاري لتلك األطراف؛ و        )ب(و
وظــيفة الشــروط اخلاصــة ) ه(نــوع املعاملــة وحجمهــا؛ و) د(الــتجارية بــني األطــراف؛ و

االمتثال ) ز(قدرات نظم االتصال؛ و   ) و(بالتوقـيع يف أيـة بيـئة قانونـية وتنظيمية معّينة؛ و           
الــنطاق املتــنوع مــن اجــراءات التوثــيق ) ح(الوســطاء؛ وحيددهــا الجــراءات التوثــيق الــيت 

وجود ) ي(االمتـثال لألعراف واملمارسات التجارية؛ و      )ط(ي يتـيحه أي وسـيط؛ و      الـذ 
ــي ــية ازاء الرســائل غــري املــأذون هبــا؛ و  اتآل ــيمة املعلومــات  ) ك( للتغطــية التأمين أمهــية وق

توافـر طـرائق بديلة لتحديد اهلوية، وتكاليف التنفيذ؛          )ل(الـواردة يف رسـالة البـيانات؛ و       
يـد اهلويـة أو عدم قبوهلا يف الصناعة املعنية أو امليدان املعين،           مـدى قـبول طـريقة حتد      ) م(و

أي ) ن(يف وقــت االتفــاق عــلى الطــريقة ويف الوقــت الــذي تــبلّغ فــيه رســالة البــيانات؛ و 
دلــيل تشــريع قــانون األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة  (عوامــل أخــرى ذات صــلة 

 ).٥٨ إىل ٥٦ و ٥٣االلكترونية، الفقرات 

  األونسيترال مـن قـانون   ) ب) (١ (٧ن يف املـادة     ادا إىل املعـيار املـرن املبـيّ       واسـتن  -٧٦
انون الــنموذجي  مــن القــ٧ و ٦املادتــان تنشــئ ،  بشــأن الــتجارة االلكترونــيةالــنموذجي

لقابلية  آلـية ميكـن هبـا جعـل التوقيعات االلكترونية اليت تستويف املعايري املوضوعية        اجلديـد 
ورهنا بالوقت الذي يتم فيه     . ا القانوين مفعوهلل البت املبكر يف      تـنا  الـتعويل الـتقين علـيها     

الــتأكد مــن االعــتراف بتوقــيع الكــتروين باعتــباره يــناظر وظيفــيا التوقــيع اخلطــي، ينشــئ   
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 ٧يف املادة فالـنظام األول واألعم هو النظام املبني  . القـانون الـنموذجي نظـامني متمـيزين      
" طريقة"أي  وهو يتناول   . التجارة االلكترونية  بشأن   الـنموذجي األونسـيترال   مـن قـانون     

 ملفعولاأما  . ضي التوقيع اخلطي  تميكـن اسـتخدامها السـتيفاء االشـتراط القانوين الذي يق          
على اثبات أهنا جديرة بالتعويل     فيتوقف  كنظري للتوقيع اخلطي    " الطـريقة "القـانوين لـتلك     

ــائع   ــيها لــدى جهــة تبــت يف الوق ــثاين واألضــيق . عل ــنظام ال ــنظام الــذي ينشــئه  وال  هــو ال
 طـرائق التوقـيع االلكتروين اليت قد تعترف سلطة تابعة           و يتـناول  وهـ . انون الـنموذجي  القـ 

قابلية للدولـة، أو هيـئة خاصـة معـتمدة، أو تعترف األطراف نفسها، بأهنا تستويف معايري                 
ــالــتعويل الــتقين . )٤٩ة ، الفقــرA/CN.9/484انظــر الوثــيقة ( القــانون الــنموذجي نة يف املبّي

ومـزية ذلـك االعـتراف هـي أنـه حيقـق اليقني ملستخدمي تقنيات التوقيع االلكتروين تلك                
 . التوقيع االلكتروين فعلياةقبل أن يستخدموا تقني

  
   قواعد سلوك أساسية لألطراف املعنية-هاء

 
 املســؤولية الــيت قضــايا، بــأي قــدر مــن التفصــيل، انون الــنموذجيتــناول القــيال  -٧٧

وهي . تقـع عـلى خمـتلف األطـراف املشتركة يف تشغيل نظم التوقيع االلكتروين           ميكـن أن    
 انون النموذجيغـري أن الق .  القـانون الـنموذجي   للقـانون املُطـّبق غـري    القضـايا تـترك هـذه     

ضــع معــايري ميكــن أن جيــري عــلى أساســها تقيــيم ســلوك تلــك األطــراف، أي املوقّــع،     ي
 . خدمات التصديققدموالطرف املعّول، وم

 تفاصــيل للمــبدأ األساســي الــذي انون الــنموذجيضــع القــفيع، بشــأن املوقّــأمــا  -٧٨
ع ينـبغي أن ميارس حرصا معقوال فيما يتعلق بأداة التوقيع االلكتروين اليت             مفـاده أن املوقّـ    

ينـتظر مـن املوقّـع أن ميـارس حرصـا معقـوال لـتفادي االسـتخدام غري املأذون به             اذ  . لديـه 
 يضـمن التوقيع الرقمي يف حد ذاته أن املوقّع هو الشخص الذي   وال. ألداة التوقـيع تلـك    

ويف أفضـل احلـاالت، يوفّـر التوقيع الرقمي تأكيدا بأنه ميكن أن ُينسب إىل      . وقّـع بـالفعل   
واذا كـان املوقّـع يعـلم، أو كان ينبغي       ). ٥٠، الفقـرة    A/CN.9/484انظـر الوثـيقة     (املوقّـع   

 ملا يثري الشبهة فينبغي له أن خيطر، دون تأخري ال  لـه أن يعـلم، بـأن أداة التوقـيع تعرضت    
لى التوقيع االلكتروين تعويله عع غ له، أي شـخص ميكن أن يكون من املعقول توقّ  ّومسـ 
خدمت شــهادة لدعــم التوقــيع  وإذا اســُت.  خدمــات تدعــم التوقــيع االلكــتروين تقدميــهأو 

التأكيدات  واكتمال كل االلكـتروين فينـتظر أن ميـارس املوقّع حرصا معقوال لضمان دقة       
 . فيما يتصل بالشهادةهاجلوهرية املقدمة من

قابلية ينـتظر مـن الطـرف املعـّول أن يـتخذ خطـوات معقولـة للـتحقق مـن           كمـا    -٧٩
وإذا كـان التوقـيع االلكتروين مدعوما بشهادة فينبغي        .  التوقـيع االلكـتروين    الـتعويل عـلى   
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صــحيحة أم  الشــهادة ا إن كانــتأن يـتخذ الطــرف املعــّول خطــوات معقولــة للـتحقق ممــ  
 .، وأن يراعي أي قيود مفروضة على الشهادةمعلّقة أم ملغاة

 خدمات التصديق هو أن يستخدم نظما واجراءات  قدممعلى  والواجـب العـام      -٨٠
فــيما املــوّرد الــيت يقدمهــا تأكــيدات ومــوارد بشــرية جديــرة بالــثقة، وأن يتصــرف وفقــا لل

 خدمـات التصديق أن  قـدم ممـن  توقع وة عـلى ذلـك، يُـ   عـال . يـتعلق بسياسـاته وممارسـاته     
اجلوهرية اليت يقدمها فيما   التأكيدات  ميـارس حرصـا معقـوال لضـمان دقـة واكـتمال كل              

وينــبغي ملــورد خدمــات التصــديق أن يقــدم يف الشــهادة املعلومــات       . يــتعلق بالشــهادة 
ينبغي كما . قرف املعّول أن حيدد هوية مورد خدمات التصديــ الضـرورية الـيت تتـيح للط    

 احملــددة هويــته يف الشــهادة كــان يســيطر عــلى  وقّــعأن امل) أ: (لــه أيضــا أن يــبني مــا يــلي 
بــيانات انشــاء أن ) ب(؛ الــذي صــدرت فــيه الشــهادة وقــت الالتوقــيع يف بــيانات انشــاء 

 قــدموينــبغي مل. التوقــيع كانــت صــاحلة يف الــتاريخ الــذي صــدرت فــيه الشــهادة أو قــبله  
: ، أن يقـدم معلومـات اضـافية بشأن ما يلي   عـّول الطـرف امل  احل  ولصـ خدمـات التصـديق،     

وجـود أي قيود على األغراض أو  ) ب(ع؛ الطـريقة املسـتخدمة يف حتديـد هويـة املوقّـ          ) أ(
احلالة ) ج(التوقيع أو الشهادة؛    بـيانات انشاء    القـيمة الـيت جيـوز أن تسـتخدم مـن أجـلها              

 قــيود عــلى نطــاق أو مــدى مســؤولية  وجــود أي) د(التوقــيع؛ لبــيانات انشــاء التشــغيلية 
مـا ان كانـت هـناك وسـائل مـتاحة للموقع لتقدمي اشعار              ) ه(خدمـات التصـديق؛     مقـدم   
ما ان كانت هناك خدمة     ) و(التوقـيع قـد تعرضـت ملـا يـثري الشـبهة؛             بـيانات انشـاء     بـأن   
 . يف الوقت املالئممقّدمةالغاء 

 مدى ما   ديراسترشـادية لـتق    قائمـة مفـتوحة بعوامـل        انون الـنموذجي  قـدم القـ   يو -٨١
 خدمات التصديق   قدمتتمـيز بـه الـنظم واالجـراءات واملـوارد البشـرية الـيت يسـتخدمها م                

 .من جدارة بالثقة
  

 ازاء التكنولوجيات  اطار حمايد -واو
 

معايري  على   انون النموذجي نص الق يـ بالـنظر إىل سـرعة االبـتكار التكـنولوجي،           -٨٢
ــيعات ل ــيها   العــتراف القــانوين بالتوق ــبار للتكنولوجــيا املســتخدمة ف ــية دون اعت  االلكترون
وأدوات القــياس  ؛مــثال التوقــيعات الرقمــية الــيت تعــتمد عــلى نظــم الترمــيز غــري املتــناظرة(

الـيت متكّـن مـن حتديـد هوية األفراد عن طريق مساهتم البدنية، سواء عن طريق                 (األحـيائي   
 التعرف على الصوت، أو فحص الـيد أو شـكل الوجـه، أو قـراءة بصـمات األصـابع، أو             

؛ )(PINs؛ ونظـم الترميز املتناظرة؛ واستخدام أرقام اهلوية الشخصية          .)شـبكية العـني، اخل    
كوسـيلة للـتحقق من رسائل البيانات عن طريق ما يسمى           " الـرموز "واسـتخدام أمـارات     
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خلطية؛ أو أي أداة أخرى حيتفظ هبا املوقّع؛ والصيغ الرقمية للتوقيعات ا       " ذكـية "بطاقـات   
 والتقنيات  .”OK-box“ودينامـيات التوقـيع؛ وطـرائق أخـرى، كالنقر على مربع املوافقة             

املخـتلفة املذكـورة آنفـا ميكـن اسـتخدامها معـا للتقلـيل مـن املخاطـر يف النظام املستخدم                     
 ).٥٢، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (

  
   عدم التمييز ضد التوقيعات االلكترونية األجنبية-زاي

 
يقـرر القـانون الـنموذجي مـبدأ أساسـيا مفاده أن مكان املنشأ، يف حد ذاته، ال                   -٨٣

ــبغي،       ــبغي، وإىل أي مــدى ين ــا ان كــان ين ــة طــريقة عــامال حيــدد م ــبغي أن يكــون بأي ين
ــبارها ميكــن أن تكــون       ــية باعت ــية األجنب ــيعات االلكترون ــتراف بالشــهادات أو التوق االع

ــة    ــيا يف الدول ــيقة  (املشــترعة ســارية املفعــول قانون ). ٥٣، الفقــرة A/CN.9/484انظــر الوث
فالبـت فـيما ان كانـت الشـهادة أو التوقـيع االلكـتروين ميكـن أن يكونـا سـاريي املفعول                      

نـبغي أن يـتوقف عـلى املكان الذي صدرت فيه        قانونـيا، وإىل أي مـدى ميكـن ذلـك، ال          
، بل على قابلية    )٢٧قرة  ، الف A/CN.9/483انظر الوثيقة   (الشـهادة أو التوقـيع االلكـتروين        

انظر أدناه، الفقرات    (١٢وذلـك املبدأ األساسي موّضح يف املادة        . الـتعويل الـتقين علـيها     
١٦٠-١٥٢.( 

   
   املساعدة اليت تقدمها أمانة األونسيترال-خامسا

 
   املساعدة على صوغ التشريعات-ألف

 
 األونسيترال، تقدم   يف سـياق أنشـطة التدريـب واملسـاعدة اليت تضطلع هبا أمانة             -٨٤

ــتند إىل قـــ        ــريعات تسـ ــداد تشـ ــية العـ ــورة التقنـ ــتوفري املشـ ــدول بـ ــاعدة إىل الـ  انوناملسـ
 إىل  نفســهاتقــدم املســاعدةكمــا .  بشــأن التوقــيعات االلكترونــيةلــنموذجياألونسـيترال ا 

أي  (احلكومـات الـيت تـنظر يف سـن تشـريعات تسـتند إىل قوانـني األونسيترال النموذجية                 
ــانون األون ــانون األونســـيترال      قـ ــتجاري الـــدويل، وقـ ــنموذجي للتحكـــيم الـ ســـيترال الـ

الـنموذجي للـتحويالت الدائـنة الدولـية، وقـانون األونسـيترال الـنموذجي الشتراء السلع                 
واالنشــاءات واخلدمــات، وقــانون األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة االلكترونــية،   

 اليت تنظر    احلكومات ، أو ) احلـدود  وقـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن االعسـار عـرب           
 .يف االنضمام إىل احدى اتفاقيات القانون التجاري الدويل اليت أعدهتا األونسيترال
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 انون النموذجي وميكـن احلصـول مـن األمانـة عـلى مـزيد مـن املعلومات عن الق                 -٨٥
وعــن ســائر القوانــني النموذجــية واالتفاقــيات الــيت وضــعتها األونســيترال، وذلــك عــلى     

 :عنوان التايلال
 

  International Trade Law Branch, Office of Legal Affairs 
  United Nations 

  Vienna Inernational Centre 
  P.O. Box 500 

  A-1400, Vienna, Austria 
 4060-26060 (1-43+)  أو  )4061: (هاتف   
 5813-26060 (1-43+): نسخ برقي       
 uncitral@uncitral.org: لكتروين     ابريد    
    org.uncitral.www://http: صفحة املوقّع على االنترنت                

   معلومات عن تفسري التشريعات املستندة -باء
 لقانون النموذجيإىل ا

ــ -٨٦ ــيقات املتصــلة بالقــ  ترّح ــة بالتعل ــنموذجيب األمان ــك  انون ال ــيل، وكذل  وبالدل
وعــند اشــتراع . انون الــنموذجيتصــلة بســن التشــريعات املســتندة إىل القــ باملعلومــات امل

يف نظـــام معلومـــات الســـوابق هـــذا القـــانون الـــنموذجي درج ي، ســـانون الـــنموذجيالقـــ
ــيترال     ــوص األونسـ ــتندة إىل نصـ ــائية املسـ ــع وتعمـــيم   (CLOUT)القضـ ــتخدم جلمـ ، املسـ

انـني النموذجـية املنبـثقة عن       املعلومـات عـن السـوابق القضـائية املـتعلقة باالتفاقـيات والقو            
ــدويل بالنصــوص      . أعمــال األونســيترال  ــز الوعــي ال ــنظام هــو تعزي والغــرض مــن هــذا ال

وتنشر األمانة،  . التشـريعية اليت صاغتها األونسيترال وتيسري تفسريها وتطبيقها املوحدين        
باللغـات الرمسـية السـت لألمـم املتحدة، خالصات للقرارات، وتوفر، مقابل رد تكاليف           

والنظام مشروح يف دليل    . االستنسـاخ، القـرارات الـيت أعـدت اخلالصـات عـلى أساسها            
ــية     ــة يف نســــــخة ورقــــ ــيه مــــــن األمانــــ ــتعملني الــــــذي ميكــــــن احلصــــــول علــــ املســــ

(A/CN.9/SER.C/GUIDE/1)           وعـلى صـفحة موقـع األونسـيترال على االنترنت، املذكورة  
 .أعاله
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 ادةمف  التعليقات على املواد مادة -الفصل الثاين
 
 العنوان

 
 "القانون النموذجي           "

 ، طوال عملية اعداده، باعتباره اضافة اىل قانون       ظـل القـانون الـنموذجي ُيدَرك       -٨٧
 ينـبغي أن تعـامل عـلى قـدم املساواة            بشـأن الـتجارة االلكترونـية       الـنموذجي  األونسـيترال 

 . نفسهمعه وأن يكون هلا طابعه القانوين
  

  نطاق االنطباق- ١املادة 
 

ــانون  ُي  ــذا الق ــثما ُتطــبق ه ــية يف ســياق   حي ــيعات الكترون  أنشــطة *ســتخدم توق
 .لغي أية قاعدة قانونية يكون القصد منها محاية املستهلكي ال و وه**.جتارية

  
 تعليقات عامة         

 
ــادة    -٨٨ ــن امل ــد نطــاق   ١الغــرض م ــنموذجي   هــو حتدي ــانون ال ــيق الق ــنهج . تطب وال

 من حيث املبدأ، على تغطية مجيع األحوال    هـو العمل،   القـانون الـنموذجي   املسـتخدم يف    
الفعلـية الـيت تسـتخدم فـيها التوقـيعات االلكترونـية، دون اعتبار لتقنية التوقيع االلكتروين         

ــنموذجي أن اســتبعاد أي   . أو التوثــيق احملــددة املســتخدمة  ورئــي لــدى اعــداد القــانون ال
                                                                    

 اقـترح اللجـنة الـنص الـتايل للـدول الـيت قـد ترغـب يف توسيع نطاق تطبيق هذ                    ت * 
 :انونالق

:  حيــثما تســتخدم توقــيعات الكترونــية، مــا عــدا يف األحــوال التالــيةانون القــاطـبق هــذ ُي" 
".[...] 
 تفسـريا واسـعا عـلى أنه يشمل املسائل الناشئة           "جتـاري "بغي تفسـري مصـطلح      ينـ  ** 

ــة      ــة أم غــري تعاقدي ــتجاري، ســواء أكانــت تعاقدي ــات ذات الطــابع ال وتشــمل . عــن مجــيع العالق
أية معاملة جتارية   : ذات الطـابع الـتجاري املعـامالت التالـية عـلى سبيل املثال ال احلصر              العالقـات   

