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الجمعية ▐ عةيعمجلا ن

الجمعية األردنية للمصدر المفتوح جمعية غير ربحية ضمن اختصاص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على ضمان

الحقوق والحريات الرقمية للمواطن األردني، بما فيها حق الخصوصية واحترام البيانات الشخصية، وتعمل على نشرها وتوعية المواطن

األردني بذلك.

تنفرد الجمعية األردنية للمصدر المفتوح بأنها الجمعية الوحيدة المسجلة في المملكة التي تعمل بشكل أساسي، اعتمادا على أهدافها

، على تعزيز الحقوق والحريات لمستخدمي التكنولوجيا، عن طريق التعاون مع عدة جهات حكومية،٢٠١١المعلنة منذ تأسيسها عام 

وشركات ومؤسسات محلية ودولية لتحقيق ذلك، ومستعينة بخبرة وكفاءة أعضائها في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والمعايير

الدولية في الحقوق الرقمية.
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عامة:  ▐ مالحظات أوال

للتنظيم  الحاجة

ترى الجمعية األردنية للمصدر المفتوح أن التنظيم العامودي النترنت االشياء ال حاجة له في هذه المرحلة، بل قد يشكل عائقاً أمام نمو

سوق انترنت االشياء في األردن. اذ أن استغالل التشريعات األفقية القائمة وتطويرها يغطي الحاجة التنظمية لفئة انترنت االشياء ويوفر

الحماية الكافية لمستهلكي خدماتها. ونؤكد على أن األولى بالتنظيم هي القطاعات الحساسة بشكل عام كالنقل والطاقة والقطاعات

الصحية والمصرفية.

التطبيق  نطاقيبطتلا ق

. تجارية     –    –          خدمة مةيعمجلا ن كجزء االشياء انترنءايشالا ت أنظمة تشغيءايشالا تنرتنا ةموظنم ل علةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةدوسم ى التنظيم لز.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا م إ.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن التطبيق نطاقيبطتلا ق يقتصر أ.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن يج.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل نإ – قيبطتلا قاطن رصتقي نأ ب

ظءايشالا تنرتنا ةموظنم ل                    فلظ ي للظ يف ه حاجة ال تقيّد وهو االتصاالتلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ، تنظيم هيئة مةيعمجلا ن ينظم أ.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن يفترلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ،تالاصتالا ميظنت ةئيه نم مظني نأ ض ال الخاصة االشياء انترنءايشالا ت منظومات فتشغيءايشالا تنرتنا ةموظنم ل

. األخر.ى       الناظمة للتشريعات حا.ىرخألا ةمظانلا تاعيرشتلل ل أية علةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةدوسم ى خضوعلظ يف ه

الخاصة   المالحظات قراءةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة

. عليها                ويبنلظ ي السابقة بالمالحظات األخ.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذ يفترلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ،تالاصتالا ميظنت ةئيه نم مظني نأ ض بعضها أ.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن ا.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذ واحدةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ، كوحدةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة الوثيقة ه.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذ.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذا ،ةدحاو ةدحوك ةقيثولا ه فلظ ي المالحظات  تُقرأ
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تفصيلية:  ▐ مالحظات ثانياةيليصفت تاظحالم :ً

 كما أكدنا في نطاق التطبيق، يجب أن يقتصر نطاق التطبيق على مقدمي خدمة انترنت االشياء3المادة 

ويستثنى مالكو شبكات االتصاالت الخاصة من النطاق.هذا ضروري لكي ال تكون التعليمات

عائقاً أمام ابداع األفراد والشركات الريادية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ترى الجمعية األردنية للمصدر المفتوح بضرورة إلغاء البند أ، اذ أن الموافقة المسبقة قبل4المادة 

تشغيل منظومة انترنت االشياء تعرقل ازدهار سوق انترنت االشياء دون حاجة ملحة. وذلك أن

تشغيل منظومة انترنت االشياء قد يشمل الفترات التجريبية ومراحل البحث والتطوير الالزمة

للشركات الناشئة لدخول السوق وال يجوز اعاقة هذه العمليات بداعي التنظيم.

كما نقترح استبدال الرخصة أو الموافقة المسبقة في البند ب باشعار للهيئة عن الخدمة

المقدمة وطبيعتها.