لــتوريد أو تــبادل الســلع أو اخلدمــات؛ اتفــاق الــتوزيع؛ التمثــيل الــتجاري أو الوكالــة الــتجارية؛    
ــنح         ــية؛ م ــال اهلندس ــارية؛ األعم ــات االستش ــييد املنشــآت؛ اخلدم ــاري؛ تش ــيع اإلجي ــة؛ الب العومل

االسـتثمار؛ الـتمويل؛ األعمـال املصـرفية؛ التأمني؛ اتفاق أو امتياز االستغالل؛ املشاريع            الـرخص؛   
املشتركة وغريها من أشكال التعاون الصناعي أو األعمايل؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو حبرا  

 .أو بالسكك احلديدية أو بالطرق الربية
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ــيد يف نطــا       ــانون شــكل مــن األشــكال أو أي وســيطة مــن الوســائط عــن طــريق ق ق الق
الـنموذجي قـد يـؤدي اىل صـعوبات عملـية وسـيتناىف مـع الغرض املتمثل يف توفري قواعد                    

لــدى و.  حــيادا حقيقــيا،"حمــايدة ازاء التكنولوجــيات"، وكذلــك "الوســائطازاء حمــايدة "
راعـى فـريق األونسـيترال العـامل املعـين بالتجارة االلكترونية            اعـداد القـانون الـنموذجي،       

 أي التوقــيعات ،"التوقــيعات الرقمــية "تكــنولوجي، وان كــان يــدرك أن   مــبدأ احلــياد ال 
 هـي تكنولوجيا  االلكترونـية الـيت يتحصـل علـيها بتطبـيق الترمـيز بواسـطة زوج مفاتـيح،                  

 ).٥٤، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (واسعة االنتشار بوجه خاص 
  

 * ةــاحلاشي
 

مهر بتوقيع  سـائل البـيانات اليت تُ     طـبق القـانون الـنموذجي عـلى مجـيع أنـواع ر            ُي -٨٩
، وال يوجـد يف القـانون النموذجي ما مينع دولة مشترعة من    ة قانونـي  داللـة الكـتروين ذي    

توسـيع نطـاق القـانون الـنموذجي ليشـمل اسـتخدام التوقـيعات االلكترونية خارج اجملال               
بــني فمــثال يف حــني أن تركــيز القــانون الــنموذجي ال ينصــب عــلى العالقــات . الــتجاري

 فــان القــانون الــنموذجي لــيس  العمومــية،مســتعملي التوقــيعات االلكترونــية والســلطات  
صــيغة * وتقـدم احلاشـية  . كـون غـري قـابل للتطبـيق عـلى تلـك العالقـات       يمقصـودا بـه أن   

بديلـة ميكـن أن تستخدمها الدول املشترعة اليت ترى أن من املالئم توسيع نطاق القانون                
 .ال التجارياجمليتجاوز النموذجي اىل ما 

  
 ** احلاشية

 
توي على اشارة اىل أن تركيزه ينصب      حيئـي أن القـانون الـنموذجي ينبغي أن          ُر -٩٠

عد انطالقا من اخللفية    عـلى األنـواع من األحوال اليت تصادف يف امليدان التجاري وأنه أُ            
 ١املادة  ولذلك السبب، تشري    . املتمـثلة يف العالقـات الـيت تنشـأ يف جمـال الـتجارة واملـال               

وهذه . اشـارات بشـأن معـىن تلـك العـبارة        ** ، وتقـدم، يف احلاشـية     ،"أنشـطة جتاريـة   "اىل  
االشـارات ميكـن أن تكـون ذات فـائدة عـلى وجـه اخلصـوص للبلدان اليت ال يوجد فيها                     

 من  ١غة، لدواعي االتساق، على غرار حاشية املادة        وقـانون جتـاري منفصـل، وهي مص       
أيضــا باعتــبارها  املــنقولة (ي للتحكــيم الــتجاري الــدويل   قــانون األونســيترال الــنموذج  

 مــــن قــــانون األونســــيترال الــــنموذجي بشــــأن الــــتجارة ١ملــــادة عــــلى ا** **احلاشــــية
ويف بلـــدان معيـــنة، ال يعتـــرب اســـتخدام احلواشـــي يف النصـــوص القانونـــية ). االلكترونـــية

انون النموذجي أن  القشترعةولذلك ميكن للسلطات الوطنية امل. ممارسـة تشـريعية مقبولة   
 .تنظر يف امكانية ادراج نص احلواشي يف منت النص نفسه
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 محاية املستهلكني
 

 قوانــني خاصــة حلمايــة املســتهلكني ميكــن أن حتكــم الــبلدانتوجــد لــدى بعــض  -٩١
وفـيما يتعلق بقوانني املستهلكني  . جوانـب معيـنة مـن جوانـب اسـتخدام نظـم املعلومـات        

مــثل قــانون (ك ســابقة مــن صــكوك األونســيترال هــذه، كمــا كــان احلــال بصــدد صــكو 
األونسـيترال الـنموذجي للتحويالت الدائنة الدولية وقانون األونسيترال النموذجي بشأن           

ئــي أنــه ينــبغي أن يشــار اىل أن القــانون الــنموذجي صــيغ دون   ، ُر)الــتجارة االلكترونــية
يف الوقت نفسه، رئي    و. عـناية خاصـة باملسـائل اليت قد تنشأ يف سياق محاية املستهلكني            

أنــه ال يوجــد ســبب الســتبعاد األحــوال املــتعلقة باملســتهلكني، بواســطة حكــم عــام، مــن 
نطـاق القـانون الـنموذجي، خاصـة وأن أحكـام القـانون الـنموذجي قـد يتـبني أهنا مفيدة                      
. جــدا حلمايــة املســتهلكني، تــبعا للتشــريعات الســائدة يف كــل دولــة مشــترعة عــلى حــدة

 بــأن أي قــانون مــن هــذا القبــيل حلمايــة املســتهلكني ميكــن أن   ١ادة ولذلــك تعــترف املــ
عون اىل ل املشـــّرواذا توّصـــ. ون له األســـبقية عـــلى أحكـــام القـــانون الـــنموذجي      ـــــتك

اسـتنتاجات خمـتلفة بشـأن مـا يترتـب عـلى القـانون النموذجي من أثر مفيد يف معامالت                    
سـتبعاد املسـتهلكني مـن نطاق       املسـتهلكني يف أي بلـد معـني فـيمكن هلـم أن يـنظروا يف ا                

ــيق  ــذي  تطب ــنص التشــريعي ال ــشــترع يال ــنموذجي ب ــا مســألة مــن ميكــن   . ه القــانون ال أم
الواجــب تطبــيقه مــن األفــراد أو اهليــئات فهــي مــتروكة للقــانون  " مســتهلكني"ارهم باعتــ

 .خارج نطاق القانون النموذجي
  

 اخليةاستخدام التوقيعات االلكترونية يف املعامالت الدولية والد
 

ي وينــبغي توّخــ. وصــى بتطبــيق القــانون الــنموذجي عــلى أوســع نطــاق ممكــن  ُي -٩٢
اقــه يف طالقــانون الــنموذجي بواســطة حصــر ن تطبــيق احلــذر بوجــه خــاص مــن اســتبعاد  

االســتعماالت الدولــية للتوقــيعات االلكترونــية، ألن ذلــك احلصــر قــد يعتــرب قصــورا عــن  
فضال عن ذلك فان االجراءات املتنوعة . مالحتقـيق أهـداف القانون النموذجي حتقيقا كا     

املـتاحة مبوجـب القـانون الـنموذجي لتقييد نطاق استخدام التوقيعات االلكترونية اذا لزم               
قـد تقلل من ضرورة تقييد نطاق القانون    ) وذلـك مـثال ألغـراض السياسـة العامـة         (األمـر   

وذجي ضـــروري وفــره القــانون الــنم   يـــتوخى أن يوالــيقني القــانوين الــذي    . الــنموذجي 
ــية  ــية والدولـ ــية   وميكـــن أن يـــؤدي .للـــتجارة الداخلـ ــيعات االلكترونـ ــيز بـــني التوقـ التميـ

ــتجارية       ــامالت ال ــية املســتخدمة يف ســياق املع ــيعات االلكترون ــيا والتوق املســتخدمة داخل
 اىل اجياد   ، وبالتايل امني حيكمـان اسـتخدام التوقـيعات االلكترونـية        ظـ وجـود ن  الدولـية اىل    

 ).٥٥، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة  (أمام استخدام تلك التقنياتعقبات خطرية 
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 االحاالت اىل وثائق األونسيترال
 

، (A/56/17) ١٧الوثـائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم           
 ؛٢٨٤ والفقرة ٢٤٢ و٢٤١الفقرتان 

A/CN.9/493 ؛٩٢-٨٨، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/484  ،       ؛ ٥٥ و  ٥٤الفقرتان 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88            ؛ ٩١-٨٧، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/467        ؛ ٢٤-٢٢، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84       ؛ ٢٢، الفقرة 
A/CN.9/465        ؛ ٤٢-٣٦، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82       ؛ ٢١، الفقرة 
A/CN.9/457        ٦٤-٥٣، الفقرات.   

  التعاريف-٢املادة 
 

 :ألغراض هذا القانون 

يعـين بـيانات يف شـكل الكـتروين مدرجـة يف رسـالة       " وقـيع الكـتروين  ت" )أ( 
بــيانات أو مضــافة الــيها أو مرتــبطة هبــا منطقــيا، جيــوز أن تســتخدم لتعــيني هويــة املوقّــع   
ــواردة يف رســالة      ــيان موافقــة املوقّــع عــلى املعلومــات ال ــيانات، ولب بالنســبة اىل رســالة الب

 البيانات؛

ات أو ســجال آخــر يؤكــدان االرتــباط بــني  تعــين رســالة بــيان" شــهادة" )ب( 
 املوقّع وبيانات انشاء التوقيع؛

تعين معلومات يتم انشاؤها أو ارساهلا أو استالمها أو         " رسـالة بيانات  " )ج( 
ختزيـنها بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـاهبة، مبا يف ذلك، على سبيل املثال          

ــيانات أ  ــبادل االلكــتروين للب ــتلكس أو  ال احلصــر، الت و الــربيد االلكــتروين أو الــربق أو ال
 النسخ الربقي؛

ف امــا يعـين شخصـا حائـزا عـلى بـيانات انشـاء توقـيع ويتصـرّ        " موقّـع " )د( 
 له؛ بالنيابة عن الشخص الذي ميثّوإماباالصالة عن نفسه 

يعــين شخصــا يصــدر الشــهادات وجيــوز أن  " م خدمــات تصــديقمقــّد" )ه( 
 .التوقيعات االلكترونيةيقدم خدمات أخرى ذات صلة ب



٢٠٠١قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية مع دليل االشتراع   52
 

 

يعـين شخصـا جيـوز أن يتصـرف اسـتنادا اىل شهادة أو              " طـرف معـّول   " )و( 
 .اىل توقيع الكتروين

  
 "توقيع الكتروين         "تعريف عبارة         

 
 التوقيع االلكتروين باعتباره نظريا وظيفيا للتوقيع اخلطي                                

 
ليدية للتوقيع  أن يشمل مجيع االستعماالت التق    " توقيع الكتروين "يقصـد مبفهوم     -٩٣

اخلطــي الحــداث مفعــول قــانوين، حيــث ان تعــيني هويــة املوقّــع وقــرن ذلــك الشــخص     
" التوقيع"مبحـتوى املسـتند ليسـا أكـثر مـن احلـد األدىن املشـترك للـنهوج املخـتلفة بشـأن                      

وقد سبق أن   ).  أدناه ١٢٠ و ١١٧انظـر الفقـرتني     (املوجـودة يف الـنظم القانونـية املتبايـنة          
 مـن قانون األونسيترال  ٧توقـيع اخلطـي تلـك يف سـياق اعـداد املـادة           نوقشـت وظـائف ال    

وعلـيه فـان تعـريف التوقيع االلكتروين بأنه قادر     . الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية       
عـلى بـيان املوافقـة عـلى املعلومـات امنـا يعـين أساسـا وضـع شـرط مسبق تقين لالعتراف                       

وال يــتجاهل . ء نظــري للتوقــيع اخلطــي  بتكنولوجــيا معيــنة باعتــبارها قــادرة عــلى انشــا     
ميكــن " توقــيعات الكترونــية"الــتعريف أن التكنولوجــيات الــيت يشــار الــيها عــادة بعــبارة   
والــتعريف امنــا يــبني تركــيز  . اســتخدامها ألغــراض غــري انشــاء توقــيع ذي داللــة قانونــية 

يعات القــانون الــنموذجي عــلى اســتخدام التوقــيعات االلكترونــية كــنظائر وظيفــية للتوقــ   
وبغية عدم ادراج أي تقييد تقين بشأن ). ٦٢، الفقرة A/CN.9/483انظـر الوثيقة  (اخلطـية   

الطـريقة الـيت ميكـن لـلموقّع استعماهلا ألداء املعادل الوظيفي للتوقيع خبط اليد، أو االحياء                 
" جيوز أن تستخدم  "اليت  " البيانات"بذلـك التقيـيد الـتقين، فُّضـلت صـيغة مـرنة تشـري اىل                

على أداء تلك   " قادر تقنيا "أي اشـارة اىل الوسـائل الـيت يسـتعملها املوقّع الذي هو              عـلى   
 )١٦(.الوظائف

  
 االستعماالت املمكنة األخرى للتوقيع االلكتروين                           

 
توقيع "واملفهوم التقين لعبارة    " توقيع"ينـبغي التميـيز بـني املفهوم القانوين لعبارة           -٩٤

 ممارسـات ال تـنطوي بالضـرورة عـلى انــتاج     ، الـيت هـي مصـطلح تقـين يشــمل    "الكـتروين 
ولدى اعداد القانون النموذجي، رئي أنه ينبغي لفت انتباه         . توقـيعات ذات داللة قانونية    

املسـتعملني اىل احـتمال االلتـباس الـذي ميكـن أن ينشـأ عـن اسـتخدام نفس األداة التقنية           
                                                                    

 .٢٤٤ نفسه، الفقرة املرجع )16( 
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انظر (و بتعيني اهلوية    النـتاج توقـيع ذي داللـة قانونـية ولوظـائف أخـرى تتعلق بالتوثيق أ               
وميكـن أن ينشأ هذا االلتباس بشأن نية املوقّع بوجه          ). ٦٢، الفقـرة    A/CN.9/483الوثـيقة   

ذاتـه مسـتعمال للتعبري عن موافقة املوقّع        " التوقـيع االلكـتروين   "خـاص، اذا كـان أسـلوب        
وية اليت  ، وميكن أن ُيستعمل أيضا ألداء وظائف تعيني اهل        "املوقّـع عليها  "عـلى املعلومـات     

ستقتصـر عـلى ربـط اسـم املوقّـع بإرسـال الرسالة دون االشارة اىل املوافقة على حمتوياهتا            
ــرة  ( ــر الفق ــاه١٢٠انظ ــراض املشــمولة     ).  أدن ــتروين لألغ ــيع االلك ــتعمل التوق ــا اس وطامل

أي التعــبري عــن موافقــة املوقّــع عــلى املعلومــات املوقّــع       (صــراحة بالقــانون الــنموذجي   
ث يف املمارســـة أن يكـــون انشـــاء هـــذا التوقـــيع االلكـــتروين ســـابقا  ، قـــد حيـــد )علـــيها

السـتعماله الفعـلي ويف هذه احلالة، ينبغي تقدير موافقة املوقّع وقت مهر الرسالة بالتوقيع      
 )١٧(.االلكتروين وليس وقت انشاء التوقيع

  
 "شهادة    "تعريف املصطلح           

 
 احلاجة اىل تعريف            

 
 كما هي مستخدمة يف سياق أنواع معينة من       "شهادة"ال خيـتلف معـىن الكلمة        -٩٥

ــنموذجي، اخــتالفا كــبريا عــن       ــانون ال ــرفة يف الق ــية وكمــا هــي مع ــيعات االلكترون التوق
والفارق الوحيد هو أن . معـناها العـام، وهـو أهنـا مسـتند يؤكـد بـه شـخص وقـائع معينة           

الفقرة ، A/CN.9/484انظر الوثيقة (الشـهادة يف شـكل الكـتروين وليست يف شكل ورقي       
ال يوجد يف مجيع النظم القانونية، أو   " شهادة"ولكـن مبـا أن املفهـوم العام للكلمة          ). ٥٦

يف مجـيع اللغـات، فقـد رئـي أن مـن املفيد ادراج تعريف هلا يف سياق القانون النموذجي                 
 ).٦٥، الفقرة A/CN.9/483انظر الوثيقة (
  

 الغرض من الشهادة           
 

ف بوجــود صــلة بــني بــيانات انشــاء التوقــيع  الغــرض مــن الشــهادة هــو االعــترا  -٩٦
وتنشأ الصلة عنـد انتاج بيانات     . واملوقـع أو بـيان وجــود تلـك الصلة أو تأكيد وجودها            

 ).٦٧، الفقرة A/CN.9/483(انشاء التوقيع 

                                                                    
 .٢٤٥الفقرة  نفسه، املرجع )17( 
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 "بيانات انشاء التوقيع            "
 

 يف سـياق التوقـيعات االكترونية اليت        ،"بـيانات إنشـاء التوقـيع     "املقصـود بعـبارة      -٩٧
ليسـت توقـيعات رقمـية، هـو اإلشـارة إىل املفاتيح السرية أو الرموز أو العناصر األخرى                  
ــيع        ــني التوق ــة ب ــتوفري صــلة مأمون ــيع االلكــتروين، ل ــية إنشــاء التوق ــيت تســتخدم يف عمل ال

ــناتج والشــخص املوقّــ    ــيقة   (عااللكــتروين ال ــرة A/CN.9/484انظــر الوث ــي ). ٥٧، الفق فف
، يكــون ، مــثالة الــيت تعــتمد عــلى أدوات القــياس األحــيائيســياق التوقــيعات االلكترونــي

مــثل بصــمة اإلصــبع أو بــيانات فحــص  العنصــر األساســي هــو مؤشــر القــياس األحــيائي،
وال يشـمل الـتعريف سـوى العناصـر اجلوهـرية اليت ينبغي احلفاظ على سريتها                . الشـبكية 

عنه دون اإلضرار   لضـمان نوعـية عملية التوقيع، باستبعاد أي عنصر آخر ميكن الكشف             
التوقيع االلكتروين الناتج، على الرغم من أن ذلك العنصر ميكن أن           بقابلـية الـتعويل على      

ومـن جهـة أخـرى، ويف سـياق التوقـيعات الرقمية اليت تعتمد             .يسـاهم يف عملـية التوقـيع      
ــه     غــري عــلى الترمــيز  ــناظر، فــإن العنصــر التشــغيلي اجلوهــري الــذي ميكــن وصــفه بأن املت

ويف حالة التوقيعات الرقمية، يكون كل من       .  هـو زوج مفاتـيح الترميز      "املوقِّعمرتـبط بـ   "
ونظــرا ألن الغــرض . املفــتاح العمومــي واملفــتاح اخلصوصــي مرتــبطني بالشــخص املوقِّــع  

 هــو تأكــيد الصــلة بــني املفــتاح  ،الرئيســي مــن أي شــهادة، يف ســياق التوقــيعات الرقمــية 
، فمن الضروري أيضا    ) أعاله )١٠ (٦٢ و   ٥٦-٥٣انظـر الفقـرات     (ع  ـالعمومـي واملوقـ   

بيانات إنشاء  "يف حـني أن وصف       و .التصـديق عـلى أن املفـتاح العمومـي يرتـبط بـاملوقِّع            
 هـذا ال يشـمل سوى املفتاح اخلصوصي، فمن املهم اإلشارة، تفاديا للوقوع يف               "التوقـيع 

 الرقمــية،  ، يف ســياق التوقــيعات "الشــهادة"الشــك، إىل أنــه ينــبغي اعتــبار أن تعــريف     
، يشمل تأكيد الصلة بني املوقِّع واملفتاح       ٢ املـادة    مـن  )ب( الفقـرة الفرعـية      يـالـوارد فـ   و

 الوصــفأن يشــملها هــذا أيضــا ومــن العناصــر الــيت ال ينــبغي  .العمومــي املرتــبط بــاملوقِّع
 ا هاماالـنص الـذي جيـري التوقـيع علـيه الكترونـيا وذلك على الرغم من أن له أيضا دور       

 عــن ٦وتعــرب املــادة ). مــن خــالل دالــة البعــثرة أو غــري ذلــك  ( إنشــاء التوقــيع يف عملــية
ــا الفكــرة  ــيت مفاده ــاملوقّ    ال ــبط ب ــبغي أن ترت ــيع ين ــيانات إنشــاء التوق ــيس ب أن ب ــع ول أي ـ

 ).٧٥، الفقرة A/CN.9/483(ر ــص آخــشخ
 

 "رسالة بيانات      "تعريف عبارة         
 

ــبارة    -٩٨ ــريف ع ــيانات "أُخــذ تع ــالة ب ــادة " رس ــن امل ــانون األونســيترال   ٢ م ــن ق  م
الـنموذجي بشـأن التوقـيعات االلكترونـية، باعتـباره مفهومـا واسعا يشمل مجيع الرسائل                
الـيت ُتنـتج يف سـياق الـتجارة االلكترونـية، مبا يف ذلك التجـارة املستندة اىل شبكة الويب       
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)A/CN.9/483 ــرة ــبارة   ). ٦٩، الفقــ ــوم عــ ــر مفهــ ــيانات "وال يقتصــ ــالة بــ ــلى " رســ عــ
ــتجة حاســوبيا لغــري غــرض     االتصــ ــه أيضــا أن يشــمل الســجالت املن االت، بــل يقصــد ب

 ".سجل"يشمل مفهوم عبارة " رسالة"وعليه فان مفهوم عبارة . االتصاالت

ــارة اىل   -٩٩ ــد باالشـ ــاهبة "ويقصـ ــائل املشـ ــانون   " الوسـ ــن القـ ــرض مـ ــيان أن الغـ تبـ
ل أن يستوعب   الـنموذجي لـيس أن ُيطـّبق يف سـياق تقنـيات االتصـال القائمـة فحسب ب                 

أن يشمل مجيع أنواع    " رسالة البيانات "وهدف تعريف   . أيضـا الـتطورات التقنية املتوقعة     
وهلذا الغرض، فان . الرسـائل املنـتجة أو املخـزونة أو املـبلّغة يف شـكل غـري ورقـي أساسـا             

مجــيع وســائل ابــالغ املعلومــات  " الوســائل املشــاهبة"املقصــود أن تســتوعب االشــارة اىل 
الـيت قـد تستعمل ألداء وظائف موازية للوظائف اليت تؤدى بالوسائل املذكورة         وختزيـنها   

، "البصرية"و  " االلكترونية"يف الـتعريف، عـلى الـرغم مـن أن وسـائل االتصال واالبالغ               
ــبارة       ــيق للع ــاملعىن الدق ــد ال تكــون مشــاهبة ب ــثال، ق ــلى ســبيل امل ــانون  . ع وألغــراض الق

 ".نظرية وظيفيا"تعين " مشاهبة"النموذجي، فان كلمة 

، أيضـا، أن يشـمل حالـة االلغاء أو         "رسـالة البـيانات   "كمـا يقصـد مـن تعـريف          -١٠٠
ويفـترض أن يكـون لرسالة البيانات مضمون ثابت من املعلومات، ولكن جيوز    . الـتعديل 

دلــيل تشــريع قــانون األونســيترال الــنموذجي (أن تلغــى أو ُتعــّدل برســالة بــيانات أخــرى 
 ).٣٢-٣٠ترونية، الفقرات بشأن التجارة االلك

 
 "موقّع    "تعريف املصطلح           

 
 "شخصا    "
 

اتســـاقا مـــع الـــنهج املّتـــبع يف قـــانون األونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة   -١٠١
" شخص"االلكترونـية، ينـبغي فهـم أي اشـارة يف القـانون الـنموذجي اجلديـد اىل الكلمة         

ألشــخاص الطبيعــيون أو باعتــبارها تشــمل مجــيع أنــواع األشــخاص أو اهليــئات، ســواء ا  
 ).٨٦، الفقرة A/CN.9/483(الشركات أو اهليئات االعتبارية األخرى 

  
 "بالنيابة عن الشخص الذي ميثله                 "
 

قــد ال تكـــون املقارنـــة بالتوقـــيعات خبـــط الــيد مالئمـــة دائمـــا لالســـتفادة مـــن    -١٠٢
كن للهيئات  ففـي بيئة ورقية، مثال، ال مي      . االمكانـات الـيت تتـيحها التكنولوجـيا العصـرية         

االعتــبارية أن تكــون، بــاملعىن الدقــيق، موقّعــة عــلى الوثــائق الــيت تصــاغ نــيابة عــنها، ألن  
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أما . األشـخاص الطبيعـيني هـم وحدهم الذين يستطيعون انتاج توقيعات أصلية خبط اليد            
التوقـيعات االلكترونـية فـيمكن تصميمها حبيث ميكن أن تنسب اىل الشركات أو غريها               

، وقد  )مبـا يف ذلـك اهليـئات احلكومـية وسـائر اهليـئات العمومـية              (العتـبارية   مـن اهليـئات ا    
توجــد حــاالت تكــون فــيها هويــة الشــخص الــذي يقــوم بالتوقــيع فعلــيا، عــندما يكــون    
التصـرف البشـري الزمـا، غـيــر ذات صـلــة باألغــراض التـي ينشــأ التوقيــع مـن أجلهــا                 

)A/CN.9/483 ٨٥، الفقرة.( 

" موقّع"ك ففي اطار القانون النموذجي ال ميكن فصل مفهوم املصطلح         ومـع ذلـ    -١٠٣
عـن الشـخص الـذي أنـتج أو اهليـئة الـيت أنتجـت فعليا التوقيع االلكتروين، ألن عددا من                     
االلـتزامات احملـددة الـيت تقـع عـلى عـاتق املوقّع مبوجب القانون النموذجي مقترن منطقيا        

غري أنه، ألجل تغطية احلاالت اليت يتصرف       . يعبالـتحكم الفعـلي يف بـيانات انشـاء التوقـ          
أو بالنــيابة عــن الشــخص الــذي "فـيها املوقّــع كممــثل لشــخص آخــر، أبقــي عـلى عــبارة   

ومسألة املدى الذي اليه يكون الشخص ملزما بتوقيع        ". موقّع"يف تعـريف الكلمة     " ميـثله 
 الــذي حيكــم، هــي مســألة ينــبغي أن ُتســّوى وفقــا للقــانون  " نــيابة عــنه"الكــتروين أنــتج 

حســب االقتضــاء، العالقــة القانونــية بــني املوقّــع والشــخص الــذي حــدث انــتاج التوقــيع   
فــتلك املســألة، . االلكــتروين نــيابة عــنه، مــن جهــة، والطــرف املعــّول، مــن جهــة أخــرى  

وكذلـك املسـائل األخـرى املـتعلقة باملعاملـة السـببية، مبا يف ذلك مسائل الوكالة وغريها                  
لقة مبــن يــتحمل املســؤولية النهائــية عــن عــدم امتــثال املوقّــع اللــتزاماته    مــن املســائل املــتع 

هي خارج نطاق   ) أي هـل هـو املوقّـع أم الشـخص الـذي ميثله املوقـّع              (٨مبوجـب املـادة     
 ).٨٧ و٨٦، الفقرتان A/CN.9/483(القانون النموذجي 

  
 "مقّدم خدمات تصديق"تعريف عبارة 

 
ــدم خ    -١٠٤ ــلى مق ــتعني ع ــراض     كحــد أدىن، ي ــتعريفه ألغ ــا ل ــات التصــديق، وفق دم

القـانون الـنموذجي، أن يوفــر خدمـات التصـديق، وميكـن أن يكــون ذلك مـع خدمات                   
 ).١٠٠، الفقرة A/CN.9/483(أخـرى 

ومل ميـيز يف القـانون الـنموذجي بـني األحـوال الـيت ميـارس فـيها مقـدم خدمــات           -١٠٥
الرئيسي أو بصفة عمل فرعي، التصـديق توفـري خدمـات التصـديق باعتـبار ذلـك نشـاطه         
ويشمل التعريف مجيع اهليئات . أو عـادة أو عرضـا، أو مباشرة أو عرب متعاقد من الباطن          

يف ســـياق أنشـــطة "الـــيت تقـــدم خدمـــات التصـــديق يف نطـــاق القـــانون الـــنموذجي، أي 
غـري أنـه، بالـنظر اىل وجود ذلك القيد يف نطاق انطباق القانون النموذجي، لن          ". جتاريـة 
ن اهليـئات الـيت تصدر شهادات ألغراضها الداخلية وليس لألغراض التجارية داخلة             تكـو 
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، املــواد A/CN.9/483 (٢كمــا هــي معــرفة يف املــادة " مقدمــي خدمــات التصــديق"يف فــئة 
٩٩ – ٩٤.( 
  

 "طرف معّول        "تعريف عبارة         
ضـمان االتسـاق يف تعريف األطراف       " طـرف معـّول   "املقصـود بـتعريف عـبارة        -١٠٦
لفة ذات الصـــلة بتشـــغيل خمططـــات التوقـــيعات االلكترونـــية مبوجـــب القـــانون       املخـــت

وألغراض ذلك التعريف، ينبغي تفسري عبارة ). ١٠٧املصـدر نفسه، الفقرة  (الـنموذجي   
تعـريفا واسـعا حبيـث ال تشـمل التصـرف االجيـابـي وحده بل تشمل االغفال              " يتصـرف "

 ).١٠٨، الفقرة A/CN.9/483(أيضا 
 

 وثائق األونسيترال           االحاالت اىل          
، ١٧الوثـــائق الرمســـية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة السادســـة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم   

(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٥١-٢٤٣، و ٢٠٧-٢٠٥، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٠٦-٩٣، املرفق، الفقرات 

A/CN.484       ؛ ٥٧ و  ٥٦، الفقرتان 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88            ؛ ١٠٥-٩٢، املرفق، الفقرات 

A/CN.9/483 ؛ ١٠٩-٥٩لفقرات       ، ا 
 A/CN.9/WG.IV/WP.84  ،       ؛ ٣٦-٢٣الفقرات 

A/CN.9/465     ؛ ٤٢ة  ، الفقر 
 A/CN.9/WG.IV/WP.82    ؛ ٣٣-٢٢ات    ، الفقر 

A/CN.9/457        ؛ ١٠٩،   ٨٩،   ٦٧-٦٦،  ٤٧-٢٢، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.80      ؛ ١٠-٧ ، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.79       ؛ ٢١، الفقرة 

A/CN.9/454     ؛ ٢٠ة  ، الفقر 
 A/CN.9/WG.IV/WP.76    ؛ ٢٠-١٦ات    ، الفقر 

A/CN.9/446        ٤مشروع املادة            (٧٠-٦٢،   )١مشروع املادة            (٤٦-٢٧، الفقرات(   ،
 ؛ )٩مشروع املادة          (١٣٣ و  ١٣٢،   )٨مشروع املادة          (١٣١-١١٣

 A/CN.9/WG.IV/WP.73 ،       ؛ ٦٠-٥٨،  ٥٧-٥٠،  ٣٨-٣٧،  ٢٧-١٦الفقـرات 
A/CN.9/437        ؛ )باء وجيم       مشاريع املواد ألف و             (١١٣-٩٠ و  ٥٠-٢٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.71    ٦٠-٥٢ات    ، الفقر. 
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  املعاملة املتكافئة لتكنولوجيات التوقيع-٣املادة 
 

ل استبعادا أو   ، مبا يشكّ  ٥طـبق أي مـن أحكـام هذا القانون، باستثناء املادة            ال يُ  
ــي        ــتروين تفـ ــيع إلكـ ــاء توقـ ــريقة إلنشـ ــانوين ألي طـ ــول قـ ــن مفعـ ــرمانا مـ ــيدا أو حـ تقيـ

 أو تفي على أي حنو آخر مبقتضيات        ٦املادة   من   ١الفقرة  شـار إليها يف     باالشـتراطات امل  
 .القانون املُطّبق

  
 احلياد ازاء التكنولوجيا

 
 املـبدأ األساسي الذي مفاده أنه ال ينبغي التمييز ضد أي طريقة             ٣د املـادة    جتسّـ  -١٠٧

اء الشروط  مجـيع التكنولوجـيات نفـس الفرصـة الستيف        تـنال   للتوقـيع االلكـتروين، أي أن       
ونتـيجة لذلـك، ال ينـبغي أن يكـون هـناك اختالف يف املعاملة بني                . ٦ادة  ــ الـواردة يف امل   

الرسـائل املوقعـة الكترونـيا واملسـتندات الورقـية الـيت حتمـل توقـيعا خطـيا، أو بني خمتلف                     
 الفقرة  أنـواع الرسـائل املوقعـة الكترونـيا، شريطة أن تستويف الشروط األساسية املبينة يف              

.  مــن القــانون الــنموذجي أو أي شــرط آخــر مــدرج يف القــانون املُطــّبق  ٦ املــادة مــن ١
ــلى وجــه          ــيع مســماة ع ــية توق ــثال، أن تقضــي باســتخدام تقن ــك الشــروط ميكــن، م وتل
الـتحديد يف أحـوال مبيـنة معيـنة، أو قـد تضع، بطريقة أخرى، معيارا قد يكون أعلى أو                    

نون األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة   مــن قــا٧أدىن مــن املعــيار الــوارد يف املــادة  
ــية  ــنموذجي ٦واملــادة (االلكترون واملقصــود أن يطــبق املــبدأ األساســي  ).  مــن القــانون ال

غري أنه ينبغي أن يالحظ أن ذلك املبدأ ليس مقصودا          . اخلـاص بعـدم التميـيز تطبيقا عاما       
ي أن تبقى لألطراف، وعليه ينبغ. ٥مـنه أن ميـس حـرية الـتعاقد املسـلم هبا مبوجب املادة            

ــيما بيــنه  ــانون، حــرية أن      اف ــدى الــذي يســمح بــه الق ــتبعد واىل امل ، ا، باتفــاق بيــنه تس
 من أحكام هذا  أيُيطّبقال "وبالنص على أنه  . اسـتخدام تقنـيات توقـيع الكـتروين معينة        

ــيدا أو حــرمانا مــن    … القــانون ــة طــريقة  مفعــول مبــا يشــكل اســتبعادا أو تقي ــانوين ألي  ق
 اىل أن الشكل الذي يتم به توقيع الكتروين         ٣، فامنا تشري املادة     "قـيع الكتروين  النشـاء تو  

غري . معـني ال ميكـن أن يسـتخدم كسـبب وحـيد حيـرم به ذلك التوقيع من األثر القانوين           
 ال ينـبغي أن تفسر خطأ بأهنا تقرر الصحة القانونية ألية تقنية توقيع معينة أو           ٣أن املـادة    

 .لكترونياأية معلومات موقعة ا
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 االحاالت اىل وثائق األونسيترال
 

ــلحق رقـــم     ــون، املـ ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــيــة للجمعـ ــائق الرمسـ ، ١٧الوثـ
(A/56/17) ؛٢٨٤ و ٢٥٣ و ٢٥٢، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١٠٧، املرفق، الفقرة 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88           ؛ ١٠٦، املرفق، الفقرة 

A/CN.9/467        ؛ ٣٢-٢٥، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.84       ؛ ٣٧، الفقرة 

A/CN.9/465        ؛ ٤٨-٤٣، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.82       ؛ ٣٤، الفقرة 

A/CN.9/457        ٦٤-٥٣، الفقرات.   
 التفسري -٤املادة 

ــبار يف تفســري هــذ   -١  ــوىل االعت ــانون ملصــدره ي ــلحاجة اىل  ا الق ــدويل ول  ال
 .تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية

 صراحة  يـنظمها هذا القانون وال يسّويها     لقة بـاألمور الـيت      املسـائل املـتع    -٢ 
 .يستند اليها هذا القانونى وفقا للمبادئ العامة اليت تسّو

  
 املصدر

 
 مــن اتفاقــية األمــم املــتحدة بشــأن عقــود البــيع ٧ مســتوحاة مــن املــادة ٤املــادة  -١٠٨

وذجي بشأن التجارة  من قانون األونسيترال النم  ٣مـن املادة    ومقتبسـة   الـدويل للبضـائع،     
 ويقصـد هبـا أن تقـدم ارشـادا يسـاعد هيـئات التحكيم واحملاكم والسلطات        . االلكترونـية 

 هو  ٤املتوقع للمادة   واملفعول  .  الوطنـية أو احمللـية على تفسري القانون النموذجي         االداريـة 
، إال تقيـيد املـدى الـذي الـيه ال ميكن تفسري النص املوحد، بعد ادراجه يف التشريع احمللي              

 .بالرجوع اىل مفاهيم القانون احمللي
  

 )١(الفقرة 
 

هــو تنبــيه أي شــخص قــد يطلــب مــنه تطبــيق القــانون ) ١(الغــرض مــن الفقــرة  -١٠٩
ــنموذجي   ــنموذجي اىل أن أحكــام القــانون ال ــنفّ (ال ذ القــانون أو أحكــام الصــك الــذي ي
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 وبالــتايل فهــي ارها جــزءا مــن التشــريع الداخــلي تــبســن باع، يف حــني أهنــا ُت)الــنموذجي
داخلـية يف طبيعـتها، ينـبغي أن تفسـر بالـرجوع اىل منشـئها الـدويل، بغية كفالة االتساق                  

 .مجيع البلدان اليت تشترعهيف تفسري القانون النموذجي يف 
  

 )٢(الفقرة 
 

أن يتبّين سـتند اليها القانون النموذجي، ميكن أن      يمـن بـني املـبادئ العامـة الـيت            -١١٠
تيسـري الـتجارة االلكترونــية بـني الــبلدان     )أ: ( للتطبــيقصــرية التالـية قابلـة  القائمـة غـري احل  

ــرار صــحة املعــامالت الــيت جتــرى بواســطة تكنولوجــيات املعلومــات      )ب(وداخــلها؛  اق
تــرويج وتشــجيع اســتخدام تكنولوجــيات املعلومــات اجلديــدة عمومــا        )ج(اجلديــدة؛ 

تعزيز ) د(؛  تيدة ازاء التكنولوجيا  والتوقـيعات االلكترونـية خصوصا، وذلك بطريقة حما       
ــتجارية ) ه(توحــيد القــانون؛  نون ويف حــني أن الغــرض العــام للقــا . دعــم املمارســات ال

 هـو تيسـري اسـتخدام التوقـيعات االلكترونـية فانـه ال ينـبغي أن يعتـرب على أي                 الـنموذجي 
 .فرض استخدام التوقيعات االلكترونية فرضايحنو أن القانون النموذجي 

  
 االت اىل وثائق األونسيترالاالح

 
، ١٧الوثـــائق الرمســـية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة السادســـة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم   

(A/56/17) ؛٢٨٤ و٢٥٥ و ٢٥٤، الفقرات 
A/CN.9/493            ؛ ١١٠-١٠٨، املرفق، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88            ؛ ١٠٩-١٠٧، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/467        ؛ ٣٥-٣٣، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84       ؛ ٣٨، الفقرة 
A/CN.9/465        ؛ ٥٠ و  ٤٩، الفقرتان 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82       ٣٥، الفقرة. 
  