نقترح إلغاء المادة ألنها خارج النطاق المقترح.5المادة 

نقترح إلغاء المادة ألن أي تعليمات يجب أال ُتلزم التصاميم بالتوافق مع بنية مرجعية معينة.6المادة 

ونرى أنه من الممكن نشرها كوثيقة ارشادية منفصلة على موقع الهيئة ان أرادت.
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الفقرة أ1 – البند 7المادة 

حماية تؤكد الجمعية األردنية للمصدر المفتوح على ضرورة تعديل البند أ لئال يتعارض و قانو.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن

: كاالتلظ ي       البند ليصب:يتالاك دنبلا ح صدور.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذا ،ةدحاو ةدحوك ةقيثولا هلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ، حا.ىرخألا ةمظانلا تاعيرشتلل ل الشخصية البيانات

قانو.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن          حس.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل نإ – قيبطتلا قاطن رصتقي نأ ب بالمستفيد الخاصة بالخدمة المتعلقة البيانات سرية علةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةدوسم ى الحفانوناق بسح ديفتسملاب ةصاخلا ةمدخلاب ةقلعتملا تانايبلا ةيرس ىلع ظ

فلظ ي            المبينة بالحاالت إال عنها االفصاح وعد.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا م صدور.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذا ،ةدحاو ةدحوك ةقيثولا هلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ، حا.ىرخألا ةمظانلا تاعيرشتلل ل الشخصية البيانات حماية

لد.ى.           المعتمدةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة للمدةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة أعال.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذا ،ةدحاو ةدحوك ةقيثولا ه البيانات أو المعلومات به.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذ.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذا ،ةدحاو ةدحوك ةقيثولا ه االحتفانوناق بسح ديفتسملاب ةصاخلا ةمدخلاب ةقلعتملا تانايبلا ةيرس ىلع ظ وضرورةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة القانو.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن

. االتصاالت      بسجالت االحتفانوناق بسح ديفتسملاب ةصاخلا ةمدخلاب ةقلعتملا تانايبلا ةيرس ىلع ظ لتعليمات ةيليصفت تاظحالم :ً وفقا الهيئة

للمواطةيعمجلا ن           الشخصية البيانات وحماية الخصوصية حق انتهانطاوملل ةيصخشلا تانايبلا ةيامحو ةيصوصخلا قح ك لتجن.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل نإ – قيبطتلا قاطن رصتقي نأ ب األهمية بالنطاوملل ةيصخشلا تانايبلا ةيامحو ةيصوصخلا قح كاهتنا بنجتل ةيمهألا غ وه.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذا

األردنلظ ي.

ب  الفقرةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة

" الخدمة   "          تقديم علةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةدوسم ى الموافقة قبءايشالا تنرتنا ةموظنم ل مسبق بشكءايشالا تنرتنا ةموظنم ل بها الهيئة وتزويد استبدا.ىرخألا ةمظانلا تاعيرشتلل ل نقترح

      ." انترنءايشالا ت"     قطاتنرتنا ع نمو اعاقة لتجن.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل نإ – قيبطتلا قاطن رصتقي نأ ب و.اهيلع ينبيو ةقباسلا تاظحالملاب ذخألا ضرتفي اهضعب نأ ذلتنرتنا عاطق ومن ةقاعا بنجتل ك الطل.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل نإ – قيبطتلا قاطن رصتقي نأ ب عند بها الهيئة وتزويد ب

. ةيليصفت تاظحالم :ً           سالفا أشرنا كما لها ملحة حاجة ال معقدةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة اجراءات طريق االشياءعةيعمجلا ن

كاملةلظ يف هل ةجاح ال دّيقت وهو ،            )     المادةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة فلظ ي أو ب الفقرةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة فلظ ي والترميز الترقيم فلظ ي الخط،ةلماك ةداملا يف وأ ) ب ةرقفلا يف زيمرتلاو ميقرتلا يف أ أ.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن نشير أ.ةيراجت ةمدخ نم ءزجك ءايشالا تنرتنا ةمظنأ ليغشت ىلع – ميظنتلا مزل ن ونود كما

.       )! لها  الدقيقة بالمراجعة يسم:يتالاك دنبلا ح ال واض:يتالاك دنبلا ح غير

و  الفقرةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة

     "  "  " المعنةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةدوسم ى   " عةيعمجلا ن أدقيبطتلا ق بشكءايشالا تنرتنا ةموظنم ل لتعبّر علةصاخ تابلطتمو تاميلعت ةدوسم ى اإلشراىنعملا نع قدأ لكشب رّبعتل "ىلع ف ب مراقبة كلمة استبدا.ىرخألا ةمظانلا تاعيرشتلل ل نقترح

المطلوب.

ز  الفقرةصاخ تابلطتمو تاميلعت ة

مةيعمجلا ن          وليسءايشالا ت واضحة غير لكونها معلومات كلمة بازالة المستخدمة نر.ى المصطلحات
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