  التغيري باالتفاق- ٥ملادة ا
 

جيـوز االتفـاق عـلى اخلـروج عـلى أحكـام هـذا القـانون أو تغيري مفعوهلا، ما مل                   
يكــن مــن شــأن ذلــك االتفــاق أن يكــون غــري صــحيح أو غــري ســاري املفعــول مبقتضــى    

 .ون املُطّبقالقان
  



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية : اجلزء الثاين 61
 

 

 مراعاة القانون املُطّبق
 

كـان قـرار االضـطالع بـاعداد القـانون النموذجي مستندا اىل ادراك أن احللول                 -١١١
للصــعوبات القانونــية الــيت يــثريها اســتخدام وســائل االتصــال احلديــثة تلــتمس يف معظــم    

 النموذجي أن   ولذلك يقصد من القانون   . األحـيان، يف املمارسة العملية، يف اطار العقود       
. ق قد يضع حدودا لتطبيق ذلك املبدأ    طّببـيد أن القانون املُ    . دعـم مـبدأ حـرية األطـراف       ي

 خطـأ بأهنـا تسمح لألطراف باخلروج على القواعد االلزامية،           ٥وال ينـبغي تفسـري املـادة        
 ٥كما ال ينبغي تفسري املادة      . عـتمد ألسـباب تـتعلق بالسياسة العامة       مـثل القواعـد الـيت تُ      

ع الـدول عـلى وضـع تشـريع الزامي حيد من حرية األطراف فيما يتعلق             أ بأهنـا تشـجّ    خطـ 
بالتوقـيعات االلكترونـية أو يدعـو الـدول، بطـريقة أخـرى، اىل تقيـيد حـرية األطراف يف                    

 .ا على مسائل اشتراطات الشكل اليت تنظم اتصاالهتااالتفاق فيما بينه

تعلق بأحكام القانون النموذجي، ألن ومـبدأ حـرية األطـراف ُيطبق عموما فيما ي          -١١٢
وُيطـبق ذلـك املـبدأ أيضا يف سياق         . القـانون الـنموذجي ال حيـتوي عـلى أي حكـم الـزامي             

 من حرية أطراف املعاملة ١٢ من املادة ١ولذلك ال حتد الفقرة . ١٢ مـن املـادة    ١الفقـرة   
رغم أن حماكم الـتجارية يف االتفـاق عـلى اسـتعمال الشـهادات اليت تنشأ من مكان معني،       

الدولـة املشـترعة أو السـلطات املسؤولة عن تطبيق القانون النموذجي ال ينبغي أن تنكر أو       
تلغـي املفاعيل القانونية لشهادة أجنبية استنادا اىل املكان الذي صدرت فيه الشهادة وحده          

)A/CN.9/483 ١١٢، الفقرة.( 
  

 اتفاق صريح أم ضمين
 

رف عموما لدى    عن مبدأ حرية األطراف، اعتُ     ٥ادة  بشـأن طـريقة التعبري يف امل       -١١٣
. أن التغـيري باالتفـاق ميكـن أن يعـرب عـنه صراحة أو ضمنا              بـ اعـداد القـانون الـنموذجي       
 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود       ٦ مـتوافقة مـع املـادة        ٥وقـد أبقيـت صـياغة املـادة         

 ).٣٨، الفقرة A/CN.9/467(البيع الدويل للبضائع 
  

 ثنائي أم متعدد األطرافاتفاق 
 

 رسائل  ُمصدريطبق ليس فقط يف سياق العالقات بني         أن تُ  ٥يقصـد مـن املـادة        -١١٤
وعليه ميكن . الوسطاءبالبـيانات واملرسـل الـيهم تلك الرسائل بل أيضا يف سياق العالقات          

طراف تغـيري أحكام القانون النموذجي اما باتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تربم بني األ             
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طبق حرية ومنوذجيا حيصر القانون املُ   . أو بواسـطة قواعـد الـنظام الـيت يتفق عليها األطراف           
األطــراف يف احلقــوق وااللــتزامات الناشــئة بــني األطــراف وذلــك بغــية تفــادي أن يــنطوي  

 .أي تأثري يف حقوق األطراف الثالثة والتزاماهتاعلى طبق القانون املُ
  

 سيترالاالحاالت اىل وثائق األون
 

ــلحق رقـــم     ــون، املـ ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرمسـ ، ١٧الوثـ
(A/56/17) ؛٢٨٤ و٢٥٧-٢٥٦ و ٢٠٩-٢٠٨، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١١٤-١١١، املرفق، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١١٣-١١٠، املرفق، الفقرات 

A/CN.9/467 ؛٤٣-٣٦، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ، ؛٤٠ و٣٩الفقرتان 

A/CN.9/465 ؛٦١-٥١، الفقرات 
 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٤٠-٣٦، الفقرات 

A/CN.9/457 ٦٤-٥٣، الفقرات. 

  االمتثال الشتراط التوقيع- ٦املادة 
 

حيـثما يشـترط القـانون وجـود توقـيع مـن شـخص، ُيعـد ذلـك الشرط                    -١ 
ــيانات إذا اســُتخدم توقــيع ال   ــيه كــتروين مســتوىف بالنســبة إىل رســالة الب ــالقدر يعــّول عل ب

ــيانات، يف ضــوء كــل        ــه رســالة الب ــذي أنشــئت أو أبلغــت مــن أجل املناســب للغــرض ال
 .الظروف، مبا يف ذلك أي اتفاق ذي صلة

سـواء أكـان الشـرط املشـار إليه فيها يف شكل التزام     ) ١(طـبق الفقـرة     ُت -٢ 
 .يعأو كان القانون يكتفي بالنص على نتائج تترتب على عدم وجود توق

لغرض الوفاء بالشرط املشار إليه     معـّوال عليه    يعتـرب التوقـيع اإللكـتروين        -٣ 
 :إذا) ١(يف الفقرة 

كانـت بـيانات انشـاء التوقـيع مرتـبطة، يف السـياق الذي تستخدم فيه،                 )أ( 
 باملوقِّع دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات انشـاء التوقـيع خاضـعة، وقـت التوقـيع، لسـيطرة املوقِّع                  )ب( 
 ن أي شخص آخر؛دو
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ــيع،      )ج(  ــيع اإللكــتروين، جيــري بعــد حــدوث التوق كــان أي تغــيري يف التوق
 قابال لالكتشاف؛

كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقـيع قانونـا هـو تأكـيد سالمة املعلومات                   )د( 
الـيت يـتعلق هبـا التوقـيع وكـان أي تغـيري جيرى يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع قابال                     

 .لالكتشاف

 :من قدرة أي شخص) ٣( حتدُّ الفقرة ال -٤ 

ــبات    )أ(  ــتعويل عــلى  عــلى القــيام بــأي طــريقة أخــرى بإث ــية ال ــيع قابل التوق
 ؛ أو )١(اإللكتروين، بغرض الوفاء بالشرط املشار إليه يف الفقرة 

 .التوقيع اإللكتروينقابلية التعويل على على تقدمي دليل على عدم  )ب( 

 [..…]: ة على ما يليطبق أحكام هذه املادال ُت -٥ 

 ٦أمهية املادة 
 

ويقصد من املادة   .  هـي احدى األحكام األساسية يف القانون النموذجي        ٦املـادة    -١١٥
وأن بشأن التجارة االلكترونية النموذجي األونسيترال  من قانون   ٧ أن تـبىن عـلى املـادة         ٦

 الفقرة   الوارد يف   بالتعويلها استيفاء معيار اجلدارة     ـتوفـر ارشادا بشأن الكيفية اليت ميكن ب       
 أن الغرض من  ٦ وينـبغي أن يوضـع يف االعتـبار لـدى تفسـري املادة               .٧ املـادة    مـن ) ب (١

كان من شأهنا أن تترتب     ذلـك احلكـم هـو ضـمان أنـه، اذا كانـت هناك أية نتيجة قانونية                  
روين على التوقيع االلكت  نفسها  عـلى اسـتخدام التوقـيع اخلطـي، فينـبغي أن تترتـب النتـيجة                

 .اجلدير بالتعويل عليه
  

 ٥ و٢ و١الفقرات 
 

) ب) (١ (الفقرات أحكاما مستمدة من     ٦من املادة    ٥ و ٢ و ١رات  ــ تـورد الفق   -١١٦
مـن قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونية،              ٧مـن املـادة     ) ٣(و) ٢(و

، ٢ املــادة مــن) أ(عــية الفقــرة الفريف " توقــيع الكــتروين"ويف تعــريف عــبارة . عــلى الــتوايل
 . القانون النموذجي ذلك من٧املادة من ) أ (١من الفقرة صيغة مستوحاة وردت 
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 " هويةتعيني"و " هوية"مفهوما عباريت 
 

مبوجــب " التوقــيع االلكــتروين"اتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه، ألغــراض تعــريف  -١١٧
سع نطاقا من جمرد حتديد اسم أو"  هويةتعيني"القـانون الـنموذجي، ميكـن أن تكون عبارة        

ــة أو  . املوقــع ــع، باالســم أو بغــريه، عــن أي   تعــينيويشــمل مفهــوم اهلوي ــيز املوقّ ــة متي  اهلوي
ــثل املنصــب أو         ــة أخــرى، م ــوم اىل خصــائص هام شــخص آخــر، وميكــن أن يشــري املفه

وعلى هذا األساس، ال يلزم التمييز .  دون اشارة اىل اسموإماالسـلطة، امـا مـع ذكـر اسم        
 اهلوية واخلصائص اهلامة األخرى، كما ال يلزم تقييد القانون النموذجي باألحوال اليت             بني

ــيت يذك     ــة ال ــيها ســوى شــهادات اهلوي ــال تســتخدم ف ــيها اســم ـ ــعر ف ، (A/CN.9/467  املوقّ
 ).٥٨-٥٦الفقرات 

  
 التقنيةقابلية التعويل القانون النموذجي يتغري مع تغري مستوى مفعول 

 
 ينــبغي أن ٦عــرب عــن رأي مفــاده أن املــادة القــانون الــنموذجي، أُلــدى اعــداد  -١١٨

من خالل وإما " التوقـيع االلكـتروين املعـزز   "امـا مـن خـالل اشـارة اىل مفهـوم          (ايكـون هلـ   
غرض مزودج  )  من قابلية تعويل تقنية    لطـريقة توقيع معينة   مـا   ذكـر مباشـر ملعـايري الثـبات         

تلك نونية على تطبيق طرائق التوقيع االلكترونية       أنه ستترتب آثار قا   ) أ: (هو اثبات ما يلي   
ترتـب تلك اآلثار    تمـن الناحـية األخـرى، أنـه لـن           ) ب(؛  الـيت سـلّم جبـدارة الـتعويل علـيها         

غري أنه رئي عموما أنه قد يلزم       .  جدارة بالتعويل عليها   القانونـية على استخدام طرائق أقل     
 املمكنة، ألن القانون النموذجي ينبغي أن   املختلفة متيـيز أدق بني طرائق التوقيع االلكتروين      

تفادى التميـيز ضـد أي شـكل من أشكال التوقيع االلكتروين، مهما بدا ذلك الشكل يف                 يـ 
مفاعــيل ولذلــك ســيكون مــن احملــتمل أن تترتــب  . ظــروف معيــنة ســاذجا أو غــري مــأمون 

 مبوجب  قانونـية عـلى أي طـريقة توقـيع الكـتروين تطـبق بغرض التوقيع على رسالة بيانات                 
،  بشأن التجارة االلكترونية    النموذجي  األونسيترال  من قانون  ٧املادة  من  ) أ) (١(الفقــرة   

كافـية يف ضـوء مجيع الظروف، مبا فيها أي   قابلـية تعويـل   شـريطة أن تكـون الطـريقة ذات     
 بشأن  النموذجياألونسـيترال    مـن قـانون      ٧بـيد أنـه، مبوجـب املـادة         . اتفـاق بـني الطـرفني     

جدارة بالتعويل عليها ، فـان تقرير ماهية ما يشكل طريقة توقيع ذات  لكترونـية الـتجارة اال  
يف ضـوء الظـروف ال ميكـن أن يـتم اال بواسـطة حمكمـة أو جهـة أخـرى تبـت يف الوقائع،                         

بأثــر رجعــي، ورمبــا بعــد وقــت طويــل مــن اســتخدام التوقــيع         إلصــدار حكــم  تــتدخل 
نشــئ مــزية لصــاحل يع أن توقّ ُيــاجلديــد خالفــا لذلــك فــان القــانون الــنموذجي. االلكــتروين

بوجه خاص، أيا كانت الظروف     جدارة بالتعويل عليها    تقنـيات معينة، معترف بأهنا ذات       
اما (، اليت يتوقع منها أن تنشئ اليقني        )٣(وهذا هو الغرض من الفقرة      . اليت تستخدم فيها  
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الذي تستخدم  الوقت   -أو قبل    -، يف   )من خالل افتراض أو من خالل قاعدة موضوعية       
، بأن استخدام التقنية املعترف هبا ستنتج عنه        )مسبقا(فـيه أيـة تقنـية توقيع الكتروين كهذه          

هي ) ٣(وعليه فالفقرة   . قانونـية مكافـئة لآلثـار الـيت تترتـب عـلى التوقـيع اخلطـي               مفاعـيل   
يف توفري يقني أكثر مما     اجلديد املتمثل   حكـم ضـروري لتحقـيق هـدف القـانون الـنموذجي             

 مـن يقـني بشأن       بشـأن الـتجارة االلكترونـية       الـنموذجي   األونسـيترال  ره بـالفعل قـانون    يوفـ 
ــية ذات     املفعــول  ــيعات االلكترون ــواع مــن التوق ــتوقع مــن اســتخدام أن ــانوين امل جــدارة الق

 ).٦٤، الفقرة A/CN.9/465انظر (بوجه خاص بالتعويل عليها 
  

 افتراض أم قاعدة موضوعية
 

التوقــيع القــانوين املترتــب عــلى اســتخدام املفعــول  بشــأن مــن أجــل توفــري الــيقني -١١٩
القانونية املفاعيل  صراحة  ) ٣(تقرر الفقرة   ،  ٢االلكـتروين، حسـب تعريفه الوارد يف املادة         

انظــر الوثـــيقة   (الــيت تترتــب عــلى اجـــتماع خصــائص تقنــية معيــنة للتوقـــيع االلكــتروين       
A/CN.9/484 ــرة ــيت مي   . )٥٨، الفق ــية ال ــا بشــأن الكيف ــك    أم ــا تل ــرر هب ــيل كــن أن تق املفاع

القانونـية، فينـبغي أن تكـون للـدول املشـترعة، رهـنا بقـانون االجـراءات املدنـية والتجارية                    
القانوين واملفعول  فـيها، حـرية أن تضـع افتراضـا بوجـود ارتـباط بني خصائص تقنية معينة                  

، A/CN.9/467  الوثــيقةانظــر(للتوقــيع أو أن تؤكــد وجــود ذلــك االرتــباط تأكــيدا مباشــرا  
 ).٦٢ و٦١الفقرتني 

  
 عنية املوقّ

 
قــانوين عــلى اســتخدام مفعــول يتـبقى ســؤال عمــا ان كــان ينــبغي أن يترتـب أي    -١٢٠

تقنـيات التوقـيع االلكـتروين اليت قد يستخدمها املوقع دون أن تكون  لديه أية نية واضحة                  
ويف أي . علــيها الكترونــيالاللــتزام القــانوين باملوافقــة عــلى املعلومــات الــيت جيــري التوقــيع   

 من قانون   ٧ املادة   من) أ) (١( الفقـرة    تسـتوىف الوظـيفة الثانـية املبيـنة يف         ظـرف كهـذا، ال    
نية البداء أية موافقة "األونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة االلكترونـية، ألنـه ال توجـد                

 النموذجي هو أن والـنهج املتـبع يف القـانون   ". عـلى املعلومـات الـواردة يف رسـالة البـيانات        
ــئة    املفاعـــيل  ــتخدام التوقـــيع اخلطـــي ينـــبغي أن تـــتكرر يف البيـ ــبة عـــلى اسـ ــية املترتـ القانونـ
ع، بقــيامه بتذيــيل معلومــات معيــنة بتوقــيع وعلــيه فينــبغي أن يفــترض أن املوقّــ. االلكترونــية

ا والبت يف م. تلك املعلوماتب، قد وافق على ربط هويته  )سواء أكان خطيا أو الكترونيا    (
) تعاقديــة أو غــري تعاقديــة (قانونــية مفاعــيل ان كــان ينــبغي أن تترتــب عــلى ذلــك الــربط   

سـيتوقف عـلى طبـيعة املعلومـات الـيت توقـع، وعلى أية ظروف أخرى، تقيم وفقا للقانون                   
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ويف ذلــك الســياق، ال يقصــد مــن القــانون     . ق خــارج نطــاق القــانون الــنموذجي   طــّباملُ
ــنموذجي أن  ــالـ ــانون ايـ ــود  تدخل يف القـ ــام للعقـ ــتزامات  وألعـ ــر (االلـ ، A/CN.9/465انظـ

 ).٦٥ الفقرة
  

 التقنيةقابلية التعويل معايري 
 

ــية     -١٢١ ــرات الفرع ــن الفق ــرة  ) د(اىل ) أ(يقصــد م ــن الفق ــايري   ) ٣(م ــن مع ــبري ع التع
) أ(وتركـز الفقـرة الفرعية      . لتوقـيعات االلكترونـية   عـلى ا  التقنـية   قابلـية الـتعويل     موضـوعية   

 باملوقع  …مرتبطة  " انشاء التوقيع، اليت جيب أن تكون        لبيانات املوضوعية   عـلى اخلصـائص   
ــية، ميكــن أن تكــون   ". دون أي شــخص آخــر  ــياناتومــن الوجهــة التقن ــيع  ب  انشــاء التوق

واالرتباط بني  . يف حد ذاهتا  " فريدة"بـاملوقع ارتـباطا فـريدا دون أن تكـون هـي             " مرتـبطة "
، الفقرة  (A/CN.9/467بني املوقع هو العنصر الرئيسي      البـيانات املسـتخدمة النشاء التوقيع و      

ــتركوا يف اســتعمال      ). ٦٣ ــتلفني ميكــن أن يش ــيانات معيــنة  ويف حــني أن مســتعملني خم ب
، وذلـك مثال اذا كان عدة موظفني يشتركون يف استعمال            االلكترونـية  التوقـيعات النشـاء   

بيانات جيب أن تكون    بـيانات النشـاء التوقـيعات متلكهـا احـدى املؤسسـات، فـان تلـك ال                
قـادرة عـلى حتديـد هويـة مسـتعمل واحد حتديدا ال لبس فيه يف سياق كل توقيع الكتروين         

 .على حدة
  

 لتوقيعنشاء اانفراد املوقع بالسيطرة على بيانات ا
 

. الظـروف الـيت تسـتخدم فيها بيانات انشاء التوقيع         ) ب(تتـناول الفقـرة الفرعـية        -١٢٢
. اء التوقـيع، يف وقـت اسـتعماهلا، حتت سيطرة املوقع وحده           وجيـب أن تكـون بـيانات انشـ        

وفــيما يــتعلق مبفهــوم ســيطرة املوقــع وحــده، ينشــأ ســؤال عمــا ان كــان املوقــع ســيحتفظ   
وميكن أن ينشأ هذا    . بقدرتـه عـلى االذن لشخص آخر باستعمال بيانات التوقيع نيابة عنه           

ات حيث تكون املؤسسة هي     احلـال اذا كانـت بـيانات التوقـيع تستخدم يف سياق املؤسس            
املوقـع ولكـنها حتـتاج اىل أن يكـون عـدد مـن األشـخاص قـادرين عـلى التوقـيع نيابة عنها                      

A/CN.9/467)    األعمالـية، وهـو أن تكون      التطبـيقات   وهـناك مـثال آخـر يف        ). ٦٦، الفقـرة
ويف ذلك  .  موجودة يف شبكة ويستطيع عدد من الناس استعماهلا        اتالتوقيعانشـاء   بـيانات   

 تكـون الشـبكة مرتـبطة بكـيان معـني هو املوقع، وهو حيتفظ بالسيطرة                ، يفـترض أن   الاحلـ 
انشاء أما اذا كان األمر على خالف ذلك، وكانت بيانات          . على بيانات انشاء التوقيعات   

ــيعا ــبغي أن     اتلتوقـ ــال ينـ ــع، فـ ــاق واسـ ــلى نطـ ــتاحة عـ ــنموذج  ي مـ ــانون الـ ــناوهلا القـ ي ـتـ
A/CN.9/467)    يكـون هـناك مفـتاح واحـد يشغله أكثر من شخص             وعـندما    ).٦٧، الفقـرة
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، تعين االشارة   "سر متشارك فيه  "أو خمطط آخر بشأن     " مفـتاح مشـطور   "واحـد يف سـياق      
 ).١٥٢، الفقرة A/CN.9/483(اشارة اىل أولئك األشخاص معا " املوقّع"اىل 
  

 الوكالة
 

اســتخدام جمتمعــتني اىل ضــمان أن يكــون ) ب(و) أ(تفضــي الفقــرتان الفرعيــتان  -١٢٣
شخص مبستطاع  التوقـيع يف أي وقـت معـني، وهـو أساسـا وقـت التوقـيع،                 انشـاء   بـيانات   

أما مسألة  . ) أعاله ١٠٣انظر الفقرة    (أي شخص آخر أيضا   مبستطاع  واحد فقط، وليس    
التوقـــيع اســتخداما مأذونــا بــه، فيتــناوهلا تعـــريف     انشــاء  الوكالــة، أو اســتخدام بــيانات    

 ).٦٨، الفقرة (A/CN.9/467، "موقع"املصطلح
  

 السالمة
 

مسائل سالمة التوقيع االلكتروين وسالمة     ) د(و) ج(تتـناول الفقـرتان الفرعيـتان        -١٢٤
وكـان باالمكـان دمـج احلكمني معا بغية التشديد          . ع علـيها الكترونـيا    املعلومـات الـيت يوقّـ     

مرتبطتني هـر مسـتند بتوقـيع، تكـون سـالمة املستند وسالمة التوقيع              أنـه، اذا مُ   فكـرة   عـلى   
تبع يغري أنه تقرر أن     . ارتـباطا يـبلغ مـن الوثاقـة أن يصـعب تصـور احدامهـا دون األخـرى                 

ــانون  ال ــيز املقـــرر يف قـ ــنموذجي التميـ ــانون الـ ــيترال قـ ــنموذجياألونسـ ــتجارة الـ  بشـــأن الـ
فعـلى الـرغم مـن أن بعـض التكنولوجـيات توفر كال من             . ٨ و ٧ بـني املـادتني      االلكترونـية 

 ٨املادة  (والسالمة  )  بشـأن الـتجارة االلكترونية      مـن القـانون الـنموذجي      ٧املـادة   (التوثـيق   
فـان ذيـنك املفهومني ميكن أن يعتربا        )  بشـأن الـتجارة االلكترونـية      القـانون الـنموذجي    مـن 

ومبــا أن التوقــيع اخلطــي  . مفهومــني قانونــيني مــتمايزين، وأن يعــامال عــلى ذلــك األســاس  
ميهـر بـه وال ضـمانا بأن أي تغيري جيرى يف املستند             يوفـر ضـمانا لسـالمة املسـتند الـذي            ال

 الوظيفي يقتضي عدم تناول ذينك املفهومني يف حكم         ناظرسيتسـىن اكتشـافه، فـان هنج الت       
هو وضع معيار يتعني استيفاؤه من أجل اثبات أن         ) ج) (٣(والغـرض مـن الفقـرة       . واحـد 

الستيفاء مبـا يكفي    يها  جديـرة بالـتعويل علـ     أي طـريقة توقـيع الكـتروين معيـنة هـي طـريقة              
ذلك االشتراط القانوين دون حاجة     استيفاء  وميكن  .  قانوين بأن يكون هناك توقيع     اشتراط

 ).٨٠-٧٢، الفقرات A/CN.9/467  الوثيقةانظر(اىل اثبات سالمة املستند يف جممله 

أساسـا أن تسـتخدم يف الـبلدان اليت تكون فيها           ) د(يقصـد مـن الفقـرة الفرعـية         و -١٢٥
اعد القانونية الراهنة الناظمة الستخدام التوقيعات اخلطية غري قابلة الستيعاب متييز بني          القو

ويف البلدان األخرى، ميكن أن     . سالمة التوقيع وسالمة املعلومات اليت جيري التوقيع عليها       
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من التوقيع اخلطي،   جدارة بالتعويل عليه    اىل انشـاء توقيع أكثر      ) د(تـؤدي الفقـرة الفرعـية       
واليات قضائية معينة، ميكن أن يكون      ويف  . الوظيفي للتوقيع النظري  ك تتعدى مفهوم    وبذل

ــ) د(أثـــر الفقـــرة الفرعـــية  انظـــر الوثـــيقة  (وظـــيفي للمســـتند األصـــلينظـــري اء ــهـــو انشـ
A/CN.9/484 ٦٢، الفقرة.( 

  
 التوقيع االلكتروين على جزء من الرسالة

 
ــمن -١٢٦ ــية تتضـ ــرة الفرعـ ــبريا) د( الفقـ ــن اتعـ ــ عـ ــباط الضـ ــيع ــالرتـ روري بـــني التوقـ

ــيع االلكــتروين       ــأن التوق ــتفادي االحيــاء ب ــيها، وذلــك ل ــيع عل واملعلومــات الــيت جيــري التوق
والواقع أن املعلومات اليت يوقع     . ميكن أن يطبق اال على كامل حمتويات رسالة البيانات         ال

ــن احلــاالت، جــزءا      ــيها ســتكون، يف كــثري م ــواردة   فقــط عل ــات ال ــن املعلوم يف رســالة م
فمـثال ميكـن أن يكـون التوقـيع االلكـتروين غـري مـتعلق اال مبعلومـات مـرفقة مع                     . البـيانات 

 .الرسالة ألغراض البث
  

 التغيري باالتفاق
 

تقــيد تطبــيق أي أن  أو ٥أن تقــيد تطبــيق املــادة ) ٣(لــيس مقصــودا مــن الفقــرة   -١٢٧
ق ذي صلة حكما مفاده أن  يف أي اتفا  تدرج  طـبق يعـترف حبرية األطراف يف أن         قـانون مُ  

 .للتوقيع اخلطيجديرا بالتعويل عليه  باعتبارها نظريا اتقنية توقيع معينة ستعامل فيما بينه

ــيا للممارســة الــتجارية الــيت يف   ) أ (٤ويقصــد مــن الفقــرة   -١٢٨ أن هتيــئ أساســا قانون
ــيما يتصــل باســتعمال        ــا ف ــد، عالقاهت ــدة، بواســطة عق ــة عدي ــنظم أطــراف جتاري ــا ت  اطاره

 ).٦٣، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (التوقيعات االلكترونية 
  

 امكانية استنباط أدلة على عدم قابلية التعويل على التوقيع االلكتروين
 

ــرة    -١٢٩ ــن الفق ــن أي    ) ب (٤يقصــد م ــنموذجي ال حيــد م ــانون ال ــح أن الق أن توّض
، A/CN.9/484ظر الوثيقة ان (٣امكانـية قـد توجـد للطعـن يف االفـتراض املـتوخى يف الفقرة          

 ).٦٣الفقرة 
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 ٦االستثناءات من نطاق املادة 
 

 هو أنه جيوز للدولة املشترعة أن تستثىن من تطبيق املادة      ٥املبدأ اجملسد يف الفقرة      -١٣٠
وقد ترغب الدولة .  أحـواال معيـنة حتـدد يف القـانون الـذي يشترع به القانون النموذجي         ٦

ــتوقف، عــلى    املشــترعة يف أن تســتثىن عــلى  ــنة مــن األحــوال، ت ــتحديد أنواعــا معي  وجــه ال
وميكن، . اخلصـوص، عـلى الغـرض الـذي مـن أجلـه وضـع اشـتراط شـكلي للتوقيع اخلطي              

مـثال، الـنظر يف اسـتثناء معـني يف سـياق الشـكليات املشـترطة عمـال بااللتزامات التعاهدية                    
الت القانونية اليت ليس من     الدولـية للدولـة املشـترعة، ويف أنـواع أخرى من األحوال واجملا            

 .صالحيات الدولة املشترعة أن تغريها بواسطة قانون

وتسلم الفقرة .  هبـدف تعزيـز مقبولية القانون النموذجي      ٥وقـد أدرجـت الفقـرة        -١٣١
بأن مسألة النص على االستثناءات ينبغي أن تترك للدولة املشترعة، وهذا هنج من شأنه أن           

غــري أنــه ينــبغي أن يالحــظ أن  .  الوطنــية بطــريقة أفضــل يــراعي االخــتالفات يف الظــروف 
 لوضع استثناءات شاملة،    ٥أهـداف القـانون الـنموذجي لـن تتحقق إذا استخدمت الفقرة             

فاالستثناءات العديدة من   .  يف ذلك الصدد   ٥وينـبغي اجتـناب الفرصـة الـيت تتيحها الفقرة           
تطور التوقيعات االلكترونية،    مـن شـأهنا أن تضـع عقـبات ال لزوم هلا أمام               ٦نطـاق املـادة     

ألن املــبادئ والــنهوج الــيت حيــتوي علــيها القــانون الــنموذجي هــي مــبادئ وهنــوج أساســية 
 ).٦٣، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (يتوقع أن تطبق تطبيقا عاما 

  
 االحاالت اىل وثائق األونسيترال

 
ــة واخلم   ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائــق الرمسـ ــلحق رقـــم  الوثـ ــون، املـ ، ١٧سـ

(A/56/17) ؛٢٨٤؛ و٢٥٩؛ و٢٥٨، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٣١-١١٥، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٦٣-٥٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٢٦-١١٤، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛٨٧-٤٤، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٤٧-٤١، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛٨٢-٦٢، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٤٤-٤٢، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛٥٢-٤٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80 ١٢ و١١،الفقرتان. 
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 ٦ الوفاء باملادة -٧املادة 
 

أي شـخص أو جهـاز أو سـلطة تعيـنهم الدولـة املشتِرعة جهة                [لجيـوز    -١ 
 تفـي بأحكــام   حتديـد التواقـيع اإللكترونـية الـيت    ]خمتصـة، سـواء أكانـت عامـة أم خاصـة،     

 . من هذا القانون٦املادة 

 متســقا مــع املعــايري ١يــتعني أن يكــون أي حتديــد يــتم مبقتضــى الفقــرة   -٢ 
 .الدولية املعترف هبا

لــيس يف هــذه املــادة مــا خيــل بســريان مفعــول قواعــد القــانون الــدويل      -٣ 
 .اخلاص

  
 التحديد املسبق لوضعية التوقيع االلكتروين

لدور الذي تؤديه الدولة املشترعة يف انشاء أي كيان يؤكد صحة      ا ٧تـبني املـادة      -١٣٢
اسـتعمال التوقـيعات االلكترونـية، أو يشـهد بنوعيـتها عـلى حنـو آخر، أو االعتراف بذلك                 

، اىل فكرة أن ما يلزم لتيسري تطوير التجارة         ٦، مثلها مثل املادة     ٧وتسـتند املـادة     . الكـيان 
ــيقني و    ــر عنصــري ال ــو توف ــية ه ــتجاريني     االلكترون ــراف ال ــيام األط ــند ق ــبؤ ع ــية للتن القابل

وحيثما . باسـتخدام تقنـيات التوقـيع االلكـتروين، ولـيس عـندما يوجـد نـزاع أمـام احملكمة                  
قابلــية تكــون تقنــية توقــيع معيــنة قــادرة عــلى الوفــاء باشــتراطات وجــود درجــة عالــية مــن  

واألمن لقابلية التعويل قنية واألمن، ينبغي أن تكون هناك وسيلة لتقييم اجلوانب الت       التعويل  
 .نح تقنية التوقيع شكال من أشكال االعترافملو
  

 ٧الغرض من املادة 
 

 هـو توضـيح أنـه جيـوز للدولـة املشـترعة أن تسـمى هيئة أو                  ٧الغـرض مـن املـادة        -١٣٣
سـلطة تكـون هلا صالحية اصدار قرارات بشأن ماهية التكنولوجيات احملددة اليت ميكن أن               

 حكما ختويليا ميكن، أو     ٧وليسـت املادة    . ٦ا القـاعدة املقـررة مبوجـب املـادة          ق علـيه  طـبّ ُت
غري أن املقصود منها هو أن توجه       . ينـبغي، بالضـرورة أن تشـترعه الدول يف شكله الراهن          

رسـالة واضـحة فحواهـا أن الـيقني والقابلـية للتنـبؤ ميكـن حتقـيقهما بـتحديد ماهية تقنيات                  
، شريطة أن جيري ذلك     ٦الوارد يف املادة    قابلية التعويل   ي مبعيار   التوقيع االلكتروين اليت تف   

 بطريقة تقرر آثارا قانونية الزامية ٧وال ينبغي تفسري املادة   . الـتحديد وفقـا للمعايري الدولية     
السـتخدام أنـواع معيـنة مـن تقنـيات التوقـيع، أو حتصـر استخدام التكنولوجيا يف التقنيات                 
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ــي مبقتضــ    ــا تف ــرر أهن ــيت يق ــتعويل  يات ال ــية ال ــقابل ــادة ـال ــبغي أن تكــون  . ٦واردة يف امل فين
، اذا كان   ٦لألطـراف، مـثال، حـرية اسـتخدام تقنـيات مل يقـرر أهنـا تفـي مبقتضيات املادة                    

وينـبغي أن تكـون هلـم أيضـا حرية أن يربهنوا، أمام حمكمة أو هيئة             . ذلـك مـا اتفقـوا علـيه       
، حىت ٦استعماهلا تفي فعال مبقتضيات املادة     حتكـيم، عـلى أن طـريقة التوقـيع اليت اختاروا            

 .سابق بذلك وان مل تكن تلك التقنيات موضوع قرار
  

 ١الفقرة 
ــه أن   أن أي كــيان ١توضــح الفقــرة   -١٣٤ ــيعات   جيــوز لـ يقــرر صــحة اســتخدام التوق

االلكترونـية، أو يشـهد بطـريقة أخـرى على نوعيتها، لن يتعني أن ينشأ بصفة سلطة تابعة                  
ــة ــرة  و. للدول ــبغي أن تفســر الفق ــيق    ١ال ين ــدول بالطــريقة الوحــيدة لتحق  بأهنــا توصــي ال

 تشري اىل القيود اليت ينبغي أن تنطبق اذا رغبت          بأهنااالعـتراف بتكنولوجـيات التوقـيع، بل        
 .الدولة يف اعتماد ذلك النهج

  
 ٢الفقرة 
 اليت تضعها،  يف املعايري " املعـيار "، ال ينـبغي حصـر مفهـوم         ٢فـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٣٥

 أو فـرقة العمـل املعنية هبندسة االنترنت       ) اإليسـو (مـثال، املـنظمة الدولـية لتوحـيد املقايـيس           
(IETF)مبعــىن واســع، يشــمل " معــيار"وينــبغي تفســري عــبارة . ، أو يف معــايري تقنــية أخــرى

كتلك اليت ورد وصفها    " (املعـايري الطوعية  "و  املمارسـات الصـناعية واألعـراف الـتجارية،         
والنصـوص املنبـثقة مـن منظمات دولية مثل غرفة التجارة الدولية،            ،  ) أعـاله  ٦٩يف الفقـرة    

، A/CN.9/484انظــر الوثــيقة (وهيــئات االعــتماد االقليمــية الــيت تعمــل حتــت رعايــة اإليســو 
، واهليــئات االقليمــية لتوحــيد  (W3C)، وكونســورتيوم شــبكة الويــب العاملــية  )٦٦الفقــرة 
 وقانون القانون النموذجيا مبا فيها هذ(عمـال األونسـيترال نفسـها       وكذلـك أ   )١٨(املعـايري، 

وال ينــبغي أن حتــول امكانــية عــدم  ). األونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة االلكترونــية 
السلطات املختصة بعملية البت     وأوجـود معـايري مالئمـة دون قـيام األشـخاص املختصـني              

، ميكن أن يطرح سؤال "املعترف هبا"ىل املعايري وبشأن االشارة ا. ١املشـار اليها يف الفقرة   
انظــر (ومــا هــي اجلهــة املطلــوب مــنها ذلــك االعــتراف   " اعــترافا"عــن ماهــية مــا يشــكل  

A/CN.9/465    انظر الفقرة   (١٢ وهـذا السـؤال مـناقش أيضـا يف اطـار املـادة               ).٩٤، الفقـرة
 ). أدناه١٥٩

 
                                                                    

 .٢٧٧-٢٧٥ نفسه، الفقرات املرجع )18( 
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 ٣ الفقرة
 ليس التدخل ٧ما أن الغرض من املادة  هـو أن توضـح متا   ٣املقصـود مـن الفقـرة        -١٣٦

). ٩٤، الفقــرة A/CN.9/467انظــر (يف اإلعمــال العــادي لقواعــد القــانون الــدويل اخلــاص   
 خطأ بأنه يشجع الدول ٧مل يكـن هذا احلكم موجودا، ألمكن تفسري مشروع املادة       ولـو 

ــية اســتنادا اىل عــد       ــية األجنب ــيعات االلكترون ــيز ضــد التوق ــلى التمي ــثال املشــترعة ع م االمت
 .١للقواعد اليت يضعها الشخص املختص أو السلطة املختصة مبوجب الفقرة 

  
 االحاالت اىل وثائق األونسيترال

 
ــلحق رقـــم     ــون، املـ ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرمسـ ، ١٧الوثـ

(A/56/17)، ؛٢٨٤، و٢٦١-٢٦٠، و٢١١-٢١٠ الفقرات 
A/CN.9/493؛١٣٦-١٣٢ ، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٦٦-٦٤، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٣١-١٢٧، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛٩٥-٩٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٥١-٤٩، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛٩٨-٩٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٤٦، الفقرة 
A/CN.9/457 ؛٥٢-٤٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80 ١٥، الفقرة. 
   

 ع سلوك املوقّ-٨املادة 
 

حيـثما ميكـن اسـتخدام بـيانات انشـاء التوقـيع النشـاء توقـيع يكـون له             -١ 
 :مفعول قانوين، يتعني على كل موقِّع

اســتخدام بــيانات انشــاء توقــيعه    الجتــناب أن ميــارس عــناية معقولــة    )أ( 
 استخداما غري مأذون به؛

سائل اليت يتيحها لـه مقدم     أن يسـتعمل، دون تـأخري ال مسـّوغ لـه، الو           )ب( 
ــرة     ــات التصــديق عمــال بالفق ــة     ٩خدم ـــودا معقول ــبذل جه ــانون، أو أن ي ــذا الق ــن ه  م
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أي شخص جيوز للموقّع أن يتوقع منه على وجه معقول أن يعّول على             أخـرى، الشـعار     
 :التوقيع اإللكتروين أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع اإللكتروين، وذلك يف حالة

 ضت ملا يثري الشبهة؛ أو املوقِّع بأن بيانات انشاء التوقيع تعّرمعرفة ‘١‘ 

ــأن        ‘٢‘  ــؤدي اىل احــتمال كــبري ب ــع ت ــدى املوقِّ ــروفة ل كــون الظــروف املع
 بيانات انشاء التوقيع رمبا تكون قد تعرضت ملا يثري الشبهة؛

، عناية   االلكتروين أن ميـارس، يف حـال اسـتخدام شـهادة لتأيـيد التوقيع             )ج( 
ة لضـمان دقـة واكـتمال كـل مـا يقدمـه املوقّـع مـن تأكـيدات جوهـرية ذات صلة                       معقولـ 

 .بالشهادة طيلة دورة سرياهنا، أو اليت يتوخى إدراجها يف الشهادة

ــتحّمل -٢  ــبة عـــلى  املوقِّـــع يـ ــية املترتـ ــاء  العواقـــب القانونـ ــه عـــن الوفـ  ختلفـ
 .١باشتراطات الفقرة 

 
 العنوان
على قواعد بشأن ) ١١ و٩ن تاواملاد (٨ املادة  تويأن حت يف الـبداية    املعـتزم   كـان    -١٣٧

 ومقدم خدمات   املعـّول ع والطـرف    املوقّـ ( األطـراف املعنـية       خمـتلف  الـتزامات ومسـؤوليات   
ــتجارة    ). التصـــديق ــتجارية للـ ــية والـ ــتعلقة باجلوانـــب التقنـ ــريعة املـ ــتغريات السـ غـــري أن الـ

يا يف مضـــمار الـــتجارة االلكترونـــية، وكذلـــك الـــدور الـــذي يؤديـــه التنظـــيم الـــذايت حالـــ
االلكترونـية يف بلـدان معينة، كل ذلك جعل من الصعب حتقيق توافق آراء بشأن حمتويات          

مصغرة ملختلف  " قواعد سلوك " وقد صيغت هذه املواد حبيث حتتوي على        . تلـك القواعد  
انظر الفقرة  ( بشأن مقدمي خدمات التصديق      ٩ وكما هو مبني يف سياق املادة        .األطراف
، ال يشـترط القانون النموذجي على املوقّع درجة من العناية أو اجلدارة بالثقة     )نـاه  أد ١٤٤

ليسـت هلا عالقة معقولة باألغراض اليت يستخدم من أجلها التوقيع االلكتروين أو الشهادة              
ولذلـك يفضـل القـانون الـنموذجي حـال يربط      ). ٦٧، الفقـرة  A/CN.9/484انظـر الوثـيقة    (

ــتزامات الــواردة يف ــية ذات مفعــول   ٩ و٨ املــادتني االل ــيهما بانــتاج توقــيعات الكترون  كلت
 ١ومـبدأ مسـؤولية املوقـع عن عدم االمتثال للفقرة           ). ١١٧، الفقـرة    (A/CN.9/483قـانوين   

؛ أمـا البـت يف مدى تلك املسؤولية املترتبة على عدم االمتثال             ٢منصـوص علـيه يف الفقـرة        
انظر (طـبق خارج نطاق القانون النموذجي  لقواعـد السـلوك تلـك فهـو مـتروك للقـانون املُ           

 ). أدناه١٤١الفقرة 
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 ١الفقرة 
طبقان عموما على مجيع التوقيعات االلكترونية،      ُت) ب(و) أ(الفقـرتان الفرعيـتان      -١٣٨

. اال عــلى التوقــيعات االلكترونــية املدعومــة بشــهادات) ج(طــبق الفقــرة الفرعــية بيــنما ال ُت
 الجتنابمبمارسة عناية معقولة    ) أ (١م الوارد يف الفقرة     وعـلى وجه اخلصوص فان االلتزا     

التوقـيع اسـتخداما غـري مـأذون بـه هـو التزام أساسي يرد عموما،               انشـاء   اسـتخدام بـيانات     
ــتمان   ــبعة يف  . مــثال، يف االتفاقــات املــتعلقة باســتخدام بطاقــات االئ ومبوجــب السياســة املت

توقيع الكتروين  انشاء  ضا على أية بيانات     طـبق مـثل ذلـك االلتزام أي       ، ينـبغي أن يُ    ١الفقـرة   
غــري أن احلكــم اخلــاص  . ةقانونــيداللــة ميكــن اســتخدامها ألغــراض التعــبري عــن نــية ذات   

 يف اجملاالت   ٨، يسـمح بتغـيري املعـايري املبينة يف املادة           ٥بالتغـيري باالتفـاق، الـوارد يف املـادة          
 وهنالك حاجة، عند .ائج غري مقصودة فيها، أو أهنا تؤدي اىل نت     مناسبةالـيت يرى أهنا غري      

. ، إىل أخذ املمارسات ذات الصلة يف احلسبان، ان وجدت         "العناية املعقولة "تفسري مفهوم   
يف اطار القانون النموذجي مع ايالء االعتبار الواجب        " العناية املعقولة "كمـا ينـبغي تفسـري       

 )١٩(.٤ملصدرها الدويل، مثلما هو مذكور يف املادة 

الشعار أي  " جهود معقولة "اشـتراطا مـرنا يقضـي ببذل        ) ب (١ الفقـرة    وتنشـئ  -١٣٩
شـخص ميكـن أن يـتوقع مـنه أن يعـّول عـلى التوقيع االلكتروين يف احلاالت اليت يبدو فيها                     

فنظرا ألنه قد يكون من املستحيل على       . أن التوقـيع االلكـتروين قـد تعـرض ملا يثري الشبهة           
على التوقيع االلكتروين، رئي أن حتميل املوقّع التزام املوقّـع أن يتتـبع كل شخص قد يعّول    

حتقـيق النتـيجة املتمـثلة يف اشـعار كـل شـخص ميكـن تصّور أنه يعّول على التوقيع هو أمر                      
على ضوء املبدأ العام حلسن     " اجلهود املعقولة "وينبغي تفسـري مفهوم    . يشـكل عبـئا مفـرطا     

الوسائل اليت يتيحهـا لـه    " وجتّسد االشارة إىل     )٢٠(.٤ من املـادة    ١النية املعّبر عنه يف الفقرة      
، حاالت عملية معينة يضع فيها مقّدم خدمات التصديق وسائل          "مقـّدم خدمات التصديق   

رهــن تصــرف املوقّــع، وذلــك مــثال يف ســياق االجــراءات املعــتزم تطبــيقها عــندما يــبدو أن  
ات ال جيوز عموما للموقّع     وهـذه االجراء  . التوقـيع االلكـتروين قـد تعـّرض ملـا يـثري الشـبهة             

ميكّنه " مالذ آمن"واألثـر املترتـب على هذه االشارة يتمثل يف تزويد املوقع حبكم       . تغـيريها 
مـن الـربهنة عـلى أنه كان يقظا بالقدر الكايف يف حماولة اشعار األطراف املعّولة احملتملة اذا                  

ه األطراف املعّولة احملتملة،     وفيما يتعلق هبذ   )٢١(.اتـبع املوقّـع الوسـائل املوضـوعة يف تصـرفه          

                                                                    
 .٢١٤ نفسه، الفقرة املرجع )19( 
 .٢١٦  نفسه، الفقرةاملرجع )20( 
 .٢١٧ نفسه، الفقرة املرجع )21( 
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أي شخص جيوز للموقّع أن يتوقّع منه على حنو معقول         "إىل مفهـوم    ) ب (١تشـري الفقـرة     
ورهنا ". أن يعـّول عـلى التوقـيع االلكـتروين أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع االلكتروين               

صا يسعى  ميكن أن يكون ليس شخ    " الطرف املعّول "بالتكنولوجـيا املسـتخدمة، فـان ذلك        
إىل الـتعويل عـلى توقـيع فقـط، بـل شخصـا مـثل مقدم خدمات تصديق أو مقدم خدمات                

 .الغاء شهادات أو أي طرف معين آخر أيضا

. توقــيع انشــاء الخدمت شــهادة لدعــم بــيانات   اذا اســُت) ج (١طــبق الفقــرة  وُت -١٤٠
مل املدة اليت   تفسريا واسعا باعتبارها تش   " دورة سريان الشهادة  "عبارة  أن تفسر   واملقصود  

تـبدأ بـتقدمي طلـب احلصـول عـلى الشـهادة أو انشـاء الشـهادة وتنـتهي بانتهاء فترة سريان                      
 .الشهادة أو الغائها

  
 ٢الفقرة 
فـيما يـتعلق بالنـتائج الـيت ميكـن أن تترتـب عـلى عـدم امتـثال املوقّع لالشتراطات            -١٤١

، وكــال هــاحدودعــلى ية وال  عــلى نــتائج املســؤول٢ال تــنص الفقــرة ، ١املبّيــنة يف الفقــرة 
، وان كانــت تــترك نــتائج املســؤولية  ٢غــري أن الفقــرة . األمــرين مــتروك للقــانون الوطــين 

ا أنـه ينبغي أن تترتب      ــ للقـانون الوطـين، توجـه اشـارة واضـحة اىل الـدول املشـترعة مفاده               
اىل  ٢وتستند الفقرة   . ١مسـؤولية عـلى الـتخلف عـن اسـتيفاء االلتزامات املبينة يف الفقرة               

مفاده أنه قد يكون من     و لدى إعداد القانون النموذجي،   توصـل الـيه     الـذي مت ال   سـتنتاج   الا
 حول ماهية النتائج اليت ميكن أن تترتب    يف شكل قاعدة موّحدة    الصعب حتقيق توافق آراء   

ورهنا بالسياق الذي يستعمل فيه التوقيع االلكتروين، ميكن أن متتد . املوقّععـلى مسـؤولية     
 مبحتويات الرسالة اىل املسؤولية املوقّـع نـتائج، مبوجـب القوانـني احلالـية، مـن الـتزام         تلـك ال  

 ولن تشمل النتائج احملتملة األخرى بالضرورة املسؤولية،        .عـن دفـع تعويـض عـن األضـرار         
لكـنها ميكـن أن تشـمل مـثال احلـيلولة دون انكـار الطـرف املخـلّ املفعول االلزامي للتوقيع              

 مشـل هـذه النـتائج االضـافية، وكذلـك مـن أجل جتّنب احداث انطباع                 وبغـية . االلكـتروين 
يرد ذكر  خاطـئ بـأن املقصـود بالقانون النموذجي هو أن ينشئ مبدأ مسؤولية صارمة، مل          

 باثبات مبدأ أن ٢ وتبعا لذلك، تكتفي الفقرة .٢مفهـوم املسؤولية ذكرا صرحيا يف الفقرة      
، ١ عـدم الوفاء باشتراطات الفقرة       نـية املترتـبة عـلى     يـتحّمل النـتائج القانو    ينـبغي أن    املوقّـع   

طــبق خــارج اطــار القــانون الــنموذجي، يف كــل دولــة مشــترعة، تــناول   وتــترك للقــانون املُ
 )٢٢(.عدم الوفاء بتلك االشتراطاتالنتائج القانونية اليت ستترتب على 

 
                                                                    

 .٢٢١-٢١٩ نفسه، الفقرات املرجع )22( 
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 االحاالت اىل وثائق األونسيترال
 

ــة، ا  ــية العامـ ــيــة للجمعـ ــائق الرمسـ ــلحق رقـــم  الوثـ ــون، املـ ــة واخلمسـ ، ١٧لـــدورة السادسـ
(A/56/17) ؛٢٨٤؛ و٢٦٣ و٢٦٢؛ و٢٢٢ و٢١٢، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١٤١-١٣٧، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٦٩-٦٧، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٣٦-١٣٢، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛١٠٤-٩٦، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٥٣و ٥٢، الفقرتان 
A/CN.9/465 ؛١٠٨-٩٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٥٥-٥٠، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛٩٨-٦٥، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80 ١٩ و١٨، الفقرتان. 
   

  سلوك مقدم خدمات التصديق–٩املادة 
 

حيـثما يوفـر مقـدم خدمـات التصـديق خدمـات لتأيـيد توقيع الكتروين                 -١ 
ــات      جيــوز اســتخدامه العطــاء م   ــدم خدم ــلى مق ــتعني ع ــيعا، ي ــانوين بصــفته توق ــول ق فع

 :التصديق املشار اليه

ــاته    )أ(  ــا خبصــــوص سياســ ــيدات الــــيت يقدمهــ ــا للتأكــ أن يتصــــرف وفقــ
 وممارساته؛

ــه مــن        )ب(  ــا يقدم ــة واكــتمال كــل م ــة لضــمان دق أن ميــارس عــناية معقول
  الشهادة؛تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياهنا، أو مدرجة يف

ــيها متيســرا بقــدر معقــول ومتكــن      )ج(  أن يوفــر وســائل يكــون الوصــول إل
 :الطرف املعّول من التأكد، من الشهادة، مما يلي

 هوية مقدم خدمات التصديق؛ ‘١‘ 

أن املوقّــع املعيــنة هويــته يف الشــهادة كــان يســيطر عــلى بــيانات انشــاء    ‘٢‘ 
 صدرت فيه الشهادة؛التوقيع يف الوقت الذي أُ
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أن بـيانات انشـاء التوقيع كانت صحيحة يف الوقت الذي أُصدرت فيه       ‘٣‘ 
 الشهادة أو قبله؛

ــيها متيســرا بقــدر معقــول ومتكــن      )د(  أن يوفــر وســائل يكــون الوصــول إل
 :الطرف املعّول من التأكد، عند االقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي

 وقّع؛الطريقة املستخدمة يف تعيني هوية امل ‘١‘ 

وجـود أي قيد على الغرض أو القيمة اليت جيوز أن تستخدم من أجلها               ‘٢‘ 
 بيانات انشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة؛

 أن بيانات انشاء التوقيع صحيحة ومل تتعرض ملا يثري الشبهة؛ ‘٣‘ 

مقــدم اشــترطها وجــود أي قــيد عــلى نطــاق أو مــدى املســؤولية الــيت     ‘٤‘ 
 صديق؛خدمات الت

ال ـــــمـــا إذا كانـــت هـــناك وســـائل مـــتاحة لـــلموقّع لـــتقدمي إشـــعار عم ‘٥‘ 
 ؛ من هذا القانون٨من املادة ) ب (١لفقــرة با

 .ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء ناجزة ‘٦‘ 

ــرة      )ه(  ــات مبقتضــى الفق ــدم اخلدم ــثما تق ــر، حي ــية أن يوف ، ‘٥‘) د(الفرع
، وأن  من هذا القانون   ٨املادة   من   )ب (١ة  الفقروسـيلة لـلموقِّع لـتقدمي إشـعار مبقتضى          

ــثما تقــدم اخلدمــات مبقتضــى الفقــرة    ــاء  ‘ ٦‘) د ( الفرعــيةيضــمن، حي ــة إلغ اتاحــة خدم
 ناجزة؛

أن يســتخدم يف أداء خدماتــه نظمــا وإجــراءات ومــوارد بشــرية جديــرة  )و( 
 .بالثقة

عن ختلفه  النتائج القانونية املترتبة على     مقدم خدمات التصديق    يـتحمل    -٢ 
 .١الوفاء باشتراطات الفقرة 

 
 ١الفقرة 
 خدمات  مقدمعـن القـاعدة األساسـية الـيت مفادها أن           ) أ(تعـرب الفقـرة الفرعـية        -١٤٢

يف بــيان ممارســات التصــديق أو يف أي نــوع مــثال، التصــديق ينــبغي أن يتقــيد مبــا يقدمــه، 
 .آخر من بيانات السياسات، من تأكيدات والتزامات
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ــرة   -١٤٣ ــية وحتــدد الفق ــة شــهادة تصــدر مبوجــب     ) ج(الفرع ــرية ألي احملــتويات اجلوه
وجيـدر باملالحظـة أنـه، يف حالــة    .  األساسـي لــتلك الشـهادة  املفعـول ، والقـانون الـنموذجي  

ــباط املوقّــع باملفــتاح       ــتحقق مــن ارت ــيعات الرقمــية، جيــب أن يكــون بالوســع أيضــا ال التوق
وتســـرد الفقـــرة ). ٧١قـــرة ، الف(A/CN.9/484العمومـــي، وكذلـــك باملفـــتاح اخلصوصـــي 

عناصــر اضــافية يــتعني أن تــدرج يف الشــهادة أو أن يــتاح للطــرف املعــّول        ) د(الفرعــية 
. الـيها بطـريقة أخـرى، حيثما تكون ذات صلة بشهادة معينة           الوصـول   احلصـول علـيها أو      
ــية  ــرة الفرعـ ــنها أن تُ ) ه(والفقـ ــودا مـ ــيس مقصـ ــهادات   لـ ــثل شـ ــهادات مـ ــلى شـ ــبق عـ طـ

لشـهادات الـيت ختص معاملة واحدة، أو على الشهادات الزهيدة القيمة            ، أي ا  "املعـامالت "
 .لاللغاءيكون خاضعا اخلاصة باستخدامات قليلة املخاطرة، وكال النوعني قد ال 

 رمبا يكون من    ٩قـد ُيعـتقد أن الواجـبات وااللـتزامات املنصوص عليها يف املادة               -١٤٤
ت تصديق، وليس من يصدرون شهادات      املعقـول أن ُيـتوقع أن ميتـثل هلـا أي مقـدم خدما             

بـيد أن القـانون الـنموذجي ال يشترط على املوقّع أو مقدم خدمات        . فقـط " عالـية القـيمة   "
التصــديق درجــة مــن العــناية أو اجلــدارة بالــثقة ليســت هلــا عالقــة معقولــة باألغــراض الــيت   

لذلك يفضل و).  أعاله ١٣٧انظـر الفقرة    (يسـتخدم فـيها التوقـيع االلكـتروين أو الشـهادة            
 كلتيهما بانتاج توقيعات    ٩ و ٨القـانون النموذجي حال يربط االلتزامات املبينة يف املادتني          

ــية   ــة قانون ــية ذات دالل ــادة  ). ١١٧، الفقــرة A/CN.9/483(الكترون  يف ٩وحبصــر نطــاق امل
اجملموعـة الواسـعة مـن األحـوال الـيت تقـدم فـيها خدمـات التصـديق لتأيـيد توقيع الكتروين                      

أن يسـتخدم الحداث مفعول قانوين كتوقيع، ال يرمي القانون النموذجي اىل انشاء             ميكـن   
 ).١١٩، الفقرة A/CN.9/483(أنواع جديدة من املفاعيل القانونية للتوقيعات 

 
 ٢الفقرة 
الواجــب  للقــانون الوطــين ٢ الفقــرة تركتــ، ٨ مــن املــادة ٢بالــتوازي مــع الفقــرة  -١٤٥

 ١نية املترتبة على عدم االمتثال لالشتراطات املبّينة يف الفقرة     عواقب القانو حتديد ال التطبـيق   
 ورهنا بقواعد القانون الوطين     ).٢٣٠، الفقرة   A/56/17 أعاله والوثيقة    ١٤١انظر الفقرة   (

تلك الفقرة باعتبارها قاعدة مسؤولية   يقصدون أن تفّسر     ال   ٢الفقـرة   مؤلفـي   املُطـّبقة فـان     
 خدمات  مدق هـو اسـتبعاد امكانية قيام م       ٢الفقـرة   ل  مفعـو وال يـتوخى أن يكـون       . مطلقـة 

 .التصديق بالربهان، مثال، على عدم وجود تقصري أو مشاركة يف تقصري

 حتــتوي ســابقا عــلى فقــرة اضــافية تتــناول نــتائج  ٩وقــد كانــت مشــاريع املــادة  -١٤٦
 ولـدى اعـداد القـانون النموذجي، لوحظ أن        . ٢املسـؤولية عـلى الـنحو املـبني يف الفقـرة            

تـناوهلا بطريقة كافية باعتماد حكم وحيد       قدمـي خدمـات التصـديق لـن يـتم           ممسـؤولية   
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للتطبيق على مناسب  قـد تنص على مبدأ  ٢ففـي حـني أن الفقـرة      . ٢عـلى غـرار الفقـرة       
. ٩ ال تكون كافية لتناول األنشطة املهنية والتجارية اليت تتناوهلا املادة   قدعـني، فاهنـا     املوقّ

القانون نص د يف  احـدى سـبل التعويض عن هذا النقص بأن تورَ  وكـان ميكـن أن تتمـثل    
الـنموذجي قائمـة بـالعوامل الـيت ينـبغي أن توضـع يف االعتـبار يف تقدير أي خسارة ناجتة                 

تقــرر يف قــد و. ١عــن ختلــف مقــدم خدمــات التصــديق عــن الوفــاء باشــتراطات الفقــرة   
فلــدى تقديــر . استرشــاديةغــري حصــرية بعوامــل قائمــة الــنهاية أن تــدرج يف هــذا الدلــيل 

 ينــبغي أن توضــع يف االعتــبار العوامــل التالــية، عــلى مســؤولية مقــدم خدمــات التصــديق،
طبـيعة املعلومات اليت    ) ب(تكلفـة احلصـول عـلى الشـهادة؛         ) أ: (سـبيل املـثال ال احلصـر      

وجــود ومــدى أي قــيد عــلى الغــرض الــذي ميكــن أن       ) ج(جيــري التصــديـق علــيهـا؛   
 مدقوجود أي بيان حيد من نطاق أو مدى مسؤولية م) د(ن أجله؛ تسـتخدم الشـهادة مـ    
 ولـدى اعداد    .عـّول مـن جانـب الطـرف امل      اسـهامي   أي سـلوك    ) ه(خدمـات التصـديق؛     

القـانون الـنموذجي، اُتفق عموما على أنه، عندما ُتحدد يف الدولة املشترعة اخلسارة اليت               
اظمة حلدود املسؤولية يف الدولة اليت      ميكـن اسـتردادها، ينـبغي ايـالء االعتـبار للقواعـد الن            

يوجـد فـيها مقـدم خدمـات التصـديق أو يف أي دولة أخرى ُيطبق قانوهنا مبوجب قاعدة                   
 ).٧٤، الفقرة (A/CN.9/484تنازع القوانني ذات الصلة 

  
 االحاالت اىل وثائق األونسيترال

 
ــون، املـــ    ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرمسـ ، ١٧لحق رقـــم الوثـ

(A/56/17) ؛٢٨٤؛ و٢٦٥-٢٦٤؛ و٢٣٠-٢٢٣، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٤٦-١٤٢، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٧٤-٧٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٤١-١٣٧، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/483 ؛١٢٧-١١٤، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛١٢٩-١٠٥، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٦٠-٥٤، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛)١٢مشروع املادة  (١٤٢-١٢٣، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛)١٢مشروع املادة  (٦٨-٥٩، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛١١٩-١٠٨، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80        ٢٤-٢٢، الفقرات. 
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  اجلدارة بالثقة–١٠املادة 
 

ى تقرير ما إذا    ، جيوز، لد   من هذا القانون   ٩ املادة   مـن ) و (١ الفقـرة    ألغـراض  
كانـت أيـة نظـم وإجـراءات ومـوارد بشـرية يسـتخدمها مقـدم خدمات التصديق جديرة            

 :بالثقة، أو مدى جدارهتا بالثقة، إيالء االعتبار للعوامل التالية

 املوارد املالية والبشرية، مبا يف ذلك توافر املوجودات؛ أو )أ( 

 جودة نظم املعدات والرباجميات؛ أو )ب( 

ءات جتهـــيز الشـــهادات وطلـــبات احلصـــول عـــلى الشـــهادات      إجـــرا )ج( 
 واالحتفاظ بالسجالت؛ أو

عني احملدديــن يف الشــهادات ولألطــراف املعّولــة إتاحــة املعلومــات لــلموقّ )د( 
 احملتملة؛ أو

 انتظام ومدى مراجعة احلسابات من جانب هيئة مستقلة؛ أو )ه( 

مــن مقــدم خدمــات وجــود إعــالن مــن الدولــة أو مــن هيــئة اعــتماد أو   )و( 
 التصديق خبصوص االمتثال ملا سبق ذكره أو خبصوص وجوده؛ أو

 .أي عامل آخر ذي صلة )ز( 
  

 "اجلدارة بالثقة"مرونة مفهوم 
 

 وعلى الرغم من أن     .٩غة يف الـبداية كجـزء من املادة         و مصـ  ١٠كانـت املـادة      -١٤٧
أن يســاعد عــلى ذلــك اجلــزء أصــبح الحقــا مــادة منفصــلة فــان املقصــود مــنه أساســا هــو 

" نظمـا واجـراءات ومـوارد بشـرية جديرة بالثقة      "تفسـري املفهـوم الـذي تشـري الـيه عـبارة             
غة كقائمة غري حصرية بعوامل و مصـ ١٠ واملـادة  .٩املـادة  مـن   ) و (١الفقـرة   الـوارد يف    

 واملقصـود بالقائمة أن تقدم  .ينـبغي أن توضـع يف االعتـبار لـدى البـت يف اجلـدارة بالـثقة           
نا لـلجدارة بالـثقة، ميكـن أن يـتغري حمـتواه تـبعا ملـا هـو متوقع من الشهادة يف                      مفهومـا مـر   

 .السياق الذي تنشأ فيه
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 االحاالت اىل وثائق األونسيترال
 

ــلحق رقـــم     ــون، املـ ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـــ ــائق الرمسـ ، ١٧الوثـ
(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٦٧-٢٦٦، و٢٣٤-٢٣١، الفقرات 

A/CN.9/493 ؛١٤٧، املرفق، الفقرة 
 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٤٢، املرفق، الفقرة 

A/CN.9/483 ؛١٣٣-١٢٨، الفقرات 
A/CN.9/467 ١١٩-١١٤، الفقرات. 

  
  سلوك الطرف املعّول–١١املادة 

 
 :فه عنل الطرف املعّول النتائج القانونية النامجة عن ختلّيتحّم 

ــيةاختـــاذ خطـــوات معقولـــة للـــتحقق مـــن   )أ(  التوقـــيع  الـــتعويل عـــلى قابلـ
 اإللكتروين؛ أو

 اختــاذ خطــوات معقولــة، إذا كــان التوقــيع اإللكــتروين مؤيــدا بشــهادة،  )ب( 
 :ألجل

 التحقق من صالحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛ ‘١‘ 

 .مراعاة وجود أي قيد خبصوص الشهادة ‘٢‘ 
  

 لتعويلمعقولية ا
 

 توقيع الكتروين   يعّول على يعـتزم أن     فكـرة أن الطـرف الـذي         ١١جتسـد املـادة      -١٤٨
 هو   معقوال،  واىل أي مدى     التعويلينـبغي أن يضـع يف اعتـباره مسـألة مـا ان كان ذلك                

ــك ــروف كذل ــيع      . ، يف ضــوء الظ ــألة صــحة التوق ــناول مس ــنها أن تت ــيس مقصــودا م ول
  واليت ال ينبغي أن تتوقف على سلوك       ،٦االلكـتروين، الـيت جيـري تـناوهلا يف اطـار املـادة              

ينـبغي ابقـاء مسـألة صحة التوقيع االلكتروين منفصلة عن مسألة ما ان              ف. الطـرف املعـّول   
 توقــيع ال يســتويف املعــيار املــبني يف يعــّول عــلى أن املعــّولكــان مــن املعقــول مــن الطــرف 

 .٦املادة 
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 مسائل املستهلكني
 

ة،  ميكـــن أن تلقـــي عبـــئا عـــلى عـــاتق األطـــراف املعّولـــ١١يف حـــني أن املـــادة  -١٤٩
ستذكر أن القانون وخصوصـا عـندما يكون أولئك األطراف مستهلكني، فانه ميكن أن يُ        

غري أن . علـو عـلى أيـة قاعدة حتكم محاية املستهلكني      يالـنموذجي لـيس مقصـودا مـنه أن          
ؤدي دورا مفـيدا يف توعية مجيع األطراف املعنية، مبا فيها    يـ القـانون الـنموذجي ميكـن أن        

ــة، بشــأن   ــتعلق       األطــراف املعّول ــيما ي ــتيفاؤه ف ــبغي اس ــذي ين ــول ال ــيار الســلوك املعق  مع
وفضـال عـن ذلـك فـان وضـع معـيار سـلوك يتعني مبوجبه على                 . بالتوقـيعات االلكترونـية   

التوقيع بوسائل يسهل الوصول اليها قابلـية الـتعويل عـلى    الطـرف املعـّول أن يـتحقق مـن       
 . عموميةميكن أن يعترب أمرا ضروريا النشاء أي نظام مرفق مفاتيح

  
 "الطرف املعّول"مفهوم 

 
 أن يشـمل أي طـرف قد        ، وفقـا لـتعريفه،    "الطـرف املعـّول   "مفهـوم   مـن   يقصـد    -١٥٠

" الطرف املعّول"وعلـيه ميكـن، رهـنا بالظروف، أن يكون        . يعـّول عـلى توقـيع الكـتروين       
ع أو مقـدم خدمـات التصـديق أو ليسـت له عالقـة        املوقّبـ أي شـخص له عالقـة تعاقديـة      

ع نفسه   بـل ميكـن تصـور أن يصـبح مقدم خدمات التصديق نفسه أو املوقّ               .هبمـا ة  تعاقديـ 
ال ينبغي أن يؤدي اىل     " الطـرف املعـّول   "غـري أن املفهـوم الواسـع لعـبارة          ". معـّوال طـرفا   "

القـاء الـتزام عـلى عاتق صاحب الشهادة بأن يتحقق من صحة الشهادة اليت يشتريها من                 
 .مقدم خدمات التصديق

  
 ١١عن االمتثال الشتراطات املادة ف التخلّ

 
فــيما يــتعلق باألثــر الــذي ميكــن أن يترتــب عــلى ارســاء الــتزام عــام عــلى عــاتق   -١٥١

ــتحقق مــن صــحة التوقــيع االلكــتروين أو الشــهادة، تنشــأ مســألة       ــأن ي الطــرف املعــّول ب
فــاذا . ١١احلــاالت الــيت يــتخلف فــيها الطــرف املعــّول عــن االمتــثال الشــتراطات املــادة   

لـف الطـرف املعـّول عـن االمتـثال لـتلك االشـتراطات، ال ينبغي منع ذلك الطرف من                    خت
عــدم أن يكشــف إذا مل يكــن مــن شــأن الــتحقق املعقــول اســتخدام  التوقــيع أو الشــهادة 

ــيع أو الشــهادة صــحة ــادة   .  التوق ــن اشــتراطات امل ــراعاة  ١١وال يقصــد م  أن تشــترط م
. يسـهل عـلى الطـرف املعـّول الوصـول اليها          القـيود، أو الـتحقق مـن املعلومـات، الـيت ال             

 .وقــد يلــزم أن يعــاجل مــثل هــذه احلالــة القــانون املُطــّبق خــارج نطــاق القــانون الــنموذجي
 ختضع للقانون   ١١وبصـفة أعـم فـإن نتائج عدم امتثال الطرف املعّول الشتراطات املادة              
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ويف ). ٧٥لفقرة ، اA/CN.9/484انظـر الوثيقة  (املُطـبـق خـارج نطـاق القـانون الـنموذجي        
. ٩ و ٨ مــن املادتني     ٢ ويف الفقـرة     ١١ذلـك الصـدد، اعـتمدت صـيغة موازيـة يف املـادة              

وأثـناء اعـداد القـانون الـنموذجي، اقـُترح التميـيز بـني الـنظام القـانوين املُطـبق على املوقّع             
ــتزامات   (ومقــدم خدمــات التصــديق، مــن جهــة    ــيهما أن يواجهــا االل اللذيــن ينــبغي لكل

، والـنظام املُطـّبق عـلى الطرف        )بسـلوكهما يف سـياق عملـية التوقـيع االلكـتروين          املـتعلقة   
الـذي قـد يكـون مـن املناسـب أن يرسـي القـانون النموذجي                (املعـّول، مـن جهـة أخـرى         

بشـأنه قواعـد سـلوك ولكن ال ينبغي تعريضه للمستوى ذاته من االلتزامات مثل الطرفني         
 أن مســألة اقامــة هــذا التميــيز ينــبغي أن تــترك غــري أن الــرأي الســائد متــثل يف). اآلخــرين

 )٢٣(.للقانون املُطّبق خارج اطار القانون النموذجي

  
 االحاالت اىل وثائق األونسيترال

 
ــلحق رقـــم     ــون، املـ ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائق الرمســـ ، ١٧الوثـ

(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٦٩-٢٦٨، و٢٣٦-٢٣٥، الفقرات 
A/CN.9/493؛١٥١-١٤٨رفق، الفقرات ، امل 
A/CN.9/484 ؛٧٥، الفقرة 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٤٦-١٤٣، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/467 ؛١٤٣-١٣٠، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛٦٣-٦١، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛)١١ و١٠مشروعا املادتني  (١٢٢-١٠٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛)١١ و١٠ادتني مشروعا امل (٥٨-٥٦، الفقرات 
A/CN.9/457 ؛١٠٧-٩٩، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.80       ٢١ و  ٢٠، الفقرتان. 
   

  االعتراف بالشهادات والتوقيعات االلكترونية األجنبية–١٢املادة 
 

لـــدى تقريـــر مـــا اذا كانـــت الشـــهادة أو التوقـــيع االلكـــتروين ســـاريي  -١ 
 :ي اعتبار ملا يلياملفعول قانونيا، أو مدى كوهنما كذلك، ال يوىل أ

                                                                    
 .٢٢١ و٢٢٠ نفسه، الفقرتان املرجع )23( 
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ــيه      )أ(  ــيه الشــهادة أو ينشــأ أو يســتخدم ف املوقــع اجلغــرايف الــذي تصــدر ف
 التوقيع االلكتروين؛ أو

 .املوقع اجلغرايف ملكان عمل املُصدر أو املوقّع )ب( 

نفــس املفعــول ] الدولــة املشــترعة[يكــون للشــهادة الــيت تصــدر خــارج  -٢ 
اذا كانت  ] الدولة املشترعة [شهادة اليت تصدر يف     الذي لل ] الدولة املشترعة [القـانوين يف    

 . قابلية التعويلتتيح مستوى مكافئا جوهريا من

ــذي ُينشــأ أو ُيســتخدم خــارج      -٣  ــيع االلكــتروين ال ــة [يكــون للتوق الدول
الـذي للتوقيع االلكتروين الذي     ] الدولـة املشـترعة   [نفـس املفعـول القـانوين يف        ] املشـترعة 

قابلية اذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من        ] لدولـة املشترعة  ا[ُينشـأ أو ُيسـتخدم يف       
 .التعويل

لــدى تقريـــر مـــا اذا كانـــت الشـــهادة أو التوقـــيع االلكـــتروين يتـــيحان   -٤ 
، يــوىل االعتــبار ٣ أو ٢ألغــراض الفقــرتني قابلــية الــتعويل مســتوى مكافــئا جوهــريا مــن 

 . صلةللمعايري الدولية املعترف هبا وألية عوامل أخرى ذات

 ٣  و٢رات ــــا، بــرغم مــا ورد يف الفقـت األطــراف فــيما بيــنهـــاذا اتفق -٥ 
، عــلى اســتخدام أنــواع معيــنة مــن التوقــيعات االلكترونــية أو الشــهادات، يــتعني        ٤ و

االعـتراف بذلـك االتفـاق باعتباره كافيا ألغراض االعتراف عرب احلدود، ما مل يكن من                
ــانون   شــأن ذلــك االتفــاق أن يكــون غــري صــحيح     أو غــري ســاري املفعــول مبقتضــى الق

 .املُطّبق
  

 القاعدة العامة لعدم التمييز
 

 أن جتسـد املـبدأ األساسـي الذي مفاده أن مكان املنشأ، يف           ١املقصـود بالفقـرة      -١٥٢
حـد ذاتـه، ال ينـبغي أن يكـون، بـأي طـريقة، عـامال حيـدد مـا ان كـان، واىل أي مدى،                          

ــتراف بالشــهادات أو ال   ــبغي االع ــة ألن    ين ــبارها قابل ــية باعت ــية األجنب ــيعات االلكترون توق
وال ينبغي أن يتوقف حتديد     . تكـون سـارية املفعـول قانونـيا، واىل أي مـدى ينـبغي ذلـك               

مـا ان كانـت الشهادة قابلة ألن تكون سارية املفعول قانونيا أو التوقيع االلكتروين قابال                
ــبغ     ــدى ين ــيا، واىل أي م ــول قانون ــذي   ألن يكــون ســاري املفع ــلى املكــان ال ــك، ع ي ذل

بل ) ٢٧، الفقرة   A/CN.9/483انظر الوثيقة   (صـدرت فـيه الشـهادة أو التوقيع االلكتروين          
 .على قابلية التعويل التقنية عليها
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 "مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل"
 

 هـو توفري معيار عام لالعتراف بالشهادات عرب احلدود،          ٢الغـرض مـن الفقـرة        -١٥٣
ــذي  ــثل يف        ال ــول يتم ــئا غــري معق ــات التصــديق عب ــدم خدم ــا واجــه مق اذا مل يوجــد رمب

ولكــن، ال يقصــد . االضــطرار اىل احلصــول عــلى تراخــيص يف واليــات قضــائية مــتعددة 
 أن تضـع مقدمـي خدمـات التصـديق األجانـب يف موضـع أفضل من نظرائهم                  ٢بالفقـرة   
افؤ التقين للشهادات األجنبية  حدا أدىن للتك   ٢ وهلـذا الغـرض، تضـع الفقـرة          )٢٤(.احمللـيني 

يسـتند اىل اختـبار قابلـية الـتعويل علـيها عـلى أسـاس شـروط املوثوقية اليت تضعها الدولة                     
وينبغي أن  ). ٣١، الفقرة   A/CN.9/483انظر الوثيقة   (املشـترعة عمـال بالقانون النموذجي       

 القضـائية اليت    ُيطـّبق ذلـك املعـيار دون اعتـبار لطبـيعة خمطـط التصـديق املطـبق يف الواليـة                   
 ).٢٩، الفقرة A/CN.9/483(صدرت منها الشهادة أو التوقيع 

  
 تفاوت مستوى قابلية التعويل حسب الوالية القضائية

 
ــيه عــبارة      -١٥٤ مســتوى "مــن خــالل االشــارة اىل املفهــوم األساســي الــذي تــدل عل

 كبري يف    بامكانـية وجـود تفـاوت      ٢، تسـلّم الفقـرة      "مكافـئا جوهـريا مـن قابلـية الـتعويل         
وال يعين اشتراط التكافؤ،    . الشـروط املطلوبـة بـني كـل من الواليات القضائية على حدة            

، أن مستوى قابلية التعويل على الشهادة األجنبية ينبغي ٢كمـا هـو مسـتخدم يف الفقـرة      
ــية      ــتعويل عــلى الشــهادة احملل ــية ال ــا متامــا ملســتوى قابل املصــدر نفســه،  (أن يكــون مطابق

 ).٣٢الفقــرة 
  

 تفاوت مستوى قابلية التعويل داخل الوالية القضائية
 

ينـبغي أن يالحـظ، عـالوة على ذلك، أن مقدمي خدمات التصديق ُيصدرون،           -١٥٥
يف املمارسـة العملـية، شـهادات ذات مسـتويات مـتفاوتة مـن قابلـية الـتعويل عليها، وفقا               

وى قابلية التعويل   وتـبعا ملست  . للغـرض الـذي يقصـد أن يسـتخدم الـزبائن الشـهادات فـيه              
عـلى كـل شهادة على حدة، ميكن أن حتدث الشهادات والتوقيعات االلكترونية مفاعيل              

فمـــثال، يف بلـــدان معيـــنة، ميكـــن حـــىت . قانونـــية مـــتفاوتة، ســـواء داخلـــيا أم يف اخلـــارج
ــيت تســمى أحــيانا    ــيمة "أو " منخفضــة املســتوى "للشــهادات ال أن حتــدث " منخفضــة الق

مــثال عــندما يكــون الطــرفان قــد اتفقــا تعاقديــا عــلى  (روف معيــنة مفاعــيل قانونــية يف ظــ
                                                                    

 .٢٨٢ نفسه، الفقرة املرجع )24( 
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ولذلــك ينــبغي أن ). ٧٧، الفقــرة A/CN.9/484انظــر الوثــيقة ) (اســتخدام تلــك الصــكوك
، أن ٢يوضــع يف االعتــبار، لــدى تطبــيق مفهــوم الــتكافؤ كمــا هــو مســتخدم يف الفقــرة    

غري أنه مل تبذل    . هبة وظيفيا الـتكافؤ الـذي يلـزم اثـباته هـو الـتكافؤ بـني الشـهادات املتشا                
حماولــة يف القـــانون الـــنموذجي الرســـاء تـــناظر بـــني الشـــهادات املخـــتلفة األنـــواع الـــيت  

وقد صيغ القانون   . يصـدرها مقدمـو خدمـات تصـديق خمـتلفون يف واليـات قضائية شىت              
ويف . الـنموذجي حبيـث يـتوخى امكانـية الـتفاوت يف الرتب بني خمتلف أنواع الشهادات               

ة العملــية، تعمــد عــادة احملكمــة أو هيــئة التحكــيم الــيت يطلــب مــنها أن تبــت يف  املمارســ
املفعــول القــانوين لشــهادة أجنبــية اىل الــنظر يف كــل شــهادة عــلى حــدة عــلى أســاس          
جدارهتـــا وحتـاول أن تعادل بينها وبيــن أقــرب مستــوى مناظــر فـي الدولــة املشترعــــة              

)A/CN.9/483 ٣٣، الفقــرة.( 
  

 املعاملة املتساوية للشهادات ولألنواع األخرى من التوقيعات االلكترونية
 

 فـيما يـتعلق بالتوقـيعات االلكترونـية عـن نفس القاعدة املبينة يف         ٣تعـّبر الفقـرة      -١٥٦
 ).٤١، الفقرة A/CN.9/483( بشأن الشهادات ٢الفقرة 

  
 االعتراف مبفعول قانوين ما لالمتثال لقوانني بلد أجنيب

 
 سـوى اختبار قابلية التعويل عرب احلدود الذي ينبغي          ٣ و ٢ال تتـناول الفقـرتان       -١٥٧

غري . أن يطـبق لـدى تقيـيم قابلـية الـتعويل عـلى شـهادة أجنبـية أو توقـيع الكتروين أجنيب             
أنــه، لــدى اعــداد القــانون الــنموذجي، روعــي أن الــدول املشــترعة قــد ترغــب يف الغــاء    

ــية ا  ــبار قابل ــنة، عــندما    االحتــياج اىل اخت ــتعلق بتوقــيعات أو شــهادات معي ــتعويل فــيما ي ل
تكــون الدولــة املشــترعة مقتــنعة بــأن قــانون الواليــة القضــائية الــيت نشــأ مــنها التوقــيع أو    

وبشـأن األســاليب القانونـية الـيت ميكـن هبــا     . الشـهادة يوفـر معـيارا كافــيا لقابلـية الـتعويل     
يل على الشهادات والتوقيعات اليت متتثل      للدولـة املشـترعة أن تعـترف مسبقا بقابلية التعو         

ــد أجــنيب    ــانون بل ــاهدة    (لق ــن طــرف واحــد أو مع ــالن م ــثال اع ــانون  )م ــتوي الق ، ال حي
 ).٤٢ و٣٩، الفقرتان A/CN.9/483(النموذجي على اقتراح حمدد 

  



 ٢٠٠١دليل اشتراع قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية : اجلزء الثاين 87
 

 

العوامــل الــيت ينــبغي الــنظر فــيها لــدى تقيــيم الــتكافؤ اجلوهــري للشــهادات والتوقــيعات    
 األجنبية
 يف الــبداية يف شــكل قائمــة ٤لــدى اعــداد القــانون الــنموذجي، صــيغت الفقــرة  -١٥٨

بـالعوامل الـيت ينـبغي وضـعها يف االعتـبار عـند البـت يف ما ان كانت الشهادة أو التوقيع                      
االلكــتروين يتــيحان مســتوى مــن قابلــية الــتعويل مكافــئا جوهــريا فــيما يــتعلق بأغــراض    

 ٦معظـم هذه العوامل مدرج بالفعل يف املواد    ووجـد الحقـا أن      . ٣ أو الفقـرة     ٢الفقـرة   
 ســيكون ال ١٢ورئــي أن الــنص جمــددا عــلى تلــك العوامــل يف ســياق املــادة   . ١٠ و٩و

، اىل أحكـــام القـــانون ٤ووجـــد أن االحالـــة، بـــدال مـــن ذلـــك، يف الفقـــرة  . لـــه داعـــي
 أخرى  الـنموذجي ذات الصـلة، الـيت تذكـر فـيها املعـايري املعنـية، ورمبـا مـع اضـافة معايري                    
انظــر، (ذات أمهــية خاصــة لالعــتراف عــرب احلــدود، ســتؤدي اىل صــياغة مفــرطة التعقــيد 

ويف هنايـة املطاف، حولت     ). ٤٩-٤٣، الفقـرات    A/CN.9/483عـلى اخلصـوص، الوثـيقة       
ــة عوامــل أخــرى ذات صــلة  " اىل اشــارة غــري حمــددة اىل  ٤الفقــرة  ، ومــن بــني تلــك  "أي

ــتعلق بتقيــيم الشــهادات  ١٠ و٩ و٦واد العوامــل تتســم العوامــل املذكــورة يف املــ    فــيما ي
 ٤وعـالوة عــلى ذلـك، تـراعي الفقــرة    . والتوقـيعات االلكترونـية الداخلـية بأمهــية خاصـة    

النـتائج املترتـبة عـلى كـون تقيـيم تكافؤ الشهادات األجنبية خيتلف بعض االختالف عن                  
ذلك أضيفت  ول. ١٠ و ٩تقيـيم جـدارة مقـدم خدمـات التصـديق بالثقة مبوجب املادتني              

 ".املعايري الدولية املعترف هبا" اشارة اىل ٤يف الفقرة 
 

 املعايري الدولية املعترف هبا
تفســريا واســعا لتشــمل املعــايري  " معــيار دويل معــترف بــه"ينــبغي تفســري عــبارة  -١٥٩

وكذلك املعايري والقواعد اليت ) أي املعـايري املنبثقة عن السوق (الدولـية التقنـية والـتجارية      
ــ ــية    اع ــية حكوم ــية أو دول ــئات حكوم ــرة A/CN.9/483(تمدهتا هي ــايري "و ) ٤٩، الفق املع

ــية ــرة    " (الطوع ــي موصــوفة يف الفق ــا ه ــاله٦٩كم ــيار " وميكــن أن يكــون  )٢٥(). أع املع
بــيانات املمارســات التقنــية أو القانونــية أو الــتجارية املقــبولة، الــيت   " الــدويل املعــترف بــه

ــام أو القطــاع    ــياريــــة أو  )أو كالمهــا(اخلــاص وضــعها القطــاع الع ــيعــــة املع ، ذات الطب
ــبارها منطــبقة عــلى الصــعيد الــدويل    ـــون .التفســريية، املقــبولة عمومــا باعت وميكــن أن تكـ

تلـــــك املعـــايري يف شـــكل اشـــتراطات أو توصـــيات أو مـــبـــادئ توجيهـــيــة أو مدونـــات 
، A/CN.9/483(ملعايـــيــر قواعـــــد ســـلــوك أو بـــيانـات ألفضــــل املمارســــات أو أفضــــل ا 

 ).١٠٤-١٠١الفقرات 
                                                                    

 .٢٧٨ الفقرة املرجع نفسه، )25( 
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 االعتراف باالتفاقات املربمة بني األطراف املعنية
 

 عـلى االعـتراف باالتفاقـات املـربمة بـني األطـراف املعنية بشأن               ٥تـنص الفقـرة      -١٦٠
اسـتخدام أنـواع معيـنة مـن التوقـيعات االلكترونـية أو الشـهادات باعتبار تلك االتفاقات                

بــتلك التوقــيعات أو ) فــيما بــني تلــك األطــراف (لالعــتـراف عــرب احلــدود أساســا كافــيا 
وينبغي أن يالحظ أنـه، اتساقا مع ). ٥٤، الفقـرة  A/CN.9/483(الشـهادات املـتفق علـيها     

 أن حتل حمل أي قانون الزامي، وخصوصا أي اشتراط          ٥، ال يقصـد مـن الفقـرة         ٥املـادة   
شترعة يف أن حتافظ عليه يف القانون املُطّبق        الـزامي للتوقـيعات اخلطية قد ترغب الدول امل        

)A/CN.9/483    الزمـة العطـاء مفعول للشروط التعاقدية اليت         ٥والفقـرة   ). ١١٣، الفقـرة 
قـد يـتفق مبوجـبها األطـراف، فـيما بيـنهم، على االعتراف باستخدام توقيعات الكترونية                 

ــنة   ــدول   (أو شــهادات معي ــية يف بعــض أو مجــيع ال ــرب أجنب ــد يســعى  ميكــن أن تعت ــيت ق  ال
، دون  )األطـراف اىل احلصـول فـيها عـلى اعـتراف قـانوين بتلك التوقيعات أو الشهادات                

 ٢اخضـاع تلـك التوقـيعات أو الشـهادات الختـبار الـتكافؤ اجلوهري املبيـن يف الفقرات          
ــرة . ٤ و٣و ــثــة  ٥وال متـــس الفــقـ ــراف الثالـ ــانونــي لألطـــ ــــع القـ ، A/CN.9/483( الوضـ

 .)٥٦الفقــرة 
 

 االحاالت اىل وثائق األونسيترال
ــلحق رقـــم     ــون، املـ ــة واخلمسـ ــة، الـــدورة السادسـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائق الرمســـ ، ١٧الوثـ

(A/56/17) ؛٢٨٤، و٢٧٣-٢٧٠، و٢٣٧، الفقرات 
A/CN.9/493 ؛١٦٠-١٥٢، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/484 ؛٧٨-٧٦، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.88 ؛١٥٥-١٤٧، املرفق، الفقرات 
A/CN.9/483 ؛)١٢املادة  (٥٨-٢٥، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.84 ؛)١٣مشروع املادة  (٦٨-٦١، الفقرات 
A/CN.9/465 ؛٣٥-٢١، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.82 ؛٧١-٦٩، الفقرات 
A/CN.9/454 ، ؛١٧٣الفقرة 
A/CN.9/446 ؛)١٩مشروع املادة  (٢٠٧-١٩٦، الفقرات 

 A/CN.9/WG.IV/WP.73؛٧٥ ة، الفقر 
 A/CN.9/WG.IV/WP.71 ٧٥-٧٣، الفقرات. 

  ——————



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميكن احلصول على مزيد من املعلومات من
 أمانة األونسيترال 

UNCITRAL Secretariat
Vienna International Centre
P.O. Box 500

A-1400 Vienna, Austria

 4060-26060 (1 43+): هاتف  
 5813-26060 (1 43+): نسخ برقي      

 http://www.uncitral.org: انترنت   
 uncitral@uncitral.org: لكتروينابريد 

 


